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Simon Attila 

A BEFOGADÓ A POÉTIKÁBAN 

- Az esztétikai tapasztalat arisztotelészi értelmezéséhez -

Ha a filológus feladatának azt tekintjük, hogy az ókor 
segítségével a maga korát értse meg jobban, akkor Jel-
adata örök. 

Friedrich Nietzsche: Mi, filológusok 

„A Poétika [...] Arisztotelész legelevenebb művei közé tartozik. Nincs még egy olyan 
munkája, amely értelmezők ragyogóbb gyülekezetének keltette volna föl figyelmét, 
és amelynek értelméről hevesebb vitákat folytattak volna."1 Amikor a Poétikaújraol-
vasását javaslom, már csak e rendkívüli - egész korok művészetszemléletét megha-
tározó, s jó néhány korszakét befolyásoló - hatás miatt is célszerű irányadóan föl-
idézni azt a hermeneutikai alapelvet, mely szerint „minden interpretációt egy 
meghatározott szempont vezet; mert csak valamely életösszefüggés feltételeiből vá-
lik lehetségessé egy bizonyos orientációval rendelkező kérdésfeltevés. Ezért ugyan-
így érthető az is, hogy minden interpretáció meghatározott előzetes megértést foglal 
magában, éppen azt, amely abból az életösszefüggésből bontakozik ki, melyhez a 
dolog tartozik".2 Mielőtt tehát szemügyre vennénk, vajon a Poétika milyen választ ad 
arra a kérdésre, hogy „ki, hogyan, miként és milyen körülmények között tesz szert 
esztétikai tapasztalatra"? meg kell kísérelnem legalább vázlatosan felrajzolni azokat 
a perspektívákat, melyek e kérdésfeltevést értelmezik. 

I. 

Arisztotelész Poétika ja (és Rétorikája) az elmúlt néhány évtized során az irodalom-
tudomány legkülönfélébb irányzataiban és részdiszciplínáiban hatott termékenyen: 
újító ereje az elbeszélés-, a műfaj- s a metaforaelmélet területén is megmutatkozott. 
A történeti-filológiai érdekű kutatás és az innovatív elméleti reflexió találkozási 
pontjaként pedig a hermeneutika és a recepcióesztétikai irodalomértés számára bi-
zonyult meghatározó jelentőségűnek. Történeti s elméleti érdekeltség egymásra-
utaltságát jól mutatja, hogy Hans-Georg Gadamer klasszika-filológusként évtizede-
ket szentelt a görög bölcseleti hagyomány (Hérakleitosztól Plótinoszig) kutatásának, 

1 Sir David ROSS: Arisztotelész. Bp., 1996. 354. 
2 Rudolf BULTMANN: A hermeneutika problémája. In: CSIKÓS Ella-I-AKATOS László (szerk.): Filozófiai 

hermeneutika. Bp., 1990. 97. 
-1 KULCSÁU SZABÓ Ernő: Történetiség- Megértés- Irodalom. Bp., 1995. 17. (Kiemelés: S. A.) 
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s hermeneutikai főművében külön fejezetiben tárgyalta a korábban behatóan vizsgált 
arisztotelészi etika hermeneutikai aktualitását és a Poétika hatáselméletét. Hans Ro-
bert Jauß pedig az esztétikai tapasztalatról és az irodalmi hermeneutikáról írott köny-
vében többek között annak a Manfred Fuhrmannak a nyomán értelmezi Arisztote-
lész költészettani írását, aki maga 1973-as, az antik költészetelmélet három jelentős 
művéről írott munkájában - nyilvánvalóan nem függetlenül Jaußnak a hatvanas-het-
venes évek fordulóján kibontakozó hatásától - a Poétika kapcsán így fogalmaz: „A 
recepcióesztétikai aspektus mindig jelen van; a tragédia cselekményszerkezete min-
den elemének ez a legfőbb, regulativ instanciája, amely a »helyes« és a »helytelen«, a 
»jobb« és a »rosszabb« kérdésében ítél."4 

A Heidegger nyomán az ismeretelmélettől az ontológia felé forduló (azt ebben 
„feloldó") Gadamer hermeneutikai filozófiája számára az applikáció problémája kap-
csán azért bizonyulhat az etikai jelenség, s különösen az erkölcsi tudás erényének 
arisztotelészi leírása modell értékűnek,1 mert „a tiszta, a léttől elválasztott tudástól" 
elhatárolódó hermeneutika (222.) kiaknázhatja annak felismerését, hogy e leírásban 
„észről és tudásról van szó, melyek nincsenek elszakítva egy keletkezett léttől, ha-
nem ez határozza meg őket, és ők is meghatározzák azt". (221.) 

Az esztétika hermeneutizálásában a Nikomakhoszi etika phronészisz-fogalmának 
e produktív újraértése mellett a Poétikának azért juthat kulcsszerep, mert benne a 
műalkotás tapasztalatát önmagunknak és valami másnak az újrafelismeréseként értő 
szemlélet (95 ) olyan előzményre találhat, amelyben „a tragédia lényegének a defi-
níciója kifejezetten tartalmazza a néző állapotát is". (103 ) Gadamer a művészet 
lényegét az olyan utánzásban és megmutatásban látja, melyek „nem pusztán meg-
ismétlések, hanem »kiemelések«", s ily módon „egyben a néző is célozva van ben-
nük. Lényegi vonatkozás rejlik bennük mindenkire, akinek számára a megmutatás 
van". (96.) így A tragikus példája című fejezet a tragédia arisztotelészi elméletét 
éppen azért tudja példaként használni „általában az esztétikai lét struktúrájára", mert 
azt nemcsak a tragédiára tartja érvényesnek, hanem más műfajokra is (uo.), mivel 
kidolgozásakor Arisztotelész „a tragédia lényegének a meghatározásába a nézőre 
gyakorolt hatást is bevette". (104.) Gadamer a tragédia keltette érzelmek - az eleosz 
és a phobosz - , valamint a katharsziszértelmezése során Wolfgang Schaclewaldt és 
Hellmuth Flashar nagy - német nyelvterületen a mai napig meghatározó - hatású 
cikkeire támaszkodik/' Átveszi Schadewaldtnak a phobosz és eleosz (Lessing Ham-
burgi dramaturgiája, által meghonosított) „Furcht und Mitleid" fordítása helyett ja-
vasolt „Schauder und Jammer" megoldását, valamint a katharszisz moralizáló felfo-
gásával szemben a fogalom Flashar által részletesen dokumentált orvosi jelentését. 

4 Manfred FUHRMANN: Einleitung in die antike Dichtungstheorie. Darmstadt, 1973. 16. 
s Hans-Georg GADAMEK: Igazság és módszer. Bp., 1984. 228. 
6 Wolfgang SCHADKWALOT: Furcht und Mitleid? Hermes 83 (1955) 129-171.; Hellmuth FLASHAR: Die 

medizinischen Grundlagen der Lehre von der Wirkung der Dichtung. Hermes 84 (1956) 12-48. Schade-
waldt hatását felméri és koncepcióját - (legalábbis a német filológiában) csekély számú előzményre 
támaszkodva - bírálja Roman DILCHIÍR: Furcht und Mitleid! Zu Lessings Ehrenrettung. Antike und Abend-
l a n d XLII. ( 1 9 9 6 ) 8 5 - 1 0 2 . 
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A szubjektivista értelmezésekkel szemben a két elemi indulatot nem puszta lelkiál-
lapotokként, a szubjektivitás érzéseiként fogja fel, „inkább külső hatalmak [Wicler-
fahrnisse] ezek, melyek megszállják és magukkal ragadják az embert" (104.), a „si-
ralom és az aggódás az eksztázis, a magunkon-kívül-levés módjai, melyek az 
előttünk lejátszódó történés lebilincselő erejéről tanúskodnak". (Uo.) A tragikus hős 
sorsa kiváltotta meghasonlás, az elborzadás és a jajpanasz annak kifejeződése, hogy 
nem akarjuk „elfogadni, ami történik, nem akarjuk észrevenni, tiltakozunk a szörnyű 
események ellen. Mármost a tragikus katasztrófa hatása abban áll, hogy megszűnik 
ez a meghasonlás azzal, ami van. Ezért a szorongatott lélek egyetemes felszabadu-
lását idézi elő", „melyben sajátosan keveredik a fájdalom és a gyönyör". (105.) 
Ugyanakkor a tragikus katarzist /rér/oné-mozzanatának elismerése mellett a mathé-
szisz, az önmegértésként értett tanulás eseményeként láttatja: „A tragikus szerencsét-
lenség aránytalan nagyságában valami olyasmit tapasztalunk, ami valóban mind-
annyiunk számára közös. A néző saját magát ismeri fel és saját véges létét, szemközt 
a sors hatalmával." (105 ) „A tragikus szomorúság az önismeretből ered, melyben a 
néző részesül." (106.) E tapasztalat communio jellege így az esztétikum szféráját 
azáltal képes az emberi élet létjellemzőjeként elgondolt megértés (188.) körébe von-
ni, hogy benne világossá válik: a „megértés [...] közösséggé változás, melyben nem 
maradunk az, aki voltunk" (264.), s egyben ráébreszt arra, hogy e communio mint 
a megértés teljesítménye elsősorban kölcsönvonatkozásokat felismerő munkát, nem 
pedig „empátiát", a különbségeket eltörlő „belehelyezkedést", a másik élményeinek 
megismétlését jelenti. (269.) 

Hans Robert Jauß Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik című 
művében többek között azzal is a munkájához közvetlen indíttatást adó Gadamer-
hez kapcsolódik,7 hogy már könyve első része Bevezetésének első lapján Arisztote-
lész Poétiká'yál nevezi meg - Kant Kritik der Urteilskraft mellett - olyan jelentékeny 
és kivételes műként, mely tárgyalja az esztétikai tapasztalatnak a művészetelméleti 
reflexióban ritkán előkerült kérdését, jóllehet - az antik mű ebben is rokona Kan-
ténak - a benne kifejtett (mindenekelőtt katarzis-) tan a követők kezén „nem vált 
az esztétikai tapasztalat átfogó és tradícióképző elméletévé". (17.) 

Jauß az antik költészetelméletek legprovokálóbb örökségének nevezi azt az 
Arisztotelészre visszavezethető elgondolást, mely a katartikus örömnek a - minde-
nekelőtt Platónnal vitatkozó - feltárása- és igazolásaként ügy véli, hogy a néző/látó 
magától az ábrázolttól sarkallván „képes magát a cselekvő személyekkel azonosíta-
ni, saját ily módon felébredt szenvedélyeinek szabad folyást engedni és a tőlük való 
megszabadulással örömteli megkönnyebbülést érezni, mintha megtisztulásban (ka-
tharsis) részesült volna". (73 ) A Poétika értelmezése során Jauß az „azonosulás" és 
a katarzis mozzanatát hozza a legszorosabban kölcsönös összefüggésbe elmélete 
támpontjaival. 

" Hans Róbert JAIISS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, 
1991. 26. 
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A „Selbstgenuß im Fremclgemiß"-ként értett esztétikai élvezet, mely szubjektum 
és objektum közötti váltójátékot, ide-oda mozgást jelent (84.), előfeltételezi az esz-
tétikai illúziót (86.) és az esztétikai tapasztalat reflexív szintjét. (33-) Az értő élvezet 
és élvezve értés elsődleges egységében, az „esztétikai magatartásban a szubjektum 
már eleve is mindig többet élvez, mint pusztán önmagát: megtapasztalja önmagát, 
amint elsajátít valamilyen tapasztalatot a világ értelméről, mely értelmet számára 
egyrészt saját teremtő tevékenysége, másrészt a másik tapasztalatának átvétele tárhat 
fel, valamely harmadik helyeslése pedig megerősíthet. Az esztétikai élvezet, amely 
ily módon az érdek nélküli szemlélődés és a próbára tevő részesedés közti lebegés-
ben megy végbe, egyik módja önmagunk más tapasztalatában megvalósuló érzéke-
lésének''. (85.)* Azonosulás és távolságtartás játékát mutatja a közvetlenül nem él-
vezhetőnek (gyűlöletesnek, borzongatónak, kegyetlennek, deformáltnak) a - Hans 
Blumenberg nyomán magyarázott - élvezete, hiszen ez csak egy belső distancia 
felvételével történhet meg. A szubjektum ilyenkor nem a tárgyat élvezi a maga 
sokkoló negativitásában, hanem saját, a tárgy által afficiált képességeinek tiszta 
működését; azt a szabadságát élvezi esztétikailag, melynek révén képes valamely 
beállítódás felvételére, a reflektált élvezetre (85sk. vö. a Poétika A. fejezetével). Épp 
a tragédia tárgyának imaginárius volta, Platóntól elítélt ontológiai gyengeségének 
kihasználása, vagyis a mimésziszarisztotelészi felfogása alapozhatja meg az „érdek 
nélküli érdekeltséget", ami aztán a katharszisz előfeltétele lesz. (170.) Esztétikai 
azonosulás és esztétikai távolságtartás szembenállása a katarzisban a kettő játékává 
oldódik, amennyiben már az esztétikai katarzis antik fogalma előfeltételezi egy dis-
tancia felvételét. „Az érzelmi azonosulás a tragédia hősével egyrészt szabaddá teszi 
a nézőt gyakorlati érdekeltségeitől. A részvét és a félelem, a néző és a hős azono-
sulásának feltételei annak mértékében jönnek játékba, ahogyan a néző megtagadja 
hétköznapi világának valós érdekeit, és esztétikai beállítódásra tesz szert a tragédia 
cselekményét illetően. A nézőnek azonban, aki ily módon belehelyezkedik a hős 
helyzetébe, másfelől ismét meg kell tisztulnia a tisztább, a tragédia által keltett in-
dulatoktól is, vagyis a tragikus megrázkódtatáson keresztül vissza kell térnie kedé-
lyének »kívánatos összefogottságába«." (169 ) 

Jauß katarzis-értelmezése Gorgiasznak a Helené igazolására fogalmazott beszé-
dén s Arisztotelész felfogásán alapul. Fuhrmann elemzésére támaszkodva megálla-
pítja, hogy Gorgiasz a nyelv érzéki oldalának feltárása és a beszéd hatóképességé-
nek elmélete révén visszanyúlt „azoknak a sajátos affektusoknak az esztétikai 
élvezetéhez, melyeket a beszéd és a költészet ébresztett, és még Arisztotelész előtt 
használta a borzadás [Schaudern] (phobos) és jajongás [Jammer] (eleos) hatáskategó-
riáit, ugyanúgy, ahogyan a katarzis orvosi analógiáját is". (75.) Klaus Dockhornnak 
az Igazság és módszerről írott recenziója nyomán a szofista rétor s bölcselő és Arisz-
totelész elméletének lényegi különbségét abban látja, hogy míg utóbbi a tragédia 
nézőjének állapotát és kedélyének felszabadulását tartja szem előtt, addig Gorgiasz 
a hallgató olyan „előkészítésében", indulati feszültségének olyan átváltásában érde-

H KI-LCSÁU SZADÓ Ernő fordítása: i. m. 29. 
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kelt, mely egy új meggyőződés kialakítását eredményezi. (Uo.) A katharsziszt ily 
módon, összevonván arisztotelészi és gorgiaszi meghatározását, a beszéd vagy köl-
tészet által előidézett sajátos affektusok élvezeteként fogja fel, amely képes egyrészt 
a meggyőződések megváltoztatását, áthangolását, másrészt a kedély felszabadítását 
eredményezni. „A katarzis mint a kommunikatív esztétikai alaptapasztalat ezzel 
megfelel egyrészt a művészetek társadalmi funkciójának, amennyiben közvetíti, be-
iktatja és igazolja a cselekvés normáit, s éppígy minden autonóm művészet ideális 
meghatározásának, amennyiben kiemeli a szemlélőt mindennapos valóságának gya-
korlati érdekeltségei és kötöttségei közül, hogy a másság élvezetében megvalósuló 
önélvezet révén áthelyezze saját ítéletének esztétikai szabadságába." (88.) 

Amikor Jauß Fuhrmann és Kommereil elemzései alapján a Poétika 4. caputja 
kapcsán az esztétikai élvezet két forrásról beszél, a kidolgozás szépsége keltette 
érzéki örömnek és az eredetit, a mintaképet újrafelismerő intellektuális teljesítmény-
nek az összefonódásában (72sk.) a „gyönyörködés és megismerés, az élvezet és 
kognitív értelemadás" egyensúlyaként értett esztétikai tapasztalat9 olyan megvalósu-
lását látja, amely az esztétikai élvezet megismerő teljesítményének a német nyelvben 
történetileg is dokumentálható (70-72.) fokozatos háttérbe szondása révén a 18. 
század végén bomlott meg teljességgel. Gyönyörködtetés és kogníció egyensúlyá-
nak felborulása az esztétikai hatásfunkciók egységének felbomlásával együtt követ-
kezett be az „önmagát élvező szubjektivitás mint az esztétikai élvezet új", romantikus 
ideáljának megjelenésével (77.), amely e szubjektivista fordulat eredményeképpen 
már nem tartalmazza a másságra irányuló hatás esztétikai funkciójának a retorikai 
hagyomány által őrzött „kommunikatív komponensét".10 Épp azt a mozzanatot te-
hát, melyet Jauß a katharszisz arisztotelészi fogalmában pillantott meg. A „művészet 
mindenfajta élvező tapasztalatának hanyatlástörténete" akkortól számítható, amikor 
„a zseniesztétika végérvényesen kiszorította a retorika hatásesztétikáját". (77.) 

Ha az eddigiekből világossá vált az a szoros hatástörténeti kapcsolat, mely Jauß 
elméletét Arisztotelész elgondolásaihoz fűzi, akkor az sem lesz meglepő, hogy a 
Poétika hatástörténetének az érett reneszánsztól a francia klasszicizmuson keresztül 
a 18. század második feléig ívelő virágkora is épp a zsenimozgalom megjelenésének 
idején, annak eredményeképpen szakadt meg,11 bizonyára nem függetlenül attól, 
hogy „Arisztotelész voltaképpeni érdeklődése - állapítja meg Hellmuth Flashar - a 
tragédia és befogadója általános-antropológiai kapcsolatára irányul, miközben a 
költő belső állapotának egész kérdéskomplexuma (az inspiráció-tan) kevéssé érde-
kes számára".12 

Ha pedig elfogadjuk, hogy az esztétikai hatásfunkciók megbomlása azoknak a 
retorikai hatásesztétikáknak a háttérbe szorulásával egy időben következett be, me-

4 KULCSÁR SZAHÓ: i. in. 42 . 
1111. m. 27. 
11 ARISTOTELES: Poetik. Übers, unci hrsg. von Manfred FUHRMANN. Stuttgart, 1994. 174. 
12 Gnmdriss der Geschichte der Philosophie. Begründet von Friedrich Ueberweg. Bd. 3 Oie Philoso-

phie der Antike. Ältere Akademie. Aristoteles. Peripatos. Hrsg. Hellmuth FLASHAU. Basel/Stuttgart, 1983. 362. 
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lyeknek - először a peripatetikus iskolában Theophrasztosz, majd Rómában Cicero 
és Quintilianus, később a 13- század közepétől létező latin fordítások és Johannes 
Saresberiensis, végül a humanista, barokk és klasszicista retorikák által kirajzolt -
hátterében Arisztotelész Retorika ja áll, akkor az is érthetővé válik, hogy a be-
szédművészetről írott munka recepciótörténete a Poétikáé hoz hasonló pályát futott 
be.13 Az újkor - többek között Gadamer emlegette - „retorikaellenes metodologiz-
musa"H olyan különböző karakterű bölcselők retorikaellenességében kap hangot, 
mint Descartes, Locke vagy Kant. A becsapásként, megtévesztésként, a tiszta gon-
dolatközlés beszennyezőjeként elutasított, de nem egyszer megvetett rét о tiké tekhné 
arisztotelészi mintájának olyan meghatározó szervezőelemei felejtődtek így el a 
művészi gyakorlat számára is, mint a beszélő, a hallgató, s a beszéd tárgya alkotta 
háromelemű viszonyrendszernek (Retorika 1356a 1-4) az a felfogása, melynek vo-
natkoztatási pontja egyértelműen a hallgató volt. (II. 1.)" S természetesen az a sa-
játosság is elvesztette hatóerejét, mely ugyanakkor a recepció- és hatásesztétikai 
irodalomértelmezés antropológiai irányultságának határozottabbá válása idején"' kü-
lönösen emlékezetbe idézendő: e mű elsősorban nem, vagy legalábbis nem pusztán 
a logikai, nyelvészeti, retorikai, stilisztikai kategóriakészlet semleges lelőhelyeként 
lehet ösztönző erejű, de legalább ennyire a problématerület elhatárolásának, a tár-
gyalásmód megválasztásának s az összefüggéshálózat olyan kialakításának példája-
ként, mely e „szakismereteket" antropológiai horizontban mutatja fel. Hiszen a szó-
vagy beszédművészet első ránk maradt szisztematikus vizsgálata ily módon egyúttal 
kommunikáció-, hatás- és érzelemelméletként is olvasható, mely az emberi jelensé-
get e jelenség legfőbb jellemzőjének, a beszédnek (logosz) s a rá épülő közösség-
alkotó képességnek (politikon dzóon) (Politika 1253a 7-19) a mentén igyekszik 
megérteni. 

II. 

Annak a hatástörténeti összefüggésnek a felvázolása után, melyben dolgozatomnak 
a bevezetőben megjelölt irányadó kérdése érvényesíthető, elengedhetetlen egy — 
bárha mégoly futó - pillantást vetni az arisztotelészi költészetelmélet előzményeire, 
e pillantást azokra a mozzanatokra összpontosítva, melyek kérdésfeltevésem szem-
pontjából a legfontosabbnak látszanak. A Kr. e. 4. század második fele előtti görög-
ség művészettel kapcsolatos vélekedéseinek gazdag hagyományából Homérosz, 
Gorgiasz és Platón nézeteit tekintem át. Homérosz szerepe nemcsak történeti (hoz-
záférhető kezdőpont-) helyzete, nem is pusztán Arisztotelész feltétlen tisztelete 

13 I. ni. 373-375. 
11 I. ni. 37. 
15 Vö. FLASHAR: i. ni. 369-
lft Vö. KULCSÁR-SzAitó Zoltán: Az esztétikai tapasztalat apologétája. Hans Robert Jaußröl. Alföld 

1996/7. 60.sk. és KATONA Gergely: Kevéssé egzaltált transzgresszió. Wolfgang Iser a fiktívről és az imaginá-
rittsról. In: Az újraértett hagyomány Az Alföld stúdió antológiája. Debrecen, 1996. 300-302. 
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(melynek a Poétikán, a Retorikán s a Homéroszi problémák című, töredékesen ránk 
maradt művén kívül jó néhány más munkájában is számos idézettel ad hangot), de 
inkább azon szemléleti rokonság miatt fontos, mely az eposzoknak és a Poétikanak 
az esztétikai tapasztalat mibenlétéről alkotott képe között jól felismerhető. A szofista 
hagyomány egyik legjelentősebb alakjának művészeti reflexióihoz már a szókészlet 
szintjén is világosan kapcsolódik Arisztotelész, s a hatás kérdésének kitüntetett ke-
zelésével annak a hagyománynak az „esztétika" területén legfontosabb problemati-
káját írja tovább, melynek viszonylagosító, szkeptikus szemléletét, öncélúnak tartott 
vita kedvelését egyéb műveiben bírálattal illeti (mindenesetre ekkor is, Platónt követ-
ve, viszonyít/hozzá). Platón művészetelméleti nézeteinek rövid referálása talán nem 
igényel különösebb magyarázatot: Arisztotelész bölcseletét át- meg átszövik a plató-
ni filozófiából átvett szálak, a Poétikat pedig egyenesen Platón művészetfelfogásá-
nak bírálataként is szokás érteni. 

A homéroszi eposzok gyakran, a legkülönbözőbb alkalmak kapcsán ismétlődő 
szcénája az énekmondás és -hallgatás. E jelenetek formulakincsének elemzése során 
Ritoók Zsigmond arra a következtetésre jut, hogy az énekmondótól a hallgatóság 
mindenekelőtt gyönyörködtetést vár.1' E gyönyörköd(tet)és utáni vágyat már az is 
világosan jelzi, hogy az epikus nyelvben az ének jelzője a vágy jelentésű himerosz 
szóból képzett melléknév; e szót Homérosz „az ének utáni vágyon kívül szinte csak 
az élelem, a szeretkezés és a sírás utáni" vágy jelölésére használja. Hasonló haszná-
lati kör állapítható meg a gyönyörködtetni jelentésű teipó (illetve mediális terpomai. 
gyönyörködni) ige esetében is.1K Jóllehet „a költő nevelő szerepe aligha nyert az 5. 
század előtt tudatos megfogalmazást",19 s az epikus költőnek nem célja a nevelés, 
„de mégis funkciója, melyet azonban csak akkor tölt be, ha közvetlen célját, a 
gyönyörködtetést igazán elérte".20 Az eposzokban előadott költemények hatásme-
chanizmusa a következőképpen érthető: „a gyönyörködés nyomán felfakadó erő-
és nagyságérzetek formálták [a hallgatóság] lelkét, cselekvésre, a példák követésére 
indították. Hősök tévedései, bukása, melyek pusztulásba döntöttek embereket, fáj-
dalmat megkönnyítő, »gyönyörködtető« sírást idéztek fel, mely a maga »tisztító« ha-
tásával szintén felemelőleg hatott, alakította a hallgatóság lelkületét, felfogását, el-
mélyítette élettapasztalatait."21 A homéroszi eposzokban a művészi gyönyörködtetés 

17 RITOÓK Zsigmond: A görög énekmondók. Bp.. 1973. 61. 
18 RITOÓK Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata. Holmi 

1992/3. 657. Vö. például Odüsszeia 1. 421sk.: „Ők pedig ekkor a tánchoz, a vágykeltő daloláshoz / 
fordulván vigadoztak, ekép várták be az estét." Od. XXIII. 143-145., Od. XIII. 9. (Homérosz: Iliász. 
Odüsszeia. Homérosiköltemények. Bp., 1993. DEVF.CSERI Gábor fordítása) 

, v Bruno SNEIJ.: Die Entdeckung des Geistes. Hamburg, 1955. I63sk., 358. Idézi RITOÓK: A görög ének-
mondók. 88. 

20 1. m. 67. 
21 I. m. 66. 
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és a hasznosság „elválaszthatatlan és problémamentes egységet alkotott".22 E gyö-
nyörködés jellegzetessége így nem a passzív szemlélődés lesz, hanem a közönség 
aktív, a szó legszorosabb értelmében együttalkotó tevékenysége.23 „Nemcsak az 
énekes alkot tudatosan, a hallgatóra figyelve. A hallgató sem önfeledt műélvező. [...] 
A hallgató azt kívánja, hogy az ének róla szóljon, hogy abban önmagára ismerhes-
sen. [...] A hatás tehát kölcsönös."24 A gyönyörködtetés és az önértelmezés lehetősé-
gének felkínálása mellett az ének példaadó (paradeigmatikus) szerepe nemcsak 
mások tetteinek meghallgatását, hanem az énekbe-kerülés, s ezzel a hírnév hagyo-
mányozódásának lehetőségét is jelentette.2" Az archaikus görögség költője olyasmit 
mond hallgatójának, „amit a hallgató magára vonatkoztathat, amiben magára, a ma-
ga világára ismerhet, [...] ami iránt ezért benne vágy ébred, amely vágy a hallgatás 
közben egyszerre kielégül és nő, ami neki gyönyörűséget szerez".2'' 

A szofista Gorgiasznak az ontológiát, az episztemológiát és a kommunikációt 
radikális kétellyel illető tanítása, melyet Szextosz Empeirikosz őrzött meg számunkra 
(„az első [tétel] az, hogy semmi sem létezik; a másik, hogy ha létezik is valami, az 
megismerhetetlen az ember számára; a harmadik, hogy ha megismerhető is, kifejez-
hetetlen [anexoiszton]és más emberrel közölhetetlen [anerméneuton]'),27 értelmez-
hető úgy is, mint a beszédnek, a nyelvnek a függetlenítése, felszabadítása az onto-

22 RITOÓK Zsigmond: „ Vagy gyönyörködtetni akarnak, vagy használni a költők. " Magyar Tudomány 
1994/8. 959. Vö. Od. XII. 188: „Benne gyönyörködvén [terpszamenosz] ment el, gyarapodva tudásban 
[pleiona eidószl." E részlethez Jauß azt a megjegyzést fűzi, hogy benne nincs megkülönböztetve az eszté-
tikai és a teoretikus kíváncsiság, az élvezetre és a tudásra irányuló vágy (i. m. 133., vö. 66-69.). KULCSÁR-
SZAIÍÓ Zoltán szerint itt Jauß „eltöröl" egy idézőjelet, hiszen az egész hely az Odüsszeusz idézte Szirének 
csábító, Odüsszeusz által „ironikusan" olvasott szövege (i. m. 54.). E körülmény valóban kétes fényt vet a 
kijelentés igazságtartalmára. Ugyanakkor: a Szirének csak olyan ígérettel tudhatják elcsábítani, megtévesz-
teni áldozataikat, amelynek van bizonyos hitele számukra; miért kellene még „többet tudást" is ígérniük, 
ha a „gyönyörködés" is elég csáberőnek bizonyulna?; az írásbeliség kultúrája előtt a görögség számára is 
a legkülönbözőbb tudásfajták közvetítésének egyedüli eszköze a szóbeli közlés, a hagyomány átörökíté-
sének leghatékonyabb módja az énekmondás volt. 

2 3 RITOÓK: A görög énekmondók. 58-60. 
24 RITOÓK: Vágy, költészet, megismerés. 659. Sőt akár „szerepcsere" is történhet: (Akhilleuszt) „ott 

lelték: lelkét csengő lanttal vidította, / szép díszes lanttal, melynek húrlába ezüst volt: / Éetión várát 
feldúlva szerezte magának: / épp ezzel mulatott, hősöknek zengte a hírét." {IliászIX. 186-189.) Démodo-
kosznak a phaiákok udvarában előadott éneke nyomán {Od. VIII. 75sk.: „mert a viszályt, Odüsszeusz meg 
a Péleidész Akhileusz közt / zengte, miként civakodtak a dús isten-lakománál"), a dal hatására Odüssze-
usz könnye kicsordul, magára ismervén benne (83-95.; uígy. 485-522.). Különösen érdekes lehet az Od. 
I. 150-152. helye, ahol - ez a 326sk.-ből derül ki - Phémiosz Trójáról és a görögök gyászos hazatéréséről 
énekel a kérőknek; hiszen itt a máshol is öntükrözőként érthető jelenet felfogható az egész eposz kere-
tének részeként, így nemcsak az énekes-elbeszélő, de az egész eposz tükreként: a hazatérésről szóló 
dalban gyönyörködő (s ami számunkra fontos: az éneket voltaképpen nem értő, mert magukra nem 
vonatkoztató) kérők számára is éppoly, noha más értelemben gyászos lesz Odüsszeusz hazatérése. 

25 RITOÓK: A görög énekmondók. 62-63. Vö. Od. XXIV. 196-201., Od. III. 203sk. Az Odüsszeia egy 
helyén egyenesen a haláltalanok s a halandók olyan együttműködéséről olvashatunk, amely azt sugallja, 
hogy a jelenlegi bajokat pusztán azért idézték elő az istenek, hogy az emberek hányattatásai énekké válva 
örök hírt biztosítsanak az ily módon félistenült héroszoknak: „Ezt biz az istenek intézték így, szőve a vészt 
a / földilakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben." (VIII. 579sk.) 

26 RITOÓK: ,. Vagy gyönyörködtetni akarnak, vagy használni a költők. " 959. 
27 OK 83 I) 3 = Szextosz EMPEIRIKOSZ: Adversus mathematicos. VII. 65-87.; 65. Magyarul: STEIGER 

Kornél (szerk. ): A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Bp., Atlantisz, 1993. 29. (Steiger Kornél fordítása.) 
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lógiai kötelékek alól. A „ha megismerhető volna is, közölhetetlen" tétel bizonyítását 
ugyanis Szextosz így rekonstruálja: „Az, aminek segítségével közlünk: a beszéd [lo-
goszj. Márpedig a beszéd nem azonos a beszéd tárgyaival, vagyis a dolgokkal [hü-
pokeimena kai onta]. Nem a dolgokat [ta ontaj közöljük tehát a másik emberrel, 
hanem a beszédet, amely más, mint [maguk] a beszéd tárgyai [tón hüpokeimenón]. 
[...] a dolog [létező, to on], mivel kívül létezik [epei hüpokeitai to on ektosz] nem 
válik a mi beszédünkké. De ha a beszéd nem azonos azzal, amire vonatkozik, akkor 
nem is világíthatja meg mások számára az utóbbiakat. [...] nem a beszéd magyarázza 
a külső dolgokat [nkh ho logosz tu uktosz parasztatikosz], hanem a külső dolog 
értelmezi [ménütikon]a beszédet. [...] A beszéd tehát nem mutatja meg [uk....ende-
iknütai] -л fönnállók sokaságát [polla tón hüpokeimenón], ahogy ezek sem mutatják 
meg egymás természetét. '28 A beszéd elsődlegessége a dolgokkal szemben, össze-
mérhetetlensége a tárgyiságokkal, a nyelvi reprezentáció lehetőségének megkérdő-
jelezése29 eredményezte azt, hogy Gorgiasz „nem az objektív érvelést tartotta fon-
tosnak, hiszen mindenről kétféleképpen, de a hallgatóságot figyelembe véve akár 
többféleképpen is lehet beszélni, hanem a beszéd megformálását, mely a maga 
sajátos eszközeivel, isokólonjaival, antitéziseivel, homoioteleutonjaival, ritmusával 
gyönyörködteti, elkápráztatja, elbűvöli, elkábítja a hallgatóságot, s mint különös 
varázsszer (Pharmakon) ráveszi, hogy azt tartsa jónak, neki személy szerint jónak, 
valószínűnek, amit neki a beszélő sugall".30 

E nyelvkritikai attitűd ugyanakkor a beszéd hatásának, meggyőző erejének, s 
általában a nyelv szerepének a fölértékelésével járt együtt, az emberi életet (az 
ismeretszerzést, a cselekvést stb.) uraló voltát az egész szofisztika hangsúlyozta. 
Gorgiasz híres Helené-beszéde szerint „Hatalmas úr a szó [logosz], mely parányi 
testével és láthatatlan erejével isteni csodákat visz végbe. Mert képes félelmet [pho-
bon/szüntetni és fájdalmat [lüpén] elvenni, és örömöt [kharan] kelteni és szánalmat 
[eleon] növelni."31 S „bár a rábeszélés látszólag nem kényszer, ereje [dünamin] 
ugyanaz" (12.), és „a rábeszélés, ha a szóval szövetkezik, a lelket is úgy alakítja, 
ahogy akarja" (13-). A szónak a - mindvégig passzív - lelket alakító hatalma nem-
csak a szónoki beszédben nyilvánulhat meg: „Aki [a költészetet] hallja, azt félelmetes 
borzadás [phriké periphobosz] és könnyben úszó szánalom feleoszpoliidakrüsz] és 
siralomnak vágya [pothoszphilopenthész] szállja meg; idegen sorsokat és mások jó-
meg balszerencséjét [eutükhiaisz kai düszpragiaisz] a szavak révén sajátjaként éli át 
a lélek [idion ti pathéma dia tón lógón epathen hé pszükhép (9-); „Az isteni erejű 
ráéneklések szava útján ébresztői gyönyörnek [epagógoi hédonész], altatói fájdalom-
nak [apagógoi lüpész]. Mert ha megérinti az ének bűvereje [dünamisz] a lélek hitét, 
varázsával megbabonázza és meggyőzi és megváltoztatja [metesztészen]." (10.) 

28 I. m. 33. Steiger terminológiáját módosítottam. 
24 Vö. SIMON Attila: A gondolkozda. Határ 1994/2-3. 241sk. 
30 RITOÓK: ,. Vagy használni akarnak, vagy gyönyörködtetni a költők. " 961. 
31 DK 82 В 11 - Helene dicsérete. (8.); magyarul: Arisztotelész: Poétika. Fordította RITOÓK Zsigmond, 

szerkesztette, a jegyzeteket összeállította és a kísérő szövegeket fordította BOLONYAI Gábor. h. n. 1997. 
166-168.; a továbbiakban: RB. 
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Platon művészetellenessége jószerivel egész életművén végigvonul. Míg a korai 
Ión esetében még leginkább a sikeres rapszódosz nem-tudását gúnyolta ki, később 
többféle teoretikus alapról bírálta a művésze(te)ket. Az Állam második és harmadik 
könyvében a „mesék" erkölcsileg káros hatása, istenkáromló, halálfélelmet, túlzó 
indulatokat keltő volta lesz fő céltáblája, a tizedik könyvben pedig a művek onto-
lógiáikig deficites volta: a műalkotások a valóban létező ideáktól számított harmadik 
fokon „vannak", s ez egyben, a platóni metafizika értelmében, az igazságtól való 
kétszeres távolságukat is jelenti (vö. Szofista 233D-236B). A művészetnek az „igaz-
ság", az idea, a valóban való [ontósz on] szempontjából kifejlő bírálata csak azokon 
a helyeken enyhül, ahol Platón a művészetnek - az érzéki szépségnek mint közve-
títőnek a legitimálásával - pozitív ismeretelméleti szerepet tud tulajdonítani (például 
Phaidrosz 245A-250E), vagy ahol - mint az élete alkonyán írott Törvények című 
művében, melyben más kérdéseket illetően is sokkal mérsékeltebben, elnézőbben 
és gyakorlatiasabban foglal állást - ártatlan szórakozásnak tekinti, amely nem vonja 
ki magát teljességgel az értelem ellenőrzése, az igaz-hamis, helyes-helytelen ítéle-
teinek fennhatósága alól (667B-671A). 

Az utánzás elleni legsúlyosabb vádat azonban kontrollálhatatlan hatása hívja elő 
(Állam 605C-608B). Az utánzónak ugyanis „megvan a hatalma arra, hogy [...1 még 
a tisztességes embereket is kikezdje", hiszen mikor „legjobbjaink hallgatják Homé-
roszt vagy más tragédiaköltőt, aki a hősöket utánozza [mimumenu], mikor gyászban 
vannak és nagy siránkozás közben hosszú beszédet vágnak ki, vagy mikor énekel-
nek és tépik magukat - tudod jól, mennyire örülünk [khairomen]: magunkat egészen 
átadva [endontesz: akár „belehelyezkedve"; ahogyan például egy folyó beleömlik a 
másikba] részvéttel csüggünk rajtuk [hepometha xümpaszkhontesz: követjük őket a 
szenvedésükben, együtt szenvedünk velük]". (605C-D; vö. Ión 533D-536A)32 Platón 
sajátos „hatásiszonyát" az magyarázza, hogy a tragédia vagy az elbeszélő költemény 
szemlélése/hallgatása során a lélek legrosszabb, ún. vágyódó része elégül ki, míg a 
legértékesebb, kormányzásra és a másik két rész megregulázására szolgáló gondol-
kodó lélekrész működése meggyengül, így a lélek kívánatos állapota, a harmónia, 
csorbát szenved (6O6A-B; vö. 436A-444E). „Sőt a szerelmi érzések, a dühkitörések 
s általában lelkünk minden vágyakozó [epithümétikón], fájdalmas [lüpérón] és kel-
lemes érzése [hédeón]tekintetében is, melyek - mint tudjuk - minden cselekvésün-
ket kísérik, ugyanilyen hatással van ránk az utánzó költészet [toiauta hémasz hé 
poiétiké mimészisz ergadzetai]: növeli és öntözgeti őket - pedig ki kellene szárítania; 
rajtunk uralkodóvá teszi, pedig le kellene igáznia, hogy jobbá és boldogabbá, ne 
pedig rosszabbá és szerencsétlenebbé legyünk." (6O6D) A művészet gondolkodás 
(megismerés, józanság) és élvezet konfliktusát úgy idézi elő, hogy a küzdelemből 
az értéktelenebb, törvény és értelem nélkül való fél kerül ki győztesen: „a törvény 
és az általánosan legjobbnak elfogadott józan gondolkodás helyett [anti nomu te 
kai... tu beltisztu logu] a gyönyör [hédoné] és a fájdalom [lüpé] foglalják el [...] a 
királyi széket." (607A) 

-,2 Platón Összes müvei /-///. lip.. 1984. (SZABÓ Miklós fordítása.) 
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III. 

Amikor az értelmező a Poétika befogadáselméletéről kíván értekezni a bevezetőben 
idézett kérdés értelmében, akkor elsősorban azzal a roppant - és esetenként túlhab-
zó33 - értelmezési hagyománnyal találja szemben magát, amely mindenekelőtt olyan 
fogalmak jelentésének és összefüggéseinek magyarázatát tűzte ki célul, mint a ka-
tharszisz, az eleuszés phobosz, s a hédoné. E magyarázatok e nagy témákat általában 
mint egységeket láttatják, s kevésbé koncentrálnak arra, hogy e fogalmak milyen 
összefüggésben állanak a tragikus hatást előidéző konkrét, „apró" alkotóelemekkel, 
s hogy egyáltalában a Poétika textusa mely pontokon, milyen módon és mértékben 
szövődik a befogadás kérdései köré. Dolgozatom olyan olvasási javaslattal áll elő, 
mely e kiemelt és általában elkülönített fogalmakat és témákat megkísérli széttagolni 
vagy -szálazni, s mű és befogadó kölcsönhatásának szempontja szerint egyes rész-
elemek körül újra összeszőni. Az egyes témákhoz kevés újdonságot fog hozzáfűzni; 
érvényessége, ha ugyan, inkább mások magyarázatainak új összefüggésbe illeszté-
sében van. 

A Poétika a következő mondattal kezdődik: „A költői alkotás mesterségéről álta-
lában véve, valamint válfajairól (eidosz) kívánunk beszélni, arról, hogy melyiknek 
milyen hatása (dünamisz) van, hogy miképpen kell összeállítani a meséket (mü-
thosz), ha a költői alkotás szép és jó [kalász]akar lenni, továbbá, hogy hány részből 
és milyenekből áll, s ugyanúgy a többi dolgokról is, melyek ugyanezen vizsgálódás 
körébe tartoznak - kezdve természetszerűleg először az alapelemeken." (1447a 8 -
13).3Í A vizsgálódás a nem bizonyítandó axiómák kinyilvánítása után magáról a 
költői alkotás mesterségéről, a költői alkotás mesterségéről önmagában/általában 
véve (peripoiétikész[sc. tekhnész\ autész), majd ennek műfajairól, a kompozícióról 
és az alkotórészekről fog állításokat tenni (vö. RB 18.). Ugyanakkor e témák közé 
fonódik, mondatszerkezetileg sem elkülönítetten, két olyan szempont, melyek vilá-
gosan arra utalnak, hogy a vizsgálódás nemcsak a műfajokra és a művekre általá-
ban/magukban véve, de azok hatására s esztétikai értékük miben- és miként-létére 
is ki fog térni." Bármelyik értelmezését fogadjuk is el a dünamisznak - vegyük bár 
az aktualitással szembeállított potencialitás jelentésében vagy hatásként, képesség-

Stephen HALLIWFLL A/ utóbbi évtized egyik legnagyobb hatású Poétika-könyvében a katharszisz-in-
terpretációkat áttekintvén, mikor egy jeles értelmező egymás után hat alkalommal kifejtett elméletét 
referálja, a lelőhelyek felsorolása után lakonikusan odabiggyeszti: ..ad infinitum?" (Aristotle's Poetics. 
London, 1986. 354.) 

A Poétika szövegét, ha szó szerint, akkor RITOÓK Zsigmond új fordításában idézem; a hivatkozások 
a továbbiakban csak a Bekker-féle kiadás lapszámainak utolsó két számjegyét, a columnák betűjelét s a 
sorszámot tartalmazzák; ha másként nem jelölöm, akkor a görög szöveget Rudolf KASSEL általában elfoga-
dott vagy legalább viszonyítási pontként szolgáló kiadásából veszem: Aistotelis de arte poetica liber 
Oxford, 1965. 

•4'> Werner Söffing a „deskriptív" és a „normatív" „rétegek" egymás mellé rendeltségéről, szoros össze-
kapcsolódásáról, csak részleges elkülöníthetőségéről beszél (Werner SÖFFING: Deskriptive und normative 
Bestimmungen in der Poetik des Aristoteles. Amsterdam, 1981. [Beihefte zu Poetical 28-36.). A „leírások" 
mindig normatív irányultságúak, a „normatív" követelmények mindig az „adottból" indulnak ki. A Poétika 
végső soron ..antutk elmélete, ami a színházban történik". (FLASHAR: i. m. 364.) 
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ként, erőként - s a kalonnak, mindenképpen olyan jelentéskörben mozgunk, mely 
a műalkotás teoretikus vizsgálatát úgy preformálja, hogy abba már mindig is bele-
értődik a műnek a befogadóra tett hatása. E jellegzetességgel Arisztotelész nem áll 
egyedül, amennyiben az „antikvitás nem a magáért való esztétikai művet tartotta 
szem előtt önnön jelentőségében és értelemteljességében, hanem [...] a szemlélőre 
tett hatását".36 

E két fogalom mindenféleképpen azzal a céllal (telosz) vagy művel, teljesít-
ménnyel, s - miként a görög szó jelentésében benne rejlik, egyidejűleg - munkával, 
működéssel (ergon) van összefüggésben, mely minden utánzás esetén egy sajátos, 
rá jellemző élvezet (oikeia hédoné) felkeltésében áll; a Platón elleni polémia, mely 
az egész művön végighúzódik, már itt elkezdődik: a hédonénak mint minden alko-
tás „őseredeti teloszdnak meghatározása implicite ezen alkotások létjogosultságát is 
megalapozza".3' A teloszsza\ és az ergonnaí összekapcsolt dünamisznak és kalon-
nak az elemzését e fogalmaknak a hédoné terminusában történő egyesítése fogja 
követni. 

A dünamisz szóhoz a kommentár a következő magyarázatot fűzi: a „szó -le-
hetőség«-et is jelenthet, ami a »tevékenység vagy működés« (energeia) ellentéte 
Arisztotelésznél. Minden létező esetében tevékenysége, működése során valósulnak 
meg a természetben meglévő lehetőségei. így 1. a papírra vetett tragédiában lévő 
lehetőségek az előadás vagy olvasás során valósulnak meg, mikor a tragédia a rá 
jellemző gyönyörűséget keltve eléri célját (53b 11). 2. A tragédia műfajában benne-
levő lehetőségek pedig történeti fejlődésében bontakoznak ki (49a 7-15). - Más 
értelmezésben, melyet a fordítás is követ, a dünamiszt nem a tevékenységgel szem-
beállítva kell érteni, és egyszerűen »hatás«-t jelent, amelyben a tragédia feladata vagy 
célja (ergon) van." (18.)3S 

Arisztotelész a Metafizika IX. könyvében fejti ki részletesen tanítását a dünamisz-
ról. Okfejtését a szó használati szabályainak megadásával kezdi: amikor a dünamisz 

3 6 DILCHFR: i. m . 97 . 
37 ARISTOTELES: Peripoiétikész. Einl. usw. Alfred GUDEMAN. Berlin/Leipzig, 1934. 76. 
38 A szót a fordítók és kommentátorok általában RB megoldásához hasonlóan értelmezik. Richard 

Jankó, ahol terminus technicusnak veszi, „potential"-nak fordítja és az aktualitással szembeállított - tehát 
még szűkebb értelmű - szakszóként fogja fel (ARISTOTLE: Poetics. Translated with notes by Richard JANKO. 
Indianapolis, 1987. 66., 218., 196sk. és például GUDEMAN: i. m. 76.). A szó tövéből rendkívül sok, külön-
böző fajú és sokféle értelemösszefüggésben előforduló képzett szó származik; a további előfordulások 
közül, ahol az említett két alapvető jelentés valamelyike gyanítható, a 47a 25-ben is értelmezhető mind-
kétféleképpen (Janko: „potential"); a 49b 34sk.-ben az értelmezések megoszlanak: Ritoók: „Nyelvezeten 
értem magát a versek fűzését, hogy éneken mit, annak jelentése [dünamin] teljesen világos."; Fyfe: 
„•songmaking- use in the full obvious sense of the word." (ARISTOTLE: The Poetics. LONGINUS: On the 
Sublime. DEMETRIUS: On Style, ed. by G. P. GOOLD, translated by W. Hamilton FYFE. Cambridge, Massachu-
setts/London, 1991.) és uő.: „and II mean] by 'Melody', what is too completely understood to require 
explanation." (Aristotle's Art of Poetry. With an introduction and explanations by W. Hamilton FYFE. 
Oxford, 1966.); viszont Fuhrmann: „unter Melodik das, was seine Wirkung ganz und gar im Sinnlichen [?] 
entfaltet"; Janko: „by -song- 1 mean that of which the potential is entirely obvious"; vö. 83 ); 50b 19: „A 
tragédiának ugyanis versenyek és színészek nélkül is megvan a hatása (dünamisz/; Janko: „potential"; 
az 51b 38-ban (Ritoók: „a mesét tulajdonképpeni lehetőségén túl nyújtják") viszont nem szakszóként érti 
Janko sem: „they extend the plot beyond its potential". 
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kifejezést terminus technicusként használjuk, akkor olyasmiket nevezünk meg vele, 
amik „mindannyian valamilyen princípiumok, és egy első dolgot értünk rajtuk, ami 
a változás princípiuma valami másban, vagy valamiben, amit [bizonyos szempont-
ból] másnak veszünk". (1046a 9-11; vö. 1019b 34—20a)39 A Poétika első mondatában 
szereplő eidoszőkmk, az általában vett költészet válfajainak (máshol a tragédia faj-
táinak [55b 32-56a 3] vagy részeinek [52b 14, 56a 331; RB 18.) tehát van egy olyan 
princípiumuk, amely változást képes előidézni akár valami másban, akár „önmaguk-
ban", amennyiben egy dologban megkülönböztetjük a passzív és az aktív princípiu-
mot: az anyagi és a h a t ó - o k o t . A dünamisznak ez a jelentése tehát a tragédia 
hatására, hatóképességére vonatkozik. 

Talán nem lehetetlen azonban a dünamiszmásik jelentését is kapcsolatba hozni 
a Poétika szövegével. Ezt a jelentést Arisztotelész megkülönbözteti a „képesség", 
„hatóerő" jelentéstől: a Metafizika IX. könyvének 6-10. fejezeteiben a dünamiszról 
mint a potenciális-aktuális ellentétpár első tagjáról beszél. „Az aktualitás [energeia] 
mármost azt jelenti, hogy a dolog fennáll, de nem abban az értelemben, ahogyan 
potencialitása szerint mondjuk ezt róla. Potencialitása alapján létezik például a fában 
Hermész [szobra], az egész vonalban a fél vonal, minthogy el lehetne belőle venni, 
és tudósnak mondunk valakit akkor is, mikor épp nem elmélkedik, ha különben 
képes [dünatosz] volna elmélkedni - éppen ezt jelentené az «aktualitás szerint«." 
(1048a 30-35) A potencialitásnak és az aktualitásnak nincs definíciója, indukció 
révén, analógiák alapján kell felfognunk őket: olyan a viszonyuk, mint a házat építő 
és a házépítéshez értő, az ébren lévő és az alvó, a látó és a szemét lehunyva tartó, 
de látóképességgel rendelkező, az anyagból elválasztással létrehozott és az anyag, 
a megmunkált és a megmunkálatlan közötti kapcsolat. Ezek első tagja az aktualitás, 
a másik a potencialitás. (1048a 35-b 6) 

Ahhoz, hogy a potencialitása szerint létezőből aktualitása szerint létező legyen, 
már szükség van valamilyen aktualitásra: az aktualitás megelőzi a potencialitást. 
„Ugyanis a potencialitása szerint létezőből az aktuálisan létező mindig valamilyen 
aktuálisan létező hatására keletkezik, ahogyan például ember az embertől, vagy egy 
művelt ember egy másik művelt embertől, mindig valami elsőtől, ami mozgatja őt; 
ez a mozgató pedig már aktualitása szerint létezik. A szubsztanciáról szóló fejtege-
téseinkben elmondtuk, hogy minden keletkező valamiből, valamivé és valami által 
jön létre, és ez a valami fajta szerint (tó eidei)azonos vele." (1049b 24-29; vö. 1049b 
5, 1051a 31) Az eidoszfogalmát Arisztotelész a MetafizikaiII. könyvében a mester-
ség révén (apo tekhnész) keletkező dolgokkal kapcsolatban más értelemben hasz-
nálja: „Mesterség révén azok keletkeznek, amiknek formája [eidosz]г lélekben van. 
(Formán a dolgok esszenciáját [to ti én einaijés első szubsztanciáját [prótén uszian] 

w A Metafizikából származó idézeteket - nem lévén széles körben elfogadott magyar fordítás - saját 
magyarításomban hozom. A terminológiában Steiger Kornél megoldásait követem (vö. 1. jegyzet és a 
Metafizika Vit. (Z) könyvének fordítása és kommentárja: Gond 92/1. 125-157.). A fordítás során Werner 
JAEGER szövegét használtam: AristotelisMetaphysica. Ree. etc. W. Jaeger. Oxford, 1963. 

40 Aristoteles'Metaphysik. 2. Halbbd. Übers. Hermann BONITZ, neu bearb., Einl. u. Komm, von Horst 
SEIDL; Gr. text von Wilhelm CHRIST. Hamburg, 1980. 462. 
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éltem.)" (1032a 32-b 2; Steiger Kornél fordítása.) A forma egyfelől az egyedi dolgok, 
a szubsztanciák nem-anyagi „alkotórészét" jelenti, ekkor az anyag szerveződésének 
esszenciája, strukturális princípiuma. A keletkezés során ez az úgynevezett formai 
ok, amely egy tárgy (például egy szobor) létrehozása során az alkotó elméjében van 
meg, innen „kerül" - az alkotó tevékenysége mint ható-ok révén - a formálás anya-
gába. Másfelől azonban a forma a cél-okot jelenti, azt a funkciót, aminek betöltésére 
egy szubsztancia szolgál: a lélek például a test formája, de ugyanígy formának 
nevezzük a „vágást" is a balta esetében. A köveket, téglákat és gerendákat az teszi 
házzá, „hogy úgy vannak elrendezve, hogy menedékül szolgáljanak élőlények és 
javak számára. A formai ok rendesen cél-ok is egyben".41 A szobor példájánál ma-
radva, ez azt a funkciót jelenti, amelyet a szobor betölt, műtárgyként vagy a kultusz 
részeként. A papíron, „partitúraként" létező tragédia szövege egyfelől szerzője el-
gondolásainak és tevékenységének (mint őt megelőző aktualitásnak) az eredménye, 
másfelől viszont, „megszólaltatott" műként annak a tevékenységnek, amelyet az 
olvasó vagy az előadó (mint őt megelőző aktualitás) végez vele. Valamely alkotás, 
amennyiben funkcionál, mindkét tevékenységet egyaránt igényli. 

A potencialitás és az aktualitás viszonyfogalmak. Minden egyedi dolog, vagyis 
szubsztancia aktualitás (1050b 2sk.). Ha valamit létrehozunk, „akkor az aktualitás a 
létrehozott dologban van; ahogyan például a házépítés a felépült házban, a szövés 
a szőttesben és hasonlóan más dolgok esetén is". (1050a 30-33) Az el nem olvasott 
szövegnek (mint tárgynak) is van aktualitása, amennyiben szubsztancia, amelyet egy 
másik aktualitás hozott létre. Ugyanakkor, ha képes a változásra, potencialitás is. Az 
aktuálisan létezőt (így egy tárgyat vagy a működésbe hozott, elolvasott vagy 
előadott szöveget) nem azonosíthatjuk azzal, amiből létrejött. Amikor valamit, ami 
valamiből létrejött, megnevezünk, nem azt mondjuk, hogy ez az, hanem hogy abból 
való: „a ládikó nem fa, hanem fából való", és a fa sem föld, hanem „földszerű" abban 
az értelemben, hogy a földből jött létre, „és megint csak a föld, ha ez rá is érvényes, 
nem valami más, hanem máshói való. [...] A fa ugyanis potencialitása szerint ládikó 
és ez az anyaga a ládikónak, az általában vett fa az általában vett ládikónak, ennek 
itt pedig ez л fa". (1049a 18-24) 

A közös mű létrehozása, az „alkotó" és a „felhasználó" mestersége bizonyos jár-
tasságot, aktivizálható tudást igényel, melyek maguk képességek: „minden mester-
ség Itekhnai] és az alkotó vagy létrehozó tudományok [poétikai episztémai] képes-
ségek. Ugyanis ezek a változás princípiumai valami másban vagy valamiben, amit 
másnak veszünk." (1046b 2sk.) Az alkotás (mű) e kétirányú feltételezettsége bizo-
nyos szabályoknak engedelmeskedik, ontológiai jelentőségű korlátok között érvé-
nyesül. Minden képesség rendelkezik bizonyos meghatározottságokkal: ami valami-
re képes [to clünaton], mint valami képes valamire, „és valamikor és valahogyan és 
mindarra nézve, amiknek benne kell lenniük a definícióban". (1047b 35-48a 2) Sem 
az „alkotó", sem a „felhasználó" nem mindenható, törekvésük (orexisz) vagy szán-
dékuk (proaireszisz) csak abban a mértékben és azon a módon érvényesül, amint 

Ross: i. 111. 224., vö. Metafizika 1043a 14-21; 1044b 1. 
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képességük és a tárgy „hogyléte" (hódi ekhontosz), valamint a külső körülmények 
(ta exój engedik. (1048a 10-21) A Poétika felfogható e szabályok - melyek a Meta-

fizikában ontológiai általánossággal vannak megfogalmazva - kifejtéseként is, a 
műalkotás, elsősorban a tragédia és az eposz vonatkozásában. 

A potencialitásból az aktualitásba történő mozgásnak (ez a változás, mikor valami 
mint valami más „jön létre") - Arisztotelész teleologikus szemléletének megfelelően 
- „értelme" egy cél elérése: „minden keletkező dolog valamilyen princípium és cél 
felé halad, a princípium ugyanis a 'mi végett', a keletkezés pedig a cél végett törté-
nik. A cél pedig az aktualitás, ennek a kedvéért jut valami potencialitáshoz. Ugyanis 
nem azért látnak az élőlények, hogy látóképességük legyen, hanem azért van látó-
képességük, hogy lássanak; hasonlóan a házépítő mesterség azért van, hogy házat 
építsenek". (1050a 7-12) Az alkotó tudása (mint képesség) az alkotó tevékenysége 
(mint a működés, cselekvés értelmében vett energeia; a négy okról szóló elméletben 
ennek a formai és a ható-ok felel meg) során válik művé (ergon). Ugyanakkor az 
alkotó végső soron azért alkot, hogy műve működés legyen, hiszen az ergon maga 
is energeia: „A mű/működés ugyanis a cél [to gar ergon teloszj, az aktualitás pedig 
a mű/működés [hé de energeia to ergon]; ezért is használjuk rá az energeia nevet, 
ami az ergomvA van összefüggésben, s jelentése a 'teljesültség' felé közelít [kai 
szünteineiprosztén entelekheian]." (1050a 21-23) 

Arisztotelész számára a cél nem valamilyen statikus állapotot, helyzetet vagy 
minőséget jelent, hanem egy létező (természeti vagy ember alkotta tárgy, érzékszerv 
vagy élőlény stb.) lehetőségeinek megfelelő legteljesebb és legjobb működését.42 A 
Nikomakhoszi etikában a tragédiaelméletben is szerepet játszó „boldogság" (endai-
monia) kapcsán azt mondja, hogy „azt az embert nevezzük boldognak, aki a töké-
letes erénynek megfelelően tevékenykedik [energunta]", „a boldogságot pedig vég-
célnak [telosz] és minden tekintetben tökéletes és befejezett [teleion] dolognak 
tartjuk" (1101a 15sk.; vö. 1176b 1-5, 1177a 18; Politika 1325a 32 stb.). A Poétikáégy 
helyén, a mrt//)cwzelsőrendűségét indokolva is megfogalmazza, hogy „a végcél va-
lamilyen cselekvés, nem pedig minőség". (50a 18sk.)43 

A tragédia mint műfaj alakulásának történeti áttekintése során ezt olvassuk: „sok 
változáson átmenve a tragédia megállapodott, minthogy elnyerte önnön természetét 
ftén autészphüszin]." (49a 14sk.) „Mint minden természeti képződmény, a tragédia 
is addig fejlődik, míg el nem éri célját (telosz), amikor természetében benne rejlő 
lehetőségei megvalósulnak. A cél, »a saját természet elnyerése« azonban nem egy 
állapot létrejötte, hanem a képződmény működése, lehetőségeinek folytonos betel-
jesítése" (RB 30.), történeti értelemben tehát új tragédiák megszületése és bemuta-
tása . 

42 A telosz szó „véget" jelent; ebben az értelemben egy mű ott ér véget, ahol eléri célját, kifejti 
működését; a tragédia és az eposz ott, ahol kifejti hatását: a befogadóban, midőn fölkelti a megfelelő 
érzelmeket vagy indulatokat, majd a tőlük való megtisztulás révén gyönyört okoz. (Vö. JANKÓ: i. m. 206., 
208.) 

43 KASSEL betoldásnak véli, hasonlóan LUCAS (ARISTOTLE: Poetics. Introduction, commentary and ap-
pend ixes b y D. W. LUCAS. Oxfo rd , 1968. 102.); GUADEMAN, FUHRMANN, JANKÓ és RB is megtart ja, ugyan így 
FYFE is. 
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A tragédia mint egy adott mű céljáról kétféle értelemben esik szó: „a történések 
és a mese a tragédia végcélja, márpedig a végcél mindenek közül a legfontosabb." 
(50a 22sk.) Itt a telosz immanens értelemben szerepel, „»Belülről nézve« abban az 
értelemben, hogy a többi alkotóelem a mesének alárendelve kapja meg funkcióját. 
[...] Másutt »kívülről nézve«, tágabb értelemben beszél a tragédia végcéljáról, azt 
vizsgálva, hogy működése közben minek az elérésére törekszik a tragédia, azaz 
milyen hatást vált ki a közönségből." (RB 36.) Ez utóbbi jelentése legvilágosabban 
az eposz és a tragédia összehasonlítása során derül ki. A tragédiában megvalósuló 
mimészisz „kisebb terjedelem mellett eléri célját (telosz), mert a tömörebb gyönyör-
ködtetőbb Ihédionl". (62a 18-b 1; vö. 59b 17) „Ha tehát [a tragédia] mindezekben 
kitűnik, és ezen felül még a művészi hatásban [tó tész tekhnész ergój is - mert nem 
akármilyen gyönyörűséget [hédonénj ke\\ okozniuk, hanem olyat, amilyet mondot-
tunk - , nyilvánvaló, hogy mivel a célt jobban éri el, különb az eposznál." (62b 
12-15) Ez az érv „természetesnek veszi, hogy az eposznak is alapvetően ugyanaz a 
célja, azaz ugyanazt a hatást váltja ki, mint a tragédia" (RB 116.), jóllehet Arisztote-
lész egy alkalommal sem mondja meg világosan, hogy a két műfajnak ugyanazt a 
hatást kellene kiváltania; még akkor sem, ha az alkotóelemek hasonlósága miatt a 
hatás hasonlóságára is következtethetünk.'*4 

Különösen fontos az a hely, ahol nemcsak cél és hatás (gyönyörködtetés) egybe-
eséséről, de a műalkotás megítélésének kritériumairól is lényeges közlést olvasha-
tunk. A költészet (korlátozott) önállósága mellett fölhozott érv így szól: „Ha [a költő] 
lehetetlenséget alkot, hibát követ el. Mégis helyes, ha célját eléri (a célt már 
korábban megmondtuk), ha tehát így akár azt, akár egy másik részt megrendítőbbé 
(ekpléktikóteron) teszi." (60b 23-26) A mondatban középfokú alakban szereplő 
ekpléktikon jelző (mely „rémületes", „megrázó", „megrendítő" jelentésű, ám volta-
képpen erőteljesebb képzeletkörből származik: ekplésszó elsődlegesen azt jelenti: 
„kiüt"), valamint az azonos tövű ekpléxisz főnév két másik helyen a felismerés 
különböző típusainak hatásfokával összefüggésben kerül elő (54a 4, 55a 19). Az 
idézett mondatban zárójelben szereplő célt RB a „csodálat" (thaiimaszton) kiváltá-
sában látja, „ami szoros kapcsolatban van a félelemmel és a részvéttel (52a 1-5)" 
(104.), Gudeman és Lucas a „Hektor üldözése"-jelenet alapján az utalást a 60a 
11-17-re vonatkoztatja, ahol ugyancsak a csodálatosról van szó."" E fogalmak kap-
csolatát Gudeman úgy magyarázza, hogy a thaiimaszton az ekpléxisz előidézésének 
hatékony eleme, amely ekpléxisz az eleoszé s phohosz felkeltésének sine qua по пул, 
azon indulatok felébresztésének tehát, amelyeknek katharsziszà a költemény telo-
sza, egyben a hédoné elérése."' 

Arisztotelész a Poétika végének idézett helyén (62b 12-15) az eposz és a tragédia 
céljáról szólva a művészi hatás (tekhnész ergon) kifejezést használja. Az ergon szó, 
mint említettem, egyesíti magában a valamely tevékenykedés (ergadzeszthai) ered-

44 FUHRMANN: i. m. 143., 132.; vö. RR 92., és hasonlóságukra 59B 7-11, különbségükre 17-31. 
4 3 GUDEMAN: i. M. 424 . . LUCAS: I. M . 2 3 6 . 
4fi Uo. 
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ményeképpen létrejövő (kész) „mű", a(z elvégzendő) „feladat", maga a „tevékeny-
ség", „munka(végzés)" vagy egyszerűen a legáltalánosabban vett „dolog" jelentést. 
A 13- fejezet elején kerül elő a szó a leghangsúlyosabban abban az értelemben, mely 
a tragédia ergonját valamilyen hatás elérésében látja: „A most mondottakhoz kap-
csolódólag azt kell már most kifejteni, [...] hogy honnan lesz meg a tragédia hatása 
[pothen esztai to tész tragódiasz ergon]." (52b 28-30) Mint látható, e helyütt bizo-
nyosan nem a feladat vagy dolog jelentésben áll, hanem egészen egyértelműen a 
tragédia „működése" s egyidejűleg e működés „eredménye" jelentésben. A követ-
kező sorokban világossá válik, hogy e működés eredménye egy speciális hatás 
fölkeltése: a félelem és a részvét (phobosz és eleosz) előidézése (52b 30-53a 7; vö. 
50a 29-33; RB 38.). 

A másik kifejezés, amely a szöveg első mondatából ezúttal külön figyelmet 
igényel, a „szép és jó" (kalászekhein). A kalon jelzőt Arisztotelész a legkülönbözőbb 
- s korántsem pusztán „esztétikai" - összefüggésekben használja. A MetafizikaXlll. 
könyvében megkülönbözteti a jótól (agathon), s a matematikai tudományokkal 
hozza összefüggésbe: „A szép legfelsőbb fajtái a rendezettség [taxisz], az arányosság 
[szümmetria]és a határoltság [hóriszmenon], ezeket pedig leginkább a matematikai 
tudományok mutatják meg." (1078a 36-b2) A Retorika egy helyén az emberi test 
életkoronként változó szépségét nem elsősorban a kellemes megjelenésben, hanem 
abban látja, hogy eleget tud tenni az adott életkor hozta feladatoknak (136lb 7-14). 
A Politikaban pedig a legszebb városállamról (kallisztépolisz)szólva úgy vélekedik, 
hogy „a szépség a tömeg és a nagyság bizonyos fokában [en.. .megethei] szokott 
megnyilvánulni". E nagyság pedig annyi lakost foglaljon magába, „amennyi a politi-
kai közösségnek megfelelően rendelkezik a boldog élethez szükséges autarkeiával". 
(1326a 33—b 9)47 Ezek az előfordulások azt mutatják, hogy - ahogyan például a 
Xenophóntól színre léptetett Szókratész számára is48 - Arisztotelész számára a szép 
- hasonlóan a magyarra általában „erényként" fordított areté fogalmához, mely 
eredetileg egy eszköz (valamire való) jól használhatóságát jelentette - „nem egy-
szerűen külső attraktivitást jelent, hanem egy funkciófogalmat", amely a költészet 
területén „a művészileg megfelelő hatás feltételeit testesíti meg".49 A szép mint 
esztétikai kategória Arisztotelésznél hatásesztétikai fogalom: a mű szervezettsége 
csak akkor lehet szép, ha megfelel funkciójának, ha kifejti rászabott, megfelelő 
hatását (vö. 52b 30-53a 7; RB 52.).50 

Hellmuth Flashar, Manfred Fuhrmann, Werner Söffing és mások meggyőzően mutatták 
ki, hogy a Poétika egész koncepciójának vezérfonalául azoknak a megoldásoknak a 
számbavétele, elemzése és elrendezése szolgál, melyek a hédonéként megnevezett 

47 ARISZTOTELÉSZ: Politika. Bp. é.n. (2. k i a d j (SZABÓ Miklós fordítása.) 
48 „- Vagyis minden arra használható szépen, amire nézve csak hasznos? - Pontosan. - Mi mást 

értünk azon, hogy minden dolog szép valamiben, mint azt, hogy éppen abban lehet őt szépen használni? 
- Semmi egyebet." XFNOFHÓN: Emlékeim Szókratésztól. Bp.. 1986. IV. 6. (NÉMETH György fordítása.) 

4 9 SÖFFING: i. m . 102.; v ö . LUCAS: i. m . 113-, FUHRMANN: Einleitung in die antike Dichtungstheorie. 21. 
5 0 SÖFFING: i. M. 104. 
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hatás minél tökéletesebb kiváltását teszik lehetővé. Az Arisztotelész-filológiában ugyan-
akkor nemcsak a tragédia vagy általában a „költészet" (már az sem teljesen tisztázott, 
hogy e fogalomnak mekkora a terjedelme; az, amit ma lírának nevezünk, például 
biztosan nem alkot benne önálló műnemet, de voltaképpen még az eposz, tehát Arisz-
totelész számára a narratív műnem önállóságának mértéke is kétséges lehet), vagy a 
még tágabban értett „művészet" hatásának mibenléte nem tisztázott, de azoknak a 
fogalmaknak az egymáshoz fűződő viszonya sem világos, melyek e kérdésnél szóba 
jöhetnek." A katharszisz-értelmezések nagy számára kedvező lehetőséget kínált egy-
felől az a tény, hogy Arisztotelész a fogalmat a Poétika ban mindössze kétszer használja 
(55b 15, 49b 28.), e két előfordulás közül pedig csak a második, a tragédia-definícióban 
szereplő jöhet a hatás szempontjából számításba, másfelől a definíció azon részletének 
már grammatikai szinten is elclönthetetlenségeket mutató sajátossága, melyben e kulcs-
fogalmak szerepelnek: „A tragédia tehát kiváló (szpudaiosz), teljes (teleiosz), bizonyos 
nagysággal rendelkező cselekvésnek (praxisz) fűszerezett, a fűszerezettség egyes válfa-
jait az egyes részekben külön-külön alkalmazó beszéddel való utánzása, nem elbeszé-
lés útján, hanem úgy, hogy emberek cselekszenek, részvét és félelem útján vive végbe az 
ilyen indulatoktól való megtisztulást [di' eleu kai phobu perainusza tén tón toiutón 
pathématón katharszin]." (49b 24-28; kiemelés: S. A.: vö. RB 34., 121sk., 124-126.)52 

A probléma kezelésének talán nemcsak a kommentár-műfaj számára lehet példaadó az 
a változata, amelyet a magyar kiadás követ: a különböző felfogások megvilágító belátá-
saira és szükségképpeni vakfoltjaira egyaránt rámutat, s nem az értelmezések sokasá-
gán fanyalog, hanem inkább az olykor vita, olykor apró módosítások formáját öltő, de 
végül mégiscsak közös munkaként felfogható összjátékuk eredményeit méltatja.53 Hi-
szen valószínű, hogy mind a purgáció-, mind a moralizáló-, mind a „moderáció"-, mind 
az „intellektuális katarzis"-, sőt a „drámai vagy strukturális katarzis"-elméletekben is 

Ingemar Düring például, nagy Arisztotelész-monográfiájában a katharsziszés a hédoné megkülön-
böztetése mellett érvel, ugyanakkor ezek „belső kapcsolatát" is hangsúlyozza. (Ingemar DÜRING: Aristote-
les. Darstellung und Interpretation seines Denkens. Heidelberg, 1966. 171-174.; vö. SCHADEWALDT: i. m. 
158.) 

A főbb értelmezési irányokat jól áttekinthetően bemutatja HALLIWELL: i. m. 350-356., és hasonlóan, 
de már Halliwellét és néhány későbbi értelmezést is referálva RB 121sk.; vö. még DILCHF.R: i. m. 

Érdekes lenne a különböző felfogások olyan összehasonlító történeti vizsgálata, amely az értelme-
zéseket a hátterükben működő ember-, nyelv-, tudás-, művészet- stb. felfogások megalapozó (tehát 
egyszerre felépíthetövéés mozdíthatatlanná tevő) erejére vonatkoztatná. A német filológia eredményei 
például akkor is gyakorta reflektálnak e történeti feltételezettségre (persze leginkább az elődeikéré), ha 
nem kifejezetten ez a tárgyuk. Míg Schadewaldt Lessing értelmezésében rámutat azokra az előfeltevések-
re, melyeket az értekező saját drámaírói gyakorlatából és humanista-altmisztikus-keresztény antropoló-
giájából vonatkoztat „Arisztotelész" nézeteire, addig a részben (Halliwell iróniától nem mentes stílusában 
„patrónus-szentnek" nevezett) Bernays (és Dirlmeier) nyomán járó Schadewaldt nézeteinek hasonló fel-
tételezettségét Dilcher mutatja ki: a nagyhatású - egy ideig, épp Freiburgban, Heideggerrel is kapcsolat-
ban álló — ókortudós elméletének kialakításakor döntően támaszkodott a harmincas években többek — 
például épp Heidegger - által is sokat olvasott és nagyra tartott Ernst Jünger korai művére, a DerArbei-
tene, mely a „polgári művészet" ellen hirdetett harcot. (Persze Dilcher, miközben Schadewaldt csak 
„látszatra" történeti-filológiai munkájának politikai [-művészetfilozófiai] hátterét taglalja, saját felfogásának 
hovatartozásáról is képet ad.) S Fuhrmann és Söffing alapvetően Schadewaldt nézeteinek befolyása alatt 
álló, de annak kizárólagosságát - különböző mértékben - odahagyó felfogásán is érzékelhető koaik 
hatása (immár, amennyire ez lehetséges, kevésbé a politikai vetületekben). 
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lehet valami megfontolásra méltó, jóllehet ezek összeegyeztetése lehetetlen. A „végső 
magyarázat" gyanítható elérhetetlenségét az is okozza, hogy a katharszisznak a Politika 
zárórészében adott magyarázata csakúgy, mint az eleosznak és a phobosznak a Retori-
kában olvasható kifejtése (II. 5. és 8.) csak korlátozottan érvényesíthető a Poétika 
vonatkozásában, a mű második részéből pedig nem maradt ránk a katarzisnak az 
antik kommentátorok alapján valószínűsíthetően szereplő - és Proklosz, Iamblikhosz, 
valamint Olümpiodórosz (persze korántsem teljességgel egybehangzó és egyértelmű) 
értelmezése alapján a metriopatheia eszményéhez közel álló, homeopatikus alapon 
történő - taglalása (Id. RB 127-133.). Az alábbiakban néhány megjegyzést kockáztatok 
meg a tragédia céljaként látott, a félelem és a részvét felkeltésére bekövetkező, ezen -
akár „elemi" (Schadewaldt) indulatok— érzelmektől való megtisztulás rév én előidézett, 
ugyanakkor bizonyos „tanulási"folyamattal és morális reflexióval is együttjáró gyö-
nyör/élvezetkülönböző komponenseivel kapcsolatban. E megjegyzések egy lehetséges 
értelmezés legfőbb téziseinek és keretének vázlatát kínálják. Elsősorban arra koncentrá-
lok, hogy e fogalmak mű és befogadó kölcsönös egymásrahatásában melyik oldaltól 
milyen teljesítményeket „követelnek". Megjegyzéseim nem semlegesek: már e szavak 
kiemelése és fenti fordításuk is határozott, bizonyos lehetőségeket eleve kizáró értelme-
zés, mely egyszersmind a különböző felfogások részleges összekapcsolásában is érde-
kelt. 

A katarzisnak a „borzadás" és a „siralom/jajongás/jajpanasz" előidézőjeként, fo-
kozójaként és eltávolítójaként elsősorban orvosi jelentést tulajdonító, mindenekelőtt 
a püthagoreus és a hippokratészi iratok, valamint Gorgiasz, Platón „esztétikai", s 
Arisztotelész természettudományos nézetei között kimutatható összefüggésekre, to-
vábbá a Politika VIII. könyvére támaszkodó pszichofizikalista értelmezések több 
olyan tényezőt is figyelmen kívül hagynak, melyek pedig döntő fontosságúak a 
Poétika hatáselméletében. Egyrészt azzal a ténnyel nem számolnak, hogy az eleosz 
semmiképpen sem értelmezhető pusztán egy individuum belvilágát szem előtt tart-
va, hiszen ez „nem olyan érzelemmozgás, amely izoláltan az ember lelkében játszó-
dik le; lényege szerint kontaktust teremt ember és ember között".55 Hasonlóképpen 
arra sem figyelnek, hogy a Jammer"-ben rejlő féktelenség és bizonyos mértékű 
„hangosság" nem illeszkedik az elosznak a Retorikában adott leírásához/6 A Jam-
mer" és „Schaudern" megoldását elfogadó Düring, Fuhrmann és Söffing is hangsú-
lyozzák, hogy a Politikának a zenei katarzissal foglalkozó része nem feleltethető 
meg közvetlenül a költészettani műben kifejtetteknek, inkább analógiás viszonyban 
állhat velük, mivel a Poétikcban a zenei elemek kisebb jelentőségűek; a katartikus 
zenét ott negatívan is értékeli, a tragédiát viszont csak kedvezőleg; a katartikus zene 
esetében a mathészisz mozzanata ki van zárva, a Poétikában egyáltalán nincs; 
előbbinek semmiféle nevelő, erkölcsileg értelmezhető hatást nem tulajdoníthatunk, 
a tragédiának viszont valószínűleg igen/ A zene és a tragédia katartikus hatásának 

54 VÖ. SÖFFING: i. m. 62-64., az e lőzményekkel együtt . 
55 Max POHLF.NZ: Furcht und Mitleid? Ein Nachwort. Hernies 84 (1956) 52. 
5 6 DILCHFR: i. m . 90. 
57 DÜRING: i. m. 173.: FtIHRMANN: i. m. 97sk.; SÖFFING: i. m. 63-65. 
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e különbségei föltehetően visszavezethetők arra a különbségre, hogy míg a zenének 
a korábbi (Damón) és nagyjából korabeli (a Damónra támaszkodó Platón) teoreti-
kusok, s maga Arisztotelész is mintegy automatikus, analógián alapuló, a (mindvégig 
passzív) lelket közvetlenül érintő és alakító hatást tulajdonítottak, addig a Poétika 
elmélete szerint a tragédia a befogadó aktív közreműködését igényli, kifejezetten 
épít a néző vagy olvasó értelmezői tevékenységére. E tevékenység ugyanakkor nem 
zárja ki, hogy a félelem és részvét ne csak holmi múló érzemény vagy hangulat 
legyen, hanem heves indulat, mely velejéig átjárja a játékba bevont nézőt (vö. 
A lélekről 403a 24sk.), kinek az „ez velem is megtörténhetne" képzetében érzelmi, 
értelmi, s erkölcsi élete is érintve lesz.'h 

Katharszisz és hédoné legnyilvánvalóbban az eleosz és phobosz fogalmai révén 
kapcsolódik össze (49b 27 vö. 53b 10-14); Arisztotelész, bár nem azonosítja őket 
közvetlenül, mégis nyilvánvalóan a k.atharszis&an látja az oikeia hédoné elérésének 
biztosítékát.'9 A katharszisz, részben az ergon fogalmának, részben a perainó ige 
korabeli használatának megfelelően nem pontszerű végeredmény, hanem folya-
m a t . A részvét és a félelem feltételezik az önvonatkozásoknak azt a rendszerét, 
mely bármilyen megértés előfeltétele. „Mivel pedig az utánzók cselekvőket utánoz-
nak, márpedig ezek szükségképpen vagy kiválóak (szpudaiosz), vagy silányak -
mert a jellemek (éthosz) jóformán mindig ennek megfelelően alakulnak, hiszen 
jellemét tekintve mindenki gonoszsága vagy erénye alapján különbözik - , vagy 
jobbakat utánoznak, mint a maguínlkfajta [beltionasz é kath' hémasz; vö. a 22. 
lapon már helyesen szereplő alakkal], vagy hitványabbakat, vagy olyanokat, ami-
képpen a festők." (48a 1-5; kiemelés: S. A.) Bármelyik lehetőséget fogadjuk is el a 
„jobbak", majd később a „hasonlóság" (to homoion)értelmezésére vonatkozóan (RB 
22.; vö. 48 a 16; 53a 6, 54a 24 és RB 62.; 55a 30-32, RB 68.), az mindenképpen 
világos, hogy részben a mimézis tárgya műfajmeghatározó jelentőségű különbségei-
nek (a műnemen belül differentia specifiednak) meghatározása, illetve a megfelelő 
hatás kiváltásának feltételei azzal az előfeltevéssel fogalmazódnak meg, hogy a néző 
a színpadon történteket saját magára vonatkoztatja, mégpedig morális kritériumok 
alapján is. 

A tragédia a néző intellektuális részvételét is előhívja. Hédoné és mathészisz, 
gyönyörködés és megismerés összekapcsolása nem idegen Arisztotelész szellemétől. 
A Poétikában tanulás és élvezet akár a metafora (59a 6-8; vö. Rétorika 1394a 5 és 
1412a 9-12; RB 90.), akár a csodálat (52a 1-11, 60a 11-18; Retorika 1371a 31-34; 
vö. RB 48., 100.), de méginkább ama következtetési tevékenység során fonódik 
egybe, mellyel a befogadó a bemutatott események összefüggését a szükségszerű 
és a valószínű terminusai mentén ok-okozati láncolattá, értelmes egységgé kapcsolja 
össze (50b 30, 54a 33-36, 55a 12, 60a 20, 60a 26-b 2, 6 lb 9-24; RB 40., 46., 63-). 
így ismerheti meg - csakis a konkrét praxisznak a közvetítésével - azt az „általánost" 

W DÜRING: i. 111. 176.; HALLIWFLL: i. 111. 200sk . 
w SörriNG: i. 111. 57.; vö. RB 34. 
60 Vö. DÜRING: i. m. 174., más összefüggésben. 
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(to katholu), amelyben már saját léte is érintve van (51a 36-52b 32; vö. RB 44., 118., 
124.).ftl Amennyiben pedig a tragédia a lehetséges nézőpontok kifejezésével, külö-
nös aspektusok feltárásával62 a lehetséges (to dünaton) szféráját nyitja meg, úgy 
nézőjét is saját létének lehetőségeivel szembesíti, a „mimetikus látszatvalóság azt 
eredményezi, hogy úgy tudok viszonyulni az idegen szenvedéshez, mintha engem 
magamat érintene".13 E szembesülés során az ily módon már nem puszta „másolás-
ként" értett mimészismint fikció teljesítménye az a befogadóban zajló örömteli 
játék, mely az azonosulás és a távolságtartás pólusai között folyik, s mással nem 
helyettesíthető alkalmát kínálja a világ és önmagunk megértésének.'" 

A Poétika befogadáselméleti olvasata nemcsak azokon a pontokon találhat fogódzó-
ra, amelyek a műalkotás ontológiájának, az esztétikai tapasztalatnak s mű és közön-
ség viszonyának kérdéseit általában érintik, vagy a látszólag immanens szempontok 
alapján történő magyarázatban a befogadás folyamatát is számba veszik. Van né-
hány olyan passzusa a műnek, amelyek a konkrét befogadási szituáció szociológiai 
vetületeivel is számolnak; e szakaszok mindig szoros összefüggésben vannak „ma-
gának" a műfajnak a vizsgálatával. 

Arisztotelész szerint a jól megalkotott mese (kalász ekhonta müthon) fontos jel-
lemzője, hogy benne a változásnak a „jósorsból a balsorsba kell történnie". „A művé-
szet (tekhné) szempontjából a legszebb tragédia tehát ebből a szerkezetből (szüsz-
tasziszT áll; „a legnyomósabb bizonyítéka [szémeion de megiszton] ennek, hogy a 
színpadokon és a versenyeken az ilyeneket tartják a legtragikusabbaknak, ha sike-
resek". A kettős szerkezetű tragédia ellenében ezek után úgy érvel, hogy annak 
hatása nem a tragédiára, hanem a komédiára jellemző gyönyörűség (hédoné). 
Ugyanakkor e második, „kiegyenlítő" jellegű megoldást is a közönség reakciója 
hívta elő: „Ezt csak a nézőközönség gyengesége miatt tartják elsőnek, mert a költők 
alkalmazkodnak, amennyiben a nézők kívánsága szerint alkotnak." (53a 12-36) A 
megiszton szémeion, a legnagyobb, leginkább figyelembe veendő jel a közönség 
vélekedése még akkor is, amikor kifejezetten a tekhné látszólag merőben produk-
cióesztétikai szempontja kerül elő. Másfelől a tragédia gyöngébb formája esetében 
is a közönség játssza a főszerepet, csak épp a „happy ending" kedvelése révén 
negatívat. RB a helyhez azt a megjegyzést fűzi, hogy ha „a mű jól van megalkotva, 
a nézők körében kellő visszhangra fog találni, ha azonban nem művészi eszközöket 
vesz igénybe egy mű, a közönség kész ezeket előnyben részesíteni". (56.) 

Arisztotelész - Platónnal ellentétben (vö. Törvények 658E-659A) - nem külön-
böztet meg élesen kétféle közönséget (RB 112.). A „jobb közönség" (beltiusz thea-
tasz) említése a 6 lb 28-ban azzal magyarázható, hogy „Arisztotelész elfogadja 

(>l Ernesto GRASSI: Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln, 1962. 143.; FLASHAR: i. m. 359. 
6 2 GRASSI: i. m . 118. 
6 3 DILCHER: i. m . 93-; v ö . FLASHAR: i. m . 363. ; HALLIWELL: i. m . 1 7 0 - 1 8 4 . 
M SÖFFING: i. m. 38-45., 111-114.; vö. RB 44., 118. 
63 DILCHER: i. M. 92sk.; vö. RB 58sk., 120. 



2 4 Simon Attila 

ugyan, hogy van különbség művelt és műveletlen, hozzáértő és laikus közönség 
között [...], de az előbbiek csak abban az esetben érzékenyebb befogadók és ítélnek 
helyesebben, ha egyénenként nézzük reakcióikat és ítéleteiket". (RB uo.) A Politika 
1342a 19-28-ban Arisztotelész valóban arról beszél a különböző hangnemek és 
dallamok kapcsán, hogy a rosszabb, „elfajult" (parekbaszeisz) hangnemeknek is 
megvan a maguk hallgatósága a hasonló lelkületű emberekben, s hogy „kétféle 
hallgatóság van: az egyik szabad és művelt, a másik pedig a kézművesekből, nap-
számosokból és más ilyenekből kikerülő durva ízlésű tömeg". (Szabó Miklós fordí-
tása.) Ugyanakkor, mint Söffing figyelmeztet rá, a Politikai III. könyvében a zené-
nek a nevelésben betöltött szerepéről, a katartikus dallamokról (s így a közönségről) 
mondottak - gyakori negatív felhangjuk miatt - nem vonatkoztathatók közvetlenül 
a Poétikáid.Arisztotelész a közönségre mint tömegre (hoipolloi) - Platóntól vagy 
kivált Hérakleitosztól eltérően - nem tekint rossz szemmel: „Mert hisz a sokaságban 
nem mindegyik ember becsületre méltó, mégis, ha összesereglik, többet érhet ama-
zoknál, persze nem egyenként, hanem összességükben, aminthogy az összeadott 
lakoma is többet ér, mint az, amelynek költségét egy állja; mert egy népes tömegnél 
mindenkiben akad egy morzsányi erény és értelem, és ha szinte mint egy ember 
összegyülekezik ez a sok lábú, sok kezű tömeg, amelynek sok érzéke is van, akkor 
ugyanaz áll jellemére és értelmére is. Ezért ítéli meg helyesebben a sokaság a zenei 
és költői müveket; egyik ezt, másik azt veszi észre bennük, mind együttvéve aztán 
megítélik az egészet." (Politika 1281a 42-b 10; Szabó Miklós fordítása, kiemelés -
S. A.) „A [...] a laikus közönség, minden fogyatékossága és rosszra való hajlama 
ellenére, egyenesen tökéletesebb befogadója a színházi előadásoknak, mert - ellen-
tétben azzal, amit ma tömeglélektani hatásnak nevezünk - a más és más szinten 
álló egyének kiküszöbölik egymás gyengéit, képességeik ereje pedig összegződik." 
(RB uo.) 

A mű negyedik caputjában, a tragédia kialakulásáról és történetéről szólva Arisz-
totelész a következőképpen fogalmaz: „Annak a vizsgálata mármost, hogy a tragédia 
immár a maga alkatelemeit tekintve eléggé kifejlődött-e vagy sem, önmagában [kath ' 
hauto] is, a nézőtér vonatkozásában Iprosz ta theatra] is megítélve a kérdést, más 
lapra tartozik." (49a 7-9) A kath' hauto it Ital sugallt immanens szempont'1 nemcsak 
a szöveg nyitómondata kapcsán érintett szemléleti sajátosság alapján oldható fel, 
hanem az előadásnak és az olvasásnak a különbsége alapján is, ha figyelembe 
vesszük, hogy Arisztotelész olvasott művekként is beszél a tragédiáról. Az előadás 
olyan elemei, mint a zene vagy a látvány, nem tartoznak szigorú értelemben a 
műhöz (50b 16—20; 53b 4 és 62a 11-13-; de vö. például 62a 16, RB 122sk.), ahogyan 
a színészi játékból eredő gyöngeségeket sem szabad túlértékelni (62a 5-11), s az is 
figyelembe veendő, hogy a kérdés megválasztásakor Arisztotelész tekintettel lehet 
arra is, hogy mind „a közönség viselkedésében, mind az előadás körülményeiben 
van valami esetleges, ami akadálya lehet a tökéletessé válásnak". (RB 28.; Lucas 

6 6 SÖFFINC: I. M. 64 . 
67 GUOEMAN: „an und für sich betrachtet"; i. m. 131. 
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egyenesen az ebédidőt és a sziesztát említi.)68 Az ilyen esetlegességeket pedig, ha 
valamelyes általánosságra igényt tart az elemzés, nem lehet lényegi elemként szám-
ba venni. 

,Л hősi vers a tapasztalat alapján [ctpo tészpeirasz]tapadt az eposzhoz, mert ha valaki 
valamilyen más versformában költene elbeszélő utánzást vagy többfélében, ez nem 
odaillőnek [aprepesz] tűnnék. [...] mint mondtuk, maga a természet [anté hé phüszisz] 
tanít rá, hogy azt válasszuk, ami ahhoz illő." (59b 32-60a 5) Az eposzra jellemző vers-
mérték kialakulásában is döntő szerepet játszott annak a hatásnak a történeti fonnáló-
ereje, amelyet a metrum a hallgatóságra - s viszont - tesz. A bekezdés végén felbukka-
nó phüszisz azonban csak némi magyarázattal illeszthető be értelmezésembe. 
Gudemant tapasztalat és természet vélt oppozíciója arra indította, hogy a phüsziszt 
peirár-л „javítsa" vissza.69 Fuhrmann ezzel szemben egyenesen azt állítja, hogy a tenné-
szet a bekezdés elején hivatkozott tapasztalattal azonos jelentésű.70 Arisztotelész a phü-
sziszt többek között fonnának (eidosz), szubsztanciának (itszia) és a keletkezés céljá-
nak (telosz tész geneszeósz) mondja (Metafizika 1015a lOsk), a princípium (arkhé) 
jelentéseinek felsorolásakor a természetet is említi, s úgy véli, minden princípium közös 
sajátossága az, hogy azt az elsőt jelenti, ahonnan a létezés, a keletkezés és a megismer-
hetőség (gignószkeitai)származik (1013a 17-21). Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy 
minden ok (aitia) princípium. Ha ehhez figyelembe vesszük, hogy a Metafizika első 
könyvének első fejezete szerint a megismerés az okra irányul (vö. Második analitika 
71b 9-12; Fizika 184a 10-14), s hogy a megismerési folyamat harmadik lépcsőfoka a 
tapasztalat, akkor beláthatjuk, hogy a tennészetnek mint célnak, vagyis a dolog belső 
lehetőségeiből adódó legmegfelelőbb működésének (49a 15; vö. RB 30.) a megvalósu-
lása bármely tekhnéesetében előfeltételezi a tapasztalatot. (Ennek értelmében phüszisz 
és tekhné mint tehetség és mesterségbeli tudás szembeállítása nem kizáró jellegű; vö. 
51a 24) A preponrà, az illőség, megfelelőség kategóriájára való hivatkozás pedig itt is 
egyértelművé teszi a közönség, a befogadás meghatározó szerepét (vö. Retorika III. 7.), 
olyan döntő jelentőségű alkatelem, mint a műfajt (egyúttal műnemet) karakterizáló 
metrum esetében is. 

Amikor Arisztotelész a követendő és kerülendő alkotói módszerek felsorolásakor 
(16-18. fejezet) ahhoz a ponthoz ér, hogy miért kell elkerülni az eposzi szerkezet 
(epopoiikon szüsztéma) tragédiává alakítását, fő érve az, hogy míg az elbeszélő 
költemény részei a nagyobb terjedelem (mékosz) révén illő nagyságúak (prepon 
megethosz) lesznek, addig a drámák esetében ez bukásukat eredményezi a verse-
nyeken (é ekpiptuszin é k.akósz agónidzontai) (56a 10-19). Az itt a nagysággal ösz-
szefüggésben felbukkanó esztétikai kategória, az illőség, azon túl, hogy egészen 
nyilvánvalóan a közönség ítéletére van bízva megvalósulásának mikéntje és foka, a 
nagyság és a terjedelem említése révén a befogadásszociológiai aspektustól a pszi-
chológiai komponensek felé irányít. 

68 I. m. 79. 
69 I. I-n. 407. 
70 ARISTOTELES: Poetik 134sk.; vö. 49a 24. 
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A müthoszokk-A szemben érvényesített öt követelmény második elemének, a 
megfelelő terjedelemnek a meghatározásakor (50b 34-5la 15) a kritérium a befoga-
dás feltételein, az érzékelőképességgel párhuzamba állított emlékezeti kompetenci-
án alapul.71 Ahogyan a „testek és élőlények esetében is meg kell hogy legyen a 
nagyság [megethosz], ennek pedig jól befoghatónak [euszünopton: jól áttekinthe-
tőnek, egyiittláthatónak] kell lennie, úgy a mesék esetében is kell bizonyos hosz-
szúságnak [mékosz] lennie, ennek pedig jól megjegyezhetőnek [eumnémoneuton] 
kell lennie".72 Az emlékezet és a visszaemlékezés című irat egy megállapítása alapján 
(452a 3: „arra lehet jól visszaemlékezni [eumnémoneuta], aminek van valamilyen 
rendezettsége /taxinГ arra következtethetünk, hogy a megfelelő terjedelem megha-
tározásakor az érzékelésre (prosz... tén aiszthészin 51a 6sk.) alapozott mérték azért 
lesz kisebb jelentőségű (sőt egyenesen a költészettan hatáskörén kívülre utasított) 
a dolog természete (kat' antén ténphüszin 51a 9sk.) szerintinél, mert csak ez utóbbi 
tartalmazza a definíció által megkövetelt kritériumot (mely szerint a meghatározással 
a dolog esszenciáját, jelen esetben részeinek logikus kapcsolatát kell megadni). (51a 
11-15) Aiszthészisz és phüszisz szembeállításakor egyrészt a természet és a tapasz-
talat viszonyának elemzésekor mondottakat kell figyelembe vennünk (az érzékelés 
az ott említett megismerési folyamat első stádiuma), másrészt azt, hogy az érzéke-
léspszichológiai kritérium jelentősége, vagyis a konkrét befogadási szituáció mint az 
elemzés (az adott helyen az értékelés) irányadó szempontja máshol is felbukkan. 
Az 59a 31-33 szerint Homérosz azért kivételes művész, mert nem az egész trójai 
háború megéneklésére vállalkozott, hiszen ha ezt tette volna, „túlságosan nagy és 
nem jól áttekinthető [uk euszünoptosz]lett volna a mese". Az 59b 19sk. pedig hatá-
rozottan megismétli az áttekinthetőség, együtthatóság kritériumát: „Mármost a terje-
delem meghatározásául elegendő az, amit már megmondtunk, hogy tudniillik lehet-
séges legyen a kezdet és a vég együttlátása fszünoraszthaij." Elképzelhető, hogy e 
kettősség nem pusztán a definiálás arisztotelészi módjának folyománya; összefügg-
het azzal a kettősséggel is, hogy Arisztotelész, miközben keletkezésük idején nyil-
vános előadásra szíml szövegeket tárgyal, ő maga már több helyütt olvasott műveket 
vesz figyelembe, sőt a látvány (opszisz) csekélyebb értékéről beszél: „A látvány 
viszont hatásos fpszükhagógikon]ugyan, de a legkevésbé művészi [atekhnotaton]és 
a legkevésbé tartozik a költő tevékenységéhez. A tragédiának ugyanis versenyek és 
színészek nélkül is megvan a hatása [dünamisz], ezen kívül a látványok kivitelezé-
sében nagyobb jelentőségű a jelmezkészítők művészete, mint a költőké."73 Az (új-
ra)olvasás lehetősége pedig egészen más igényeket teremt az áttekinthetőség és a 
jól megjegyezhetőség vonatkozásában. 

71 Vö. SÖFUNG: i. 111. 104. 
72 A terjedelem e határának kijelöléséhez vö. Pszeudo-Arisztotelész: Természettudományos kérdések 

XVIII. 9. 1917b 8—131: ..a könnyebben megismerhető dolgokra jobban odafigyelünk és szívesebben" is 
hallgatjuk őket. „Aminek pedig vannak határai, az könnyebben megismerhető annál, aminek nincsenek." 
(RB 163.) Valamint Az érzékelés és tárgyai445b 28-446a 2. 

73 50b 16-20; vö. 53b 4 és 62a 11-13: „a tragédia mozgás nélkül is megteszi a maga hatását Itoautész: 
a magáét, ti. ergonpt], éppúgy, mint az eposz, mert olvasás révén [dia.. .tu anaginószkein] is kiderül, 
hogy milyen." 
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A befogadói válasz mint az elemzés szempontja felbukkan még egy olyan helyen 
is, amely különösen fontos volna a közönség értelmezői kompetenciájának és szo-
kásainak vizsgálata szempontjából: a felismerésnek [anagnóriszisz] ama típusánál, 
amely téves következtetésen (paralogiszmosz) alapul (55a 12-16). A hely azonban 
romlott, nehezen értelmezhető, a hivatkozott példa máshonnan nem ismert. (RB 66., 
68.) A párhuzamként kínálkozó locus (60a 18-26) a téves következtetésnek az 
eposzban megjelenő formáját elemzi, a példaként hozott „Lábmosás"-jelenet azon-
ban nem ad egyértelmű eligazítást. (RB 100.) A tévedés mindenesetre a fallacia 
consequential adódik. (Vö. Szofisztikus cáfolások l67b 1-20, és az RB által innen 
hozott példát: 66.) 

A korábbi és korabeli magaskultúrában bevett értelmezői stratégiák jellegéről és 
Arisztotelész olvasásmódjáról a töredékesen ránk maradt Homéroszi kérdések című 
művön kívül (RB 137-162.) a Poétika 25. fejezetéből nyerhetünk rendszerezett for-
májú információkat. (Ha a költészettanban, a logikai és etikai művekben s a Rétori-
tóban megfogalmazott elveket részletesen összevetnénk az Iliász s az Odüsszeia 
ellen felhozott kifogások elutasításaival, talán egy arisztotelészi „olvasáselmélet" „új-
raalkotása" sem volna lehetetlen.) 

Homérosz művei a görög művelődés számára azt az alapszöveget jelentik, mely 
az olvasástanulástól kezdve az elitkultúráig meghatározó szerepet játszik a paideiá-
ban, a legtágabban értett művelődésben-műveltségben. A Kr. e. 6. századtól kezdve 
a Homérosz-értésről szövegszerű adataink vannak az időnként radikálisan elutasító 
bölcseleti kritikától (Xenophanész, Hérakleitosz) a korai allegorikus Homérosz-ma-
gyarázókon (voltaképpen az első „hivatásos irodalmárokon": Theagenész, Métro-
dórosz) és a történetírókon (Hérodotosz, Thuküdidész) keresztül a szofistákig (Gor-
giasz, Hippiasz, Prótagorasz) át Platónig. Mű és befogadása ontológiai, „hermeneu-
tikai", szociológiai és pszichológiai kérdéseinek áttekintése után érdemes a 25. 
fejezetet abból a szempontból röviden áttekinteni, milyen konkrét értelmezéstechni-
kai elvek fogalmazódnak meg benne. 

Arisztotelész a Homérosz-kritikusok kifogásai ellen irányuló érvelését a költészet 
viszonylagos önállóságának tételezésével alapozza meg. A nyelvi alkotást igyekszik 
függetleníteni az igazságnak való megfelelés ismeretelméleti (a korábbi görög böl-
cselet s még az ő számára is egyúttal mindig ontológiai) követelményétől (60b 8-11; 
24—6la 4), a hétköznapi nyelvhasználat nyűgöző erejétől (60b 11-13) majd a 
különböző tudományos vagy mesterségbeli ismeretek kötelező érvényétől (13—21). 
E függetlenség azonban csak viszonylagos: ha a költő lehetetlenséget alkot (adüna-
ta pepoiétai), hibázik (hémarétai). (60b 23sk.) Hibáját az menti, ha a korábban 
többször is célként megjelölt hatást csak így tudja elérni (24-26). A műbeni tettek 
vagy kijelentések erkölcsi megítélésének érvényességi körét azáltal szűkíti, hogy a 
fikció egészének kontextusában tartja megítélhetőnek az erkölcsösséget (6la 4-9); 
ugyanakkor részlegesen megengedi a politiké tekhnébe tartozó etika szempontjai-
nak figyelembevételét, nem utasítja el egyértelműen „az erkölcsi megközelítés létjo-
gosultságát". (RB 106.) A logika szabályainak megsértése, vagyis egyfelől az ész-
szerűtlenségek (taloga) részint a közvélekedésen alapuló érvnek, részint az Aga-
thóntől származó valószínűségi paradoxonnak (Retorika 1042a 10; vö. 56a 23-25) a 



2 8 Simon Attila 

felhasználásával kapnak felmentést (6lb I4sk.); másfelől az ellentmondás (hüpe-
nantióma) feloldásának olyan módja révén, mely egy szó jelentése közül az össze-
függésbe illőt választja ki (6la 31-34; vö. RB 110.), illetőleg egy (ön)ellentmondónak 
tetsző kijelentés (hüpenantiósz eirémena) esetén annak vizsgálatával, hogy „vajon 
azonos-e az állítás, ugyanarra vonatkozik-e, ugyanúgy-e" (ei to auto kaiprosz to auto 
kai hószautósz) (6lb 15-17), vagyis a dialektikában alkalmazandó módszerhez 
hasonlóan (vö. Szofisztikuscáfolások 174b 19—40, 181a 1-14). A logika fennhatósága 
is érvényes azonban, legalább korlátozottan: maga a javasolt vizsgálati mód is erre 
épül, s általában is csak a kényszerűség magyarázhatja e szabálysértéseket (19-21). 

A nyelvezetet (lexisz) illető vádak elhárítása során az érvelés az idegenszerű 
(dialektális) kifejezésmódnak (glótté) (6la 9-14), a kifejezések átvitt értelmű hasz-
nálatának (kata metaphoran) (14—21), a hangsúly (kata proszódian) (22sk.), a ta-
golás (diaireszei) (24sk.), a többértelműség (amphibolia) (25-27) és a nyelvszokás 
(kata to ethosz tész lexeósz) sajátosságainak (27-31) figyelembevételére szólít fel. 
Arisztotelész úgy vélte, hogy a tőlünk függetlenül létező dolgoknak a mentális tar-
talmak hasonmásai (homoiómata), ezeknek a beszéd s végül ennek az írás pedig a 
jele (szümbola). (Herméneutika 16a 3—8) Ugyanakkor jelölő és jelölt között nem 
természettől való, de közmegegyezésen alapuló (kata szünthékén) viszonyt tétele-
zett. (16a 19-29). A megegyezés szülte s megszokás alakította szabályt (korábbi, 
szofista terminológiával nomoszt) a Poétika 25-, valamint 22. caputjában felsorolt 
kifogások elutasításakor is tekintetbe vette. Itteni cáfolatainak hátterében annak föl-
ismerése áll, hogy a nyelvi elemek hatása viszonylagos. „Közönségesnek [kürion] 
azt nevezem, amit mindenki használ, idegenszerűnek [glóttan]azt, amit mások. Nyil-
vánvaló tehát, hogy ugyanaz idegenszerű is lehet, meg közönséges is, csak nem 
ugyanazok körében." (57b 3-5) A szokatlanság fontos hatáselem, mely azonban 
nem inherens része a nyelvezetnek, előidézésének szabályai így nem, pontosabban 
mindig csak egy - adott szocio- és dialektális sajátosságokkal és stílusérzékkel ren-
delkező - nyelvközösség viszonylatában adhatók meg; olyan kifejezések idézik elő, 
melyek „éppen azért, mert a közönséges beszédben nem fordulnak elő, teremtik 
meg Ipoieil [...] a nyelvezetben a nem köznapi jelleget [to mé idiótikonp. (59a 2-4) 
Az egyetlen szabály az általános érvénnyel nehezen, legföljebb a közönségre gya-
korolt hatás alapján konkretizálható mértéktartásnak (metrón), a két véglet közötti 
helyes közép megtalálásának az etikából ismert követelménye: „a mértéktartás kö-
vetelménye valamennyi rész vonatkozásában egyaránt érvényes, mert ha valaki akár 
az értelemátvitelt, akár az idegenszerűségeket, akár a többi alakzatot nem megfe-
lelően [aprepósz] és szándékosan nevetségkeltés céljából alkalmazná, ugyanezt a 
hatást [to auto; a nevetségességet] érné el [apergaszaitop. (58b 13-15) 

Arisztotelész irodalmi szövegek olvasásakor követett gyakorlata alapján bizonyo-
san nem vádolható azzal, hogy nem „hallgatott oda" kellően a „szöveg igényére". 
„Hermeneutikájában", miután világosan megfogalmazta az értelmezésnek azokat a 
legáltalánosabb szabályait, melyek a más szférákban érvényesítendőktől viszonyla-
gosan elkülönülnek, ellenőrizhető nyelvszokásbeli, kulturális és történeti sajátos-
ságok figyelembevételével, nyelvészeti, retorikai és logikai kritériumok érvényesíté-
sével igyekezett elejét venni az önkényességnek. Határozott értékválasztásai nem 
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zárták ki számára gyöngébbnek tartott művek részértékeinek elismerését. Úgy tar-
totta, szövegek olvasásakor éppen ellenkezőleg kell eljárnunk, mint némelyek, akik 
„indoklás nélkül eleve feltételeznek valamit, s miután azt maguk helyesnek nyilvá-
nították, következtetéseket vonnak le, [...] ami valójában csak az ő képzelgésük". 
(6lb 1-3) Munkámban arra törekedtem, hogy azt a köztes sávot találjam meg, amely 
eme autoriter, csak önmagára tekintő olvasásmód, s a halandótól nem kevésbé 
hübrisz-szerű objektivitás-hit között húzódik. Hiszen, miként a Poétika 15. fejezeté-
ben (54b 5sk.) olvashatjuk, hapanta gar apodidomen toisz theoisz horan, a mindent 
látás képességét az isteneknek engedjük át. 
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NÉHÁNY GONDOLAT SIMON ATTILA A BEFOGADÓ A POÉTIKÁBAN CÍMŰ 
ESSZÉJÉHEZ 

Elöljáróban egy jól ismert tényre szeretnék emlékeztetni. Az ókori görög költészet 
jellegét még a Kr. e. 5. században is alapvetően befolyásolta az a körülmény, hogy 
a költők elsődlegesen egy meghatározott közönség számára alkottak, és műveiket 
azt figyelembe véve hozták létre, hogy azok miként fognak hatni élőszóban előadva. 
Műfajonként természetesen változott, hogy az adott közönség a közösség mely réte-
géből tevődött össze, amelyet hol egy polisz egésze, hol hasonló származásúak és 
gondolkodásúak asztaltársasága, máskor egy türannosz udvara, megint máskor 
egész Hellaszt egyesítő vagy éppen csak kisebb helyi rítusokhoz kötődő kultuszkö-
zösség adta, de léteztek pusztán egyetlen személyhez címzett versek is. A műfajok, 
éppígy magától értetődő módon, aszerint is elkülönültek egymástól, hogy milyen 
alkalommal fordultak adott közönségükhöz: ünnepeken, ünnepi versenyeken, lako-
mákon, „jeles" napokon, különleges társadalmi eseményeken stb. Bizonyos műfa-
joknál, elsősorban a ma lírainak mondott műveknél (például a győzelmi énekek 
esetében), kialakult az a hagyomány, hogy a költő megjelenítette azt a helyzetet, 
amelyben megszólalt, nyíltan ismertetve a költői megnyilatkozását életre hívó körül-
ményeket. Más műfajoknál azonban (például a homéroszi eposzok esetében) sem-
miféle utalást nem találhatunk az előadás szituációjára, sem a költő, sem a hallgató-
ság személyére, legfeljebb ritkán és burkolt formában. Az a tény azonban, hogy egy 
művet leírtak, önmagában is jelzi, hogy a költő az adott közönségen tűi másokhoz 
kíván szólni, azokhoz, akik nincsenek jelen műve bemutatásakor. A görög irodalmat 
a kezdetektől fogva jellemzi ugyan ez a kettősség: a térhez-időhöz kötött, elsődleges 
befogadók és az utókor ideálisnak képzelt közönségének kettőssége, semmi sem áll 
távolabb azonban az antik felfogástól, mint hogy egy költői mű elvonatkoztatható 
lenne attól az eleven hatástól, amelyet a befogadóra hivatott gyakorolni. 

Mindezt azért volt érdemes felidézni, mert az utóbbi két-három évtized befoga-
dóközpontú esztétikai irányzatai nem véletlenül kaptak ösztönzést többek között 
antik költészetelméletektől is, leginkább Arisztotelészétől, amelynek egyik alapfel-
tevése az, hogy egy mű csakis a megfelelő hatást gyakorolva érheti el célját. Annak 
tisztázása pedig, hogy mi pontosan a befogadó szerepe, és hogyan járul hozzá 
ahhoz, hogy a mű betöltse funkcióját, nemcsak egy általános igénnyel fellépő esz-
tétikai elmélet számára fontos, hanem a Poétika jobb megértéséhez is, hiszen Arisz-
totelész nem veti föl nyíltan a kérdést, a befogadóról adott kép pedig, amelyet 
megjegyzéseiből kikövetkeztethetünk - legalábbis első pillantásra - részben ellent-
mondásos, részben hiányos. A Poétika így kétszeresen is ösztönzi olvasóját, hogy 
ebből a szempontból is figyeljen a szövegre. 
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Most pedig térjünk át a részletekre. Simon Attila, csakúgy mint a magyarázók 
többsége, alapvetően három irányba elindulva igyekszik összefüggéseket megálla-
pítani. Először is olyan arisztotelészi fogalmak elemzésével, amelyek előfordulnak 
ugyan a Poétikában, de a corpus más pontjain sokkal teljesebb leírás és meghatá-
rozás található róluk. Ilyen mindenekelőtt a dünamisz, az ergon, a teloszés a kalon 
kifejezés. Másodszor, a Poétikán belül különböző részletek között fennálló rejtett 
kapcsolatokat igyekszik felszínre hozni. Végül más költészetfelfogásokkal való ha-
sonlóságok és eltérések révén kívánja a hiányzó láncszemeket pótolni. 

Az alábbiakban elsősorban a dünamisz szó kapcsán elmondottakhoz fűznék né-
hány megjegyzést. Ami az előbb említett módszert illeti, aligha lehet elvi kifogást 
emelni ellene. A magyar szakirodalomban egyébként többen is nyúltak már ilyen 
megközelítésből a Poétika szövegéhez.1 A módszer elvi alapját pedig az adja, hogy 
a Poétika szervesen illeszkedik az iskolán belül megtartott előadások sorába, Arisz-
totelész többször utal más ilyen jellegű írásaira (igaz, viszonylag keveset nevez meg 
közülük), és hol zárójelszerűen beillesztett magyarázatok, hol pedig rövid utalások 
jelzik, hogy számít arra, hallgatói könnyen fel tudják idézni máskor és másutt bőveb-
ben kifejtett gondolatait. Kérdés azonban, hogy amikor nincs ilyen egyértelmű ka-
pocs egy másik művel, meddig mehet el az értelmező. Ez a helyzet a dünamisz 
szóval is. Simon Attila a szövegmagyarázók többségével szemben szorosabb össze-
függést lát a Poétika ban szereplő és a Metafizikán an kifejtett jelentések között. 
Megemlíti például a IX. könyvnek azt a részletét, ahol arról van szó, hogy „poten-
cialitása alapján létezik... a fában Hermész [szobra]" (1048a, Simon Attila fordítása). 
Bár maga azután nem vonja meg nyíltan a párhuzamot, ennek valahogy úgy kellene 
hangoznia, hogy a „szavakban és hangokban potencialitása alapján létezik - mond-
juk - Szophoklész Aiasza". Ezt az állítást azonban nem is olyan könnyű helyére 
tenni. Az analógia érvényességét nem hiszem, hogy vitatni lehetne; ilyen értelemben 
a tételt nyugodtan mondhatta volna akár Arisztotelész is. De van-e olyan mondat, 
amelybe belefér a szónak ez az értelme? És ami lényegesebb: van-e helye a Poétika 
gondolatmenetében egy ilyen kijelentésnek? Mennyire tartotta fontosnak Arisztote-
lész azt, hogy a költészet anyagáról beszéljen, mint olyanról, amely potenciálisan 
tartalmazza a kész művet? Véleményem szerint ezen a ponton éppen másoktól el-
térően viszonylag kisebb jelentőséget tulajdonított az anyagnak, vagyis a ritmizálha-
tó és dallamossá tehető szavaknak. Egyedül néhány metrum (a jambus, a hexameter 
és a trocheus) kapcsán említi meg a természetükben bennerejlő utánzási lehetősé-
geket (1459b-60a). Nincs szó az egyes hangok és hangcsoportok utánzóerejéről, és 
nem vonja be a tárgyalásba az egyes dallamokban inherensen bennelévő ábrázolási 
adottságokat (ellentétben például a Politikával). Ebből a szempontból Arisztotelész 
határozottan szembeállítható például halikarnasszoszi Dionüsziosszal, aki legrészle-
tesebben A szófüzésről című művében elemzi, mit képesek felidézni és kifejezni az 
egyes hangok és hangkapcsolatok, vagy azokkal az epikureus elképzelésekkel, 
amelyek - az atomista világmagyarázatnak megfelelően - valóban az „elemek", azaz 

1 Például BÉCSY Tamás, AntTan. 36. 1992. 1-17.; MAROTH Miklós. AAntHung 34. 1993. 95-102. 
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hangok elrendezésében látták a költői tevékenység lényegét, és így számukra volt 
jelentése annak, hogy egy költői mű bennerejlik azokban a hangokban, amelyekből 
felépül majd.2 Nem véletlen, hogy ezen a ponton, vagyis a szavak utánzó képessé-
géről még P. Grimai is epikureus eredetűnek tartja Horatius álláspontját, pedig a 
francia filológus alapvető elképzelése szerint az Arspoetica éppen a peripatetikus 
négy ok szerint épül föl.3 Arisztotelész szemszögéből nézve, az anyagtól túl nagy az 
ugrás a kész műig, és a poétikába annak az elemnek a leírása tartozik, amely vilá-
gossá teszi, hogyan lesz a szavakból megszerkesztett mű - ez pedig a mese. A 
Szophoklész-tragédia tehát elővarázsolható az ábécéből, de Arisztotelész költészet-
felfogásának sajátos vonása az, hogy ezt elsősorban nem nyelvi műveletnek látta. 

Simon Attila arra is fölhívja a figyelmet, hogy Arisztotelész elképzelése szerint „a 
potencialitása szerint létezőből" „mindig valamilyen aktuálisan létező hatására" lesz 
aktuálisan létező (1049b). Ezt a tételt aztán - a szokásos kommentároktól eltérően 
- nemcsak az alkotóra vonatkoztatja, hanem az olvasóra (és az előadóra) is. Vagyis, 
ha jól értem, egy mű csak akkor hathat, ha van kompetens befogadó, aki valóban 
került már előzőleg tragédia hatása alá. Ez a gondolat szintén nincs benne a Poéti-
kában, de talán érdemesebb a továbbgondolásra. Segíthet ugyanis annak megérté-
séhez, miért tartotta Arisztotelész alapvetően alkalmasnak a mindenkori közönséget, 
hogy reakcióival hozzájáruljon ahhoz, hogy a költői műfajok a tökéletesedés irányá-
ba fejlődhessenek. 

Ezzel függ össze egy másik probléma, amelyet Simon Attila is érint. Miért van az, 
hogy a közönség bizonyos esetekben mégis a rosszabb, az olcsóbb megoldások 
választására ösztönzi az alkotókat? Azt hiszem, a kérdés kulcsa az, ha fordítva néz-
zük a dolgot. A hangsúlyt tehát inkább arra érdemes tenni, hogy Arisztotelész az 
emberi természet szükségszerű korlátozottságai ellenére is elegendő biztosítékot lát 
arra, hogy a sokaság megfelelő partnere tud lenni bármely költőnek. Az pedig 
természetes, hogy miként a fejlődéshez a költő leleményére, próbálkozásaira stb. 
van szükség, ugyanígy a költő gyengesége a degeneráció közvetlen oka. 

Összességében tehát, a dünamisz szónak a Metafizika ban olvasható magyaráza-
tai mindenképp pontosabb értelmet adhatnak a Poétika-beli előfordulásainak. Azt 
azonban nem állítanám, hogy minden mozzanat, ha a költészetre vonatkoztatjuk, 
nemcsak hogy igaz, hanem lényeges kijelentéshez is vezet. 

Végül néhány szót az arisztotelészi hatásközpontú megközelítés legjellemzőbb 
vonásairól. Aligha mondok újat, ha azt emelem ki legfontosabb momentumnak, 
hogy Arisztotelész a lehető legszorosabban igyekszik a cselekmény szerkezetétől 
függővé tenni a hatást, pontosabban attól, hogy a néző szükségszerűnek vagy le-
hetségesnek gondolja, hogy valaki a cselekménynek adott pillanatában úgy cselek-
szik, ahogyan éppen cselekszik. Ez óriási különbséget jelent Gorgiasz és sok eset-
ben Platón felfogásához képest (Simon Attila róluk ejt szót Arisztotelészen kívül), 
akik szerint a hatás irracionális és kontrollálhatatlan módon történik, mintha gyógy-

1 Erről lásd O. ARMSTRONG tanulmányát A D. OBBINK (ed.): Philodemus and Poetry'. Oxford, 1995. 
című kötetben. 

-1 Essai sur I Art Poétique d'Horace. Paris, 1968. 91-98. 
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szert venne he az ember. Az, hogy valaki szükségszerűnek vagy lehetségesnek tart 
valamit, természetesen feltételezi azt is, hogy van elképzelése arról, mi szokott álta-
lában történni, és a színpadon látottakat ezen általános ismereteinek fényében ítéli 
meg. Modern kifejezéssel élve, a befogadó a maga horizontjára vetíti a költő által 
ábrázolt világot. Itt azonban egy jelentős különbség figyelhető meg a mai esztétikai 
gondolkodáshoz képest. Arisztotelész sosem az egyén horizontjára gondol, sosem 
azokra az általánosságokra, amelyeket ki-ki a maga egyéni élettapasztalatából szűrt 
le. Nem arról van szó, hogy Arisztotelész ne vett volna tudomást arról a világnézeti 
feszültségről, amely a költő által ábrázolt és a befogadó által igaznak tartott igazság-
ból eredt. Csakhogy ő ebből nem arra következtetett, hogy a költészetet el kell vetni, 
de még arra sem, amire ma sokan következtetnének, hogy tudniillik az igazság 
széttöredezett, hanem arra, hogy amit sokan mondanak, azt sokak tapasztalata erősí-
ti, tehát valószínű. Ez pedig elegendő ahhoz, hogy a mű hathasson. 



Mártonffy Marcell 

A POÉTIKA MINT HERMENEUTIKA 

- Simon Attila A befogadó a Poétika ban című dolgozatához -

A hatástörténeti reflexióban megmutatkozó történeti lét, amely - Gadamernek a 
jelentékeny belátásokhoz méltóan tömör megfogalmazásában - „mi vagyunk",1 az 
önmegértés kitüntetett lehetőségét kínálja fel az esztétikai tapasztalatot értelmező 
hagyomány azon szövegeinek újraolvasása során, amelyek a jelenkor kérdéshori-
zontjában nemcsak hermeneutikai aktualitásuk, hanem a hozzájuk kapcsolódó filo-
lógiai kutatás lezáratlansága miatt is érdeklődésre tarthatnak számot. Arisztotelész 
Poétikáin és Retorika)a egyrészt azért bizonyulhatott, Simon Attila dolgozatát idézve, 
„a történeti-filológiai érdekű kutatás és az innovatív elméleti reflexió találkozási 
pontjának" (3), mert „a különböző felfogások megvilágító belátásai és szükségkép-
peni vakfoltjai" (20), amelyekből „az értelmezések (...) olykor vita, olykor apró 
módosítások formáját öltő, de végül mégiscsak közös munkaként felfogható összjá-
téka" kibontakozik, kérdező pozíciót foglalnak el a Filozófus rendkívül erőteljes 
válaszpotenciált rejtő szövegeivel szemközt. Másrészt azonban láthatóvá teszik az 
értelmezéstörténet strukturális aspektusát is: az alkalmasint összeegyeztethetetlen 
(vö. 20) megközelítések kontextusait s e kontextusok leírható és egymáshoz viszo-
nyítható episztemológiai alakzatait, amelyeket viszont épp az arisztotelészi fogalom-
világ egyértelműen nem rekonstruálható, képlékeny szemantikuma von kérdőre és 
mozgósít a befejezett megértés elővételezett biztonságtudatát termékenyen felfüg-
gesztő esemény dinamikájával. Úgy is mondhatnánk, épp a filológiai munkában 
legyőzhetetlenként újralétesülő távolság, „a szöveg és a jelen közti feszültség" mint 
a (horizont) „összeolvadás ellenőrzött végrehajtásának" a feltétele2 teremti meg a 
valódi hermeneutikai szituációt, amelyet valamely előfeltevés igazolását célzó de-
monstratív diskurzus teoretikusan kevésbé produktív helyzetétől az értelmezési fo-
lyamat csak utólag igazolható irányváltásainak eshetősége különböztet meg. Ebben 
az értelemben tartom Simon Attila befogadáselméleti Poétika-elemzésében kimon-
dottan értékesnek, sőt a részeltető erudíció gesztusán túl - mely a sokak számára 
lexikailag is nehezen hozzáférhető ókori szöveg tüzetes kommentálásával, illetve 
avatott kommentárjainak bőséges idézésével segíti az észlelő olvasást - az elemzés 
hermeneutikai kulcsfigurájának ama többszörös elmozdulást, amely egyfelől a dol-
gozat szerzőjének egyre tágabb horizontokra vetülő figyelmét követi, s így végül 

1 Hans-Georg GADAMF.K: Igazság és módszer. Bp., 1984. 214. 
2 1. m. 215. 
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egyetlen mű alapfogalmainak meghatározott szempontú vizsgálatánál sokkal többet 
teljesít, másfelől, a megértés játékának konstitutív szabadságát érvényesülni enged-
ve, a bevezetésben felvetett problémából: „vajon a Poétika milyen választ ad arra a 
kérdésre, hogy -ki, hogyan, miként és milyen körülmények között tesz szert esztétikai 
tapasztalatra«, általánosabb és csak az értelmező szöveg egészében artikulálódó 
kérdések egész sorát bontja ki. így mintegy in actu mutatja be a dialogicitásnak azt 
az alapmozzanatát, mely az idegenséggel való szembesülés kockázataként jellemez-
hető. Vagyis mint annak üdvös kockázata, hogy a kérdezéssel útjára induló okfejtés 
megszakad, és a szöveg visszakérdezése nyomán, mintegy új kiindulópontokhoz 
téved. E folyamat azzal a diszkordancia- (vagy széthangzás-) funkcióval rokonítható, 
amelyet P. Ricoeur, ugyancsak Arisztotelész Poétika\ín olvasva, a mimetikus müthosz 
összhangzatra törekvésén belül, mint a konkordancia dialektikus kiegészítőjét ismert 
fel. 

Ha ugyanis az egykor volt s a jelenkori kérdéshorizont összeolvadásában vagy 
közvetítésében bizonyos mértékig felfüggesztődik a kérdés és ezzel együtt a kezde-
ményezés odaítélhetőségének problémája, akkor az arisztotelészi mérték, melynek 
elsajátításával Simon Attila a „köztes sávot" keresi az „autoriter, csak önmagára te-
kintő olvasásmód, s a halandótól nem kevésbé hührisz-szerű objektivitás-hit között" 
(29), a kölcsönösségnek azt a formáját is lehetővé teszi, amelyben a múlt ismétli 
meg, kiszámíthatatlan variációval gazdagítva, a jelent, s nem csupán fordítva, a jelen 
a múltat. Amivel a dolgozat összetett intenciójának és gondolatmenetének - talán 
szükségszerű - leegyszerűsítései közül nem azt kívánom előtérbe helyezni, mely a 
szövegben legszívesebben örök igazságok azonosítását látná megvalósulni, hanem 
azt, amely a részletesen taglalt kategóriákat a dünamisz/potentia vezérfogalma alá 
rendelné, azt a szünekdochikus eljárást tekintve a dolgozat szervezőelvének, amely 
a Poétikában kirajzolódó hatáselmélethez a Metafizika átfogóbb szemléleti alapve-
tése felől közelít. A potencialitásként felfogott, s az alkotás, illetve a befogadás 
kettős aktualitása között közvetítő mű, amely működés - „hiszen az ergon maga is 
energeia" [...] s jelentése, amint Arisztotelész mondja, a 'teljesültség felé közelít' [kai 
szünteineiprosz tén entelekheianT (17) - , a dolgozat egyik lehetséges (potenciális) 
sugallata szerint többféle (az ismeretelméleti/ontológiai követelményeken, a hétköz-
napi nyelvhasználaton, a tudományos és mesterségbeli ismereteken, az erkölcsi ér-
tékelhetőségen, a logikán alapuló) mértéktől való viszonylagos függetlenségében is 
lehetővé teszi mindezen értelmező keretek együttműködését. Jauß, akit Simon Atti-
lához csatlakozva joggal tarthatunk a Poétika egyik mértékadó, s a mű hatástörté-
netét jelentősen befolyásoló értelmezőjének, „az esztétikailag élvező magatartás le-
begő állapotával"3 (Schwebezustandjával) voltaképp az arisztotelészi potencialitás 
ontológiai státusának esztétikai megnyilvánulását metaforizálja, hiszen a hédoné és 
a mathesis, a gyönyör(ködés) és az ismeret(szerzés) egyidejűsége, amely „az eszté-
tikai értelemben felszabadult szemlélő és irreális tárgya közti kétirányú mozgásban"4 

1 Hans Robert JAU.SS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main. 1991. 
4 JAUSS: i. m . 173. 
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jön létre, épp a kommunikációból kiszakadt önélvezet (a sentimentaler Selbstgenuß) 
és a „dolog" clidaxis céljaira kihasználható élvezete (a distanzloser Obejktgenuß) 
egyoldalúságainak kiküszöbölése révén teremt rokonságot a műalkotás létértelmező 
szerepe és a műalkotás értelmezésén keresztül magára a létezésre irányuló herme-
neutikai kérdés között. A tragikum emotiv komponense, amelyet Starobinski szerint 
a képzeletbeli, nem lévén valóságos, „tisztán eltékozolható érzelem (»tiszta veszte-
ség») gyanánt állít elő, s ezért hatása a megtisztulás, a katharszisz!'? az esztétikai 
tapasztalat kognitív összetevőjével szoros kölcsönösségben az általában vett megér-
tés szerkezetére is fényt vet. A recepció szerepének hangsúlyozása Arisztotelész 
újraolvasott Poétikajában, miközben a telosz, az ergon, a kaloszés a katharszisz, a 
phoboszés az eleoszsarkalatos fogalmait, több mással együtt, az érzelmi, értelmi és 
erkölcsi, sőt szociológiai valenciával egyaránt rendelkező oikeia hédoné hatásprin-
cípiuma köré csoportosítja, egyúttal a nyelv, közelebbről pedig a kommunikáció 
ontológiai stílusáról is állítást tesz, s így az arisztotelészi irodalomelmélettel kapcso-
latos belátásait akarva-akaratlanul a megértés mint olyan analogonjává avatja. Kö-
zelkeriilés és távolságtartás, részesedés (majcl keresztény modalitásában: compassio) 
és intellektuális mérlegelés összetartozása, a kommunikáció (és kommunió) mint a 
másság érvényre juttatása, a közvetlen íeferencialitás és a kényszerű exemplaritás 
felfüggesztése mint az „identifikációs ajánlatok" (Jauß) szabad felülvizsgálatának fel-
tétele hasonló arányt javasol a művészet befogadásában, mint általában a lét nyel-
viségére adott reflexióban. Röviden: Arisztotelész Poétikába a filozófiai hermeneutika 
kardinális kérdéseire is tartogat választ. Simon Attila dolgozatának gondolatíve, ha 
immár az értelmező szöveg igényére hallgatunk, az elemzést elindító esztétikai 
problémát e modellfunkció sokoldalú érzékeltetésébe vezeti át. 

E helyütt kompetencia híján sem kísérletezhettem a tanulmány értékelésének -
információbősége miatt is - leginkább adekvát módjával, a széljegyzetekből felépülő 
kommentárral, de hasonló okból, középponti meglátásai valamelyikének to-
vábbfűzésére sem vállalkozhattam. Ha azonban a szöveg állításai közül nem feles-
leges szóba hozni azt, amely az argumentáció viszonylagos kidolgozatlanságával 
ösztönöz továbbgondolásra, akkor a költészetelmélet terén Arisztotelész egyik 
elődjeként vizsgált Gorgiasz idézett tételeinek azt az interpretációs lehetőségét em-
líthetem, amely szerint a szofista bölcselő tanítása („az első [tétel] az, hogy semmi 
sem létezik; a másik, hogy ha létezik is valami, az megismerhetetlen az ember 
számára; a harmadik, hogy ha megismerhető is, kifejezhetetlen [anexoiszton]és más 
emberrel közölhetetlen /anerméneutonp) „a beszédnek, a nyelvnek a függetleníté-
se, felszabadítása az ontológiai kötelékek alól" (10). Túl azon,, hogy a tragikus 
mellérendelésben figyelemreméltó élességgel bukkan fel az a fosztóképzős jelző 
(anerméneuton), amelyben, legalábbis visszaolvashatóan mintegy előkép módjára, 
retorika-kritika és hermeneutika eltérő attitűdje is megnyilvánul (amennyiben a her-
meneutika nem elutasítja, hanem meggondolja a nyelv és a nyelvben legalábbis 
elgondolható nyelven kívüli valóság összefüggésének kérdését), esetleg az is meg-

5 Idéz i JAUSS: i. m. 170. 
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fontolásra érdemes, hogy tételeinek előadásával - retorikájával - a szofista bölcselő 
nem csupán megalapozza, hanem szemlélteti is felfogását és módszerét. Vagyis ha 
a parataxis első két tagjának állításai (semmi sem létezik; ha létezik valami, az 
megismerhetetlen) mintegy meghökkenést, illetve megrendítő hatást célzó ráveze-
tésként is olvashatók, nem kizárt, hogy a voltaképpeni tézist a harmadik tagmondat 
tartalmazza: „ha megismerhető is, kifejezhetetlen" - ami némiképp megelőlegezi 
Arisztotelész müthoszának eleve-újjá-író, illetve katharsziszának eleve-újjá-értő 
mozzanatát. A kétségtelen ontológiai szkepszis azonban, egy éppoly legitim s a 
befogadáselméleti megközelítéshez igazodó értelemlehetősége szerint, alkalmasint 
kevésbé jelent „felszabadítást az ontológiai kötelékek" alól, inkább a nyelv-lét vi-
szony Platón által roppant szigorral képviselt közvetlenségének problematizálására 
késztet. Az arisztotelészi Poétika megújuló produktivitása, melyről Simon Attila dol-
gozata példás distinkciókkal győzi meg olvasóját, épp a platonikus és a szofista 
nyelvszemlélet, egyszersmind a szükségszerűség és a szabadság köztes helyéről, 
azaz sajátosan hermeneutikai pozíciójának köszönhetően indíthat el egyebek közt 
a megértés olyan kilátópontjai felé, ahonnét nézve a befogadóiban (egységesíthe-
tetlen) teloszÁhoz érkező mű energeiáyd nyelv, lét és idő ugyancsak többféleképpen 
megalkotható konfigurációjának6 poiésziszéÍren fejti ki hatását. 

6 VÖ. Paul RICOEÜR: Temps et Récit t. Paris, 1983. főként 55-128. 



Kulcsár-Szabó Zoltán 

A POTENCIALITÁS MINT A „HATÁS-POÉTIKA" FELTÉTELE? 

- Hozzászólás Simon Attila A befogadó a Poétikában című dolgozatához -

(Lehetséges politikai félreérthetősége miatt) bármilyen veszélyesnek (hiszen akár 
fasisztoidnak) tűnhet is a kijelentés, a hagyománytörténésbe nem lehet akárhogyan 
belépni. Egyszerűen azért nem, mert e művelet gyanútlan vagy tetszőleges végrehaj-
tása során néma marad a hagyomány, bezárul, azaz: megszűnik „történni". E kijelen-
tést ezúttal Simon Attila nagyszerű tanulmányának olvasása fogalmaztatja meg, hi-
szen érvelése mintaszerűnek nevezhető abban az értelemben, hogy megmutatja, 
milyen körültekintő munka szükséges ahhoz, hogy egy több mint kétezer éve kelet-
kezett szöveg - recepciótörténetéhez méltó módon - a mai esztétikai gondolkodás 
diskurzusaiban az egyik legérdekesebb beszédpartnerként jelenhessen meg. Egy 
ilyen teljesítmény természetesen határozott interpretációt előfeltételez, ami helyes, 
vagyis a hagyomány történésének meg-felelő kérdések által vezérelve az olvasás 
retorikájának performativitásában, rossz kérdések esetében önkényes voltában mu-
tatkozik meg. Simon Attila írásában az előbbi esetről van szó, amennyiben a recep-
cióesztétika felismeréseiből származó kérdésfeltevéseit és - szükségszerűen részle-
ges - interpretációit mindig aláveti a Poétika és annak értelmezéstörténete képezte 
kontrollnak, miközben számol a különböző kommentárok értésmódjainak kondicio-
náltságával is (3-4., illetve az 53- jegyzet, 20.). 

Ez a kettős és kölcsönös ellenőrzés mintegy biztosítéka az említett hermeneutikai 
művelet helyes végrehajtásának. Fontos itt azt is megjegyezni, hogy a hagyomány-
történés szigorú rendje nem stabilizáló erőt jelent, sőt éppen ez teszi lehetővé egy 
adott szöveg plurális értelmének kibontakoztatását, s így mindenfajta „végleges" 
értelem létrejöttének megakadályozását, ahogyan éppen eme meghatározottság mi-
att lesz minden valódi történet inkább valamifajta előreláthatatlan ingadozás, mint-
sem lineáris narratíva. Belegondolva abba, hogy miért és hogyan vált termékennyé 
a Poétika a reneszánsz poétika, az imitáció tanai, a különböző műfajelméletek, a 
„visszatükrözés" elve vagy éppen az esztétikai tapasztalat Hans Robert JauB-féle 
elgondolása számára, ez a kijelentés máris igazolható. Simon Attila tanulmánya 
elsősorban Arisztotelész hermeneutikai aktualitását kísérli meg mintegy „ellenőrizni" 
a Poétikán, amelyet Jauß a recepcióelmélet „ismeretlen előtörténete" első állomásá-
nak nevezett (5 ).' Minthogy e hozzászólás több szempontból csak korlátozott kom-
petenciára támaszkodhat, s tekintettel a tanulmány hermeneutikai megfontoltságára 

1 Vö. még H. R. JAliss: Die Theorie der Rezeption. Konstanz, 1987. 18. 
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és az érvelés megalapozottságára, valamint arra, hogy fontosabb állításait illetően 
kivétel nélkül csak egyetértését tudná megfogalmazni, talán megbocsátható, ha ezút-
tal eltekint Simon Attila gondolatmenetének megismétlésétől és a továbbgondolás 
olyan lehetőségeire mutatna rá, amelyeket itt persze csak megbocsáthatatlan általá-
nosításokkal és kellő körültekintés nélkül képes ki (nem) fejteni. 

Az arisztotelészi Poétika talán - Jauß-szal szólva - legprovokatívabb öröksége, a 
„katarzis" fogalma, amely eleve szükségszerűvé tenné a befogadáselméleti megkö-
zelítést, felfogható az olvasás alapvető alakzataként, ami ebben az esetben - a 'meg-
tisztulás' jelentésköre révén - egyfajta restaurációként, a befogadói identitás helyre-
állítódásaként, végső soron az olvasás megszüntetéseként képzelhető el. Ezzel 
szemben a retorika Gorgiasz-féle „védőbeszéde" nem implikálja az olvasás eme, 
tükörszerű struktúráját, és mintha Platón művészetellenessége is ellentmondana an-
nak, a nyelv „kontrollálhatatlan hatásától" (12.) való idegenkedésének éppen ez 
lehet a magyarázata. Jauß e kétféle alakzatot úgy fogja egybe, a „katharszisz" hatás-
funkcióját a kommunikatív esztétikai alaptapasztalatként értelmezve, hogy a helyre-
állítás képzetét azonosulás és távolságtartás kettős játékában oldja fel (6.). Kérdéses 
azonban, hogy ezt mennyiben támasztja alá a Poétika IV. fejezete, amely inkább 
különbséget tesz az esztétikai élvezet megismerő, illetve gyönyörködtető teljesítmé-
nye között („Azért örülnek ugyanis, mikor látják a képmásokat, mert miközben 
szemlélik azokat, az történik, hogy tanulnak [...] Ha ugyanis valaki történetesen nem 
látott előzőleg olyat, a gyönyörűséget a képmás nem utánzat voltában okozza, ha-
nem kidolgozása, színe vagy más efféle ok folytán.") Ebből a különbségtételből 
érthetővé válik, hogy Jauß miért tételezi a három alaptapasztalatot, melyeknek egy-
ségében valósulna meg esztétikai élvezet és megismerés egysége, csakhogy 
könnyen elképzelhető, hogy ez az egység az olvasás eltérő felfogásait takarja vagy 
leplezi. 

Simon Attila is utal arra, hogy „mimézis" és „katarzis" fogalmai szorosan összetar-
toznak, sőt úgy is lehetne fogalmazni, hogy egymást feltételezik, egymáson keresz-
tül lesznek értelmezhetők. Ezt a felvetést Arisztotelész olyan értelmezői erősíthetik 
meg, mint Hans Blumenberg vagy Jürgen H. Petersen, akik - Simon Attilával össz-
hangban - nagy fontosságot tulajdonítanak a potencialitás szerepének Arisztotelész 
filozófiájában. Petersen Mimesis' versus ,Nachahmung'című tanulmánya2 amellett 
érvel, hogy a „mimézis" szó nem fordítható 'utánzás'-nak (vagyis 'Nachahmung'-
nak), hiszen a Poétika valójában „hatás-poétika", amelyben az utánzás nem a való-
ságra, hanem az affekcióra vonatkozik, amit többek közt az olyan kifejezések hang-
súlyos jelenléte is alátámaszt, mint például „lehetséges", „lehetetlen", „csodálatos". 

Petersen rendkívül érdekes érvelése többek között Hellmuth Flashar Simon Attila 
által is idézett tanulmányára támaszkodik, valamint Hermann Koller Die Mimesis in 
der Antike című 1954-es könyvére, amely a 'mimészisz' szó eredetét kutatva azt nem 
a művészet fogalomköréből származtatja, hanem egy táncszerű kultikus mozgásfor-
mából, aminek éppen a „katharszisz" elérése az értelme, s a kifejezés a 'tánc általi 

2 Arcadia 1992/1-2. 
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megjelenítésre' vonatkozik. Vagyis a mimézis a 'katharszisz'-ban éri el a célját, nem 
az utánzás felől határozódik meg, s akárcsak ez utóbbi szónak, eredete szerint nincs 
köze a művészethez. Petersen ebből kiindulva elemzi a Poétika német fordításait, 
és arra a következtetésre jut, hogy azt hatás- (vagy befogadás)elméletként felfogva 
a „mimészisz" „Nachahmungként" való fordítása nem állja meg a helyét, ellentétben 
az általa javasolt „Darstellung" kifejezéssel, amely jóval kevésbé feltételezi a valósá-
gos referencia előzetességét. (Ezt egyébként akár onnan is be lehetne látni, hogy az 
előbbi, a bevett, 1982-es Manfred Fuhrmann-féle fordításban is használt kifejezésben 
a „nach"-igekötővel jelzett utólagosságot a 'Darstellung' eltünteti, s ezt a 'stellen' 
['/oda/állítani'] sem feltételezi. A „darstellen"-t szokás használni a színjátékra is, 
vagyis egy szerep megjelenítésére, ami megint csak a „mimézis" utánzáselvű elgon-
dolása ellen hat, amennyiben - Jean-Paul Sartre-al szólva - nem egy szerep realizá-
lódik, hanem a színész „irrealizálja" magát a szerepben. Az ezt a megfontolás to-
vábbgondoló Wolfgang Iser pedig arra is emlékeztet, hogy a „darstellen" művelete 
olyasvalamire vonatkozik, ami maga nem létezik. Vagyis a „mimézis" ezen fordítása 
sokkal közelebb kerül a fikció kérdésköréhez, mint az utánzáséhoz, amint erre 
Simon Attila felhívja a figyelmet. [23.1) Petersen szerint fordítási javaslata mellett szól 
ezenkívül az is, hogy a 'Nachmung'-ként való fordítással a Poétika bizonyos pasz-
szusai ellentmondásossá vagy értelmezhetetlenné válnak, például az egységes tör-
ténet követelménye, hiszen az egységes történet nem felel meg az események 
összességének, ami utánoz (illetve, éppen ezért, nem utánoz [51a]), de ide vonat-
koztatható az Iliász felmentése a nőstényszarvas pontatlan utánzásának vádja alól 
is (60b) - az e példából következő érvet Simon Attila idézi (18.). Kérdés lehet, 
miként jelenik meg ez a probléma a magyar fordításokban, elképzelhető-e például 
a 'megjelenítés' vagy a 'színrevitel' az 'utánzás' alternatívájaként? 

Petersen tanulmánya, melynek stratégiája sokban emlékeztet Simon Attiláéra 
(„olyan olvasási javaslat [...], mely e kiemelt és általában elkülönített fogalmakat és 
témákat megkísérli széttagolni vagy -szálazni, s mű és befogadó kölcsönhatásának 
szempontja szerint egyes részelemek körül újra összeszőni". [13-D, ezzel egyébként 
arra is rávilágít, hogy a Poétika befogadáselméleti megközelítése - melynek le-
hetőségét az itt tárgyalt dolgozat bemutatja - beláthatatlanul radikális következteté-
sek felé nyit utat, központi szerepbe helyezve a potencialitást. A „mimézis" Peter-
sen-féle és a „katarzis" Simon Attila-féle (13-15.) recepcióelvű újragondolása 
ugyanis éppen a „lehetséges" fogalmában találkoznak. Ez egészen más fényben 
tünteti fel a Poétika hatástörténetét is, például azt a - Petersen által idézett - Opitz-
passzust, ami e fogalmak közkeletű értelme szerint önellentmondást tartalmazna: 
„und soll man auch wissen / das die gantze Poeterey im nachäffen der Natur bestehe 
/ tind die dinge nicht so sehr beschreibe wie sie sein / als wie sie etwan sein 
köndten". 

A Poétika lehetséges recepcióesztétikai újraértelmezésében ily módon viszont 
aligha kerülhető el egy mégoly totalizáló s így inkább csak sejtésként megfogalma-
zandó kijelentés - legalábbis e hozzászólásnak nem sikerült kikerülnie ezt a követ-
keztetést. Nevezetesen azt, hogy könnyen meglehet, hogy az egész nyugati esztéti-
kai gondolkodás egyik legalapvetőbb hagyománya, az utánzás vagy inkább a 
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reprezentáció elve már saját eredeténél, Arisztotelész Poétikájában illúziónak mutat-
kozik. Vagyis az újrafelismerés és az ábrázolás elve mint az esztétikai és iro-
dalomelméleti gondolkodás egyik bázisa e diskurzusok történetében egyfajta „ere-
detprotézisként" működik. S aligha kerülheti el a figyelmet itt egy strukturális 
hasonlóság, méghozzá az, hogy a „mimézis" mint retorikai alakzat, amely a „helyet-
tesítés" par excellence alakzatának is tekinthető (ezen érvelés kontextusául Jacques 
Derrida La Mythologie Blanche című tanulmánya kínálkozhat), maga is leképezi ezt 
a sémát, hiszen az utánzást megelőző, azt lehetővé tévő referencia éppígy egyfajta 
eredetprotézis létesüléseként lepleződik le, azaz nem annyira metaforaként, mint 
inkább katakrézisként. A reprezentációelvű esztétikai gondolkodás története tehát 
voltaképpen a mimézis alakzatának mint katakrézisnek a szintagmatikus kiterjedé-
seként lepleződhet le ebből a szempontból, vagyis az egész „történet" egy olyan 
illúzión alapul, amely nélkül érvényét vesztené a „visszatükrözés", de például a 
„kombináció", a „variáció" pozíciója a különböző esztétikai elgondolásokban, így 
például a „nem-arisztotelészi" poétikák elkülöníthetőségének lehetőségei is. Ezt a 
belátást az teszi lehetővé, hogy a Poétikában szituálható egy befogadáselmélet, 
aminek szükségszerű voltát Simon Attila tanulmánya bizonyította. Ezzel nemcsak a 
Poétika jelenkori közlésképességét mutatta meg, hanem hozzájárulhat a hagyo-
mánytörténés szubverzív potenciáljának megtapasztalásához is. 



Fried István 

KIT (NEM) HEVÍT KORÁNAK ÉRZEMÉNYE? 

- Költőszerep és költészet Kelet-Közép-Európában -

„Az irodalom nemcsak az, ami kilátszik belőle, ami 
hangos vagy messzefénylő vagy példátlanul népszerű; 
még csak nem is az, ami példátlanul népszerűtlen...,J 

Már maga a kérdésfölvetés is jellemző: A költőszerep lehetőségei Közép-Európában,2 

mivel több olyan problémát érint, amelyet akár régióspecifikusnak is minősíthet-
nénk. A költőszerep messze nem egyértelmű jelölés. Nem egészen világos, hogy a 
költő játszik-e valamilyen szerepet (Horváth János Petőfi-monográfiája óta vitatja a 
magyar irodalomtörténet: „szerepjátszó" költő-e Petőfi,3 kevésbé azt, hogy meghatá-
rozó erővel bír-e ez a terminus, hiszen úgynevezett realitás és fikció nem azonos 
nemű, még kevésbé azonos szinten értelmezhető jelenség), és az sem egészen vilá-
gos, hogy a kortárs külső nyilvánosság vagy az utókor által megjelölt szerepről 
esik-e szó, és e szerepkört a költő megjelöléssel írhatjuk-e le. Egyszóval a költőszerep 
kifejezés a megszokottnál is több ambivalenciát tartalmaz, jóllehet a kifejezésnek 
tulajdonított jelentések érintkezhetnek, a kifejezések értelmezésének határvonalai 
összemosódhatnak. Annál is inkább, mivel a szélesebb nyilvánosság „elvárási hori-
zontja" megszabhatja a költőként szereplő megszólalási módját, érzékeltetheti azt 
a(z össztársadalmi igényt, amelynek kielégítését jelöli meg a sikeres megszólalás 
feltételéül, másképp fogalmazva: olyan, a hagyományú) szentesítette forgatókönyv 
végigírása-olvasása mellett szavaz, amely a költőszerep betöltésének feltételeként 
ösztönzi vagy gátolja a költői mű kibontakozását. Ugyanakkor a költőszerep bármi-
ként értett felfogása mellett annak behatároltsága szintén problémaként jelentkezik. 
Amennyiben valaminek a lehetőségéről van szó, méghozzá címben feltüntetve, min-
denképpen fölmerülhet az, hogy a létesüléstől, a megvalósulástól, a költőszerep 

1 MÁRAI Sándor: Jules Renard naplója. In: M. S.: Ihlet és nemzedék. Budapest, 1992. 25. 
1 Az Illyés Gyula Tanárképző Főiskola (Szekszárd) meghívója A költőszerep lehetőségei Közép-Euró-

pában című konferenciára. (Szekszárd, 1997. szeptember 11-12.) 
1 HORVÁTH János: Petőfi Sándor. Budapest, 1922. („Lyrai önarckép pedig annál szívesebben távolodik 

el az igazitól, annál dévajabb szeszéllyel stylizálja magát -ál-Petőfivé-, mennél jobban belekerül s beleta-
lálja magát a folytonos nyilvánosság légkörébe. 1842M3-ban e Petőfi-szerep csak fejledezik, 1844-ben 
egész kedves, hetyke dévajságában előttünk áll." Hogy „az igazi" Petőfi-arc fölvázolása sikerrel járhat-e, 
nem egészen idetartozó kérdés, az azonban igen, hogy a kezdő költő útkereséseit, stíl-változatait lehet-e 
szerepjátszásnak minősíteni. Annyi bizonyos, hogy újabb irodalomtudományunk, a többnyire a filologizá-
lásnál egyelőre leragadó Petőfi-kutatásunk nem nézett szembe Horváth Jánosnak inkább a társadalmi, 
mint a költői szerepet megcélzó elméletével.) 
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teljes értékű kijátszásától messze vagyunk. Hiszen ,,csak"(?) lehetőség, méghozzá 
nem a költészeté, mégcsak nem is a költőé, hanem pusztán a költőszerepé, amelyet 
olykor valóban költők töltenek be, máskor költőlelkű(P) önjelöltek. Továbbá: a 
költőszerep nem költői szerep, legalább is nem bizonyosan az, lehetőségként talán 
valóban, létesülésként bizonyára nem, hiszen aligha tudható vagy látható, hogy kik 
által biztosított, kijelölt, elvárt vagy gátolt lehetőségek jelennek meg az adott iro-
dalomrendszerben, ezúttal Közép-Európában (amelynek körvonalai nem kevésbé 
elmosódottak, és amely az egyik „költőszereplő" szerint mindössze „meteorológiai 
jelenség", egy másik költőszereplő szerint képzelet vagy képzelgés alkotta feno-
mén).4 Még mindig a címen töprengve: önnön jelentését szűkíti, hiszen egyfelől 
meghatározott, bár aligha pontosan meghatározható földrajzi(P), kulturális(P), gazda-
ságii?), állami(P), politikai(P) areátsugall a cím, amelynek más területre alkalmazha-
tósága így homályban marad, másfelől viszont erővel állítaná, hogy szűkebb, nem 
európai, nem világirodalmi kontextusunkban ilyen címnek jelentés tulajdonítható, 
mégpedig olyasféle, amely egy konszenzussal végződhető tudományos ülésszak 
kereteit fölvázolhatja. 

Az eddigiekből talán következik, hogy éppen ebben nem vagyok teljesen bizo-
nyos. Ugyanis (számomra) legalábbis kockázatos mind a költőszerep(ek) létesített-
ségének1 lehetőségei felől költői pályák, kiváltképpen az Illyés Gyuláé, áttekintése, 
nem kevésbé az, hogy összehasonlító irodalomtudományi nézőpontból értékelhető 
eredményhez juthatunk-e ennek az önszűkítő elvnek következetes keresztülvitelé-
vel. Önszűkítőnek mondanám, mivel, ha nem költőről, költészetről, hanem 
költőszerepről, mint meghatározó erejű költői, költői eljárásbeli, költői magatartást 
jelző formákról(P), esztétikai(P) minősítésről szólunk, költészetnek és (nem irodalmi) 
környezetnek egymásra hatása helyébe a költő és környezete érintkezésformáinak 
rövidre zárt, erőszakoltan megfeleltetett tézisét illesztjük, s így eleve olyan irányba 
tereljük a költészet közép-európai lehetőségein töprengő irodalmi gondolkodást, 
amely egy külsőleges elvárási rendszer hasznosság-elvű esztétikájának szolgáltatja 
ki nemcsak az irodalom megítéltetését, hanem mindenekelőtt a költőt is azzal, hogy 
(nem bizonyosan általa helyesnek vélt) szerepek vállalására kárhoztatja. Más kérdés, 
hogy az általában „bináris oppozíciók"-ban elgondolt költőszerep-vállalások és „le-
hetőségek" a magyar (és nemcsak a magyar) romantika óta osztják meg a magyar 
irodalomrendszerben tevékenykedőket (a költők mellett a kritikusokat, a könyvki-
adókat, az újságokat, a cenzúrát-öncenzúrát), és hoznak létre olyan vitahelyzeteket, 
amelyek során nem költészet- és költői nyelvfelfogások találkoznak, hanem a köl-
tészet ürügyén megszólaló és hatalmi pozícióra törő diszkurzusok. 

Amikor Márai Sándor (a mottóban is idézett cikkében) Jules Renard naplójának je-
lentőségét méltatja,6 szükségesnek érzi, hogy az irodalom létesülésének feltételeiről 

4 Erről részletesebben írok a Milan Kundera ,.szépséges szép üveggolyója" nyomában című kötet 
előszavában. Szeged, 1997. 

3 „Was bleibet aber, stiften die Dichter" - a létesítettséget mint költészetet a Hölderlint idéző Heideg-
ger nyomán használom. 

6 MÁRAI : i. M. 2 4 - 3 5 . 
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szóljon, a közkeletű, zsumálkritikai írói szereptudatokkal és irodalomfelfogásokkal 
szemben körvonalazza a maga nézetét, amely a negatívumok sorolásából hirtelen csap 
át egy kevéssé fogalmi nyelvvel élő befogadáselméletbe. S ami igazán fontosnak tetszik, 
sem szerepről, sem szereptudatról nincsen szó, annál inkább utókorról, irodalmi piac-
ról, irodalomról. Az egyik helyen Márai a hagyományban-lét erejét, illetőleg az utókor 
„visszaigazoló" munkáját nyugtázza: „A fiatal író, aki ma regénykézirata fölött görnyed, 
legtöbbször maga sem tudja, hogy a hang, a forma, a szemlélet, mellyel regényéhez 
közeledik, néhány tizennyolcadik század végi, tizenkilencedik századbeli angol esszé-
író öröksége. Egy lélek hangot ad az időben; aztán elhallgat, s néha évszázad múltán 
szólal meg a visszhang." A továbbiakban aztán Márai átvenni látszik Babits Mihálytól a 
„remekírók" időtlenített dialógusát, ám kiegészíti egy lényegesnek tetsző szemponttal, a 
„névtelen irodalomtörténet"-ével, amely megszólítók és megszólítottak öntudatlan szö-
vetkezésében jelzi a világirodalom folyamatát: nem költői szereptudatok harcában vagy 
váltakozásában, hanem hagyományértelmezésben, abban, hogy miként reagálnak az 
őket ért impulzusokra: „lehet, hogy ismeretlen, másodrangú Danték szólítanak életre 
az időben, terek és nemzetek fölött, kis és nagy költőket, akik mit sem tudnak e 
rokonságról".8 

A közép-európai költőszerep olyan szintagma, amelynek valóságossága aligha 
vonható kétségbe, idő- és korszerűségét egymástól alapjaiban eltérő iro-
dalomfelfogások igenelhetik vagy tagadhatják. Mint már volt róla szó: a kívülről, a 
nem irodalmi szférából érkező és nem egyszer „kényszeres" elvárások olykor 
„belső" igénnyel párosulva erősödhetnek föl, máskor azonban megoldhatatlannak 
tetsző konfliktushelyzetbe szoríthatják a költőt. Némely esetben az irodalmi kritika 
a költői tevékenység érdeméül tudja be a költészeten kívüli költői szerepvállalást, 
más alkalommal (netán más irodalomrendszer előnyben részesítésekor) éppen 
ellenkezőleg: elmarasztaltatik a költő/költészet a túlságosan alkalmi jelleg miatt, 
többnyire azért, hogy megszűnvén a szerepet kikényszerítő szituáció, üressé, szinte 
értékelhetetlenné válik a korábban ünnepelt „költőszerep". Ide gondolható termé-
szetesen az is, hogy a költőszerepek körvonalazásakor ritkán épít a költő vagy a 
kritikus az irodalmi/esztétikai tapasztalatra, nem onnan meríti azt a típusú költészet-
esztétikát, amely a költőszerep méltatásának szempontrendszerét meghatározza. 

Közép-Európában általában a „nemzeti" kérdések iránt elkötelezett és az e kér-
dések földolgozását mellőzve a költészet műhelytitkain töprengő költők ellentétpár-
ját szokták fölállítani, többnyire elhamarkodott és az irodalomnak kevéssé differen-
ciált szemlélete alapján. Az irodalomtörténeti értékelést pedig olykor még mindig 
áthatja a szolgálatetikai vonásoknak a poétikai-narratológiai elemzésből fakadható 
jellemzők elé helyezése. Kulcsár Szabó Ernő a magyar viszonyok között „uralmi 
helyzetbe került" marxista nagy elbeszélés mellett joggal szólt a nagy nemzeti és a 
nagy polgári elbeszélésről, következtetésként pedig az újabb magyar irodalom fo-
gadtatásán mérte le a vállalt-kényszerített irodalompolitika javasolta-eltűrte írósze-

7 I. m. 26. 
8 Uo. 
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rep/irodalomfelfogások hatását a kritikai gondolkodásra: „Az abszolút igenek és 
abszolút nemek határolta játéktérben ugyanis az irodalom minden értéke az isme-
retelméleti kétosztatúság és a vagylagos morális dichotómiák távlatában méretett 
meg. [...] A le- és felértékelés [...] rendre egy-egy nagy elbeszélés képviseletében, 
többnyire monisztikus értéklátással, végeredményben tehát a kultúrpolitikai értel-
mezéshorizontok alaki átörökítésével, s az autark logikát idéző érvkészlettel mentek 
végbe."9 Feltehetőleg szoros összefüggés tételezhető a hagyományfelejt(et)és hiva-
talos és egyéb (csoport)érdekeket szem előtt tartó irodalomértelmezési gesztusok, 
valamint az irodalomértelmezés rossz értelemben vett önelvűségének módszeres 
eljárásai között, hiszen nem egyszerűen a jelentéstulajdonítás abszolutizálását figyel-
hetjük meg, hanem egy olyan teleológia érvényesülését, amely nem az irodalom 
változásainak és a kritikának kölcsönhatásában fedezi föl az irodalom alakulásának 
lehetőségeit, hanem éppen a monologikusra hangolt költőszerep indokolásához 
keresi a történetiségétől megfosztott „hagyományt". Tehát hagyományként deklarál-
va az ezt a költőszerepet igazolni látszó ideológiai vagy eszmetörténeti „előzménye-
ket". Eötvös József Én is szeretném..., Petőfi Sándor A XIX. század költői című versei 
ekképpen kerülhetnek egy sorba, függetlenül attól, hogy Eötvös a romantika fran-
cia, Victor Hugo-típusú változatát fogalmazza verssé, reagálva az érzékenység szó-
kincsére, átstrukturálva képalkotását, mintegy önmaguk ellen fordítva a szentimen-
tálisnak számító (költői) magatartásformákat, Petőfi Sándor ellenben a lengyel 
messianista gondolkodásból formálódott költő-magatartást szembesíti az 1840-es 
esztendők magyar ÜjMózes-képzetével. Míg Eötvös a korszerű költőléthez kapcsolja 
a lehetséges költészetváltozatokat („egy villám fénye", „egy könny"), addig Petőfi a 
hamis-igaz próféták dichotómiáját foglalja versformába, jelszóvá tömörítve, majd 
személyesbe átfordítva a „lángoszlop '-költészet (egy időszerűnek tetsző költősze-
rep?) jelenvalóságáról szóló elgondolását. Eötvös egyes szám első személye mintha 
egy költői általános alanyt helyettesítene, annak a par excellence lírai személyesség-
nek és személyiségnek kevésbé nyilvánvaló megszólalását tolmácsolja, mint Petőfi 
Sándornak egyes szám második és harmadik személyt, valamint többes szám első 
személyt megjelenítő verse. S bár Eötvös verse az érzékenység magatartásformái 
közül a részvétet („egy könny") is beemeli versébe, Petőfi az élet-halál dichotómiá-
val akképpen zárja versét, hogy „újragondolja"-„újragondoltatja" a részvéttelen 
életről és a részvéttel teli halálról kialakult vélekedéseket, személyes sorssá transz-
ponálva a francia romantikusoknál (például Alfred de Vignynél) tragikussá színezett 
Mózes-sorsot, a kiválasztottság magánosságát. Miközben „tematikailag", „tárgytörté-
netileg" valóban az egyenes vonalúság látszatát kelti Eötvös József és Petőfi Sándor 
idézett verseinek egymásra olvasása, éppen a Petőfi felől olvasott Eötvös, illetőleg 
a francia romantika felől olvasott Petőfi jelzi a szembesíthetőség jogosultságát és 
korlátozottságát: az Eötvös-Petőfi-közösségi költészet vonulat tételezésének végle-
tesen leegyszerűsített voltát, míg a Petőfi-Eötvös együtt-egybeolvasás felderítheti 

9 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az univerzális tündérmesék után. In: K. Sz. E.: Az új kritika dilemmái. Az 
irodalomértés helyzete az ezredvégen. Budapest, 1994. 39-40. 
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(nemcsak a költői személyesség-személyiség-felfogások, hanem) a költészetfelfogá-
sok különbözéseit is, ennek következtében az individualitás és a kollektivitás lénye-
gileg eltérő megjelenítéseit a két versben. A sematikussá retusált „közösségi" 
költőszerep éppen úgy az esztétikai/irodalmi tapasztalat mellőzése nyomán abszo-
lutizálódott, mint az efféle költőszerepre való igény tagadása. Hiszen (s ez mégis 
indokolttá teszi, hogy ne pusztán magyar irodalomról gondolkodjunk, hanem a régi 
irodalomról is) a történelmi tapasztalatok, de a költősorsok is felértékelték azt a fajta 
közéletiséget, amelynek hírhozója a költészeten kívül a költői pálya is. A „katona"-
költők hosszú sora mellett a közvetlen politikai szerepet játszó, majd képviselőként, 
nagykövetként, államelnökként aktív szerzők szaporítják a „nemzeti költő" számát. 
Az életrajziságnak ez a pozitivizmust messze túlélő, ma sem háttérbe szoruló je-
lentősége (és a költői életrajznak olykor belelátása a műalkotásba) hozzájárult egy-
felől a romantikusnak mondott költőszerep továbbéltetéséhez, másfelől egy ismét 
csak leegyszerűsítettnek mondható költészetéltékelés agresszív virulenciájához. 

A költőszerep tételezése egyébként eleve eltávolít attól, hogy az irodalmat, az 
irodalmi alkotásokat „lehetséges világok"-ként'° vagy „teremtett világok"-kéntn fog-
juk föl, mivel ha valóban tényként fogadtatik el, miszerint a költőt szerepe minősíti 
(tehát, hogy nemzeti, kávéházi, városi és így tovább), akkor az esztétikai/irodalmi 
szempont helyett egy - jobb esetben - szociológiait helyezünk az előtérbe, s nem 
az irodalmi alkotásnak a költészettörténés során játszott szerepét, hanem a költőnek 
a társadalomban, a világban vagy akár az irodalmi életben, az irodalomrendszer-
ben (nem feltétlenül költőként) játszott szerepét hirdetjük lényegesnek. Az iro-
dalomszociológia nemigen elhanyagolható diszciplína, de máshol és másért fontos, 
mint a szűkebb értelemben vett irodalomtudomány vagy irodalomtörténet. Az iro-
dalom és így a költői életrajz szintén lehet eleme, forrása, bizonyító anyaga például 
a politikatörténetnek, de abban bizonyosan más lesz a státusa, érvényességi köre, 
mint az irodalomtudományban/irodalomtörténetben. A költőszerep felfogható (miért 
ne lenne felfogható) társadalmi szerepként, de akkor ennek elemzése nem az iro-
dalomtudomány tárgya. Amennyiben költőszerepen azt értjük, hogy a költő megte-
remti a maga legendáját (életének legendáját, a művek születésének, megírásának 
legendáját stb.), és sugallja, hogy bohémnak, álmodozónak, forradalmárnak, őskon-
zervatívnak és így tovább tekintsék, ennek elemzése közelebb vihet a művek vilá-
gához, valójában a műveket körülölelő külső körben maradunk: a kritikai kiadások 
felhasználhatják a motívumok, emblémák tárgyi anyagának rendszerezésekor, de 
sem értékelő, sem értelmező elemekkel nem leszünk gazdagabbak. A költőszerep 
jelentheti a költő maszkjait, akár olyan értelemben is, hogy miféle alteregókat te-
remt: ennek földerítése az irodalompszichológia tárgya; ám, ha a művek révén derül 

10 „Célkitűzésünk kettős: részint feltárjuk a választott mű jelentésszerkezetét, vagyis a szöveghez 
rendelünk egy olyan lehetséges világot, melyet szöveg- és világismeretünk alapján tudunk rekonstruálni. 
Részint pedig a kérdéses lehetséges világ szerkezetét olyan általános szabályszerűségekkel jellemezzük, 
amelyek nem korlátozódnak csupán a lehetséges világ magyarázatára, hanem egy tipológiai rendszerezés 
alapját képezik." GSÚKI Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. 
Budapest, 1987. 10-11. 

11 Cs. GYÍMESI Éva: Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Bukarest, 1983-
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fény a maszkra, a maszkkészítés mikéntjére, szinte feledésbe merül a költőszerep, 
ehelyett a költői szubjektum megsokszorozódásáról, a költői szubjektum elrejté-
séről, a költői én hagyományértelmezéséről kapunk fontos, netán perdöntő adalé-
kokat. 

Amit mondandó volnék: a költőszerep sokértelműsége egyként vezethet tévútra, 
ösztönözhet a fogalomtisztázáson kívül az életmű rétegezettségének, irodalomba 
ágyazottságának vizsgálatára. S amiként a sokértelműség döntéshelyzet elé állíthat, 
akképpen a költőszerep lehetőségeinek mérlegelése szintén újabb kérdések válasz-
kísérleteinek mérlegelésére késztethet. A lehetőség ugyanis - följebb volt róla szó -
nem kizárólag ígéretet rejt, kilátásokat nyithat meg, hanem lehet szűkre szabott, 
jelezhet kétosztatúságot, és rejthet magában esélyegyenlőtlenséget is, mikor a „kö-
zép-európai" történelem legfeljebb két zsákutca között engedi meg a választást. S 
hogy ez mennyire reális veszély, arra vonatkozólag ismét Márai Sándort idézem, 
ezúttal a századforduló kismestereiről írt esszéjét.12 „A magyar lángész életében ki-
vétel nélkül elkövetkezik a veszélyes pillanat, mikor választania kell a szerep és a 
mű között." A késztetés egyként külső és belső, együttjár a művészi alkotás elseké-
lyesedésével. Olyasféle „siker", amely Márai terminológiájában a félreértés vonzás-
körébe tartozik; mint ahogy a szerep sem „irodalmi", sokkal inkább „társadalmi, 
politikai vagy világnézeti".13 S hogy akad költő, aki „tudatosan"14 él a politikai szerep 
kínálta lehetőségekkel, még inkább megnöveli azok jelentőségét, akik mellőzik az 
efféle nyilvános szereplést, s egy másfajta szerep vállalásával tanúskodnak igazi író 
voltuk ügyében. S hogy Márai a „csak író"-nakb nevezett költőtípust is „szerep"-pel 
ruházza föl, jórészt annak tulajdonítható, hogy éppen a szerepvállalást tekintve mu-
tatja föl a választási lehetőségeket. Nem a szerep jelzi a lehetőségeket, hanem a 
szerepvállalás: 

„Néha szívdobogva figyeljük - írók, kortársak, olvasók - egy-egy nagy nevelőnk 
művében és életében e válságos fordulatokat. A magyart csábítja a szerep. A szel-
lemi bírálat szintjének zuhanása irodalmi életünkben megkönnyíti, hogy valaki zász-
lót ragadjon, mikor elfáradt markolni a tollat. Tetemre hívni a nemzetet lehet mély 
erkölcsi parancs egy író számára, de mindig csábítóbb szerep, mint egy életen át 
következetesen végbevitt gyomláló és alkotó munkával nemesíteni egy nyelvet, tisz-
tázni a mellékmondatok szerepét, vagy feltárni, példával és gyakorlatban, az irodal-
mi kifejezés új lehetőségeit. A zseni, aki a társadalmi szerepet vállalja, legtöbbször 
nem ér rá e kicsinyes építő munkára. A »csak író« dolga marad hát, hogy félhomály-
ban építse azt a szellemi szintet, melyen a magyarság megállhat és megmaradhat a 
világban."16 

12 MÁRAI Sándor: A tegnap ködlovagjai. In: i. m. 111-113. (A tanulmány eredetileg előszónak készült 
A Ködlovagok. írói arcképek című kötethez. Szerk.: THUHZÓ Gábor. Budapest, 11941.1 Márai címadása 
Krúdy Gyulának A tegnapok ködlovagjai című kötetére utalás.) 

1 3 I. M. 111. 
14 Uo. 
13 Uo. 
1(11. m. 112. 
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Két megjegyzés kívánkozik e terjedelmesebb idézet után: 
1. Nem meglepő, hogy az értekezletcímként jelölt szintagmából Márainál két 

jelölést is föllelhetünk, a szerepet és a lehetőséget, korántsem összetartozó té-
nyezőként, hanem viszonylag egymástól messze esve. A Márai-citátumban (miként 
az egész írásban) kulcsfontosságú a szerep holdudvara, rendszerint jelzővel ellátva 
érzékeltet egy magatartásformát, egy, az írótól idegen „alakzatot", amely önmagában 
is „csábító" lehet, mert kitérés a lényegibb, az íróhoz méltó feladat elől. A szerep 
önmagában sem negatív, sem pozitív konnotációjú; s a Máraitól említett biografikus 
és környezeti vonatkozások az írói cselekvéstől idegen gesztusokban realizálódnak. 
Talán nem túlzás az „írástudók árulásá"-ra emlékeztetni, amelynek magyar vitája 
Márait még az 1930-as esztendőkben is foglalkoztatta. 

2. A szerepválasztáshoz nem társul a lehetőségek fölismerése; hiszen korlátlan 
lehetőségei csupán a „csak írók"-nak vannak. Mivel ők nem ideológiákkal, világné-
zeti szerepváltozatokkal állnak szemben, hanem a nyelvvel. „Minden szónak zenéje 
van, mely értelmesebb, mint a szó fogalmi értelme" - döbbenti meg akadémiai 
székfoglalójában Márai Sándor tudós és kevésbé tudós hallgatóit.1" Vagy a cenzúra 
által letiltott újságcikke18 szerint (a Jónás könyvét méltatva): nem a tökéletes, 
nem a szabályos, nem a szó esztétikai értelmében erényes írások mondják el az 
embereknek azt az utolsó, fellebbezhetetlen közlést, melytől az ember végül is más 
lesz vagy iparkodik más lenni, hanem ezek a vad erővel mintegy kényszerűségben 
továbbított vitaszavak, melyekben a költő perbe száll a Végzettel és Istenével; s ez 
a per örök. Igen, bizonyos, hogy a nagy versekben nem az értelem hat, hanem az 
a titokzatosabb erő, melynek az értelem is csak következtetése." 

Aligha célszerű (ön)ellentmondást fölfedezi Márainak egymást olykor látszólag 
vitató-cáfoló szavaiban: nem vonja vissza, amit a „csak írók"-ról mondott. Legfeljebb 
pontosabbá teszi a költőtipológiát, amelyet nem társadalmi-politikai „szerepek" 
alapján alkot meg. Sőt felejteni-feledtetni igyekszik a közhelyessé vált osztályozási 
módot, miként Petőfi-emlékezésében írja: „Költőket nem lehet egymás ellen, még 
egymáson sem mérni; egyik felidézi a másikat, s mind ősök és utódok egyszerre, 
mert közös forrásból, ugyanabból a nyelvi közösségből áradnak elő, vegyülve, egy-
mást idézve."19 Amit akképpen is értelmezhetnénk, hogy a költő/költészet-tipológia 
nem feltétlenül és mindenáron dichotómiák, túlexponált szembeállítások segítségé-
vel írható le, hanem (engedve a kísértésnek, nevezzük így) a szerepe к időlegessé-
gének és ideiglenességének tudatában. Ha például a Jónás könyvét lapozgatjuk, ne 
felejtsük, hogy ugyanaz a költő a szerzője, aki A gazda bekeríti házát című verset 
írta, és ugyanaz, aki egy pályaszakaszán a tizenkilencedik századi költő-próféta 
vállalásokkal (a Victor Hugóéval és a Petőfiével, régiónkban maradva: a Jankó 
Král'éval és a Botevéval) szemben hirdeti: „Csak én bírok versemnek hőse lenni, 
[...] Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm..." Mert költészet és korszak egymást 

17 MÁRAI: Ihlet és nemzedék. In: i. m. 7. 
1 8 MÁRAI: Jónás. I n : i. m . 138. 
19 MÁRAI: A márciusi ifjú. In: i. m. 187. 
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teremti, egymásnak jelöli ki a megszólalás és befogadás feltételeit, a költők nemcsak 
a világgal folytatnak, olykor reménytelen párbeszédet, különféle pályaszakaszaik 
felerősíthetik, nyilvánvalóbbá tehetik vagy módosíthatják egymást, egy benső világ-
térről tetszhet ki, hogy valójában „külső" és megfordítva... 

A „költőszerep" (a költő által vállalt, a társadalomban a költőről vélt képzet alapján 
alakult szerep) meg a költő menekülése a közkeletű, nem egyszer közhelyekben meg-
fogalmazódó szerepiek)től olykor kétféle lehetőségartikulálódása, nem egyszer a költői 
autonómia megszüntetésére törő politikai/kánonképző diszkurzus elfogadásának és 
tagadásának küzdelme, nem (Apollinaire szavával élve) tradíció és invenció, az antikok 
és a modemek csatája, mégcsak nem is hagyományé és újításé. A szerepvállalás (példá-
ul a Jónás könyve Babits Mihályáé) is lehet poétikai szempontból „invenció", lelemény, 
tudniillik az ótestamentumi hagyomány újramondásának kísérlete, ha úgy tetszik: a 
mítoszrecepció egy változata, egy (ön)ironikus előadásmód ütköztetése a költő/prófé-
taszerep lehetőségével. Márai Sándor idézett írásában20 mutat rá arra, hogy a Jónás 
könyve annak a magatartásfordulatnak jelzése, amely az írástudók tudatában végbe-
ment, reagálás a történelemre, a hétköznapok történetére, ám mindez a költőszerep 
radikális újragondolásával kaphatott csak alakot. Innen egy lépés és A kassai polgárok 
hasonló kérdésfeltevéséhez juthatunk, a művész vésőjéből fegyver lesz, de nem a műal-
kotás létrehozása, hanem az emberség védelme érdekében. Vajon kell-e, lehet-e tudat-
hasadásról elmélkednünk, ha Márainak „politizáló" színművét, nemzetnevelési röpira-
tát és Casanova-regényét (Vendégjáték Bolzanohan) egyetlen írói korszak tennéseként 
látjuk? Feltétlenül szükséges-e merev határvonalat húznunk a történelem kihívásaira 
közvetlenül és elfordulással/látszólagos közömbösséggel válaszoló művek közé? Min-
denáron az egymástól mereven szétválasztó ellentétek határozzák meg a költői maga-
tartásokat; és az utólag az egyes költőknek tulajdonított szerepek elegendő érvet szol-
gáltatnak a költő/költészet-tipológiához? 

A költőszerep lehetőségeit Közép-Európában a külső körülményekben szokás ke-
resgélni, és meghatározott periódusokban nem is egészen indokolatlanul. Csupán 
az töprengtet el: a költőknek/költészetnek valóban csak „külső" történetük lenne? 
A költészettörténések csak a külső világtérben játszódnak le? S a költészettörténés 
külső és benső világtere miféle kapcsolatrendszerben gondolható együvé? Eötvös 
József sokáig sokszor (még tankönyvekben is) emlegetett versében visszavonulásra 
szólította föl a „csak költők"-et. Az 1840-es esztendőkben szerzett irány-regényeivel 
aztán maga mutatott rá példát (igazolva érezhette magát, hiszen korábbi Victor 
Hugo-tanulmányában efféle szándékokat tulajdonított a „sajnos" legnagyobb francia 
költőnek), miként szorítja vissza a maga eredendően kontemplatív-„lírai" epika-el-
képzelését; hogyan közli politikusi-hírlapírói „szerepé"-nek megfelelően cselekmé-
nyes formában „centralista" nézeteit; majd miképpen hallgattatja el végezetül a líri-
kust és epikust a Monarchia sorsán, „lehetősége"-in tépelődő társadalombölcselő, 
közéleti „szerepet" vállaló moralista. Petőfi Sándor 1849-es költészete lehetne példa 
arra, hogy a didakszis, az agitatív-népnevelő elkötelezettség nem szokott kedvezni 

2(1 MÁRAI: Jónás. 1 3 8 - 1 4 0 . 
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egy lírai oeuvre kiteljesedésének, kiváltképpen kevéssé teremt módot az áttétele-
sebb-közvetettebb versbeszédre: még a szatirizáló műfaj is igényli a kísérletezést, 
nincs feltétlenül hasznára a publicisztikusabb hangvétel. Az meg különösen sokat-
mondó, hogy a magyar reformkor poétái számára mennyire jelentős „költői" egyé-
niségként jelent meg a maga korában nemcsak a franciák között népszerű, ám a 
költészettörténetben immár szinte múzeumi darabként számon tartott Béranger (s 
hogy a francia-magyar irodalmi érintkezésekre utaljak, a későbbi magyar nyelvű 
antológiákban is fontos szereplője lesz a Petőfi tolmácsolta poéta, sokkal fontosabb, 
mint Lamartine, Gautier vagy akár Baudelaire, s ez a magyar költészettörténések 
jellegét is megvilágítja), akinek társasági műformákba tömörített kispolgári ellenzé-
kiségét erősítette föl (kétes esztétikai sikerrel) Petőfi, hogy a maga költészetének 
deklarált, de szerencsére nagyon kevéssé valódi előzményét jelölje meg. 

Eötvös József és Petőfi Sándor emlékezete több tanulsággal járhat. Amennyiben 
még az idézett költeményeknek sem csupán a tartalmi síkon21 megjelenő, külsőle-
ges vonásait hangsúlyozzuk, hanem például a kifejezés síkján föltáruló retorikáját, 
retorikai alakzatait, a körmondat versszerűségének egymástól eltérő próbáit, vagy a 
lírai személyiségnek a grammatikai alanytól eltérő változatait, akkor a meghirdetett 
költőszerep és a valóságos(P) „lírai hős" között lezajlódó vitára koncentrálhatunk, és 
a közéleti meg a versformálással kísérletező költő közötti radikális ellentét tételezé-
sét bízvást egy mechanikusan, csak dichotómiákban, sőt diskrepanciákban gondol-
kodó kritika/irodalomtörténet jelentéstulajdonító manipulációjának tarthatjuk. Olyan 
gondolkodás- és költészettörténeti eljárásról hull(hat) le a lepel, amely egyfelől a 
költő közéleti költészettel alátámasztott szerepvállalásának önmagában esztétikai 
jelentőséget kölcsönző helyet biztosít az irodalom történetében (és erre a „fővonal"-
ra építi rá a maga kritikai elveit), másfelől a nemzeti költővé előléptetett jelenkori 
poétát pusztán e konstruált múlt felől láttatja, ennek következtében „szerepét" leg-
följebb társadalmi-politikai, korántsem poétikai jellemzőkkel írja körül. Egészen dur-
ván és igazságtalanul megfogalmazva, annak állítását kockáztatom meg, hogy az 
ilyesfajta kritika nemigen okult Heinének nemcsak a maga korában tanulságos 
Irányköltészetcímű verséből, de aligha képes arra is, hogy megragadja a publicisz-
tika és az irodalom között valamiképpen mégiscsak létező különbséget. (Nem egé-
szen mellékesen: Kosztolányi Dezső és Márai Sándor életművének lényegi részét 
alkotják az újságcikkek, illetőleg az értekező prózaként is elfogadható írások. Vi-
szonylagos biztonsággal állítható, hogy nemcsak tematikai különbségek jellemzik a 
különböző műfajú műveket, még akkor is, ha elismerendő: vannak kitűnő újságcik-
kek és sikerületlen szépirodalmi alkotások. Ám aligha kizárólag „tartalmi" kérdés, 
igaz, nem is a szintén mesterséges műfaji hierarchia problémája a kétféle írásmód, 
az eltérő modalitások, a különféle - esztétikai, politikai, etikai stb. - tapasztalatok 
megjelenése a „kifejezés" síkján. A megverselt vezércikknek, a kulcsregénynek ter-
mészetesen lehet, szokott lenni kortársi sikere, de amikor már csak bőséges jegy-

21 Peter V. ZI.MA: Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Tübingen, 
1991. 5-10. Az osztrák szerző HJELMSLF.V Prolegomena ZU einer Sprachtheorie című művének alapfogalmait 
ismerteti. 
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zetapparátussal, terjengős elő-utószavakkal lehet „érthetővé" tenni, akkorra nem-
csak az újdonság, hanem mindenféle más varázsát elveszítette.) 

Az élő irodalom reakcióival, előszövegeit kijelölő aktusaival, az olvasóra és a kritiká-
ra irányuló elvárási horizontjával többnyire igazságot szolgáltat nem egyszerűen a mél-
tatlanul mellőzött, a félreismert alkotóknak, hanem rámutat a hagyománytörténésben 
szereplők időszerűségére, továbbgondolhatóságára, interakcióival a kánonszéttörés és 
az új kánonteremtés „dialektikájáéban mutatkozik érdekeltnek. A megmerevített 
költőszerep helyébe esetleg más típusú költőmagatartást ajánl, sőt a kritikát a maga 
álláspontjának állandó újragondolására készteti, már csak avval is, hogy mind újabb 
formációkban jeleníti meg önmagát, szövi a maga szövetébe előző korok fonalait-szö-
vedékét. Ebben a folyamatban kérdésessé válhat, hogy pusztán a felmutatott költősze-
repek léteztek-e alternatívaként, vagy netán a külső tényezők sugallta költőszerepek 
elfedtek-e egy lehetőséget, amelynek elmulasztódása az utólag megalkotott irodalom-
történet látszólagos kontinuitásának hitét erősítette, valójában a diszkontinuitásra lehet 
példa. A nemzeti költővé, elsősorban a Szózat poétájává emelt Vörösmarty Mihálynak 
sem bölcseleti drámája, sem törekvése a mesenovella magyar nyelvű megszólaltatására, 
nem kapta meg a kortársi visszhangot, így lényegében folytatás (és értelmezés) nélkül 
maradt, „tündérezése" nem illett a nemzeti epikát igénylő (irodalmi) gondolkodás iro-
dalomtervezésébe, s bár Petőfi János vitézéve 1 sok mindent folytatott Vörösmarty kez-
deményéből, az elbeszélő költeménynek gyermekmesévé degradálása legföljebb a 
nemzeti költőről alkotott képzet zavartalanságát biztosította. S mert a Vörösmarty- és 
Petőfi-életmű számottévő része a „hagyományos" (?) költőszereptől eltérő költő-elgon-
dolásban kaphatja meg valósabb jelentését, jó darabig feltárásra váró örökségként, nem 
pedig az élő irodalom(kritika) által értékelt életműként lett Petőfi és Vörösmarty tan-
anyag. Talán még a politikai/nemzeti költőknek/költészetnek elkönyvelt poéta/poézis 
is jobban jár, ha költészettörténeti jelentősége, az élő irodalommal folytatott dialógusa 
szemszögéből olvassuk. Mi hevíthetne inkább minden költőt, mint korának érzeménye? 
Pusztán az a kérdés: ha csak (?) verset, regényt, színművet, naplót ír, antik poétákat 
fordít, akkor álljon neki lantja húrjai szétszaggatásának? Ha - Márai Sándor beszédes 
szavával szólva - „csak író", akkor nincs rá szüksége a hazának, tegye félre a szent fát? 

Weöres Sándor Psyché\e már egyszer válaszolt Schedel Ferencnek: 

Jawohl, Herr Schedel, 
Ich bin seit tausend Jahre schon Ungarin, 
Darum bin ich nicht mehr so patriotisch, 
Wie Sie, Herr Schedel. Magyar századok 
Kohójában forrott s ájúlt vérem, 
Hazámat mint természetes leget 
Szívom, nem érzem, s róla hallgatok."22 

22 Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások III. Budapest, 41981. 130. A német szöveg magyar fordítása: 
Igenis, Schedel úr, én már ezer éve magyar nő vagyok, ezért nem vagyok oly patrióta, mint Ön, Sche-
del úr... 
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Értekezletre hívó mondatunkra pedig a Nobel-díjas lengyel költőnő fejtegetése 
felel: 

„A boldogabb országokban, ahol az emberi méltóság szilárdabb alapokon áll, a 
költők természetesen arra törekszenek, hogy közöljék, olvassák, értsék őket, de 
nagyon keveset vagy semmit sem tesznek azért, hogy a hétköznapokon különböz-
zenek a többi embertől. Pedig nem is olyan régen, századunk első évtizedeiben a 
költők szívesen sokkolták az embereket kihívó öltözetükkel vagy excentrikus visel-
kedésükkel. Ez azonban csak nyilvános használatra szánt látványosság volt. Aztán 
eljött a pillanat, amikor a költő magára csukta az ajtót, ledobta a pelerint, a fénylő 
csecsebecséket és más költői kellékeket, és a csöndben, önmagára várva hajolt a 
fehér papírlap fölé. Mert valójában csak ez számít."23 

23 Wisfawa SZYMBORSKA: A költő és a világ. Ford.: RF.IMAN Judit. In: W. Sz.: Kilátás porszemmel. Vál. 
CSORDÁS Gábor . Pécs, 1997. 176-177. 



Menyhért Anna 

TALÁN ELTŰNIK HIRTELEN... 

- Egy József Attila-vers „én"-je -

József Attila Talán eltűnök hirtelen kezdetű versének első két sora érdekes hasonlóságot 
mutat Foucault A szavak és a dolgok című könyvének sokat emlegetett utolsó mondatának 
utolsó részével: „Talán eltűnök hirtelen. / Akár az erdőiben a vadnyom"1 - az ember 
eltűnhet, mint a tengerparton egy arc a homokban (... man would be erased like a face 
drawn in sand at the edge of the sea"2 - .. .l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer 
un visage de sable"). A két szövegrészlet között egyaránt találhatók tematikai, szintaktikai és 
retorikai értelemben vett egybeesések. Mindkét esetben metaforáról és hasonlatról van szó, 
amely szintaktikaikig hasonlító mellékértelmű módhatározói alárendelésként épült fel, ahol 
a mellékmondatokba az ott hiányzó állítmány a főmondatból érthető oda. így az állítmá-
nyok teremtik meg a kapcsolatot a hasonlat két része között, a műlékonyság/tünékeny-
ség/törölhetőség mozzanatán keresztül összefüggésbe hozva a főmondatbeli alanyát a 
mellékmondatbeli alanyra vonatkozó metaforával. így József Attilánál a grammatikailag 
odaérthető egyes szám első személy kapcsolódik össze a „vadnyom"-mal, Foucault-nál 
pedig „az ember" az „arccal a homokban". Mindkét mellékmondatban szerepel egy a 
főmondatból hiányzó elem, a vadnyom és a homokbeli arc múlékonyságát az összehason-
lításban megvilágító „erdő" (József Attilánál) és „tenger" (Foucault-nál). A kijelentés mindkét 
esetben feltételes értelmű: a versben a „talán" módosítószó, Foucault-nál pedig a feltételes 
módú állítmány (s'effacerait - would he) következtében. A versszöveg egy olyan mozzana-
tot tartalmaz, amely a Foucault-szövegből hiányzik: a „hirtelen" módhatározót - ennek 
értelmezésére később térek vissza. 

Kérdés azonban, hogy a megfigyelt alaki és retorikai hasonlóság alapján a két -
kiragadott - szövegrészletet lehetséges-e egybeolvasni, egymás kommentárjaként/il-
lusztrációjaként/metatextusaként értelmezni. Ha igen, akkor be kell látnunk, hogy 
már magához a kérdésfeltevéshez - sőt a hasonlóság észleléséhez - fel kellett téte-

1 A József Attila-vers első két sorát egy mondatnak tekintem. 
2 A Foucault-szöveg angol változatában a teljes mondat (és az előző bekezdés utolsó két mondata) 

így hangzik: „As the archaeology of our thought easily shows, man is an invention of recent date. And 
one perhaps nearing its end. If those arrangements were to disappear as they appeared, if some event of 
which can at the moment do no more than sense the possibility - without knowing either what its form 
will be or what it promises - were to cause them crumble, as the ground of Classical thought did, at the 
end of the eighteenth century, then one can certainly wager that man would be erased, like a face drawn 
in sand at the edge of the sea." Michel FOUCAULT: The Order of things. An Archaeology of the Human 
Sciences. Routledge. 1994. 387., illetve Michel FOUCAULT: Les mois et les choses. Une archéologie des 
sciences humaines. Paris, 1966. 398. 



54 Menyhért Anna 

leznünk, hogy a két szövegben valamiképpen „ugyanarról" esik szó, azaz hogy „az 
ember" és az „eltűnök" igéhez odaérthető „beszélő" „én" ugyanahhoz a „humanista" 
episztéméhez kapcsolódik, az egyik esetben mint az elemző „leírás" témája, a má-
sikban pedig mind az elemzett episztémé megnyilvánulása: természetesen mindkét 
szöveg esetében azok műfaji sajátságaihoz igazodó módon. Ennek a hipotézisnek 
feltétele az a nézet is, mely szerint a líra romantikával kezdődő modernségbeli 
értelmezésének függvénye a líraolvasás Paul de Man által leírt hangot/arcot kereső 
mechanizmusa, mely - a Foucault-féle humanista „ember'-konfigurációval össz-
hangban - a modernségben megkerülhetetlenül a szöveg grammatikai alanyának 
beszélő hangként való elgondolásához vezet. Ugyanakkor éppen a két szövegrész 
összeolvasásából kiindulva talán elképzelhető olyan olvasásmód, mely az említett 
József Attila-verset úgy értelmezi, mint a foucault-i belátás szövegszerű tematizálá-
sára tett kísérletet. Vagyis: bár az említett egyezményes műfaji elvárások következ-
ményeként a József Attila-vers a Foucault-féle értekező nyelv általánosító és meta-
forikus meglátását csak a versbeli egyes szám első személyre - „én"-re, beszélőre -
vonatkoztatva fogalmazhatja meg, olyan szövegként is olvasható, amely a líraértés 
eme egyezményességének viszonylagosságáról beszél. Pontosabban: elképzelhető, 
hogy egy a modernség szubjektumra alapozott lírafogalmába illeszkedni látszó vers 
lehetőséget nyújt, sőt egyenesen igényelni látszik egy „dehumanizáló", a modernség 
líraolvasási szokásait kimozdító olvasatot,3 hiszen beszélőjének „eltűnését" helyezi 
kilátásba. Teszi ezt ugyanakkor úgy - mert máshogyan valószínűleg nem teheti - , 
hogy grammatikai szerkezete az „én" létét állítja. 

Ily módon úgy tűnik, a vers a fentiek vonatkozásában többféle olvasatot enge-
délyez: grammatikait, vagyis humanistát és szó szerintit, tematikai - antihumanistát. 
Ez a többféle érthetőség - az állítás grammatikai megformáltságának és kimondott 
tartalmának feloldhatatlan ellentmondása - minden bizonnyal minden interpretáció-
ban fel kell hogy bukkanjon, s az értelmező előfeltevéseitől függ, hogy melyiket -
vagy milyen esetleges többedik olvasatot - engedi érvényesülni. A Talán eltűnök, 
hirtelen eddigi interpretációiból4 antihumanista olvasat nem könnyen bontható ki, 
sőt inkább ellenirányú tendenciák figyelhetők meg: a beszélő „én" eltűnésének meg-
akadályozására való törekvés különféle megnyilvánulásai. Ugyanakkor éppen 
ezekből a törekvésekből válik világossá az, hogy a grammatikának engedelmeskedő 
olvasatok ugyanakkor szó szerintiek is egyben, vagyis: a beszélő létét állító olvasat 
egyben a beszélő eltűnését is vallhatja, hiszen éppen a beszélőt - pontosabban a 
szöveg mögé képzelt szubjektumot vagy Szuromi Lajos olvasatában a szerzőt -
meg-, illetve felmenteni, „visszahozni" akarás ánilja el azt, hogy az ilyen szándék 
mögött tulajdonképpen a versbeli állítás szó szerinti értelmezése húzódik meg. Ha 

4 Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében, avagy egy „anti-
humanista" olvasat esélyei. Új Holnap 1996. jan. 42-57. 

4 NÉMKTH G. Béla: Még, már, most. József Attila egy kései verstípusáról: az idő- vagy létszembesítő 
versről. (1969) In: Uő: Hosszmetszetek, és keresztmetszetek. Bp., 1987. 297-314.; SZUROMI Lajos: József Attila: 
Talán eltűnök, hirtelen (Interpretáció). Studia Litteraria IX. 1971. 115-127.; KAPITÁNY Ágnes—KAPITÁNY Gá-
bor: A szó. amely a műalkotásban saját keletkezésének szerepéi játssza (József Attila költészetének egy 
jellemző vonásáról). L i t e r a t u r a 1 9 7 9 / 1 . 8 7 - 9 7 . 
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ugyanis az olvasat feltételezi a beszélő szubjektum egységét, hangját „hitelesnek" 
tartja, akkor saját eltűnésére vonatkozó állítását sem kérdőjelezheti meg. 

Valószínűleg ezzel magyarázható az az okkeresés, „nyomozás", amelyet az in-
terpretációk fő célkitűzéseként vehetünk észre. Például Németh G. Béla híres tanul-
mányában, melyben a verset mint az időszembesítő verstípus legjobb példáját elem-
zi, és amely - az önmegszólító verstípusróP írott tanulmánnyal együtt — máig 
alapvetően meghatározza József Attila kései költészetének értését és értékelését, 
azokat az okokat keresi, amelyek az „én"-t a vers első sorában megfogalmazott -
Németh G. által „ontikus negativitás"-ként jellemzett - belátásig eljuttatták. A okke-
resés következménye és módja az, hogy az interpretáció a versből mindenütt hiány-
zó kötőszavakat beilleszti a mondatok közé," és így a szövegben érzékeltető bizony-
talanságot feloldva egyértelmű oksági sort hoz létre. Ennek értelmében a vers első 
és utolsó szakaszában leírt jelenbeli létállapot a közbülső szakaszokban leírtak kö-
vetkezménye. (A középső szakaszok eseményei pedig egymással szintén oksági 
viszonyban állnak.) Németh G. tanulmánya legelejétől kezdve a „vers múlt idejű 
oksoráról" beszél (annak ellenére, hogy a versben egyetlen okhatározói szerkezet 

4 Erről lásd: KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A „te" tirai alakzatának kérdéséhez. In: K.-Sz. Z.: Az olvasás 
lehetőségei. Bp., 1997. 41-51. 

й Ugyanezt teszi TÖRÖK Gábor A líra: logika. József Attila költői nyelve című könyvében. Bp., 1968. 
62. , 162. 

7 Például: Talán eltűnök hirtelen. / Akár az erdőben a vadnyom. / [mert] Elpazaroltam... Itt mond 
ellent Németh G. Bélának Szuromi Lajos, aki írásában a Németh G. által elvetett életrajzi vonatkozások 
értelmezésbeli fontosságát hangsúlyozza, ezekből ugyanis szerinte kiderül, hogy azok a versben leírt 
események, amelyeket Németh G. a jelenbeli állapot okainak vél, és melyeket Szuromi mint a költőnek 
tulajdonított bűnöket értelmez, nem a költő bűnei, hanem (ahogy Szuromi az Eszmélet ilyeténképpen 
értett szavaival indokolja: „ím itt a szenvedés belül, - ám ott kívül a magyarázat.") a külvilág értetlensé-
gének bizonyítékai. (Az ok-bűn megfeleltetés nem áll távol Németh G. interpretációjától sem, mint az 
A kimondás töménye. A kései József Attila világképe és poétikája című tanulmányából kiderül, ahol a 
bűnösséget mint ..a létezés lehetőségeinek elmulasztásá"-t értelmezi. In: 7 kísérlet a kései József Attiláról. 
Bp., 1982. 50.) Szuromi megközelítése problematikusságának legkirívóbb példája a „szem-maró füst" 
értelmezése. Szuromi szerint nem hihetünk abban, hogy a költő ifjúkori dohányzását mint a „pazarlás" 
bűnének egyik megnyilvánulását fogja fel („olyan jelentéktelen, szinte gyerekes vádakat szór önmaga 
fejére a költő, amelyek sem észbontó bánatra, sem könnyekre váltott lelkiismeretre nem adhatnak ala-
pot." 127.), sokkal inkább a rossz életkörülményekben kereshető a magyarázat: a füstös szobákban stb. 
Ezzel együtt fontos észrevenni azt az értelmezésbeli elmozdulást, amely Németh G. Béla interpretációjával 
ellentétben érzékeli az első sor jelentésének bizonytalanságát. („A vers indító fogalma bizonytalanságot 
jelez, a sor értelmi egészében olyan állapotot, amiben létezni s amiből eltűnni egyremegy." 118.), és 
amely felbontja a feltételezett, múlt felől determinált egyértelmű oksági sort. („Nem bűnök terhelik ezt az 
ifjúságot, hanem olyan tévedések, amelyek csak most, a vers írása idején tűnnek kínzó hibáknak." 117.) 
Szuromi felveti azt a gondolatot is, amely a József Attila-recepció egyik visszatérő koncepciója: a bűntelen 
bűnhődés gondolatát, amelynek értelmében a büntetés tudatában kell az „én"-nek saját bűneit megtalál-
nia, vagyis éppen a jelen felől kellene megkonstruálnia egy a jelenben érzékeltekhez logikusan vezető 
történetet. Szuromi szerint a felsorolt „bűnök" „jelentéktelensége" a bűnök nem találásáról tanúskodik 
(,E keretszakaszok tehát nem a befejezett tény, a közeli elmúlás teljes megokolását ígérik, ez nem célja 
itt a költőnek. Csupán a testálás terve irányítja a verset, ez a három középső szakasz valódi 'témája'. De 
félelmetes a vállalkozás - nincs miről számot adni." 127.) - azaz éppen egy ilyesfajta oksági sor megkonst-
ruálásnak lehetetlenségéről. - A „bűn" kérdéséhez lásd például JANZER Frigyes: A hűn és a semmi. József 
Attila kései verseinek motívumairól. It 1991/3-4. 437^466. 
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nem található),* és így a múltat az okkal, a jövőt pedig a következménnyel hozza 
összefüggésbe. Ennek alapján rajzolja meg a versbeli „én" múlt által determinált 
tragikus jövőképét. A szövegből hiányzó kapcsolódási pontok „beépítése" vezethet 
tulajdonképpen az idő-, illetve létszembesítő vers elgondolásához. Ennek típusként 
való legitimálását Németh G. úgy végzi el, hogy a Talán eltűnök hirtelenhez hasonló 
jegyeket mutató egyéb verseket válogat. Ily módon pedig - immár típussá tágítva -
a vers mint az „én" három idősíkot azok oksági meghatározottságában átlátó lét-
szembesítésének „legtökéletesebb"9 példája lehet. A tanulmány érvelésének kulcs-
kérdése, hogy a „talán"-nal kezdődő első sorban foglaltakat bizonyosnak tekinti: „A 
jövő idejű első mondat [...] tétel; a beszélő létének - módjában bizonytalan, de 
tényében bizonyos - megszűntét jelenti ki",10 és ezt a bizonyosságot egyértelműen 
a jövőre vonatkoztatja. Ennek következtében viszont - ha fenn akarja tartani a 
versbeli „én" létezésének elképzelését - olyan élettörténetet kell az „én" számára 
írnia, amelynek törvényszerű végkifejlete az eltűnés, s amely mintegy visszaírja az 
eltűnni készülő beszélőt a történet korábbi fázisaiba, de úgy, hogy múltbeli létét 
ezzel bizonyossá és a jelenbeli interpretációtól függetlenné teszi. A „nyomolvasás" 
tehát ebben az esetben az „én" szövegbe való visszaírásával végződik. 

A tény, hogy egy interpretáció hiányolja a vers szövegéből a kötőszavakat, a 
logikai kapcsolódásokat, és ezeknek beépítésével hozza létre olvasatát, a szöveg 
kettős/hármas játékának fentebb körvonalazott elbizonytalanító,11 az interpretációt 
választásra, elöntésre késztető hatásáról12 árulkodik. A vers retorikai olvasata is ezt 
támasztja alá, ugyanis ennek segítségével kiderül, hogy a szöveg mögé képzelhető 
egységes „én" esetleges eltűnésére vonatkozó utalások nem korlátozódnak a vers 
első két sorára. A „Korán vájta belém fogát / a vágy mely idegenbe tévedt" sorpár, 

K NÉMETH G. A kimondás törvénye című írásában az oksági kapcsolatokat grammatikailag jelző 
kötőszavak stb. hiányát a következőképpen értékeli: „Kimaradásuk viszont nemcsak az okviszonylatok 
evidenciájának érzetét fokozza, hanem a szöveg szentenciózus, gnómaszerű, axiomatikus jellegét is." 
I. m. 63. 

9 NÉMETH G.: Még, már, most I. m. 298. 
10 I. m. 305. 
11 Ilyen elbizonytalanító hatású lehet még a cím hiánya, a Genette-féle paratextus elmaradása. Knnek 

következtében az első sor működik utólagos/előzetes értelmező mozzanatként, az „eltűnés" képzetét 
erősítve. 

12 Erre az elbizonytalanító hatásra adott homogenizáló válasz-olvasatként értelmezhető KAPITÁNY Ág-
nes és KAPITÁNY Gábor a Tatán eltűnök hirtelenről írt alkotáslélektani és strukturális-szemantikai irányult-
ságú interpretációját, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy József Attila költészetének egyik jellegze-
tessége „az a tudatos törekvése, hogy a szavak ...egyértelműségét feloldja". (87.) Ezt azonban mint a 
verset kiváltó alapélmény okozta ambivalenciát értelmezik, amely a vers során feloldódik, „s csak a 
végeredmény, a -válasz- egyértelmű: ez az a -szó-, amely a versben -saját keletkezésének szerepét játsz-
sza-". (88.) A tanulmányban felsorolják a vers szavainak lehetséges szemantikai kapcsolódásait, az egy-
mást árnyaló lehetséges jelentéseket, amelyeknek alapja értelmezésükben az elmúlás élménye, „melynek 
ellentmondásossága a felelősség kettősségében jelentkezik". (89.) Ez bomlik szét jelentések külső-belső 
ellentétére épülő kettős láncolatára, a vers végén pedig „a végső válasz" a „külső determinizmus fölényé"-
nek belátása. (96.) Ehhez a végeredményhez sajátos önkény révén jut el az elemzés: az utolsó szó 
(„zörögnek") felmutatott két jelentéséből („1. passzív hang, szél, állat keltette zajgás 2. zörgetés") a máso-
dikat választja, és ezt saját koncepciójának megfelelő jelentésidentifikációs lépéssel az ellentmondások 
megoldásaként értékeli: „A zörgés -zörgetés- jelentése - kopogás, hívás, a halál hívása. Ez a megismerő 
folyamat eredménye. Ide fut össze a vers minden fő szála." (96.) 
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amely éppen a „hiányzó" kötőszavak miatt nem értelmezhető egyértelműen a két 
állítás időbeli egymásutániságaként (Korán vájta belém fogát a vágy, mely [aztán] 
idegenbe tévedt), nem mond ellent annak, hogy a „belém" és az „idegenbe" -
szintaktikai pozíciójuk miatt - egymás megfelelőiként szerepelhessenek, azaz lehet 
az „én" egyszerre idegen és egyszerre „én" is. A „vágyról", amely a „belénT'-hez 
képest idegennek, az „idegenhez" képest sajátnak tűnik (ez kelti az időbeli egymás-
utániság benyomását - kívülről jövő vágy, mely saját lesz, és aztán „idegenbe té-
ved") így viszont nem eldönthető, hogy saját vagy idegen, tehát egyszerre lesz 
idegennek látott saját és sajátnak látott idegen. Ez voltaképpen a Lacan-féle13 vágy-
és szubjektum-fogalommal parallel, mely szerint az „én" vágya mindig a másik vágya 
(is), az „én" saját magáról alkotott képe mindig mint idegen jön létre. Ennek fényé-
ben pedig a versben a külvilággal szemben meghatározott egységes „én" képzete 
feloldódik a sajátnak idegenként és az idegennek sajátjaként való tükörszerű léte-
zésében.14 Ugyanez olvasható ki az erdő/vadnyom kettősségnek az utolsó versszak-
kal való egybevetéséből is: az „Ifjúságom, e zöld vadont" sorban - ha az erdőt a 
vadon szinonimájaként kezeljük - a birtokos szerkezetből és a metaforikus azono-
sításból adódóan a „zöld vadon" az „én"-hez rendelődik hozzá, ez pedig átértelmezi 
a vers második sorát, ahol így az „én" két metaforája találkozik - metonimikusan 
érintkezik. Ebben az értelmezésben a második versszakban következő sorai: „Már 
bimbós gyermek-testemet / szem-maró füstön szárítottam", ahol a „bimbós" jelző 
tartozna az „én"-hez, a szárító hatású „szem-maró füst" pedig a külvilághoz, az 
utolsó sorpár felől nézve szintén átértelmeződik, mivel ott a „száraz" az „ágak" 
attribútuma lesz, az „ágak" pedig az „erdőhöz" kapcsolódnak - amelyről már tudjuk, 
hogy az „én" körébe is utalható. Az utolsó versszakbeli „könnyezés" - amely ösz-
szekapcsolódhat a második versszakbeli „szem-maró füsttel", így a „zörgés" megfe-
lelője lesz. Az utolsó versszakban tehát megismétlődik az első versszakban tapasz-
talható metafora-találkozás. A látszólag egymással szemben álló metaforák 
fokozatosan átveszik egymás tulajdonságait, s így metonimikusan elmossák a határt 
a külső és belső, „én" és „nem-én" között. Egyrészt a vers minden metaforája (vad-
nyom, erdő, vadon) és attribútuma (bimbós, zöld, száraz) az „én"-re vonatkozik, 
másrészt éppen ezáltal - mivel hiányoznak azok a viszonyítási pontok, amelyekhez 
képest meghatározódhatna - az „én" megszűnik mint a külsővel szemben körvona-
lazódó entitás létezni. Az „én" tehát kétszeresen is eltűnik: egyrészt - a tematikus 
olvasat szerint - a vele szembenállónak gondolt külvilágban; másrészt a retorikai 
olvasatban, amelyből az derül ki, hogy nem eldönthető, mi az „én" és mi a „nem-
én", illetve minden egyszerre „én" és „nem-én". 

Mindez megmutatja, hogy az „én" csak a másik - a külvilág - által való elkép-
zeltségben, tükrözöttségben létezhet. A „Dacból sem fogtam föl soha / értelmét az 
anyai szónak" sorpár, melynek kettős értelmezhetőségére Kapitány Ágnes és Kapi-

13 Vö. J. LACAN; A tükör-stádium mint az éti funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanaliti-
kus tapasztalat feltárja számunkra. (1949) Thalassa 1993/2. Lacan a tükör-stádium fogalmát 1936-tal 
kezdődően használta. 

14 VÖ. SZUROMI: „Otthontalanként természetes otthonában". I. m. 118. 
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tány Gábor írása hívja fel a figyelmet („1. csak azért sem, dacból nem 2. még dacból 
se, még ha a dac úgy kívánná, akkor se tudtam"),15 az ebből a belátásból eredő 
bizonytalanságról tanúskodik. Az „anyai szó" kapcsán gondolhatunk a pszichológia 
egyik fontos elképzelésére, a lacani tükörstádium fogalmából kiinduló anyai tükrö-
zés elméletére, mely szerint: „Az én lényegében az anya szemeiben és arcán ismeri 
fel önmagát, és később az igazi tükörben, amely az anya arcát jeleníti meg."16 Ennek 
értelmében a sorpár nem egyértelműsíthető volta annak a felismerésnek a követ-
kezménye lehet, mely szerint az „én" csak a másik által, a másik nyelve által lehet 
„én", azaz újra és újra rá kell ismernie magára a másikban. Az „anyai szó" „értelme" 
így az „én" saját létezésének bizonyítéka lenne; az ennek „felfogása" és „fel nem 
fogása" közötti oszcillálás az „én" ráismerése saját tükörkép voltára, a mechanizmus 
működésének átlátása. (Ezért lehet az „árvaság" a „mostoha" szinonimája.) Mind-
ebből az következik, hogy nem eldönthető, állítja-e beszélőjének létét - és eltűnését 
- a vers, vagy nem, azaz egyszerre állítja is, meg nem is, a grammatika, tematika és 
retorika közti játék segítségével.17 

Innen nézve érthetővé válik az interpretációk oknyomozása: a fentiek értelmében 
a vers maga hárítja a felelősséget a beszélő esetleges eltüntetésével kapcsolatban az 
interpretációkra, amikor is kettős/hármas játékot játszik tematika, grammatika és 
retorika bevezetésével. Ha ugyanis az interpretáció megképzi a beszélő hangot, a 
hang utasításának megfelelően el is kell „őt" tüntetnie, ha pedig eltünteti, övé a 
felelősség, hogy az eltűnés okairól „számot adjon", hiszen csak azt tüntette el, amit 
ő maga hozott létre. Az „Elpazaroltam mindenem, / amiről számot kéne adnom" sor 
ebben az értelemben - a pazarol ige eredeti jelentéséből kiindulva: „bazárban/pia-
con elad" - úgy is érthető, hogy az „én" mintegy „eladta/szétszórta mindenét/magát" 
és - mivel „a piacon" kapott is valamit cserébe - éppen ezzel biztosította további 
létét.18 Most pedig erről kéne „beszámolnia", azaz ezt kéne elmondania. Ezt azonban 
az előzőekből következően nem tudja máshogy megtenni (itt válik fontossá az utol-
só versszak „hallgató" ,,én"-je), a „másik" által való tükröződésben. A megképzett 
„én" tehát felkínálja az olvasónak a „másik" szerepét, aki tudósíthat róla, akinek 
nyelvében mint tükörben megmutatkozhat. A már megképzett hang igényli a to-
vábbélést. 

Itt térhetünk vissza a „hirtelen" szó értelmezéséhez, amelynek kapcsán mindhá-
rom interpretációban felvetődik a hírnélküliség, az emlékezetből való kihullás kép-

1 5 1 . M. 9 3 . 
Donald Woods WINNICOTT (1972.) „Basis for self in body", idézi INGUSZ Iván: Az anyai tükrözés. 

Café Bábel 1995/4. 79-88. 
17 A fenti értelmezésnek feltétele az is. liogy a versben az időhatározók jelezte idő-problematikát ne 

mint a lineáris időfelfogáshoz kapcsolódó kauzalitást képzeljük el - ehhez segítséget nyújthat például 
NIETZSCHE A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról című írása, amely Paul de Man értelmezé-
sében dekonstruálja a kauzalitás ilyetén felfogását, és egyúttal a külső-belső dichotómiát is. Paul DE MAN: 
A trópusok retorikája. Helikon 1994. 1-2. 36-47. Ennek értelmélien a verskezdő „talán" arra utalhat, hogy 
mivel a jelen felől a múlt nem tűnik oknak, így a jövő sem lehet a jelen és a múlt következménye. Az 
idő-kérdéshez: Lásd még: Jacques DF.KKIDA: Grammatológia. Életünk-Magyar Műhely, 1991. 104-105. 

líf Ide kapcsolódhat a Kapitány-féle elemzés felvetése a „szárítás" kettős értelmezhetőségéről: pusztí-
tás és/vagy tartósítás, megőrzés. 
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zete. Az „én" továbbélése és a továbbélésen belüli eltűnése ezek szerint a róla való 
tudósítás nélkül, vagyis jelen esetben az interpretációk nélkül nem lehetséges. Az 
interpretációk pedig azzal, hogy szó szerint véve eltüntetik a már megképzett be-
szélőt, tulajdonképpen életben is tartják, men megírják történetét. Életben is kell 
tartaniuk, mert csak így tudják egyben saját történetüket is megírni/megíratni, 
amennyiben elfogadják a felkínált tükörszerepet, és így a vers - és a mögé képzelt 
hang - az ő tükrükké is válhat. így válik érthetővé, mi is a „vad" a versben: ha a 
megképzett „én" a vad nyoma, akkor a „vad" nem lehet más, mint az „én"-t létre-
hozó arcrajzoló olvasás, interpretáció, amely ily módon - a megrajzolt arc formájá-
ban - nyomát hagyja a szövegen, metonimikusan érintve azt. 

Van azonban még egy dolog, amit J. Hillis Miller szerint a piacon szoktak csinálni: 
ez pedig az allegorikus beszéd, az agorán, a piacon való nyilvános beszéd, amely 
a legjobb módja annak, hogy valamiről úgy beszéljünk, hogy ne arról beszéljünk, 
és így titokban tartsuk. Hillis Miller szavait idézve: „Amit az allegória elárul, ugyan-
akkor el is titkolja."14 A vers tehát ebben az értelemben az „én" eltűnésének allegó-
riája, hiszen egyrészt nyilvánosan/tematikusan beszél az eltűnésről, másrészt retori-
kai alakzatok formájában el is titkolja azt, annak érdekében, hogy az őt létrehozó 
interpretációk megszülethessenek. 

Most már csak az a kérdés szorul tisztázásra, hogyan is kapcsolható mindez a 
fordítás problémájához. Segítségül Paul de Mant hívhatjuk, mégpedig Walter Benja-
min A műfordító feladata című írásáról szóló gondolatait.20 Paul de Man nagy hang-
súlyt fektet a Benjamin-írásnak arra a szálára, mely szerint a fordítás tulajdonképpen 
kritika, elmélet, vagyis interpretáció, és az interpretáció fordítás. A tanulmány elején 
pedig úgy beszél Benjamin írásáról, mint „amely azt mondja, hogy fordítani lehetet-
len".21 Ez akkor azt is jelentheti, hogy az interpretáció lehetetlen - pedig de Man 
tanulmányának léte cáfolja ezt az értelmezést. A problémát megvilágíthatja a fordítás 
- translation - szó etimológiai értelmezésének figyelembevétele: „translate" annyit 
tesz, mint „súlyt átvinni egyik helyről a másikra". A fordítás lehetetlensége a súly 
nehézségével és a távolság nagyságával magyarázható. Akkor viszont nem marad 
más, mint az interpretáció, vagyis az interpretáció értelmében vett fordítás. Az „in-
terpretare" feltételezett szanszkrit töve a „külföldön elterjeszt" (spread abroad) jelen-
téssel bír, ami a súly egészben való átvitele helyett lehetővé teszi, hogy azt dara-
bokra szedve szállítsuk. Ettől az eredeti szétesik, szétszóródik, ahogy a fordítások 
Paul de Mannái „megölik az eredetit azzal, hogy felfed(ez)ik, az eredeti már halott 
volt".22 Érthetjük ezt úgy is - erre ad lehetőséget Derrida fordítás-felfogása - , hogy 
ezt azért teszik, hogy az „eredetit" a másik nyelven életre hívhassák, és az - Derrida 

19 J. Hillis MILLER: The Two Allegories. In: Allegory, Myth and Symbol. Szerk.: Morton W. BLOOMFIEI.D. 
Harvard University Press, 1981. 356., 358. 

20 Paul DE MAN: Conclusions: Walter Benjamin's The Task ofthe Translator. In: UÖ: The Resistance to 
Theory. Manchester University Press, 1986. 73-105. 

21 I. m. 74. 
22 I. m. 84. „They kill the original, by discovering that the original was already dead." A magyar 

fordítás: „Megölik az eredetit, s így leplezik le, hogy az sosem volt egyéb mint tetem." KIRÁLY Edit: 
Átváltozások. 2. 1994.) - itt pontosításra szorul. 
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szavával - túlélhesse (survie/survival)23 - önmagát. Egymással metonimikusan érint-
kező darabokban, ahogy Paul de Man értelmezi Benjamin edény-metaforáját, és 
ahogy a versbeli „én" érintkezik világával, és ahogy - mivel a humanista episztémé 
sajátosságaitól nem szabadulhatván a versolvasást és interpretálást az „én" alakzatá-
nak megképzésével hajtjuk végre - a versszöveg magán viseli az értelmezés nyomát, 
a bele rajzolt arcot, és a másik nyelv tükrében így élhet tovább. Az interpretáció azt 
teszi láthatóvá, hogy a vers nem létezhetne nélküle, hogy csak abban az 
alak(zat)ban élhet tovább, amelyet a mindenkori interpretáció ad neki. Ahogy Ben-
jamin írja: „A fordítás viszont nem látja magát úgy, mint a költészet, mintegy a nyelv 
belső hegy-erdejében, hanem ezen kívül, ezzel szemben és anélkül, hogy belépne, 
behívja az eredetit, arra az egyetlen helyre, ahol mindannyiszor az echó a saját 
nyelvben képes egy idegen nyelvű mű visszhangját adni."24 

23 Jacques DERKUM: Des Tours de Babel. In: Difference in Translation. Szerk.: Joseph F. GRAHAM. 
Cornell University Press, Ithaca and London. 1985. 165-207. 

24 „Die Übersetzung aber sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam im innern Bergwald der Spra-
che selbst, sondern ausserhalb desselben, ihm gegenüber und ohne ihn zu betreten ruft sie das Original 
hinein, an demjenigen einzigen One hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen den Widerhall eines 
Werkes der fremden Sprache zu geben vermag." Walter BENJAMIN: Die Aufgabe des Übersetzers. In: Gesam-
melte Schriften. Bd. IV. 1. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980. 16. - TANDOKI Dezső fordításában kimarad 
a látás képzete, és az echó/visszhang kétszeri előfordulása, pedig ez éppen a „visszhang visszhangja" 
végtelenített tükörjátékára utal. „A fordítás azonban - az írástól eltérően - sosincs mintegy a nyelv hegyi 
erdőségének belsejében, hanem azon kívül jár, azzal szemközt helyezkedik el, s anélkül, hogy belépne 
oda, hívja az eredeti művet, hívja a művet arra az egyetlen helyre, ahol saját - fordítói - nyelvében a mű 
eredeti nyelv visszhangját verheti." Walter BENJAMIN: A műfordító feladata. In: Uő: Angelus Novus. Magyar 
Helikon, 1980. 78-80 . 



Zsadányi Edit 

A KERET BEKERETEZÉSE 

- Éjszaka-metaforák elemzése Djuna Barnes Éjerdőcímű regényében -

Djuna Barnes Hjerdőcímű regényét gyakran illetik a különös jelzővel, az értelmezé-
sek általában erre a különösségre igyekeznek magyarázatot adni.1 A különösség oka 
talán abban is kereshető, hogy az Éjerdőa nyugati kultúra alapmetaforáit, alapvető 
metaforikus életkoncepcióit vonja kétségbe. Értelmezésem a mű metaforikus nyel-
vének problematikusságát helyezi a középpontba. A tanulmány első részében La-
koff és Johnson metaforaelméletét követve azt tanulmányozom, hogy az Hjerdő 
hogyan értékeli át a nyugati kultúrkör elfogadott gondolkodásmintáit, a második 
részben az átalakított életkoncepciók perspektívájában értelmezem a mű legkülönö-
sebb részét, a zárójelenetet. 

Bonyolult szerelmi háromszög, illetve négyszög vonzáskörében élnek a sze-
replők. A társadalom peremén tengődő, különc emberek, viselkedésükben talán 
az a legkülönösebb, hogy nem törekszenek boldogságra. Élettörténetük egy vál-
ságos pillanatban megáll, és ezután ennek a válságnak a mélységeit élik át anél-
kül, hogy igyekeznének kilábalni belőle. A regény az első világháborút követő 
években játszódik, a szellemi életben uralkodó kiábrándultság légkörében. A 
színhely leginkább Párizs, olykor Berlin és Amerika. Egy különösen vonzó nő, 
Robin Vote áll az események és a mű nagyobb részét kitöltő párbeszédek előte-
rében. Robin megzabolázhatatlan, öntörvényű személyiség, életét ösztönei és 
pillanatnyi érzései irányítják. A regény szereplői közül hárman is végzetes szerel-
met éreznek iránta. Robin feleségül megy Felix Volkbeinhoz, egy hányatott életű 
zsidó bankárhoz, ám nem sokkal gyermekük megszületése után elhagyja, és 
viharos szerelemben él együtt egy puritán neveltetésű amerikai nővel, Nora 
Flooddal. Később vele is szakít, és Jenny Petherbridge-dzsel Amerikába költözik. 
A regény végén aztán Robin mégis visszatér Norához. Dr. Matthew O'Connor, az 
ötödik szereplő kívülről figyeli a többiek szenvedélyes kapcsolatait, és bölcs, bár 
gyakran nehezen értelmezhető tanácsokat osztogat. A regény központi története 
Nora és Robin szerelmének alakulása. Nora tanácstalanságában a doktortól kér 
segítséget. Testi-lelki kiszolgáltatottságában is meg akarja érteni Robint, aki nem 
ismeri a hűség fogalmát, és minduntalan megalázza. 

1 David MINTFIÍ: A Cultural History of the American Novel: From Henry James to William Faulkner. 
New York, 1994. 164. 
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Szegedy-Maszák Mihály szerint a regény a két nem hagyományos szerepét 
kérdőjelezi meg. „Djuna Barnes regénye vitathatónak tünteti föl azt a hiedelmet, 
mely szerint a férfi az önállóság megtestesítője, az értelem, a beszéd s a kultúra 
birtokosa, míg a nő tétlenségre van ítélve, s az érzelem, a csönd s a természet világát 
mondhatja magáénak. Már a könyv legelején érzékelhető, hogy Djuna Barnes elé-
gedetlen ezzel a megszokott szembeállítással. Hedvig s Guido Volkbein története a 
nőiesség s férfiasság viszonyának torzképe. A következő nemzedék bizonyos mér-
tékig megismétli az előzőnek a sorsát: Felix a mesebeli herceg, Robin pedig Csip-
kerózsika kifordított szerepét játssza. A szerepzavar továbbra is meghatározza a 
történet irányát. Robin fiúruhába szeret öltözni, Nora is fiúhoz hasonlítja, Matthew 
O'Connor pedig egyenesen azzal a fehér lovon ülő herceggel rokonítja őt, akit - az 
orvos szerint - mindnyájan keresünk."2 

A hetvenes éveket követő szakirodalom az Éjerdő experimentális jegyeit T. S. 
Eliot és Joyce írásaival hozza kapcsolatba. Az Átokföldje Tiresiasa párhuzamba állít-
ható a Doktor alakjával. Az orvos sem aktív szereplő, csak „néző", mégis ő a leg-
fontosabb személy, ő az a jós, aki mindent tud a férfi- és a női lélekről. Ő maga is, 
mint Tiresias, magában egyesíti a két nemet.3 Az Éjerdő fragmentumokra épülő 
szerkezete hasonlít az Ulysses felépítéséhez. Az Ulysses töredékeiből a dublini életről 
alakíthat ki magában az olvasó összefüggő képet. Ha összeillesztjük az Éjerdő frag-
mentumait, az emberi lélek rejtett oldala kerül új megvilágításba. Nagyobb szerepe 
van a leírásnak és a térbeliségnek, mint az időhöz köthető eseményeknek.4 Az 
olvasás időbeli aktusa során a metaforikus nyelv is erős képi és térbeli képzetet kelt. 
A regény központi témájához, a szenvedélyhez, a szenvedéshez és a kiszolgáltatott-
sághoz gyakran társul a sötétség asszociációja, ezért írásomban azokat a metaforákat 
elemzem, amelyek az éjszaka képi elemét tartalmazzák. 

Ma már széles körben elfogadott nézet, hogy a metafora nem csupán nyelvi jelenség, 
hanem fontos szerepe van a megismerő tevékenységben is. Lakoff és Johnson világos 
különbséget tesz a nyelvi, illetve a költői és a koncepcionális (fogalmi) metafora között. 
(Ez utóbbit nagybetűvel szokás jelölni.) A nyelvi metaforák hátterében azokat egyesítő 
fogalmi metaforát (tulajdonképpen meta-metaforát) tételeznek fel. Híres példájuk az 
A R G U M E N T IS W A R koncepcionális metafora. Állításuk szerint, ha egy vita során a harc 
szemantikai köréből alkalmazunk metaforákat (Your claims are indefensible; He 
attacked every weak point in my argument; His criticisms were right on the target; 
I Demolished his argument; He shot down all of my argument), akkor nemcsak ilyen 
terminusokban beszélünk, hanem valóban harcként éljük meg a helyzetet. A vitapart-
nert ellenségnek tekintjük, a vita tétje a győzelem vagy a vereség. Ilyen értelemben az 
A R G U M E N T IS W A R koncepcionális metafora meghatározza az érvelés szociális tevékeny-
ségének magatartásformáit. Lakoff és Johnson egész sor ilyen fogalmi metaforát muta-
tott ki, amelyek meghatározzák kultúránk viselkedési normáit. (LIFE IS A J O U R N E Y ; LIFE IS 

2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A megoldhatatlan rejtély. Utószó. Djuna Barnes: Éjerdő. Ford.: SZÉKY János. 
Pozsony, 1994. 161. 

3 James B. SCOTT: Djuna Barnes. Boston, 1976. 102. 
4 Joseph FRANK: The Widening Gyre: Crisis and Mastery in Modem Literature. Bloomington, 1968. 32. 



A keret beke re tezése 6 3 

A G A M B L I N G G A M E ; L O V E IS WAR.) Szerintünk maga a megismerés is metaforikus szerke-
zetű, vagyis egy új ismeretlen jelenséget egy ismert fogalommal hozunk azonosító 
metaforikus kapcsolatba.5 A szélesebb értelemben vett, kognitív eljárásként értelmezett 
metafora egy adott kultúrához kötődő egyéni gondolkodásminták létezését tételezi fel. 
A metafora egyrészt képes új látásmódok és új hipotézisek létrehozására, másrészt 
összeköttetést teremt az egyéni gondolkodás és a kulturális tapasztalat között. Lakoff és 
Turner szerint a költők egyéni metaforáikban már az olvasó kultúrájában eleve meglevő 
koncepcionális metaforák rendszerére támaszkodnak: továbbfejlesztik, új összefüggés-
be állítják, vagy akár bírálják őket/' Véleményem szerint ez utóbbi figyelhető meg az 
Ejerdőben: a nyelvi metaforák megkérdőjelezik saját koncepcionális metaforájukat. A 
fogalmi metaforák elméletét többen bírálják. Kísérleti eredményekre támaszkodva 
főként azt a feltételezést utasítják el, hogy léteznek koncepcionális metaforák az egyéni 
gondolkodásban. Ugyanakkor elfogadják az elképzelés kulturális vonatkozását, vagyis 
azt, hogy a metaforikus koncepciók olyan készen kapott gondolkodásminták, amelyek-
ben kulturális tudás és tapasztalat halmozódik fel." 

Djuna Barnes regényének vizsgálatakor az elmélet e kevésbé vitatott kulturális 
vonatkozásához igyekszem kapcsolódni: a koncepcionális metaforáknak abból a 
tulajdonságából indulok ki, hogy kulturális ismeretek hordozói. 

1. Az Életút-metcifora 

Lakoff és Johnson az Isteni Színjáték kezdősoraira utal: 

Az életút felén 
Sötét erdőben találtam magam. 

Szerintük az ÉLETÚT (LIFE IS A JOURNEY) koncepcionális metafora segítségével értjük 
meg, hogy a beszélő elveszettnek érezte magát, és nem látott célt maga előtt. Ebben 
a metaforikus koncepcióban az utazó párhuzamba állítható az élő személlyel, az 
útvonal az élet eseményeivel, az utazás célállomása az élet céljával, az úton előfor-
duló akadályok az élet nehézségeivel. Ha az utazó zsákutcába téved, vissza akar 
találni a helyes útra, és ennek megfelelően, ha valaki válságos helyzetbe jut, meg 
akarja oldani a problémáit, megszokott életét tovább akarja folytatni, vagyis „vissza-
tér a rendes kerékvágásba".9 Az ÉLETÚT a nyugati kultúrkör egyik legelterjedtebb 
koncepciója, amely emberközelivé teszi az élet elvont fogalmát.10 

5 George LAKOFF-Mark JOHNSON: Metaphors We Live By. Chicago, 1980. 3-6. 
6 George LAKOFF-Mark TURNF.U: More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago, 

1989. 215. 
7 Gerald STF.F.R: Metaphor in Literary Reception: A Theoretical and Empirical Study of Understanding 

Metaphor in Literary Discourse. Amsterdam, 1992. 16-18. 
8 Gerald STEER: Understanding Metaphor in Literature. London/New York, 1994. 101. 
9 George LAKOFF-Mark TURNER: More Than Cool Reason. 3. 

1(11. nr. 65. 
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Az Éjerdőben az ÉLETÚT-metafora szerint alakul a szereplők sorsa egészen addig, 
amíg meg nem ismerkednek Robinnal. Felix, Nora és Jenny Petherbridge bemuta-
tása során az elbeszélő összefoglalja addigi életüket, azt az elvárást keltve az olva-
sóban, hogy teljes, kerek élettörténet következik ezután. Felix esetében még a szü-
leit, Guido és Hedwig Volkbeint is, születését és gyerekkorát is részletesen ismerjük. 
Ám Felix története megszakad azon a ponton, ahol Robin elhagyja őt. Utána az 
elbeszélés átvált Nora életének alakulására, és újra abbamarad, mihelyt Robin elköl-
tözik. Amiként Jenny Petherbridge életének ismertetése is véget ér a Robinhoz 
fűződő kapcsolattal. A regény második része arról szól, hogyan viselik el a szereplők 
magányukat, miután Robin elhagyta őket. Csak addig állnak az elbeszélés előteré-
ben, amíg életük Robinhoz kötődik, azt követően minden más élettevékenységük 
irrelevánsnak számít, nincs róluk több narrátori közlés. 

Élettörténetük tehát megáll egy ponton, vagyis nem folytatják tovább életuta-
zásukat. Boldogtalanok mindannyian, mindnyájan szenvednek Robin hiányától, 
mégsem akarnak érzéseikből kigyógyulni. Inkább a szenvedést választják, mint 
Robin emlékének elvesztését. Életüket tehát nem az ÉLETÚT-koncepció szerint 
értelmezik. Eszerint ugyanis, ha az utazó zsákutcába téved, vissza akar találni a 
helyes útra, és folytatni akarja az utazást. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, meg-
próbál belőle kiutat találni. A szereplők egyáltalán nem követik e metaforikus 
életértelmezés forgatókönyvét. Mikor zsákutcába jutnak, ott akarnak maradni. A 
szenvedést választják, nem akarnak visszatérni előző „normális" életükbe. Nem 
akarják tovább élni az életüket azon az áron, hogy elfelejtik Robint. Hátralevő 
életüket azzal töltik, hogy felidézik a Robinnal töltött boldog és boldogtalan 
napokat. Mindhárom szereplő megáll az életutazásban, és kilép az ÉBETÚT-meta-
forából. A regényben kétségessé válik az ÉLETÚT mint magától értetődő modus 
vivendi. Helyette egy másik koncepció látszik kibontakozni. Az életutazás addig 
tart, amíg nem történik olyan esemény, amiért érdemes megszakítani az utazást. 
Az életutazás elvezet egy olyan állomáshoz, amely megkérdőjelezi magát az élet-
út fogalmat. Más szóval, az élet értelme egy olyan állomás elérése, amely újjá-
alakítja a már meglévő életkoncepciót. Ez a felfogás kapcsolódik az ÉLETÚT-me-
taforához, ahhoz képest tudja meghatározni magát, azt elutasítva és újra írva 
képes a regény egy alternatív életfelfogást ajánlani. 

2. A VÍLÁGOSSÁG A Jó és A .SÖTÉTSÉG A Rossz metaforák. 

Ebben a részben az Őrszem, mi hír az éjről? fejezet „éjszaka-metaforáit" vizsgálom, 
arra keresve választ, hogy milyen metaforikus életfelfogás áll a háttérben. Éjszaka-
metaforán az olyan metaforát értem, amely akár képi, akár fogalmi elemében tartal-
mazza az éj Vagy éjszaka szót. Az a feltételezésem, hogy a metaforák egy része a 
sötétség-világosság dichotómián belül értelmezhető, másik része viszont nem illesz-
kedik bele ebbe a koncepcióba. Tanulmányom legfontosabb kérdése, hogy a többi 
nyelvi metafora milyen alternatív metaforikus felfogáson, milyen koncepcionális me-
taforán alapszik. 
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Nora azzal a kéréssel keresi fel az orvost, hogy mondjon el neki mindent az 
éjszakáról. A Doktor kimerítően bonyolult metaforikus nyelven válaszol Nora kér-
déseire, a beszélgetés is éjszaka zajlik. Nora természetesen maga is metaforikusán 
viszonyul saját kérdéséhez, hiszen valójában Robint, az ő éjszakai kóborlásait, éjsza-
kai életét és életszemléletét akarja megérteni. Ehhez a tudáshoz az egyetlen út csakis 
a metaforákon keresztül vezethet. A Doktor bonyolult képekkel próbál válaszolni, 
de nem derül ki, hogy sikerül-e Nórának a Doktor szavait értelmezni. Az is nyitott 
kérdés marad, vajon alkalmas-e a metaforikus nyelv a tudás átadására. Ebben a 
nyitott kérdésben viszont szorosan összekapcsolódik a megismerés problémája és a 
metaforikus nyelv. 

A nyelvi metaforákat két csoportba soroltam. Az egyik a SÖTÉTSÉG A Rossz, 
VILÁGOSSÁG A Jó koncepcionális metaforákon11 belül vagy a közéjük tartozó nap-
pal/éjszaka, világosság/sötétség, jó/rossz ellentétpárokon belül értelmezhető. Ezt a 
csoportot nevezem oppozíción belüli csoportnak. Feltételezem, hogy a sötétség/vi-
lágosság ellentétpár és valamennyi hozzákapcsolódó koncepció a bibliai hagyo-
mányra épülő kultúra általánosan elfogadott gondolkodásmintája. Oppozíción kívüli 
csoportnak azokat a nyelvi metaforákat tekintem, amelyek nem illeszkednek az 
alábbi koncepcióba. Vizsgálódásom alapvető kérdése az, hogy a második csoport 
milyen metaforikus életkoncepciót javasol alternatívaként az alábbi oppozíciós élet-
és értékszemlélettel szemben. 

Oppozíción belüli csoport 

Mivel a kutatás a másik csoportra koncentrál, ebből a csoportból csak egy metafo-
raláncot elemzek a szemléltetés kedvéért: 

Our bones ache only while the flesh is on them. Strecht it as thin as the temple flesh of 
an ailing woman and still it serves to ache the bone and to move the bone about; and in 
like manner the night is a skin pttlled over the head of the day that the day may be in a 
torment. We will find no comfort until the night melts away; until the fury of night rots out 
its fire. (85.) 

Csontjaink csak addig fájnak, míg rajtuk a hús. Még ha olyan vékonyra feszül is, mint a 
beteg nők halántékán, akkor is az a dolga, hogy a csontot sajgassa és a csontot mozgassa; 
és hasonlóképpen az éjszaka is a nappal fejére húzott bőr, hadd gyötrődjék az a nappal. Nem 
találunk vigaszt, míg az éjszaka el nem oszlik; amíg az éjszaka dühe tönkre nem teszi az 
éjszaka tüzét. (85-86.)12 

11 I. M. 185 . 
12 Djuna BARNES; Nightwood. New York, New Direction Publishing Company, 1961.; Djuna BARNES: 

Éjerdő. Pozsony, Kailigram, 1994. 
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Egy hasonlatba egy teljes kéttagú metafora épül be, amely felidézi, de meg is 
kérdőjelezi az éjszaka/nappal, jó/rossz ellentétet. Az éjszaka fontosságát hangsú-
lyozza a nappallal szemben. A bőr az érzékenység, a fej a racionalitás metonímiája-
ként értelmezhető. A metafora felidézi az olvasóban az ésszerűség és az ösztönök, 
a test és a lélek kettősségét, ugyanakkor kétségbe vonja a kettő oppozíciós viszo-
nyát, helyette az érzések mindenhatóságát állítja. Az érzéseknek nincs ellenszerük, 
nem virrad fel a megváltó nappal, amely enyhítené az éjszaka szenvedéseit. A ke-
resztény gondolkodás különbséget tesz értelem és érzelem között, és szembeállítja 
őket egymással. Az érzelemnek negatív szerep jut az értelem elsőbbségével szem-
ben. Az alábbi metafora mindkét fogalmat érvényesnek tételezi fel, de nem fogadja 
el, hogy a két fogalom között szembeállító viszony van. 

Az orvos újra és újra példaként hozza fel a francia és az amerikai életszemlélet 
különbségeit, ezzel is megpróbálja Nórával érzékeltetni Robin személyiségének sa-
játosságait. Robin egyéniségét nem lehet megérteni a jó/rossz ellentétekben gondol-
kodva. Ahhoz, hogy Robint közelebbről megismerje - s ez a tárgya az egész éjszakai 
beszélgetésnek - Nórának újra kell gondolnia a saját elvárásait. Az olvasó előtt az 
ismeretszerzés sajátos logikája bontakozik ki: a megismerés folyamatában a megis-
merő eljut odáig, hogy átértékelje saját kognitív kategóriáit. Nora számára Robin 
csak akkor válik hozzáférhetővé, ha átértékeli azt a módot, ahogy közeledik hozzá, 
ha átértékeli saját jó és rossz fogalmát. 

Az alábbi metaforák tehát idézik, ám ugyanakkor át is értékelik a nyugati gon-
dolkodás sötétség/világosság metaforáit és a hozzájuk társuló értékítéleteket. Maga 
az oppozíciós viszony kérdőjeleződik meg. Robin kalandjai, megállíthatatlan éjsza-
kai vándorútjai nem sorolhatók egyszerűen a „züllött" kategóriába. Különben hogy 
lehetne megérteni személyiségének varázsát, amely a „tisztességes" Nórát rabul ejti. 

Oppozícióba nem tartozó metaforák 

Összegyűjtöttem azokat a metaforákat, amelyek nem sorolhatók a nappal/éjszaka, 
sötétség/világosság, jó/rossz ellentétpárok közé. Az a feltételezésem, hogy Lakoff és 
Johnson módszerét alkalmazva, a nyelvi metaforák összevetésével kirajzolódik egy 
koncepcionális metafora, amely az éjszaka képéhez egy, a korábbiaktól eltérő, alter-
natív életkoncepciót társít. Vizsgálódásaim tulajdonképpeni célja, hogy kísérletet 
tegyek egy, az éjszakához kapcsolódó nyelvi metaforákban megőrződött metafori-
kus életkoncepció kimutatására. 

Tizenhárom olyan metaforát találtam az Őrszem, mit hír az éjről?című fejezetben, 
amely nem sorolható a nappal/éjszaka ellentétpárba. A nyelvi metaforák vizsgálata-
kor a metafora két elemének megkülönböztetésére az azonosító és azonosított el-
nevezést használom. 
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7. - The night, Beware of that dark door! (80.) 
- Az éjszaka: óvakodj [attól a] fekete ajtótól! (82.) 

2. - Doctor, I have come to ask you, to tell me everything you know about the night. (79.) 
- Doktor, azért jöttem magához, hogy mondjon el mindent, amit az éjszakáról tud. 

(81.) 
3. - Have you ever thought of the night? (80.) 

- Gondolkozott már az éjszakán? (82.) 
4. - 1 can see, you have not! You should, for the night has been going on for a long time. (82.) 

- . . .látom, hogy nem gondolt rá, pedig jó ideje tart már az éjszaka. (83 ) 
5. - I've never known it before - I thought I did, but it was not knowing at all. (82.) 

- Sohasem tudtam róla semmit... pedig úgy hittem, de az egyáltalán nem volt tudás. 
(83.) 

6. - But, Nora said, I never thought of the nights as a life at all - I never lived it - why 
did she? (82.) 

- De - mondta Nora - én még sohasem gondoltam úgy az éjszakára mint életre... én 
sohasem éltem az éjszakát, ő miért tette? (83.) 

7. - To think of the acorn it is necessary to become the tree. And the tree of night is the 
hardest tree to mount, the dorest tree to scale, the most difficult of branch, the most 
febrile to the touch, and sweats a resin and drips a pitch against the palm that 
computation has not gambled. (83—84.) 

- Hogy a magra gondolhassunk, szükségképpen fává kell lennünk. És az éjszakafájára 
a legnehezebb fölmászni, az a legkonokabb törzsű, a legbajosabban szétágazó, a 
leglázasabb tapintású fa, olyan gyantával gyöngyözik, és olyan kátrányt izzad a te-
nyérre, hogy azt számítgatás kockázatszámba nem veheti. (84.) 

8. - For the lover, it is the night into which his beloved goes. He said, that destroys his 
heart; he wakes her suddenly, only to look the hyena in the face that is her smile, 
as she leaves that company. (87.) 

- Az éj a szerelmes számára az a hely, ahová kedvese távozik - mondta - , és tönkre-
megy belé a szíve; hirtelen fölébreszti a nőt, s akkor aztán pofájába nézhet a hiéná-
nak, bele a mosolyba, mikor a nő kilép ama társaságból. (87.) 

9. - Wait! I'm coming to the nights of nights - the nights you want to know about the 
most of all - for even the greatest generality has a little particular. (89 ) 

- De türelem! Most térek rá az éjek éjére - az éjszakára, melyet a legesleginkább 
szeretne megismerni kegyed - , mert még a legnagyobb általánosságban is van egy 
kicsike partikularitás. (89.) 

10.- the face is for fools! If you fish by the face you fish out trouble, but there's always 
other fish when you deal with the sea. The face is what anglers catch in the daylight, 
but the sea is the night. (93.) 

- Az arc a hülyéknek való. Aki arcra halászik, bánat akad a horgára, de ha az embernek 
a tengerrel van dolga, mindig kerül másféle hal is. Az arc az, amit napvilágnál fog a 
horgász, de a tenger az éjszakai (92.) 

11. - Have you thought of all the doors that have shut at night and opened again? Of 
women who have looked about with lamps, like you, and who have scurried on fast 
feet? (...] and all the windows, great and small, from which love and fear have peered, 
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shining and in tears. Put those windows end to end and it would he a casement that 
would reach around the world; and put those thousand eyes into one eye and you 
would have the night combed with the searchlight of the heart. (93) 

- Gondolt-e már az ajtókra, egyszer becsukódtak az éjben, de újra kinyílnak? A nőkre, 
akik lámpással kutakodnak, akárcsak maga, és sebes lábbal iramlanak? [...] és nyü-
zsögnek a nagy és kicsiny ablakok körül, melyekből egykor a szerelem s a félelem 
bámult ki, fénylőn és könnyek közt. Rakjuk csak egymás után ez ablakokat, s körül-
érnék a világot; és összpontosítsuk egyetlen szemben azt [az ezer] szemet no, mit 
kapunk? A szív hatalmas reflektorától pásztázott éjszakát. (92.) 

12. - Have I not shut my eyes with the added shutter of the night and put my hand out? 
(94.) 

- Nem csuktam-é be a szemem az éj többlet-redőnyével, s nem nyújtottam-é magam elé 
a kezem? (93.) 

13 - I'm an angel on all fours, with a child's feet behind me, seeking my people that 
have never been made, going down face foremost, drinking the waters of night M the 
wtiter of the damned, and I go into the waters, up to my heart, the terrible waters. 
What do у о ti know of me? May you pass from me, damned girl! Damned and be-
traying! (95.) 

- Négykézlábra süllyedt angyal vagyok, mögöttem egy gyermek két lába, kutatom soha 
meg nem teremtett népemet, arccal előre zuhanok, iszom az éjszaka vizét a kárho-
zottak vizesgödréből, és a vízbe merülök, szívemig merülök, az iszonyú vizekbe!(94.) 

A Z O N O S Í T Ó AZONOSÍTOTT 

1. dark d o o r night 
2. night X 
3. night X 
4. [sg.] has b e e n going o n for a long t ime night 
5. [sg.] „I've never k n o w n before" it [night] 
6. life night 
7. tree of night 

dorest t ree 
hardest tree 

8. into w h i c h his be loved goes night 
9. night of nights X 

10. sea night 
11. t housand eyes into o n e eye night 
12. a d d e d shut ter night 
13. waters of night 

terrible waters 

Összefoglalva a táblázat eredményét , a következő metafor ikus tu la jdonságokat lehet 
az éjszakáról e lmondani . 
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X az éjszaka, amely - fekete ajtó 
- jó ideje tart már 
- Nora nem ismerte azelőtt 
- élet 
- fa 
- az a hely, ahova a kedvese távozik 
- tenger 
- többlet-redőny 
- vizek 

A második, harmadik és kilencedik példában az éjszaka azonosító szerepben van, 
és az azonosított hiányzik, ezt a hiányt jelöltem x-szel. Az x nem más, mint az egész 
beszélgetés tárgya, hiszen Nora azért jött, hogy mindent megtudjon az éjszakáról. A 
többi esetben az éjszaka az azonosított, amelyet az azonosító képei közelítenek 
meg. Ezek a képek nem vonatkoztathatók az x-re közvetlenül, mivel a metafora 
alkotói nem cserélhetők fel, ezért az x nem mondható ki közvetlenül. 

Az volt a feltételezésem, hogy ki tudok mutatni egy, az oppozíción kívüli csoport 
alapjául szolgáló koncepcionális metaforát. Ez a munkahipotézis nem bizonyult he-
lyesnek, mert az alábbi azonosító tagokat nem tudtam közös szemantikai mezőbe 
rendezni. Úgy tűnik, a metaforák nem akarnak semmilyen összesítő kategóriába 
illeszkedni. Mindegyik az éjszakáról szól, mégsem ad választ, még metaforikus vá-
laszt sem arra a kérdésre, hogy mi az éjszaka. Az egyetlen közös tulajdonságuk, 
hogy nem tartoznak a nappal/éjszaka clichotómiába. így azonban az oppozíciós 
szerkezet elkerülése egy újabb oppozícióhoz vezetett. 

Az ajtó, a fa, a víz, és a tenger ismerős, mindennapos szavak, de nem adnak 
választ az éjszaka mibenlétének kérdésére. Ismerősek és mégis különösek ezek a 
trópusok. Az olvasónak szembe kell néznie azzal, hogy ismer valamit, amiről még-
sem tudja, hogy micsoda. Talán másképp kell közelíteni a metaforákhoz, mert „a 
mit jelent az éjszaka?" kérdésre nem kapunk választ. A gondolkodásmód átalakítá-
sának problémájával így nemcsak a regénybeli Nora, de az értelmező is szembesül. 

A következőkben a metaforák elemzésében más módszert alkalmazok. Egyen-
ként vizsgálom meg őket, és csak azt követően keresem a közös vonásokat bennük. 

- Hogy a magra gondolhassunk, szükségképpen fává kell lennünk. És az éjszaka fájára 
a legnehezebb fölmászni, az a legkonokabb törzsű, a legbajosabban szétágazó, a leglázasabb 
tapintású fa, olyan gyantával gyöngyözik, és olyan kátrányt izzad a tenyérre, hogy azt szá-
mítgatás kockázatszámba nem veheti. (84.) 

Ez a metaforalánc nem értelmezhető önmagában. A megelőző és az ezt követő 
szövegrészek a megértés nélkülözhetetlen kontextusai, és azok szintén továbbépítik 
szövegösszefüggésüket. A Doktor beszédfolyamában lehetetlen egy gondolatot egy 
mondathoz vagy bekezdéshez kötni. Sőt az egymásba szövődő metaforaláncok 
visszautasítják még a téma körülhatárolásának lehetőségét is. Az egyik bekezdés 
„belenő" a másikba, így megkérdőjeleződik a gondolatok elválasztásának mint 
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megismerő eljárásnak az érvényessége. A fenti metaforát egy sokkal szélesebb 
közegben érdemes tehát elemezni. 

Elalélunk önnön nyelvünk nehéz forgásától, mikor azt mondjuk: „Szeretlek", ahogy a 
régóta elveszett gyermek szemében is megtalálhatjuk ama távolság zsugorított mását - a 
gyermek kicsinnyé válik egy fenevad karmaiban, mely dühödten tör elő az írisz mérföldjei 
mögül. Nem vagyunk egyebek, mint bőrtömlők a lélegzet körül, halandóság ellen feszülő 
izmokkal. A magunk-rosszallásának hosszan nyugvó poraiban alszunk. Garatig vagyunk a 
nevekkel, miket a nyomorúságra tudunk. Az élet: legelő, ahol az éjszaka növeszti és ritkítja 
kétségbeesésünk táplálékát. Élet: az engedély, hogy ismerhessük a halált. Azért teremtettünk, 
hogy a föld érzékelje saját ízlésének embertelen voltát, a szerelem meg azért, hogy a test oly 
drága legyen nekünk, még a föld is belebődüljön. Bizony, nekünk, mert torkunkig ér a 
nyomorúság, jól körül kellene néznünk, de úgy, hogy kételkedjünk minden látott, megcse-
lekedett, kimondott dologban, pontosan azért, mert van szavunk e nyomorúságra, de nem 
tudjuk az alkímiáját. 

Ilogy a magra gondolhassunk, szükségképpen fává kell lennünk. És az éjszaka fájára a 
legnehezebb fölmászni, az a legkonokabb törzsű, a legbajosabban szétágazó, a leglázasabb 
tapintású fa, olyan gyantával gyöngyözik, és olyan kátrányt izzad a tenyérre, hogy azt szá-
mítgatás kockázatszámba nem veheti. A guruk, akik, mint nyilván tudja, indiai tanítók, elvár-
ják az embertől, hogy tiz éven át egyvégtében meditáljon a magról, és ha ezalatt sem lesz 
okosabb a dió dolgában, nos, akkor nem mondható nagyon értelmesnek, és meglehet, ez 
az egyetlen bizonyosság, amellyel tarsolyában távozik, ez pedig nem egyéb, mint a friss 
diplomások mélakórja, mert az ember úgysem jöhet rá nagyobb igazságra, mint amekkorát 
a veséje megenged. így hát én, dr. Matthew Roppant O'Connor, arra kérem magát, hogy 
egész nap gondolkozzék az éjszakáról, máskülönben az agy valamiféle kegyelme folytán 
utóbb túl nagy súllyal lepi meg az éj - a mellkasán akad el egy mozdony, kerekeit a szíve 
fékezi; ha nem rakta le a síneket. (84-85.) 

Az éjszaka fája ebben az összefüggésben olvasható olyan trópusként, amely az 
egymást váltó életek hosszú sorára, a generációk egymásba fonódására utal. „Hogy a 
magra gondolhassunk, szükségképpen fává kell lennünk." Néhány kivételes pillanat-
ban az ember átérzi a létezés individuális életek hosszú sorából álló végtelen folyama-
tát. Ezek a pillanatok megvilágosító erejűek és fájdalmasak is, a kettő elválaszthatatlanul 
összetartozik, hiszen az életfolyamat lényegének átélése egyben az ebből való kizára-
tottság, vagyis a halál megtapasztalása is. „Az élet engedély, hogy megismerhessük a 
halált." Hosszú út vezet az éjszaka fáján, és hosszú az út, míg az ember a létezésbe 
bepillantást nyerhet, illetve annak szemszögéből tekinthet önmagára. A szerelem „föld-
közisége" a halál átélése is a létezés láncolatához való tartozás tapasztalata. „Azért 
teremtettünk, hogy a föld érzékelje saját ízlésének embertelen voltát, a szerelem meg 
azért, hogy a test oly drága legyen nekünk, még a föld is belebődüljön." Ha a magot az 
individuális élet metaforájának tekintem, akkor mibenlétének megértése csakis a her-
meneutikai kör logikája szerint, a létezés által lehetséges. Az éjszaka fája tehát egy 
sajátos megismerési módra vonatkozik, amikor a megismerő önmagát saját kontextusá-
ban ismeri meg, illetve erre a kontextusra önmagában ráismer. 
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A következő trópus is tekinthető egy sajátos kognitív tevékenység metaforájának. 

- Az arc a hülyéknek való. Aki arcra halászik, bánat akad a horgára, de ha az embernek 
a tengerrel van dolga, mindig kerül másféle hal is. Az arc az, amit napvilágnál fog a horgász, 
de a tenger az éjszaka! (92.) 

A tenger az éjszaka a széles összefüggésrendszert szem előtt tartó megismerés 
metaforájaként értelmezhető. Nagyon sok hal van a tengerben és nagyon sok szem-
pont, amit figyelembe lehet venni. Az arc csak egyetlen oldalát mutatja, míg a tenger 
állandóan új színben tűnik fel. 

- Gondolt-e már az ajtókra, egyszer becsukódtak az éjben, de újra kinyílnak? A nőkre, 
akik lámpással kutakodnak, akárcsak maga, és sebes lábbal iramlanak? [...] és nyüzsögnek 
a nagy és kicsiny ablakok körül, melyekből egykor a szerelem s a félelem bámult ki, fénylőn 
és könnyek közt. Rakjuk csak egymás után ez ablakokat, s körülérnék a világot; és összpon-
tosítsuk egyetlen szemben azt [az ezer] szemet no, mit kapunk? A szív hatalmas reflektorától 
pásztázott éjszakát. (92.) 

Az alábbi kép az éjszakába néző tekintetre helyezi a hangsúlyt, és nem a tárgyra, 
amelyre a pillantás irányul. Az olvasó előtt nem tárul fel az éjszaka, csak a szerelmes 
figyelő tekintete képes „megvilágítani" azt. Az éjszaka csak az érzések útján ismer-
hető meg, tehát egy intuitív, érzések általi megismerés áll a bonyolult metaforaszer-
kezet középpontjában. 

A következő metafora (az éj többlet-redőnye) is a tudás problémakörében értel-
mezhető. 

Nem csuktam-é be a szemem az éj többlet-redőnyével, s nem nyújtottam-e magam elé a 
kezem? S ugyanez áll a lányokra - mondta a doktor - azokra, kik éjre fordítják a nappalt; a 
fiatalra, a kábítószer rabjára, a tékozlóra, az iszákosra, s mind közül a legszánalmasabbra, a 
szerelmesre, ki egész éjjel rettegőn és kínok közepett őrködik. Ők már soha többé nem 
tudnak nappali életet élni. Ha fényes nappal akadunk is rájuk, valami folytonos sötétség árad 
belőlük, védelmező kisugárzás gyanánt. (93.) 

Az első mondatban a „kinyújtott kéz" és a csukott szem a vak ember járását idézi 
fel. A többlet jelző az éjszaka olyan tulajdonságát hangsúlyozza, amellyel a nappal 
nem rendelkezik. A Doktor nemcsak lehunyja, hanem tudatosan becsukja (shut és 
nem close) a szemét, mintha a látásról egy másik érzékszervére helyezné a hang-
súlyt. Az éjszaka többlet-redőnye így egy sajátos belső látás metaforájaként értel-
mezhető. A megismerő a külvilág helyett önmaga felé fordul, és az emberi termé-
szetet kutatja. A tudás fogalma elválik a látástól, a megismerés inkább érezve értés, 
mint látva értés. Ebben az összefüggésben Teiresziász figurája és a Doktor közti 
párhuzam még erősebbé válik, hiszen Teiresziász az egyedüli, aki ismeri (látja) a 
jövőt, pedig ő vak. 
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A látás nélküli tudás problémája hasonlóképpen merül fel a Lear királyban, Glos-
ter és a király egyik párbeszédében. Cornwall, Regan férje megvakítja Glostert. 
Azután elárulja neki, hogy Edmund az, aki elárulta őt, és nem Edgar. Abban a 
pillanatban, mikor elveszíti látását, akkor látja igazában Gloster, mi is történt a múlt-
ban. A darab végén Lear király és Gloster találkoznak, felismerik egymást annak 
ellenére, hogy a király megőrült, Gloster pedig megvakult. 

LEAH 

Szemedre jól emlékezem. Tán nékem pislogatsz? No nem, te vak Cupido, bár-
hogy is mesterkedel, szeretni többé nem fogok. Olvasd csak ezt: páros viaskodásra 
szóló meghívó, de jól figyeld a kézírást. 

GLOSTER 

Minden betűje bár egy-egy nap volna is, 
Akkor se láthatom. [...] 
LEAR 

Olvasd tehát. 
GLOSTER 

De hogy? Üres szemgödreimmel? 
LEAR 

Ohó, hát vélem együtt itt tartasz te is? Már nincs fejedbe' szem, sem erszényedbe' 
pénz? Szemednek állapotja súlyos, pénzeszacskódé meg könnyű s mégis íme, lát-
hatod, hogy folydogál e nagy világ sora. 

GLOSTER 

Érzem s ezáltal látom én. (IV. 6) 

Amikor a Doktor tudatosan becsukja a szemét, és kinyújtja a kezét, „érezve akar 
látni", úgy, mint a vakok. Az éjszaka nemcsak a világosság és a jóság negatív előjelű 
ellentétpárja, hanem egy sajátos érzékelés és megismerés. Az a szerelmes, „ki egész 
éjjel rettegőn és kínok közepette őrködik", nemcsak a hétköznapi élet ellentétjét éli 
át. A szenvedés számára egy különleges horizontot nyit meg, amely nem illeszkedik 
a nappali „látásos" tudásmódhoz. 

Egymástól elkülönítve elemezve a metaforákat, mégis lehetséges az „éjszaka"-
képről azon túlmenő állításokat is megfogalmazni, hogy nem illik a nappal/éjszaka 
koncepcióba. Az éjszaka olyan megismerési mód, amely az emberi természetbe 
bevésődött törvényeken keresztül értelmezi saját helyzetét. Belső látás, amely az 
érzések, például a szerelem által nyújt információt a kutató elme számára. 

Az oppozíción kívüli metaforákat azért nem tudtam közös szemantikai mezőbe 
sorolni, mert éppen az a közös bennük, hogy visszautasítják az elkülönítésen és a 
közös tulajdonságon alapuló kategorizálást mint kognitív módszert. Az „éjszaka" 
nem egy fogalom, hanem egy meta-fogalom, nem egy absztrakt entitás, amelyet a 
metaforák képei megközelítenek, hanem maga a megközelítés. Ez a megközelítés 
pedig olyan tudáshoz vezet, amelyet csak érezve, újra meg újra átélve, egy belső 
hangot figyelve lehet elsajátítani. Az éjszaka-metaforák ismételten feltűnnek más-
más szövegkörnyezetben, az ismétlések sorozatában maga az olvasó is „átél" és 
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elsajátít egy bizonyos jelentést, hasonlóképpen, ahogy elsajátítunk egy nyelvet, ez 
a jelentés pedig maga a jelentésfogalom átértékelődése. 

II. 

A második részben az átértékelt élet- és megismerés-koncepciót figyelembe véve 
szándékozom újra megvizsgálni a regényt. A metaforikus nyelvhez kapcsolódó is-
meretelméleti problémák a mű legkülönösebb és legvitatottabb részét, az utolsó 
fejezetet is új megvilágításba helyezik, egy lehetséges olvasatot kínálva. 

A Doktor metaforikus megfogalmazásait nagyon nehéz követni. Az olvasónak 
szembe kell néznie azzal, hogy a folyamatos olvasást maga a metaforikus nyelv 
zavarja, így előbb-utóbb magára a metaforára irányul a figyelme. A metaforák állan-
dó ismétlődése és ezzel együtt a mű és az olvasó közti ismétlődő kommunikációs 
zavar következtében a metaforikus nyelv problematikussá válik. Paul de Man ha-
sonló jelenséget fedez fel Rilke Am Rande der Nacht című versében. Elemzése 
rávilágít arra, hogy a vers a legmegszokottabb metaforák tárháza, ugyanakkor két-
ségbe vonja a figurális nyelv lehetőségeit is.13 

Nagyon sokan hívták már fel a figyelmet a metafora és a metafizikai hagyomány 
szoros kapcsolatára. Nietzsche szerint a metafora nemcsak egy nyelvi forma a sok 
közül, a nyelv, mint olyan ugyancsak metaforikus szerkezetű, éppen ezért valóság-
tapasztalatunknak is metaforikus a jellege. Kultúránk igazságfogalma sem egyéb 
mint egy metafora. Paul de Man is a metafizika és a metafora elválaszthatatlanságát 
feltételezi, mikor azt állítja, hogy Nietzsche „metafizikai-kritikájához a megoldást a 
trópus retorikai modelljében találjuk, vagy ha úgy tetszik, az irodalomban mint 
olyan nyelvben, amely leginkább a retorikán alapul".14 Heidegger metaforikus kate-
góriái szintén arra figyelmeztetnek, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mi-
ként alakítják a metaforák a filozófiai diskurzust.1' Derrida egyenesen azt állítja, 
hogy a metaforákat vizsgáló filozófiai kategóriák maguk is metaforikusak. Például 
a világos fogalmi nyelvet el szokták választani a metaforáktól, holott az már maga 
is metafora. A metafizika szó maga is metafora.16 Paul de Man Locke és Condillac 
esszéit elemezve arra a következtetésre jut, hogy a trópusok nem választhatók el a 
filozófiai nyelvtől, vagyis a filozófia mindig is irodalmias, az irodalom viszont mindig 
is filozofikus marad.1 Frank Ankersmit szerint a transzcendentalizmus és a metafo-
rikus megismerés megegyezik egy lényeges sajátosságban: mindkettő ismerőssé 
akarja tenni az ismeretlent, vagyis otthonossá a világot. A metafora mindig egy 

13 Paul de MAN: Allegories of Reading: Figurai Language in Rousseau, Nietzsche. Rilke and Proust. 
New Haven/London, 1979. 37. 

14 Paul de MAN: A trópusok retorikája (Nietzsche). Helikon 1994/1-2. 40-41. 
13 Karsten HARRIES: Metaphor and Transcendence In: Sheldon SACKS (ed.) On Metaphor. Chicago and 

London. 1979. 83. 
16 Jacques DERRIDA: White Mythology. New Literary History 1974. 6., 54. 
17 Paul de MAN: The Epistemology of Metaphor. In: Sheldon Sacks (ed.) On Metaphor. Chicago and 

London, 1979. 28. 
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ismert rendszerrel közelít meg egy ismeretlent, így a megismertetés és megszelídítés 
(familiarization) a legfontosabb funkciója a metaforának.18 

Az alábbi, a metafizika és a metafora összefonódását állító következtetésekből 
adódik, hogy az Éjerdő. amely megkérdőjelezi a metaforikus nyelv érvényességét, 
egyben a metafizikai hagyományt is kérdésessé teszi. A metafora szubverziója 
önnön lehetőségeinek fogyatékosságait jelzi, és ez az elégtelenség egy másfajta 
megismerésre irányítja a figyelmet, arra ami a metaforikus megismerésből és a 
megnevezés metafizikájából egyaránt hiányzik. A hiány rámutat egy másfajta isme-
retszerzésre, a humánumba beleíródott törvény megtapasztalására. A metaforikus 
nyelv defektusai egyben arra a tudásra is ráirányítják a figyelmet, amely nem 1er a 
metafizika látókörébe. 

Frank Ankersmit érvelése összhangban áll a regény poétikai gondolataival. An-
kersmit szerint az Arisztotelész „érzékelés"-fogalmához való visszatérés lehetőséget 
ad a transzcendentalista hagyomány meghaladására. A transzcendentalista szubjek-
tum domesztikálja a világot abban az értelemben, hogy saját képeibe transzformálja, 
az érzékelés arisztotelészi felfogása viszont ezzel ellentétes irányú tendenciát állít, 
mert az érzékelő tudat veszi fel a tárgyak formáit. Ankersmit Arisztotelész A lélek 
című írására hivatkozik. „Általánosságban minden érzékről meg kell jegyeznünk, 
hogy az érzék az, ami az érzékelhető formákat anyaguk nélkül befogadni képes, 
ahogy a viasz a pecsétgyűrű jelét a vas vagy arany nélkül fogadja magába: átveszi 
ugyan az arany- vagy ércjelet, de nem mint aranyat vagy ércet."19 

Ha az Éjerdő éjszaka-metaforáit közelebbről szemügyre vesszük, hasonló logikát 
fedezhetünk fel: nem az azonosítón keresztül haladunk az azonosított felé, hanem 
inkább fordítva, és ez megbontja a metafora 'transzcendentalista' szerkezetét. Mikor 
Nora ezekkel a szavakkal keresi fel a Doktort: „- Doktor, azért jöttem magához, 
hogy mondjon el mindent, amit az éjszakáról tud", tulajdonképpen már ismeri az 
éjszakát, ismeri a gyötrelmes és szenvedélyes szerelmet, ugyanúgy, ahogy a Doktor. 
Mindkettőnek tapasztalati úton ismernie kell már az éjszakát ahhoz, hogy kettejük 
dialógusa fennmaradjon. Korábban már rámutattam arra, hogy az éjszaka azonosító 
és azonosított szerepben egyaránt előfordul, ezért egy megfoghatatlan x érték óha-
tatlanul bekerül az éjszakát megismerni szándékozó beszédbe. Ez az xnem más mint 
a metaforikus diskurzuson kívül maradó, megszelídíthetetlen, a metafora transzfor-
matív logikájába nem kényszeríthető tapasztalat. Az éjszakáról folyó metaforikus 
beszéd végül is kísérlet arra, hogy az örökké elsikló, kimondhatatlan és kategorizál-
hatatlan testi-lelki tapasztalatot a nyelv és a metafora domesztikáló sémájába zárják. 
Ez a kísérlet kudarccal végződik, a Robinhoz kötődő szenvedély és szenvedés nem 
válik a metafora által megközelíthetővé, inkább a metaforikus gondolkodásmód 
hiányosságaira és korlátaira derül fény. 

A fenti, a metafora, a nyelv és a metafizika kapcsolatát megvilágító gondolatok 
talán hozzásegíthetnek a regény talányos befejezésének értelmezéséhez. Nora -

IK Frank ANKF.USMIT: Kantian Narrativism and Beyond. In: Mieke BAI. and Inge E. BOER (ed.) The Point 
of Theory: Practices of Cultural Analysis. New York. 1994. 158-159. 

19 ARISZTOTELÉSZ: Lélekfilozófiai írások. Bp., 1988. 102. 
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ugyanúgy, ahogy az éjszaka fogalmát - Robint is ciomesztikálni akarta. Meg akarta 
szelídíteni, a saját kategóriáiba akarta kényszeríteni. Robin azonban csak időlegesen 
képes elfogadni az erőszakolt szeretetet és otthont, hiszen „két szellem dolgozott 
benne, a szeretet és az ismeretlenség vágya". Nora a szó szoros értelmében otthont 
ad Robinnak, domesztikálni, otthonossá, azaz „metaforikussá" szeretné tenni kap-
csolatukat. Ez a törekvése természetesen kudarccal záail. 

Nora a rue de Cherche-Midi-n vásárolt lakás. Robin választotta ki. [...] 
Életük közös szakasza során egymás iránti rajongásukról, lelki alkatuk összefonódásáról 

tanúskodott valamennyi tárgy a kertben és a házban, minden egyes kiejtett szavuk. Voltak 
itt cirkuszi székek, falovak egy régi körhintáról, velencei csillárok a bolhapiacról, színpadi 
függönyök Münchenből, kerubok Bécsből, templomi drapériák Rómából, egy spinét Angliá-
ból, zenedobozok elegyes gyűjteménye a legkülönfélébb országokból; ilyen volt egymásra 
találásuk múzeuma [...] 

Aztán eljött az idő, mikor Nora egyedül vészelte át az éjszaka óráinak legtöbbjét s részben 
a nappalt is. Ekkor már szenvedett a ház személyiségétől; ez a büntetése azoknak, kik egy 
helyre gyűjtik életüket. Úgy járt-kelt a házban, eleinte nem is tudatosan, hogy semmit se 
bolygasson meg; aztán ráeszmélt, hogy halk és vigyázatos mozdulatai valami oktalan féle-
lemből erednek - ha bármit összekavar, Robin megzavarodhat - elveszítheti az otthon illatát. 
(62-63.) 

Nórának nem áll módjában Robint otthon tartani. Még akkor sem képes vele 
kontaktust teremteni, ha követi az éjszakába. Robin felháborodik ezen, és nem 
hagyja magát megközelíteni. A kapcsolat létrejöttének egyedül lehetséges módja az 
„arisztotelészi érzékelés" logikája, amikor is a tárgy felől alakul ki a kontaktus, tehát 
mikor Robin szabad elhatározásából tér vissza Norához. A kapcsolat csak akkor 
jöhet létre, ha Robin keresi meg Nórát. A regény záróképe, a visszatérési jelenet úgy 
is értelmezhető, mint az anti-metaforának a metaforája. Ez esetben a megismerés 
iránya fordított, a tudat felveszi a vizsgált forma alakját. Nora akkor kapja vissza 
Robint, amikor sokéves vívódás után rájön, hogy sohasem kaphatja vissza, az út 
nem tőle vezet Robinhoz, hanem épp ellenkezőleg, Robintói hozzá. 

Az utolsó, ugatásban végződő jelenet egyfajta hazatérésként is olvasható. Haza-
térés a személyiség és a kultúra elfojtott rétegeihez. Azért hazatérés, mert nem ide-
gen, hanem valamiféle ismerős, belső tudáshoz való visszatérésről van szó. Robin 
visszatérése a mű ünnepélyes pillanata. Megjelenése elnémítja az erdőt, mintha egy 
istennő tűnne fel. „Olykor az erdőben aludt; a jövetelére támadt csendet megtörték 
a rovarok és a madarak, midőn visszaszálltak a kimeredő némaságában máris elfe-
ledett behatoló fölé... Ahogy lélegzetvételével némává rémítette az erdőt, most ő 
riadt föl a kutyaugatásra; mozdulatlanul ült és mereven." (153.) A kutya-motívum, 
Robin megközelíthetetlen személyisége, fiús megjelenése Artemisz és Akteon törté-
netét idézik fel.20 Robin az, akit nem szabad meglesni és meg kell bűnhődnie annak, 

20 James B. SCOTT: Djiina Harnes. Boston, 1976. 104. 
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aki rá akarja kényszeríteni az akaratát. (A meglelés tevékenysége maga is metafori-
kus természetű, hiszen emberi látókörrel közelít az isteni minőséghez.) 

Az utolsó jelenetben nem hangoznak el szavak. Nora csendben áll és figyeli, hogy 
a kutyája és Robin egymásra ugatnak. 

Aztán Robin is ugatni kezdett, és négykézláb mászott, akár a kutya - ugatott két nevetőro-
ham között, trágárul és szívbe markokban. A kutya összehúzta magát, és futásnak eredt Robin 
oldalán, fejét a lányéval egy vonalban tartva, mintha túl akarna járni az eszén; puhán, lassan 
surrant az ujjpárnáin. Oda- és visszafutott, kiáltás tört elő a torka mélyéről, és a lány vigyor-
gott és vele kiáltozott; egyre kurtább tér jutott a kiáltásoknak, fejük egymás mellett haladt, 
mígnem a lány feladta, elterült, keze maga mellett, arca sírva elfordult; s ekkor feladta a kutya 
is, és lefeküdt, szeme vérrel vöröslött, feje nyugalomban feküdt Robin térdén. (153 ) 

A sok éven át várva várt pillanatot, a szeretett ember visszatérését nem lehet 
verbálisan, szavakkal kifejezni. Robin kétségbeesett ugatásának nincs helye a nyelv 
„szimbolikus rendjében", mégis olyan elementáris érzelem megszólaltatója, amely 
önmagát prezentálja és megdöbbentő erővel követeli, hogy az emberi kommuniká-
ció legitim részévé válhasson. Robin Norához fűződő érzéseit nem lehet metafizikai 
alapú, domesztikációra épülő nyelvi gondolkodásunk részévé tenni, kimondhatat-
lan, mert nincs megfelelő jelölője, kívül rekedt a nyelven. 

Ez a jelenet, amely egyben az egész regényt is lezárja a mű önreflexív jelzéseként, 
a regényt mindvégig jellemző művészi küzdelem metaforikus megjelenítéseként is 
felfogható. Az Éjerdőa nyelvi kifejezésmód és az olvashatóság határait súrolva két-
ségbeesetten és elszántan mutatja fel kultúránk megnevezhetetlen, elfojtott és elfe-
ledett rétegét, és megírása által egyúttal be is emeli a műalkotás világába. Ez a 
„tartalom" kívül rekedt a nyelven, mert ellenáll a megnevezés és a nyelvi megisme-
rés domesztikációt is magába foglaló szándékának, kategorizálhatatlan és oppozí-
cióba nem állítható jelenségként mégis velünk van, személyiségünk és kulturális 
hagyományaink szerves része. 

A megszállottak című fejezetben Robin éjszaka, az erdőben visszatalál szerelmé-
hez, vagyis visszatér a vadonba, és visszatér személyiségének megszelídíthetetlen, 
vad tartományaiba, ahol a Nora iránti szerelme rejtőzik. Az utolsó fejezetben az éj 
és az erdő metafora összefonódik, és új jelentéssel gazdagodik. 

A regény narratív szerkezetének felépítése is a hazatérés gondolatát sugallja. Az 
első négy fejezetben megismerjük a szereplők életét, és Robin iránt érzett szerelmü-
ket. A következő három fejezet lényegében az addigi események szereplői dialó-
gusban feldolgozott értelmezése. Ezekben a párbeszédekben a szereplők, elsősor-
ban Nora, eltérő megismerési formát sajátítanak el, átértékelik azokat a kategóriákat, 
amelyekben eddig gondolkodtak. Az utolsó bizarr jelenet, amelyben visszatér az 
elbeszélői hang, ebből a megváltozott értelmezői látószögből válik érthetővé. Mint-
ha az elbeszélő elvezetné az olvasót egy „másik oldalra", a metafizikán túlra, ahon-
nan az utolsó jelenet is érthetővé válik. A dialógus elbeszélése közben a törté-
netmonclő háttérbe vonul, a történetbefogadó kevés jelzést kap. Az elbeszélő 
magára hagyja olvasóját, így annak narrátori segítség nélkül kell megbirkóznia azok-
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kai az ismeretelméleti kérdésekkel, amelyekkel Nora vívódik, aztán visszatér az 
ismerős történetmondói beszédhelyzet, és ha az olvasó végigjárta a nagy kitérőkkel 
tarkított elbeszélést, értelmezési lehetőséget találhat a talányos jelenethez. így a 
„hazatérő jelenet" egyben „hazatérő" olvasási tapasztalat is. 

A megszállottak fejezet tovább bővíti az éjerdő metafora konnotációját. Játékos 
váltakozás figyelhető meg a szó szerinti és a metaforikus jelentések között, a sze-
relmesek ugyanis végül éjszaka az erdőben találkoznak. Az Éjerdő összetett szó, 
mindkét tagja sok jelentéslehetőséget hordoz, az összetétel azonban még gazdagab-
bá teszi a repertoárt. Mikor az éjszaka mint sajátos megismerési tevékenység össze-
kapcsolódik az erdő mint vadon képzetével, azt az értelmezést sugallja, hogy a 
„beleíródott" tudásra irányuló figyelem elvezet személyiségünk és hagyományaink 
kultúra alatti, domesztikáción kívüli rétegeihez. Ha az erdő mint úttalanság kapcso-
lódik az éjszakához mint a gondolkodás kereteinek újragondolásához, akkor meg-
szűnik a különbség a két koncepció között, hiszen az ismeretszerzési kategóriák 
átértékelődése gyakran jár együtt az elveszettség érzésével. Ezt a két eltérő értelme-
zést viszont olyan metafora váltja ki, amely lehetővé tesz egy új, a két alternatív 
elképzelést összeolvasztó olvasatot. Elveszettnek lenni térben és szellemi létben 
tulajdonképpen nem más, mint hazatérés, amelyben visszatalálunk kultúránk és 
életünk elfelejtett rétegeihez. 

Összegzés 

Az Éjerdő Őrszem, mi hír az éjről?című fejezete éjszaka-metaforáinak elemzése után 
arra a következtetésre jutottam, hogy a metaforák nagy része, bár megkérdőjelezi az 
oppozíciós viszonyt, fenntartja A SÖTÉTSÉG A Jó és a V I L Á G O S S Á G A Rossz koncepcionális 
metaforát. Azok a metaforák, amelyek nem tartoztak bele ebbe a koncepcióba, nem 
alkottak új koncepcionális metaforát, ezért csak oppozicionális relációban kapcso-
lódtak az előző csoporthoz. Tehát az oppozíció, amelyet a metaforák megkérdője-
leztek, éppen a megkérdőjelezés által ismétlődött meg, így ebben a kutatásban is 
megmutatkozott az oppozíció (mint nyugati hagyományaink alapvető gondolkodási 
alakzata) meghaladásának problematikussága. 

Másrészt azonban az oppozíción kívüli csoport a keresett koncepció helyett ma-
gának a keresésnek a kategóriáit értékelte át, és egy alternatív megismerési tevé-
kenységet, a bevésődött információ felfedezését javasolta. A megismerő nem do-
mesztikálja a külvilágot, a megismerés a beíródott tudás felszínre hozására irányul. 
Az éjszaka szó folyton-folyvást ismétlődik, bevésődik az olvasó tudatába, ezáltal is 
elősegítve a bevésődésre összpontosító ismeretszerzés elsajátítását. 

Öröm és szenvedés a regényben elválaszthatatlan kategória, nem különül el a 
racionális gondolkodástól. A szerelem és a szenvedély ugyanúgy a megismerés esz-
köze, mint a racionális gondolkodás, amely kétségbe vonja nyugati kultúránk alap-
vető különbségtevését test és lélek között. A regény középpontjában egy leszbikus 
szerelem áll, s ez önmagában is a bevett kategóriák megkérdőjelezésének lehetősé-
gét hordozza magában. 
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Nora egyenes kérdései és a Doktor metaforikus válaszai, a sorozatos félreértések 
megmutatják mind a szó szerinti, mind a metaforikus beszéd problematikusságát. A 
regényben a dualizmusra és domesztikációra épülő metafora mint nyelvi és gondol-
kodásbeli alakzat egyaránt megkérdőjeleződik. 

Másrészt viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a metafora szubverziója 
a metaforikus nyelv által ment végbe, amiből világosan következik, hogy a metafo-
rának a domesztikáción kívül vannak más adottságai is. A metafora antropomorf 
logikájának dekonstruálása közben az Éjerdő a megismerés sajátosan új aspektusát 
hozza létre. A domesztikáció valóban nagyon fontos szerepet játszik a regény témá-
jában és nyelvében. Ha nem így lenne, szubverziója nem lenne lehetséges. Ugyan-
akkor az éjszakáról szóló metaforikus diskurzus a megismerésről alkot új koncep-
ciót, és ez alátámasztja mindazokat a metafora-elméleteket, amelyek szerint a 
metafora képes új fogalmakat létrehozni. 

Nora és a Doktor megismerésről folyó párbeszéde egyben a metaforáról szóló 
párbeszédet is magában foglalja. A megismerés és a metafora elválaszthatatlan re-
génybeli együttese összhangban van a kognitív metafora-elméletekkel, amelyek sze-
rint a metafora az emberi megismerés mindenütt jelenlévő alapelve. 



Kiss Gabriella 

A TEATRALIZÁLÁS MŰVÉSZETE1 

- A színházi jelhasználat sajátosságai Heiner Müller Artiiro №rendezésében -

„Visszatér az avantgarde?" — teszi fel a kérdést a legfrissebb német színháztörténeti 
összefoglaló2 nyolcvanas-kilencvenes évek előadásával foglalkozó fejezetének írója. 
Az első látásra abszolút történetietlennek tűnő problémafelvetést Erika Fischer-Lich-
te olyan értelmezésekkel indokolja, melyek - mint Aragon Brétonhoz írt, 1971-es 
keltezésű levele,3 vagy Heiner Müller egy New York-i felszólalása4 - korunk minden 
bizonnyal egyik legjelentősebb rendezőjének, Robert Wilsonnak az előadásait a 
szürrealista álom, illetve a brechti epikus színház megvalósulásának tekintik. 

A két színházi paradigma kapcsolata természetesen több szempontból is megkö-
zelíthető. Az említett könyv írója például az interkulturalitásnak, mint a kortárs szín-
ház egyre erőteljesebben körvonalazódó tendenciájának, történeti horizontját Goethe 
Weimari Színházának esztétikája mellett a történelmi avantgarde-ban jelöli meg7 
Míg az előbbit nemzetközi repertoára, illetve a más országokból, korokból származó 
drámák rendhagyóan „aktuális" színre-vitele, addig az utóbbit az rokonítja korunk-
kal, hogy jelhasználatát alapvetően meghatározza az idegen színházi tradíciók ele-
meinek cseréje/' Ezek a jelenségek természetesen összefüggésben állnak azokkal a 
mindkét színházi törekvés kialakulásában jelentős szerepet játszó, antropológiai fo-
lyamatokkal, amelyeket az emberi percepciónak az elterjedő új tömegmédia (akkor 
a telefon és az autó, most a televízió és a komputer) hatására bekövetkező változásai 
okoztak.7 A színházi avantgarde, illetve a posztmodern színház területén folyó ku-
tatásokat tehát nem véletlenül rokonítja az a hangsúlyozottan kommunikáció- és 
médiaelméleti aspektus, melynek kiindulópontjává „saját észlelési struktúránk vál-

1 A Veszprémi Színháztudományi Tanszék és az MTA Színháztudományi Bizottságának Kölcsönha-
tások címmel megrendezett konferenciáján elhangzott The medium is the message című előadás átdolgo-
zott változata. 

2 Erika FISCHF.R-LICHTF.: Kurze Geschichte des deutschen Theaters Francke, Tübingen/Basel, 1993. 
3 Vö. Louis ARAGON: An Open Letter to André Breton on Robert Wilson's "Deafman Glance". Per-

forming Arts Journal 1976/1. Nr. 1. 3-7. 
4 Heiner MÜLLER: Az új első megjelenése az iszonyat. Egv posztmodernizmusról folytatott New York-i 

vitához. In: uő: Képleírás. JAK-Jelenkor, Pécs, 1997. 38-42. 
3 Vö. Erika FISCHER-LICHTE: Das eigene und das fremde Theater. Interkullurelle Tendenzen auf dem 

Theater der der Gegenwart. In: Tendenzen des Gegenwartstheaters. Szerk.: Wilfried FLOECK. Francke, 
Tübingen, 1988. 227-231. 

h Vö. Patrice PAVIS: Introduction: Towards of theory of interculturalism in theatrefln. Theatre at the 
Crossroads of Culture. Poutledge, London/New York, 1996. 1-21. 

7 Vö. Theater Avantgarde. Szerk.: Erika FISCHER-LICHTE. Francke, Tübingen-Basel, 1995. 1-15. 
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tozásainak tudatosítása válik",8 és ami a teatralitás, a színházi reprezentáció proble-
matikájának új horizontból történő vizsgálatát implikálja. 

Ezekben az önmagukban igaz párhuzamokban a német színházszemiotikus a 
színháztörténeti kutatásoknak azt a „produktív faktorát" látja, amely a nyugat-euró-
pai színház századfordulón lezajlott, radikális horizontváltásához képest napjaink-
ban érzékelhető paradigmaváltás9 pontos vizsgálatát biztosíthatja. Annak azonban, 
hogy a „valóban szembetűnő vonásokra való utalással ne nivelláljuk a [...] markáns 
különbségeket, hanem alapos strukturális és funkcionális kutatások segítségével az 
eddigieknél sokkal pontosabban határozzuk meg azokat",10 egy tisztán analitikus 
megközelítés a biztosítéka. A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy Heiner 
Müller Arturo (//-rendezésén, azaz egy posztmodern Brecht-recepció olvasatán ke-
resztül egy színházi szöveg medialitásának mibenlétére és funkciójára kérdez-
zünk rá. 

1. „Kezdetben volt a kép" 
(Heiner Müller) 

Amennyiben a drámai alapanyaggal dolgozó előadásszöveg létrejöttét interszemioti-
kai fordításként fogjuk fel," a mindenkori előadás - a teatralitás minimálclefiníciójá-
ból következően - csak multimediális szöveg lehet. Ahogy a legegyszerűbb comic 
strip képi és nyelvi jelei sem egyszerűen összeadódnak, hanem egymást folyamato-
san interpretálják, úgy az előadásszöveg folyamatosan kombinálódó verbális és non-
verbális elemei sem redundanciát, hanem korrespondenciajelentést képeznek.12 Heiner 
Müller például Wilson színházának pontosan azt a képességét hangsúlyozza, hogy 
ott a képek segítségével a szavak egy második dimenzióba kerülnek, és így - ellen-
tétben „a szövegeket penetránsan felvilágosító szándékkal kezelő"13 és általa hibás-
nak nevezett rendezésekkel - sikerült feloldani a mű hermetikus zártságát. Ebben az 
állásfoglalásban pontosan megfogalmazódik a klasszikus szövegek aktualizáló meg-
közelítésmódjának két típusa közti különbség: a klasszikus drámákat teljes egészé-
ben mai kontextusba átültető, modernizáló előadások a mű létező, örök, s így ma is 
érvényes üzenetét kívánják közvetíteni, szemben azokkal az „intertextuális rendezé-
sekkel" (Pavis), melyek éppen „a történeti kontextus és mai aktualitás feszültségét 

8 Barbara BÜSCHER: Theater und elektronische Medien. Intermediate Praktiken in den siebzig und acht-
ziger Jahren. In: Arbeitsfelder der Iheaterwissenschaft. Szerk.: Erika FISCHER-LICHTE, Walter GREISENEGGER, H-T. 
LEHMANN. Narr, Tübingen, 1994. 203. 

9 Az említett paradigmaváltás hazai vonatkozásaihoz és a színházi reprezentáció problémakörének 
posztmodern horizontból történő vizsgálatának jelentőségéhez lásd KÉKESI KUN Árpád: A reprezentáció 
játékai. Színliáz 1997/7. 

10 Erika FISCHER-LICHTE: Azonosság és különbözőség között. A posztmodern montázs Heiner Mülternét. 
Literatura 1990/2. 158. 

11 Vö. Erika FISCHER-LICHTF.: Semiotik des Theaters. III. Narr, Tübingen, 1983. 10-54. 
12 Vö. Guido Hiss: Der theatralische Blick. Reimer, Berlin, 1993. 31-44. 
13 Werner SCHULZE-REIMI'F.LL: Theater als Laboratorium der sozialen Phantasie. In: Tendenzen des 

Gegenwartstheaters. Szerk.: Wilfried FLOECK. Francke, Tübingen, 1988. 184. 
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próbálják játékba hozni".'4 Az ily módon létrejövő előadás nem illusztrál, nem fel-
mutat (ahogy azt a Brecht-átdolgozások teszik), hanem a produktív recepció" során 
értelmez és létrehoz. 

A Berliner Ensemble 1995-ös előadása során tapasztalható dramaturgiai beavat-
kozások a Stephan Suschke által „a fasizmus lapos leképezésének"16 nevezett része-
ket érintik (ilyen a feliratok, a lipcsei per jelenetének kihúzása), s így egyrészt a 
darab didaktikusságát enyhítik, másrészt (a két jelenetátcsoportosítás, illetve a nyi-
tány) Uit emberi mivoltában is megmutatják. Mindezek a strukturális változtatások 
kétségkívül egy, a Brecht-dráma humanista tanítását kevésbé érdekesnek tartott in-
terpretációról tanúskodnak, de a szöveg tulajdonképpeni érintetlensége, illetve az 
előadás nagyon erős vizuális és akusztikai hatása a nonverbális jelek szerepére 
irányítják figyelmünket. 

Az előadás képi világát meghatározó vörös szín első perctől fogva összekapcso-
lódik Ui alakjával. A kivétel nélkül valamennyi színész testszövegén - legtöbbször 
smink formájában - megjelenő szín annak a hatalmas, vörös mű-nyelvnek az érin-
tését jelöli, amellyel Arturo az előadás nyitányaként négykézláb és lihegve körbe-
mássza és -nyalja az ugyanilyen színnel vertikálisan és horizontálisan is kijelölt já-
tékteret. A hagyományos színkonnotáció alapján (is) kialakulni látszó motívumhálót 
azok a különböző stílusú zenei idézetek szövik tovább, amelyek 13 reprezentatív, 
egy intellektuális, német Al Capone sikertörténetének17 egyes stációit bemutató, 
színházi képre tagolják az előadást. A Chikago, a Wagner-nyitány és a Török induló 
szemantikailag és hangulatilag egyaránt hatásosan érzékeltetik egy modern „self 
made man" útját, amelyen a vérnyomok Schubert Erlkönigiének, Verdi Otellójának, 
illetve az előadást az erőszakos tettek alapján tagoló vonatzúgás formájában jelen-
nek meg. 

A hatalomért lihegő nyelv a darab során a legkülönbözőbb és egyre látványosabb 
formában jelenik meg. A Chikdgóelső bejátszását és Arturo első megjelenését kisérő, 
az egész színpadot elárasztó vörös füst különböző megtestesülései - ahogy ezt a 
zenei pretextusok" is tették - Ui felemelkedésének fordulópontjait jelölik. A le-, 
illetve felgördülő hatalmas bársonyfüggöny mögött vörös kabátban ül a közönség 
előtti hatásos szereplést a klasszikus stílus jegyében oktató színész. Azzal, hogy a 
függöny az Ensemble függönye, a szerepet pedig a világhíres Bernhard-színész, 
Minetti játssza, a színpadi történések nem csak egyszerűen az itt és most horizont-
jába kerülnek. Mivel a függöny felgördülése a színházi kommunikáció kezdetének 
egyezményes jele, Minetti felléptetése pedig a színészet megmutatásának gesztusá-
val ér fel, mindkettő önreferenciaként, a teatralitás önreflexiójaként, illetve a színész 

14 KÉKESI KUN Árpád: i. m. 9-10. 
11 H. 11. JAUSS: AZ irodalmi posztmodernség — visszapillantás egy korszakküszöbre. Literatura 1994/2. 

1 2 1 - 1 3 8 . 
1(1 KOLTAI Tamás: Avignon 1996. MTV-összeállítás. 
17 Jan KNOFF: Brecht-Handbuch. Metzler, Stuttgart, 1980. 227-236. 
l s A pretextus fogalmát A genette-i intertextualitás értelmében használom. Vö. Gérard GENFTTE: 

Transzte.xtualitás. Helikon 1996/1-2. 82-91. 
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színházi jelszerűségének jelzéseként működik. Az önreflexivitás móduszának az 
előadásban mint a Brecht-dráma globális interpretációjában19 betöltött szerepe a 
darabnak ezen a pontján explicitté válik: az óra után előttünk és nekünk szónokló 
Ui pontosan a függöny le- és felgördülésének, a színpadi fikció fiktív voltának 
tudatából nyeri erejét, és mi is ezért nevethetünk rajta. 

Hatalma pedig addig tart, ameddig biztosítani tudja a világ teatralizálását és tu-
datában marad ebben betöltött szerepének. Az előadás jelhasználatának egyik sajá-
tossága, a legkülönfélébb elemek szabad kezelése és multimedialitásuk (tehát a 
színházi tér, a színészi test és a hangzósság) már-már provokáló meg- és felmutatása 
éppen azt biztosítja, hogy a reprezentáció reprezentáció-kénti láttatása folyamatos 
legyen.20 A továbbiakban a jelentéskeletkezés folyamatának elemzése során az 
előadást abból a két szempontból vizsgáljuk meg, hogy milyen eljárásokkal állan-
dósul, illetve milyen színház-olvasási stratégiák játékában jön létre a reprezentáció 
feltörtségének állapota. 

2. „The medium is the message" 
(Me Luhan) 

„Ha valaki valóban látni és hallani akar, egy proszceniummal ellátott színház a 
legjobb" - jelentette ki Wilson egy interjúban.21 Az Ensemble dobozszínpadának két 
oldalán végigfutó, ipari csarnokra emlékeztető acélállványok és a középen felállított 
pódium, illetve az alatta elhelyezett, csak az előadás bizonyos pontjain működésbe 
lépő tehergépkocsi motorja sem reális helyiséget nem reprezentál, sem archetipikus 
jelentéssel nem bír. Az előadás folyamán jóformán változatlan színpadkép jelentheti 
ugyan a karfioltröszt bejáratát vagy a Dogsborough vesztét okozó (a háttérbe vetített 
nyárfákkal körülvett) vidéki kúriát, ám állandósága miatt sokkal inkább egy olyan, 
az egész előadás folyamán változatlan, művi-művészi térként funkcionál, melynek 
minden szegmentuma a színészi akció és a nézői asszociációk relációjában válik 
jelentésessé.22 A csaknem tízperces első jelenet alatt például a nagy mértékben lelas-
sított jelkombinációk rendkívül tág, a dráma szövegén kívüli dimenziókat nyitnak 
meg. Már éppen végiggondoltuk volna az ipari kegyetlenség hangulatát árasztó 
színpadkép és Goethe balladájának, illetve az állat-emberként megjelenő Uinak kap-
csolatát, amikor a szamármaszkot a fejére húzó és a pódiumra fellépdelő Dogs-
borough-val az élen, szigorúan szimmetrikus rendben benépesül a színpad. Schu-
bertet a Chikágo music hallos dallamai és füst kíséri, majcl a ziháló kutyaként kus-

19 VŐ. Erika FISCHER-LICHTE: Was ist eine „werkgetreue" Inszenierung? Überlegungen zum Prozess der 
Transformation eines Dramas in eine Aufführung. In: Das Drama und seine Inszenierung Szerk.: uő. 
Niemeyer, Tübingen, 1985. 37-50. 

20 Vö. Jacques DFRRIDA: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció hezáródása. Gondolat-jel 1994/1—II. 
3-17. 

21 Robert WILSON: Die Balance zwischen den Wachträumen der Zuschauer und meinen eigenen 
Bilden finden. Gespräch mit Robert Wilson. Theater Heute 1981/13. 78. 

22 Vö. Erika FISCHER-LICHTE: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. 419-432. 
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hadó Ui egy későbbi, a feltétlen hitről és bizalomról szóló szövegét mondja el, a 
szavakat az érthetetlenségig eltorzítva. Ez a rendkívüli látványelemekben gazdag, 
de semmiképp sem egyértelmű „térszervezés" minden szempontból a színházi sze-
miózis pragmatikai dimenziójára helyezi a hangsúlyt. A jelhasználat ritmusa - jelen 
esetben a lassítás legkülönfélébb technikái - a tér színpadszerűségére, határtalan 
bejátszhatóságára irányítja a figyelmet, és a szó legszorosabb értelmében kikénysze-
ríti valamennyi felsorakoztatott színházi elem ismételt számba- és figyelembevételét. 
A felmutatandó mondanivalót, illetve tanulságot didaktikusán és verbálisan rögzítő 
brechti prológus helyett tehát egy olyan nyitánynak lehetünk a tanúi, mely önmaga 
megmutatásával, a befogadót a színpadi történések folyamatos írására késztetve 
„produktív (és már nem reprezentatív) modell alapján működik".23 

Ahogy a játéktér hangsúlyozottan művi térként, úgy a színész teste is provokálóan 
jelölőként, az alak létrehozására szolgáló anyagként artikulálódik. Arturo Ui a szó 
legszorosabb értelmében vett „feltartóztathatatlan felemelkedése", azaz négykézláb-
ról két lábra állása a szemünk előtt zajlik le. Az állati test és gesztusrendszer felvéve 
az európai kultúrkör verbális és nonverbális attribútumait fokozatosan alakul át és 
válik jelentéssé: az előadás elején megjelenő kutya sebészkesztyűvel fedett, kapará-
szó mancsa az az alapanyag, amely az evolúció során kézfogássá, a közönség kö-
reiben kedves nevetéssel fogadott „hellóvá" fejlődik, majd a mindenki számára kö-
telező „heillé", s végül az előadást lezáró, ismét a közönségnek dobott puszivá 
alakul. (Fél)meztelen, állati testét fokozatosan fedi be az ing, a zakó, a szmoking, a 
cilinder, s Arturo sztárrá válásának ilyen értelemben vett utolsó állomása nemi szer-
vének elvesztése, ami a teljhatalomhoz vezető út utolsó akadályának, a hófehér 
ruhába öltözött Betty Dullfeet megerőszakolásának kétségtelenül komikus hatású 
eredménye. A meztelen és fedett test oppozíciójának és az emberi test médiumkénti 
jellé válásának emblémája lehetne a meggyilkolt Sheet özvegyének megvigasztalá-
sára előadott sztriptíz, melynek során egy katonai egyenruhába öltözött férfi a motor 
propellerének zajára és a közönség ütemes tapsától kísérve anyaszült meztelenre 
vetkőzik, majd az ősi germán istenek szobrait idéző pózba áll be. Az ily módon 
jelentésessé váló test, illetve annak kontextusa, a Heiner Müller szövegeiben rend-
szeresen visszatérő gép-motívum24 az előadásban először utal a színpadi történések 
náci-parafrázis voltára, a siker és az ünneplés léleknélküliségére. A sztriptíz része Ui 
első nyilvános fellépésének, aki akkorra már elleste az entertainment nélkülözhe-
tetlen kellékeit: megtanult járni, ülni, szónokolni. Pontosabban képessé vált arra, 
hogy a mozdulatlanul ülő színész instrukcióit követve testét, mozgását a más által 
kiválogatott, tulajdonképpen üres, a darab alakrendszerén belül is különbözőkép-
pen interpretált jelölőkből építse fel. Ui maga tehát egy, önmagát is a teatralitás 
eszközévé alakító, környezete, közönsége által jelentéssel ellátandó jelölőkombiná-
cióvá válik, s ereje éppen abban rejlik, hogy állandóan visszatérő gesztusait, például 

23 In: Roland BARTHES: S/Z. Bp., Osiris, 1997. 15. 
24 Vö. Günther RÜHLE: Am Abgenind des Jahrhunderts. Theater Heute 1996/2. 9. 

A későbbiekben Ui potenciális áldozatai, illetve a gyújtogatáshoz szükséges benzines kannák futószala-
gon jelennek meg. 
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az élő horogkeresztre2' emlékeztető alaptartását ki-ki önmaga képére formálhatja, 
tetszőlegesen interpretálhatja. Szerepe teszi őt színésszé és emberré. 

Heiner Müller egyik legfontosabb rendezői instrukciója attól óvta a színészeket, 
hogy - Thomas Mann kifejezésével élve - „vajaszsemlehangon" beszéljenek,26 azaz 
a hangzó nyelvet megfosszák attól az erőtől, amelyet a lingvisztikai és paralingvisz-
tikai jelek egymás külön létét és jelentőségét hangsúlyozó kombinálhatóságából 
nyerhetnek. Az elemzett előadásban a verbalitás önmegmutatásának alapvetően há-
rom formájával találkozhatunk: Ui kereken másfél percig tartó torokköszörülését 
akár posztmodern monológnak is lehetne nevezni, hiszen amellett, hogy maximáli-
san érzékelteti a hatalmi pozícióban lévő emberek előtt életében először megszólaló 
kisember őszinte zavarát, mesterkéltségét és erőszakos érvényesülni akarását, a már 
ismerős lassító technikának köszönhetően előbb-utóbb minden figyelem a paraling-
visztikai jel hangalakjára, annak fergeteges játékára összpontosul. Nincs ez másképp 
az ifjú népszórakoztató Antonius gyászbeszédén iskolázott szónoklásánál, amikor is 
mechanikusan nyomja meg az első és utolsó szótagot, illetve kezdettől fogva állati 
vonásokat mutató hangképzésénél sem. A realista-naturalista színház bszédtechni-
ka-kódjával abszolút ellentétes, minden korrespondenciajelentést nélkülöző, hangzó 
jelkombinációk okozta komikus hatást, csak Dockdaisy Otello-jelenete múlja felül. 
A színésznő egy személyben játssza és tátogja el Verdi operájának play backről 
bejátszott kettősét, jelezve az utolsó felvonás tragikus eseményét, a zene hangulatát 
és önnön műviségét, az egész játék színház voltát. A zenei textus ilyetén idézésének 
sokkal kevésbé az (egyébként teljesen indokolt) szemantikai, mint inkább szintak-
tikai dimenzióját, illetve teátrális hatása válik hangsúlyossá. 

3. .,Inkább beszélhetünk az interpretációk, 
mint a dolgok interpretálásáról. " 
(Montaigne) 

A hetvenes évektől megjelenő, mind a hagyományos-realista, mind a hatvanas évek 
alternatív színházi formáitól eltérő vonásokat felmutató (posztmodern) színházat 
nem a színházi illúzió szétrombolása, hanem egy olyan dekonstrukció (Derrida) 
jellemzi, „melynek során a színházi reprezentáció, a színházi folyamat vizuális és 
akusztikai feltételeinek analízisére"2 kerül sor. Míg a Wilson, Foreman, Meredith 
Monk nevével fémjelzett színház középpontjában egyértelműen a befogadói percep-
ció szemiotikai analízise áll, addig Heiner Müller előadásai legalább annyira építe-
nek a szövegre, mint a képre és a hangra.28 A strukturalitás derridai értelemben vett 

24 Vö. Franz WILLF.: Interessant ist Brecht eben nicht als Aufklärer. Theater Heute 1995/7. 10—13. 
26 Vö. Sigfried ZACH: Mit dem Kopf nach unten hängend. Theater der Zeit-Spezial 1997/1. XXIX. 
27 Helga FINTER: Das Kameraauge des postmodernen Theaters. In: Studien zur Ästhetik des Gegen-

wartstheaters. Szerk.: Ch. W. THOMSEN. Carl Winter, Heidelberg, 1985. 46. 
28 Vö. Franz WILLE: i. m. 13. 



A teatralizálás művészete 8 5 

játéka24 itt sokkal inkább a kétfajta színházi (rész)szöveg, a verbalitás és a nonverba-
litás dialógusában jön létre, melynek során a recepció helyi értékét és feladatát 
éppen két (az egyfajta globális értelem világára irányuló, reprezentatív-racionális, 
illetve a fények, a színek és a hangzósság észlelésén alapuló) diszkurzus (szubver-
zív) találkozása jelöli ki. Mint láttuk, a Heiner Müller-renclezésben a színházi jelek 
anyagiságának lassított, montázsszerű megmutatásával a jelölő és a jelölt dolog 
olyan messzire kerül egymástól, hogy hangsúlyozottan nélkülözhetetlen faktorként 
közé csúszik az a befogadói tevékenység, amelynek jellegzetességeit a továbbiak-
ban az „intertextuális nyonV'-keresés (Riffaterre) szeminális kalandjának elemzésén 
keresztül mutatjuk be. 

A „nyomok" legnagyobb része jól látható/hallható, azaz a néző számára valóban 
jelzi a venclégszöveg(ek) benne-létét. Ezeknek az - elsősorban zenei - utalásoknak 
az erőteljes jelszerűsége (akár nem-brechti értelemben vett V-effektusként) legtöbb-
ször a tömeg- és az elit kultúra találkozásából fakad, s felismerésük az egymással 
dialógusba lépő szövegek között keletkező textuális feszültség eredményeként ma-
gától értetődő.30 A jelentéskeletkezés szempontjából ugyan már fontos lehet Othello 
történetének, a német és az olasz zenedráma szimbolizálta két operatradíció viszo-
nyának, illetve a wagneri életmű fasisztoid recepciójának ismerete, ám az idézett 
pretextusok, illetve azok szemantikai hálója is a két értékminőség szimbiózisának 
horizontjában válik jelentésessé.31 Ezt a nézőpontot annak a színészkirálynak a fel-
léptetése jelöli ki, aki Ui tanításának jelenetében egymásra vetítve, s így egymás által 
reflektáltan mutatja meg a klasszikus-deklamáló, a Heiner Müller-i és a Minetti-féle 
játékstílust. 

Ez a játék azonban az intertextualitás egy másik szintjének kiépülésére is ráirá-
nyítja figyelmünket. A különböző kontextusból kiragadott zenei idézetek és az első 
12 színházi kép tagadhatatlanul egy, a szövegreferenciák szintjén is koherens 
„fejlődésregénnyé" fűződik össze, melynek során Ui a színpadi reprezentációval 
folytatott játék erejét ismerte meg. Amikor a meggyilkolt Roma és Betty hangjaival 
viaskodva végül is nem lepi el a csillogó, vörös lepel formájában majdnem ráboruló 
színpad, a tanulási folyamat véget ért. A fináléban a kikiáltó könnyed zongorakíséret 
mellett, (a prológus szövegének megfelelően) üvöltve idézi fel a cselekmény leg-
fontosabb csomópontjait. Az egyes nevek említésekor a megnevezett szereplő előre-
lép (-ugrik, -gurul, -mászik) és az általuk megjelenített színpadi alak ars poeticája-
ként is értelmezhető mozdulatait (például Ui horogkereszt-póza), megszólalásait 
idézik fel, ami újabb és újabb nézőpontokból láttatja a történteket. A befogadói 
szempont tehát ezúttal az állandóan változó nézőpontok játékában konstituálódik, 
megadva a tudatos és szabad választás lehetőségét éppúgy, mint az akusztikai és 
vizuális ritmus érzéki örömét. Az eredeti kontextusokból kiszakított, immár önálló 

14 Vö. Jacques DERRIDA: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában. Helikon 
1994/1-2. 21-35. 

3(1 Az integratív,7 reflexív allúzió oppozíciójához vö. A. J. JOHNSON: Allusion in poetry. RTL 1976/3. 
581-582. 

3 ' Vö. H. R. JAIISS: i. m. 125-126. 
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képekből és újabb vendégszövegekből felépülő, különleges színházi montázs az 
addigi színpadi történések meta textusának (Genette) fogható fel, amelyet a „par 
excellence kritikai kapcsolat"32 vagy az epilógus magyarázó-lezáró jellege helyett 
egyfajta önreflexív viszony fűz a pretextushoz. Az itt és most felgyorsított ritmusban 
és nagyon gyors váltásokkal látottak és hallottak során maga a szerepfelmutatás 
aktusa kerül idézőjelbe - már nem lehet eldönteni, hogy ki kit, illetve mit játszik: a 
Hamlet színész idézte nagymonológja ugyanügy szól(hat) a színpadi alakról, mint 
Minettiről. Az Izolda szerelmi halálának wagneri akkordjaira egy torkán akadt bon-
bonból megfulladó Betty Dullfeet, illetve az őt (s most önmagát) játszó színésznő 
jelenete pedig a színpad és az életvilág között húzódó ontológiai határon mozogva 
teszi fel a „melyik az igazi színház?" kérdést, ami az előadás kezdetének horizont-
jában (a színházba érkezőket az Ensemble erkélyéről szónok „üdvözölte") és a 20. 
századi Arturo Ui-jelenség ismeretében válik igazán relevánssá. A látszólagos ren-
detlenségbe a kikiáltó mondatai rendet - vagy legalábbis rendszert - visznek, és az 
idézett részek az előadást végigülő néző számára a szövegreferencia szintjén is 
rámutatnak a játszott dráma cselekményegységeire, melyek azonban egymás önál-
lósult világaival újabb és újabb kombinációkat alkotva, immár egymás metatextusai-
ként működnek. Ezen intertextuális háló szövése közben a színház pedig - Heiner 
Müller kifejezésével élve - „a társadalmi fantázia laboratóriumává" válik, amelyben 
a dolgok nem egyszer s mindenkorra megmagyarázhatók, csak folyamatosan érzé-
kelhetők.33 

A Heiner Müller-recepció egyik hagyománya a posztmodern dráma és színház 
legjelentősebb.németországi reprezentánsának munkáit annak a „hűségesen hűtlen" 
viszonynak tükrében vizsgálja, amely azt a modernitás utolsó metanarratívájára 
épülő, brechti örökséghez fűzi. E kapcsolat befejező akkordjának két sajátossága, a 
teatralitás mibenlétének, egyfajta szcenikai írásba3'4 ágyazottság érzékeltetése, a re-
cepció alkotó cselekvéssé emelése és állandó (ön)reflexiója megerősíti azt a véle-
kedést, mely szerint Heiner Müller dráma- és színháztörténeti szerepét a Brechtre 
brechti gesztusból adott negatív válasz jelöli ki, és az előadás posztmodern jellegét 
is bizonyítja.3' 

3 2 G é r a r d GENETTF.: i. m . 85. 
33 Wilfried F.NGFL: Der Zwang, frei zu denken. Theater Heute 1996/2. 21. - Vö. „Egyetlen lehetőséget 

látok: fantáziaterek létrehozására kell használni az egészen kis csoportokat megszólaltató színházat (a 
tömegszínház különben is rég a múlté). Szabad teret kell biztosítani a fantáziának - különben megszállja 
és megöli a média imperializmusa a maga előre gyártott kliséivel és normáival." Heiner MÜLLER: „AZ 
Althusser-eset érdekel. Egy beszélgetés jegyzőkönyve. In: Képleírás. Jak-Jelenkor, Pécs, 1997. 77. 

34 A fogalmat a derridai „écriture" értelmében használja Helga FINTFR: Audiovision: Zur Dioplrik von 
Text, Bühne und Zuschauer. In: Szerk.: Erika FISCHER-LICHTE, W. GREISENEGGER, H-T. LEHMANN, i. m. 183-
193. 

33 Vö. Günther RÜHLE: i. m. 6-11. - Lásd még HamletMachine. Tokio. Material. Szerk.: Asja HAAS. 
Alexander Verlag, Berlin, 1996. 206-209. 



Kulcsár Szabó Ernő 

EGY PÁRBESZÉD KÍSÉRLETE 

A Literatura figyelmes olvasója hosszabb ideje tapasztalhatja, hogy iro-
dalomtudományunk arculatát ma leginkább olyan diszkurzív pozíciók vitája alakítja, 
amelyek ugyan hasonló szemléleti-módszertani premisszákból indulnak ki, de az 
irodalmi jelenséghez való hermeneutikai viszonyuk tekintetében nagyon is külön-
böznek egymástól. Ha - némi túlzó egyszerűsítéssel - úgy értjük ezt a különbséget, 
hogy az irodalmi szöveg alteritásának tapasztalatával szemközt az egyik elsősorban 
a beszélgetés dialogikus teljesítményének, a másik pedig a „széthangzó" olvashatóság 
potenciáljának juttat nagyobb szerepet, akkor még csupán a megértés mibenlétéről 
vallott felfogásaik legkézenfekvőbb jellemzőjét ragadtuk meg. A megértés érdekelt-
ségének ezekben a - nyelvi megelőzöttség tapasztalatának mikéntjére visszavezet-
hető - különbségeiben azonban az is kifejeződik, hogy a két felfogás miért érti 
másként a jelentésképződés kölcsönösségét. Mert míg az egyik elsősorban a hagyo-
mány ellenerejét érvényre juttató történés mindenkori temporalitásából, addig a má-
sik a jelölők rögzíthetetlen strukturális játékából származtatja a jelentésképződés 
rajtunk túlfutó (nyelvi) hatalmát. A kölcsönösségnek az egyik esetben inkább tehát 
történeti, a másikban inkább fenomenológiai az indexe. S noha egyik irányzatnak 
sem kerül különösebb erőfeszítésébe, hogy a másik önmegértési pozícióját atempo-
rális illúzióként, illetve puszta retorikai alakzatként mutassa föl, az egyiket nyilván-
valóan a kérdező (ön)megértés szükségszerű változékonysága, a másikat a szeman-
tikai diszjunkciők kijátszhatatlanságának tapasztalata vezeti el annak belátásához, 
hogy a műalkotások jelentése elvileg megszilárdíthatatlan hermeneutikai képződ-
mény. 

Ez volna az a pont, ahol olyan distinkciók léphetnek aztán föl, melyeknek itt 
talán célszerűbb a kérdések nyitott horizontjában megfogalmazódniok. Közülük is 
alighanem elegendő azt az egyet fölidéznünk, amely jelenleg talán a legélesebben 
világítja meg hermeneutika és neostrukturalizmus (vagy dekonstrukció) vitájának 
hátterét. Arra a kérdésre ugyanis, vajon a nyelvi materialitás diszjunktív jelentés-
impulzusainak játéktere ugyanúgy képződik-e meg a közlés igényének (f)elismerése 
létesítette horizontban, mint abban, amelyik a jelentők játékát a befogadástól füg-
getlen interakcióként foglalja magában, bizonyosan többféle válasz adható. Ugyan-
akkor hitelt lehet adni a tapasztalatnak, mely szerint a hieroglifák megértésének 
szándéka annak kulturális feltételezésével vált hermeneutikai feladattá, hogy e raj-
zolatok jelek, s mint ilyenek közölni képesek valamit. A jelek, jelölők összjátéka 
csak akkor jut tehát léthez, lesz „képződmény" egyáltalán, ha valamely megértést 
végrehajtó interpretáció előzetes érdekeltsége kérdés(es)ként ismerte föl a jelensé-
get. Vagyis a kérdező (ön)megértés feladatává tette azt - amennyiben a konfiguráció 
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például olyan (közvetlenül hozzá nem férhető) valamire utal tovább, ami nem ő 
maga. 

A nyelvnek a megértő tevékenységen túlfutó hatalma tehát alighanem annak 
kiiktathatatlan közbejöttével gondolható csak el, hogy bárki, aki félreért is, elvileg 
megérteni akar(t). Per analogiam: aki a jelentésképződés diszjunkciójának feltárásán 
fáradozik, maga is úgy teszi tapasztalat részévé a szövegek dekonstruktiv poten-
ciálját, hogy közben igényt tart igazsága (meg)értésére. Innen tekintve talán elgon-
dolható olyan horizont is, ahol a nyelv emberen túli hatalmát olyan jelenségként 
kell megértenünk, mint ami mindig csak valaki(k) megértésteljesítményén keresztül 
bizonyul valaminek. Ezért a nyelv uralmát megtestesítő szövegek referencializáló-
dása éppúgy többféle hermeneutikai subtilitas függvénye, mint tropológiai rend-
szerük működése. Egy szekrény mélyére zárt Gadamer- és Derrida-kötet éppúgy 
nem lépteti „uralhatatlan összjátékba" a maga jeleit, mint ahogyan „horizontösszeol-
vadás" sem megy végbe közöttük. Az a tény, hogy a hazai dekonstrukció és her-
meneutika kérdéseit alighanem minden korábbi irodalomértelmező rendszernél mé-
lyebben határozza meg az irodalom kettős - antropológiai, illetve poétikai-retorikai 
- karakterének feszültsége, arra utal, hogy bár hivatásuk betöltése közben különfé-
leképpen „helyezkednek el" olvasó és szöveg között, kialakulhat közöttük olyan 
beszélgetés, amely nem a nyelvek és pozíciók harcát tekinti céljának, hanem a 
másik igazságának megértését. Ami természetesen nem jelenti annak olcsó eliminál-
hatóságát, hogy a saját igazság érvényre juttatásának - más igazságok természetes 
ellenállásába ütköző - igénye már mindig is vitára, küzdelemre ráutalt igény. 

Az alábbi írásokat annak reményében adjuk közre, hogy a hazai hermeneutiká-
nak és dekonstrukciónak kialakult már olyan felismerhető és karakteres nyelve, 
amely elsősorban nyelvként, nem pedig ideologémák jól-rosszul maszkírozott (fegy-
ver)hordozójaként léphet párbeszédbe a másikkal. Bónus Tibornak a Hárs Endre és 
Szilasi László könyvéről szóló írása számos alapkérdését érinti ugyanis annak a 
latens, de meg-megújuló szemléleti és módszertani vitának, amely az itt megnyíló 
térben talán nyelvek dialógusává alakulhat. Hárs Endre és Szilasi László válasza egy 
értelmezés reflexiójával azért alakíthatja beszélgetéssé ezt az alkalmat, mert nem 
abban érdekelt, hogy az irodalmi szövegértés dilemmáit a diszkurzív legitimáció 
hatalmi kérdésévé változtassa. A Literatnra ezért szívesen ad helyt olyan szakmai-
elméleti érdekű hozzászólásoknak, amelyek azért érhetik el a mindenkori másikat, 
mert tudják: nyelv csak akkor talál utat a másik nyelvhez, ha nem zárul be annak 
idegensége előtt. így talán egyazon folyóiratban is példáját adhatják egy (el)olvas-
ható beszélgetésnek. 



Bónus Tibor 

DEKON ÉS DEKONSTRUKCIÓ 

- Hárs Endre—Szilasi László: Lassú olvasás-

Az utóbbi néhány év hazai irodalomértésében egyre erősebbé válik az a hangzatos 
szólam, amely topografikus jelzők „segítségét" is igénybe veszi értelmezési irányza-
tok vagy iskolák differenciálásakor, s amelyből arra lehet következtetni, hogy többé-
kevésbé körülhatárolható (jól lokalizálható) értelmezői közösségek összjátékaként is 
leírhatjuk kritikai diskurzusaink működését. Ennek jegyében a dekonstrukcióhoz a 
szegedi egyetemen működő értelmezői kör, az irodalmi hermeneutikához pedig 
budapesti és debreceni irodalmárok tevékenységét szokás kapcsolni, nem utolsósor-
ban a szóban forgó értekezők önmeghatározásai nyomán. Aligha lehetne kapásból 
megkérdőjelezni az interpretációs közösségek eme leírásának jogosultságát, annál is 
kevésbé, mivel e hozzárendelések látszólag jól funkcionáló interpretánsnak mutat-
koznak, amennyiben az elméleti tájékozódás elsődleges irányait korrektül megjelöl-
ve szólnak bele értelmező szövegekkel kapcsolatos elvárásainkba. Való igaz, hogy 
Az újraértett hagyomány című gyűjtemény szerzőinek többsége a konstanzi iskola, 
s legfőképpen Jauß és Iser irodalmi hermeneutikája jegyében olvasta újra elsősorban 
a 20. századi magyar irodalom néhány alkotását, s az sem cáfolható, hogy a deKON-
könyvek szerzői előszeretettel hivatkoznak a „déconstruction" metaforáját bevezető 
Derrida némely szövegére vagy a yale-i iskola tagjainak írásaira. Mivel azonban az 
értelmezői nyelvek teljesítményei mindig adott konkretizációkban, tehát munka 
közben mutatkoznak valamilyennek, azaz performatív erejüket szövegek megszólal-
tatása révén tarthatják fenn, csakis az applikációk tüzetes vizsgálatával nyerhetünk 
árnyaltabb képet egyes értelmezők tevékenységéről. Hárs Endre és Szilasi László 
Lassú olvasás című kötetükbe fölvett írásait értelmezve arra vagyok kíváncsi, appli-
kációikban hogyan helyezik át s működtetik a dekonstrukció általuk hivatkozott 
szövegeinek értelmezői elvárásait s technikáit, s esetleg mely más elentezői diskur-
zusok szempontjaival egyeztetik össze azokat. 

Alighanem már a tanulmányok első olvasásakor szembetűnik az a különbség, 
amely a szerzőknek a szakmai narráció modalitásáról s argumentációs struktúrájáról 
kialakult „elképzelése" között fennáll. Elmondható, hogy Szilasi szövegeiben kevés-
bé az érvelés feszessége s személytelen logikája szervezi az elemzések összetettsé-
gét, sokkal inkább egy olyan regiszterkeverő technika, amelyik a humornak és az 
(ön)iróniának legalább akkora teret enged, mint a személyesség, a konfesszió alak-
zatainak. Ez persze nem jelenti azt, hogy háttérben tartaná a műértelmezés forma-
lizáló eljárásait s olvasása filológiai kontrollját, csupán arra utal, hogy mivel a szak-
mai narrátor szerint esztétikai tapasztalat és formalizálása között nincs egyértelmű 
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átfedés, akár le is mondhatunk ennek az illúziónak a fönntartásáról. Kérdés marad 
ugyanakkor - s erre még visszatérünk - , hogy a meggyőzésnek a személyességgel 
kapcsolatba hozott technikái a szakmai diskurzussal összjátékban hogyan alakítják 
az argumentáció dinamikáját, s miképpen kontextualizálják az elbeszélő olvasói 
elvárásait. 

Hárs Endre szövegei közelebb állnak a tudományosság szigorúbb értelemben vett 
eszményéhez, amennyiben a bevont értelmező szótárak alkotta diskurzusok kény-
szermechanizmusait nagyobb rigorozitással és fegyelmezettséggel működtetik, ami 
arra enged következtetni, hogy beszélői elsősorban a műértelmezés formalizáló 
eljárásaiban látják az esztétikai tapasztalat hatékony közvetíthetőségét. Ez többek 
között annyit jelent, hogy Hárs elemzései az értelmezés tanítható, közössé tehető 
technikáit nagyobb autoritással ruházzák föl, mint Szilasi szövegei. A Fanni hagyo-
mányairól írott elemzése ugyanakkor arra hívja föl a figyelmet, hogy Hárs is 
kritikával tekint a nyelv formalizmusára, amikor az egyéni érzület és a nyelv közötti 
szakadék átírásaként olvassa újra Kármán regényét. „A szerelem apóriája nem két 
gondolat paradoxona, hanem egy gondolat és egy érzület képtelen találkozása." 
(98.) A két értekező szakmai elbeszélésmódja közötti különbségek és párhuzamos-
ságok részben abban is megmutatkoznak, hogy mely komponenseit emelik ki és 
szorítják háttérbe az olvasásnak mint esztétikai tapasztalatnak. 

Hárs első szövege, amely olvasás és megismerés problémájával foglalkozik, két 
olyan példából kiindulva értelmezi az olvasás episztemológiai metaforáit, amelyek 
a mise en abîme alakzatának jellegzetes megtestesülései. Köztudott, hogy ezt az 
alakzatot a „nouveau roman" és a körülötte kialakult francia szemiológiai iskola 
kitüntetettként kezelte, amennyiben a műalkotás önreferencialitásának és fiktivitá-
sának emblémájaként értelmezték, s az önmagába zárt szervesség eszményével hoz-
ták kapcsolatba. Elsősorban tehát olyan alakzatot láttak benne, amely eme előre 
adott és jól irányzott értelmezők mentén fölismerhető fenoménja volt metafikciós 
eljárásoknak. Hasonlóan Hárs Endre választott példáihoz (Novalis regénye, a Hein-
rich von Ofterdingen például kedvelt példája volt Dállenbach tipológiájának), a 
regény eseménysorának valamely részletét mint öntükröt kapcsolták össze a regény 
diegézisének egészével, s elsősorban nem a szöveg (récit), de többnyire a narráció 
(narration) vagy az elbeszélt történet (histoire) dimenziójába írták vissza ezen 
összefüggés következményeit. Amikor pedig a szöveg tropologikus aspektusával 
hozták összefüggésbe események szükségszerűségét, az összetartó hatásszerkezet 
érdekében a kratüloszi jól motiváltság elvét működtették elsődleges értelmezőként, 
minek következtében a jelentő játékának kiszámíthatatlanságával szemben annak 
uralhatósága került előtérbe. 

Hárs tanulmányában azt fejtegeti, hogy az olvasásban a külvilág s önmagunk 
megismerése azért nem lehetséges, mert a szöveg nem éri el a „valóságot", s mert 
a tükörbe nézés mint az önmegismerés metaforája kiiktathatatlan időbeli mozzanatot 
foglal magába, amely folyton elkülönböztet egymástól szemlélőt és szemléltet. „Meg 
kell állapítanom, hogy akár a könyv felől nézek az olvasóra, akár az olvasó felől a 
könyvre, sehogy sem találom helyét az olyasfajta kérdésnek, mint például, hogy ki 
garantálja, hogy az olvasó megismer valamit a szövegben, s hogy az olvasó magára 
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ismer, magát ismerheti meg a szövegben?" (15. - kiemelés: B. T.) A tanulmány tehát 
a megismerés és önmegismerés szükségszerűen nyelvi létmódját hangsúlyozza, s az 
önolvasás mindenkori lehetetlenségét azzal hozza összefüggésbe, hogy a reflexió-
nak elkerülhetetlen elhasonulás a feltétele. A tükröződés aktusát mint a tapasztalati 
megismerés metaforáját ugyanakkor problémátlanul vonatkoztatja a szemiózis 
működésmódjára, amikor a metafora azon szubsztitutív elméleteire hivatkozik, ame-
lyek végső soron belül maradnak egy reprezentációs modell paradigmáján. Hárs 
hangsúlyozza a szemiózis lezárhatatlanságát, amikor Derrida nyomán megjegyzi, 
hogy „a metaforikus kifejezést sohasem lehet valamely tulajdonképpeni jelentésre 
redukálni, csupán egy másik metaforikus kifejezésbe átfordítani" (17-18.), a refle-
xiós olvasásmodell áthelyezésekor mégsem engedi, hogy az ebből adódó következ-
mények határozzák meg radikális végkövetkeztetéseit. „Az olvasás folyamatában 
tehát az olvasó egyrészt megőrzi azonosságát, másrészt viszont átengedi magát a 
differenciális tükröződés végtelen játékának." (18.) Minden bizonnyal elkerülte a 
szerző figyelmét az az inkongruencia, amely az olvasás mint tükröződés - „ha más 
értelemben is, de megint csak mimetikus" (12.) - metaforája és a szemiózis mint 
hullámzó nyelvmozgás derridai metaforája között fennáll. A tükör a jelentő átlátszó-
ságára, a hullám annak önmozgására s uralhatatlan játékára (s akár veszélyeire!) 
utalhat (a différance is ebben a kontextusban értelmezhető), s a kettő - legalábbis 
a dekonstrukció némely szerzője szerint - aligha békíthető össze egymással.' A 
tanulmánynak ez a vakfoltja - amelyik Hárs későbbi írásaiban is törvényszerűen 
újrateremtődik - alighanem azzal van összefüggésben, hogy a szerző a szubjektum 
metaforáját következetesen kivonja a nyelvi konstitúció hatalma alól, vagy leg-
alábbis nem gondolja végig egy ilyen összefüggés lehetséges következményeit. Ez 
részben meglepő, amennyiben Paul de Man The Epistemology of Metaphor című 
alapvető tanulmányát a későbbiekben többször idézi a szerző, másrészt nem az, 
amennyiben például a deKON-csoport más tagjai a „csak szubjektumtól függő tudás 
létezik" nietzschei kijelentését szűkebb kontextusából kiragadva, egyoldalúan értel-
mezik, elfelejtkezve arról, hogy Nietzsche szerint a szubjektum sem más, mint me-
tafora. Látni való, hogy a szubjektum metaforájában Hársnál megőrződik a tapasz-
talatiság kódjainak az elsődlegessége a szemiózisban, s az olvasás tapasztalatisága 
és az empirikus megismerés közvetlensége közötti különbség ellenére a nyelv disz-
kurzív aspektusa alárendelődik a reprezentáció modelljének. Paul de Man imént 
említett tanulmányának második harmadában Condillac Essais sur l'origine des con-
naissances humaines című szövegének egyes passzusait elemezve a „tudat" [mind] 
metaforájával kapcsolatban az alábbi következtetésre jut: „Lét és identitás egy olyan 
hasonlóság eredménye, amely nem a dolgokban magukban van ott, de a tudat egy 
olyan aktusa által posztulált, amely mint olyan csakis verbálisan létezhet. És amint, 
verbális lévén, ebben a kontextusban, helyet ad illuzórikus hasonlóságokra alapo-
zott helyettesítéseknek [...], a tudat vagy szubjektum [subject] a középponti metafo-

1 A „tükör" metaforáját például de Man egyébként olvasó és szöveg kiazmatikus viszonyának meg-
nevezésére is használja, ekkor azonban nem a szemiózisra, hanem szöveg és tudat kapcsolatára vonat-
koztatva. (Lásd a Proust (Reading) című fejezetet az Allegories of Readingben.) 
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ra, a metaforák metaforája lesz."2 S azáltal, hogy alárendelődik a nyelv konstitutív 
erejének, a szubjektum egyben kiszolgáltatódik a jelentő beláthatatlan hatalmának 
is, másképpen mondva: ahogy a tudat aktusai is diszkurzív műveletek, azonképpen 
maga a tudat is ezen diszkurzív műveletek függvénye, s a nyelv retorikai aspektu-
sának is játékszere. A fentebb idézett kérdésben tehát, mely szerint „ki garantálja, 
hogy az olvasó megismer valamit a szövegben (stb.)" a személyes névmás helyett 
ugyanolyan joggal tárgyi névmás is állhatna, s ekkor az irodalom mint megismerés 
nem negatív lehetetlenségként, de pozitív szükségszerűségként állhatna elő, ameny-
nyiben elismertük nyelvi létmódjának lehetséges következményeit. 

Hárs szövegelemzései egytől egyig elbeszélő szövegek vizsgálatára vállalkoznak, 
olyan szövegekére tehát, melyekben a diegézisnek alighanem jóval nehezebb a 
kijátszhatósága, mint lírai alkotások esetében, amennyiben „igen nehéz nem olyan 
idő- és térrendszerekkel elképzelni múlt- és jövőbeli létezésünk képét, melyek a 
fikcionális narrációhoz s nem a világhoz tartoznak".3 Az írások tétje ennélfogva 
abban is kijelölhető, mennyiben képesek az elbeszélő diskurzus retorikai aspektu-
sának olyan éiwényre juttatására, amelynek révén az elbeszélt történet mint metoni-
mikus (logikai-grammatikai) funkciósor tropologikus dimenziójában „lepleződik le", 
s a szöveg egyik értelmezőjének s nem végső vonatkoztatási pontnak minősül, 
ahogy az elbeszélő szubjektum sem elsősorban ura, hanem legalább annyira kiszol-
gáltatottja is az elbeszélés szövegének. Kevésbé dekonstruktiv módon fogalmazva: 
mennyiben tudják az olvasás tapasztalati (ideologikus) modelljét odahagyni annak 
érdekében, hogy a nyelv diszkurzív potenciáljának kiaknázásával is kapcsolatba 
hozzák narratív szövegek olvasását. 

Míg Hárs Endre valamennyi tanulmányában jelentős teret szentel a teoretikus 
reflexiónak, addig Szilasi László láthatóan idegenkedik a nyíltan teoretikus argumen-
táció összetettségétől, ami arra vezeti, hogy fokozottan szövegek mentén haladva 
hozzon létre jelentéseket. Vas Gereben Dixi című regényét elemezve látszólag épp 
ellentétes elvárásokkal olvas, mint Hárs, amennyiben az esztétikai tapasztalat doce-
re/delectare/movere hármasából az első kettőre, s azon belül is inkább az első 
aspektusra helyez nagy hangsúlyt: „A számomra elérhetetlen múltról szóló szövegek 
esetében mégis inkább tanulni akarok. (Ami - remélhetőleg - csupán a gyönyör-
ködtetés egy neme, persze.)" (25.) Az irodalmi szöveg elmúlt világok közvetítője-
ként, a régiség médiumaként is funkcionál az értekező számára, ami egyszerre je-
lenti a historikumról való tudás és egy nyelvállapot „konzerválását". Persze múlt és 
jelen közötti közvetítés Szilasi számára nem a jelentől függetlenedő beleérzés for-
májában gondolódik el, sokkal inkább a jelen elvárásainak kiszolgáltatott múlt for-
mulájaként. A szerző ennek jegyében bátran érvényesíti a posztstrukturalista „szub-
jektum-elméletek" elvárásait a régiség alkotásaival kapcsolatban, alighanem 
elfelejtkezik azonban arról, hogy amennyiben múlt és jelen nem punktuális egymás-

2 Paul de MAN: The Epistemology of Metaphor. In: On Metaphor. Edited by Sheldon SACKS. Chicago 
and London, 1981. (3. kiadás) 23. 

3 Paul de MAN: Ellenszegülés az elméletnek. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: Bacsó Béla. Bp., é. п. 
104. 
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utánokként, hanem megszakított folytonosságként értelmezhető, a recepciótörténet 
valamennyiszer (akár negatív) kontrollként kínálkozhat az elemző számára, vagyis 
az értelmezés önkényének regulájaként vehető figyelembe. S mivel Szilasi az eszté-
tikai tapasztalat gyönyörködtető aspektusát kizárólag a nyelvi önreprezentációban 
való öncélú élvezettel hozza kapcsolatba, s nem működteti például egy olyan lehet-
séges „ahistorikus olvasás" (de Man) szempontjait, amely a jelentésképzés le-
hetőségfeltételeit a retorizáltságban mint az irodalmiság konstituensében mutathatná 
ki, önkéntelenül redukálja az időbeliség alakzatait, s olvasását jelenségek fölismeré-
sére, nem pedig a szemiózis dinamizálására „használja föl". Ez azonban még nem 
lenne akadálya olyan olvasatok létrehívásának, amelyek poetológiailag alaposan 
előkészített következtetésekkel igyekeznek meggyőzni olvasóikat. Szilasi ellenben 
elbeszélések elemzésénél gyakran szinte teljes mértékig eltekint a történet diszkur-
zív közvetítettségétől, s problémátlanul feleltet meg egymásnak szereplői közlést és 
a mű fölismeréseként tekintett bölcseleti tételt. A bevezető érvelésből és az azt 
illusztráló szövegrészből itt hosszabban idézek: „[...] ebben a hosszú és fontos, mert 
önmagát példázó példázatban pedig expressis verbis is megjelenik a (megszokásból 
tipikusan) mai(nak tekintett) szubjektumelméletek egyik alapgondolata - a beszéd 
által létrejövő differenciáról, s a benne alapot vető személyiségről." Részlet e beve-
zető alatt idézett párbeszédből a regényben: „— Az ember mind egyforma: két szeme, 
két füle, egy orra, egy szája. 

- Ha beszélnek, akkor nem egyformák, méltóságos uram, s a gyalogjáróval őszin-
tébben beszélnek: a szegény a szegénnyel hamar barátkozik. " (30.) Nem szükséges 
hosszas kommentár ahhoz, hogy láthatóvá váljék a szöveg példaértékének Szilasi 
által végrehajtott áthelyezése, mely szerint egy nyelvelméleti tétel ismerhető föl egy 
szereplői replikában. Nem csupán az a problematikus ebben az eljárásban, hogy 
egy mimetikus mozzanatot feleltet meg közvetlenül egy lehetséges diegetikus hori-
zontnak, ele - ezzel összefüggésben - az is, hogy a narráció példaértékét egyben a 
regény állításaként tünteti föl, ezzel rekesztve ki értelmezéséből narrátori autori-
tás és szerzői perspektíva lehetséges differenciáit, s így nemcsak a narratív össze-
tettség, de a szövegdinamika mozgásának következményeit. Noha látható, hogy a 
szerző - látszólag a dekonstrukció logikájának megfelelően - a szöveg eddigi értel-
mezéseit látványosan a szöveg felől kísérli meg cáfolni, elemző eljárásai nem képe-
sek leplezni, hogy előre adott normák szemantikai ekvivalenciáit olvassa bele szö-
vegrészletekbe. Az idézett regényrészletnek megfeleltetett példaérték ráadásul a 
hivatkozott szubjektum-elméleteknek ellentmondóan vonatkoztat egymásra antro-
pológiai s nyelvi aspektust, amennyiben egyrészt a beszéd korántsem létoka az 
emberek közötti differencia meglétének, sőt a nyelv sokak szerint éppenhogy az 
antropológiai differencia ellen dolgozik (lásd például a „De-Facement" metaforáját), 
másrészt a „différance" metaforája a jelentőfolyamatra vonatkoztatva jelenik meg a 
hivatkozott elméletekben. Nem is beszélve arról, hogy az idézett részletben a sze-
replő szociális s nem szemiotikai különbségekre vezeti vissza az emberek beszéde 
közötti különbségeket, a differenciának ezt a formáját pedig már nemcsak Balzacnál 
és Zolánál, ele alighanem sokszor Jókainál és Mikszáthnál is inszcenírozott formájá-
ban érheti tetten az elemző. 
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Hárs Endre A szöveg: eleven hal című tanulmányában arra tesz jól előkészített 
kísérletet, hogy újabb irodalmi alkotások poétikai összetevői felől értelmezze át az 
iseri konzisztencia-képzésnek az „üres helyek" ingardeni fogalmát áthelyező elmé-
leti s applikációs eredményeit. Ismert, hogy Iser elbeszélő szövegeket perspektívák 
szisztematikus modelljével kísérelt meg értelmezni, s a szövegmagyarázatok elkii-
lönbözését a perspektívák összjátékának más-más konkretizációiként írta le, s a 
különbségek okát a szöveg üres helyeinek eltérő olvasói kitöltésére vezette vissza. 
Az üres helyet ugyanakkor nem a szövegben magában előre adott fenoménként 
határozta meg, de alárendelte azt az olvasás dialogikus folyamatának, kérdés/válasz 
időbeli hermeneutikus modelljének, ami azt is jelenti, hogy az olvasón is múlik, mit 
észlel betöltetlen helyként a szövegben. Hárs Endre voltaképpen elfogadja a pers-
pektívák iseri modelljét, viszont a konzisztencia-törés iseri fogalma mellé egy mási-
kat vezet be, a „törésvonal" metaforáját, amelyről ezt írja: „A törésvonal fogalmával 
azonban nem egy általános szövegszervező mechanizmust kívánok leírni, hanem 
egyfajta szövegtechnikát, amely így nem csupán az absztrakció mértéke szerint, de 
tulajdonképpen kategoriálisán is különbözik az általánosabb szövegérzékelő me-
chanizmusoktól." (41—42.) A szerző pontosan érti Isert, amikor egyazon folyamatra 
egyszerre használja a „szövegszervező" s „szövegérzékelő" jelzőket, ugyanakkor 
azért vezeti be a törésvonal fogalmát, mert segítségével átértelmezhetjük s megha-
ladhatjuk a konzisztencia-képzés bevett formáit. A törésvonal - Hárs meghatározását 
követve - a konzisztencia-töréssel ellentétben nem olyan értelemkonstrukció létre-
hozását jelenti, amelyik az egész szövegre kiterjedő, egységes (homogén) jelen-
tésegyüttes, hanem inkább olyanét, amely az „üres helyeket" meghagyja hierarchi-
kus különbségeikben. Való igaz, az iseri perspektívák szisztémája a perspektívák 
egyenrangúságát hangsúlyozta, s Isernek Jakobsont idéző ekvivalencia-fogalmát is 
a kiegyenlítődésre való törekvés integratív formái határozzák meg. Ahogyan viszont 
Hárs alkalmazza a „törésvonal" terminusát, az tulajdonképpen a logika olyan felfüg-
gesztésével áll kapcsolatban, mint az ellentmondás vagy a paradoxon („A szöveg 
kijelentései állandó logikai rövidzárlatokba bonyolódnak" - 53-), amelyek viszont -
ahogy a Németh Gábor-szöveg elemzéséből is kiderül - az öntükröző olvasatban 
mégiscsak integrálódnak, amikor azt írja az elemző: „a szöveg azért eleven hal, mert 
bárhogy fogod meg, végül mégis kicsúszik a kezedből" (53 ), a végén pedig: „A 
11-es pont szövegértékű mondat. Tartalma megfelel annak a tanulságnak, ami az 
:eleven hal egész szövegéből következik: Aki többet keres a szöveg beszédes pél-
dájában annál, ami a hallgatásban rejlik, tévedésben van. Az :eleven hal narrátora 
ezzel végrehajtja utolsó reflexív felülemelkedését önmagán." (58. - kiemelés: B. T.) 
A metafiktiv olvasatnak ugyanis csak akkor lehet legitimitása, ha képes befogni a 
jelentésirányok addigi együttesét, s ennyiben végső soron szintén protenció és re-
tenció integratív dialektikájára tart igényt. Hárs tehát applikációjában nem tud kilép-
ni az iseri konzisztencia-képzés törvényszerűségeiből, s ennek valószínűsíthetően 
az az oka, hogy - hasonlóan a német teoretikushoz - úgy gondolja, „a törésvonal 
feladatát elsősorban a cselekmény és a narráció fordulata töltheti be", s a szövegdi-
namika tropológikus vizsgálatát nem használja fel értelmezésében. 
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Amikor Roland Barthes S/Z című könyvére hivatkozva az értekező a törésvonalat 
a szöveg pluralitásának felszabadításával hozza kapcsolatba, olyan kontextus adód-
hatna számára, amelyben az elbeszélt szöveg tropologikus aspektusai mellett az 
értekező szöveg dinamikáját is elkerülhetetlen kérdésekként volna alkalom kezelni. 
Barthes ugyanis ebben a munkájában nemcsak mondatok, de szavak szintjén is jelöl 
ki szekvenciákat, amikor Balzac Sarrazinecímű elbeszélését elemzi, s felosztásában 
a proairetikus s a hermeneutikus kód nem élvez kitüntetett státust a három másik 
(szemikus, szimbolikus, kulturális) kódhoz képest, vagyis érvelésében a szövegben 
kijelölhető brizúrák nem csupán (és nem elsődlegesen) az elbeszélt világ vagy az 
elbeszélő eljárás grammatikájában s retorikájában húzódnak meg. Az S/Z olvasha-
tó/írható [lisible/scriptible]kizárólagos ellentétet sugalló metaforapárja továbbá csak 
látszólagos ellentét, amennyiben a szövegdinamika folytonosan módosít jelen-
tésükön, miáltal kompatibilis kapcsolat teremtődik közöttük, s így a szöveg előre-
haladásával revideálódik a két szónak a könyv elején bevezetett kizárólagos szem-
beállítása.4 Amikor Hárs azt állítja, hogy a törésvonal „a szövegek stratégiájává, 
intenciójává válhat" (49.), egyértelművé teszi, hogy azt már nem az iseri értelemben 
vett üres helyként, sokkal inkább a szövegben magában észlelhető jelenségként 
értelmezi, s ezt erősíti az is, ahogyan szövegelemzésében műfajiként kezelt konsti-
tuensek mentén haladva állapít meg („hoz létre"?) törésvonalakat, a műfajiságot 
olyan centrális és lényegi értelmezőnek tekintve, amelyhez a szöveg egyes részei 
maradéktalanul hozzárendelhetők (autobiografikus, definitív-teoretikus, „belletrisz-
tikus" szakaszok - 51.). így lehetséges, hogy az elemző műfaji és tematikus inkong-
ruenciákból kiolvasott brizúrákra vezeti vissza, hogy a narrátor „nem ura szövegé-
nek. A narráció homogenitásának bizonyítékai kizárólag grammatikaiak (egyes szám 
első személy), a három tematikus rész valójában skizoid szétszakadozottságról tesz 
tanúbizonyságot". (52.) 

Hárs többször is vállalkozik az irodalmiság allegorikus definícióira, s számtalan 
helyen alkalmaz optikai metaforákat az olvasás megnevezéseire. „Meggyőződésem 
szerint az irodalomtudománynak az a modellje a legelfogadhatóbb, amely a szöve-
gekkel való munkálkodást egy újra és újra pontatlanná váló lencserendszer utána-
állításának tekinti." (37.) Vagy: „Az irodalomtudomány egy agárversenyhez hason-
latos. A nyúl hamis, viszont nagyon gyorsan fut. Az agarak pedig sosem kapják meg, 
amire gondolnak." (Uo.) Noha a hasonlító és a hasonlított közötti motivációt az 
értekező a későbbiekben még pontosítja, s az ideális (totalizáló) olvasat lehetetlen-
ségében jelöli meg, a hasonlat elemeinek erős konnotációi túlhatnak a szerző szán-
dékán, amennyiben egyrészt elárulják, hogy Hárs a látás, a vizualitás képzetkörén 
belül gondolja el az irodalmiságot, vagyis egy reprezentációs modell példaértékét 
rendeli hozzá, másrészt arról is hírt adnak, hogy olvasó és szöveg viszonyát szemlélő 
és tárgya kapcsolataként értelmezi. Hiszen a „nyúl" (amely egyszerre lehet az iro-
dalom és a jelentett vagy „üzenet" metaforája) az őt kergető agaraktól (olvasóktól?) 

9 Vö. ANC.YAI.OSI Gergely: Roland Barthes. A semleges próféta. Bp., 1996. 207-211. 
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függetlenül létező entitás, ami ráadásul csak fölcserélhető eszköz (helyettük akár 
róka is lehetne) a kutyák futóversenyéhez. 

Szilasi Lászlónak Darvasi prózájáról írott tanulmánya (Jánoskám, egyetlenem -
mégis oly sokféle) arra vállalkozik, hogy kimozdítsa a Darvasi-recepció rögzültnek 
tekintett szólamát, s cáfolja, hogy „Darvasit ügyszólván kizárólag történetként" (62.) 
lehet olvasni. A szerző előrevetett következtetésként bejelenti: „nem biztos, hogy a 
Darvasi-szövegekben mindenütt, vagyis: biztos, hogy nem mindenütt [...] elbeszélés, 
történet, világszerűség, metaforikusság, eleje-közepe-vége teljesség uralg." (71.) A 
szakmai elbeszélés narrátorában fölmerül ugyan ezen terminológia közelebbi meg-
határozásának igénye, a definíciók azonban igencsak lakonikusak maradnak, s arra 
utalnak, hogy az itt felsorolt fogalmakat szinonimákként, vagy legalábbis ugyanazon 
dolog attribútumaiként értelmezi, ami meglehetős zűrzavarról árulkodik. Elbeszélést 
és történetet lehet ugyan még rokonértelmű kifejezésekként használni, ha - ebben 
a kontextusban - az elbeszélést az elbeszélt történettel (s nem az elbeszélés aktu-
sával) feleltetjük meg, s a világszerűség fogalmát is könnyen hozzá lehet illeszteni 
e kettőhöz, a „metaforikusság" megnevezést azonban már aligha lehet egyértelműen 
csatlakoztatni az előbbiekhez, amennyiben az épp a fiktivitásra, a szövegszerűségre 
és a diszkurzivitásra hívhatja fel a figyelmet. 

Szilasi - Vas Gereben regényének olvasásához hasonlóan - a clekonstrukció azon 
szerkezetét működteti érvelésében, amelyik a szöveg szoros olvasása felől próbálja 
leleplezni az eddigi értelmezések „torzító" műveleteit, s ennek jegyében az elemző 
úgy kísérli meg új értelemösszefüggésbe állítani Darvasi Koller, a férj című szövegét, 
hogy a novella világszerű (mimetikus) olvasataival szemben jelöli ki a sajátját. Az 
értelmező - ennyiben részben kapcsolódva a Németh Gábor-szöveget elemző Hárs 
szempontjaihoz - a történet (cselekmény) és a narráció logikai rendjében fedez föl 
üres helyeket, melyek az olvasói műveletek elkülönbözését előhívhatják, s hivatko-
zott szövegpéldái azt bizonyítják, végső soron nem lép ki egy tapasztalati kódokat 
működtető, referenciális elvárásrendből. Megmaradva az elbeszélt történet vizsgála-
tánál, az értelmező a történet metonimikus szerkezetének hiányait teljes joggal hoz-
za összefüggésbe a narráció aktusaival, s érvelése akkor is meggyőző, amikor az 
elbeszélésaktus meghatározottságait kiszolgáltatja az elbeszélt történet szerkezeté-
nek. Az a lépése azonban, amelyben az elemzett elbeszélés extradiegetikus és om-
nipotens narrátorának megbízhatóságát vonja kétségbe, azért válik (hogy a szerző 
kedvelt alakzatával éljek) esendően törékennyé, mert önkényesen elfelejtkezik egy 
hallgatólagos megállapodásról, mely szerint a történeten kívüli, mindentudó narrátor 
olyan közvetítője az elbeszélt világnak, akinek a kijelentései konstitutív funkcióval 
rendelkeznek, igazságértékük ennélfogva megkérdőjelezhetetlen, amennyiben pers-
pektívánkat, amelyen keresztül a történethez hozzáférünk, ezek a kijelentések kons-
tituálják. Nincs tehát mihez képest megállapítani tévedését, ugyanúgy, ahogy az 
eredeti értelemben vett tanú (az egyedüli tanú) tanúságtételének őszinteségéről sem 
dönthetünk. Szilasi a következő érvekkel próbálja aláaknázni a narrátor autoritását: 
„mi biztosíték van rá, hogy mindent tud, és soha nem téved a jól tájékozott, kezdet-
ben szenvtelenül kívülálló, de mindenütt jelen lenni igyekvő, s ezért később helyen-
ként Koller !...], helyenként az ő nézőinek pozíciójából [...] beszélő, s így nézőpont-
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ját épp mindentudásával elbizonytalanító narrátor?" (75.) Szilasi egy lehetséges sze-
replői tévedést hoz egy szintre a narratív eljárás „tévedésével", amit a narrátor ván-
dorló nézőpontjának elbizonytalanító hatásával gondol megerősíteni. S mivel a 
főszereplő Koller a történet során metaforikusán (!) behelyettesíthetővé válik egy -
csak az egyik szereplő (Viola néni) tudatában létező - másik személlyel, miáltal 
identikussága megkérdőjeleződik, s mivel ez a helyettesíthetőség más szereplői vi-
szonyokban is megjelenik, a fönti érvelést Szilasi az alábbi következtetéssel kapcsol-
ja össze: „A szöveg tehát szerintem egyetlen szereplőt sem határoz meg rögzített 
pontossággal: mindegyiküknek csupán tartózkodási valószínűsége van (mi ez, ha 
nem a clisszeminációja maga?) - a szöveg sokat tud a szubjektum mibenlétéről." 
(75.) Látható, hogy - hasonlóan a kötet első tanulmányának szerzőjéhez - a szub-
jektum itt sem rendelődik alá a nyelvi konstitúció radikális következményeinek, 
amennyiben a történet diegetikus horizontján még problémátlanul hozzáférhető s 
elhasonulásai ezen a horizonton belül észlelődnek. Az idézet utolsó mondata ezzel 
összefüggésben nemcsak azt mutatja meg, hogy az elkiilönbözést nem a szemiózisra 
s a nyelv retorikai potenciáljára vezeti vissza az elemző, hanem egy ezt megelőző 
tapasztalati struktúrában veszi azt már bizonyítottnak (pedig a „disszemináció" me-
taforája egyértelműen utal a szemiózisra), de azt is, hogy ismét csak fenomént, a 
fölismerés formájában azonosítható „tartalmazottat" feleltet meg előzetes elvárásai-
nak. Szilasi elemzéséből tehát az derül ki, hogy nem a történetet konstituáló nyelv 
(az elbeszélt szöveg), hanem maga a (mégiscsak hozzáférhetőnek tekintett) történet 
hat túl elbeszélőjén. Szilasi ennyiben tehát maga is belül marad egy mimetikus 
olvasás keretein, amikor az elbeszélt történet előtti történethez akar viszonyítani. 

A Koller, a férj című novellában a mindentudó elbeszélő az összefoglaló előadás-
mód (diegézis) révén éppenhogy visszaszorítja a szereplők nyelviként is megnyil-
vánítható perspektíváját, miáltal nem kis mértékben szűkíti az olvasó perspektíva-
vándorlásában rejlő diszkurzív lehetőségeket, akadályozza, hogy a szereplői 
horizontokat nyelvieknek tekintse. Az értekező látókörébe gyaníthatóan azért nem 
került be a nyelvek összjátéka mint az értelmezés szempontjainak komponense, 
mert - ezen elemzése legalább erről tanúskodik - applikációjában a dekon(strukció) 
nem más, mint szemantikai ekvivalenciák létrehozása az elbeszélt történet (diegeti-
kus világ) szintjén. 

Krasznahorkai László Sátántangóját elemezve Hárs Endre a Szilasiénál poetoló-
giailag sokkal előkészítettebb s ennélfogva meggyőzőbb kísérletet tesz a narrátori 
autoritás kijátszására a regényben, amikor a doktorhoz rendelődő elbeszélésben 
rámutat azokra az elemekre, amelyeknek elbeszélőjük már nem lehet a tudatában. 
„A narráció körkörösségének korrekciója megszünteti a doktor-figura szövegének 
homogenitását. Egy olyan perspektívát nyit, amelynek a doktor narrátorként már 
nincs birtokában: a végtelen jelét - miközben rója köreit - már nem tudatosan írja 
le." (176.) Az elemző ezek után a doktoron túlható narrátor (vagy implicit szerző) 
alkatának elemzésébe kezd, s a melankolikus lelki alkathoz kapcsolt nyelv- és 
létszemléletre vezeti vissza az elbeszélteknek a beszélőn túlható aspektusait, ezzel 
nyitva teret a jelentések játéka felszabadulásának, melynek végtelenségét egyér-
telműen az allegória trópusának dominanciájára vezeti vissza. Paul de Manra hivat-
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kőzik, aki az allegóriában jelentő és jelentett egységének szükségszerű megtörését 
ismerte fel, s azt hangsúlyozta, hogy „nem létezik dialektikus átmenet a szimbólum-
ból a jelbe. A művészet, ahogy a gondolkodás vagy a gondolkodó emlékezet, a 
jelhez és nem a szimbólumhoz kapcsolódik",'' felidéző jel és felidézett jelentés 
között tehát sohasem lehet teljes azonosság. Hárs az elbeszélő autoritását közvetet-
ten vezeti vissza tropologikus meghatározottságokra, amennyiben nem az elbeszélt 
szöveg, hanem a mögé vetíthető „implicit szerző" alkatából következtet szemiotikai 
törvényszerűségekre. A „différance" - hasonlóan a bevezető tanulmány következte-
téseihez - itt sem a jelentőfolyamatban, hanem egy szerző szubjektum önelhasonu-
lásában találja meg helyét és megtestesülését. A recepciót hasznos kontrollnak is 
használva, az elemző kérdésirányaiban figyelmet fordít ugyan a nyelvi sokféleség 
vagy homogenizáció problematikájára, Szirák Péternek a nyelvi tudat homogenitá-
sára vonatkozó észrevételeit azonban mégsem tudja meggyőzően cáfolni, amennyi-
ben - mivel a nyelvi diszperzitásban valószínűleg nem lelheti meg - a nem-identikus 
ismétlés narratív alakzatában s a történet ehhez rendelt allegorikus lehetőségeiben 
jelöli ki az elbeszélőn túlható szemiózis formáit. Világosan látszik tehát, hogy 
nyelven túli alakzatok irányítják Hárs Endre allegoréziseit mint dekonstruktiv kísér-
leteket, hiszen az értelmező nem hajlandó lemondani egy egységes szubjektum 
képzetéről az elbeszélő/elbeszélt (reprezentált) nyelv uralmának komolyan vétele, a 
nyelv retorikai potenciáljának kiaknázása érdekében. A recepcióelemzés pedig azt 
mutatja, hogy létezik olyan interpretáció, amelynek nyomán ez az értelmezési irány 
fölmerülhetne. Fráter Veronika — csak ezen ismertetés révén hozzáférhető - elemzé-
se ilyennek mutatkozik: „S mivel ez a doktor-narrátortól megkülönböztetett tudat 
'más semmilyen szubjektummal nem hajlandó azonosulni', a narráció - a szerzői 
omnipotenciát inkább áthelyező mint megcáfoló módon - 'a nyelv működéseként' 
értelmeződik." (169- - kiemelés: B. T.) 

Mészöly-elemzésében (Pleonazmus: a vízjel retorikája) Szilasi a pleonazmus 
trópusát vizsgálva annyiban mindenképpen „túllép" Hárs olvasásmódján, hogy nem 
az elbeszélő szöveg metafrasztikus dimenzióira összpontosít elsősorban, de szószer-
kezetek tropologikus összetettségére vezeti vissza bizonyos olvasatok elkiilönbözé-
sének magyarázatát. Ebben az elemzésben azonban a retorikai dimenzió szemügy-
revétele megmarad a puszta stilisztikai vizsgálat szintjén, amennyiben következmé-
nyeit nemcsak a narrátori tekintély megkérdőjelezésével, de egyáltalán az elbeszélt 
történettel és a narrációval sem kapcsolja össze a szerző. A pleonazmus „nem az 
elrejtett 'jelentés' vagy történet köré szervezi az olvasást, hanem folyamatos mozgá-
sával ezek virtualitására, és rögzítetlenségére hívja fel a figyelmet". (162.) A pleonaz-
mus az a trópus, amely a rokonértelmű közötti szemantikai differenciát hangsúlyoz-
za, amivel egyszerre hívhatja föl a figyelmet jelentő és jelentett szétválaszthatatlansá-
gára és arra, hogy a jelentett valamennyiszer más jelentők révén lesz csak értelmez-
hető, ami a szemiózis végtelenségének gondolatához vezet el. Nem dönthető el 
ennélfogva e trópus kapcsán az sem, szerkezete milyen viszonyba állítható a 

' Jacques DIRKIDA: Mémoires pour Paul de Man. Paris, 1988. 78. 
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történet összetettségével s státusával, amely egyszerre hasonló a pleonazmushoz, 
amennyiben ez „a virtuális középpont körüli 'mozgás' alakzata" (162.), s egyszerre 
különbözik el attól, amennyiben úgy is fölfogható mint a jelentésfolyamat tautologi-
kus szerkezetére való utalás. Annyi azonban valószínűsíthető, hogy e kettőssége 
révén történet és trópus közötti átjárhatóság megteremtésének érdekében munkál-
kodik, vagyis retorika és történet aspektusait egyszerre foglalja magába. 

Hárs Endre írja a Fanni hagyományairól készített elemzésében - Paul de Man 
már idézett, a metafora episztemológiáját tárgyazó tanulmányát értelmezve - a kö-
vetkezőket: „amennyiben az elbeszélések szintagmatikussága és a trópusok paradig-
matikussága ugyanazon rendszer két különböző aspektusát képviseli, elképzelhető 
olyan narratív kiterjedés, amely egy trópus logikáját bontja ki, illetve egy olyan 
tropológiai mozzanat is, amelynek leírása valamely narratív kiterjedés logikáját sűríti 
magába." (86.) Ebből a fejtegetésből s a hozzáfűzött lábjegyzetből, mely szerint 
lehet, hogy „Genette is valami hasonlóra gondol, amikor terjedelmes epikai 
művekről szólva azt mondja: '[...] az Odüsszeia vagy Az eltűnt idő nyomában bizo-
nyos értelmében az Ulysses visszatér Ithakába és a Marcel író lesz mondatok (reto-
rikailag) kiterjesztett formái"', mindebből egyértelműen az derül ki, hogy az értel-
mező történet és retorika konvergenciájának fenntartásában érdekelt. A hivatkozott 
Paul de Man azonban éppenhogy nem egyértelmű átjárásként gondolja el a kettő 
viszonyát, amikor a The Epistemology of Metaphor vége felé, a Hárs Endre által is 
idézettekben azt írja: „a történet nem vetheti le a retorika uralmát, mert maga is 
annak alkotóeleme és értelmét is csak abból merítheti." A Hárs által is hivatkozott 
részlet egész mondatát idézem: „És ha elfogadjuk, ismét csak a vita kedvéért, hogy 
a szintagmatikus elbeszélések (syntagmatic narratives) ugyanannak a szisztémának 
a részei, mint a paradigmatikus trópusok (noha nem szükségszerűen komplementá-
risán [though not necessarily complementary], akkor az a lehetőség adódik, hogy a 
temporalis artikulációk, legyenek azok elbeszélések vagy történetek [narratives and 
histories], korrelatívumai a retorikának, de az nem korrelatívuma ezeknek [are a 
correlative of rhetoric and not the reverse]."6 Éppen ezért de Man mást mond, mint 
Genette, amennyiben ő a történet mint trópus és az azt „hordozó" elbeszélő diskur-
zus retorikai aspektusa közötti esetleges divergenciák kimutatásában érdekelt. Más 
kérdés persze, hogy ennek érdekében többször lemondani kénytelen a szereplői és 
elbeszélői diskurzusok összetettségének és a nyelvi diszperzitás perspektivikus ha-
tásmechanizmusainak - nyilván a retorikának kiszolgáltatott - vizsgálatáról. Koránt-
sem eldöntött kérdés persze - és de Man sem tekintette annak - , hogy „a figurális 
metafiguralitás mint a dekonstrukció figurája, legyen az a textualitás dimenziója vagy 
a történelem felbukkanása",7 a térbeliesítés vagy a temporalitás retorikájához tartozó 
alakzatok révén értelmezheti „helyesebben" önmagát. Épp a kettő - szükségszerűen 
retorikai - dinamizálása járulhat hozzá a diskurzus figuratív potenciáljának folytonos 
megújításához. 

6 Faul de MAN: The Epistemology of Metaphor. 28. 
7 J a c q u e s DERRIDA: i. m . 104. 
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Hárs Endre és Szilasi László közös könyve arról tanúskodik, hogy szerzői (a hazai 
deKON-csoport tagjai) szembesültek ugyan a dekonstrukció szempontjainak némely 
következményeivel s ezeket több-kevesebb meggyőző erővel applikálták irodalmi 
szövegek értelmezésében, mégsem állítható, hogy szövegolvasásaikban a radikális 
értelemben vett irodalmiságé s textualitás lehetséges konzekvenciáit megpróbálták 
volna levonni és hasznosítani, amennyiben nemcsak a „betű szétszabdaló hatalmát" 
(de Man), a nyelv materialitását nem engedték szemhatárukba férkőzni, de az 
elbeszélt szöveg (récit) alakzatainak a történettel összetartó poetológiai komponen-
seire sem voltak számottevő figyelemmel. Mindez abból is következik, hogy a(z 
olvasó) szubjektum értelmezésekor az időbeliséget s a tapasztalatiság kódjait na-
gyobb hatalommal ruházták föl, mint a nyelvet s annak retorikai aspektusát. A 
bevezetőhöz visszatérve tehát meg kell jegyeznünk, hogy a dekonstrukció hivatko-
zott szövegeit s technikáit a kötet szerzői azok radikalitásából olykor visszavonva, 
máskor pedig e radikalitás következményeinek kiindulópontjait elcsúsztatva helye-
zik át applikációikban. Ebből a szempontból a pesti és a debreceni hermeneuták 
értelmezői közösségéhez tartozó irodalmárok több tagja alighanem közelebb áll a 
dekonstrukcióhoz, amikor például Jauß irodalmi hermeneutikáját Paul de Man felől 
próbálják újraérteni. De Man és Jauß vitáját tekintve is azt mondhatjuk, hogy minden 
bizonnyal a retorika radikalizálása révén is vezet út az irodalmi hermeneutikától a 
dekonstrukcióhoz, amennyiben - kissé leegyszerűsítve - tapasztalatiság és poétikai-
retorikai összetettség konvergenciájától utóbbi komponensek elsődlegességének 
következményeihez érkezhetünk el. A hazai értelmező közösségeknek földrajzi 
jelzők révén történő értelmezése tehát - közelebbről nézve - mégsem bizonyul 
szerencsés műveletnek, amennyiben a vizsgált olvasásmódok összetettsége cáfolja 
ezen interpretánsok jogosságát. 

Végezetül azonban meg kell jegyeznünk, hogy a Lassú olvasás tanulmányai olyan 
élő kérdéseket tartanak érvelésükben, amelyek a hazai irodalomértésben korántsem 
számítanak még széles körben elfogadottnak s megkerülhetetlennek. Hárs és Szilasi 
- akárcsak a szegedi deKON-csoport itt nem tárgyalt szerzői - már csak emiatt is 
sokat tettek s tesznek annak érdekében, hogy az olvasásról kialakult rögeszméinket 
újragondolhassuk. Az elemzett tanulmánykötet azt is bebizonyította, hogy a honi 
olvasásmódok versengésében dekonstrukció és irodalmi hermeneutika párbeszéde 
bizonyulhat a legtermékenyebbnek. Ez a kijelentés még jogosabbá válhatna abban 
az esetben, ha a deKON-csoport bővítené kánonját, s nem csupán a „világszerűnek" 
számító, de a reprezentáció elvét radikálisan viszonylagosító alkotásokkal is gyak-
rabban foglalkozna. 



Hárs Endre-Szilasi László 

NORMA, KONTROLL, PERSZE 

- Megjegyzések Bónus Tibor recenziójához -

Tudományterületünk bármely képviselője tökéletesen elégedett lehet, ha munkája 
dialógusra késztet egy másik értelmezői közösséghez tartozó, de hasonló kérdések-
ben érdekelt, felkészült és jószándékú kollégát. Bónus Tibor kitüntető figyelmét, 
alapos munkáját, lassú olvasásai éppen ezért nagyon köszönöm, és őszintén remé-
lem, hogy a továbbiakat elsősorban a dialógusra való nyitottság s a köszönet jelének 
fogja tekinteni. 

Kritikájához fűzendő megjegyzéseimet nem elsősorban az motiválja, hogy olva-
satai sok szempontból korrekcióra szorulnak - félreolvasása produktív természetéről 
(is) lesz még néhány elismerő megjegyzésem - , hanem az, hogy következtetéseit a 
hazai tudományos diszkurzus erővonalainak számomra indokolatlan feltérképezé-
séhez és elrajzolásához használja fel. Bónus (a vezetéknevet itt és a továbbiakban 
a kissé nehézkesnek tűnő a DeKON és dekonstrukció című szakmai elbeszélés nar-
rátora" jelzős szerkezet helyett használom) recenziójának bevezetőjében az (egysé-
gesnek tekintett) deKON-csoport törekvéseit a (nem kevésbé egységesnek tekintett) 
dekonstrukció „ideájával" azonosítja, majd dolgozatában a dekonstrukcióról kialakí-
tott elképzeléseitől való (ugyancsak meglehetősen egységesnek látszó) eltéréseimet 
hibaként lajstromozza, hogy - azokat a dekonstrukció honi zászlóvivőjének tekintett 
deKON-csoport egészére kiterjesztve - a dekonstrukciót végül elvitathassa az ily 
módon megkonstruált deKON értelmezői közösségtől. 

Az ugyan valóban nem „cáfolható, hogy a deKON-könyvek szerzői előszeretettel 
hivatkoznak a »déconstruction« metaforáját bevezetőDerrida némely szövegére vagy 
ayale-i iskola tagjainak írásaira". (89-)1 Ezekre a szövegekre azonban nem csupán 
a Dekon-könyvek szerzői hivatkoznak előszeretettel, a deKON-könyvek szerzői pe-
dig nem csupán ezekre a szövegekre hivatkoznak előszeretettel. Nekem magamnak 
pedig sohasem volt az a (lehetetlen) célom, hogy valamiféle elméleti tisztaságú 
eszménynek megfelelve gyakoroljam a dekonstrukciót, mi több, azt sem gondolom, 
hogy amaz elméleti tisztaságú dekonstrukcióeszmény (ha sehol másutt) épp Bónus 
dekonstrukció-értelmezésében lenne fellelhető. Olvasataimat nehezen tudnám Bó-
nus (fenomenológiai ihletettségű) dekonstrukció-olvasatához hasonló módon, egy 
(rejtőzködő, de birtokolható) idea emanatív megmutatkozásaiként, egy absztrakt 
elvrendszer „applikáció" iként (89-) elgondolni. 

1 Bónus szövegére itt és a továbbiakban a jelen folyóiratszám megfelelő oldalszámával utalok. 
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A tüzetes részre térve: Bónus úgy látja, Szilasi szövegeinek szakmai narrátorai 
szerint „esztétikai tapasztalat és formalizálása között nincs egyértelmű átfedés", s 
ezért „akár le is mondhatunk ennek az illúziónak a fönntartásáról" (90.). Ezzel 
szemben Hárs szövegeinek beszélői „a miiértelmezés formalizáló eljárásaiban lát-
ják az esztétikai tapasztalat hatékony közvetíthetőségét", elemzései pedig „az értel-
mezés tanítható, közössé tehető technikáit nagyobb autoritással ruházzák föl, mint 
Szilasi szövegei". (Uo.) Úgy vélem, hogy ha Bónusnak e felosztás keretein belül 
talán igaza is van, maga a felosztás - a beszélőknek a „regiszterkeverőtechnika", 
illetve a tudományos szigor (90.) pólusai köré rendezésével - egyben azt is sugallja, 
hogy a regiszterkeverés feltétlenül lazítja a(z egyetlen?) tudomány szigorát, mely 
tudomány pedig egyébként képes volna egyetlen, maradéktalanul megtisztított re-
giszteren megszólalni. Tökéletesen egységesített tudományos nyelv nem létezik; a 
regiszterek keverednek. Emellett pedig (nyilván eltérő olvasottságom miatt) egyál-
talán nem gondolom, hogy az interpretáció az esztétikai tapasztalat utólagos, a 
közvetítés céljait szolgáló formalizálása lenne. Sokkal inkább annak története, ho-
gyan hozzák létre formalizált fogalmaink ama esztétikai tapasztalatot, mely egyéb-
ként ugyan nem-formalizált, de - ha nem így volna, a formalizálás nélküli értelmezői 
nyelveknek nem lenne oly gazdag a hatástörténetük - attól még tanítható és közössé 
tehető technikák által is hatékonyan közvetíthető. 

A Miért, ki olvas? Az olvasás episztemológiai metaforái című tanulmányról Bónus 
elismerően állapítja meg, hogy az „a megismerés és önmegismerés szükségszerűen 
nyelvi létmódját hangsúlyozza s az önolvasás mindenkori lehetetlenségét azzal hoz-
za összefüggésbe, hogy a reflexiónak elkerülhetetlen elhasonulás a feltétele" (91). 
Hozzáfűzi ugyanakkor, hogy a tanulmány „[a] tükröződés aktusát mint a tapasztalati 
megismerés metaforáját [...] problémátlanul vonatkoztatja a szemiózis működés-
módjára, amikora metafora azon szubsztitutív elméleteire hivatkozik, amelyek végső 
soron belül maradnak egy reprezentációs modell paradigmáján". (Uo. - Kiemelés 
tőlem.) Ez a kifogás szoros olvasatban annyiban bizonyosan kiigazításra szorul, 
hogy a dolgozat a metafora (egyfajta) szubsztitúciós elméletét bevallottan épp abból 
a célból vonultatja fel, hogy azt a reflexiós paradigma ellentmondásainak produktív 
továbbgondolásával a metafora egy másik (derridai) elméletére cserélje. Követke-
zésképp nehezen belátható, hogy egy a tükröződés és a reflexió „reprezentációs 
modelljét " problematizáló - a tükör metaforájától a hullámverés metaforája felé tartó 
- dolgozat hogyan viszonyulhat „problémátlanul" а maga felvetette problémához. 
(A dolgozat beszélőjéhez fűződő genealógiai kapcsolatomra való - indokolatlan -
hivatkozással megerősíthetem, hogy Bónus Tibor következtetésével ellentétben alig-
ha kerülte el „a szerző figyelmét az az inkongruencia, amely az olvasás mint tük-
röződés [. ..] metaforája és a szemiózis mint hullámzó nyelvmozgás denidai metafo-
rája között fen náll" (91. ). 

Mivel azonban feltételezem, hogy ez utóbbi összefüggés nem kerülte el Bónus 
figyelmét, gyanítom, hogy a „reprezentációs modell'-xe. visszavezethető problémát-
lanságot valójában abban a módban véli felfedezni, ahogy „a szerző a szubjektum 
metaforáját következetesen kivonja a nyelvi konstitúció hatalma alól" (91). Nos, a 
dolgozatban az olvasás olyan modellje rajzolódik ki, amely az olvasót (a szubjektu-
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mot) az olvasásban (a nyelvi konstitúció - megértésének - folyamatában) egyfajta 
önkívületben, ájulatban képzeli el. A szubjektum (az olvasó) Bónus reklamálta ön-
azonossága így a dolgozat érvelésében éppenséggel nem vonódik ki a nyelvi kons-
titúció hatalma alól, amikor paradox módon olyan a megértés konstituálta szférába 
helyeződik, amelyet a szubjektum (ön)tudatilag képtelen birtokba venni. Úgy gon-
dolom, nem feltétlenül de Man Nietzsche-olvasatának felidézése az egyetlen mód 
egy ilyen dilemma kibontakoztatására. Ezzel kapcsolatban csak Gadamert tudom 
idézni, aki Derridával (nem) folytatott nevezetes vitájában - kicsit szomorúan, kicsit 
mérgesen - azt mondta: „Aki megszólal, azt szeretné, ha megértenék. Másképp se 
nem beszélne, se nem írna!'2 Ezen pedig még az sem változtat, ha az, aki ezt sze-
retné, tudni véli, hogy ezáltal elkerülhetetlenül azt (is) szeretné, hogy félreértsék. 

Ha viszont Bónus a dolgozat beszélőjének szubjektumára gondol kritikájában, be 
kell ismernem, és ezt - ha jogtalanul is - kiterjeszteném valamennyi dolgozatom 
valamennyi nyelvhasználati én-jére és sujet-jére, a szó mindahány jelentésében, 
hogy bizony nyakig benne vagyok a reprezentációban és a mimetikusságban, 
amennyiben ez innen bentről, a nyelvből nézve a szemiózisról szerzett minden -
nyelvi! - tudásom ellenére is így működik, a nyelvi létmódhoz szükségszerűen 
hozzátartozik, s meglehetősen illuzórikus eszmének tartom éppen egy hermeneuta 
részéről egy a nyelviségre való, ám annak nem kiszolgáltatott rálátás eszméjének 
tudományos normává emelését. 

Helyenként úgy tűnik azonban, hogy nem is szükséges ilyen messzire menni a 
reflexióban a reprezentáció és a mimetikusság bónusi kifogásának értelmezéséhez. 
Bónus szerint a narratív szövegek elemzése különösen ki van téve a mimetikusság 
veszélyének, amennyiben ..a diegézisnek sokkal nehezebb a k.ijátszhatósága, mint 
lírai alkotások esetében "(92.). Szükségesnek tartja, hogy az elbeszélő szövegek (de-
konstrukciós) elemzése „az olvasás tapasztalati (ideologikus) modell'-jének hátra-
hagyásával „a nyelv diszkurzívpotenciáljának kiaknázásával is kapcsolatba " hozza 
a narratív szövegek olvasását. (92.) Ez önmagában hasznos figyelmeztetés lehetne, 
ha Bónus „a nyelvi diszperzitás"(98.), „a nyelv retorikaipotenciáljá "-nak (98.) fel-
tárásán egyidejűleg nem egy olyan elemzést értene, amely a szöveget a nyelviség 
mindezen tulajdonságai reprezentációjának tekinti. A reprezentáció és a mimetikus-
ság értelmezői szemléletmódját Bónus csak annyira tolja el, hogy az elbeszélő szö-
vegben immár ne történet, figurális tudat vagy szerzői szubjektum, hanem nyelvi 
horizontok váljanak felismerhetőkké, legyenek azok bár szereplői, diegétikus avagy 
szerzői horizontok. Ez az eltolás tulajdonképpen csak annak az elvárásnak a recep-
cióesztétikai-hermeneutikai zsargonba foglalását eredményezi, amely az irodalmi 
szöveggel szemben (még mindig) a fikcionális és strukturális zártságok figyelembe-
vételének kritériumát érvényesíti. A horizontok ilyenfajta 'körbekerítése' aligha szol-
gáltat Bónusnak jó alapot dekonstrukciós kritikájához, amennyiben a „nyelvi disz-
perzitás" tulajdonképpen konzekvensebben érvényesülhet az értelmezői nyelvben, 

2 Hans-Georg GADAMF.R: Und dennoch: Macht des Guten Willens. In: Text und Interpretation. Hrsg. 
von Philippe FORC.ET. München. 1984. 59-62., 59. (Fordítás tőlem.) 
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ha az a reflexív (és illuzórikus) rigorozitást fegyelmezetlenségre, a maga alkotta 
horizontok, síkok és diszkurzus-szabályok (reflektálatlan!) megsértésére cseréli fel. 

Bónus Vas Gereben Dixi című szövegéről írott értelmezésem kapcsán joggal fi-
gyelmeztet: alighanem túl gyorsan feleltettem meg egymásnak szereplői közlést és 
a mű felismerésének tekintett bölcseleti tételt, némely (talán szubjektumelméleti 
fejtegetésként is olvasható) citátumnak pedig valószínűleg túl korán örültem. De e 
szövegrész más szempontból is felettébb tanulságos. Az egyik példa: Bónus szerint 
„A szerző [.. 7 bátran érvényesíti a posztstrukturalista »szubjektum-elméletek• elvárá-
sait a régiség alkotásaival kapcsolatban, alighanem elfelejtkezik azonban arról, hogy 
[..Ja recepciótörténet valamennyiszer (akár negatív) kontrollként kínálkozhat az 
elemző számára, vagyis az értelmezés önkényének regulájaként vehető figyelembe". 
(92-93. - Kiemelés tőlem.) Nem felejtkeztem meg a lehetőségről. Csak nem éltem 
vele (nyíltan). Az óvatoskodó igealakok azonban, ügy tűnik, kötelező érvényű fel-
szólítást rejtenek magukban. Miért? És: végül is mi végett, ha a hagyomány törté-
nésből amúgy sem reflektálhatjuk ki magunkat? A második példa: Bónus szerint 
,,[n]oha látható, hogy a szerző- látszólag a dekonstnikció logikájának megfelelően 
- a szöveg eddigi értelmezéseit látványosan a szöveg felől kísérli meg cáfolni, elemző 
eljárásai nem képesek leplezni, hogy előre adott normák, szemantikai ekvivalenciáit 
olvassa bele szövegrészletekbe". (93.) Alighanem valóban kerestem az elméleti olvas-
mányaimmal rokonítható régi szövegrészeket. De kedves elméleti szövegeinket 
kettőnk közül nem én tekintem normának. Ezeken a pontokon, azt hiszem, sajnos 
jól megfigyelhető Bónus felszólító módra és normaállításra elkapkodva hajló (a 
persze'szó felettébb gyakori használatában összegződő) retorikája, mely felkészült 
és alapos szövegének dialógusképességét jelentős mértékben csökkenti. 

Némi vitát már kiváltott Darvasi-értelmezésemhez Bónus is érdemben szól hozzá 
(mimetikus hajlandóságaimra való figyelmeztetését például őszintén köszönöm), szem-
pontjait azonban ezúttal is kissé mereven kéri számon. Nem csupán arról van szó, 
hogy miközben például a mindentudó elbeszélő kijelentéseinek megkérdőjelezhe-
tetlensége Bónus szerint is csupán „hallgatólagos megállapodás"(96.), a mindentu-
dóságot elvitató kísérleteimet mégis azonnal normasértésként érzékeli. Hanem arról 
is, hogy miközben furorpedadogicusa még arra is fontosnak látja külön felhívni a 
figyelmet, hogy „а » d issze mi náció- metaforája egyértelműen utal a szemiózisra" 
(97.), a rendezett tárgyalásmódra irányuló vágya még azt is elfedi számára, hogy az 
„elbeszélés, történet, világszerűség, metaforikusság, eleje-közepe-vége teljesség" (96.) 
felsorolás zavarossága és definiálatlansága nyilvánvalóan nem a szakmai elbeszélés 
beszélőjének, hanem az általa vizsgált kritikai corpusnak a szóhasználatát reprezen-
tálja. Mindenekelőtt pedig azt a némiképp hasonló esetet érdemes még megemlíte-
ni, amikor Bónus szerzői szándékomat kutatva kijelenti: „[alz értekező látókörébe 
gyaníthatóan azért nem került be a nyelvek összjátéka mint az értelmezés szempont-
jainak komponense, mert - ezen elemzése legalább ezt mutatja - applikációjában a 
dekon(strukció) nem más, mint szemantikai ekvivalenciák létrehozása az elbeszélt 
történet (diegetikus világ) szintjén"(97.), s e ponton nem csupán a bizonyító anyag-
tól tekint el, de arról is megfeledkezni látszik, hogy az előző mondatban ő maga 
állította: „A Koller, a férj című novellában a mindentudó elbeszélő az összefoglaló 
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előadásmód (diegézis) révén éppenhogy visszaszorítja a szereplők nyelviként is meg-
nyilvánítható perspektíváját, miáltal nem kis mértékben szűkíti az olvasó perspekti-
vavándorlásban rejlő diszkurzív lehetőségeket, akadályozza, hogy a szereplői hori-
zontokat nyelvieknek tekintse. "(97.) Mindig, minden norma, mindenki számára nem 
lehet érvényes. Már csak azért sem, mert a szöveg valamennyiszer (akár negatív) 
kontrollként kínálkozhat, vagyis az értelmezés (és a normaalkalmazás) önkényének 
regulájaként vehető figyelembe. A dekonstrukció pedig nem módszer, hanem vala-
mi, ami (nem) folyamatosan történik. Néhol így, néhol amúgy. 

Apókatasztázisz. Krasznahorkai László Sátántangó című dolgozatom olvastán a 
regény narrátorának megduplázódását Bónus - amúgy a kritika jóhiszemű olvasóját 
megtévesztő módon - narrátor és „implicit szerző"(97.) kontrasztjaként értelmezi, 
amitől én határozottan elzárkóznék. Ezzel kapcsolatos, hogy a narráció ellentmon-
dásosságáról való spekuláció Szirák Péternek nem „a nyelvi tudat homogenitására 
vonatkozó észrevételeit"„cáfolja", mint Bónus állítja (98.), hanem a homogén létér-
telmezés „közvetítésének monotóniájáról"való gondolatait. (Lassú olvasás 167.) Az 
„elbeszélőn túlható szemiózis" (98.) felismerésével a dolgozat bevallottan nem vala-
mely „szerzői szubjektum"-ra nyit horizontot (mint például Bónus Tibor Aranysár-
kány-elemzése) f hanem egy homogén nyelvi tudat - s ennyiben egységes szubjek-
tum - horizontikus mozgását mint identikus pillanatok időben eltolt sorát, 
„nem-identikus ismétléséit" (98.) modellálja. Ezzel magyarázható, hogy az értelme-
zés a regény narrációjához annak következetlenségei felől közelít, s elemzői refle-
xiójának eredményeit egy önazonos narratív (és nem szerzői!) akarat nem-intencio-
nált önmaga ellen fordulásában véli megragadni, amelynek leírásához (okkal, ok 
nélkül) Walter Benjamin allegória-elméletét hívja segítségül. Ennyit Bónus (egyéb-
ként produktív félre)olvasásának (indokolatlan) korrekciójául. Arra a kérdésre pe-
dig, hogy dolgozatom miért tesz itt is fölösleges (és Bónus szerint problémás) ke-
rülőket, amikor „nem az elbeszélt szöveg, hanem a [...] [narrátor] alkatából 
következtet szemiotikai törvényszerűségekre" (98.), itt is csak azt válaszolhatom, hogy 
az olvasásnak bizony ez is jogában áll, s hogy mellesleg elég unalmas (és szerintem 
problémás) lenne az a clekonstrukciós olvasás, amely mindahány esetben ugyanarra 
a tételmondatra lyukadna ki. 

Bónus szerint Mészöly-elemzésemben „a retorikai dimenzió szemügyre vétele 
megmarad a puszta stilisztikai vizsgálat szintjén, amennyiben következményeit 
nemcsak a natrátori tekintély megkérdőjelezésével, de egyáltalán az elbeszélt törté-
nettel és a narrációval sem kapcsolja össze a szerző". (98.) Az idézett szövegrész 
megítélésem szerint csak oly módon állhatott elő, hogy Bónus nem vette figyelembe 
szövegem figuratív mozzanatait. Amennyiben Bónus szakszövegek esetében mód-
szeresen eltekint a figuratív mozzanatok értelmezésétől, végeredményben elzárja 
magát azok alaposabb megértésétől, feleslegesen megnöveli saját olvasatának vak-

1 BÓNUS Tibor: A kontextusra ráhagyatkozó jelentés. - Az Aranysárkány értelmezéséhez. Literatur.! 
1 9 9 7 / 1 . 2 9 - 5 7 . 
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foltjait, s a „persze, kérdés"pleonazmussal dekonstruáló kérdezőmódja ezen a pon-
ton végképp a perszd,kútor) retorikájába fordulhat át. 

Az olvasását jellemző restriktív látásmódnak köszönhetően Bónus gyakorta lep meg 
a szövegek egyes mozzanatainak bámulatos „rekontextualizálásával". Ismeretes - ha 
szabad Bónus bejáratott fordulatával élnem - , hogy a Forró hideg. Azapória szerelme és 
a Fanni hagyományai című dolgozatom beszélője a Fanni hagyományainak elemzé-
sét saját olvasásának történeteként inszcenírozza. S nem véletlenül, hisz a Fanni hagyo-
mábnyaíban feltárt 'trópust' - „egy gondolat és egy érzület képtelen találkozását "(Lassú 
olvasás 98.) - , amely annak történetét (és történetszerűségét) „a radikális ellentmondá-
sosság egyetlen pillanatába sűríti, nem sikerül másképp megragadnia, mint egy a saját 
értelmezői nyelvében testet öltő ismétlési kényszerrel: a trópusnak egy másik „diakrón 
elbeszélés időbeli tengelyére való melodikus, zenei, szukcesszív kivetítése"a saját (olva-
sás)történetbe való visszacserélése által. A dolgozat elején Paul de Man A metafora 
episztemológiája című tanulmányát idézem, amelynek néhány passzusa a retoricitás 
elsőbbségének fenntartása mellett „az elbeszélés szintagmatikusságának"és „a trópu-
sok paradigmatikusságának"viszonyát is szóba hozza. A tanulmány beszélője de Man 
gondolataira támaszkodva arra a feltételezésre jut, hogy „amennyiben az elbeszélések, 
szintagmatikussága és a trópusokparadigmatikussága ugyanazon rendszer két külön-
böző aspektusát képviseli, elképzelhető olyan narratív kiterjedés, amely egy trópus logi-
káját bontja ki, illetve egy olyan tropológiai mozzanat is, amelynek leírása valamely 
narratív kiterjedés logikáját sűríti magába ". (Lassú olvasás 86. - Az eredeti kiemelése-
ket elhagytam.) Bónust e mondatokhoz fűzött lábjegyzetem („Lehet, hogy Gérard Ge-
nette is valami hasonlóra gondol, amikor terjedelmes epikai művekről szólva azt mond-
ja: •[...] az Odüsszeia vagy Az eltűnt idő nyomában bizonyos értelemben az Ulysses 
visszatér Ithakába és a Marcel író lesz mondatok (retorikailag) kiterjesztett formák '?)- a 
kérdőjel gondos elhagyása mellett - arra készteti, hogy leszögezze, „mindebbőlegyér-
telműen az derül ki, hogy az értelmező történet és retorika konvergenciájának fenntar-
tásában érdekelt". (99- - Kiemelés tőlem.) Márpedig egy ilyen törekvés - fűzi hozzá 
Bónus - összeférhetetlen de Man gondolataival („deMan mást mond, mint Genette"-
Uo.). Az eredetileg kérdő módú (lábjegyzet)szövegből levont igen messzemenő tanul-
ságokat követően Bónust de Man-olvasatom részletes korrekciójában viszont már csep-
pet sem zavarja, hogy beszélőm (főszövegbéli) gondolatmenetét folytatva a továbbiak-
ban retorika és elbeszélés kapcsolatba hozatalának jelentőségét épp „a narráció 
ideológiájának"tropológiai felborításában pillantja meg, amiképp afölött is nagyvona-
lúan elsiklik, hogy a The Epistemology of Metaphoiból idézett és látványosan beszélőm 
fejére (sic!) olvasott teljes de Man-i mondat megegyezik a beszélő (főszövegbéli) gon-
dolatmenetének egy korábbi pontján - néhány bekezdéssel előbb - a Die Epistemologie 
derMetaphetből idézettel.6 

4 Paul de MAN: Die Rhetorik der Blindheil: Jacques Derricias Rousseauinierprelation. In: Uő: Die 
Ideologie des Ästhetischen. Kos dem Amerikanischen von Jürgen Blasius. Frankfurt am Main. 1993- 185-
230., 216. (Fordítás tőlem.) 

5 Uo. 
6 Eltekintve a következő részlettől: „ismét csak a vita kedvéért" (Bónus Tibor fordítása). 
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Bónus megjegyzései fényt vetnek érvelésmódja egy fontos előfeltételére. A köte-
tet és annak tanulmányait ritkán kezeli olyan tudományos gondolatmewe/ként, 
amelynek lépéseit eredményüket illetően szükséges a gondolatmenetben elfoglalt 
helyük szerint megítélni. A dolgozatok tetszőleges pontjairól kiragadott érveléstöre-
dékekből építi fel saját kritikai konstrukcióit. Ennek oka nemcsak Bónus értelmezői 
koncepciójának igencsak szűk tűréshatárában keresendő, hanem abban az implicit 
- a reprezentáció paradigmájára visszanyúló - elvárásban, hogy a tudományos kon-
cepció egy dolgozat bármely pontján transzparens legyen. Ugyanakkor értelmezői 
horizontjában az okfejtés ellentmondásaiként bukkannak fel azon kísérletek is, ame-
lyek az értekezői nyelv temporalitását tudományos szintagmájuk dekonstrukciójá-
ban próbáljuk érvényre juttatni. Ennek magyarázata, hogy az irodalmi szövegekben 
(és elemzéseikben) megnyilvánuló nyelvi tudatformákat - azok minden horizontális 
nyitottságának hangsúlyozása ellenére - az egzakt tudományos diszkurzusban tartja 
a leginkább tükröztethetőnek. Alighanem ennek a premisszának köszönhető az is, 
hogy a dekonstrukciót mint megtanulható és ellentmondásmentesen alkalmazható 
módszert kéri számon a kötet szerzőin, elfeledkezve a nyelv elsődlegességének és 
a beszélő szubjektum általi uralhatatlanságának arról az aspektusáról, amely a de-
konstrukciót és a hermeneutikát a megértés elméleteként egybefűzi. Manfred Frank 
segedelmével úgy gondolom, hogy a professzionális irodalomértelmezés minden 
tudományos implikátuma ellenére sem szabad arról megfeledkezni, hogy „[a]z értel-
mezési munka egyszerre univerzális és ideiglenes: univerzális, mivel egyetlen szöveg 
sem a jelentés hozományával lép az életbe, s ideiglenes, mivel az értelem csúszása a 
jelentőláncon [...] áthidalhatatlan, és az identitás rögzítése mindig csak hipotetiku-
san sikerül."1 

Bónus recenziója nyitányában a következőképpen összegzi szándékait: „Hárs 
Endre és Szilasi László Lassú olvasás című kötetükbe fölvett írásait értelmezve arra 
vagyok kíváncsi, applikációikban hogyan helyezik át s működtetik a dekonstrukció 
általuk hivakozott szövegeinek értelmezői elvárásait s technikáit, s esetleg mely más 
elemzői diskurzusok szempontjaival egyeztetik össze azokat. " (89 ) Szövege olvasa-
tomban nem felel meg e nemes célkitűzésnek, mert (szándékaival alighanem ellen-
tétben) kiérlelt és megszenvedett elméleti álláspontjának alapelveit mindvégig ma-
gától értődőén kötelező erejű normaként képes csak számon kérni, megsértésüket 
mindvégig hibaként fogja fel, s nem tudja azokat problémaként újraérteni. Ráadásul 
a szövegben kimutatott 'hibákat' rövid úton a szöveg egészének, a szakmai elbeszé-
lés narrátorának, a szerzőnek, a kötetnek, majd az egész értelmező közösségnek a 
jellemző vonásaként tételezi, amely eljárás nemcsak a szakmai elbeszélés törté-
netének diszkurzív közvetítettségétől tekint el, de problémátlanul feleltet meg egy-
másnak narrátori közlést és a mű félreértéseként tekintett interpretációs stratégiát, 
foglya marad a leszármazás téveszméjének, mindamellett pedig annyi és oly gyors 
kategória-ugrást hajt végre, hogy az a rendelkezésére álló rövid (s a vitapartner 

7 Manfred FRANK: Vom unausdeutbaren zum undeutbaren Text: Zwei Vorlesungen zum Verhältnis 
von Hermeneutik und Poetik, bei Derrida. In: Uő: Was ist Neostrukturalismus?Frankfurt, 1984. 573-607., 
575. (Fordítás tőlem.) 
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erőszakos megformálására tett gazdaságtalan erőfeszítésekkel is megrövidített) ter-
jedelemben kielégítően már aligha argumentálható. Sietős beszéd ez. Bónus kritikai 
nyelvének gyakori térbeli metaforái (belül marad, nem lép túl, megmarad a ...szint-
jén, közelebb áll) maguk is a jól körülhatárolható egységek, a fejlődés és a perfekció 
- általa is tévesnek tartott - képzetét idézik fel. Mivel azonban értelmezői nyelvein-
ket sem uralhatjuk sohasem maradéktalanul, a sze rző ez irányú elmarasztalásától -
a magam részéről - eltekintek. Lehetséges, hogy Bónus Tibor felfogása e ponton 
belül marad némely céltételező képzeteken. De - számomra - bizonyosnak most is 
csak annyi látszik, hogy „a nyelv ragaszkodik szokásos metaforáihoz, még akkor is, 
ha már világos, hogy alkalmatlanok"H 

Három zárótételét azonban (érvelésének ezen sajátosságai ellenére is) megfonto-
landónak tartom. A tapasztalatiság és a poétikai-retorikai összetettség arányára való 
vissza-visszatérő figyelmeztetéseit maradéktalan, őszinte köszönettel vettem. Bár ko-
rántsem vagyok bizonyos benne, hogy a termékeny párbeszéd elsődleges feltétele 
a beszélők értelmezői közösségek szerinti hovatartozása, mégis bízom a dekonst-
rukció és az irodalmi hermenutika [meg még a többiek, bárkik, mikor kik] párbe-
szédében, különösen akkor, ha az irodalmi hermeneutika is bővítené kánonját, hi-
szen tárgyterületeink ez idő szerint valóban csupán kis mértékben fedik egymást. 
Mivel pedig megítélésem szerint a másik kérdéseire való nyitottság tekintetében 
Bónus nem csupán saját (debreceni, budapesti) értelmező közösségének néhány 
más tagjánál, de a (szegedi) deKON(struktor)ok némelyikénél is távolabb álla her-
meneutikától, а hazai érteimezőiközösségeiknek földrajzi jelzők révén történő értel-
mezése recenziója olvastán számomra immár nem csupán a deKON esetében tűnik 
valóban roppant kérdésesnek. 

8 Northrop FRYE: Kettős tükör. Bp., 1997. 383. (Ford. PÁSZTOR Péter.) 
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Roland Barthes 

HISTÓRIA VAGY IRODALOM, I960 

Volt egyszer a francia rádióban egy naiv és megható műsor: megható, mert a közön-
ségnek azt sugallta, hogy nemcsak a zene históriája létezik, hanem kapcsolat is van 
a história és a zene között; naiv, mert ez a kapcsolat egy egyszerű dátumban látszott 
kimerülni. Ezt hallottuk: 1789: az État Généreaux összehívása, Necker felhívása, 
Galuppi, concerto numero IV, с mollban, vonósokra, anélkül, hogy tudtuk volna, 
hogy a műsor szerkesztője a Necker felhívása és Galuppi concertója között létező 
analogikus kapcsolatról akart-e minket meggyőzni, vagy pedig azt sugallta, hogy 
mindkettő ugyanahhoz az oksági együtteshez tartozik, avagy épp ellenkezőleg, egy 
pikáns koegzisztenciára hívta fel a figyelmet, mintha nekünk kéne bemérni a kü-
lönbséget egy concerto és egy forradalom között; hacsak nem arról szólt, hogy a 
história álarcában álnokul kinyilvánítsa az esztétikai termékek zűrzavarát, a totális 
história hiábavalóságát, beszélni engedvén magát a módszer nevetségességét, amely 
a hougue-i tengeri vereséget és Corelli szonátáit, Doumer elnök megválasztását és 
Honegger Cris du Monde című művéhez írt előszavát hasonlítja egymáshoz. 

De hagyjuk ezt a műsort; naivitásával mást sem tett, mint a rádió közönségét egy 
régi keletű probléma elé állította, a história és a művészi alkotás problémája elé, 
amelyről a szerencse és a különböző rafinéria segítségével vitatkoznak azóta, mióta 
létezik idővel foglalkozó filozófia, vagyis a múlt század óta. Adva van két elem: 
egyfelől a világ, adatainak mennyiségével, politikájával, társadalmával, gazdaságá-
val, ideológiájával; másfelől az alkotás, az egyedi látszata, mindig többértelmű, mivel 
egyszerre nyitott több jelentésre. Az igazi az lenne, ha ez a két elem egymást kiegé-
szíthetné, hogy a térképen távollévőket mégiscsak egy ideális átvitellel lehessen 
összehasonlítani, egymásba illeszteni, ahogy Wegener összeillesztette Afrikát és 
Amerikát. Sajnos, ez csak álom; a formák ellenállnak, vagy ami még rosszabb, nem 
egy ritmusra változnak. 

Igazság szerint mostanáig erre a problémára csupán a filozófia próbált fényt vetni, 
Hegel, Taine, Marx filozófiája. A rendszereken kívül, ezerféle tudásból, csodálatra 
méltó találékonyságból fakadó összehasonlítás létezik, de úgy tűnik, végül a sze-
mérmesség miatt ez mindig töredékes, mert az irodalomtörténész rövidre zár, mi-
helyt az igazi irodalomhoz érkezik: a két elem között bizonyos jeleket vált, kiemel 
néhány összejátszást. Ám lényegében mindegyik elem tanulmányozása autonóm 
módon fejlődik: a két földrajz rosszul kommunikál egymással. 

íme az irodalomnak egy históriája (mindegy melyiknek: nem rangsort állítunk fel, 
egy állapotról elmélkedünk) nem is história, csak így hívják: monográfiák sorozata, 
amelyek mindegyike körülhatárol egy szerzőt és önmagáért tanulmányozza; a his-
tória nem más, mint az egymás után következő egyes emberek sora; röviden, nem 
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história ez, hanem kronológia. Természetesen létezik (és egyre inkább ez jellemző) 
az általánosságra való törekvés műnemekre vagy iskolákra támaszkodva, de mindig 
magába az irodalomban beékelve; a történelmi transzendencia előtti tisztelgés ez, 
előétel a fő fogáshoz: a szerző. Minden irodalomtörténet körülhatárolt kritikák so-
rozatát közvetíti számunkra: nincs különbség a história és az irodalomelmélet kö-
zött, Thierry Maulnier Racine-ját módszertani zökkenő nélkül lehet becsúsztatni az 
A. Adam A francia irodalom története a 17. században című könyvének Racine-ról 
írott fejezetébe; a nyelvezet az, ami változik, nem a szempont; Racine mindkét 
esetben különféleképpen tűnik fel, itt a poétika, ott egy tragikus lélektan fényében: 
a legjobb esetben is úgy áll a dolog, hogy az irodalomtörténet semmi más, mint az 
alkotások, a művek históriája. 

Lehetne másként? Bizonyos mértékig igen: lehetséges egy irodalomtörténet, ma-
gukon a műveken kívül (azonnal rátérek erre is). De mindenképpen, az irodalom 
történészeinek általános ellenállása, hogy éppen a históriába helyezzék át az irodal-
mat, arról tájékoztat bennünket: hogy az irodalmi alkotásnak van egy bizonyos 
állapota, hogy nemcsak úgy nem lehet az irodalmat nyomon követni, mint bármi-
lyen más históriai terméket (ez az, amit senki nem gondol át ésszerűen) ám még 
tájékoztat arról is, hogy bizonyos mértékig az alkotás eme jellegzetessége ellent-
mond a históriának, röviden, hogy a műalkotás lényegében paradox, hogy jelöli a 
kort, és ellen is áll neki. Ez az alapvető paradoxon az, ami irodalmunk históriájában 
többé-kevésbé napvilágra kerül; mindenki által érzékelhető, hogy a műalkotás ki-
csúszik a kezünkből, hogy valami más, mint önmaga históriája vagy forrásainak, 
hatásainak, mintáinak összessége: kemény, önálló mag az események, körülmé-
nyek, gondolatrendszerek bizonytalan tömegében; ezért soha nem egy irodalomnak 
a históriáját rendezzük el, hanem csak az irodalmi alakokét. Összegezve, az iroda-
lomban két alapkövetelmény létezik: egy históriai, amennyiben az irodalom intéz-
mény, s egy lélektani, amennyiben az irodalom alkotás. Tehát hogy tanulmányozni 
tudjuk, két különböző diszciplína szükséges, s tárgy és módszer; az első esetben a 
tárgy az irodalmi intézmény, a módszer a legújabb fejlődési pontján lévő történelem; 
a második esetben a tárgy az irodalmi alkotás, a módszer a lélektani nyomozás. 
E két alapelvnek egyáltalán nem ugyanazok az objektivitásra vonatkozó kritériumai; 
és irodalomtörténészeink minden szerencsétlensége abból ered, hogy összekeverték 
őket, folyton a históriából származó jelentéktelen tényekkel terhelve meg az irodal-
mi alkotást és a legaprólékosabb históriai precizitást vegyítve a par definitionem 
vitatható1 lélektani követelménnyel. E két feladat előtt rendet kell teremteni. 

Ne követeljünk többet a históriától, mint amit adni képes: a história soha nem 
mondja el, mi megy végbe egy szerzőben abban a pillanatban, amikor ír. Sokkal 

1 Marc Bloch már bizonyos történetírókkal kapcsolatban elmondta: „Arról kell megbizonyosodnia, 
hogy egy emberi tett valóban megtörtént-e, vagy nem? Nem győz elég lelkiismeretes gonddal eljárni. 
Arról, hogy mi volt e tettnek indoka. Megelégszik a leggyengébb látszattal is, olyan banális közhelyekkel, 
amelyek ellenkezője is éppúgy igaz lehet." (.Métier d'historien. 102.; Magyarul: M. Bloch: A történelem 
védelmében. Budapest, Gondolat, 1974. 64.) 
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hatásosabb lenne megfordítani a problémát és megkérdezni magunktól, mit ad át a 
mű a saját koráról. Tartsuk tehát a művet dokumentumnak, egy tett bizonyos nyo-
mának, amelynek ebben a pillanatban minket csak a kollektív oldala érdekel; egy-
szóval lássuk azt, ami história lehetne, nem az irodalomé, hanem az irodalmi műkö-
désé. Ehhez a vizsgálathoz készítsünk egy kézenfekvő, bár láthatóan elhamarkodott 
útmutatót: Lucien Febvre Claude Pichois közvetítése által elhíresült néhány megjegy-
zését, amellyel hozzájárult a minket érdeklő problémához.2 Elegendő lesz szembe-
állítani ennek a historikus programnak a pontjait a Racine-ról szóló néhány legújabb 
elmélettel, a leginkább forgalomban lévők egyikével (mondtuk, hogy az irodalom, 
a história és az elmélet anyaga még mindig keveredik), hogy körülhatároljuk az 
általános hiányokat és meghatározzuk a feladatot. 

Lucien Febrve első pontja a miliő tanulmányozása. Népszerű kritikája ellenére a 
kifejezés kétségesnek tűnik. Ha egy nagyon jól körülhatárolható embercsoportról 
van szó, amely az írót körülveszi, és amelynek minden tagja nagyjából ismert (az 
író szülei, barátai, ellenségei), akkor Racine környezetét legalábbis körülményeinek 
megvilágosításával írják le, hiszen a tanulmányok legtöbbször csak jelentéktelen 
életrajzi összefoglalók, anekdotikus történetek bizonyos kapcsolatokról, vagy ami 
még jobb, bizonyos »hajbakapásokról«. Ám ha organikusabban, névtelenebbül fog-
juk fel egy író környezetét, úgy mint gondolatoknak, implicit tabuknak, a „termé-
szet" értékeinek, azonos vagy kiegészítő funkciókkal társított embercsoport anyagi 
érdekeinek színterét, röviden, mint egy társadalmi osztály szeletét, a tanulmányok 
megfogyatkoznak. Karrierje szempontjából Racine lényegében három miliőhöz tar-
tozott (amelyből kettő gyakran egynek számít): a Port-Royal, az Udvar és a Színház 
miliőjéhez; az első kettővel, pontosabban ezek metszéspontjaival kapcsolatban 
(mert Racine szempontjából ez számít) rendelkezésünkre áll Jean Pommier tanul-
mánya Gramont grófnő janzenista és világi környezetéről; másfelől ismeretes egy 
társadalmi és egyben ideológiai szempontú elemzés, amelyet Lucien Goldmann a 
janzenizmus »jobboldali« szárnyává tett. A színházi környezetről, legjobb tudomásom 
szerint kevés az információ, hacsak nem anekdotikus, nincs szintézis; az életrajzi 
tény ezen a ponton homályosítja el leginkább a történelmi tényt: született-e Racine-
nak Du Parctól kislánya? Ez a probléma megóv attól, hogy a színész környezetében 
élő szokások vizsgálatához eljussunk, és hogy ebben keressük a historikus jelentést. 
E szám szerint szerény jegyzékből azonnal megértjük a hibát: óriási nehézséget 
jelent a miliőről alkotható általánosításokhoz való eljutásban az, ha mindezt egy 
művön és egy életrajzon keresztül próbáljuk megtenni; amióta bizonyos következe-
tességet követelünk az iskolázottak csoportjától, az egyén meghátrál; sőt éppenhogy 
az szükséges, hogy ne érezze zavarban magát. L. Febvre igazán számításba vette a 
miliőt a Rabelais-ban; központi figura-e ebben Rabelais? Egyáltalán nem; inkább 
polemikus kiindulópont (a polémia L. Febvre szokratikus démonja volt), szenvedé-
lyes ürügy, hogy a 16. századi ateizmus túl modern értelmezését jó űtra terelje; 

2 Claude P I C H O I S : „Les cabinets de lecture ä Paris durant la premiere moitié du XIXe siécle". Annales-
juil.-sept. 1959. 521-531. 
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röviden, egy ki kristályosításra szolgáló ürügy. De milyen sokat egyeztetnek a 
szerzőhöz, milyen túlzott elnézéssel vizsgálják a zsenit, és így éppen a miliő egésze 
az, amely anekdotákhan, »irodalmi sétákban« szétforgácsolódik.3 

Racine közönségére vonatkozóan (L. Febvre programjának második pontja) sok 
a közbevetett megjegyzés, a pontos számadat, ez természetes (főleg Picard-ban), de 
semmilyen újabb szintézis nincs, a kérdés alapja rejtve marad. Kik jártak az előadá-
sokra? A Racine-ról szóló tanulmányokat Corneille (kunyhójában meghúzódva) és 
Mme de Sévigné olvasta. De még ki? Az udvar, a város, pontosan kik? És még inkább 
e közönség társadalmi összetétele, a színház működése az ő szemükben az, ami 
érdekel bennünket: szórakozás? álom? azonosulás? távolságtartás? sznobizmus? Mi-
lyen arányban jutottak szerephez ezek az elemek? A mai közönséggel való egyszerű 
összehasonlítás felveti a valódi problémákat. Közbevetőleg megjegyzik, hogy a 
Bérénice a könnyek sikerét hozta meg. De ki sír ma már a színházban? Azt kívánnák, 
hogy Bérénice könnyei ugyanannyit jelentsenek annak, aki hullajtotta, mint azok-
nak, akiket könnyekre fakasztott, azért hogy a könnyek históriáját adják nekünk, 
hogy ezentúl, fokozatosan egyéb sajátságokra bukkanva, a korszak egész érzelmi 
életét (rituális vagy valóban lélektani?) ábrázolják, pontosan úgy, ahogyan Granet a 
gyász megnyilatkozásait rekonstruálta a kínai színházban. A téma ezerszer jelezve, 
de soha ki nem aknázva, mégiscsak a mi irodalmunk sztár-századáról szól. 

A másik (L. Febvre által megjelölt) historikus tárgy: ennek a közönségnek (és a 
művészeknek) az intellektuális felkészültsége. Márpedig a tájékoztatás, amelyet a 
klasszikus képzettségről kapunk, töredékes, ebből nem lehet összeállítani azt a 
klasszikus gondolati rendszert, amelyet minden pedagógia feltételez. Mindig csak 
úgy mellékesen jegyzik meg, hogy a janzenista oktatás forradalmi volt, hogy taní-
tották a görögöket, hogy ez a társadalmi réteg franciául tanulta mindezt, stb. Nem 
tudnak-e továbblépni, legyen szó a részletekről (például egy társadalmi osztály »él-
ményeiről«), a rendszer mélységéről, a kor oktatási szokásaival való kapcsolatairól 
(mert Racine közönsége nem volt teljesen janzenista)? Vagyis nem tudnák-e próbára 
tenni a francia oktatás történetét, még ha csak részben is? Mindenesetre a hiány 
kifejezetten ezeknek az irodalomtörténeteknek a szintjén érzékelhető, melyeknek 
éppen az lenne a szerepe, hogy ellássanak minket információval mindenről, ami a 
szerzőben nem maga a szerző. Igazság szerint, a források kritikusa nevetséges szín-
ben tűnik fel az ifjút formáló miliő tanulmányozója mellett. 

Talán egy kimerítő bibliográfia tájékoztatna a minket érdeklő összes lényeges 
kérdésről. Egyszerűen csak azt mondom, hogy a szintézis ideje elérkezett, de ez a 
szintézis a jelenlegi irodalomtörténet keretein belül nem képes kiteljesedni. Valójá-
ban egy hiba rejlik a hiányok mögött, mivel csak szempontot kínál fel, de nem ad 
információt; nem kevésbé alapvető hiba ebben: a szerzőhöz igazított »központosítás« 
előjoga. Mindenütt Racine az, aki összehasonlítási alapot képez az előtte és körülötte 
lévő históriával, nem a história az, amely Racine-t idézi. Minél kevesebb a rájuk 

3 Ha azt vizsgáljuk meg, mi is az ő Port Royal-ja, Saint Beuve rendkívüli érdeme, hogy leírta ennek 
valódi miliőjét, ahol egyetlen alak sincs kivételezett helyen. 
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vonatkozó anyag, az okok annál világosabbak: a Racine-ról szóló munkák lényegé-
ben egyetemesek; nem lehet nekik ellenszegülni másképp, mint korlátolt ürügyeket, 
magukat a felsőoktatás kereteit használva: egyfelől a filozófia, másfelől a történelem, 
még messzebbről az irodalom; e diszciplínák között egyre több és egyre elfogadot-
tabb az átfedés; ám egy elavult keret határozza meg magát a kutatás tárgyát, mely 
mindinkább azon elgondolás ellen való, miszerint az új szellemtudományok tárgya 
az ember lesz.1 A következmények súlyosak: a szerzőhöz alkalmazkodva, az irodal-
mi zseni figuráját helyezve a megfigyelés fókuszába, távoli, zavaros térségekbe 
száműzik az igazán historikus kérdéseket; csak véletlenül, futólag érintik őket; az 
utánajárás gondját másokra hagyva, a legjobb esetben is csak jelzik őket; az iroda-
lomtörténet lényege így gazdátlan marad, elhagyatva mind a történész, mind az 
irodalmár által. Mondhatnánk, hogy irodalomtörténetünkben az ember, a szerző a 
historizáló történelemben foglal helyet: más síkon viszont létfontosságú azt felismer-
ni, hogy mégiscsak elállja az egész kilátást; önmagában véve igaz, hogy torzított 
látásmódhoz vezet. 

Anélkül, hogy beszéltünk volna ismeretlen témákról, e hatalmas területekről, ame-
lyek arra várnak, hogy feltörjék őket, lássunk olyan talajt, amelyet Picard már kitűnően 
feltört: a tollforgatók helyzetét a 17. század második felében. Racine-ból kiindulva, 
szigorúan ehhez tartva magát, Picard csupán egy dologgal járult hozzá a problémához. 
A portré anyaga számára kikerülhetetlenül a história, a témát mélységében látta (ezzel 
kapcsolatban előszava igen kategorikus), de ez még nem más, mint az ígéret földje. 
A szerző elsőbbrendűsége által elkötelezvén ugyanannyi gondot fordít a szonettek kö-
rüli problémákra, mint Racine jövedelmére. Picard korlátozza az olvasót abban, hogy a 
társadalmi információt, amelyben egyébként meglátta az érdekességet, akárhol keres-
hesse; még mindig csak Racine társadalmi helyzetéről tájékoztat. De valóban kivételes 
helyzet volt-e ez? Másokat, főként a kis írókat is beleértve? Picard akármennyire távol 
tartja magától a lélektani értelmezést (»törtető» volt-e Racine?), Racine személye újra és 
újra visszatér hozzá és zavarba hozza. 

Racine körül maradtak még más felfedezni való álláspontok, éppen azok, melyek 
L. Febvre utolsó pontjául szolgálnak: az, amit a kollektív tudat fényeinek nevezhet-
nénk. A jól informálódott racine-i kritikusok útközben maguk is jelezték ezeket, arra 
vágyakozván, hogy egy nap, jóval Racine-on túljutva, ezeket is felfedezik. Jean 
Pommier az, aki egy Racine-nal kapcsolatos mítosz történetét követeli, amelyről 
könnyű elképzelni, milyen éles fényt vetne a lélektanra, egyszerűen szólva: a bur-
zsoá, Voltaire-től Robert Kemp-ig. A. Adam, R. Jasinski és J. Orcibal hívta fel a 
figyelmet az ízlésre, a 17. században az allegória úgyszólván intézményesített hasz-
nálatára: a kollektív tudat tipikus ténye, mely szerintem másképpen jelentős, mint 

4 Nyilvánvaló, hogy az oktatás keretei koruk ideológiáját követik, ám változó lemaradással: abban az 
időben, mikor Michelet elkezdte tanulmányait a College de France-ban a diszciplínák szétválása vagy 
inkább összekeveredése (különösen a filozófiáé és a történelemé) igen közel állt a romantikus ideoló-
giához. És manapság? A keret szétrobban, ennek bizonyos jelei láthatók: a Humán Tudományok hozzá-
adása a Bölcsészeti.ez az új Tudománykar nevében, az École des Hautes Études oktatásügye. 
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maguknak a kulcsoknak a valószínűsége. Megintcsak Jean Pommier az, aki a 17. 
század fantáziájának históriáját követeli (és különösen a metamorfózis témáját). 

Látható, hogy ennek az irodalomtörténetnek a feladatai, amelynek itt elkötele-
zettségeit értékeljük, nem hiányoznak. Én olyanokat is látok, melyeket az olvasó 
egyszerű tapasztalatai keltenek. Például ezt: nem rendelkezünk egyetlen klasszikus 
retorikát tárgyaló modern munkával sem; a megszokott dolgok közül a pedáns 
formalizmus múzeumába száműzzük a gondolati alakzatokat, mintha máshol nem 
is léteztek volna, mint a jezsuita atyák értekezéseiben^ Racine-nál pedig bőven van 
belőlük, nála, akit költőink közül a legtermészetesebbnek tartunk. Márpedig éppen 
a világ egy szelete az, amelyet a nyelv érzékelhetővé tesz a retorikai alakzatokon 
keresztül. Ez szabja meg a stílust? a nyelvezetet? Egyik sem; igazából egy valódi 
intézményről van szó, a világ egy formájáról, mely épp annyira jelentős, mint a 
festészetben a tér történeti megjelenítése: sajnos az irodalom még mindig a maga 
Francastelét várja. 

Ez a kérdés, amely szerintem sehol nem vetődött fel (még Febvre programjában 
sem), hacsak nem a filozófusoknál, kétségtelenül elég, hogy érvénytelenné váljon 
az irodalomtörténészek szemében: mi az irodalom? Nem akarunk mást, mint histo-
rikus választ: mi az irodalom (a szó egyébként anakronisztikus) Racine és kortársai 
számára, pontosan milyen funkciót, az értékek rendjében milyen helyet tulajdoní-
tottak neki stb.? Őszintén szólva rosszul gondolják, hogy lehet foglalkozni az iroda-
lom históriájával anélkül, hogy először is a saját létére kérdeznének rá. Sőt lehetsé-
ges, hogy az irodalom históriája a szó szoros értelmében különben magának az 
irodalom fogalmának a históriája? Márpedig ezt a fajta történeti-ontológiát, a létező 
legkevésbé természetes értékelések egyikén nyugodva nem találni sehol. Ezt a hi-
ányt nem mindig érezzük ártatlannak: ha aprólékosan nyomozunk az irodalom ese-
ményei után, kétség nem fér e kérdés fontosságához; az írás éppolyan magától 
értetődőnek tűnt, mint az evés, vagy az alvás, vagy a szaporodás, ehhez nincs 
szükség a históriára. Honnan van annyi irodalomtörténésznél ilyen ártatlan kifeje-
zésmód, ilyen ítéletbeli hajlékonyság, ilyen csönd eme alapkövetelményről való 
tanúskodásra szánva: meg kell fejtenünk Racine-t, nem a saját problémáink tükré-
ben, de legalábbis az örök irodalom eszméjének tekintetbe vételével, amelynek meg 
lehet, meg kell vitatni a megjelenési módjait, de nem magát a létét. 

Márpedig a történelembe visszahelyezett irodalom léte már nem lét. Deszakrali-
zálva, ám szerintem annál gazdagabban, az irodalom újra a nagy emberi cselekede-
tek, a relatív formák és funkciók egyikévé vált, éppen azzá, amit Febvre szüntelenül 
követelt a históriától. Tehát csak az irodalmi funkciók szintjén (produktum, kom-
munikáció, fogyasztás) képes a história magát elhelyezni, és nem azoknak az egyé-
neknek a szintjén, akik a históriát csinálják. Másképpen fogalmazva, az iroda-
lomtörténet csak akkor lehetséges, ha szociológiaivá válik, ha a tevékenységek, az 
intézmények és nem az egyének iránt érdeklődik6 Látható, hogy miféle históriához 

5 Lásd például Pere LAMY munkáját, La Rhétorique ou l Art de parier (1675). 
6 Erről a témáról lásd MKYERSON: Les Fonctionspsychologiques et les Euvres. Paris, Vrin, 1948. 223 p. 
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vezetnek Febvre pontjai: éppen az általunk ismert irodalomtörténettel állnak szem-
ben; az eszközök itt is megtalálhatók, legalábbis részben, de az elrendezés és a 
jelentés ellentétes: úgy tekint az írókra, mint egy intézményes tevékenység részt-
vevőire, amelyben a személyesség túlhaladott, pontosan úgy, ahogy a primitívnek 
mondott társadalmakban a varázsló részt vesz a mágikus funkciókban; ez a funkció 
egyetlen írásos törvényben sincs rögzítve, csak az ezt gyakorló személyeken keresz-
tül érthető meg; s ez mégiscsak az egyetlen funkció, amely a tudomány tárgya. 
Olyan irodalomtörténethez kell tehát eljutni, mint amilyennek ezt a funkciót ismer-
jük, egy radikális, analóg átalakításnak, melyekkel a királyokról szóló krónikáktól a 
helyesen értelmezett históriához lehet jutni. Irodalmi krónikáinkat egészítsük ki új 
históriai adalékokkal, itt kiadatlan anyagokkal, ott felújított életrajzzal, és semmire 
se megyünk: a keret az, amelyet szét kell robbantani, és a tárgyat kell önmagával 
megfeleltetni. Metsszük le az irodalmat az egyénről! Látható az elkülönítés, maga a 
paradoxon. De az irodalom históriája csak ezen az áron lehetséges; hagyjuk abba a 
pontosítgatást, ami szükségszerűen az intézményesített korlátok közé vezet vissza, 
az irodalom históriája igen korlátolt história lesz. 

Most hagyjuk el a működés históriáját, hogy az alkotáséhoz közelítsünk, amely az 
általunk elrendezendő irodalomtörténetek állandó tárgya. A Phaedra után Racine 
nem írt több tragédiát. Ez tény, de kifogás lehet-e a história más tényeivel szemben? 
Ki lehet-e terjeszteni? Kevéssé, a fejlődése végül is paradigmatikus; hogy értelmet 
kaphasson, akármilyen legyen is az (és nagyon különbözőeket képzelnek el), alap-
követelményként kell meghatározni egy racine-i alapot, egy racine-i létet, ezt a 
lehetséges létet a világban, röviden egy bizonyíték nélküli anyagra kell rátalálni, 
mely maga a szubjektivitás. Racine-ban lehet objektíven megérteni az irodalmi intéz-
mény működését; ezt az objektivitást lehetetlen fönntartani, amikor Racine-ban az 
alkotás működésére akarunk rátalálni. Másfajta logika ez, másfajta igény, másfajta 
felelősség; értelmezni kell az egyén és a mű közti kapcsolatot: hogyan tegyük ezt 
anélkül, hogy a lélektanra hivatkoznánk? És hogyan lehetne ez a lélektan más, mint 
az irodalomtudós választása? Röviden, az irodalmi alkotás elmélete, akár objektív-
nek, akár részlegesnek álcázza is magát, nem lehet rendszeres. Nem panaszkodni 
kell emiatt, hanem a rendszer felszabadítását kell követelni. 

Többé-kevésbé lehetetlen az irodalmi alkotás felé közelíteni anélkül, hogy a mű 
és a művön kívüli valami között lévő kapcsolat létét alapkövetelményként állítanánk 
fel. Sokáig azt hitték, hogy ez a kapcsolat esetleges, hogy a mű termék: innen 
származik a forrás, az eredet, a visszatükrözés stb. elmélete. Eme termékeny kap-
csolat bemutatása egyre kevésbé tűnik védhetőnek: a magyarázat vagy csupán egy 
jelentéktelen részét érinti a műnek, ez nevetséges; vagy pedig erőteljes kapcsolatra 
utal, amelynek a durvasága ezer ellenvetésre ad okot (Plehanov, az arisztokrácia és 
a menüett). A termék eszméje lassacskán helyet adott a jel eszméjének: a mű saját 

7 G O L D M A N N jól látta A problémát: megkísérelte Pascalt és Racine-t egyetlen látásmód alá vetni, és A 

világnézet koncepciója nála kifejezetten szociológiai. 
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magán túli jellé válik; az elmélet abból áll tehát, hogy az irodalmár megfejti a jelen-
tést, hogy felfedezi benne a terminusokat, elsősorban a rejtett terminusokat, a jelöl-
tet. Mostanában L. Goldmann az, aki a legteljesebb elméletet közölte, amelyet a 
jelentés elméletének hízhatunk, legalábbis akkor, ha a történeti jelöltre vonatkozik, 
mert ha ezt a pszichikai jelöltre is érvényesnek tartjuk, akkor a pszichoanalitikus 
elmélet és a sartre-i elmélet már a jelentés elmélete volt. Tehát egy olyan általános 
fejlődésről van szó, mely a műalkotás szétnyitásából áll, nem egy ok hatásaként, 
hanem egy jelölt jelentéseként. 

Habár a tudományos elmélet (mondhatnám-e azt egyszerűen, hogy egyetemi?) 
lényegében még hű maradt az eredet (organikus és nem strukturális) eszméjéhez, 
pontosan ott tart, hogy a racine-i szövegek magyarázatakor Racine-t a jelentések 
rendszereként fejti meg. Milyen kerülő úton? Az allegóriáéval (vagy a szerzők sze-
rinti kulccsal vagy utalással). Tudjuk, hogy Racine manapság a históriai (Orcibal) 
vagy az életrajzi (Jasinski) kulcsok teljes rekonstruálását idézi elő: Andromakhé Du 
Pare volt? Oresztész Racine lenne? Monima Champmeslé? A toulouse-i gyermekkor 
lányait testesítik meg az Eszterben a fiatal zsidólányok kara? Atália Guillaume 
d'Orange lenne? stb. Márpedig az a valamiféle szigor vagy engedékenység, amivel 
kezelik, az allegória mégiscsak lényegében egy jelentés, amely kibékíti a jelölőt és 
jelöltet. Arra a kérdésre nem térünk vissza, hogy megtudjuk, nem lenne-e érdeke-
sebb az allegorikus nyelvezetet egy korszak tényeként tanulmányozni, ilyen vagy 
olyan kulcs valószínűségét megvizsgálni. Erről csupán az jegyzendő meg: a művet 
tárgyaljuk, mint valaminek a nyelvezetét, itt politikai tényt, amott magát Racine-t. 

Az unalom, mármint az ismeretlen nyelv megfejtése közben, mely nyelvhez nem 
létezik a Rosetti kőhöz hasonlóan kontroli-szöveg, szó szoros értelmében való-
színűtlen, kivéve, ha lélektani alapkövetelményekhez folyamodunk. A jelentés el-
mélete, az olvasat következetes jellegére vállalkozó szigorúság vagy elővigyázatos-
ság valamifajta erőfeszítése minden szinten megtalálható. Elsősorban magának a 
jelölőnek a szintjén. Mi is az, ami igazából jelöl? egy szó? egy vers? egy személy? 
egy helyzet? egy tragédia? a mű egésze?8 Ki képes a jelölőt elrendezni nem induktív 
módon, vagyis anélkül, hogy először a jelöltet a jelölő elé helyezné? És ez az, ami 
még rendszeresebb: mik teszik ki a mű azon részét, melyekről nem mondható el, 
hogy jelölnek? Az analógia hatalmas háló: a Racine-ra vonatkozó diszkurzusok há-
romnegyede áthalad rajta. Attól fogva, hogy felvállalják a jelentések egy elméletét, 
hogyan álljanak meg ezen az úton? Vissza kell-e küldeni az összes nem-jelentőt az 
alkotás misztikus alkémiájába, tudományos szigorra pazarolván el a költemények 
kincseit, aztán a többit illetően lustán átengedvén magukat a műalkotás valóban 
mágikus koncepciójának? És milyen bizonyítékok adhatók egy jelentésről? A tény-
szerű rámutatások száma és konvergenciája (Orcibal)? Itt nem is a valószínűt, csak 

s 1. Károly gyermekeit ezekkel a szavakkal bízta rá Henriette d'Angleterre-re: -Nem bízhatok gondjai-
ra drágább kincset-, és Hector az övéit ezekkel a sorokkal: Gondjaidra bízom egyetlen kincsemet. 
R. JASINSKI ebben jelentős összefüggést látott, egy forrás, egy modell alapján következtetett. Hogy értékel-
ni tudjuk egy ilyen jelentés valószínűségét, mely jóllehet, nem más, mint véletlen egybeesés, hivatkoz-
nunk kell Marc B L O C H vitapontjára a Métier d'historien című könyvében (60 sk.). 
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a hihetőt érintjük. Egy kifejezés »jól sikerültsége« (Jasinski)? Ez az alapkövetelmény 
azzal jellemezhető, hogy a költemény minőségét a kifejezésre juttatott érzelem „át-
élésére" alacsonyítja le. A jelentésrendszer koherenciája (Goldmann)? Szerintem ez 
az egyetlen elfogadható bizonyíték, minden nyelvezet erőteljesen mellérendelt rend-
szer lévén; ám azért, hogy a koherencia nyilvánvalóvá váljon, ki kell terjeszteni az 
egész műre, vagyis el kell fogadni egy teljes elmélet kalandjait. így a jelentés elmé-
letének objektív szándékai minden nyelvi rendszer lényegében önkényes szabályai 
által feltétlenül meghiúsíttatnak. 

A jelölt szintjén ugyanolyan az önkényesség [arbitraire]. Ha a mű a világot jelöli, 
a világ mely szintjére helyezzük el a jelentést? Az aktualitásban (Atália számára az 
angol Restauráció)? Politikai válságban (Mirtbidates számára az l671-es török vál-
ság)? A »vélekedések áramában«? A »világításban« (Goldmann)? És ha a mű a szerzőt 
jelöli, ugyanez a bizonytalanság lép fel: a személyiség mely szintjén rögzítsük a 
jelöltet? az életrajzi körülményekben? a szenvedélyek szintjén? a korszak pszicholó-
giájában? egy archetípus pszichédé ben (Mauron)? Minden esetben döntés a szintről, 
kevéssé a mű funkciójaként, mint inkább egy előre kialakított, a lélektanból vagy a 
világból levezetett elgondolásként. 

A szerzőről írott elemzés lényegében szemiológia, mely nem meri magát megne-
vezni. Ha merné, legalábbis megismerné határait, nyilvánosságra hozná választását; 
megtudná, hogy mindig két bizonytalan tényezővel kell számolnia, tehát vállalnia. 
Egyfelől, egy jelöltnek mindig több jelölője lehetséges: a jelek örökké többér-
telműek, a megfejtés mindig választás. Az Esztetben lázadók-e az elnyomott zsidók, 
a janzenisták, a Zsidólányok kara vagy az emberiség megfosztatott-e a megváltástól? 
...saz ázott föld, a poshadt, / sóhajtva itta be vérét Erechteusnak, mitológiai színezet, 
pontos nyom vagy egy valóban racine-i fantázia töredéke? Mirthidates hiánya az 
ideiglenes király száműzetése-e vagy az Apa fenyegető hallgatása? Egy jelölőnek 
hány jelöltje! Nem azt mondjuk, hogy az egyes jelöltek valószínűségének mérlege-
lése hiábavaló; inkább azt mondjuk, hogy nem lehetséges véglegesen kiválasztani 
egy adott részt az egészként létező gondolati rendszerből. Ha úgy döntenek, hogy 
Mirthidates az Apa, akkor pszichoanalízist végeznek; de ha úgy döntenek, hogy 
Corneille, akkor egy meglehetősen önkényes pszichológiai alapkövetelményre utal-
nak, ami banális úgy, ahogy van. Másfelől, a mű értelme egyformán kötelez,9 akár 
úgy döntenek, hogy itt és nem ott állnak meg. A tudósok jó része azt képzeli, hogy 
a felületes megakadás nagyobb objektivitást garantál: a tények felületén maradva, 
azokat jobban tisztelik, a hipotézis bátortalansága, banalitása saját érvényességének 
záloga lesz. Ebből a tények nagyon gondos, gyakran nagyon ügyes összeírása szár-
mazik, de amelynek az értelmezés abban a pillanatban, mikor megvilágító erejűvé 
válik, okosan véget vet. Racine-nál például feljegyzik a szemekkel kapcsolatos rög-
eszméjét, de fetisizmusról tilos beszélni; jelzik a kegyetlenség vonását, de nem akar-
ják bevallani, hogy szadizmusról van szó, azzal az ürüggyel, hogy a szó nem létezett 

9 SARTRE kimutatta, hogy A pszichológiai irodalomelmélet (például P. Bourget elmélete) túl korán áll 
meg, pontosan ott. ahol a magyarázatnak kellene kezdődnie. (L'Etreet leNéant Gallimard, 1948. 643s.) 
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a 17. században (ez nagyjából olyan, mint amikor egy elmúlt korszak országának 
klímáját nem hajlandók rekonstruálni, azzal az ürüggyel, hogy akkor még nem lé-
tezett dendroklimatológia); esik szó arról, hogy 1675 körül az Opera kiszorította a 
színházat; de eme gondolkodásmódbeli változás a körülmény szintjére redukálódik: 
ez a lehetséges okok egyike Racine elhallgatásának a Phaedra után. Márpedig ez 
az óvatosság már egy rendszeres látásmód, mert a dolgok nem többé-kevésbé je-
lentenek, jelentenek vagy nem jelentenek: azt mondani, hogy felületesen jelentenek, 
már egyben állásfoglalás. Minden jelentés lévén feltehetően felismerhető, hogyan 
lehetséges mégis, hogy nem azt részesítik előnyben, amely határozottan helyezkedik 
el a személyiség (Mauron) vagy a világ (Goldmann) legmélyén, ott ahol egyáltalán 
esély van valódi egység elérésére? Bizonyos számú kulcsot megkockáztatva, R. Ja-
sinski azt sugallja, hogy Agrippina a Port-Royalt jelképezi. Meglehetősen merész; de 
nem látják, hogy egy ilyen ekvivalencia csak bizonyos mértékig kockáztatja a sínen 
maradást? Minél jobban erőltetik a hipotézist, annál jobban megvilágosodik, annál 
valószínűbb lesz; hiszen Agrippinában csak úgy lehet megtalálni a Port-Royalt, ha 
mindkettőt lealacsonyítjuk a fenyegető archetípus szintjére, a racine-i psziché leg-
mélyére helyezve: Agrippina csak akkor a Port-Royal, ha mindkettő az Apa, a ter-
minus egyszerű pszichoanalitikus értelmében. 

Ami azt illeti, soha nem a véletlen műve, hogy a tudós megáll a jelentésnél. A tudós 
helyzetének felfedése végzetesen az elmélet kritikájához vezet. Racine minden olva-
sata, ha személytelenként kötelezi el magát, egy előremutató elképzelés tesztje. Egyesek 
kinyilvánítják saját referenciáikat: Mauron pszichoanalitikus, Goldmann marxista. A töb-
bieket szeretnénk kérdőre vonni. És mivelhogy ők az irodalmi alkotás történészei, hogyan 
mutatják be ezt az alkotást? Az ő szemükben pontosan mi egy mié 

Elsősorban és lényegében alkímia; egyfelől ott vannak a históriai, életrajzi, ha-
gyományra vonatkozó (forrásanyagok; másfelől (mert nyilvánvalóan eme anyagok 
és a mű között megmaradt a szakadék) a nemes és a határozatlan nevekben van 
egy nem-tndom-micsoda: az alkotó lendület, a lélek misztériuma, a szintézis, rövi-
den, az Élet; ezzel nem sokat törődnek, hacsak nem szemérmességből tisztelik, ám 
ugyanakkor tilos rátapintani: a rendszeréit lemondanak a tudományról. Ekképp 
ugyanazt az észjárást látni a jelentéktelen részletekre irányuló szigorú tudo-
mányosság kimerülésében (mennyi divatos botrány egy dátum vagy egy vessző 
miatt) és a mű tisztán mágikus alapeszméjének lényegében csata nélküli visszaállí-
tásában: itt a pozitivizmus minden bizalmatlansága, ott a skolasztikus magyarázatok 
örök tautológiához való előzékeny folyamodványa a legkövetelődzőbb; ahogy az 
ópium altatóerejével elaltat, ugyanúgy egy kreatív erő hozza létre Racine-t: a titok-
zatosság különös alapeszméje, amely folyton azzal foglalkozik, hogy jelentéktelen 
okokat találjon; és a tudományról való különös elképzelés, amely valójában félté-
keny őrködés a megismerhetetlen fölött. A pikáns az, hogy az inspiráció romantikus 
mítosza (hiszen összességében Racine alkotó lendülete nem más, mint múzsájának 
profán neve) egybegyúrja az összes tudományos módszert; így a két ellentétes ideo-
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lógiából10 kevert rendszert hoz létre, és talán egy könnyen kezelhető forgóajtót, a 
mű racionális vagy irracionális, ahogy a szükség hozza: 

Madár vagyok; szárnyaim lássátok... 
Egér vagyok; éljenek a patkányok! 

Értelem vagyok; lássátok bizonyítékaim. Rejtély vagyok; ne közelítsetek meg. 
A mű a (racionális) elemek (rejtélyes) szintéziseként való elgondolása való-

színűleg sem nem igaz, sem nem hamis; egyszerűen egy - kifejezetten következetes 
és tökéletesen datált - módja a dolgok megjelenítésének. Más, és nem kevésbé 
sajátos az, ami kikerülhetetlenül azonosítja a szerzőt, szeretőit és barátait ezekkel a 
szereplőkkel. Racine Oresztész huszonhat évesen, Racine Néró; Andromakhé Du 
Pare, Burrhus Vitard stb. mennyi ilyenfajta kijelentés van a Racine-ra vonatkozó 
elméletekben, ami igazolja azt a szélsőséges érdeklődést, amizel a költő kapcsola-
taira tekint, azt remélve, hogy ezeket a kapcsolatokat transzponálva (megint egy 
mágikus szó) leli meg újra a tragédia szereplőgárdájában. A semmi a semmiből 
teremtődik; az organikus természet eme törvénye a kétség legkisebb árnyéka nélkül 
érvényes az irodalmi alkotásra: szereplő csak egy személyből jöhet létre. Ha az 
alkotó alakjában még mindig oly módon feltételeznek bizonyos differenciálatlansá-
got, hogy megkísérlik megérteni az alkotás kápráztató zónáját; de ennek felajánlása 
éppen a szintén alkalmi imitációk ellenére lehetséges, mintha beigazolódott volna, 
hogy az én nem őriz meg más modellt, csak azt, amit nem tud eltorzítani; saját 
másolatának modelljétől egy naivan felületes közös határt követelnek: Andromakhé, 
mert ő is hűséges, egyetlen gyermekkel megáldott özvegy volt, reprodukálja Du 
Parcot, Racine Oresztész, mert mindkettőjüket ugyanaz a fajta szenvedélyesség jel-
lemezte, stb. Ez teljesen egyoldalú lélektani látásmód. Először is, egy szereplő min-
den másból eredhet, mint egy személyből: egy motivációból, egy vágyból, egy el-
utasításból vagy pedig még egyszerűbben egy tragikus helyzet valamiféle 
ugyanahhoz a miliőhöz tartozó szervezetéből. És aztán különösképpen akkor, ha 
van modell, a kapcsolat jelentése nem szükségszerűen analogikus: vannak inverz, 
antifrazeálisnak mondható láncolatok; nem kell túl nagy vakmerőség ahhoz, hogy 
elképzeljük, az alkotásban a tagadás és a kompenzáció jelensége szintén annyira 
termékeny, mint az utánzásé. 

Olyan alapkövetelményhez közelítenek itt, mely eluralja az irodalom összes ha-
gyományos megjelenítését: a mű imitáció, vannak modelljei, s a mű és modelljei 
közötti kapcsolat nem lehet más, mint analogikus. A Pheadra vérfertőzési hajlamot 
visz színre; az analógia dogmája alapján Racine életében a vérfertőzés szituációját 
keresi (Racine és Du Pare lányai). Ugyanígy Goldmann, bár gondosan szaporítja a 
mű és a mű jelöltje közti megszakításokat, az analógia követelményének enged: 
Pascal és Racine egy politikailag kiábrándult társadalmi csoporthoz tartozva világlá-

1 0 H . M A N N H E I M helyesen mutatott rá a pozitivizmus ideológiai jellegére, mely, egyébként egyáltalán 
nem akadályozza aoban. hogy termékeny legyen. (Ideologie et Utopie. Riviere, 1956. 93s.) 
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tásukban képezték le ezt a csalódást, mintha a szerzőnek nem állna hatalmában 
más, mint hogy a szó szoros értelmében saját magát másolja le." És ha a mű mégis 
pontosan az lenne, amit a szerző nem ismert, amit nem élt meg? Nem szükséges 
pszichoanalitikusnak lenni annak a megértéséhez, hogy egy tett (és különösen az 
irodalmi tett, amely egyetlen közvetlen valóság szentesítésére sem vár) nagyon is 
lehet egy szándék fordított jele; például bizonyos körülmények között (melynek a 
megvizsgálása magának az elméletnek a feladatává lesz) mindent figyelembe véve 
a hűséges Titusz jelentheti a hűtlen Racine-t, Oresztész lehet pontosan olyan, ami-
lyennek Racine magát nem hitte, stb. Messzebbre kell menni, föl kell tenni a kérdést, 
hogy az elmélet fő törekvése ne a torzulás folyamatán nyugodjon-e inkább, mint az 
imitációén; feltéve, hogy ez egy modellt bizonyít, az lenne az érdeke, hogy meg-
mutassa, miben torzul, miben tagadja magát, vagy mi az, amiben el is enyészik; a 
képzelet torzulás, a költészeti tevékenység a képzetek felfejtéséből áll: Bachelard eme 
kijelentése még az eretnekség alakjában jön létre, annyiban, amennyiben a poziti-
vista irodalomelmélet folytatja a mértéktelen előjog összehangolását a keletkezés 
tanulmányozásával.12 Szabad legyen azt gondolni, Knight értékes művei közül, ame-
lyek összeírják Racine összes görögökből vett idézetét, és Mauroné közül, aki meg-
kísérli megérteni, hogyan torzultak ezek a kölcsönzések, a második közelebb kerül 
az alkotás titkához.13 

Mivelhogy az analogikus elmélet végül is ugyanolyan kalandos, mint a másik. 
A hasonlóságok „felkutatásától" meggyötörve, ha szabad ezt mondanom, csak egy 
észjárást ismer: az indukciót; egy hipotetikus tényből inkább a biztos következteté-
seket vonja le, egy biztos logika függvényében egy biztos rendszert alkot: ha And-
romakhé Du Pare, akkor Pyrrhus Racine stb. Ha, írja R. Jasinski, a Folie Querele 
(ostoba vita) által vezéreltetve hinni tudnánk Racine szerelmi balszerencséjében, 
akkor az Andromak.hé genezise világossá válna. Persze keresik az eredetet és ter-
mészetesen meg is találják. Az elburjánzó hasonlóságok kicsit olyanok, mint az 
alibik a paranoiás nyelvben. Emiatt nem kell méltatlankodni, egy összefüggés be-
mutatása mindig szép kritikai színjáték, de nem látják, hogy ha a bizonyíték mellé-
kes tartalma objektív, az alapkövetelmény, amely ezzel igazolja a kutatást, tökélete-
sen következetes? Ha ezt az alapkövetelményt felismernék, a tény, az alapkö-
vetelmény létének hagyományos garanciáiról való lemondás nélkül, végül meg-
szűnne egy lélektani lehetőség tudományos alibijének lenni, akkor egy paradox 
cselfogás által a tudomány végül termékennyé válhatna, amennyiben nyithatna a 
nyilvánvalóan relatív jelentések felé, és többé nem egy örök természet színeiben 

11 Jóval rugalmatlanabbul, mint Goldmann, egy másik marxista, George T H O M S O N egy brutálisan 
analogikus kapcsolatot létesített a Kr. e. 5. században az értékek romlása, amelynek nyomait a görög 
tragédiában véli felfedezni, s a falusi gazdagság kereskedelmi gazdasággá válása között, melyet a pénz 
hirtelengyarapodása jellemez. (Marxism and Poetry) 

12 Az eredetek mítoszáról lásd B L O C H : Métierd'historíen. 6 - 1 5 . 
13 Egyetlen érv sincs arra, hogy a kritika egy mű, egy szereplő vagy egy helyzet irodalmi forrásait 

nyers tényékként fogadja el: ha Racine Tacitust választotta, ez talán azért van. mert Tacitusban már 
megvannak a racine-i fantazmák: Tacitus szintén egy pszichológiai kritikát ébresztett, minden választásá-
val és bizonytalanságával. 
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pompázna. R. Jasinski pusztulátuma szerint a „mély ént" [moiprofond] helyzetek és 
incidensek módosítják, vagyis életrajzi adatok. Márpedig az én eme elképzelése 
igencsak távol esik attól a lélektantól, ahogyan azt Racine kortársai elképzelhették, 
vagy a jelenlegi felfogástól, mely szerint a mély én pontosan az, amit a struktúra 
állandósága határoz meg (pszichoanalízis), vagy az a szabadság, mely létrehozza az 
életrajzot, ahelyett, hogy általa lenne szabályozva (Sartre). R. Jasinski valójában a 
maga sajátos lélektanát vetíti ki Racine-ra, mint közülünk mindenki; ahogyan 
A. Adam is, akinek nagyon is jogában áll azt mondani, hogy a Mirthidates ez meg 
ez a jelenete az ellen lázad, „ami bennünk a legjobb"; kifejezetten normatív ítélet, 
legitimáló erő ez, mégis azzal a feltétellel, hogy távolról se nyilvánítsa abszurdnak 
és barbárnak azt az értelmezést, amelyet Spitzer ad a Théraméne történetéről. Mer-
jük-e azt mondani Jean Pommier-ról, hogy ami a leginkább tetszik az ő tudo-
mányában, az az, ami a preferenciáit jelzi, hogy bizonyos témákat és nem másokat 
szimatol meg, röviden, hogy valamiféle megszállottság élénk maszkját hordja? Nem 
lesz-e nagyobb szentségtörés egy napon az Univerzumot pszichoanalízis alá vetni? 
És visszatérve Racine-hoz, gondolhatjuk-e, hogy levetkőzhetjük a racine-i mítoszt, 
anélkül, hogy összehasonlítanánk benne az összes tudóst, akik Racine-ról beszéltek? 

Jogunkban áll majd megkövetelni, hogy ez a lélektan, amely a tudomány elméletét 
alapozza meg és amely nagyjából az, ami a lansoni rendszer megszületésekor ural-
kodott, beleegyezzen abba, hogy megújítsa egy kicsit magát, hogy egy kicsit kevés-
bé kövesse Théodule Ribot. Sőt még ezt sem követeljük tőle, csak azt, hogy egy-
szerűen hozza nyilvánosságra választását. 

Az irodalom minden intézményes arculatával felajánlkozik az objektív kutatásnak 
(még itt is, mint a történelemben, a kritikusnak nem áll érdekében véka alá rejteni 
sajátságos helyzetét). Ami a dolgok visszáját, ezt a nagyon finom köteléket illeti, ami 
eggyé fonja a művet szerzőjével, hogyan nyúljunk hozzá, ha nem elkötelezett ter-
minusokkal? Az ember minden megközelítésében a lélektan a legvalószínütlenebb, 
saját idejét a leginkább megjelölő. A mély én megismerése az, ami valójában illuzó-
rikus: beszélni róla csak különböző módokon lehet. Racine több nyelvnek szolgál-
tatja ki magát: pszichoanalitikusnak, egzisztenciálisnak, tragikusnak, pszichológiai-
nak (másokat is ki lehet találni; ki is fognak találni másokat); egyikük sem ártatlan. 
Ám annak elismerése, hogy Racine-ról lehetetlen az igazságot kimondani, végül 
éppen az irodalom különleges státusának a felismerése. Egy paradoxonban fogal-
mazható meg: az irodalom ezeknek a tárgyaknak és szabályoknak, a technikáknak 
és műveknek együttese, amelynek funkciója társadalmunk általános gazdagságában 
pontosan a szubjektivitás intézményesítése. Ezt a mozgást nyomon követve a kriti-
kusnak magának kell paradoxszá lennie, felvállalva azt a végzetes fogadalmat, 
amely Racine-nal kapcsolatban egy adott módon és nem máshogy bírja szóra: lévén 
ő maga szintén az irodalom része. Az objektivitás első számú szabálya itt az, hogy 
kihirdessük az olvasat rendszerét, megértvén, hogy nem létezik semleges olvasat. 
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Az általam idézett munkák14 egyikét sem utasítom el, mondhatnám azt is, hogy a 
különféle okokból mindegyiket csodálom. Csupán azt bánom, hogy egy zavaros ügy 
szolgálatába ennyi gondosságot állítottak: hiszen ha irodalomtörténetet akarunk csi-
nálni, le kell mondanunk Racine egyéniségéről, hogy szándékosan a módszerek, a 
szabályok, a rítusok és a kollektív gondolati rendszerek szintje felé haladjunk; és ha 
akármilyen címke alatt el akarjuk helyezni Racine-ban, ha meg akarjuk fogalmazni, 
hacsak egyetlen szóval is, a racine-i ént, el kell fogadnunk annak a látványát, mikor 
a legalázatosabb tudás hirtelen rendszerré válik, és a legóvatosabb elmélet is egé-
szen szubjektív, egészen historikus létre ébred. 

Franciából fordította: Nagy Gabriella Ágnes 

14 Idézett munkák: A. A D A M : Histoire de la littérature frangaise au XVlIe siécle. Tome IV. Dómat 
( 1 9 5 8 ) . 3 9 1 p. - M . B L O C H : Apologie pour l'histoire ou metier d'historlen. Armand C O L I N , 1 9 5 9 . 3 E éd., 
X V I I - I H p. - L. G O L D M A N N : Le Dieu caché Gallimard. 1 9 5 5 . 4 5 4 p. - M. G R A N E T : Études sociologiques sur la 
Chine. P . U . F . 1 9 5 3 . X X - 3 0 3 p. - R . JASINSKI: Vers le vrai Racine. Armand Colin, 1 9 5 8 . 2 vol., X X V I I I - 4 9 1 -

5 M 3 p. - R . C. K N I G H T : Racine et la Grece. Paris, Boivin ( 1 9 5 0 ) . 4 6 7 p. - Ch. IMAURON: L'Inconscient dan,s 
l ouvre et la vie de Racine. Gap Ophrys, 1 9 5 7 . 3 5 0 p. - J . O R C I B A L : La Genese d'Esther d'Athalie. Paris, Vrin, 
1 9 5 0 . 1 5 2 p. - R . P I C A R D : La Carriere de Jean Racine. Gallimard, 1 9 5 6 . 7 0 8 p. - J . POMMIER: Aspects de 
Racine. Nizet, 1 9 5 4 . X X X V I I I - 4 6 5 p. - T h i e r r y - M A U L N I E R : Racine. Gallimard, 43e éd., 1 9 4 7 . 3 1 1 p. 
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A POSZTKOLONIÁLIS DRÁMA: ELMÉLET ÉS KRITIKAI GYAKORLAT1 

Az utóbbi évekre jellemző irodalomelméleti burjánzás ellenére a dráma nem kapott 
elég figyelmet a kutatók elemzéseiben - írja Adrian Page 1992-es könyve előszavá-
ban, amelynek címe (The Death of the Playwright? - A drámaíró halála?) jó okkal 
utal Roland Barthes-ra.2 A jelenséget magyarázva kiemeli, hogy a dráma alkotó 
interpretációja és recepciója a színpadra vivő rendezői, színészi munka miatt mindig 
is hangsúlyosabb volt, mint más műnemek esetében, olyannyira, hogy befogadó-
centrikus korunkban az irodalmi mű olvasójának szerepét egyesek a színpadi ren-
dezőével találják rokoníthatónak. (1-2.) A drámai szöveget nem-verbális kódoltsá-
gával együtt nézve Adrian Page és a kötet többi szerzője a kortárs brit színpad jeles 
műveit a feminista, recepcióelméleti, posztmodern és pszichoanalitikus kiinduló-
pontokból elemzik. Ugyanakkor jelenik meg Bruce King szerkesztésében a Post-Co-
lonial English Plays (Posztkoloniális angol drámák. London: Macmillan, 1992), 
amely országonkénti bontásban még jórészt hagyományos megközelítést alkalmaz. 
Rövidesen számos, a drámaértelmezésben egy-egy irányzat eredményeit felhasználó 
tanulmánykötet következett. 1995-96 folyamán csatlakozott ezekhez néhány olyan 
könyv és periodika-szám, amely a posztkoloniális elméletek és kritikai diszkurzusok 
érvényesítésével tárgyalja a dekolonializáció kontextusában a volt anyaországétól 
eltérő identitásukat újrakonstruálni kívánó népek színházát és drámairodalmát. Az 
emberiség mai kultúrájának olyan kollektív élményeket artikuláló, multinacionális 
részét, amelynek eszköztára egyfelől újrafogalmazza a nyugat-európai gyökerű drá-
maírói hagyományokat, másfelől azok ellenében jön létre. így tehát törvényszerűen 
szubverzív, s a középpont értékrendjének kizárólagosságát megkérdőjelezve kísér-
letező, mint más posztkoloniális szövegek is.3 A jelen írás a posztkoloniális drámát 
elemző új kötetek ismertetésére vállalkozik. 

J. Ellen Gainor Imperialism and Theatre (Imperializmus és színház) (London and 
New York: Routledge, 1995) címmel szerkesztett kötetének tanulmányai a koloniá-
lis/posztkoloniális viszonyok között születő, a (volt) hatalmi ideológiát egyes 
művekben reprezentáló, más művekben aláásó dráma és színházi praxis kérdéseit 
vizsgálják. Miközben a globális megközelítés jól demonstrálja a vonatkozó diszkur-
zív stratégiák sokféleségét, az eltérő földrajzi helyek, témák, korszakok keresztmet-
szetében az egyes írások szempontjai szükségszerűen vegyesek. A Modem Drama 

1 Jelen cikk az OTKA támogatásával készült. 
2 Adrian P A C E (ed.): The Death of the Playwright? Modern British Drama and Literary Theory. Lon-

don: Macmillan, 1992. I. A továbbiakban lapszámokkal erre a kiadásra hivatkozom. 
3 Vö. BÉNYEI Tamás: A posztkoloniális irodalom. Helikon 1996/4. 522. 
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1995. évi tavaszi, egészében a posztkoloniális drámának szentelt száma hasonló 
heterogenitást mutat, az elemzett anyag azonban főként a közelmúlt terméke. Brian 
Crow és Chris Banfield: An Introduction to Post-Colonial Theatre (Bevezetés a poszt-
koloniális színházba. Cambridge: Cambridge University Press, 1996) című könyve 
hét prominens szerző munkásságán keresztül tárgyalja a posztkoloniális drámának 
az alcímekkel már részben jelölt helyi és univerzális jegyeit. Valójában az itt vizsgá-
landó negyedik kötet az, amely konzisztens módon nyújt a terület nagyságához 
képest viszonylag átfogó, elméletileg megalapozott posztkoloniális drámapoétikát. 
Helen Gilbert és Joanne Tompkins Post-colonial Drama: Theory, practice, politics 
(.Posztkoloniális dráma: elmélet, gyakorlat, politika. London and New York: Rout-
ledge, 1996) című munkájának 1-5. fejezete a drámai nyelv, a nem-verbális jelrend-
szer és a performatív konvenciók megújításának egy-egy komplex vonatkozására 
összpontosítva idézi meg több nemzet írójának műveit, egymás mellett, és egymás-
sal összevetve. Rendszerük megfelelő olvasói stratégiát biztosít ahhoz, hogy a gon-
dolatmenet nyomán összegezzem a könyv és a többi tanulmány főbb elemző és 
kritikai tanulságait. 

Gilbert és Tompkins bevezető tézise az, hogy az alapvetően politizáló, rezisztens 
sajátságú posztkoloniális dráma a következő tematikus és performatív vonásokkal 
definiálható: direkt vagy indirekt módon reflektál a gyarmatosítás élménykörére; a 
gyarmatosított közösség életének folytonosságát, regenerációját segíti elő; a koloniá-
lis kontaktus előtti formákat tudatosítja, inkorporálja; megkérdőjelezi az imperiális 
reprezentáció alapját képező vélt hegemóniát. (II.)4 Miközben az első meghatározó 
inherens módon természetes a posztkoloniális szöveg esetében, a fentiekhez kíván-
kozik a posztkoloniális szubjektum cselekvőereje (agency) kérdéseinek jellemző 
előtérbe kerülése. A Horni K. Bhabha által hibriditásként leírt posztkoloniális saját-
ság1 pedig a nyugati dráma egyes elemeinek a helyi tradíciókkal történő keveredé-
sében jelentkezik, a kontaktus társadalmi és kulturális következményeit revelálva. 
A volt birodalom színpadi „visszaírásában" ezek mint általános hasonlóságok figyel-
hetők meg, de szem előtt kell tartani az autentikus nemzeti identitás és önrendel-
kezés visszanyerését artikuláló diszkurzusaik különbségeit is, ha nem akarjuk vizs-
gálódásunkban az imperiális kulturális (látszat)hegemónia fordítottját létrehozni. 
(4-5.) 

Gilbert és Tompkins Re-citing the Classics: Canonical Counter-Discourse 
(A klasszikusok re-citálása: kanonikus ellen-diszkurzus) címmel a könyv első feje-
zetét az európai klasszikusok posztkoloniális színpadi sorsának szenteli. Egyes 
klasszikus darabok átírása vagy csak éppen másképp játszása a helyi kontextusnak 
megfelelően megfosztja azokat az impérium támogatta autoritásuktól, autenticitá-
suktól, s egyúttal megkérdőjelezi a birodalmi kulturális örökség relevanciáját és 
reprezentációjának jogosultságát. (16.) Gyakori célpont Shakespeare, a brit (birodal-
mi) nemzeti tudat formálója, aki Calibánban megteremtette az alárendelt Másikat. 

4 A továbbiakban lapszámokkal a felsorolt kiadásokra hivatkozom. 
4 Horni K . B H A B H A : Signs Taken for Wonders. In: Bill A S H C R O F T , Gareth GRIFFITS and Helen TIFFIN 

(eds.): Пе Post-colonial Studies Reader. London and New York: Routledge, 1995. 34-35. 
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Aimé Césaire-nak a koloniális függetlenségi háborúk korában született Une tempéte 
című Vihar átírását (1969) elemezve a szerzők Caliban alakjának rebellissé-változ-
tatását emelik ki, aki magát X-nek nevezve utasítja vissza az elnyomó nyelvi kont-
rollját. Az ausztrál David Malouf Blood Relations (Vérrokonok) (1987) című műve, 
amely szintén Vihar-adaptáció, szerepkettőzésekkel húzza alá a szerepek mester-
kéltségét és „a nem-bennszülött ausztrál szubjektivitásának hasadtságát". (34.) 

Ellen-diszkurzus a műnemek cseréje is, például a Robinson Crusoe, a másik hír-
hedt koloniális szöveg dramatizálása Derek Walcott Pantomime (1978) című művé-
ben, ahol a pantomim performatív ereje a kultúrák közötti harcot artikulálja. (37.) 
Az elnyomó-elnyomott viszony újratárgyalására ugyancsak kiválóan alkalmas né-
hány antik drámai szöveg. Tom Paulin az északír válságra reflektál Antigoné-ítdol-
gozásában, amelynek címe: The Riot Act (A lázadás elleni törvény, 1984), tudatosítva 
az ellentétes oldalon álló, a testvérharc áldozatául esett fivérek pártatlan tiszteleté-
nek szükségességét. W. B. Worthen: Homeless Words: Field Day and the Politics of 
Translation (Otthontalan szavak: Field Day és a fordítás politikája) című tanul-
mánya a Modern Drama lapjain kiemeli, hogy Paulin művének neoklasszicizmusa 
a történelem és politika mögött változatlanul ható mítoszi paradigmákra hívja fel a 
figyelmet. (29.) A mítoszok (újra)dramatizálása terén Gilbert és Tompkins könyve 
szerint a posztkoloniális színpadon gyakori a Biblia narratíváinak átdolgozása, „disz-
kurzív trópusainak kisajátítása" (44.), a gyarmatosítottak erőszakos térítésének egyik 
következményeként. A bennszülött-ausztrál szerző, Jack Davis No Sugar (Nincs cu-
kor, 1985) című darabjában a fiatal bennszülött pár, Joseph és Mary, és gyermekük 
történetével szituálja újra Jézus születésének mítoszát. 

A Posztkoloniális dráma második fejezete a rituálék és karneváli elemek drámába 
épülését a kulturális különbségek megőrzése, enunciatív hangsúlyozása szempont-
jából elemzi. Kitér a maszkoknak és ritualizált nyelvnek a gyarmatosítói elvárásoktól 
távolító, az imperiális diszkurzus szemantikai logocentrizmusát ellentétező jelentősé-
gére, s a nem-lineáris idő- és diszjunktív térfelfogás felszabadító hatására. (63-65.) 
Az egykori alárendeltek kultúra-fenntartó, átlényegülést formáló rítusai a posztkolo-
niális színpadon természetesen újra-interpretálódnak. A nyugati típusú drámai közeg 
és a bennszülöttek rítusának fúziója egyazon művön belül egyfelől a hibriditás je-
lölője, másfelől az utóbbi hagyományőrző szerepét emeli ki, amint az például Wole 
Soyinka nigériai szerző Death and the King's Horseman (A halál és a király lovasa, 
1976) című művének felépítésében jól látható. Crow és Banfield a Bevezetés a poszt-
koloniális drámába Soyinka-fejezetében a hagyományokhoz képest késleltetetten, 
más ágens által megvalósuló rítussal kapcsolatban a kolonializmus negatív pszichi-
kai hatásának kérdését elemzi. (84.) Edward Saidra hivatkozva a szerzők ugyanak-
kor felvetik a rítusok túlzott jelenlétében a nativizmus veszélyét, amely elterelheti a 
kontaktus okozta realitásoktól, magáról a történelemről a figyelmet. (94-95.) Más 
jellegű posztkoloniális drámákban a rítus nem épül cselekménybe, hanem kulturális 
aurával gazdagítja azt. August Wilson fekete-amerikai szerző Fences (Kerítések, 1985) 
című, a fehér írók teremtette hagyománnyal (leginkább Millerrel) egyébként jól ro-
konítható műve végén például a központi alak személyes tragédiáját és korai halálát 
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ellenpontozóan a félkegyelmű testvér spirituális erőket felszabadító tánca - egyszer-
re atavisztikus és rituális." 

A bahtyini értelemben vett karneváli elemek a posztkoloniális drámában a mo-
nologikus renddel szembeni ellenállás, a heterogenitás, a privilégium-ellenesség 
princípiumait képviselik, specifikálják az egyazon térbe több, egymással netán in-
kompatibilis tér sűríthetőségét, amelyről Foucault írt. (83-84.) Releváns drámai pél-
dák elsősorban a Karib-szigetekről kínálkoznak, Derek Walcott nevével fémjelezve. 
Nem véletlen, hogy a karnevál rezisztens hagyománya a volt koloniális centrumban 
is megjelenik, nevezetesen a bevándoroltak kultúrájában, marginalizáltságuk követ-
kezményeként.7 Az említettektől eltérő népi kultúrára épít a skót John McGrath 
karneváli ihletésű Border Warfare (Határnienti háborúskodás) című darabja (1990). 
A Modern Drama egyik tanulmányában Tom Maguire azt fejtegeti, hogy a dráma 
Skócia angol elnyomását jeleníti meg, tetőpontján Margaret Thatcher alakjának a 
skótokat leckéztető groteszk karikatúrájával. (90.) A karnevál-logika természetes 
színpadi velejárója továbbá, hogy kiemelt jelentősége van a kosztümök megválasz-
tásának, cseréjének, ami egyébként is szembetűnő több posztkoloniális műben. He-
len Gilbert Írása J. Ellen Gainor kötetében az ausztrál dráma nem-verbális rétegeinek 
szemiotikai elemzése kapcsán hangsúlyozza, hogy a színpadi ruházat milyensége 
kulcsfontosságú lehet a nemzeti karakter különböző felfogásainak megalkotásában, 
megszilárdításában, avagy éppen vitatásában. (104.) 

Számos mai történész csak olyan történetírói gyakorlatot tart autentikusnak, 
amely a történelemként bemutatott események kiválasztásának és rendszerbe fog-
lalásának politikai folyamatát is magyarázza - írja Gilbert és Tompkins. (106.) Ilyen 
megközelítés mellett válik még inkább érthetővé, hogy a gyarmatosítók saját érde-
keik érvényesítése során a bennszülöttek históriáit mítosznak, legendának minősí-
tették, a saját verziójukat pedig hivatalos rangra emelték. A volt alárendeltek (új-
jászülető drámájának egyik igen lényeges vonulata a történelem újraértékelésével, 
az alternatívák eljátszásával lép színre. A másik oldal szerint egy ország vagy nép 
történelmének előadása mindenképpen dekonstruktiv és ellen-diszkurzív aktus, mi-
vel az írók a koloniális autoritás alapjaira kérdeznek rá, s a hivatalosból kirekesztett, 
el nem mondott történelmet rekonstruálják. (110.) Emellett legalább olyan fontosnak 
mutatkozik a posztkoloniális drámában a volt gyarmatosítottak többirányú hatásnak 
kitett szubjektuma mint téma, vagyis az alárendelt helyzete a történelemben. Számos 
dráma a gyarmatosítói megszállás helyi megélésének ellen-narratíváit és ellen-kon-
textusait a bennszülött kultúra jellegzetes formáinak inkorporálásával hozza létre. 
John McGrath The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil (A juh, a szarvas és a 
fekete, fekete olaj) című darabjában (1973) a „ceilidh", a skót felföldön hagyományos 
népi szórakozás elemei, ének, zene, történetmondás és tánc együttese dramatizálja 

6 August W I L S O N : Fences. In: Le A. J A C O B U S (ed.): The Bedford Introduction to Drama. A Bedford 
Book. New York: Saint Martin's Press, 1989. 1073. 

7 Kwesi Owusu: From Notting Hill Carnival: De Road is de Stage de Stage is de Road. In: Richard 
D R A I N (ed.): Twentieth-century> Theatre: A sourcebook. London and New York: Routledge, 1 9 9 5 . 2 2 0 - 2 2 1 . 
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az országrész birodalmi gazdasági kihasználásának és elnyomásának a helyiek által 
megélt évszázados történetét.8 

A betelepítéssel gyarmatosított országok posztkoloniális drámájának jelentős ré-
sze gyakran reflektál a fantasztikum eszközeivel a telepesek kulturális diszlokáció-
jára és helyzetük ellentmondásosságára - helyi kulturális gyökerek hiányában - , s 
így felborítja a hagyományos narratív cselekményépítés módozatait. Érdemes itt 
idézni David Rudkin allegorikus drámai szövegét, The Saxon Shore-t (A szász part, 
1986), amelyben az északír protestánsok centrumtól távol vetett magára hagyatott-
ságát, befelé fordulását és identitásválságát a megfelelő alakok ember és farkas 
közötti öntudatlan átalakulása érzékelteti. A fantasztikum a posztkoloniális dráma 
más köreiben is megjelenik, Suzan-Lori Parks fekete-amerikai író például a népével 
kapcsolatos sztereotípiák egy részét teszi meg The Death of the Last Black Man in 
the Whole Entire World (Az egész világ utolsó fekete emberének halála, 1990) című 
drámája szereplőivé. A négerség története nem kronológiájában, hanem szimultán 
elhelyezett tapasztalatok és azok reprezentációja sorában rekonstruálódik.9 Gilbert 
és Tompkins szerint a Másik történelmi tudatának színpadi előadásában a törté-
netmondás olyan diszkurzusként jelenik meg, amely a sokhangúságot állítja szembe 
a gyarmatosító által hirdetett egyértelműséggel. Az elnyomott népek anyagiakkal 
kevéssé, de képzelőerővel annál inkább rendelkező kultúrájában a történetmondás 
máig élő hagyomány, s drámába építése a megkülönböztetetten helyi formák pozi-
cionálását erősíti. A színpadi történetmondó előadásában „a múlt 'beszél' a jelenhez" 
(127.), s konvenciói révén a történelmet nem mint megvalósult igazságot, hanem 
mint folyamatosan rekonstruált fikciót tárja elő, ami meg is felel a tényleges tapasz-
talatnak. A többnyire női történetmondók drámaszervező narratívái egyúttal „visz-
szaírják" az általuk képviselt csoportot a patriarchális-imperiális hatóerők eltorzította 
történelembe. 

A Posztkoloniális dráma negyedik fejezete (amelynek címe: The Languages of 
Resistance - Az ellenállás nyelvei) a posztkoloniális dráma gyakori nyelv-centrikus-
ságát a gyarmatosítás drasztikus, az alárendelt szubjektivitását korlátozó nyelvi kö-
vetkezményeinek elemzésével alapozza meg. A színpadot felhasználó nyelvi ellen-
állás két utat választ: a kontaktus előtti nyelv(ek)en szólal meg, vagy a gyarmatosító 
nyelvét sajátosan reprezentálja. (166.) Az első esetben az őslakók a rájuk erőltetett 
nyelv uralmát és az általa fenntartott valóságlátást egyaránt visszautasítják, s meg-
kérdőjelezik az uralkodó nyelvi norma elvének jogosultságát. Példa erre a (részben) 
maori nyelven történő színjátszás Új-Zélandon, az angol nyelv automatikus uralmá-
nak megrendítésére. Emellett kihívást jelent az írott nyelv számára, amely jórészt az 
imperiális kultúra autenticitásának őrzője, a helyi orális tradíciók és paralingvisztikai 
sajátságok drámabeli hangsúlyozása. A másik utat követő, változatos retorikai esz-
közöket és a gyarmatosító nyelvének helyi változatait ötvöző, bár nem az ősi nyel-

8 Vö. Katja LENZ: Modern Scottish Drama: Snakes in Iceland- Drama in Scotland?In: Zeitschrift für 
Anglistik und Amerikanistik. XLIV. Jahrgang 1996. Heft 4. 312. 

9 Lásd erről Elinor F C C H S : T h e Death of Character: Perspectives on Theater After Modernism. Bloo-
mington and Indianapolis: Indiana University Press, 1996. 103. 
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ven megszólaló dráma az alteritás, különbözés, autonómia diszkurzusává válik. Gya-
kori a szándékolt nyelvi hibriditás: az angol nyelvbe helyi kifejezések, lexikális, 
szemantikai változatok keverednek. A centrum nyelvének kulturális rekontextuali-
zálásával így megszólaltatható az a számos különböző narratíva, amely e széles 
értelemben vett közös nyelven belül él. (177.) Kétségtelenül paradox, hogy a hierar-
chiát egykoron támogató-képviselő birodalmi nyelvet a helyiek szinte mindenütt 
kisajátítják, saját expresszív céljaikra használják fel, például a szingapúri Stella Kon, 
akinek Emily of Emerald Hill (Emily Emerald Hillről, 1985) című drámájában a sze-
replők az angol változatainak széles skáláján szólalnak meg. (179-) 

A posztkoloniális dráma szövege nem ritkán tartalmaz két nyelv közötti fordítást, 
ezzel érzékeltetve a jelentések megsokszorozódását, manipulálhatóságát. A Modern 
Drámában W. B. Worthen az észak-írországi Field Day Színház posztkoloniális stra-
tégiáját elemzi, és Brian Friel Translations (Helynevek, 1980) című drámájában a 
sajátosan egy nyelven belüli fordítás/tolmácsolás eszközét úgy értékeli, mint az an-
golok és írek kulturális különbségeinek hangsúlyozását, amely egyúttal az utóbbiak 
másságát állítja előtérbe. (36.) Susan Bassnettnek az összehasonlító irodalom-
tudománytól szóló könyve kanadai elméletírókra hivatkozva utal arra, hogy a for-
dítás a posztkoloniális kultúrákban politikai aktus, amely nyelvi invencióival a régi, 
patriarchális hierarchiák átalakítására tesz kísérletet.10 Ugyanakkor az ott használt 
nyelvváltozatra történő drámafordítás a helyi identitás interaktív rekonstrukciójának 
szerves eleme. 

A standard angol nyelv autoritását tovább gyengítik a színpadon megszólaló kreol 
és pidgin változatok, mint Gilbert és Tompkins írják. (184.) Louis Nowra ausztrál 
szerző The Golden Age 64z aranykor, 1985) című drámájában külön keveréknyelvet 
kreál egy izoláltan élő embercsoport számára, amely nyelvi-kulturális különbségével 
a mai ausztrálok betelepült őseit és a bennszülötteket egyaránt képviseli. „Felfede-
zésük" pillanata a nyelvi másságról történő hagyományos gondolkodást problema-
tizálja: az erdeieket és a városból jövőket kölcsönösen megzavarja a közöttük feltá-
ruló megértési szakadék. (188.) Az előbbiek erőszakos „civilizálása" elhallgattatásba 
torkollik. Az alárendelt hallgatása vagy csendje pedig a posztkoloniális drámában 
„saját enunciatív effektusokkal rendelkező kommunikációs forma" lehet. (190.) Ha-
sonlóan alternatív perspektívának ad hangot az ének és zene mint a nyelvtől külön-
böző elem, amelynek szerepe itt még jelentéstelibb, mint egyébként, mert a kolo-
niális diszkurzusból a másfélébe váltást képviseli. 

Az események a testre íródnak - idézi Foucault-t Gilbert és Tompkins. (203 ) 
Könyvük ötödik fejezete a posztkoloniális testet mint a lehetséges ellen-stratégia, 
szembenállás színhelyét tárgyalja, amely mozgásával és reveláló képességével vitat-
ja/érvényteleníti a kolonializáló által történő sztereotipizáltságát, hamis reprezentá-
cióját, s felmutatja a korábbi definiáltságot tagadó cselekvőerejét. A megtestesítés 
dialógikus és egyben ambivalens szignifikációs lehetőségei révén a volt gyarmato-
sított újjáformálja szubjektivitását: a színpadon a test gyakran a faji különbözőség 

10 Susan BASSNETT: Comparative Literature. Oxford: Blackwell Publishers, 1993. 156-157. 
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értékét hangsúlyozza, avagy éppen a faji kategorizálás konstruáltságát érzékelteti. 
A Gainor szerkesztette kötetben Mary Karen Dahl tanulmánya (Postcolonial British 
Theatre: Black Voices at the Center- A posztkoloniális brit színház: fekete hangok a 
középpontban) a volt gyarmatokról az Egyesült Királyságba betelepült vagy már ott 
született drámaírók stratégiáit vizsgálja. Műveik közös vonása, hogy a Thatcher-
időszakban felerősödő belső kolonializmus és újfajta rasszizmus légkörében viszik 
színre a posztkoloniális hátterű személyiség fokozott önmegfogalmazási igényét. 
(46.) Dahl egyik példája a pakisztáni-brit Hanif Kureishi Borderline (Határvonal) 
című műve (1981). A dráma majdnem kizárólag ázsiai származású szereplőgárdája 
a legváltozatosabb attitűdöket képviseli, reagálva a fehér britek diszkriminációjára, 
valamint saját kettős kötődésükre. Legfontosabb ezen attitűdök közül a centrummal 
szembeni szubverzív jelenlét hangsúlyozása, amint ezt a dráma utolsó mondatai 
sugallják: „AMINA: Leoltsam a villanyt? / YASMIN: Nem, csak hagyd égve. Hogy az 
emberek tudják, itt vagyunk."11 

A nemi elnyomás tematizálása sokatmondóan jelzi a kolonizáció okozta sebeket. 
Prominens színpadi jelölő maga a nemi erőszak, amely - a föld és a nő gyakori 
bennszülött mitológiai azonosítása nyomán - egyben a gyarmatosítónak a föld elleni 
támadását is kifejezi. Másfelől a posztkoloniális időszak számos országban még jó 
darabig fenntart bizonyos védekező patriarchalizmust, amelynek ellen-diszkurzusa 
többek között a drámairodalomban jelenik meg. Az 1930-as évek Írországában pél-
dául a gyarmati sors által meggyengített férfiasság a nők szerepbeli korlátozásával 
igyekezett pozícióját biztosítani, s így lett a nőből a volt-másik Másikja.12 Ezt a fajta 
bezártságot idéző posztkoloniális alárendeltséget viszi színpadra Brian Friel nálunk 
is játszott Dancing at Lughnasa (Pogánytánc, 1990) című műve, amelyben a szub-
jektivitás visszaigénylését a tánc artikulálja. A Modern Drama Pankaj K. Singh tollá-
ból közölt tanulmánya a pandzsábi posztkoloniális dráma azon vonulatával foglal-
kozik, amely a hagyományos nemzeti legendák átdolgozásával az elnyomott-
elnyomó paradigmának a nemek szempontjából komplexebb tárgyalását valósítja 
meg. (109-122.) Ugyanakkor a testi erőszak általában is gyakori metaforája a koloni-
záció káros következményeinek. Athol Fugard dél-afrikai drámaíró Master Harold 
and the Boys (Harold úr és a fiúk, 1982) című drámájában az egymással egyébként 
jó viszonyban élő fehér és feketebőrű szereplők között feltámadó fizikai konfliktus 
az apartheid elnyomó rendszerének mindkét felet torzító hatását szituálja - írja Crow 
és Banfield, a könyvnek az íróról szóló fejezetében. (109.) 

A posztkoloniális identitás hasadtsága gyakran jelentkezik a színpadon úgy, hogy 
- az igazi én diszlokációjának testi érzékeltetéseként - két vagy több szereplő játszik 
egyazon figurát. A megsokszorozódás azonban lehet pozitív folyamat jelölője is, 
amint Gilbert és Tompkins az északír Christina Reid The Belle of the Belfast City 
(Belfast városának szépe, 1988) című drámájával kapcsolatban írják. Itt a szereplők 

11 Hanif KUREISHI : Borderline An. Hanif KUREISHI : Outskirts and Other Plays. London: Faber and Faber, 
1992. 168. Saját fordításom. К. M. 

12 Lásd Patrick H A N A E I N : Defying the female: the Irish constitutional text as phallocentric manifesto. 
Textul Practice 11/2. 1997. 249-273. 
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korábbi énjének jelenléte a szubjektum más pozícióinak eljátszását teszi lehetővé, s 
ezáltal az írség konstruált sztereotípiáitól való egyéni különbözést hangsúlyozza. 
Ezzel ellentétes módon, a szerzőpáros szerint sajátos helyzetű a monodráma, amely 
teret enged a tulajdonságok (de)konstrukciójának, az identitás újradefiniálásának. 
(232-233.) 

Egyetlen számottevő hiányossága Gilbert és Tompkins könyvének, a Posztkolo-
niálisdrámának, hogy külön fejezetet érdemelt volna (a hatodik, szociológiai irány-
ba tájékozódó helyett) a metadráma, az önreflexió, s a játék-a-játékban stratégiáinak 
(mimikri, paródia) behatóbb elemzése. Tompkins metaszínházról szóló tanulmánya 
a Modern Drámában némiképp pótolja ezt a hiányt, s ugyanott több figyelmet kap 
az irónia is, amely - mint Linda Hutcheon írja - a posztkoloniális ellen-diszkurzus 
teremtette dialógusnak gyakori retorikai eszköze.13 A további kutatás szempontjából 
az itt ismertetett munkák elméleti-elemző megközelítésének legfőbb tanulsága az, 
hogy a posztkoloniális dráma általában nem egyfajta jelentést és értelmezhetőséget 
kódol és kínál, hanem minden szintjén a kísérletező változ(tat)ást, megújítást, a 
szimultán többhangúságot képviseli. Természetes közege a különböző kulturális 
hagyományok párbeszéde, ötvözése és/vagy ütköztetése, az egymásra ható egyen-
rangúság gondolatának jegyében. 

13 Lincla H U T C H E O N : Irony's edge: the theory and politics of irony. London and New York: Routledge, 
1 9 9 4 . 1 8 4 . 
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„ Ö R D Ö G Ű Z É S - K R I T I K A " 

- Az újhistorizmus a kritikai csatamezőn -

(Bevezetés) 

A hangzatos cím - „ördögűzés-kritika" - megtévesztő. Ugyanis nem kifejezetten az 
ördögűzés kritikájáról lesz szó, hanem a kritika - közelebbről a mai amerikai iroda-
lomkritika - ördögűzéséről; egy kritikai metódusról, az újhistorizmusról (new histo-
ricism) melyet az ördögűzéssel mint metaforával próbálok érzékletesebbé tenni. 
Tisztázandó, mit is értsünk eme utóbbi, metaforikus „ördögűzésen". Többről van 
szó, mint egy tényleges, megszállottakról gondoskodó praxisról. Élhetnénk a következő 
átmeneti definícióval: „ördögűzésen" bizonyos mai, az irodalomtörténetet érintő feltáró-
leleplező, és ezáltal képletesen értve „gyógyító" kritikai attitűdöket értek - hívják azt 
akár dekonstrukciónak vagy (és főként) „újhistorizmusnak". Tanulmányom becsvá-
gya részben ismeretterjesztő jellegű (az ördögűzés kritikája a tizenhatodik-tizenhe-
tedik században, illetve a kritika „ördögűzése" ma), részben elméleti: az újhistorizmus 
körüljárása, kiemelve annak néhány aspektusát, valamint elméleti szociológiai elemzése. 

(Bourdieu mint leíró keret) 

Főként Pierre Bourdieu mező-koncepcióját használtam fel, különösképpen azért, 
mert az ő terminusai analógok az általam használt metaforikával (ördögűzés, a kriti-
ka mint „harcmező", gyógyító eljárások stb.). Itt kapcsolódik be az alcím: Harold 
Bloom, a Költészet, revizionizmus, elfojtás című tanulmányában azt írja, hogy „a költői 
•szöveg« nem jelek gyülekezete a papíron, hanem pszichikai csatamező, amelyen 
autentikus erők harcolnak azért az egyedüli győzelemért, amelyért érdemes küzde-
ni".1 Bourdieu társadalomelméleti szinten hasonló szemléletet képvisel, amikor a 
mezőt ágensek és intézmények küzdőtereként írja le. A bourdieu-i koncepciót már 
többen felhasználták különböző (társadalmi) jelenségek leírására, így Peter Bürger2 

1 Harold B L O O M : Költészet, revizionizmtis, elfojtás. Helikon 1 9 9 4 / 1 - 2 . 5 9 - - E helyütt mondok köszö-
netet a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítványnak és a Kerényi Károly Szakkollégiumnak az anya-
gi, illetve szellemi támogatásért. 

2 Peter B Ü R G E R : The Problem of Aesthetic Value. In: Peter CoLLiER-Helga G E Y E R - R Y A N (ed.): Literary 
Theory Today. Oxford: Polity Press, Blackwell Publishers, 1990. 25-34. 
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vagy Toril Mod is. Kérdéses viszont, hogy releváns-e ilyesfajta elemzést a tizenhato-
dik-tizenhetedik századra alkalmazni; noha szándékom éppen ez volna. Bourdieu 
tőke-átválthatósági elképzelései nem minden kor nem minden társadalmára érvé-
nyesek, csak az olyanokra, ahol az állami hierarchia uralja az összes társadalmi 
szféra szervezését.4 Csakhogy, mint azt majd látni fogjuk, a „mező" alkalmazási 
területe az a kor lesz, amely egybeesik a mai értelemben vett állam születésével. 

Hasonlóan problematikus lehet a bourdieu-i harc-, illetve küzdelemalapú leírás. 
Roger Scruton figyelmeztet: „a baloldal [...] 'a különböző egyenlőtlenségek elleni harcot 
egyetlen háboni részének tekinti'. Honnan ez a katonai szóhasználat?"1 Bourdieu vagy 
Virilio látszólag valóban ezt a diskurzust beszélik. Scruton így folytatja: „A jobboldallal 
való szembenállás (ti. a baloldali attitűd) ördögűzés: nem nézeteik ütköztetése, hanem 
háború" (kiemelés tőlem - K. G.). A baloldali kritika nyelvválasztása - így az újhistoriz-
musé is - a baloldalé. Ám nem „tiszta háború",6 amely az „ellenfél" hibás diskurzusa 
alóli megtisztítására irányulna - legalábbis politikai értelemben nem. Ha viszont a „jobb-
oldal" (akármi legyen is, de itt leginkább a baloldal önmaga számára gyártott ellenség-
képe) az egyjelentésűséget, az egy jelentésre záródást jelentené, akkor a „baloldali 
kritika" a vele szembeni pluralizmust, a többjelentésűséget - vagy ennek hiedelmét. 

(A dolgozat narratívája) 

Az újhistorizmus „atyjának" mondott Stephen J. Greenblattnek a Shakespeare and 
the Exorcists című szövege áll dolgozatom „narratívájának" középpontjában. 
A szerző két szöveg, a Lear király és egy korabeli ördögűzés-ellenes pamflet, az 
A Declaration of Egregious Popish Impostures (Égbekiáltó pápista imposztúrák dekla-
rációja) közti viszonyrendszerrel illusztrálja elméletét - működés közben. Főként a 
Greenblatt ezen szövegébe foglalt irodalomelméleti premisszák nyomán, egy konk-
rét exorciós eset elemzésén keresztül (a belőle nyert konklúziót analógiaként hasz-
nálva) az újhistorizmushoz kanyarodik vissza elemzésem. Az „irányzattal" polemizá-
ló kritikákat vele összevetve megpróbálok - Bourdieu-vel élve - a mai kritikai 
mezőn greenblatti elemzést nyújtani magáról az újhistorizmusról. 

i Toril Moi: Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu 's Sociology of Culture. 
New Literary History 1991. 22. 1017-1049. 

4 P O K O L Béla: Bourdieu elméletének alapkategóriái. „A társadalmi mezőfogalma." Elméleti Szocio-
lógia, Miskolc, (1995/2) 17-30. 

5 Roger S C R U T O N : Mi az, hogy jobboldal? In: Mi a konzervativizmus? Budapest: Osiris, 1995. 238. 
6 Vö. Paul ViRiLio-Sylvére LOTRINGER: Tiszta háború. Budapest: Balassi Kiadó, BAE Tartóshullám, 

1993. 
7 Stephen J. GREENBLATT: Shakespeare and the Exorcists. In: Robert DAVis-Ronald SCHLEIFER (ed.): 

Contemporary Literary Criticism. New York, London: Longman 1989- 428-447. Magyarul: Helikon 
1998/1-2. 85-109. 



.Ördögűzés-kritika" 135 

(New Historicism pro és kontra) 

A new historicism terminust Greenblatt a nyolcvanas évek közepétől használja rend-
szeresen, olyan kritikai beállítódás jelölésére, amelynek központi szándéka egyfajta 
institucionális ökonómia felvázolása, ahol is a „fizetőeszközök" olyan kevert termi-
nusok, amelyek az irodalmi és nem irodalmi területek közti különbséget jelzik, 
egyben alku- és cserefunkciót (negotiation) töltenek be a két szféra viszonyában.8 

Egy bizonyos kiválasztott időben és térben megjelenő irodalmi és nem irodalmi 
szövegek alapján vizsgálja az adott korra jellemző „kevert terminusokat" - és rajtuk, 
a „kulturális produktumokon" keresztül, végső soron az irodalmi szövegeket. Az 
általánosan különneműnek vélt két szféra egymás felé történő megnyitása jelentős; 
Greenblatt így ír erről: „a kortárs elmélet legfontosabb hatása az irodalmi kritikára 
(de saját gyakorlatomra biztosan) az, hogy felforgatja az esztétikai reprezentációról 
való gondolkodás ama tendenciáját, amely azt mint valami végső soron autonómot, 
kulturális kontextusától elválaszthatót, ennélfogva azon társadalmi, ideológiai és ma-
teriális mátrixtól elválót tekinti, amelyben minden létrejön, és fogyasztásra kerül. 
E szubverzió nem csak a marxista elméletekre igaz, amelyek kimondottan elkötele-
zettek az irodalom autonomitásával szembeni polémiában, hanem a dekonstrukció 
elméletére is."9 

Raymond Williams - Greenblatt cambridge-i professzora - a hetvenes években pub-
likálja később nagy hatású szövegeit. „Az irodalom felfogása - írja - nem különülhet el 
a kultúra felfogásától - ámbár úgy tűnik, azon belül megkülönböztetődik. Ez a központi 
szándéka bármely kultúra-felfogásnak. [...] A művészet vagy az irodalom bármely társa-
dalmi elméletén belül a konvenció olyan kialakult viszonyrendszer vagy viszonyrend-
szer alapja, amely egy specifikusan megosztott gyakorlatban, a tényleges művek létre-
hozása folyamán realizálódhat. [...] A konvenciók ebben az értelemben inherensek és 
definíciószerűen változóak. [...] Meg kell határoznunk a konvenciók és jelölésmódok 
közti komplex viszonyt."10 Harold Bloom a számos vita tárgyát képező 1994-es 
The Western СапогцйЬап az akadémiai marxizmus, feminizmus és újhistorizmus sze-
mére veti, hogy felszínük alatt a platonizmus és az arisztoteliánus társadalmi medicina 
közti ősi polémia folyik. Velük szemben az esztétika individuális vonatkozása mellett 
voksol - a társadalmi ellenében. „Egy költemény nem olvasható költeményként- fakad 
ki - , mivel elsősorban társadalmi dokumentum, vagy - ritkábban - esetleg egy, a 
filozófia meghaladására tett kísérlet. Szemben ezzel a megközelítéssel én egyfajta ma-
kacs ellenállást sürgetek, melynek egyetlen célja, hogy megmentse a költészetet oly-
annyira egésznek és tisztának, amennyire csak lehetséges."11 Bloom heroikus fellépését 
a cultural studies-piofüú tanszékek nagymérvű elszaporodása miatt érzett kétségbeesé-
sével magyarázhatjuk, amely hozzáállás - szélsőségességét tekintve - legalább annyira 

8 I . M . 4 2 9 - 4 3 0 . 
9 I. m. 429. 

10 Raymond WILLIAMS: Marxism and Literature. Oxford: Oxford Univ. Press, 1 9 7 7 . 1 4 5 -, 1 7 3 . 
11 Harold B L O O M : The Western Canon: The Book and School of the Ages. New York, San Diego, 

London: Harcourt Brace & Company, 1 9 9 4 . 1 6 - 1 8 . 
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„káros", mint a másik véglet. Az egyik oldalról nézve az irodalom „segédtudománnyá" 
válása, a másikról az újkritika (new criticism) reneszánsza „fenyeget". Bloom patetikus 
elégiája a kánonért (An Elegy for the Canon) a dilemma megléte miatt nem elhanyago-
landó szempontot képvisel. A cultural poetics- az újhistorizmus Greenblatt által prefe-
rált elnevezése - Bloom vádjával ellentétben nem tulajdonít az irodalmi szövegeknek 
kizárólagosan társadalmi szerepet; célja nem egy táj, csupán a korábbihoz képest ellen-
tétes irányít relációjellel ellátott hierarchia felállítása, ahol a társadalmi funkció dominál-
na az esztétikai felett. Célja egyebek mellett annyi, hogy - egyfajta „dekonstrukcióként" 
- kibillentse azt az újkritika egyeduralma alatt megcsontosodott szemléletet, miszerint 
az esztétika valamiféle „magasabb, szent birodalom" lenne. Raymond Williams szerint a 
probléma az, hogy „a distinkció két igen erőteljes módja [az „irodalom" és az „esztétika"] 
mélyen a modem kultúrában gyökerezik [...] [tehát] meg kell vizsgálnunk ama igen 
bonyolult kényszereket és határokat, melyek által - enyhébb formájukban - eme defi-
níciók (hibásan) rögzültek; ahogyan azt is, hogy - erősebb formájukban - arra töreked-
nek, hogy mint új kulturális gyakorlat kapjanak nagyobb hangsúlyt".12 

(Greenblatt és Shakespeare) 

Stephen Greenblatt áttörést hozó 1980-as kötete, a Renaissance Self-Fashioning: 
From More to Shakespeare az „újhistorista" irányvonal reprezentatív munkája. Shake-
speare mint a nyugati kánon centruma, mára elvont ideák (szerelem, bosszú, félté-
kenység, őrület) költőjévé vált, elválasztatott történetiségétől, amely pusztán esetle-
ges, kontingens háttérként szolgálhat az „időtlen zseni" számára. Greenblatt Shakes-
peare-ről és másokról szóló tanulmányaiban ezt a kontingenciáit igyekszik 
visszahozni a (Shakespeare-) kutatásba, kibontva azt a tradicionális-humanisztikus 
„általános emberi" szférájából. Greenblatt számára - saját bevallása szerint - az iro-
dalom tanulmányozása egyet jelent az általában az adott mű szempontjából partiku-
lárisnak, „szóba sem jövőnek" a tanulmányozásával (ez volna a kontingens aspek-
tus), melyekben szándékoltan vagy sem, de esetleges értelmezői kulcsok rejlenek. 
A kiválasztott szöveg, a Shakespeare and the Exorcists esetében az exorcizmus ilyes-
fajta, már említett „kevert terminus", mely Shakespeare korában mind az általánosan 
nem irodalminak, mind az általánosan irodalminak titulált szférák szövegeiben meg-
jelenik. Greenblatt elemzésének alapja William Harsnett, tizenhetedik század eleji 
londoni káplán pamfletjének, az A Declaration of Egregious Popish Imposturesnck és 
Shakespeare Lear királyának „újhistorista" egymásbaolvasása. Elemzése iroda-
lomtörténetileg releváns kontextusban mozog, hiszen a Lewis Theobald-féle 1773-as 
Shakespeare-kiadás óta ismert, hogy Shakespeare a Lear király írásakor olvasta 
Harsnett könyvét.13 Egy effajta ezoterikusnak és öncélúnak tűnő „módszer" - hiteles-
ségét megőrizendő - szilárd elméleti megalapozottságot igényel. Greenblatt ezt az 

1 2 WILLIAMS: i. m . 1 4 5 . 
1 3 V Ő . GREENBLATT: i. m . 4 2 9 . 
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alapot Michel Foucault, Clifford Geertz, Mihail Bahtyin és mások elméleti munkái-
nak sajátságos szintézisével rakta le. Jacques Derrida és a dekonstrukció is beletar-
tozik eme illusztris társaságba, ám az újhistorizmus vele szembeni viszonya sokkal 
problematikusabb - így külön figyelmet érdemel. 

(Az újhistorizmus és a dekonstrukció) 

A dekonstrukcióról nem lehet büntetlenül egy hozzá képest külső szempontból, 
rendszerből beszélni, mivel óhatatlanul is saját elvárásainkat kényszerítjük rá, eleve 
„úgy kérdezünk" stb. De mivel esetünkben ez elkerülhetetlen, vállalva a félreolvasás 
kockázatát, élnék néhány megjegyzéssel. 

Legelőször kiemelném azt, amit Orbán Jolán is hangsúlyoz: a derridai dekon-
strukció és az irodalomelméleti, elsősorban amerikai dekonstruktivizmus nem-azo-
nosságát.14 Greenblatt általánosan „dekonstrukciót" említ; ezen nem is mindig az 
utóbbi, azaz a Yale-iskola értendő, hanem a kontextustól függően (akár) a derridai 
dekonstrukció (is). Greenblatt viszonya a dekonstrukcióhoz ambivalens: egyrészt 
magasztalja 

a) szubverzív jellegéért, 
b) az irodalmi és nem irodalmi szféra közti diszjunkció züllesztéséért, 
c) az irodalmi szövegnek - vagy Derridával élve: „az irodalminak nevezett írás-

nak" - „a többi szöveg feltételéhez történő üdvös visszatérítéséért",15 

d) a pozitivizmusnak a nem irodalmival szembeni bizonyossága megkérdőjelezé-
séért, és nem utolsósorban 

e) a „történelem szennyétől" megtisztított szöveg újbóli tisztátalanná tételéért. 
Másrészt elmarasztalja azért, mert a dekonstrukciós olvasatok „túl készségesen 

vezetnek az ürességbe". Vagy ahogy fogalmaz: „A dekonstrukciót időnként mint 
sátáni doktrínát támadták, de néha úgy érzem, hogy éppen hogy nem eléggé sátá-
ni."16 Ezen utóbbi kijelentés talán értelmezésre szorul: a dekonstrukció nem azért 
„sátáni doktrína", mert nem eléggé szubverzív - éppen ellenkezőleg: a „történelem 
szennyével" való túlzott intertextuális játék vezet Greenblatt szerint az „ürességbe". 
Maga Derrida is elismeri egy helyütt: „Nekem sokkal kevésbé rendezett a történe-
lemhez való viszonyom."17 Az igaz, hogy itt Derrida a „historikus periodizálásoktól" 
határolja el magát, de ez a kijelentése talán segíthet megvilágítani a történelemhez 
fűződő viszonyát, amely eltér az újhistorizmusétól. Egyfelől Derrida - Foucault-hoz, 
Lyotard-hoz, Rortyhoz vagy Deleuze-höz hasonlóan - az ún. differencia filozófia 
„képviselőjeként", „a dolgok között lévő különbségekre teszi a hangsúlyt".18 Fou-
cault nem tiltakozik azon vád ellen, amelyet Derrida emel általánosan a „metakriti-

1 4 O R B Á N Jolán: Derrida írás-fordulata. Pécs: Jelenkor, 1 9 9 4 . 1 7 - 1 9 - , 6 7 . 
1 5 GREENBLATT: i. m . 4 2 9 . 
16 Uo. 
17 Idézi O R B Á N : i. m. 81. 
1 8 O R B Á N : i. m . 4 9 . 
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kát" illetően, tudniillik hogy az(ok) „mindig az értelem egy történetébe van(nak) 
helyezve- azaz röviden egy történelembe".19 Sőt Foucault éppen efféle újabb törté-
neteket, történelmeket „gyárt". Angyalosi Gergely Foucault egy kései interjújából 
idézi: „Soha nem írtam mást, mint fikciót. De azért nem állítanám, hogy ezek a 
fikciók kívül vannak ezen az igazságon [...] 'Fikcionalizáljuk' a történelmet a politi-
kai realitásból kiindulva, amely igazzá teszi."20 

Tehát egyfelől: a Derrida és a Foucault történelemszemléletét „alkalmazó" újhis-
torizmus a differencia filozófia értelmében egyaránt az „átmenetet, azt a pillanatot 
(vizsgálják), amelyben a jelenlét és a hiány egymásba 'játszik', amikor a jelenlét a 
hiányban, a hiány pedig a jelenlétben nyilvánul meg".21 Másfelől: Derrida és a de-
konstrukció sokkal szabadabban kezeli a történelmet, mint akár Foucault, akár az 
újhistorizmus, mivel „nem teoretikus" - vagy inkább: máshogy teoretikus - ambí-
cióval lép fel, más a fontos a számára. El kell ismernünk, ebből a szempontból az 
újhistorizmus előbb válhat akadémiai iskolává, mint a dekonstrukció. (A „dekon-
struktivizmussal" - mint fentebb említettük - más a helyzet.) 

A fentieket szentenciózusan összegezve kijelenthetjük: ha a dekonstrukf ivizm us 
forradalom, akkor az újhistorizmus nem-reakciós ellenforradalom; ha a dekonstruk-
tivizmus- úgy mint a dekonstrukció - pluralista (ami nem azonos a nihilizmussal!), 
akkor az újhistorizmus, igyekezve elkerülni, hogy monistává váljék, egyfajta anti-
pluralizmust képvisel; ha a dekonstrukhwzmzrs relativista és anti-metafizikus, akkor 
az újhistorizmus, anti-relativista és anti-antimetafizikus - amely utóbbi nem azonos 
a korábbi „metafizikus" újkritikával. Egyszóval: az újhistorizmus rehabilitálja az „új-
kritikák", „strukturalizmusok" és „dekonstruktivizmusok" által kegyvesztetté lett tör-
ténelmi érzéket{mely igazán sosem tűnt el, mégis alapvetően más szereposztás volt 
rá érvényes). 

(Néhány további 'kontra') 

Nicholas Royle Les Murray Mollusc (Puhatestű) című versét felhasználva megkísérli 
az újhistorizmust mint parazita „puhatestűt" bemutatni.22 Metaforikus elemzése ama 
régi előfeltevésen alapul, miszerint minden új mozgalom, „izmus", hogy egységet, 
specifikumot szerezzen, kénytelen más identitásokat (az újhistorizmus esetében a 
dekonstrukciót) „bekebelezni". Derrida szerint a költemény sündisznó: kívül ke-
mény (ellenáll az elemzésnek, „szúr", védekezik), belül (a takart belső) puha.23 

Ennek analógiájára a posztstrukturalizmus avagy a dekonstrukció konstituálódna 

19 Idézi O R B Á N : I. m. 8 9 . 
2 0 ANGYALOSI Gergely: A roppant karaván. Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. In: A költő hét 

bordája. Debrecen: Latin Betűk, 1996. 316. 
2 1 O R B Á N : i. m . 4 9 . 
22 Nicholas ROYLE: Writing Ftislory: from New Flistoricism to Deconstruction. In: After Derrida. Man-

chester, New York: Manchester Univ. Press, 1995. 13-38. 
2 3 ROYLE: I. M . 1 6 . 
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idegen testént az „újhistorizmuson" belül. A jól ismert parazitakép ez, amely J. Hillis 
Miller szerint mindig valami másodlagosnak, alárendeltnek, kevésbé nemesnek, „fe-
mininnek" elgondolt - az ezzel a képpel élő számára.24 Miller rámutat a parazita-vád 
kettős élére, mely visszafordítható a támadóra, így ő válik parazitává; a parazita 
valami, ami egyszerre „öl és éltet". Az újhistorizmus royle-i vádja hasonló a dekon-
strukciót ért korábbi vádakhoz, lényegében a kritikából kiűzhetetlen „patriarchális" 
értékrend újbóli megnyilvánulása, amely elítéli tárgyát mint pejoratív értelemben 
vett élősködőt, holott mindketten társak ugyanazon korpusz (ostya, host, szöveg) 
„elfogyasztásában".2' 

Felhagyva az újhistorizmus és a dekonstrukció további szembesítésével, rátérhe-
tünk az irányzat következő jellegzetességére, azaz az irodalmi és nem irodalmi szfé-
rák közti „negociációhoz" és beváltáshoz szükséges katalizátor-igényéhez. Ahogy -
mint azt majd látni fogjuk - a szexualitásvagy a bűn szerepel Foucault-nál a hatalom 
diskurzusainak ökonómiai katalizátoraként, ugyanúgy lép be a dekonstrukció - mint 
katalizátor - az újhistorizmus eszköztárába - természetesen nem pusztán eszközzé 
redukálódva. Ugyanis egészen más utakon járnak - legalábbis Derridával. 

(Az újhistorizmus és Foucault) 

„A szexualitás nem egyéb, mint a diskurzusok 'ökonómiája'" - írja a már fent előle-
gezett gondolatot Foucault A szexualitás történetéén 2h Azaz a szexualitás a hatalmi 
diskurzusok belső működéséből adódó szükségszerűség, arctalan taktika, a fennma-
radásukhoz szükséges ellenállás egy formája. Foucault az embereket a nyugati kul-
túrában szubjektummá (értsd: alárendeltté, sub-jecta) alakító eljárások történeti fel-
tárása közben jutott el a hatalommal „szemben" megnyilvánuló ellenállás különböző 
formáinak - így az őrület, betegség, halál, bűnözés, szexualitás stb. - vizsgálatáig. 
Szerinte ezek bizonyos értelemben katalizátor (ипксщйак a hatalmi viszonyok fel-
tárásában, foucault-i kifejezéssel: a hatalmi viszonyok új ökonómiája felé vezető 
úton.27 

A magam részéről - bár Foucault ódzkodik tőle - a megszállottságot, illetőleg az 
ördögűzés praxisát is egyfajta ellenállás-formának tekinteném. Foucault szerint ezek 
„már csak ellenőrizhetetlen következményei" az általa bevezetett szexuáltörténeti 
periódusnak, az ars eroticának.2h 

Foucault szintén A szexualitás történetében beszél arról, hogy a keresztény Nyu-
gat-Európában „az igazság megalkotásának legelső technikája" a gyónási szertartás 
által a bűnhöz, a bűnbánathoz kötődött - egyszóval religiózus volt, melytől csupán 
a tizenhatodik században kezdett lassan elszakadni. A középkorihoz képest „új", 

24 J. Hillis MILLER: A kritikus mint házigazda. Filozófiai Figyelő (1987/3-4). 101-127. 
2 5 MILLER: i . . m . 1 0 6 . 
2 6 V Ö . Michel FOUCAULT: A szexualitás története: A tudás akarása. Budapest: Atlantisz, 1 9 9 6 . 
27 Vö. Michel FOUCAULT: A szubjektum és a hatalom. Pompeji 1 9 9 4 / 1 - 2 . 1 7 7 - 1 8 7 . 
2 8 FOUCAULT: A szexualitás története. 7 5 - 7 6 . 
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lelkipásztori hatalomnak a célja - a történelemben először - az igazság létrehozása 
lesz. Tehát a tizenhatodik-tizenhetedik század fordulóján, Shakespeare korában a 
bűn és a szexualitás még egyszerre tölt be azonos ökonomikus szerepet az igazság 
életre hívásának keretén belül. (Később már csak a szexualitásnak önmagában jut 
hasonló szerep.) Az Othelláxm például ez a kettősség könnyen kimutatható - mint 
ahogyan erre Greenblatt rá is világít.29 Adott a szexuálisan felajzott, a szó mindkét 
értelmében „megszállott" férj, aki a felszarvazás bűnével gyanúsítja, gyóntatja nejét, 
akinek nevében - Desdemona - „ráadásul" benne foglaltatik a 'démon'-szó. Fou-
cault alighanem Shakespeare-t is a hatalom mint az - esetében szexuális - másság 
létrehozójának és rögzítőjének kiszolgálójaként írta volna le. Greenblatt valami ha-
sonlót meg is tesz. 

(A londoni és louduni ördögök- a greenblatti elemzés történeti háttere) 

Angliában - Bourdieu-vel szólva - a vallási és politikai mező lassú egymásba csú-
szása megy végbe a tizenhatodik-tizenhetedik század fordulóján. Ezzel párhuzamo-
san jött létre - és itt már Foucault kifejezéseit használom - az állam mint az igazság 
- a középkorihoz képest más alapú - újratermelésére rendelteit képződmény. 1563-
ban az angol egyház véglegesíti a Rómától való elszakadás folyamatát, melyet I. (Katolikus) 
Mária csak késleltetni tudott. Az egyházi törvényhozás egészen az uralkodó kezébe 
került (bár 1534-ben VIII. Henrik már magát tette meg egyházfőnek). 1572-től 
(XIII. Gergely pápa hivatalba lépésétől) az ellenreformáció felerősödik - ami magá-
val hozza az anglikán ellenhatást. Korábban a kor vallási autoritásai előbb elszigete-
lendőként, majd - használhatóságát felismerve - az egyház misztériumainak és ha-
talmának a Gonosz feletti bizonyítékaként támogatják az ördögűzéseket.30 Richard 
Bancroft londoni püspök az elsősorban jezsuiták által „űzött" ördögűzést - mintegy 
harminc év elteltével - már hivatalos nézőpontból mint csalást elítéli: nemcsak ne-
vetségesnek tartja - mint egy polémiában Erasmus - , hanem veszélyesnek is; a 
klerikális hierarchia és a monarchia elleni támadásként értelmezi - mely egyszerre 
religiózus bűn és hazaárulás. Bancroft hű propagátora káplánja, a már említett 
Samuel Harsnett, kiváló pamfletíró, aki számos polémiában elítéli az exorciót. 

A louduni Orsolya-nővérek 1634-ben - egy időben napjában többször is - „előad-
ták" „műsorukat"; némelyikük székhez kötözve, nézők előtt mutatta be démoni 
megszállottságát. A közönség kezdetben helybeliekből állt, később vidékről, sőt 
külföldről is érkeztek kíváncsiskodók - a tanúságtétel látványossággá vált. Ez már 
egészen más helyzet, mint az angol: Franciaországban egy Richelieu által irányított, 
a korábbi, hugenotta háborúk időszakához képest látszólag mérsékeltebb - valójá-
ban csak a helyi autonómiákat és provinciális erősségeket kifinomultabb módsze-

2 9 V Ö . Stephen.!. GREENBLATT: The Improvisation of Power. In: Renaissance. Self-Fashioning from More 
to Shakespeare. Chicago, London: University of Chicago Press. 1984. (1980.) 222-254. 

30 Vö. Stephen J. GREENBLATT: Loudun and London. Critical Inquiry 12 (Winter 1986). 326-346. 
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rekkel elimináló - korban zajló politikai manőverről van szó.31 Lényegében a Csa-
torna mindkét oldalán, ha más-más megítéléssel is, de egyaránt szerepet játszik az 
ördögűzés - mint teátrális esemény. (Ezúttal csak az angliaival foglalkoznék.) 

(Az újhistorizmus mint elemző; Harsnett - Shakespeare) 

Greenblatt elemzésében foucault-i eljárással él. Egy impozáns ellenállás-formát 
(megszállottság) vizsgál meg, amelynek megítélésében kutatási korszaka, az angol 
reneszánsz fordulópontot hozott. így ír erről: „a protestáns Angliában a késő tizen-
hatodik században az ördögűzésnek sem a praesentia\a, sem a poleniia\;\ immár 
nem számított megnyugtatónak a vallási autoritás számára" - azaz az állam, a hata-
lom eme új, tizenhatodik századi politikai formája számára az exorció - és így a 
posszesszió - ezután nem megfelelő taktika, lényegében szükségtelenné vált elle-
nállás-forma. így folytatja: „az anglikán egyház nem kívánt a tömegekre olyan 
előadásokkal hatni, melyek épületes értéke immár megkérdőjeleződött".32 Green-
blatt a korabeli institucionális stratégiák megváltozásáról beszél, amelyek „a társada-
lom központi értékeinek újradefiniálásáért folytatott intenzív és hosszan tartó küzde-
lemnek részei a késő tizenhatodik és korai tizenhetedik századi Angliában"33 

(kiemelés tőlem - K. G.). A küzdelem tétje a „szentség" (sacredíness]). A két mező, 
a vallási és a világi fent említett egymásba olvadása magával hozza (mező)specifikus 
tétjeik közeledését, újradefiniálásuk igényét. A monopolizálódott üdvjavak államiak-
ká is lesznek, és fordítva, a politikai mező tőkéje - illetve az abból származó profit 
- elhagyja tisztán világi jellegét. A folyamat végén az anglikán egyház - mint a kor 
lehetőségeihez mérten, a társadalmi és vallási mező kizárólagos uralkodója - az 
eretnekekkel, a kis társadalmi-vallási tőkével rendelkező, ugyanazon mezőn belül 
fellépő lázadókkal szemben kirekesztő eljárásokkal él - a „tőke" birtoklásáért foly-
tatott küzdelemben. Ezért lesz jóformán mindegy Harsnett számára, hogy jezsuita 
vagy akár puritán ördögűzőkkel polemizál-e. A kirekesztő eljárások az ördögűzés 
korábbi pozitív (szocializáló) funkciója helyett annak potens, konkurens vallási au-
toritás-képző funkciójára helyezve a hangsúlyt - elítélik azt. A politikai érdekek -
írja Greenblatt a Resonance and Wondetben - néha hirtelen változnak: nincsenek 
garanciák, abszolút formális biztosítékok arra nézve, hogy ami progresszívnek tűnik 
egy esetleges helyzetben, nem válik-e reakcióssá egy másikban.34 

Egyszóval Greenblatt hasonló elemzést nyújt egy, a hatalom számára korábban 
fontos, önszituáló jelenségről, mint ahogy azt a tizennyolcadik-tizenkilencedik szá-
zadi Franciaországban, a nyilvános, kínhalállal járó kivégzések kapcsán teszi Fou-
cault a Felügyelet és büntetésben) 

31 Aldous H U X L E Y : The Devils of Loiuhin. London: Chatto & Windus, 1970. 4. 
3 2 GREENBLATT: Shakespeare and the Exorcists. 4 3 1 . 
3 3 I . Ш . 4 3 0 . 
34 Stephen J . GREENBLATT: Resonance and Wonder. In: Peter CoLLtER-Helga G E Y E R - R Y A N (ed.): Literary 

Theory Today. Polity Press, Blackwell Publishers, 1990. 75. 
33 Michel FOUCAULT: Felügyelet és büntetés. Budapest: Gondolat, 1990. 
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Nem elhanyagolható szempont az ördögűzés már említett teátrális jellege sem. 
Foucault és Richard van Dülmen a színház metaforáját használják a kivégző-rituá-
lékkal kapcsolatban. Foucault a „rettegés színpadáról" beszél, van Dülmen pedig 
egyenesen A rettenet színháza (Theater des Schreckens) címet adta munkájának.36 

Hasonló módon írja le Harsnett az ördögűzéseket. Harsnettet erre - mint láttuk - a 
hatalmi játék egy formájának, az exorciónak az átértékelődése késztette, mely immár 
inkább zavarba ejtő, mint hasznos az állami egyház számára. Művében - megbízá-
sánál fogva - „szélhámosságként" kell lelepleznie az „ördög színházát", azaz az 
eretnek papok ténykedését. A posszessziós játék résztvevői - profi és amatőr, tuda-
tos és öntudatlan szereplői - , illetve maga az előadás, a „darab" nagyban merít kora 
színházából, annak kelléktárából, így Shakespeare-éből is. Az átvétel kölcsönös: míg 
Harsnett teátrálisként ábrázolja leleplezendő tárgyát, addig Shakespeare a Lear ki-
rályban számos allúzióval, ördögök nevével, illetve Harsnett egész „sötét nyelveze-
tével" él. Sőt továbbmegy ennél: magát Harsnettet, annak retorikáját adja - Szegény 
Tamásként - Edgar szájába.3 

Ha végigtekintünk a fenti, kissé szövevényes kapcsolatrendszeren, akkor az aláb-
bi viszonyokat írhatjuk fel: az ördögűzőket (főként egy bizonyos jezsuita Edmunds 
atyát) elemzi Harsnett, akit Foucault „módszerével" elemez Greenblatt, a Lear király 
elemzése kapcsán. Paul Valéry bibliai kifejezésével: Edmunds qui genuit Harsnett, 
qui genuit Greenblatt.38 Azt írtam: „a Lear király elemzése kapcsán". E szándékoltan 
frivol megfogalmazás rendeltetése az, hogy felhívjuk a figyelmet Greenblatt és az 
újhistorizmus azon eljárására, hogy a történelmet szövegként olvassa. Tehát nem a 
tett-elemzése „kapcsán", hanem talán inkább az „ürügyén", egy Foucault-hoz méltó 
archeologikus feltárást végez, melyben az irodalom nem lesz - Bloom vádja ellenére 
- másodlagossá. 

(Az újhistorizmus mint elemzett) 

Az eddigiek az ismeretterjesztés nem elhanyagolandó, ám korántsem kielégítő funk-
cióján túl nem bírnának különösebb hasznossággal számunkra, ha nem csábítaná-
nak egy más szinten (a kritikáén) hasonló viszonyrendszer felvázolására. Mert léte-
zik egy harmadik fázis. A „nem irodalmin" (Foucault), majd az „irodalmin" 
(Greenblatt) keresztül a „metairodalmiig" szeretném továbbvinni a láncot. Elemzé-
sünk tárgya így maga az „újhistorista" kritikai gyakorlat, ahol az ördögűzést metafo-
raként, Bourdieu teóriáját pedig elemzési eszközként alkalmazzuk. 

Három szempontot találok megvizsgálandónak: a történelmi adekvátságot, az 
anekdotázást és az irodalom hatalmi gazdaságtanát, illetve az ez utóbbiból követ-
kező hatalmi újraelosztást. 

36 Richard van D Ü L M E N : A rettenet színháza. Budapest: Századvég, Hajnal István Kör, 1 9 9 0 . 
3 7 GREENBLATT: Shakespeare and the Exorcists. 4 3 8 . 
38 Paul VALÉRY: A szellem válsága: Első levél. In: Változatok. Révai Kiadás, h.n., é.n.13-
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(A történelmi adekvátság) 

Az újhistorizmus számára a történelem nem diszkrét események linearizálható soro-
zata, hanem szubjektív-töredezett, és mindenekelőtt: textuálisnak elképzelt. A fou-
cault-i textualizált történelem-, illetve historizált diskurzus-koncepcióktól meg-
fertőzött újhistorizmus az irodalmat kulturális-hatalmi harcoktól manipulált 
diskurzusként vizsgálja. A Foucault-hoz hasonló, Paul Virilio kifejezésével „törté-
netikusok" taktika- és fogalomkészletével a legkülönfélébb (irodalom)történeti mun-
kák leírhatóak. Martin Lings Shakespeare titka (The Secret of Shakespeare) című 
könyvét39 példaként véve, az abban felvázolt világkép fikcióként, egyfajta történe-
lemként fogható fel. Lings a shakespeare-i világkép hipotetikus körvonalazásából 
kiindulva szándékoltan anakronisztikus interpretációt hoz létre. Egy - akár foucault-i 
értelemben is vehető - töréspontot tételez a középkor és a reneszánsz közt, ahol is 
a cezúra egy-egy oldalának más-más karakter feleltethető meg. Edgar versus Ed-
mund (vagy akár Jago). (Mellesleg Lings az újhistorizmus williamsi-marxista „hatal-
mi gazdaságtanára" is céloz, amikor a feudalizmust illetve a tőkés gazdaságot állítja 
szembe A velencei kalmáúian.) A fentiek csupán annak figyelembevételével lehet-
nek igazak, hogy „nem ugyanaz a történelem beszélődik el itt és ott".40 Az „alternatív 
múltak" közé „befér" Lings rekonstrukciója és interpretációja; az említett szembeállí-
tásoktól eltekintve nem szortíroz vagy korszakol, bár túlzottan „középkorias"-transz-
cendens alkat, Shakespeare pozitív hőseihez hasonlóan (vö. Edgar). Ezért a már 
említett anakronisztikus jellege. A fő kérdés az, megítélhető-e egy foucault-i rend-
szerből Lings koncepciója? Ráadásul maga Lings is tudatában van ennek, mikor 
figyelmeztet: „modern pszichológiát, egyfajta primitív, a miénknél durvább és kevés-
bé fejlett racionalizmust tulajdonítunk Albannak és Edgarnak".41 Valami hasonlót 
nehezményez Greenblatt is Psychoanalysis and Renaissance Culture című tanul-
mányában.42 Hobbes LeviatárifA, illetve az abban szereplő, mesterséges személyre 
ruházott autoritást - mint színházi maszkot - sokkal közelibbnek érzi Shakespeare 
világához, mint a pszichoanalízist, melyet Bahtyin már 1927-ben ideológiai vezérmo-
tívumoktól terhelt kultúrfilozófiaként írt le.43 Természetesen a teátrális imagináció 
hatalmi reprezentációként történő bemutatása Greenblettnél nem egyedüli jelenség. 
Az ötlet Michel de Certeau-tól ered.44 

Greenblatt a hatalom és a tudás, a hatalom és a (számára) „másság", az ellenállás 
különböző fajtái közti játékot mutatja be Foucault gondolatát folytatva, melyet 
elsősorban irodalmi szövegekre mint „kulturális produktumokra" terjeszt ki. A tör-
ténelem szövegként történő felfogásából következik annak „végtelenül nyitott" ér-

39 Martin LINGS: Shakespeare titka. Budapest: Stella Maris Kiadó, 1995. 
4 0 Michel FOUCAULT: A tudás archeológiája (Bevezetés). In: Pompeji 1 9 9 2 / 4 . 1 4 6 . 
4 1 LINGS: i. m . 1 9 4 . 
4 2 GREENBLATT: Psychoanalysis and Renaissance Culture. In: Learning to Curse. New York. London: 

Routledge, 1 9 9 0 . 1 3 2 - 1 4 5 . 
4 3 Mihail BAHTYIN: A freudizmus. In: Mihail BAHTYIN: A beszéd és a valóság. Budapest: Gondolat. 1986. 

9-10. 
44 Vö. GREENBLATT: Loudun and London. 3 2 6 - 3 2 7 . 
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telmezhetősége, illetve az, hogy a történelem nem kontinuus. Az újhistorizmus a 
történelem ezen felfogása mentén lép tovább. Ez a „bár szívós, titkon energikus és 
rafináltan erőszakos, mégis erősen frusztrált diskurzus, amit irodalomtörténetinek 
szokás nevezni",4:1 Greenblattnél a történelemmel, a „kultúra szövegeivel" együtt 
értelmeződik újra, ez esetben az angol reneszánsz drámák kapcsán. 

(Az anekdotázás) 

Greenblatt szövegei „kritikai történetek", azaz egyfajta kritikák, amelyek fiktív vagy 
hiteles történetekbe ágyazódnak, illetve ezekből kiindulva egy általánosabb proble-
matika felé tartanak. Az effajta kritika - stílusát tekintve - egyesíteni* látszik a Ba-
barczy Eszter-féle házat és kertet, azaz a szigorú elméletiséget a hedonista-esszéisz-
tikus, impresszív kritikai beállítódással."6 Greenblatt a Learning to Curse előszavában 
Joel Fineman nyomán az anekdotát narratív formaként, meghatározott referenciális 
bemenetként határozza meg - bemenetként valamihez, ami ezen a narratív formán 
túl vagy az alatt rejlik."7 Ez teremti meg a „valós" hatást, a visszatérést a kontingens-
hez és partikulárishoz, a „marginális" fontosságát példázva, egyben megadva az 
elemzés narratíváját szervező kerettörténetet is. Foucault-ra visszautalva felvethető a 
kérdés, hogy Greenblatt sokszor személyes anekdotái nem képeznek-e egyfajta gyó-
nási gyakorlatot, amely minden további nélkül beilleszthető volna egy foucault-i 
„lelkipásztori funkció-típusú" elemzés kontextusába. 

(Az irodalom hatalmi gazdaságtana - konklúzió) 

Az újhistorizmus esetében, mint láttuk, az irodalmat érintő tudás és hatalom össze-
tartozásáról, az azokat korábban elválasztó „hiedelem" felszámolásáról van szó 
(amely „hiedelem" számára persze az újhistorizmus ugyanúgy „hiedelem"!) - hiszen, 
érvelne Greenblatt, ez a hatalom termeli ki az irodalomról való tudást. A hatalmi-tu-
dásbeli viszonyokat nem az azoktól elkülönült vagy az azokban benneálló megis-
merő alany origóként tételezésével elemezzük: „a megismerő alany, a megisme-
rendő tárgy és a megismerés módozatai mind lényegileg benne foglaltatnak a 
hatalom-tudásban (a hatalom-tudás relációban) és ennek történelmi átalakulásaiban, 
s ez utóbbiak hatásai".48 

Az ördögűzőkkel polemizáló Harsnett és az őt elemző Greenblatt egy az iroda-
lommal kapcsolatos hatalom-tudás játék résztvevői. Vagy a például Wimsattet „exor-
cizáló" Greenblatt és az őt elemző kritikák is egy a kritikai szférában zajló hatalom-

4 5 SZILASI László: Miért engedjük át az ácsnak az építkezés örömét? Budapest: József Attila Kör, Pesti 
Szalon Könyvkiadó, 1994. 11. 

4 F I BADARCZY Eszter: A ház, a kert, az utca. József Attila Kör-Balassi Kiadó, é.n. (1996) 7. 
4 7 GREENBLATT: Learning to Curse. 5 . 
4 ! I F O U C A U L T : Felügyelet és büntetés. 4 0 . 
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tudás mérkőzés „játékosai". Greenblatt - bár tevékenysége például az újkritika felől 
nézve egyfajta ellenállás-formának tekinthető - , beilleszkedik abba a mezőbe, ame-
lyet kritizál. Bourdieu a mező „harcosai" közt bizonyos „objektív cinkosságot" téte-
lez, azaz még a szubverzív eretnekek is elfogadják a mező játékszabályait. Ezért, 
hogy a mező forradalmai magát a mező egészét nem érintik, így annak abszolút 
destrukciója lehetetlen - mivel ez nem cél.49 

Ami Harsnett számára a jezsuita imposztúrák leleplezését célzó eszköz volt, tud-
niillik az ördögűzésnek a fikció, illetve a színház világába való utalása - az lénye-
gében éppen az az eszköz, amely az újhistorizmusnak az újkritikával szembeni 
puccsát világíthatja meg. Az újhistorizmus felbukkanásakor „alárendeltként", „eret-
nekként", az irodalmi-kritikai mezőben magának helyet követelőként tűnt fel az 
akkor uralmon levő „ortodox" formalizmussal (new criticism) szemben. (Ma már 
más a státusza.) Egy új ágens felbukkanása a mezőben a mező szimbolikus objek-
tumaira nézve azok másfajta használatának felmutatásával egyenlő. Ahogy a magas-
és tömegkultúra közti megkülönböztetés sem tárgyi alapokon, hanem azon küzde-
lem állásán nyugszik, amely az „alárendeltek" és az „uralkodók" közt folyik, ugyan-
így van ez az elfogadott és marginális kritikai beszédmódok vagy irodalomelméleti, 
irodalomtörténet-elméleti premisszák esetében is. Az ízlés, a „legitim kultúra" -
Bourdieu szerint - fétis, amelyet a kultúrából jobban részesülők, az „uralkodó-orto-
doxok" alkotnak meg. Az esztétikai reprezentációról alkotott, a korábbihoz képest 
olyannyira összetett szemlélet, mint amilyet például az újhistorizmus képvisel, érte-
lemszerűen számos támadást hozott magával. 

Az irodalomelméleti iskolák - az exorció vagy a színházi előadás közönségéhez 
hasonlóan - értelmezői közösségek, értelmezői közösség-teremtő fórumok. Harsnett 
célja - mint arra Greenblatt rámutat - nem monopólium létrehozása egyháza szá-
mára, hanem az, hogy a tárgyalt rítust a vallási mezőn belül a perifériára terelje. 
Túlzott leegyszerűsítés volna ebből messzemenő analógiákat keresni a mai iroda-
lomkritikai mező jelenségeire. Érdemes azonban feltenni a kérdést, hogy az újhis-
torizmus, amely a konzervatív, liberális és radikális teoretikussággal más-más szin-
ten, de egyaránt szembeszáll, vajon az egyes szempontokból miképpen ítéltetik meg. 

Az újhistorizmus számára a történeti tények, mivel textuálisak - egyben interpre-
tatívak. A Greenblattre szintén nagy hatást gyakorolt Clifford Geertz az etnográfiát 
egyfajta konstruktív olvasásként érti, mely kifakult, hiányos, inkoherens, szövegja-
vításoktól és lapszéli kommentároktól terhelt manuscriptumot olvas - amely nem 
hangok grafikus átírásából, hanem különböző, kialakult viselkedésformákból íródik 
egybe. Greenblatt Shakespeare több évszázadnyi recepcióját is ilyenfajta manuscrip-
tumként látja, melyből az irodalomtörténésznek kell kihámoznia - az elfedő javítá-
sok-betoldások-stb. ellenére - a korabeli „jelentést". A Geertz-féle sűrű leírás 
(mellyel az újhistorizmus is él) rokon a dekonstruktiv retorikai gyakorlattal. Geertz 
az embert „a jelentések maga szőtte hálójában függő állatként" képzeli el;"'0 az ant-

4 9 V Ö . P O K O L : Bourdieu elméletének alapkategóriái. 
50 Clifford G E E R T Z : Sűrű leírás An. Az értelmezés hatalma Budapest: Századvég, 1 9 9 4 . 1 7 2 . 
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ropológus dolga végső soron rokon az irodalomkritikuséval: leírja ezt a jelentésháló-
szövést, és ugyanakkor részt is vesz benne.'1 A fenti Geertz-idézet így folytatódik: 
„A kultúrát tekintem ennek a hálónak, elemzését pedig éppen emiatt nem törvény-
kereső kísérleti tudománynak, hanem a jelentés nyomába szegődő értelmező tudo-
mánynak tartom."'2 Az újhistorizmus - más néven cultural poetics - hasonló módon, 
a jelentés nyomába szegődve, a „fiktív-valós" történelem kulturális szövegeit rasz-
terként felhasználva, azokra „irodalmi produktumokat" feszít ki elemzés céljából. 

Az effajta kritika - mint mondtuk - igen szélsőséges bírálatokat is kiválthat, me-
lyek Greenblattet nem az ördögűző, nem is a szkeptikus, hanem egyenesen az 
„ördög" pozíciójába utalják. 

3 1 V Ö . Keith G R E E N - J Ü I LEBIHAN: Critical Theory and Practice: A Coursebook. London, New York: 
Routledge, 1996. 119-120. 

, 2 GEERTZ.: i. m . 1 7 2 . 



Kabdebó Lóránt 

A MARGITA EURÓPAI ROKONAI 

„I am a simple man. I have no great thoughts. I want 
nothing from anybody. How can you compare me 
to...?"1 

Az irodalomban mindig történik valahol valami. Ez természetes. Ritka esetekben előfor-
dul, hogy egymástól függetlenül, más történelmi, kultúrtörténeti, szociológiai környe-
zetben mégis ugyanaz - vagy valami hasonló - történik egyazon időben. A pécsi konfe-
renciákon2 egy ilyen korszakfordulóra bukkantunk, a húszas évek végének, a 
hannincasok elejének vizsgálata során. Olyan paradigmaváltás tanúi lehettünk, amikor 
a magának vagy éppen senkinek sem beszélő költő3 szövege önállósodni kezdett, és 
a &ö/ío korábbi monolit szólama önmagában ellentmondásba keveredő szöveggé ala-
kult át. Nem gondolatok vagy személyiségek dialógusa fonódott műalkotássá, hanem 
az elhangzó szöveg önmagában ráeszmélt az ellentmondás kényszerűségére. A szöveg 
hordozta önmagában a másságokat; a mű mindehhez csak helyszínt biztosított, a költő 
pedig ijedten rácsodálkozott az általa megfogalmazódó szövegben benne élő szörnye-
teg világra: „a mindenség két fele falja egymást / és az idill szörnyekkel van tele."4 

A pécsi konferenciákat folytató második miskolci konferencián nem poétikai para-
digmaváltásra kérdeztünk rá a szervezés során, hanem egyetlen magyar alkotó szemé-
lyiség, az Ady-jelenség újraolvasására hívtunk játszótársakat.4 Pécsett egy paradigmavál-
tás esélyével akartunk szembenézni - és felfedeztünk egy költőt, Szalxá Lőrincet, akiiben ez 

' Joseph CONRAD: Heart of Darkness. 1 9 0 2 . ; az idézet A Bantan Books, 1 9 8 1 . kiadásból, 9 9 . 
2 Lásd 1. „de nem felelnek, ügyfeleinek"- A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján. A JPTK 

Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékeinek 1991. április 11-14-i konferenciája alapján szerkesz-
tette K A B D E B Ó Lóránt és KULCSÁR SZABÓ Ernő. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1 9 9 2 . 2 4 5 p. 
2. „Szintézis nélküli évek" - Nyelv és elbeszélés a két háboní között. A JPTE Irodalomtörténeti és Iroda-
lomelméleti Tanszékeinek 1992. április 3-5-i konferenciája alapján szerkesztette K A B D E B Ó Lóránt és KUL-

CSÁR SZABÓ Ernő. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs. 1993. 284 p. 
3. Az irodalomértés horizontjai. A JPTE Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékeinek 1994. április 
21-23-i konferenciája alapján szerkesztette KABDEBÓ Lóránt és KULCSÁR S Z A B Ó Ernő. Janus Pannonius Egye-
temi Kiadó, Pécs, 1995. 334 p. 
4. A fordítás és a szövegköziség alakzatai. A Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszé-
kének 1997. április 24-26-i konferenciája alapján szerkeszti K A B D E B Ó Lóránt és KULCSÁR SZABÓ Ernő; a 
szerkesztésben részt vettek KULCSÁR-SZABÓ Zoltán és MENYHÉRT Anna. Anonymus Kiadó, Bp., 1998. 396 p. 

3 Lásd Т . S . ELIOT: A költészet három hangja (The Three Voices of Poetiy, 1953J. FALVAY Mihály 
fordítása. In: T . S . ELIOT; Káosza rendben. Gondolat, Bp., 1 9 8 1 . 4 4 3 . 

4 S Z A B Ó Lőrinc: Ardsuna és Siva. (az idézet Sz. L.: Vers és valóság. Összegyűjtött versek és versmagya-
rázatok 1-2. Magvető, Bp., 1990. 1. 807.), az 1938-as keletkezésű vers mind az európai (goethei-werthe-
ri), mind a buddhista hagyomány összeolvasásából jut el a hasonló műfaj-definícióhoz. 

3 Ady-Újraolvasó. 1998. február 27-28. 
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a váltás leginkább tetten érhető lehetett a kérdezett poétikai helyzetben. Most a fordí-
tottja történt: egy költő helyére kérdeztünk rá, és egy korszakváltás jellegzetes poétikai 
helyzete fedte fel önmagát. Pedig mindenki Adyról beszélt, mégis egy - a szokványos 
Ady-hagyománytól és -képtől eltérő - poétikai mező rajzolódott ki. 

Én azt hiszem, éppen a húszas évek végi paradigmaváltás előtörténete. Az a pillanat, 
amikor a „közönséghez szóló költő"6 hangja úgy kerül válságba, hogy egyúttal maga a 
válság eltussolódik; ugyanis egy olyan versformáció jelenik meg, amelyik nem válság-
termékként, hanem éppenhogy formateremtésként reprezentálja önmagát Európa szer-
te: „harmadik hang"-ként jelenik meg, „aki versben megszólaló drámai jellemet akar 
alkotni; ez a költő nem a saját nevében szól, hanem azt mondja, amit ez a képzeletbeli 
jellem mondhat egy másik elképzelt jellemnek." Olyan költői beszédhelyzet születik 
ezáltal, amelyik egy kvázi-figurát szükségei, aki vallomást tehet tevékenysége korláto-
zott voltáról: olyan léte feletti lebegés8 horizontjáról mutat be a költő valamely kvázi-tör-
ténetet, amelyikben már nincs benne a költő, hanem egy külön is megnevezett szereplő 
ironikusan szólaltatja meg a kultúra korábbi hangsúlyos beszédhelyzeteit. A pátosz 

6 T. S. F.LIOT: A költészet három hangja, i. m. 443. 
7 Uo. 
8 Lásd KIRÁLY István poétikai helyzetmegjelölését (Margita élni akar. Kortárs 1 9 7 2 . 1. 6 - 7 9 ), melyet 

végül is ideológiai következtetésével von vissza: Király - Schöpflinre is hivatkozva - az irónia és a pátosz 
szembesítésében találja meg a Margarita sajátosan kiemelendő beszédmódját. „Egyrészt irónia- Kierkegaard 
találó meghatározását idézve -: -a saját élet felett való szabad lebegésnek- ez a vibnlló művészi visszfénye 
vegyült Ire folyvást a Margita élni akar énekeibe. 1...I Az orosz formalisták kedvelt műszavát idézve: külön-
féle stiláris-grammatikai inadekvációk -dezautomatizáltak- ebbe az irányba." ( 7 0 - 7 1 . ) ; ugyanakkor „ez a fö-
lény azonban nem a cinizmusnak: a szuverenitásnak volt a fölénye [...] Az értelmes életek tágasságot jelző 
szép szenvedélyével, a nagy dolgoknak szóló okos szenvedéllyel - Schiller szavát mondva - : az ember belső 
függetlenségének, morális szabadságának hírül hozójával: a pátosszal forrt össze, azzal közösen határozta 
meg a hangulati teret. [...] a Margita élni akar л maga ironikus-patetikus összetettsége révén a fölötteállás, a 
kicsinyességet zárójelbe tevő, belső fölény verse, nemcsak a teljességvágynak, de a teljességben látásnak, az 
antipartikularitásnak, a szuverenitásnak szép költeménye". (72., 74.). Ezt a Király-féle „teljességre törekvést" 
egészíti ki az „élni akarás" hangsúlyozásával, vitatkozva egyúttal Király „elérhetetlenség"-teóriájával VEZÉR 

Erzsébet hozzászólása a tanulmányhoz (A feltámadt Margita. Irodalomtörténet 1 9 7 2 . 4 . 9 7 5 - 9 8 1 . ) és erre utal 
vissza SZILÁGYI Péler (Megtorpanás. Ady Endre: Margita élni akar. Világosság 1 9 7 7 . 4 . 2 3 0 - 2 3 4 . ) visszafogot-
tabban műbemutatásában. Király tanulmányában egy parttalan műfajt körvonalaz Byron DonJuarifáxó\ Petőfi 
Az Apostoláig, Arany Bolond Istókíjáig, Arany János Délibábok hőséig, Vajda Alfréd regényéig, illetőleg Eliotig, 
Saint-John Perse-ig és Majakovszkijig. Szilágyi Péter verstani ismertetésében pedig ettől a műfajtól távoztatja 
Ady művét. Mindhárom tanulmány Ady művét egyszerre köti az adott konkrét magyar valósághoz és szem-
besíti egy több százados versformálási móddal. A viszonyításnak éppen a konkrétan adódó módozatát kerü-
lik meg: az itt és most megszülető művet nem szembesítik az ekkor és másutt keletkező művekkel. Ezáltal a 
műfaji vizsgálatot összeköthették volna a poétikai összevetéssel: az Ady-mű konkrét korabeli poétikai pozí-
ciójának meghatározásával. Utóbb IMRE László (Ady Endre verses regénye. Literatura 1 9 8 2 . 3 - 4 . , 4 2 8 - 4 3 8 . ) 

gondolja át a hagyománnyal való szembesítést, műfajtörténeti elhelyezést: megjelentetve gondolatmenetében 
éppen a megszakítottság mozzanatait („Az viszont a verses regényben teljesen szokatlan, hogy egy konkrét 
szereplő szimbolikus elvont fogalommal azonosuljon. Margita hús-vér alakból -csodás ismeretlen-né válto-
zik"; „bizonyos mértékű -rendhagyó- voltát") emlegeti, megállapítja, hogy „benne van ebben az egykori 
önmagától való távolodás is" „de benne van a valamikori vágyak igenlése is". Végül is - a megelőző elemzé-
seket is feldolgozva-továbbírva - olyan műfajtörténeti helyzetet ír le, amelyik annak a poétikai helyzetnek 
válik megtestesítőjévé, amelyre a kortárs világirodalommal való összeolvasás során magam is felfigyeltem. 
Ugyanakkor műfajtörténeti helyzetmegjelölését összekapcsolja a mű ideológiai értelmezésével, amely éppen 
a poétikai következtetések továbbvitelét állítja le. 
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kiváltja a jelent áttekintő iróniát, amely maga alá szorítja a pátoszt, mint egy elmúlóban 
lévő világ által éltetett beszédmódot. 

Caliban casts out Ariel. 

All men, in law, are equals. 
Free of Pisistratus, 
We choose a knave or an eunuch 
To rule over us. 

What god, man, or hero 
Shall I place a tin wreath upon!9 

A Hortobágy poétája-szerű magyaros sajátosságúnak tekintett helyzetmegjelölés10 

olyan általános kultúrhelyzetet jelöl, amely nemcsak a budapesti újságíró-költő el-
maradottságérzetét revelálja, hanem a kultúra és poézis szétválásának általánosan 
megjelenő állapotát érzékeli. A magyar elmaradottságérzés beleömlik valóban a vi-
lágirodalom óceánjába, hiszen Amerika ösztöndíjas díszei éppúgy érzékelik, ugyan-
abból a költői-, filozófiai, szociológiai mezőnyből előlépve, mint teszi Ady Endre és 
teszik egyetemeken iskolázottabb hazai társai egyaránt. 

Also, in the case of revolution, 
A possible friend and comforter. 

Conduct, on the other hand, the soul 
„Which the highest cultures have nourished" 
To Fleet St. where 
Dr. Johnson flourished; 

Beside this thoroughfare 
The sale of half-hose has 

9 Ezra P O U N D : Hugh Selwyn Mauberley (Life and Contacts). In: Collected Shorter Poems. Faber and 
Faber, 1 9 9 0 . 1 8 9 . ; K A R E A N Y O S András fordításában: Hugh Selwyn Mauberley (Élete és működése). In: Ezra 
Pound versei. Válogatta FERENCZ Győző, a jegyzeteket készítette N Ó V Á K György. Európa, Bp., 1 9 9 1 . 2 6 - 2 7 : 

Ariéit nyomja Kalibán. 

Peiszisztratosztól mentesen 
Törvényünk egyenlőiként 
Eunuchot vagy gazfickót 
Választunk fölibénk. 

Mily isten, ember, hős, kinek 
E bádogkoszorút adom! 

1 0 FERENCZI László hívta fel akadémiai doktori értekezésében a figyelmet a motívum világirodalmi 
egyidejű megjelentségére (lásd a dolgozat kéziratát az OSZK-ban és az MTA Könyvtára Kézirattárában). 
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Long since superseded the cultivation 
Of Pierian roses.11 

A pozíció Európa-szerte különböző tematikájú leírások segítségével rögzült, maguk 
az alkotók vagy alkotásaik interpretátorai más-más terminológiával írták körül; a lénye-
ge mégis egyforma: a kultúr- és társadalomtörténeti folyamatosságból, a történelemből 
való kilépés alkalmait keresik egy-egy történet kreálása során; a folyamatosságban 
rátalálnak bizonyos törésképletekre, amelyek segítségével előre-gondolhatják a század 
során bekövetkező poétikai paradigmaváltást. Az általam is használt terminológiával: 
a klasszikus modernségből való kilépés alakzatát úgy találják meg ekkor, hogy az 
egyúttal még nem jelenti a másodmodemség adekvát megjelenését; a monolit versbe-
széd kitartásával készülnek fel a dialogikus paradigma megteremtésére. 

Erre a kultúrából kilépő poézisre utal vissza - teoretikusnak feltüntetett érvelésé-
vel - majd Gottfried Benn: „Ich bin nämlich der Ansicht, daß Kunst und Kultur nicht 
allzuviel miteinander zu tun haben. Ich habe schon oft dafür plädiert, daß man 
scharf zwischen zwei Erscheinungen unterscheiden sollte, nämlich der des Kunst-
trägers und der des Kulturträgers. Kunst ist nicht Kultur, Kunst hat eine Seite nach 
der Bildung, der Erziehung, der Kultur, aber nur, weil sie eben das alles nicht ist, 
sondern das andere, eben Kunst. [...] Der Kunstträger wird in Person nirgendwo 
hervortreten und mitreden wollen, für Bessern vollends hält er sich in gar keiner 
Weise für zuständig - von einigen sentimentalen Ausläufern abgesehen - , «unter 
Menschen war er als Mensch unmöglich-, dies seltsame Wort von Nietzsche über 
Heraklit - das gilt für ihn."12 

Hasonló kilépés egy más aspektusú leírását kapom egy más kultúrkör neveltje, 
Kavafisz esetében is, akiről Michel Grodent írja, hogy 1911-től kezdődően költészete 
többé nem emberi típusokat ad, hanem individualizált eseteket; célja megváltozik, 

11 Ezra P O U N D : i. m. 196.; KAPPANYOS András fordításában (i. m. 33.): 
S ha esetleg forradalom jönne, 

Hasznos lehet mint barát és háttér. 

Kormányozd, másfelől, a lelket, 
„Amelyre minden kultúra vigyázott", 
A Fleet Streetre, ahol 
Dr. Johnson virágzott; 

E főutcán kívül 
Kiszorította rég 
A zokni-üzlet Piéria 
Rózsakertészetét. 

12 Gottfried B E N N : Soll die Dichtung das Leben Bessern? In: G. В . : Essays # Reden • Vorträge. Gesam-
melte Werke in vier Bänden, herausgegeben von Dieter Wellerschoff. Erster Band, 2. Auflage, Limes 
Verlag, Wiesbaden, 1 9 6 2 . 5 8 6 - 5 8 7 . A konferencián KULCSÁR SZABÓ Ernő hívta fel a figyelmet A tanul-
mányra. 
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társadalmi moralitásból kéjenc individualista lett.13 A történelem átalakul példázattá, 
amely éppen a személyes lét veszélyeztetettségére figyelmeztet, mint Artemidorosz 
Caesart a visszafordulásra („akkor nehogy habozz megállni, ne habozz / minden 
más megbeszélést meg munkát elodázni - Március idusa), a csalfa remény biztatá-
sával szembefordít („Főleg ne csald magad, ne mondd, hogy mindez úgyis / csak 
álom, a füled csalódás martaléka: / ily léha reményeket magadba ne fogadj." - Az 
isten elhagyja Antoniust), és felkészít arra, hogy nemcsak a történelmi ember van 
kitéve az árulásnak és pusztulásnak, bárkinél megjelenhet bármilyen vész, nemcsak 
Pompeius fejét hozza Theodotosz, a te környezetedben is megtörténhet mindez, sőt 
vigyázz, az a fej akár a tiéd is lehet: 

És ne nyugtasson meg az a tény, hogy a te körülhatárolt, 
szabályozott és prózai életedben 
ilyen látványos borzalmak nincsenek. 
Talán ezen az órán lép be éppen 
valamelyik szomszédod rendes otthonába 
láthatatlan, testtelen - Theodotosz - , 
és hoz egy ilyen iszonyú fejet.14 

Hasonlóan egyfajta kilépést figyel meg a Mauberley esetében a költőt személye-
sen is ismerő G. S. Fraser. „Hugh Sehvyn Mauberley can be seen, broadly, as Pound's 
farewell, at once wistful and ironic, to a purely »aesthetic« attitude to poetry. His 
farewell is to the idea that one can make a cult of »beauty«, and in a minor degree 
of »love» and of »pleasure«, in indifference to, or in quiet defiance of, a greedly 
competitive and in the end violently self-destructive society. [...] Mauberley, the 
»hero« of the poem, is not wholly Pounds; but he is a real aspect of Pound. [...] 
Mauberley, rather exceptionally among Pound's poems, is a poem full of adult 
self-criticism. [...] Pound therefore feels [...] that he is living in a killingly philistine 
age. But to »distance« his treatment of this age, to make it objective, he makes the 
hero of his poem, not himself, but somebody rather like himself, but weaker, an 
essentially minor artist and a necessarily defeated man, as Pound is not. Hugh 

13 Michel G R O D E N T : „De 1911 jusqu a sa mort, Cavafy réussit, avec une suprenante adresse, a tirer son 
épingle du jeu mortel qui est celui de la race humaine, tout en faisant de sa poésie Vanalogem du monde ой 
il séjoume. Nous voici ramenés ä notre point de départ: I'ironie, cet autre nom de la perversion. Ironie qui a 
besoin ele la loi pour la tourner. Perversion qui s'alimente a un penchant pour les éclairages feutrés, les 
regards -ä la dérobée-, les frólements fuitifs, un certain mysticisme sensuel. [.. .1 L'ironie? Rien de mieux. Mais au 
bout il у a toujours la cigué. Une condamnation ä mort infligée par les autres et qui sera exécutée, quels que 
soient la finesse ou le dandysme du pervers." (Michel GRODENT: „Et salue Alexandrie que tu perds". Courrier du 
Centre International dTtudes Poétiques 151-152. Périodique bimestriel des Archives et Musée de la Littérature, 
Septembre-décembre 1982. Bruxelles, 19. 

14 Kavafisz verseit VAS István fordításában közlöm A Kavafisz versei (Európa Könyvkiadó, Lyra Mundi 
sorozat, válogatta, a jegyzeteket írta és a fordítók munkatársa Dimitriosz H A D Z I S Z . Bp., 1 9 7 5 . ) című kö-
tetből, 1 1 - 1 2 . , 13., 1 3 - 1 4 . A versek datálását lásd C . P. CAVAFY: Collected Poems. Translated by Edmund 
KEELEY and Philip SHERRARD Edited by George SAVIDIS. Published by Chatto and Windus Ltd. First publish-
ed 1975, az 1979-es kiadás alapján. 
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Selwyn Mauberley, as a person, is the pure aesthete, looking back on the prolonged 
defeat of the aesthetic movement in England."1'' 

Ezt a poétikai helyzetet mutattam fel magam is korábban W. B. Yeats An Irish 
Airman foresees his Death című versének Szabó Lőrinc-i fordításából kiindulóan:1'' 
a szövegben a hagyományos, a liberális terminológiával összefonódott romantikus 
frazeológia válságaként a »hero«-szerepnek a visszavételét dokumentálhattam. Ezál-
tal reprezentálhat átmenetet a vers „a költészet három hangjá"-n belül, leírva éppen 
a vizsgált fiktív személy beszédmódjának jellegzetességét: az „in balance with this 
life, this death"17 állapotot. 

Ez az irodalomtörténeti pillanat, amikor a liberalizmussal összefonódó poétikák, 
a máshoz beszélő, felszólító jellegű versbeszédek értelmüket veszíteni vélik, és erről 
az értelemvesztésről kényszert éreznek beszámolni (Ady szavával: „zsarnokin éle-
tik"18). Elmondani a történelemből való kilépés döbbenetét. Ha tetten érhető pilla-
nat, amikor a romantika megsemmisíti önmagát, akkor a tízes évek európai költé-
szetében érhető ez tetten. Amikor a másokhoz beszélés retorikája elveszíti az egy 
igazság támaszát, de még nem ismeri fel azt a paradox helyzetet, hogy a liberalizmus 
továbbeszélése már olyan messianizmusban helyezetten folytatódik, amelyik éppen 
a liberalizmust szünteti meg politikailag és szociológiailag. És még nem jön létre az 
a beszédhelyzet, amelyikben (a húszas évek végére) - szintén paradoxonként - a 
messianizmust elvető antiliberális emberben születik újjá a liberális poétika, a dia-
logikus poétikai paradigma. A hagyományos kultúrából (értve alatta meghatározó 
filozófiai, szociológiai, politikai és művelődéstörténeti környezetet és állásfoglalást) 
kilépő költészet ezután teremti meg a maga másfajta kultúráját (a filozófiát, szocio-
lógiát, politikát, művelődéstörténetet külső meghatározóból belső, tudati kér-
dezőhorizontjába vonó művészetét, az Ady poétikai előérzetével szólva: „de mégis 
annyira belső versű"19 költeményt): a dialogikus költői gyakorlat klasszicizálódását 
a harmincas évek végére. 

Az európai költészet éppen a Margitával egyidőben fogalmazza-alakítja azokat a 
verseket, amelyeket a század nyitányaként a klasszikus modernséget átalakító dia-
logikus paradigma elő-alakzataiként ünnepel azóta is a század befogadástörténete. 
Egyesek egymás szuggesztióját felerősítve (Eliot, Pound, Yeats), mások Adyhoz ha-
sonlóan európai ismeretlenségben, sőt csak-társasági-elszigeteltségben (Kavafisz, 
Cendrars, Benn) alakítanak a mítoszát veszítő korban olyan nem-történeteket, ame-
lyek poétikailag mítoszt imitálhatnak a mindnennapi élet szereplői köré. 

15 G. S . FRASER: Ezra Pound. Writers and Critics, Oliver and Boyd Ltd., London, I960. 53-55. 
16 Adalékok a poétikai paradigma előtörténetéhez (Yeats, Rilke és Pound egy-egy verse alapján). Lite-

ratura 1993. 1. 24-43.; továbbírva: On the Borderline of Nineteenth and Twentieth Century Poetic Discours-
es: The Appearence of the Dialogical Poetic Paradigm. Neohelicon XXI. 1994. 1. 61-84. 

17 Az idézet W. B. YEATS: Selected Poetry. Edited with an introduction and notes by A. Norman 
JEFFARES. Pan Books Ltd. 1 9 9 0 . 6 9 . 

18 ADY Endre: Hunn, új legenda, az Ady-verseket idézem: Ady Endre összes versei. A szöveget gon-
dozta és A jegyzeteket összeállította LÁNG József és SCHWEITZER Pál. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 7 . 6 6 5 . 

19 ADY Endre: Krúdy Gyula könyve, A vörös postakocsi. In: Ady Endre összes prózai művei, újságcik-
kek, tanulmányok XI. Sajtó alá rendezte LÁNG József. Akadémiai, Bp., 1982. 
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Az epikus történetiség széthullásának pillanatában ennek a széthullásnak a rög-
zítettsége születik ezekben a versekben: fiktív történetmondás, amely éppen a tör-
ténet elvesztését gondolja végig. A centrumba helyezett én helyett egy fiktív sze-
mélyt rajzolnak, amely személyben az én-vesztés folyamata tudatosodik. A létező 
létezésének mikéntjére kérdez rá abban a pillanatban, amikor éppen a létezés fo-
lyamat jellege - és ezzel együtt értelme - kérdőjeleződik meg. 

A költők még nem a kérdező szöveg dialógusát fogalmazzák, hanem találnak egy 
demitizált perszonát, egy médiát, akin keresztül átélhetővé - gondolati folyamattá -
legalizálhatódik mindaz a kétség, amellyel a létezésébe vetett ember korábbi történelmi 
biztonságérzete vesztésével szembe kell hogy nézzen. Még nem a kérdező költő, ha-
nem a kérdezésnek kitett ember fogalmazódik meg ebben a perszonális teremtésben. 

A tízes évek elején a költők ezáltal egy olyan formációt találnak, amelyben a 
váltás - önmaga deklarálása nélkül - testet ölthetett. A kvázi-történet lesz ez, a 
kibeszélhetés csalimeséje, amely úgy történhet, hogy egyúttal a történelemből való 
kijelentkezés bejelentése, úgy személyes elbeszélés, hogy az elbeszélő maga már 
fiktív személy, aki nem folytatója a nevelődési történetek személyiségének, hanem 
egy mediális alkotás, akiben megtörténhet a személyiség romantikus önépítkezése, 
de akiben már összegeződhet az egymás erőterét kioltó-átformáló gondolkozás. 

A maszk, a perszóna2" megjelenése ez, amely elbeszélhetővé transzformálja egy 
időre azt, ami utóbb már csak a költő önmagához való beszéde során szerveződik 

20 Lásd erre vonatkozólag Oscar W I L D E eszmélkedtető megjegyzéseit, például Gilibert szavait a dialo-
gikus értekezésében: „Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will 
tell you the truth.'' (O. W.: TheCritikas Artist második részéből, in: Oscar Wilde's Plays, Prosewritings and 
Poems. J. M. Dent and Sons Ltd, London, 1955. 48.) Y E A T S fejtegetései e tárgykörben Wilde gondolatait 
viszik tovább (lásd: A Vision. Collier Books, The Macmillan Comp. 1 9 3 7 . ; a Wilde-га és Yeatsre vonatkozó 
adatok K U R D I Mária szíves közlései). Ez határozza meg Pound korai verseinek formálásmódját is: „Partly 
because Pound drew on such various sources: Browning and Whitman, Homer and the troubadours, 
Gautier and Li Po, partly because his influence has so diffused itself, one is inclined to recall the lady of 
the -Portrait- and exclaim: 
No! there is nothing! In the whole and all, / Nothing that's quite your own. / Yet this is you. 
That is not the truth, although the title Persona that ha gave to more than one collection of his poems, is 
apt. A persona was the Romans' word for an actor's masc. The poet has worn his mask so that the painted 
mouth frees a living voice. Nor should it be forgotten that Pound was Eliot's preceptor, called by that poet 
-il miglior fabbro-: the better smith, forger, inventor, and that no little of what later verse-makers have 
learned from Eliot is due rather to the dishonored expatriate. Whatever his faults, and even if one looks 
exclusively at the poetry, Pound is not foultless, he has made a major contribution to English verse. His 
unduplicable music taught lesser men to find their own. His insistence on the study of the great poetry of 
various cultures helped to free our own from a dull provincialism." (Babette D E U T S C H : Poetry in our Time. 
Columbia University Press, New York, harmadik kiadás, 1 9 5 8 . 1 5 0 - 1 5 1 . ) . Ugyanő a fenti összevetést 
előkészítendő vonatkoztatja Eliot korábbi műveire ezt a formálásmódot: „Eliot is a classicist inasmuch as 
he has depended rather upon craftsmanship than upon inspiration, and that he was able, at least in the 
work of his youthful and middle periods, to find what he called -an objective correlative- for his emotion: 
he neither dumped his feelings into his verse nor expressed them directly. Instead, he found -a set of 
objects, a situation, a chain of events- representative of his feelings, and set them to his own music. Mean 
streets and dingy rooms; a middle-aging man. envisaging his head -(grown slightly bald) brought in upon 
a platter,- while the eternal Footman held his coat and snickered, a man whose fearful concern is whether 
he should part his hair behind, if he dare to cat a peach; the tentative, pitiable and slightly disgusting lady 
of the -Portrait-, who sits serving tea to friends, and notably to a coldhearted, selfpossessed young 
worldling come to say his farewells;" (Babette D E U T S C H : Poetry in our Time. 1 5 4 . ) 
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majd szöveggé. Itt még látszólag történet kerekedik úgy, hogy végeredményben 
mégsem lesz „kikerített poéma".21 A vers minden részlete úgy elbeszélés, hogy az 
életszerűségben semmilyen elhelyezést nem vált ki, sőt éppen minden elhelyez-
hetőségnek ellenemond. Az életszerűség látszatában megjelenik a szövegszerűség 
szerkesztettsége. 

Ami pedig a költészetben kvázi-elbeszélésként szerkesztődik, az megjelenik ma-
gában a prózapoétikában is, az adott költői poétikai pozícióra rávetíthetően. Az 
egyik kortársi szöveg, amelyre majd éppen a költők fognak példázatként visszakö-
szönni, a csalimese közép-európai származású megszólalása az angolszász prózá-
ban, Joseph Conrad-Nalecz Korzeniowski 1902-es keletkezésű Heart of Darkness 
című regénye, melynek éppen csalimese jellegét felfedő kulcsszavait Eliot választja 
majd a húszas években The Hollow Men című verse mottójaként: „Mistah Kurtz - he 
dead."22 

Visszatekintve pedig majd a korai Németh László szituálja éppen ezt a csalimese 
jelleget a húszas évek végi paradigmaváltás pillanatában,23 talán annak horizontjáról 
is az Emberi színjátéknan-. a „Zölddisznó" meséjében. A regény főszereplője, aszott 
szülők vakarék gyermeke mesére éhezetten kapva kap apja fanyar kérdésén, akarsz-e 
hallani mesét a Zölddisznóról. És mivel vágya kielégítetlen marad, ő maga szövi 
magának a mesét. Szövi egyszer a Hindenburg-álom irányában, messianisztikus, 
üdvtörténeti végkicsengéssel, a háború hősi eposzát várva; és éli át a beteljesület-
lenség, a teljesség alatt maradás élményeként. 

Amit és ahogyan a kisgyermek Boda Zoltán szerkeszt magának, azt írják a század 
első évtizedének Amerikából ösztöndíjjal Európába érkező költői. Ezra Pound és 
Т. S. Eliot. Neoplatonista, bergsoniánus, nietzscheánus örök visszatérésben-körfor-
gásban láttatva maszkjaikat, perszonáikat, sóvárgásban, kielégítetlenségben, befejez-
hetetlenségben. A spleen ellenében az ideált rajzolják úgy, hogy az idea látszatát 
vállalják csak egy-egy nem-történet témájaként. Az embert úgy mutatják be, mint 
aki epikus hősként csak a témakijelölésig jut, amelyet rendszerint maga a mű címe 
invokál: The Love song of J. Alfred Prufrock, Hugh Selivyn Maberley (Life and Con-
tacts). A mű maga pszeudo-történet, mely elfedezi, hogy a tudatban már az ember-
nek a cselekvésből való kimaradásának eseményei zajlanak. Ady művének, a Mar-
gita élni akarnak meghatározásával: „Lázadni is csak énbennem lázadnak."24 Élni 
akarnak ezek a perszonák, de életük éppen a viszonyítottság megélhetése: bennük 
és általuk történhet csak minden, az Univerzum bennük képződik le, alakul műal-
kotássá. 

A pozitivizmus tudományhitének önbizalma idején, amikor Max Planck tanára 
eltanácsolja fiatal tanítványát a fizikától, mondván, ott már minden törvényekbe 
szabott - az új esemény éppen ezeknek a törvényeknek a megkérdőjelezhetősége. 
A maga is konzervatív Planck lelkiismereti válságát utóbb Heisenberg adja elő anek-

21 ADY Endre: Hunn, új legenda, i. m. 666. 
22 Az 1925-ös keletkezésű vers mottója a könyv idézett kiadásának 118. oldalán található. 
2 3 N É M E T H László: Emberi színjáték. Folytatásokban megjelent A Napkelet 1929-es évfolyamában. 
24 ADY Endre: A Margita fia. In: i. m. 568. 
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dotikus megjelenítésben, mintegy az általam most vizsgált költői megszólalásmód-
nak jellegzetes-hasonlatos háttereként: „Planck fia később elmondotta, hogy még 
mint gyermeknek, egy grunewaldi séta alkalmával beszélt neki apja új elgondolá-
sairól. Kifejtette, hogy érzése szerint vagy olyan jelentőségű felfedezést tett, amely 
talán Newton felfedezéseivel hasonlítható össze, vagy alapvetően téved. Planck te-
hát már ebben az időben tisztában volt azzal, hogy képlete a természetleírást alap-
jaiban megrendíti, hogy ezek az alapok egy napon megmozdulnak és jelenlegi, a 
hagyomány által meghatározott helyükről új és az idő szerint még teljesen ismeret-
len egyensúlyi helyzetbe kerülnek. Planck, aki egész felfogásában konzervatív szel-
lemű volt, cseppet sem örült ezeknek a következtetéseknek. 1900 decemberében 
azonban nyilvánosságra hozta kvantumelméletét."25 

Maguk a most vizsgált történetek éppen ezeknek a megkérdőjelezhetőségeknek 
a megkonstruálása: egy felmutatott ideál feltételezése, hatókörének körülírása és 
egyben ironikus leértékelése is. 

Thus, if her colour 
Came against his gaze, 
Tempered as if 
It were through a perfect glaze 

He made on immediate application 
Of this to relation of the state 
To the individual, the month was more temperate 
Because this beauty had been.26 

Egy olyan szerepzavar testesül meg ezekben a művekben, amely megkülönböz-
teti őket elődeiktől, valamint utódaiktól úgyszintén. Laforgue, Browning, Heredia 
említődik az irodalomtörténeti folytonosságban elődként, sőt felvázolható egy ko-
rábbról származtató vonulat is, Byron Don Juarifixá\ az Anyeginen és az orosz iro-
dalom „felesleges emberein" át; folytatásként pedig T. S. Eliot Gerontion)a, majd 
Waste Land\e, vagy a maszk testet öltése, a perszóna megtestesülése (a húszas 

23 Werner H E I S E N B E R G : Physik und Philosophie. 1 9 5 9 . Ullstein Buch N R . 2 4 9 - , West-Berlin, 1 9 6 1 . 1 6 -

1 7 . ; magyarul: Werner H E I S E N B E R G : Fizika és filozófia. In: W, H . : Válogatott tanulmányok. Ford.: Kis István. 
Gondolat, Bp., 1967. 75. 

26 Ezra P O U N D : Hugh Seluyn Mauberley (Life and Contacts). In: Collected Shorter Poems. 2 0 1 . K A P P A -

NYOS András fordításában: Hugh Seluyn Mauberley (élete és működése). In: Ezra Pound tersei. 3 6 - 3 7 . 

ígyhát, ha a nő szine 
Úgy jött a szeme elébe. 
Mintha remekül kimért 
Mázon keresztül nézne. 

Nem alkalmazta rögtön az egyén 
és állam viszonyára ezt, 
De mérsékeltebb lett a hónap, 
Amért e szépség létezett. 
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években Eliot The Hollow Мегце, Szabó Lőrinc Kalibán]a, Yeats tóiájának hattyúja 
vagy a harmincas években Szabó Lőrinc Szun Vu Kungp). Irodalom-, téma- és 
motívumtörténeti folyamatosság természetesen felállítható, de erre merőlegesen je-
lenik meg a poétikai különböztetés, ami elkülöníti a tízes éveknek ezt a sajátságos 
líraformációját. Elválasztja elődeitől és utódaitól is. 

Az ekkor, imigyen a lírában megjelenített fiktív személyben még benne van min-
den múlt, mint viszonyítási pont, de megjelenik vele éppen az eltávolítottság ettől 
a teljességtől: vibráló pillanat, mely még feltételezi a teljes ember ismeretét, de már 
hordozza a teljesség keretéből való kiesettség tudatát; hozza a félelem tragikus szi-
tuáltságát, de már ironikusan nevetségessé válik számára ez a veszélyeztetettség. 
T. S. Eliot így fogalmazza meg ezt a lebegtetett tudati helyzetet - beleépítve egy 
fiktív elbeszélt pozícióba: 

I am no prophet - and here's no great matter; 
I have seen the moment of my greatness flicker, 
And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker, 
And in short, I was afraid.27 

De hasonlóképpen indítja Mauberley szituálását Ezra Pound is, fordítója pedig 
ugyanazt a kifejezést használja, amelyet föntebb műfajmegjelölésül magam is leír-
tam: „csali": 

For three years, out of key with his time, 
He strove to resuscitate the dead art 
Of poetry; to maintain „the sublime" 
In the old sense. Wrong from the start -

No, hardly, but seeing he had been born 
In a half savage country, out of date; 
Bent resolutely on wringing lilies from the acorn; 
Capaneus; trout for factitious bait:28 

27
 T . S. ELIOT: The Love Song ofJ. Alfred Prufrock. In: T . S. E . : Collected poems 1909-1962. Faber and 

Faber, London, Boston, 1974. 16.; VAS István fordításában (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke. In: V. I.: Hét 
tenger éneke. Versfordítások, huszadik század. V. 1. Összegyűjtött munkái 8. Szépirodalmi, Bp., 1982. 
2 5 1 . ) : 

Azért még próféta nem vagyok - no de sebaj; 
Láttam nagyságom lobogó pillanatát 
És láttam az örök lakájt, ki kabátomat tartotta s vihogva állt -
Elég hát annyi: féltem. 

28 Ezra P O U N D : i. m. 187.: KAPPANYOS András fordításában (Ezra Pound versei, i. m. 25.): 
Épp három évig küzdött kora ellen: 
A holt poézis újra éljen, és 
a „fennkölt"-et (a régi értelemben) 
Őrizze meg. Kezdettől tévedés -
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Hasonló a belépője egy másik kultúrkörből Kavafisznak is, íme A szatrapia című 
vers kezdete: 

Micsoda balszerencse, hogy hiába 
születtél szép és nagy dolgokra - tőled 
méltatlan sorsod mindig megtagad 
minden sikert és minden bátorítást!29 

Mintha a „Hortobágy poétája" mutatná be önnön helyzetét. 
És ide számítom Cendrars Transzszibériai prózáját0 is, amely már elfordulóban 

Apollinaire világától öngúnnyal felesel vissza árra a teljességre, amelyre elődje még 
mind a dalban, mind a hosszú versben törekedett; ugyanakkor még innen van az 
utóbb az ő ihletében keletkezett Kassák műtől, A ló meghal, a madarak kirepülnek 
címűtől is. Talán ő fogalmazza meg legpontosabban a korábbi hagyományos kere-
teiből kieső ember rajzolatát: „Nous sommes les culsde-jatte de l'espace",31 a távol-
ság által fiktívvé tett szereplők szétszakítottságát: 

Les lointains sont par trap loins 
Et au bout du voyage c'est terrible d'etre un homme avec une femme32 

Mintha ugyanennek az évnek a során Benn rákbarakkjában is járt volna ez a 
száguldó utazó; ott Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke. A férfi beszél ott 
is, szavai átvezetnek a „rákbarakkon"? az életen, egy szeretkezés aktusán? A vég-
eredmény végül is ugyanaz: 

Der Mann: 

Komm, hebe ruhig diese Decke auf. 
Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte, 

Nem látta be, hogy hol jött a világra: 
Egy félvad ország megkésett fia; 
Ki makkból egyre liliomot várna; 
Kapaneusz; jó fogás csalira; 

29 VAS István fordítása A Kavafisz versei című idézett kötetből, 10. 
3 0 KASSÁK Lajos fordításában a cím: A transzszibériai expressz és a franciaországi kisJohanna prózája. 

(In: Összegyűjtött műfordítások. Válogatta és szerkesztette: PARANCS János. Magvető, Bp., 1986.) 
31 Blaise CENDRARS: La Prose du Transsibérien et la PetiteJehanne de France. In: В. С.: Une étudepar 

Louis Parrot, un choix depoémes et de textes, une bihliographie établieparJ.-H. Levesques des inédits, des 
manuscrits, des dessins, des portraits. Poétes d'aujourd'hui 11, editions Pierre Seghers, második kiadás, 
1953- 101.; KASSÁK Lajos fordításában (in: К. L.: i. m. 25.): „Mi a tér nyomorékjai vagyunk". 

32 Blaise CENDRARS: i. m. 1 0 1 . , KASSÁK Lajos fordításában (i. m. 2 5 . ) : 

A távolságok túlságosan messziek 
És az utazás végén rettenetes dolog férfinak lenni egy nővel... 
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das war einst irgendeinem Mann groß 
und hieß auch Rausch und Heimat. 

Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett. 
Fleisch ebnet sich zu Land. Glut gibt sich fort. 
Saft schickt sich an zu rinnen. Erde ruft.33 

Mert a száguldás sem más, mint a helyben sorvadás: „Le train fait un saut 
périlleux et retombe sur toutes ses roues,"34 „Le train retombe toujours sur toutes 
ses roues".31 

Ez a pillanat a Margita Adyjának is poétikai pillanata, amikor „élni akar". 
A nagybetűs Halált-idéző versekben Ady bármikor rutinosan meg tudja növesz-
teni az embert, be tudja tölteni a vers teljes terét; egész világot, „kikerített 
poémá"-t36 tud varázsolni köré; amikor az úton, a képzelt nő és képzelt barátok 
fiktív történetében, a „bomlott nem-regény"-ben37 megjelenik „A rövidlátó, sze-
gény Ady Endre,"38 a testi leépültség is másfajta bemutatást kíván: megjelenik a 
tízes évek 'hőse': 

Mit sohse hittem, a hős vér-fazék 
Virtusos, fúlt fűtéseit sokallja, 
Tágul, robbanhat s egy szép reggelen 
Gazdája nyekken és ott marad halva, 
Vagy még csúnyábbat tesz a béna gép: 
Elcammog velem puffadt tetem-sorsig: 

33 Gottfried BENN: Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracle. In: Gedichte. Gesammelte Werke in 
vier Bänden, herausgegeben Dieter WELLERSHOFF. Dritte Band, Klett-Cotta, Achte Auflage, 1 9 9 2 . 1 4 - 1 5 . 

A jegyzet szerint a vers dátumozása: „ 1 . 5 . 1 9 1 3 " ; S Z A B Ó Lőrinc fordításában (in: Sz. L. Örök barátaink, 
A költő kisebb lírai versfordításai. Szépirodalmi, Bp., 1 9 6 4 . 2 . 6 9 3 - 6 9 4 . ) Férj és feleség átmegy a rákbarak-
kon: 
A férj: 

Hajtsd fel nyugodtan ezt a takarót. 
Látod: e kupac zsír és rothadó nedv 
egykor nagy volt egy férfinak 
s úgy is hívták, hogy mámor és haza. -

Itt már a sír ring minden ágy körűi. 
A hús sárrá terül. A hő tűnik. 
Nedvek csörgedeznek szét. Hív a föld. 

34 Blaise CENDRARS: i. m. 9 8 . ; Kassák Lajos fordításában (i. m. 2 3 . ) : „ A vonat veszedelmesen megugrik 
és visszaesik kerekeire". 

35 Blaise CENDRARS: i. m. 9 8 . ; Kassák Lajos fordításában (i. m. 2 3 . ) : „a vonat mindig visszaesik kerekei-
re". 

36 ADY Endre: Hunn, új legenda, i. m. 666. 
37 ADY Endre: Margita élni akar. i. m. 542. 
38 ADY Endre: Margita élni akar. i. m. 544. 
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S nekem, ki tegnap hetyke táncot lejték, 
Jég most szivemen s arcomon verejték.39 

Mintha Prufrock jönne elő Margitát köszönteni: 

And indeed there will be time 
To wonder, „Do I dare?" and „Do I dare"? 
Time to turne back and descend the stair, 
With a bald spot in the middle of my hair -
(They will say: „How his hair is growing thin!") 
My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, 
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin -
(They will say: „But how his arms and legs are thin!") 

I grow old... I grow old...40 

Hiába szikráznak össze a távolságok, az önirónia egyben a műfajteremtés, a csa-
limese definíciója: 

Autant d'images-associations que je ne рейх pas développer dans 
mes vers 

Car je suis encore fort mauvais poete 
Car l'univers me déborde 
Car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer 
Car je ne sais pas aller jusqu'au bout 
Et j'ai peur 
J'ai peur 
Je na sais pas aller jusqu'au bout41 

39 ADY Endre: Ha visszajönne Margita. i. m. 560. 
40

 T . S. ELIOT: i. m. 1 4 . , 1 7 . ; VAS István fordításában (i. m. 2 5 0 . , 2 5 2 . ) : 

Mert lesz majd még idő 
Tűnődni: „Merhetem? Hát merhetem?" 
Meggondolni magam, már az emeleten, 
S lejönni tar folttal a fejemen, 
(Azt mondják majd: „Kopaszodik nagyon!") 
Zsaketban, friss, kemény gallérral nyakamon, 
Nyakkendőm finom és szerény, egyszerű tücske tartja -
(Azt mondják majd: „De vézna a lába meg a karja!") 

Öregszem már... öregszem már nagyon... 
41 Blaise CENDRARS: i. m. 1 0 4 - 1 0 5 . ; KASSÁK Lajos fordításában (in: K . L.: i. m. 1 7 - 3 3 ) : 

Megannyi képasszociáció amelyeket nem tudok életrekelteni 
verseimben 

Mert még igen rossz költő vagyok 
Mert a mindenség túlnő rajtam 
Mert elmulasztom biztosítani magam vasúti balesetek ellen 



160 Kabdebó Lóránt 

Inkább cseng össze ez a Prufrock meditációival, mint bármely közvetlen elődjé-
vel, vagy céltudatos utódával-követőjével; itt nem az „én KASSÁK LAJOS vagyok", 
az utat építő és egyszerre tagadó tudati önfelmutatása szólal meg, hanem inkább az 
úton is mozdulatlan önfelmérés bizonytalanságának biztonsága: 

Do I dare 
Disturb the universe? 
In a minute there is time 
For decisions and revicions which a minute will reverse42 

És itt lép be a sorba Ady Endre pozíciója: „S életük ez a mérsékelt csodáknak". 
Szemben a végtelen idővel: „Messziről és messzire megy ez élet"; és a megidézhető 
emberi nagysággal, a hunn-Attila múltbéliséggel, a „Nagyúr"-sággal, mellyel szem-
ben megjelenik egy viszonyított költő-lét, amely „zsarnokin életik".43 Kiszolgáltatottja 
a Nagyúrnak és kiszolgáltatottja a poézisnek: köztes vidéken élő köztes ember, 
kiben formára és műfajra lelne a csalimese, ha környezete és barátai és saját tépett-
sége engednék. A Margitában ez az emberi képlet talál hordozóra, nem Margita 
személyében, hanem „A rövidlátó, szegény Ady Endre"44 alakjában, akiben egyszer-
re jelenik meg a Nagyúr és a slemil. Feladja ezzel a leckét önmagának is, de bará-
tainak és magyarázóinak egyaránt. Rákérdeztetve a „mérsékelt csoda" mibenlétére. 
A Fraser emlegette „minor artist,"4' amely nem azonos ugyan Pounddal, mégis az 
egyik meghatározó aspektust nyitja meg, amellyel ráfigyelhetünk. Amint az Eliot 
viszonyításos öniróniájában is a sokat idézett sorban megjelenik: 

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be; 
Am an attendant lord, one that will do 
To swell a progress, start a scene or two, 
Advise the prince; no doubt, an easy tool, 
Deferential, glad to be of use, 
Politic, cautious, and meticulous; 
Full of high sentence, but a bit obtuse; 

Mert nem tudok a dolgok végére járni 
És félek 

Félek 
Nem tudok a dolgok végére járni 

4 2 T . S . ELIOT: i. m. 1 4 . ; VAS István fordításában (i. m. 2 5 0 . ) : 

Hát merhetem 
Zavarni a világegyetemet? 
Egy perc s rá még egy perc elég idő, hogy 
Döntések s ellenérvek szülessenek s megsemmisüljenek. 

43 Az idézetek A D Y Endre Hiinn, új legenda című verséből, i. m. 6 6 5 - 6 6 7 . 
44 ADY Endre: Margita élni akar, i. m. 544. 
4 5 G . S . FRASER: Ezra Pound, i. m. 5 5 . 
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At times, indeed, almost ridiculous -
Almost, at times, the Fool.46 

Egyszerre beszél a szegény Ady Endre „az én életem bolond csődje"-szituációról 
és az ironikus politikus-szerepről: 

Nekem mindig kell egy jó Valaki, 
Kit emeljek magam fölött a trónra: 
Jászi Oszkár már évek hosszatán 
Külömb, mintsem kezem saruját oldja. 
Hitvallásom és hős őrületem 
Az ő diktáló, tiszta lelkétől függ. 
Ez is asszonyosság, de szívvel állom: 
a Jásziság én akart ideálom.1' 

Az Univerzum kisebb méretű titka, a mérsékelt csodák megjelenése ez, a hulltával 
hullni, ha a Nagyúr sírja szolgákat követel. Az ironikusan felvillanó „Car je suis 
encore fort mauvais poéte"48 definiálás, meg a „szegény Ady Endre" akik a maszk-
ban éppenhogy a teljes képből való kihullottságot reprezentálhatják. A nem-regény-
ben a nem-próféta-létet, „az Univerzum!...] kisebb titka" (mint Petőfiről is írja49). 

46 T. S. ELIOT: i. m. 17. Vas István fordításában (i. m. 252.): 
Hamlet királyfi, én? Nem, erre senki se gondolt, 
Csak a kíséretből egy úr, ki épp annyit tehet: 
Egy csoportot növel, elindít egy-két jelenetet, 
Tanácsot ad a hercegnek: no, nem éppen kolonc; 
Alázatos, örül, ha kell valahova, 
Politikus, eszélyes, vigyázat a szava, 
Nagyon szentenciózus, de egy kissé mulya, 
Olykor szinte komikus figura -
És szinte - olykor - a bolond. 

47 ADY Endre: Mikor Margita visszajött, i. m. 566. 
48 Blaise CENDRARS: i. m. 1 0 4 . ; Kassák Lajos fordításában (i. m. 2 9 . ) : „mert még igen rossz költő vagyok". 
49 ADY Endre: „Csoda volt a számunkra [...] De csoda volt ő önmaga számára is, s ami valami 

szomorúan keveset megmagyarázhat nekünk Petőfiből, az megint egy utunkba hárult, kemény csoda. Ez 
az ember csodát látott mindenben s nagy szerencsénkre a próféták őrületével vallotta, hogy minden 
csoda s hogy a csodák e légióját csak ő tudja megfejteni. Bámult és látott, nem írhatnám le elégszer ezt, 
bámult és látott, bámult és látott ő, akiben minden csak akként és akkor létezett, ha belsejében élt. [...] 
A titkok-titka itt biborlik s valahol itt kellene keresni a megfejtést, ha az Univerzum megengedné, hogy 
valamit is megfejtsünk az ő még kisebb titkaiból is." Petőfi nem alkuszik. In: Ady Endre összes prózai 
müvei, újságcikkek, tanulmányok X. kötetében. (Sajtó alá rendezte LÁNG József és VEZÉR Erzsébet. Akadé-
miai, Bp., 1 9 7 3 - 9 2 - 9 3 ) Először FÖLDESSY Gyula veszi észre, éppen a Hunn, új legenda című verssel 
kapcsolatban ezt a textust: „Mérsékelt csoda: nehezen értettem meg. Egyszer csak eszembe villant, amit 
Ady mondott Petőfiről a Petőfi nem alkuszikjában: -Petőfi az Univerzum kisebb csodái közé tartozik-: e két 
kijelentés pontosan összevág. Ezt már megírtam legelső Ady-könyvemben ( 1 9 1 9 . június). Ős állandóság, 
mert ezek a -mérsékelt- csodák ősidők óta tartanak a magyar kultúrában" (Földessy: i. m. 2 1 1 . ) . Földessy 
itt megemlegetett legelső Ady-könyvéhez kapcsolódik ismertetőleg, de a gondolat továbbszövéseként 
Babits: „Ha például a Hunn, új legendchdn (Ki látott engem?) olvassuk a sort: Életük ez a mérsékelt 
csodáknak-és nem értjük tisztán mindaddig, míg az évekkel ezelőtt írt Petőfi-tanulmány kezünkbe nem 
akad, ahol Ady az Univerzum kisebb titkairól beszél: akkor lehetetlen, hogy ez a visszatérő és következe-
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Benn későbbi rálátását idézi Kulcsár Szabó Ernő, a kultúrából kilépő költőt, én 
mellette látom Ezra Pound névvel kiemelt és leejtett maszkját, Mauberleyt, aki ha 
észlel valamit, nem alkalmazza rögtön az állam és az egyén viszonyára. Aki ha kilép 
a történelemből, elhagyja azt a környezetet, amelyben természetes útja lenne a ne-
velődés. Átigazol Amerikából Európába,30 útra kel, kilép abból a kultúrcsevelyből, 
amely az intelligencia századfordulós estélyeinek színtere, mint a PrufrocPoan („In 
the room the women come and go / Talking of Michelangelo"51), vagy a Margita 
egész csevely-világában („én az »eb ura fakó«-t / tartom ma is a legszebb jeligének, 
/ Csak ne koptatták volna olyan el / Díszmagyaros, suta szegény-legények"52). El-
indul, akárha a sötétség szívébe is, de mikorra odaér, már csak a halottat találja a 
megoldástadó élő helyett (J. Conrad: Heart of Darkness). A prófétaság és a Hamlet 
királyfi kora lejárt, a kor hőse Prufrock, Mauberley vagy éppen „a rövidlátó, szegény 
Ady Endre". 

Persze mindezekben a művekben ugyanakkor egyfajta „ős állandóság" is megér-
zékítődik, az ironikus kivonultság a kivonulás előttiségre is utal állandóan: a Margita 
névválasztása, mely a társasági utalásokat annyira bevonzotta egyben a Magyaror-
szágra való viszonyítottságot is jelöli. Amiként a Transzszibériai prózában a cím 
másik fele nemcsak a párizsi prostituáltat, de (a magam részéről belehallom:) a 
történelmi Franciaországot is megidézi: „et de la Petite Jehanne de France"; Eliot a 
társaság Michelangelo-csevelye mellett éppen a nemzeti dráma hősét, Hamlet király-
fit említi; Pound a teljes kultúrhagyományt szembesíti; Kavafisz népe egész klasszi-
kus történelmi példatárát vonultatja fel; Yeats pedig a romantika és liberalizmus 
patrióta eszköztárával operál. Ezáltal lesz a viszonyítottság még karakteresebb, az 
irónia még nyilvánvalóbb. 

És mindezt a háború előtt! A háború mindezt csak motiválja (lásd Mauberley értel-
mező-szerkezetét, Ady vagy Yeats rájátszásait.) Ezek a költők - ellentétben a messianiz-
musba hajló liberalizmussal - mérlegelik, majd negligálják a háborút (kivéve a kaland-
kedvelő svájcit, Cendrars-t). A háború után nem az elhullottak utáni űrt töltik be, mint 
ahogy egyes irodalomtörténészek vélik: ők már korábban kiléptek abból a lelkese-
désből, amely más költőket éppenhogy a háborúba sodorta. A poétika éppen ebben a 
kilépésben volt segítségükre. Számukra nem a háború okozza a megrendülést: az csak 
demonstráció a korábbi képlethez. A poétika önmagából váltja ki a maga logikájával 
azt, ami később a történelemben bekövetkezik, az írás testet ölt. 

tesen egyjelentésű szimbólumnyelv, ez az éveken át való pontosság, ez a költőben vasszilárdsággal 
megőrzött és meg nem hajló szimbólumvilág a Dante-ismerőnek a firenzei látnók szimbolikus univerzu-
mát ne juttassa eszébe." {Tanulmány Adyról. Nyugat 1920. I. 128-147. kötetben: Babits Mihály müvei, 
Esszék, tanulmányok 1-2. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta BELIA 

György. Szépirodalmi, Bp., 1978. I. 674.) 
50 Vesd össze: A . David M O O D Y : Tracing Т. S. Eliot's spirit. Essays on his poetry and thought. Cam-

bridge University Press, 1996. 3-84. 
3 1 T . S . ELIOT: i. M . 1 3 . , 1 4 . 
32 ADY Endre: Ha visszajönne Margita. i. m. 562. 
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G. S. Fraser Ezra Poundról szóló könyvében a filológiai datálást félretéve53 ki-
mondja: „The Great War is a central datum of the poem"54 - igaza van, ha éppen 
azt a szembesítést, azt a nagyítást tekinti, amely a háború hatásaként kerül a szö-
vegbe. De egyben ellene is mond saját, már idézett szövegének, amely éppen a 
kulturális folyamatosságból való kijelentkezését taglalta.5' Persze valóban a háború-
ban dokumentálódott a szakadék az eszmények és a tények között: 

Died some, pro patria, non „dulce" non „et decor"... 

Daring as never before, wastage as never before. 
Young blood and high blood, 
fair cheeks, and fine bodies;56 

Mint Ady Endre költészetében: 

Szivemet a puskatus zúzta, 
Szememet ezer rémség nyúzta, 
Néma dzsin ült büszke torkomon 
S agyamat a Téboly ütötte. 

Borzalmak tiport országútján, 
Tetőn, ahogy mindég akartam, 
Révedtem által a szörnyüket: 
Milyen baj esett a magyarban 
S az Isten néha milyen gyenge.'7 

De mennyivel határozottabb ez a viszonyítás és ez a kimaradottság a világ folyá-
sából már a Margitáhaxv 

33 .The ecaxt dating of Pound's individual poems is a task for somebody with gifts for bibliographical 
scholarship which I do not poccess." G. S. FRÄSER: Ezra Pound. 47. 

34 G. S. FRASER: Ezra Pound. 5 3 -
33 G. S. FRASER: Ezra Pound. 55. oldaláról fentebb idézett szövegből éppen a szerző által is zárójelbe 

tett finom megkülönböztetést hagytam el, hogy itt hangsúlyozhassam a filológiai adatolástól való elkülön-
böződésének okát: .the war is not the subject of his poem, but brought in as a kind touchstone, to raise 
the question what is worth dying for". 

36 Ezra P O U N D : i. m. 1 9 0 . KAREANYOS András fordításában (i. m. 2 7 . , 2 8 . ) : 

Meghalt kissé, pro patria, sem „dulce", sem „et decor"... 

Bátran, mint soha még, haltak, mint soha még 
Ifjú vér és dicső vér, 
kedves arcok és remek testek; 

37 ADY Endre: Ember az embertelenségben, i. m. 762. 
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- ki tudja, ami ránk vár? 
Ránk mered egy szfinksz: a jövendő császár.78 

Több ez, mint a jegyzetelhető utalás, mégis hogy megkicsinyíti a jegyzetelhető 
utalás viszonyítottsága az ijesztő képet. A már idézett „greatness flicker" iróniája 
születik meg ekkor ezáltal Ady költészetében is, megelőzve évekkel a háborút. 

Talán T. S. Eliot #awfe(-tanulmánya világít be utólagosan, már a háború 
végeztével, a háborútól tisztuló horizontról minderre a műfajkreáló tevékenység-
re, amely 1912-13 táján Európa-szerte megjelenik. Utólagosan elszólja magát 
saját művét meg sem említve. Amikor - túljutva - rálátva a problémára arról ír, 
hogy Hamlet alakjában túlcsordul a probléma: „Hamlet alakjában az az érzelem 
torzul kényszeredett tréfálkozássá, amely nem talál utat a cselekvéshez; a drá-
maíróban pedig az az érzelem, amelynek nem leli művészi kifejezését. [...] 
Egyszerűen be kell tehát ismernünk, hogy Shakespeare itt olyan problémával 
birkózott, amely meghaladta az erejét. Hogy miért próbálkozott meg vele egyál-
talán, megoldhatatlan rejtély; miféle élmény kényszere vitte rá, hogy kifejezni 
próbálja a kifejezhetetlent, soha nem tudhatjuk meg."59 Az „I am not Prince 
Hamlet" formula lehet az általam megfigyelt és összeolvasott művek kulcsa: 
olyan problematikával találkoztak ebben a pillanatban a korszak költői, amellyel 
nem tudtak mit kezdeni, de mégis aspektust kerestek - ki így, ki úgy, nemegy-
szer egymásnak is ellentmondó modorban - amelyen keresztül belehatolhattak 
abba a tematikába, ahol „az érzelem torzul kényszeredett tréfálkozássá, amely 
nem talál utat a cselekvéshez" - pontosabban: ekkor csak imigyen talál utat a 
cselekvéshez: a megformáláshoz. 

A rövidlátó, szegény Ady Endre: Hamlet királyfi, én? 

Messziről s messzire megy ez élet 
És a szemeim régi utakat világítottak meg, 
Életemet kiskanalanként kimértem -
Egy félvad ország megkésett fia; 
Láttam nagyságom lobogó pillanatát 
Erőm lesz-e válságig hajszolni a pillanatot? 

Bátran, mint soha még, haltak, hiába mint soha még. 
Ifjú vér és dicső vér, kedves arcok és remek testek; 
Ariéit nyomja Kalibán. 
Sorsomat jobban érzem valahogy, 
Mint küldöttnek hitt, szép, lírás időkben: 
Elég hát annyi: féltem. Félek. 

4 8 A D Y Endre: A Margita fia. i. m. 5 7 1 . ; A jegyzet az utalásban Ferenc Ferdinándot mutatja fel ( 1 4 0 4 . ) . 
59

 T . S. ELIOT: Hamlet ( 1 9 1 9 . ) Fordította TAKÁCS Ferenc. In: T . S. Eliot: Káosz a rendben i. m. 7 9 . 
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Úton vagyok. 
Mindig úton voltam. 
A vonat mindig visszaesik kerekeire, 
Felejtsd el a nyugtalanságokat, 
A vonat visszaesik kerekeire 
És a bánat arcodra fagyott ... 

Csók-vágyban fáradt ajkam megvonaglott 
S mert tán féltetted az ajkaidat, 
Kiadtad a szórakozott parancsot 
Hosszú énekre, milyent senki más nem írhat 
S én megígértem: lelkem lehiggadván 
Megírom sohsem-jöhet péntek napján. 

S mi indultunk le ál népünkhöz mélán, 
Kezet sem fogva a Hegy szakadékán. 
A sebesség nem tehet róla, de 
a távolságok túlságosan messziek 
és az utazás végén rettenetes dolog férfinak lenni egy nővel... 

Minden találkozás váratlan szégyen -
Hajtsd fel nyugodtan ezt a takarót. 
Látod: e kupac zsír és rothadó nedv 
Egykor nagy volt egy férfinak 
S úgy is hívták, hogy mámor és haza. 
Főleg ne csald magad, ne mondd, hogy mindez úgyis 
Csak álom, a füled csalódás martaléka; 
S az életvágynak gyorsan halkul kedve: 
Tükörbe néz és meg van öregedve. 
Itt már a sír ring minden ágy körül. 
A hús sárrá terűi. A hő tűnik. 
Nedvek csörgedeznek szét. Hív a föld. 

Talán ezen az órán lép be éppen 
valamelyik szomszédod rendes otthonába 
láthatatlan, testtelen vérfoltos tálcán 
és hoz egy iszonyú fejet. 

S hogy láttam tálon a fejemet, amelyen gyérül a haj, 
Azért még próféta nem vagyok - no de sebaj; 
Hamlet királyfi, én? Nem, erre senki se gondolt, 
S én nem tudom, hogy micsoda leszek: 
Egy bizonyos, hogy nem leszek az útban 
S hogy ki vagyok, azt úgyis sohse tudtam. 
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Micsoda balszerencse, hogy hiába 
születtél szép és nagy dolgokra - tőled 
méltatlan sorsod mindig megtagad 
minden sikert és minden bátorítást! 
S valakiért, ím, ezt a gőg-lírát 
Sekély mesével, önmagát titkolva, 
Csak úgy és akkor, ingyen fölcseréli, 
Mikor életét nem írja, ha éli. 
S te elfogadod reménytelenül 
ezt is, meg azt is, amit nem kívánsz. 

És visszajöttem, hogy elmondjak mindent, s most hallhatod, 
Ha egy nő, megigazítva egy párnát feje alatt 
Azt mondja: „Nem ez, amit gondolok. Nem ez, dehogy." 
Hiába ne panaszkodj. Nehogy habozz megállni. 
S minden másképpen kicserélve jön, 
Amit éltünk, éltetek és én éltem. 

Öregszem már... öregszem már nagyon... 
Merhetem? Hát merhetem? 
Meggondolni magam, 
S lejönni tar folttal a fejemen, 
Havasnak, vénnek érzem a fejem. 
Azt mondják majd: Kopaszodik nagyon! 
Azt mondják majd: De vézna a lába meg a karja! 
S tudok-e még asszony után rohanni? 
Hát merhetem 
Zavarni a világegyetemet? 

Mit sohse hittem, a hős vér-fazék 
Virtusos, fúlt fűtéseit sokallja, 
Tágul, robbanhat s egy szép reggelen 
Gazdája nyekken és ott marad halva, 
Vagy még csúnyábbat tesz e béna gép: 
Elcammog velem puffadt tetem-sorsig: 
S nekem, ki tegnap hetyke táncot lejték, 
Jég most szivemen s arcomon verejték. 

Egy perc s rá még egy perc elég idő, hogy 
Döntések s ellenérvek szülessenek s megsemmisüljenek. 
És én már olyan rossz költő voltam 
Hogy nem tudtam semminek a végére járni. 
Hát érdemes lett volna-e 
A témát egy mosollyal zárni le, 
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Ha golyóvá morzsolom a világegyetemet, 
Melyet egy szorongató kérdés felé gurítok: 
Megannyi képasszociáció, 
Amelyet nem tudok életrekelteni verseimben, 
Mert a mindenség túlnő rajtam, 
Amit gondolok, úgysem lehet megmondani! 

Önnön megbuzdult fintorának 
Képmását kívánta a kor, 
Mérlegeltem, mi volt s mi lesz, 
És úgy láttam, mindegy, mi vár: 
Egyensúlyban tartja üres 
Életem az üres halál. 
Ki tudja, ami ránk vár? 
Ránk mered egy szfinksz: a jövendő császár. 

A mellékelt, concetto-elv szerint készült szabad vers elemeinek közös jellemzője: 
nagyrészt a tízes évek első felében (de mindenképpen az évtized folyamán) keletkezett 
versszövegekből íródott egybe. A donorok jellemzői, hogy egy-egy perszóna körül 
kristályosodtak ki. T. S. Eliot: J. Alfred Prufrock szerelmes éneke, 1910. február, Mün-
chen-Párizs, 19II. július/augusztus, megjelent 1915 júniusában, Chicagóban; Ezra Po-
und: Hugh Selwyn Mauberley (Élete és működése), a ciklus 1920-ban jelenik meg; Blaise 
Cendrars: A transzszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna prózája, Párizs, 
1913-; Kavafisz: A szatrapia, Március idusa, Az isten elhagyja Antoniust, Theodotosz, az 
Első füzetből, 1905 és 1915 között (A szatrapia 1905 júliusában íródott és 1910 júniusá-
ban jelent meg, a Március idusa 1906 márciusában született és 1910 decemberében 
tették közzé, Az Isten elhagyja Antoniust 1910 novemberében íródott és 1911 áprilisá-
ban jelent meg, a Theodotosz 1911. október 3- előtt született és 1915 júniusában publi-
kálták); Gottfried Benn: Férj és feleség átmegy a rákbarakkon, 1913- május 1.; W. B. 
Yeats: ír repülő a halálát jósolja, 1918. január vagy utána; Ady Endre; Margita élni akar, 
a Nyugat 1912. július 1. számától folytatásokban 1912. december 1. számáig; a Magunk 
szerelme kötet előhangja, Nyugat, 1913- január 1., Hunn, új legenda, Nyugat, 1913. 
május l6. (Hogy az összeolvasás magyar nyelven megtörténhetett, az Ady érdeme is : a 
tőle is különböző műfordítók valahol mégis az ő nyelvét is beszélik mindmostanáig: 
Szabó Lőrinctől Kassákon és Vas Istvánon át Kappanyos Andrásig.) 

De tegyünk ellenpróbát is. Valóban egy véletlen szülötte volna a Margita, avagy 
ugyanaz a műfajt koncipiáló bizonytalanság munkálhatott Adyban is, mint a vele 
összeolvasott kortársaiban? A Margiten a hazai filológia alaposan feldolgozta:60 fel-

60 Lásd H E G E D Ű S Nándor: Ady és Ada ItK 1 9 6 4 . I. 8 2 - 8 8 . : SÁRA Péter: Margita élni akar. Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve, 1 9 6 5 - 6 6 . , 8 1 - 9 6 . ; D É N E S Zsófia: Ady Margita époszának hősnője. Alföld 1 9 7 1 . május 
1 5 - 2 2 . ; KIRÁLY István: i. m.; VEZÉR Erzsébet: A feltámadt Margita. i. m.; SZILÁGYÍ Péter: i. m.; V A R G A József: 
Ady Endre. Pályakép vázlat. Magvető, Bp., 1 9 6 6 . ; valamint Ady és kora. Kossuth, Bp., 1 9 7 7 . ; LVIRE László: 
i. m.; VEZÉR Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Seneca, Bp., 1 9 9 7 . 2 7 2 - 2 7 7 . 
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tárta életrajzi, műfaj- és eszmetörténeti hátterét, megalkotásának történetét éppúgy 
végigkísérte, mint kényszerű megszakítottságának dokumentumait is feltárta. Mind-
ez kevéssé változtat a kortársak és az utókor ítéletén, mely legtöbbször szélsősége-
sen fogalmazott-fogalmaz, poétikai ítéletet hangoztatva nem poétikai premisszák 
alapján: a Margita az egyik mélypont Ady pályáján. Nem véve észre a mélypont 
ünnepét éppen ebben a műben. 

De hadd szembesítsem a Margitát Ady - címe okán - korábban legfrekventáltabb 
esszéjével: Petőfi nem alkuszik. 

Mint európai kortársai, esszében is megalkotja a maga perszónáját, átértékelve 
poétikai pozíciója számára a hagyományt. Ha a Margitot Ady Prufrockja (nem-re-
génye, nem-története) gyanánt említem, Mauberleyjeként Petőfi-esszéjét idézhetem. 
Ez a megtévesztő című írás, amelynek csak hangzatos címét idézi mindegyik kul-
túrpolitika, valójában Ady önigazoló perszóna-teremtése, éppen a politikus-létből 
való kilépés mozdulatának létezésmódját rögzíti benne és általa. Ady-könyvében 
Vezér Erzsébet felhívja figyelmünket az esszé poétikai elhelyezhetőségére is: „Ady 
a titokká válás korszakában Petőfit is titoknak tudja látni."61 Az esszében megrajzo-
lódó poétikai pozíciót olvasva mintha a szintén „félvad ország megkésett fia"-inak, 
az európai csapatba átigazoló amerikaiaknak, Poundnak és Eliotnak a hagyomány 
folyamatossá tételével való leszámolását hallanánk és szembenézésüket a még érté-
kelhetetlen változás tényeivel. 

1910-ben egy, a politikai életben elhelyezett Petőfi-válogatás előtt összegezően 
megír Ady egy publicisztikus röpiratot, Petőfit a párizsi Commune-ig vezetve. A kon-
zervatívok szembefordulnak vele, progresszív kiadója kevésnek-rövidnek találja az 
írást. A Renaissance című induló folyóirat felajánlja hasábjait a költő számára, ő 
pedig nekikezd - utazgatva - egy hosszabb tanulmánynak, amelyet azután nemso-
kára 1911-ben a Vallomások és tanulmányok című könyvben is kiad, majd újra 
megjelenteti az egész kötetet 1918-ban. Aki lényegileg értékelően figyel fel a tanul-
mányra: a konzervatív Horváth János, kijelentve „igazi szerencsés intuíció s minden 
szabálytalansága ellenére is annyi eredetiség, mellyel szokatlan elevenséget visz 
bele a tárgyalt évkor kritikai képének színeibe".62 A tanulmány megírása idejének 
elhúzódása is jelzi, Ady nem egyetlen lendületből fogalmaz, de egy olyan köztes 
mezőt teremt, amely egyrészt tovább viszi a politikus alkat védelmét, másrészt a 
költő helyét fogalmazza meg a mindenkori politikai mezőnnyel szemben. Mint majd 
a költői gyakorlat során a Margitában. Éppen egy hagyományos értékrend felboru-
lását érzi meg, célzásai a politikuséival szemben a poétikai érzékenységet erősítik 
fel. A kritikai kiadás még mentegetőleg emlegeti ezt a felfordulást, a szubjektív 
összehasonlításokat, valamint a politikus-szereplőkkel való kemény megkülönböz-
tetést (a junker-prókátor-Kossuthtal szembeforduló, az elképzelt túlélésben a „pro-
fán gesztusú nagy poéta", Deák Ferenc barátságát elképzelő), a politikai életben 

61 vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája, i. m. 229. 
62 Lásd a tanulmányt, történetét és visszhangját az Ady Endre összes prózai müvei, újságcikkek, tanul-

mányok X. kötetében (sajtó alá rendezte LÁNG József és V E Z É R Erzsébet. Akadémiai, Bp., 1 9 7 3 - 7 5 - 9 5 . , 

3 3 3 - 3 5 3 . ) . 
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vergődő ars poeticus költő-imágót. Az életút végigkísérője ezt az említett poétikai 
érzékenységet emeli ki a tanulmány méltatása során.63 

Ez a Petőfi Mezőberényből nem halni indul, hanem - ha groteszkül hangzik is -
perszónává válni. Az Univerzum kisebbfajta csodájává válni, hiszen a nagy csoda az 
Egész, aminek a költő nem tud a végére járni, nem tudja „a mindenséget megzavar-
ni". Mégis az Univerzumban való létezés hazárd reményével indul Mezőberényből 
Ady leírásában. Hadd idézzem éppen ezt, Petőfi indulását: a bizonytalanba. Mond-
hatná ő is a yeatsi sorokat: 

I balanced all, brought all to mind, 
The years to come seemed waste of breath, 
A waste of breath the years behind 
In balance with this life, this death.6" 

Folytassam Ady szavaival: 
„Engem Petőfi tanított meg arra, hogy nincs világosság. Petőfi, a világosság Petőfi-

je, a gesztusaiban külön-külön legköznapibb ember, a gesztusainak összetételében 
is egyszerű, de soha-soha meg nem érthető. Milyen szent, bolond rébusz lehet a 
szürke ember, ha még Petőfit is, a mindig átlátszásra a Nap elé álló, ragyogó Petőfit 
sem tudjuk megmagyarázni. 

Titkok titka marad-e ez mindig, vagy megmagyarázható lesz egy olyan jövendőben, 
amikor távoli és érdektelen lesz minden, ami Petőfihez tartozik? Boldogok, akik min-
dent megmagyaráznak, mert eszükbe se jut, hogy megérteni teljesen semmit se lehet, s 
kiváltképpen nem a nagyon világosnak tetszőt. A ma még dadogó, istenkísérő mód-
szernek - hogy az emberek alig különböznek egymástól, s hogy minden embert ki-ki 
saját magából és maga által érhet fel - kell nagyot fejlődnie. [...] 

Bántódásait, jogos szitkozódásait annyi megaláztatás miatt, színészkedésnek tar-
tották: haragszik, mert fél. És önmaga mögött állott - önmaga, aki büszkén hirdette, 
hogy ő a pillanat-elhatározások hőse, s az a Petőfi, aki megfizeti az olyan adóssá-
gokat is, melyekről versekben adott kötelezvényt."65 

Itt hallom mellette a Prufrockban megidézett félelmet, a halál perszonifikációját: 

And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker, 
And in short, I was afraid.66 

6 3 VEZÉR Erzsébet: i. m. 2 2 9 . 
64 An Irish Airman foresees his Death. In: W . B . Y E A T S : Selected Poetry, i. m. 69.; S Z A B Ó Lőrinc fordítá-

sában (Sz. L.: Örök barátaink. U. 725.): 
Mérlegeltem, mi volt s mi lesz, 
És úgy láttam, mindegy, mi vár: 
Egyensúlyban tartja üres 
Életem az üres halál. 

63 ADY Endre: Petőfi nem alkuszik, i. m. 93-94. 
6 6 T. S . E L I O T : Collected poems, i. m. 1 6 . ; V A S István fordításában (i. m. 2 5 1 . ) : 

És láttam az örök lakájt, ki kabátom tartotta s vihogva állt - / Elég hát annyi: féltem. 
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De folytatom: 
,Jobb idegekkel is bele lehetett volna az összegabalyodott dolgokba bolondulni, 

s nem csoda, hogy Petőfi megzavarodott. Annyi bizonyos, hogy mikor Petőfiék 
Erdély felé indultak, nem a halálba akartak menni, de Petőfi már a halált se bánta. 
Tisztán nem látott, de annyit okvetlenül, hogy nagyon megcsalta az élet, s nagyon 
megcsalta ő is önmagát. És vitték öntudatlanul: a bajokkal teltség, az élettel túlsá-
gosan jóllakás, melyet ma krisztusi sorsnak keresztelnek el a farizeusok és tudatla-
nok, a vég felé. Mintha Krisztusnak egyéb öröme és kedve se lett volna, mint a 
meghalás, csak azért, mert végül meg kellett halnia. 

Meg kellett halnia Petőfinek is, jó is volt, hogy meghalt, gondolt is reá, egy-két 
meghalást már magában cipelt, de dehogy is akart meghalni. Úgy ment a kétségbe-
esett bizonytalanságnak, mint maga az Isten is tenné, ha ember volna: hátha történik 
valami jó, mikor már rosszabb úgyse jöhet. 

Hideg rázta a saját bátorságától s a már biztosra vett nyaktöréstől Magyarországot, 
amikor Petőfije elindult életét elintézni."67 

Az ellenpróba másik része: az értők féltése. Földessy Gyula az Ady minden tit-
&шЬап6к megírja a dokumentálható féltő óvatosságot, amellyel a jól képzett filológus 
és esztéta Hatvany Lajos védi Adyt éppen újat teremtő kísérletétől is. Hatvany jó 
fülével észreveszi, hogy megváltozott Adyban valami, csakhogy ő a folyamatos ha-
gyomány híve, az irodalmi hagyomány fejlődésébe épülő költőt segítené. A Margi-
tával elkövetkezett szándékot nem akarta tudatosítani. 

De ne csak Hatvanyra hivatkozzam, említhetem Babitsot is, aki, ha Párizsba ér-
kezne ösztöndíjasként, művelt tájékozottságával leülhetne Pound, Eliot vagy Yeats 
kávéházi asztalához bármikor. Csakhogy az ő költészetében ekkoriban sehol nem 
találok olyan művet, amelyet egybeolvashattam volna concetto-elvű versemben. Pe-
dig a Laodameia önként adódna. De ez - bárha megalkotottságában éppen kortársa 
lehetne a Bergsonból kiábránduló, Turgenyevhez kapcsolódó, Laforgue-ot átíró69 

Eliotnak - lényegében különböző: a folyamatosság poétikai elvét vallja. Nemhogy 
önkritikusan, de még kritikusan sem áll szemben a prerafaelitákkal vagy a par-
nasszistákkal: a nagy bűn kiváltója, az életáldozat követője továbbra is. Ő valóban 
a Háború és a forradalmak-ellenforradalmak valóságos bűneinek megismerésekor 
alakítja sajátos önkritikáját, előbb versekben (Vakok a hídon, vagy a forradalmár 
barátnak dedikált0 Szíttál-e lassú mérgeket), majd a sokat vitatott-sokat félreértett 
esszéjében, a Magyar költő kilenszáztizen kilencben címűben. Most is, Ady Petőfi-
esszéjének megjelenése után éppenhogy egy, a nyugatos (én úgy mondanám: a 

67 ADY Endre: Petőfi nem alkuszik, i. m. 94. 
6 8 FÖLDESSY Gyula: Ady minden titka. Második kiadás. Magvető, Bp., 1 9 6 2 . 2 0 7 . kk. 
69 Lásd: Ronald T A M P L I N : A Preface to Т. S. Eliot. Longman, Preface Books, London, New York, máso-

dik kiadás, 1 9 8 9 . 7 0 - 7 2 . ; The Oxford Anthology of English Literature. Oxford University Press. 1 9 7 3 -

Volume II., Modern British Literature (Frank Kermode, University College London, John Hollander, Hun-
ter College). Lbe Love Song of J. Alfred Prufrock. 1 9 7 1 - 1 9 7 6 . ; В . C . S O U T H A M : A Student's Guide to the 
Selected Poems ofT. S. Eliot. Faber and Faber, London, fifth edition, 1 9 9 0 . 3 5 - 4 4 . 

70 Lásd a vers gépiratát a Magyar Irodalmi Múzeum (volt Petőfi Irodalmi Múzeum) Kézirattárában 
(V. 4850/2): „Dienes Pálnak, Budapest, 1919. július". 
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klasszikus modernség versbeszédét követő, a folyamatosságot vállaló-kereső) ha-
gyományt kanonizáló tanulmánnyal válaszol Petőfi és Arany címmel. A Laodameia 
mellett pedig belekezd nagy vállalkozásába: Dante-fordításába. Amikor Joseph Con-
rad, Eliot, Pound éppen Dante-szuggesztió alatt alakítja sajátos pszeudo-epikus meg-
szólalását, akkor Babits a fordítással éppenhogy a túlélt hagyományba kötődik bele, 
Dantét még prerafaelita-módra olvasva. És ebbe a sorba köti Adyt is Földessyvel 
vitatkozóban: Földessy észreveszi a szövegösszefüggést a Petőfi-esszé és az ars poe-
ticus vers között, Babits pedig ennek figyelembevételével kapcsolja Adyt a klasszi-
kus modernség Bibliaта utaló modelljére, a Dante-műre, mely egyszerre vezet át a 
történelmen megépítve a maga üdvtörténetét, és lép ki egy autentikus időbe, ahol 
minden példázat („mérsékelt csoda") megtalálhatja szöveg-léte tudati elhelyezettsé-
gét. Csakhogy ebben a pillanatban, amikor Ady a „mérsékelt csoda" poétikai léte-
zésével szembesült, akkor már éppen ebből a történelemből, kultúrából, hagyo-
mányból való kilépettség állapotát érezte meg. A később egymással szembeforduló 
vitapartnerek, Babits és Hatvany ekkor egyetérthettek, mindketten a nyugatos kul-
túra folyamatosságát teljesítik be. Babits még tovább is megy, nemsokára ezt a 
nyugatos kultúrát azonosítja az avantgarde-dal, a Mával vitatkozva kifejti: a túlfino-
mult olasz irodalomnak szüksége volt a futurizmus forradalmára, a magyar iroda-
lomban ez a modernizáció már lezajlott, hiszen a Nyugat éppen ezt jelentette. 1 

Valóban, Babits számára a filozófiai gondolkozás poetizálása ekkor történik meg, az 
Ady találta másfajta, európai poétikai összeolvashatóság megérzése kiesett érzéke-
lési hatókörén. Ennek a klasszikus modern-nyugatos hagyománynak a vállalása je-
lenik meg abban az anekdotikus megjegyzésében is, amikor a legszebb magyar 
versként Babits éppen Shelley Óda a Nyugati Szélhez című költeményét jelöli meg, 
Tóth Árpád fordításában. Az angol versnek ez a magyar újraszerkesztése és újrabe-
szélése valóban ennek a hagyományos beszédmódnak szinte már karikaturisztikus 
jellegű eszményítéséből születhetett. 

Ellentétben az európai költészettel a magyar irodalomtörténetben ekkortól kezd-
ve válik legendává a Margitának elvetése. Pedig a költő tudatában volt poétikai 
találata értékének, mutatja az ars poeticus utó-érvelése, a Hunn, új legenda, ahol 
egyszerre mutatja be az összeolvasható lefokozottságot és a fölé emelkedő Nagyúr-
létet. A szolga dolga és a Nagyúr sírja összekapcsolódik: nem a mű veszendőségére, 
hanem a műben megjelenő emberi pozíció lebontottságára utalva. És ott van A ma-
gunk szerelme kötet címadó verse, 2 melyet megintcsak ama bizonyos nem létező 
Margitának ajánlott szerzője. Mintegy előlegezve Poundnak a Mauberleyben meg-
rajzolt visszabeszélő-utaló szerkezetét, vagy Eliotnak a Joseph Conrad-i csalimesére 
való mottó-rájátszását (The Hollow Men). De műfajkereső-teremtő találatának is tu-
datában volt maga Ady Endre is, 1913-as Krúdy-kritikájában imigyen vélekedik: „Itt 
hát megint egy pompás kihágás történt a műfaj-szabályok ellen, íródott egy regény, 

71
 A világirodalmi összevetésekben lásd FERENCZI László A Babits-Kassák-vita. Literatura 1 9 9 1 . 3 - 2 8 5 -

3 0 2 . ; és Kosztolányi és a Modern költők, Literatura 1 9 9 3 . 2 . 1 6 4 - 1 8 0 . ) tanulmányait. 
72 A vers a Nyugatban a Margita-ciklus berekesztése után jelenik meg dedikáció nélkül, kötetbeli 

dedikációja azonban: „Bizonyos Margitának küldöm". 
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mely sehogysem regény. Egy prózaizált és Krúdysított, de mégis annyira belső versű 
Byron-hősköltemény, amilyenszerűt úgy akartam volna tavaly egy versesregény kí-
sérletemmel."73 

Az európai lírának ebben az összeolvasásában Adynak, éppen ezzel, a barátai 
által kiátkozott, megcenzúrázott és berekesztett művével van joggal helye. Kérdés 
persze,'4 hogy ez az összeolvasás mit bizonyíthat. Azt feltétlen, hogy a történelem-
ben akkor, azzal a korral poétikailag összhangban lehetett Ady Endre, megvolt 
költészetének az egyidejűsége. De a kérdés ezután is megmarad, mennyit változtat-
hat mindez mai recepcióján: mai horizontról milyen lehet a mű befogadásának 
esélye. 

Fiktív versem indirekt módon erre is megfelelt egy kétely felállításával. Ugyanis 
ebben a pszeudo-concettóban a beszédmód első és második személyűségének a 
váltakozása igenis zavaró a tízes évek még homogén elbeszélést imitáló hangnemé-
ben. Ugyanakkor otthonos a húszas évek végén megjelenő dialogikus poétikai pa-
radigma esetében, amely költői beszédmóddal éppen a pécsi konferenciák találták 
meg a kapcsolatot, feltüntetve az átjárhatóságot az ezredvég poétikai eszményei 
irányában; oda és vissza. Az összeolvasott részletek nemcsak összeolvashatok ezál-
tal, hanem egy újabbfajta szöveg-dialógus részesei is. Velük és általuk Ady Endre is 
belelépett abba a beszédmódba, amelyet éppen a mostani századvég horizontjáról 
a pécsi konferenciák emeltek a jelen irodalmi kánonjába. 

7 3 A D Y Endre: Krúdy Gyula könyve., i. m. 34.; idézi KIRÁLY István is: i. m. 65. 
74 És N É M E T H G . Béla A konferencián fel is tette. 



Szírűk Péter 

KANONIZÁCIÓS STRATÉGIÁK, TÖRTÉNETI KONSTRUKCIÓK 
AZ ADY-RECEPCIÓBAN1 

Noha azzal egyet lehet érteni, hogy a mai magyar költészet mértékadó teljesítményei 
valóban alig teremtenek intertextuális viszonylatot az Ady-versekkel,2 azaz nemigen 
„zavarják össze" azok kanonikus rendjét (meghatározó ellenpélda gyanánt József 
Attilát lehetne említeni), mégis érzékelhető az a kényszerítő erő, amely egyre inkább 
elkerülhetetlenné teszi az életművel való újfajta szembenézést. E megértési feladat 
egyelőre beláthatatlan összetettségét előre jelzi, hogy ez a bizonyos „kényszerítő 
erő" eltérő interpretációs érdekeltségeket gyűjt magába, ami megelőlegezheti az 
Ady-olvasás helyenként radikálisan széttartó lehetőségeit. Megkockáztatható, hogy a 
kirajzolódó hermeneutikai szituáció: a feltételezett egykori és a mai költészeti hori-
zont távolsága más-más okokból jelenthet kihívást az egyes értői körök számára. 
A kortárs líra lehetséges kérdésirányait integráló vagy éppen attól elhatárolódni 
igyekvő olvasói identitásképzés számára nagyon is eltérő lehet a múlthoz fordulás 
érdekeltsége, s e két - itt csak feltételesen előrebocsátott - interpretációs stratégia 
mintegy ismételni látszik az életműhöz való viszonyulásnak azt a kettősségét is, 
amely megszakítottságában is végigkísérte századunk Ady-olvasásának történetét. 
Alighanem egy olyan - általunk is alkotódó - diszkurzusba, a „folyvást újraéledő 
»Ady-pörbe»"3 bocsátkozunk tehát bele, amely e költészet „megszólaltatásakor" szük-
ségképpen megjeleníti és áthelyezi az értelmezéstörténet „termelte" különbségeket 
is. Az olvasás megmerevítése, - Ady szerepstabilitásra törekvő alkotói önreflexiójától 
sem idegen - központosítása, a „klasszikushoz" való visszatérés identifikációs kívá-
nalmát rejti, az újraolvashatóság feltételeinek létrehozása viszont a rekanonizáció 
fáradságos munkáját rója ki. 

1 A gondolatmenet alakításakor sok tekintetben támaszkodtam G Ö R Ö M B E I András tanulmányára: Ady-
képünk és az újabb szakirodalom. In: A szavak értelme. Bp., 1996. 15-28. 

2 Leginkább a tematikus idézettségre lehet itt gondolni, amely a Nagy László- vagy a Baka-recepció-
ban nem átrendezi az Ady-olvasás „nyelvtanát", hanem megerősíteni igyekszik a költői nyelv teremtő 
dinamizmusától és potenciális sokértelműségétől „távol tartott" Ady-féle szereptudat sémáit. Ez a konzervá-
ló hajlam persze maga is egy - ráadásul domináns - kanonikus forma. 

3 „Az Ady-recepció mindig is kulcskérdése volt a századunk magyar irodalmáról alkotott nézetek-
nek. Azért elsősorban, mert a továbbhúzódó s folyvást újraéledő -Ady-pör- lényegében modern irodal-
munk fejlődéstörténeti koncepcióját érinti, s mint ilyen, értékfogalmakat vizsgál felül. Szembeállítja az 
esztétikai értékfogalomnak egy térségi, sajátosan magyar és kelet-európai történetiségű, illetve egy egye-
temes, az európai esztétikai modernséghez kapcsolt jelentését." KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Király István: Intés 
az őrzőkhöz 1-11. Ady Endre költészete a világháború éveiben - 1914-1918. (1983). In: Műalkotás- szöveg 
- hatás. Bp., 1987. 521-522. 
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Az Ady-életmű a huszadik század során folyvást eltérő kanonizációs törekvések 
kereszteződésében konstruálódott újra, sok esetben azok ütközőpontjaként. Az Ady-
életmű sohasem csak irodalmi jelenség volt, de mindenkor egyszersmind nagy kul-
túraképző stratégiák közép- vagy ellenpontja. Épp ennek tudható be hatástörténe-
tének „kétarcúsága": rendkívüli megerősödése a széles értelemben vett nemzeti ká-
nonban, s ugyanakkor olvasási lehetőségeinek vissza-visszatérő „befagyása" az iro-
dalmi kánonban. Az értésmód felnyitásának, illetve lezárásának és kisajátításának 
ellenjátéka épp ezért talán a legfontosabb komponens az Ady-olvasás történetében. 
Kezdettől jelen van a két világháború közötti „Ady-pörökben", ott - mégha az ideo-
lógiai és politikai legitimációképzés újra és újra megerősödő jelenlétével is4 - legin-
kább az eltérő hagyományszemléletek, s ezzel összefüggésben az elkülönböződő 
költészeti alakításmódok horizontjában. Babits, Kosztolányi és József Attila vitájában 
(ahogyan József Attila Babits-kritikájában is) a „hatásszorongás" diszkurzusalakító 
szerepe mellett meghatározó tényező, hogy végső soron a századelő költészettörté-
neti paradigmájának folytathatósága problematizálódik, összefüggésben azzal az 
igénnyel, amely elodázhatatlan feladatnak látja a kultúra, a művészet és a politikum 
viszonyának újragondolását. Elvárás és tapasztalat olyan rendszerében, amelyet az 
egymástól sokszor élesen eltérő modernség-konstrukciók tagolnak. Márpedig, 
ahogy ezt később még inkább látni fogjuk, Ady egyszerre válik a magyar modern-
ség-kánon és az azzal szembeforduló ellenkánon középponti alakjává. Két világhá-
ború közötti értelmezéstörténetét - mint ahogy alighanem az egyidejűt is - nagyban 
befolyásolja tehát a magyar modernség-felfogás heterogenitása, ellentmondásossága 
és viszonylagossága, a magyar modernség megszakítottsága, s egyáltalán a modern-
ség-fogalom dinamizmusa. A nagy hatású költő tekintélyét nem kis részben annak 
is köszönhette, hogy a századeleji reformelit szimbolikus figurájává vált, politika-
ideológiai távlatból tehát a szakítás embere volt, s ez elfedni látszott szemléletének, 
s még inkább költészetének visszatekintő aspektusát. Holott erre már igen korán, 
1910-ben felhívta a figyelmet az Ady-kánont - elsősorban e költészet összetettségére 
vonatkozó érvekkel - megalapozó, konzervatívnak mondott Horváth János,1 s nem 
sokkal Ady halála után részben Földessy Gyula, de kivált Babits.0 A modernség-esz-
mények első háború utáni leértékelődése, a népi mozgalom - mindenekelőtt a 

4 Itt lehetne persze sokkal határozottabban fogalmazni, hiszen a politikai-ideológiai komponens -
talán Horváth János korai írásától eltekintve - kezdettől „beleíródik" az Ady-kánon(ok)ba, Jászi Ady és a 
magyar /öltőjétől (1919) Berzeviczy Albert és Babits „kettészakadt irodalom"-vitáján (1927) és A 7o//-béli 
„Ady-pörön" (1929) át Féja Géza és Révai József harmincas—negyvenes évek fordulóján kidolgozott új 
történeti konstrukcióiig. 

5 „Bármennyire erkölcstelennek, homályosnak és hazafiatlannak bélyegezték is jobboldali politiku-
sok Ady költészetét, végül is a konzervatív Horváth János írta az első önálló kiadványként megjelent 
tanulmányt róla. Ma is tanulságos az Ady és a legújabb magyar líra (1910) egyik gondolata, mely szerint 
nem elhanyagolható A folytonosság Ady művei és korábbi nemzeti hagyományok között." S Z E G E D Y - M A -

SZÁK Mihály: Konzervativizmus, modemség és népi mozgalom a magyar irodalomban. In: „Minta a 
szőnyegen". Bp., 1995. 157. 

6 BABITS Mihály: Tanulmány Adyról ( 1 9 2 0 ) . In: Magyar irodalomtörténet arcképekben Bp., 1 9 9 6 . 

1 4 5 - 1 7 2 . Babits itt költészettörténeti-verstani érvekkel, bírálólag egészíti ki FÖLDESSY Gyula előző évben 
született könyvét (Ady Endre. Tanulmány és ismertetés) 
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magyar régiséget érintő, s e tekintetben részben üdvös - kánonformáló hatása" 
összességében csökkentette az Ady-recepcióban az európai költészettörténeti ösz-
szemérhetőség jelentőségét,8 s ezzel párhuzamosan az olvasói ideológiaképzésnek 
azt a változatát erősítette meg, amely mindenekelőtt a nemzeti identitás - nemegy-
szer a „progresszió" kánonjának kizárólagosság-igényét megismétlő - mintáit igye-
kezett megkonstruálni az életműben. Féja Géza a Nagy vállalkozások kora (A ma-
gyar irodalom története 1867-től napjainkig) című, 1943-ban megjelent összefoglaló 
jellegű munkájában Ady-központú kánonját egy nem túl komplikált oppozíciós sé-
ma érvényesítésével, az 1867 utáni korszak(I), az 1919 utáni Nyugat-kör(!) és sze-
mély szerint Babits ellenében dolgozta ki.9 Az ellenkánon meghatározó jegye a 
hiperbolikus ellentétezés, az ideologikus, s így roppant aránytalan le- és túlértéke-
lési hajlam, amely egész irodalomtörténeti korszakokat, irányzatokat és életműveket 
diszkreditál a poetológiai érvelés szinte teljes mellőzésével. Nem véletlen, hogy Féját 
mindenekelőtt Ady etnikumvédő „eszmevilága" érdekli, a versek legfeljebb illuszt-
rálják a „magyar szellem mítoszának" kibontakozását.10 Féja egy olyan nagy hatású, 
de korántsem összetettsége révén tündöklő diszkurzus irodalomtörténeti folytonos-
ságát erősíti meg, amely az Ady-értést hosszú időre a szociális-kulturális emancipá-
ció integer ideológiaképző alakzatának sorsához kötötte. Ez az a diszkurzus-forma, 
amely kiszorítja az irodalomértésből azokat a szólamokat, amelyek a húszas-harmincas 
évek fordulójától a nyelvben megtörténő hagyomány felértékelésével, nyelv és szub-
jektum viszonyának, valamint a művészet, a kultúra és a politikum összefüggésének 
átértelmezésével tettek kísérletet a magyar irodalom „beszédkészségének" megújítására. 

Több ponton is összefüggés teremthető a népi mozgalom egyes képviselőinek 
irodalmi értésmódja és a negyvenes évek közepétől megerősödő bolsevik-marxista, 
egyeduralmi aspirációjú rekanonizációs törekvések között.11 Révai, Lukács és mások 

7 S Z E G E D Y - M A S Z Á K : I m . 1 6 0 - 1 6 1 . 
8 Nemegyszer (ön)feledve e kánonépítésben elöntő szerepet vivő N É M E T H László Figyelmeztetését: 

„Nincs barbárabb, mint a külföld szempontjait fordítani a magyar irodalom ellen. De nincs sürgetőbb, 
mint olyan értelemmel gondolkozni magyar alkotásokon, amely sok idegen művön is gondolkozott." 
(A kritikai feladatai. In: Sorskérdések. Bp., 1989. 50.) 

9 FÉJA szerint a Nyugat „recenzorai", „titoknokai" és „belletristái" nem ismerték fel az Ady-nemzedék 
irodalmi múlttal való szerves összefüggését; az 1919 utáni Nyugat a Babits-iskola szellemi otthonává vált, 
elfeledkezett Adyról (Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp., 
1 9 4 3 . 1 0 5 . ) . 

10 Az érvelés centrumaként olvasható: „Ady azonban költő-óriás, a magyarság lényének és létének 
olyan összefoglalása, aminő ezer esztendőben egyszer érkezik, tehát különleges helyet és szempontokat 
érdemel." (FÉJA: i. m. 1 6 3 . ) , és a versértés „összetettségeként": „most értjük meg igazán -A fekete zongorát-
is, Ady lírai hangszer volt. a magyar közösség legnagyobb -szerszáma-". (I. m. 156.) 

11 A retoricitás hasonlósága mellett a „tematikus" egybeesések is szembetűnőek: Féjának a népi 
mozgalmat és mindenekelőtt önmagát túlértékelő irodalomtörténete éppúgy politikaideológiai távlatból 
diszkreditálja az 1867 utáni és a iVy«ga/-korszakot, Babits és Kosztolányi életművét, ahogy az új hatalmi 
kánon. Féjánál Babits „csonka tehetség", élettől elszakadt intellektuell, akiben zseni-iszony élt, s így csakis 
a „dekadens nagypolgárság költője" válhatott belőle (i. m. 2 8 1 - 1 9 5 . ) ; Kosztolányi, noha a szerző Babitsnál 
lényegesen többre becsüli, mégis „az egyénné fogyatkozott ember" típusa, aki „sokat és igazán tusako-
dott, mégis bennmaradt a -körben-, a polgári kötöttség és korlátozottság körében". ( I . m. 2 7 9 - 2 8 0 . ) ; de 
még Németh László értékelésében sem „egészen használhatatlan" a minta, hiszen őbenne is küzdött a 
polgári individualizmus én-kultusza és az egyéniség közösségi feláldozásának igénye. ( I . m. 4 1 5 - 4 1 7 . ) 
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üdvtörténeti narrációja hasonlóképpen - bár hozzáteendő: immár a „diskurzív 
rendőrség" és az erőszakszervezet együttes és hathatós segítségével - hosszú időre 
kiszorítja a kultúra önértésének távlatából az irodalmi hagyományszemléletek, s 
méginkább a költészeti alakításmódok vitáját. Közismert, hogy az irodalmi szisztéma 
szabad önreflexiójának lehetősége évtizedekre megszűnik, vagy legalábbis erősen 
korlátozó diskurzív feltételek szorításába kerül. A magyar irodalom hagyomány-
szemléleti-irányzati-műfaji tagoltsága rendkívüli károkat szenved. A történetfilozófiai 
célosság jegyében kezdődik meg az üdvtan előfeltevéseinek „irodalomtörténeti" 
applikálása - Révai kezdeményezésére - a kánonhoz tartozás értékmérője a „de-
mokratikus forradalmiság" fogalma lesz, Ady pedig a marxista forradalmár alaptípu-
sának előfutára.12 Ezt a koncepciót Lukács és követői építik uralmi paradigmává, 
Petőfi és Ady poeticitásuktól megfosztott költészete, azaz a „vonal" az egyéb irány-
zatok - így a klasszikus modernség esztétista vonulata és az avantgarde - politikai 
diszkreditálásával válik meghatározó értésformává. Az „új kánon" egy politikaideo-
lógiai szótárt honosít meg, a poetológiai érzékenység pedig gyakorlatilag eltűnik a 
hivatalos kritikai és irodalomtörténeti recepcióból.13 A versértés lenyűgözően szegé-
nyessé válik.1" Egyáltalán a magyar irodalom megítélésében meghatározó pozícióba 
jut az az ideológiatermelő kánon, amely Lukács „eredendő" művészeti konzervati-
vizmusát kapcsolja össze egy sajátos történetfilozófiai elvárásrenddel, a mozgalmi 
hittel, valamint a szovjet impérium kulturális mintáival. Noha Lukács diskurzív po-
zíciója időközben nemegyszer megváltozik, némi egyszerűsítéssel mégis azt mond-
hatjuk, hogy a következő évtizedekben az uralmi paradigma stabilizációjával vívnak 
egyenlőtlen és változó kimenetelű küzdelmet azok a költészettörténeti értésmódok, 
amelyek a kánon szélesítése és átalakítása érdekében, többek között éppen az Ady-
recepció módosítására is törekednek. A Révai-Lukács-féle történeti konstrukcióban 
Ady életműve nyilvánvalóan középponti szerepet tölt be, s részint ez az oka annak, 
hogy az Ady-olvasás elveszíti dinamizmusát, megmerevedik, sőt az utóbbi néhány 
évtizedben egyre kevésbé „van jelen" az élő irodalom alakulástörténetében. 

A fenti értelemben vett Petőfi-Arany-„vonal" uralkodó paradigmává emelése 
konstrukciós előzményekre támaszkodott, a népi kánon egyes szólamainak „áthan-
golásával" mód nyílott egy rendkívül szűk irodalomtörténeti kánon kiépítésére. 
Ugyanakkor ez az ideológiatermelő stratégia kezdettől szembe találta magát az „iro-
dalomtörténeti" folytonosság megteremtésének nehézségeivel, az Ady-féle „forradal-
mi" előkép üdvtörténeti kiteljesedésének logikai kényszerétől szorongatva. Nyilván-

12 „Ady Endre a forradalom költője volt. Nem holmi -szellemi- forradalomé, nem puszta -művészi-
forradalomé, hanem az igazi, komoly népforradalomé." RÉVAI József: Ady Endre. (1940). Bp., 1949. 5. 

13 A lukácsi értésmódot így jellemzi egyik írásában Kulcsár Szabó Ernő: a lírai nyelv epikai közle-
ményként való „dekódolása"; a lexikális-szemantikai réteget alkotó hangnem elhanyagolása; az összetett 
költői jelrendszert megmerevítő értelmezés. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Az irodalmi egység programjától a defen-
zíváig. Lukács György és a Forum. ОНО) In: Műalkotás- szöveg- hatás. Bp., 1987. 490. 

14 Jellemző, hogy Révai egy ideológiai centrum körül homogenizálja, „simítja el" Ady költészetének 
nemcsak költészettörténeti-műfaji, de még tematikus tagoltságát is: heves érveléssel „tünteti el" a magyar-
ság- és az istenes verseket, majd a szerelmi líráról megállapítja, hogy abban Ady „kérlelhetetlen őszinte-
séggel kimondja a burzsoá-társadalom szerelmi érzelmének ellentmondásait". I. m. 91.. 92-94. 
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való, hogy már a kommunista kultúrpolitika „körvonalazódásának" időszakában fel-
merült a kontinuitás biztosítása József Attila életművének kisajátító kanonizációja 
révén. Ez azonban meglehetősen lassan indult meg,1 ' hosszúra nyúló és viszonylag 
kis hatásfokú folyamatnak bizonyult. Mindehhez hozzájárulhatott Révai tartózkodá-
sa is, aki a „Petőfi-Ady-József Attila-vonalat", annak szórványos és érvelés nélküli 
említésén túl, csak 1956-57-ben stabilizálja,16 ekkor már részben Szabolcsi Miklós 
korai, elemző nyelvét tekintve rokon, mégis összetettebb, korrekciós jellegű József 
Attila-írásai17 által megelőzötten. Elismerve, hogy a kérdés külön vizsgálódást érde-
melne, itt csak megjegyzem, hogy a „vonal" kiépítésének elhúzódását és kisebb 
hatásfokát magyarázhatja az eltérő kanonikus érdekeltségek összeilleszthetetlensége 
és az értelmezett nyelv ideológiai uralhatóságának nagyobb korlátozottsága. Lehet 
itt gondolni arra, hogy egyfelől a „proletárköltő" szerepébe „fagyasztott" József Attila 
kanonizálásának többek között ellenállt az átvett népi-nemzeti identifikáció „kódja", 
s ami még fontosabb és talán átfogóbb is: a forradalmi üzenetnek és a forradalmár 
szerepének „ellentmondott" a poeticitás és a maszk-képzés pluralitása, amely meg-
törte az Ady-életművére sem kevés erőszakkal vonatkoztatott teleologikus narrációt. 

Az viszont bizonyos, hogy az uralmi paradigma kései, s igen hatékony stabilizá-
torává az a Király István vált, aki tekintélyes terjedelmű munkáiban18 tagolt és 
összetett érvrendszerrel, az „ideologikumot" esztétikaivá váltan keresve"19 igyekezett 
„visszaigazolni" az üdvtörténeti narráció előfeltevéseit: a „forradalmárt", mint szemé-
lyiségkonstrukciót és a „realista tudatlírát", mint költészettörténeti alakzatot. Ady az 
„antiimperialista forradalmár" reprezentatív ideálalakjává formálódik, aki egy törté-
netileg zárt szociokulturális környezettel szembefordulva jut el a nembeliség(be/ha-
táráig). A célelvű-ideológiai erőszakosság vagy „gyors olvasás" nem ismer pardont, 
a műelemzéseket az életrajzi interpretáció, s főként a eszme- és társadalomtörténeti, 

15 József Attila „beillesztésének" lassúságára vall, hogy HORVÁTH Márton (akinek 1950-ben jelent meg 
József Attila költészete című tanulmánya a Lobogónk: Petőfi című kötetében) az ötvenes évek közepén is 
ennek elmaradását fájlalja. (Vö. ERKI Edit előszava. In: RÉVAI József: József Attila. Bp., 1974. 6-7.) 

16 E stabilizáció érvrendszere sem mellékes persze: „...amikor a magyar munkásosztály forradalmi 
pártja és a népi demokrácia kormányzata 1956 és 1953 előtt Petőfi, Ady és József Attila szerepét és 
jelentőségét emelte ki és hangsúlyozta a magyar költészet fejlődésében, akkor itt nem csak és nem 
elsősorban irodalomelméleti, hanem népnevelői, nemzetpedagógiai meggondolások és szempontok ját-
szották a főszerepet ...mert az ő költészetük több volt puszta költészetnél, a magyar történelem egy-egy 
döntő fordulópontján e költői művek önmagukon túlmutatva a nemzeti cselekvés programjává váltak, 
irodalom és nép, költészet és nemzet egységének, azonosulásának kimagasló példaképeivé." (RÉVAI Jó-
zsef: Ady nem alkuszik (1957). Idézi ERKI: i. m. 9-10. 

1 7 SZABOLCSI Miklós: József Attila. (Bp., 1952.), illetve a Költészet és korszerűségi Bp., 1959.) című kötet 
ide vonatkozó tanulmányai, amelyekben Szabolcsi Révai által szélsőségesen leszűkített hivatalos kánon 
egyfajta „újra-kibővítésére" is kísérletet tesz. Révai az 1951. februári II. MDP-kongresszuson mondott 
beszédében nemcsak Bartókot és Derkovits Gyulát és nemcsak József Attilát, hanem - nota bene - Adyt 
is megbélyegzi, s lényegében egyedül Petőfi forradalmi szellemének kontinuitását javallja. (Vö. RÉVAI: 

Kulturális forradalmunk kérdései. Bp., 1952. 24-25.), ezt a ad absurdum vitt „következetességet" Révai a 
József Attila költészetéről (1956-58) című írásában igyekszik majd korrigálni, József Attila és Bartók „anti-
fasiszta humanista", illetve „marxista" művészetének méltánylásával. 

1 8 KIRÁLY István: Ady Endre KII. Bp.. 1970., illetve Intés az őrzőkhöz KII. Bp., 1982. 
19 Intés az őrzőkhöz. I. 9. 
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szociológiai, politológiai, mentalitástörténeti és karakterológiai összefüggésrendből20 

levezetett fogalmi-ideológiai jelentésazonosítás határozza meg, az európai lírai ho-
rizontokkal való „összemérés" pedig a stílus- és költészettörténet többszörösen is 
önkényes átrajzolását és Ady aránytalan felülértékelését eredményezi.21 Egy olyan 
doktriner olvasat született tehát, amelyben a saját nyelv ideológiai premisszáinak 
megerősítése volt a legfontosabb érdekeltség, mindez pedig sok esetben felszámolta 
a versszövegekkel való egytittalkotás feltételeit. Király István a prolongált Révai-Lu-
kács-féle horizontot csak kevéssé tudta a hetvenes-nyolcvanas irodalomértésének 
távlataival szembesíteni. Az Ady-értés historizáló konzerválását, hagyományszemlé-
leti dezorientálódását aligha lehet hatékonyabbnak elképzelni. Nem véletlen, hogy 
a hetvenes évek meghatározó lírai recepciójában Babits mindinkább Ady „elé ke-
rült". 

A Révai-Lukács-Király-féle kanonizációs stratégiával végig vitában maradt Tamás 
Attila Ady-olvasata, amelynek hatásossága részben abból ered, hogy egy másfajta 
költészettörténeti konstrukcióban, mégpedig az egyik legkidolgozottabb „magyar 
modernségképletben"22 helyezte el az életművet. Ez a konstrukció több ponton 
érintkezik ugyan a marxista vagy marxizáló kánon interpretációs érdekeltségeivel, 
de az azoktól való eltéréseiben mégis megmutatkoznak a másként-olvasás lehetősé-
gei. A Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig (1964), majd a Líra a 
XX. században (1975) a német modernség-felfogáshoz kapcsolódva23 építi ki azt az 
alakulástörténeti ívet, amelyben Ady úgy jelenik meg a magyar modernség képvi-
selőjeként, hogy közben biztosítja a magyar költészeti hagyomány folytonosságát. 
Lírája „a romantikának, bizonyos XX. századi modern törekvéseknek, a szimboliz-
musnak és régi magyar költői hagyományok felújításának" szintéziseként24 interpre-
tálható. Vagyis múlt és jelen összekapcsolódásának dinamizmusában. Ez az olvasás-
mód a „világkép" rögzítésének érdekeltsége mellett is tagoltabbá tette Ady 
megítélhetőségét, mert nem alakította olyan ideológiai bizonyításkényszer, amely a 
magyar költészeti tradícióról, illetve az európai lírai horizontokról le- és elválasztotta 
volna azt. Értékvonatkoztatásának összetettsége pedig mérsékelni tudta az Ady-in-
terpretációkat is átjáró győzelmi pátoszt, korlátozta a felülkerekedő „közösségi" in-
dividualitás alakzatának szerepét, amennyiben a létszemlélet tragikus aspektusának 
meghatározóan nagy teret engedett: a tragikus klasszikus modern fenségével az -

2 0 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Király István: Intés az őrzőkhöz /-//. Ady Endre költészete a világháború 
éveiben - 1914-1918. (1983). In: Műalkotás-szöveg-hatás. Bp., 1987. 525. 

21 Szinte minden lényeges ponton követve Révai intencióját, aki Adyt fölébe helyezi a „dekadens 
szimbolistáknak", vagyis (sic!) Baudelaire-nek és Rimbaud-nak, mert „Ady szimbolizmusa megtalálja a 
visszautat a valósághoz"; s aki Ady lírájának „ellentmondását" abban véli felfedezni, hogy a „forradalmi 
érzelmek szilárd talaját néha elveszti". RÉVAI: Ady Endre. 58., 86. 

22 Vö. K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: Oravecz Imre. Pozsony, 1996. 35. 
23 „Ez a felfogás olyan keretet nyújt a magyar líra értelmezéséhez, amely sokban emlékeztet a [...] 

Friedrich-féle modernségre, bár Tamás Attila nézőpontját általában a (másként értelmezett) stílus és a 
különböző társadalmi-történeti tényezők viszonya alakítja." Uo. 

2 4 T A M Á S Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Bp., 1 9 6 4 . 1 0 2 . Máshol: „Ady 
költői világa sajátos magyar változata a modern európai líra irányzatainak, s részben szintézisük is." I. m. 
9 2 . 
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azzal szembeforduló - „magányos" individualitás méltóságát kapcsolta össze.2' Azaz 
a modernség tagolt önreflexiójában, az egymástól is elkülönböztetett modernség-fo-
galmak kultúraközi dialógusában igyekezett Adyt újraértelmezni. 

Leginkább az uralkodó paradigma politikaideológiai kényszerei, illetve a „ki-
szorított" kánonformák defenzív stratégiái okozhatták, hogy az így létrejövő 
történeti konstrukciót az utóbbi három évtizedben döntően nem írta újra átfogó 
kanonizációs stratégia. Nem tette ezt Barta János sem, noha nagy igényű tanul-
mányaival egyrészt ráirányította a figyelmet Ady versnyelvének „közbejöttére", 
kódkonfigurációinak összetettségére - a Khiméra asszony seregében képzetvilá-
gának, „szótárának" mitológiai lajstromozására összpontosítva26 - , másrészt Ady 
költészetének karakterológiai-kultúrmorfológiai komponenseire.2 Mindazonáltal 
ezek a nagy jelentőségű írások jócskán alakították az Ady-recepció feltételrend-
szerét, méghozzá a többértelműség irányában, hiszen a nyelvi összetettség hang-
súlyozása implicit kritikája volt az erős ideológiaképző olvasásnak, a kultúrmor-
fológiai komponensek a tradíciószemléleti tagoltságot bizonyították, egy másik 
tanulmány pedig „visszaírta" az Ady-kánonba a vallásos dekódolhatóság „szabad-
ságát".28 

Az utóbbi évtizedek stílusirányzat-történeti távlatú módosításai többnyire korrek-
ciós jelentőségűek voltak. Ady lírai alakításmódjának „szisztematikus" idejét igyekez-
tek behatárolni, többnyire az irányzati odatartozás eldöntetlenségének tapasz-
talatával. Az bizonyos, hogy a Horváth János intencióját követő, szimbolista 
vonatkoztatási pontokat kereső értelmezési keretet mindinkább tágította az ex-
presszionista, illetve szürrealista jegyek „feltérképezése",29 ezeket pedig az utóbbi 
időben kiegyensúlyozza a szecessziós versnyelv kanonikus térnyerése. 

Az Ady-kánon alakulástörténetében ezzel összefüggő, de meghatározóbb szerepet 
játszik a folytonosság és diszkontinuitás kérdése, ami mindenkor befolyásolja az iroda-
lomtörténeti korszak-retorikát is. A már szóba hozott Tamás Attila-féle történeti kon-
strukcióban az Arany-Ady-József Attila-folytonosság mellett is nagy hangsúlyt kap an-
nak argumentációja, hogy mégiscsak Ady a magyar költészeti modernség igazi kezde-
ményező alakja. Ezzel szemben Bori Imre az avantgarde-ot tekinti a modemség igazi 
letéteményesének,3" s ebből a távlatból értékeli le a klasszikus modernséget, lényegé-
ben 19. századi jelenségnek ítélve azt. Közismert, hogy Németh G. Béla rekanonizáció-
jában, amelynek centrális elemévé a tragikus létbölcseleti aspektus kitüntetettsége 

23 „a teljességgel való kapcsolat elvesztése - nemcsak hogy tragikus hangokat kényszerít ki, hanem 
egyenesen ez szólaltatja meg minden korábbinál erősebben az embernek azt az igényét, hogy magával a 
teljességgel lépjen közvetlen kapcsolatba, és így tegye önnön életét is gazdagabbá: igazabban, szerveseb-
ben létezővé." T A M Á S Attila: Líra a huszadik században. Bp., 1 9 7 5 . 9 8 . 

2 6 BARTA János: Khiméra asszony serege. Ady képzet- és szókincséhez. ( 1 9 4 8 ) . In: Klasszikusok nyomá-
ban. B p . . 1 9 7 6 . 4 5 2 - 4 7 1 . 

2 7 BARTA János: Vázlat Ady arcképéhez. In: Évfordulók. Bp., 1 9 8 1 . 1 6 2 - 1 7 4 . 
2 8 BARTA János: Vallásos élmény, életélmény és küldetéstudat Ady lírájában. In: i. m. 1 7 5 - 1 9 8 . 
29 Idézett tanulmányában G Ö R Ö M B E I András Bori Imre, Rába György és Tamás Attila írásaira hívja fel 

a figyelmet. I. m. 2 4 - 2 5 . 
3 0 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a húszas-harmincas évek 

fordulóján. In: Beszédmód és horizont. Bp., 1996. 31. 
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vált," nem épített ki folytonos történeti konstrukciót. Mindazonáltal talán nem tévedés 
arra gondolni, hogy nem lát alapvető törést a múlt század haimadik harmada és a 
századelő között. Adynak, sőt Kassáknak a tradícióhoz való kötődése a 19. század 
„folytonosságát" erősíthetik. Kenyeres Zoltán nemrégiben megjelent új Ady-könyve 
amellett, hogy az úgynevezett „értelmezéshagyomány" hatástörténeti logikájával vajmi 
kevéssé számol, tematikus eldöntetlenségek szaporításával igyekszik kerülni a határo-
zottabb állásfoglalást a korszakolási, irányzati kérdésekben éppúgy, mint a nyelv és 
szubjektum problematikáját illetően. A könyv szerint noha Ady nem volt irányzatos 
szimbolista,32 mégis „belső rokonság" fűzte őt a szimbolistákhoz.33 A Horváth János-i 
intenciók, s az azt követő kanonizációs „vetélkedés" hatástörténete nyomán bizonyo-
san tagoltabb a kortársi elvárásrend annál, hogy az újra dinamizálódó Ady-olvasás ily 
könnyen nyugvópontra juthatna. Kenyeres a tematikus-biografikus jelentésalkotást 
deklaráltan a versszubjektum nyelvi konstituálódásának vizsgálatával kapcsolja össze, 
s ha jól értem, túlnyomórészt inkább a romantika kontinuitása mellett érvel, mintsem 
ellene, amikor megállapítja: Ady „arra törekedett, hogy megőrizze a szubjektum abszo-
lút lírateremtő pozícióját", vagyis „egy alapvetően romantikus ideál restaurálását" végez-
te le, még akkor is, ha azt összekapcsolta a „modern próteuszisággal",34 az újrate-
remtődő szerepek versbeszédkonstituáló hatásával. S itt, ha még jelzésszerűen is, de 
megjelenik a narrációban Ady és Weöres „összeolvashatóságának" lehetősége.3"' Hozzá-
teszem: persze leginkább csak tematikus szinten, hiszen az ilyen típusú „hasonlóság" 
mindjárt el is tünteti a különbséget Ady - kulturális kódokat is keverő, de alapvetően 
önaffirmatív - „explozív individualizmusa" és tragikus retorikája, valamint Weöres inter-
kulturális alakváltó stratégiája között. Kenyeres Zoltán könyve Király üdvtörténeti narrá-
ciójával az életmű tragikus, illetve „értékkiegyenlítő" olvasásmódját szögezi szelíden 
szembe, s ennyiben megerősíti a Tamás Attila által vázolt értésmód folytonosságát. 

Végezetül azt a rekanonizációs történéssort kellene szóba hoznom, amely elsősor-
ban a harmincas évek költészetét helyezte új megvilágításba, mégpedig a lírai én pozí-
cióinak újragondolása révén. A magyar költészettörténeti kánon modemség-, illetve „új 
klasszicizmus"-koncepciójának újraértése a kortárs lírai horizont kérdésirányainak meg-
változását követte, a kései Kosztolányi és Babits, József Attila és Szabó Lőrinc rekanoni-
zációja pedig szükségképpen hívta elő az előzményként is érthető Ady-költészet újraol-
vasását. S itt alighanem a kulaisz értésformájának stabil jelenlétével is számolnia kell a 
rekanonizációs törekvéseknek. Az Ottlik-kultusz destabilizációjához hasonlóan éppen 
a szövegek „egymást olvasásának" különbségtermelő szabadságaként újulhat meg az 
Ady-olvasás, s nem valamely nyelvből „kiértett" morális instanciához kötődő hódolati 
aktusban, s nem a „progresszió" repolitizáló kényszereiben. De remélhetőleg ez már az 
a történet, amely nemcsak megtörtént, hanem épp most történik. 

31 Vö. K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: Irodalom/történet(i)kánon(ok). In: B O C S O R - F R I E D - H Ó D O S Y - M Ü L L N E R 

szerk. Szövegek között. Szeged, 1996. 16-38. 
3 2 KENYERES Zoltán: Ady Endre. Bp., 1998. 20. 
33 I. m. 50. 
34 I. m. 61., 72. 
33 I. m. 65. 
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BESZÉDMÓDOK „EGYMÁSRA MÁSOLÓDÁSA" 

- Imre László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban -

Talán nem tűnik túlzó egyszerűsítésnek, ha Imre László vállalkozásának célját három 
pontban jelöljük meg. A közvetlen szándék, hogy műfajtörténeti szempontok szerint 
kísérelje meg a 19. századi magyar epika szisztematizációs tényezőinek meghatározá-
sát, olyan diszkurzív keretbe ágyazódik, amely a műfajok létmódjával összefüggő teore-
tikus igényű megfontolások felől közelít e korszakspecifikus vizsgálathoz. Emellett 
olyan részmegfigyelésekkel egészül ki a kötet, amelyek egy-egy műalkotás vagy szö-
vegcsoport e konstrukción belüli helyiértékének kijelölésére tesznek kísérletet. E több-
szintű narratívában főként olyan centrumok tételezésével próbálkozik a szerző, ame-
lyek az 1830-as és az 1860-as évek közti hazai epika paradigmaérvényűségét bizonyíthatják. 
Ebből a szempontból az elméleti megfontolások legfőbb státusa valójában annak a 
kérdésnek a megválaszolásában ölt testet, hogy voltaképp miként lehetséges a műfajok 
történeti-ontológiai sajátosságainak tapasztalatából korszakváltásokra következtetni. 

Valamikor egy irodalomtörténeti monográfiának az eredményeit tették mérlegre, 
esetleg vitatták felfedezéseit, megrótták tévedéseit, azaz: azt nézték, mivel vitte előre a 
szaktudományt. Manapság a legelső kérdés a módszerre vonatkozik, s arra, hogy a 
szerző mely irányzathoz tartozik. Nos, Imre László könyvének esetében ez utóbbira 
nehéz megnyugtató választ találni. Amikor kritikai reflexióinak kifejtésekor annak a 
hermeneutikai szituációnak az értelmezésére helyezzük a hangsúlyt, amely a kötet 
interpretációs aktusát irányítja, célszerű a mű egészére vonatkozó recepcionális összta-
pasztalatunkból kiindulni. Úgy véljük, a teoretikus alapelvekhez, a korszakspecifikus 
karakterjegyeket kiemelő általános megállapításokhoz, illetve a részletvizsgálatokhoz 
kapcsolódó megértéshorizontok között olyan esszenciális eltérések mutathatók ki, 
amelyek megkérdőjelezik e történeti vizsgálat egységes elbeszélhetőségét, s ennek 
következtében a kialakított diszkurzív terep legitimálhatóságát. Legfőképp azért, mert 
az egyes tematikai mezőket az irodalomértés különböző szemléletformáinak sajátos 
keveredésével szerveződő hermeneutikai premisszák irányítják, s végeredményben ez 
az oka annak is, hogy néhol alapvető eltérések fedezhetők fel a korszak iroda-
lomfolyamatainak, a műfajok történeti-ontológiai sajátosságainak megítélésében. 

A diszkurzív kereteket körvonalazó fejezetek (I-III.) egyikében a következőt ol-
vashatjuk: „...megkockáztatható az a feltevés, hogy az 1970-80-as évek tapasztalatai 
segíthetnek hozzá a XIX. századi átalakulások értékeléséhez."1 Egy alternatívát 

1 IMRE László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1 9 9 6 . 1 3 . 
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ugyan megemlít a szerző azzal kapcsolatban, hogy valójában minek is a tapasz-
talatáról van szó, de ha e kijelentést az alaptézisek legitimációs stratégiáival hozzuk 
összefüggésbe, semmiképp sem vonatkoztatható maradék nélkül az irodalom-
tudományi gondolkodás újabb fejleményeinek szemléletformáló erejére. A perspek-
tívák körvonalazását célzó narratívák legfőbb hivatkozási pontjaiként jóval a jelölt 
időszakot megelőző (elméleti és történeti szempontokat adó) munkákat említ a 
kutató. Tinyanovtól kölcsönzi az irodalomtörténet rendszerezhetőségével kapcsola-
tos téziseket, a pozitivista Brunetiere-től pedig a műfajok történetiségének a biológia 
analógiájára kialakított elképzelését, s az ezzel összefüggő terminológiai bázist. 
Utóbbi esetében külön megemlíthető, hogy felhasználásának jogosságát olyan tudo-
mánytörténeti kitekintéssel próbálja igazolni, amelyben a bizonyítékok túlnyomó-
részt a francia tudós korát megelőző időszakokból valók. Csupán Alastair Fowler 
műfajelméleti munkája sorolható a nemzetközi irodalomtudomány utóbbi eredmé-
nyeinek hasznosítását célzó módszertani alapvetések rendjébe. 

A korszakspecifikus vizsgálat alapjául szolgáló történeti perspektíva kialakításá-
nak jellegét tekintve nagyjából hasonló megállapításokat tehetünk. Az 1830-as és 
60-as évek közé eső időszakot önálló paradigmának minősítő argumentációs folya-
matban mind a korszak időkereteinek, mind pedig karakterisztikuma legfőbb cent-
rumának kijelölésében az a Horváth János a legfőbb minta, akinek a magyar iroda-
lom fejlődéstörténetéről szóló munkája ugyan 1976-ban látott egészében napvilágot, 
de ez nem jelenti azt, hogy az irodalmi folyamat történetiségéről vallott nézeteivel 
kapcsolatban ne lett volna szükség egyfajta kritikai megértéshorizont mentén szem-
besülni. Főként akkor, ha az utóbbi években történtek már kísérletek annak feltér-
képezésére, hogy melyek lehetnek azok a hermeneutikai centrumok, amelyek in-
tegrálhatóvá válhatnak e konstrukcióból mai irodalomtudományi gondolkodásunk 
szemléletformáinak kontextusában. Ahogy nem érzékelhető a szerző fejtegetéseiben 
a perspektívák hasznosítása, úgy hagyja figyelmen kívül a tinyanovi evolucionista 
irodalomfejlődésnek a recepcióesztétika és a neostrukturalizmus felől ért bírálatait 
is. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a kiemelt hivatkozási pontoknak az elbe-
szélésfolyamatba való beépítése valójában nem igazán terjed túl a puszta affirmá-
ció-negáció diszkurzív stratégiájának határain. 

Az irodalmi jelenségek nemzetkarakterológiai szempontból történő értékelésének 
amennyire a lehetőségei, annyira a buktatói is megvannak. Minden azon múlik, 
hogy egy szisztematizációs kísérletben hogyan definiálódik a nemzeti fogalma. 
A legproblematikusabb talán az, amikor - Babits szavaival élve - az irodalom kuta-
tóját jobban érdekli a nemzeti, mint az irodalom. Hazai irodalomtörténet-írásunk 
korábbi, a 19. századi literatúra rendszertani sajátosságainak kiemelését célzó kísér-
leteit szemlélve eléggé markánsnak mondható annak az elvi alapvetésnek a domi-
nanciája, amely a kor uralkodó ideológiai, politikai szemléletformáinak összefüggé-
seiből kiinduló kontextualizációs perspektívában vélte felfedezni a hozzáférhetőség 
legfőbb forrását. Ennek a recepcionális feltételrendszernek a viszonylagos homoge-
nitása szükségszerűen korlátozta a kor irodalmi jelenségeinek átfogó igényű konk-
retizálhatóságát. „A nemzetté válás és a polgári fejlődés sajátos ellentmondásai ma-
gyarázzák, hogy az elbeszélő műfajok, különösen pedig a nagyepikai formák 
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megléte nemcsak az irodalom -nagykorúságára» nézve számított bizonyítéknak, de 
bennük kellett tárgyiasulnia a közös történelmi emlékezet nagy elbeszéléseinek is. 
A 19. századi magyar epika ezért jórészt olyan befogadói elváráshorizontok értel-
mezésigényével találkozott, amelyek elbeszélésen nem csupán fiktív történelemal-
kotást értettek, hanem valaminek a megörökítését, krónikáját is: -megtörténtté» for-
mált irodalmi valóságát mindannak, ami azonosulásmintákat kínálva történelmi 
léttudatot adhatott az értelmezői közösségeknek."2 Nem beszélve természetesen az 
ezzel párhuzamosan funkcionáló, etikai normarendszerek szerinti konkretizációs 
kísérletekről. 

Annyiban mindenképp e hagyományosnak minősülő irodalomértési mód részese 
Horváth János is, amennyiben a korszakot meghatározó irodalmi tudat sajátosságai-
nak számbavételére irányuló kísérletben - saját történeti szituáltságának kiiktatásá-
val - természetszerűleg nem a másságban való önmegértés, hanem a másság saját 
hagyománytapasztalata által preformált (tehát csak prospektiv folyamat eredménye-
ként realizálódó) önidentikusságának hangoztatásával jelölt ki történeti szakaszokat. 
E „fejlődéstörténetként" leírt irodalmi alakulásfolyamatnak a korlátairól szólva Kul-
csár Szabó Ernő a következőket emeli ki: „A szellemi alkotások értéktermelésének 
egyirányúsága az irodalmi hagyomány allegorézis-elvű értelmezését rejti magában: 
nem a szövegekkel folytatott recepciós párbeszéd időbeliségéből s e folyamat nyitott 
történeti alakulásából indul ki, hanem annak céljellegűségéből. A cél megvalósultá-
nak pillanatai képezik azokat a kitüntetett értelmezési helyeket (»nyugvópontokat»), 
ahol az irodalmi értéktermelés átfogó -jelentései- végül azonosíthatóvá, megfejt-
hetővé válnak."3 Az irodalmi folyamat eme teleologikus szemléletének a hermeneu-
tikai szituáció játékterére vonatkozólag szükségszerű következményei vannak. Az 
„irodalmi értéktermelés átfogó jelentései"-nek képződése voltaképp az önidentifiká-
ciós folyamat beteljesedésének történeteként észleli egy-egy korszak létrejöttét. Ez 
csupán olyan historizáló perspektíva mentén realizálható, amelyben az interpretátor 
bizonyos értelemben beleírja önmagát abba a feltételezett történeti alakzatba, ame-
lyet valójában leírni kíván. 

Horváth kétségkívül korszerűbb elveket vallott, mint a hazai irodalomtörténet-írás 
őt megelőző hagyománya. Nem tartotta lehetségesnek, hogy egyetlen centrális jel-
legű irodalomfogalom tételezésével elbeszélhető lenne a magyar literatúra évezre-
des története. Viszont azzal, hogy egy-egy korszak elhatárolásában mégis ezt az 
elvet választotta, olyan fiktív alakzatokat hívott életre, amelyek működési mechaniz-
musai e középpont irányába ható vagy azt fenntartó funkciójuk szerint szisztemati-
zálták az irodalmi jelenségeket. A 19- századi irodalom korszakspecifikumának 
meghatározásában így került a figyelem középpontjába (a romantikus felfogás át-
örökítéseként) a nemzeti egyedítés és identifikáció eszmetörténeti megalapozottsá-
gú narratívájából elvonható össznemzeti elvárásrendszernek mint az irodalmi kom-
munikáció legfőbb lehetőségfeltételének az ideája. 

2 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Bp., 1994.2 88. 
3 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Történetiség Megértés Irodalom. Universitas Kiadó, Bp., 1995. 46. 
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Azért korlátoztuk ezeknek az egyébként sokkal összetettebb befogadásontológiai 
sajátosságoknak a feltérképezését az előbbi jegyek számbavételére, mert Imre László 
kötetének ide vonatkozó fejezeteit (V., VI., IX.) vizsgálva elégséges alapot adnak 
arra, hogy rámutassunk koncepciója korlátaira. „Az irodalmi fejlődés (változás) - írja 
a szerző - az egymásba átlépő-átnövő műfaji (s az ehhez kapcsolódó szemléleti, 
etikai, világnézeti) minták vándorlása mentén szemléltethető."4 Bár e gondolat a 
kölcsönös egymásmellettiség elvében láttatja a felsorolt minták viszonyrendszerét, a 
hipotézis egészében azonban az utóbb felsoroltaknak rendelődnek alá a műfajok, 
mégpedig épp a Horváth János-i elvhez igazodva: „A »fejlődéstörténet- műfajtörténeti 
szempontú továbbgondolása azt a lehetőséget hordozza magában, hogy mindaz, 
ami Horváthnál megalapozott nemzetjellemtani deklaráció volt, műcsoportok, műfa-
jok munkamegosztásával, szerepmegosztásával legyen magyarázható.'0 E szándék 
megvalósítása olyan folyamat felvázolásában ölt testet, amelyben a nemzeti eman-
cipációs törekvések mentén a főként külföldi mintákból táplálkozó irodalmi kifeje-
zésmódoktól mint előzményektől történő formai elidegenedés következtében foko-
zatosan „magyarrá" válnak a műfajok. Ennek eredményeként jön létre a múlt század 
középső harmadában az „autonóm műfaji változatok rendszere", a szerző által „nem-
zeti paradigmának" nevezett történeti alakzat. (E történet kezdetei egyébként sok-
ban rokoníthatóak azzal a pillanattal, amikor - Horváth szerint - létrejön a nemzeti 
irodalom időben egymást követő fokozatainak összjátéka: „magyar nyelvűség", „tar-
talmi eredetiség", „a forma magyarsága". E tényezők figyelembevételével kevésbé 
tűnik újszerűnek Imre László elképzelése.)6 

A processzus leírásában természetesen helyet kapnak bizonyos típusokkal (bal-
lada, történelmi regény) kapcsolatos történeti-poétikai vizsgálatok, viszont e para-
digma körvonalazásában sokkal inkább a nemzeti jelölőhöz illeszkedő eszmei-ideo-
lógiai megalapozottságú premisszák játsszák a döntő szerepet. Egy jellemző 
példával illusztrálnánk ezt: „A regény sokáig rangjához képest csekélyebb szerepű 
a nemzeti paradigma szempontjából, »nemzeti« jellege nehezebben nyeri el megfe-
lelő változatait. Minden bizonnyal az erős és szerves fejlődésű polgári osztály fejlet-
lensége folytán az igazán ősinek és magyarnak tekintett nemesség és parasztság 
kerül előtérbe, amikor a nemzeti ideáltípus, a nemzeti karakter megalkotása van 
napirenden."7 

Viszont a nemzeti elvnek alárendelt funkcionális jellegű műfajfogalom használata 
leginkább ott mutatható ki, ahol e kifejezésformáknak a perióduson belüli, sajátos 
hierarchiaként elképzelt egyensúlyteremtő állapotát a kor történelemszemléletének, 
gazdasági, politikai (no meg gazdaságpolitikai), vallási, etikai eszméinek a társada-
lom belső kiegyenlítődését, a „súlyegyen"-t óhajtó törekvéseivel rokonítja.8 

4 IMRE László: i. m. 165. 
4 I. m. 81. 
6 Vö. H O R V Á T H János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.2 275. 
7 IMRE László: i. m. 94. 
8 I. m. 75-79. 
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Annyiban igazat kell adnunk a szerzőnek, hogy „egy irodalmi korszak értékrendje 
és társadalmi determináltsága szabja meg, hogy bizonyos műfajoknak mi a funkció-
ja, mely műfajok szoailnak a perifériára, és melyek kerülnek a centrumba".9 Azon-
ban azt már kevésbé tartjuk lehetségesnek, hogy e funkcionális jelleget olyan rend-
szertani eredők mentén lehessen realizálni, amelyek jellegükből következőleg 
inkább a műfajok egyedi karakterének elmosására hivatottak. Mégpedig olyan pro-
dukcionális tényezők és recepcionális elvárásrendszerek rekonstruálásával, amelyek 
a nemzeti identifikáció homogenizált centrumával való összefüggéseiben jelölik ki 
a műfajok szerepét, szükségszerű, hogy így történjék. Több szövegpéldával lehetne 
illusztrálni, hogy eme eszmei-ideológiai alapon szerveződő, „nemzeti paradigma"-
ként definiált allegorikus középpont felől, csak olyan válaszokat képes adni a nar-
rátor, amelyek vagy az irodalom egészének funkciójában vagy egy-egy műalkotás 
közvetlen céljellegében képes felmutatni ilyen hatótényezőket. Ezek pedig többnyi-
re általános, műfajhatárokat kevésbé ismerő tematikai referenciákban öltenek testet: 
„A folklór, a népélet, a történelmi tematika egyedivé, nemzetivé formálja az irodal-
mat."10 „A tudatossá vált nemzeti identitás mint hazafias értékélmény, parancsoló 
értelmű lesz, kötelességeket, feladatokat ró az egyénre és a közösségre. Az európai 
kultúrához való tartozás és az azon belüli autonóm létezés élménye a műfajok 
vonatkozásában a kortársi, a romantikus irodalommal való lépéstartást írja elő, de a 
hangsúlyt az egyedítő vonásokra helyezi. Már csak azért is, mert magában a roman-
tikában is a személyes vagy nemzeti egyedítés kerül előtérbe a klasszicizmus uni-
verzalizáló tendenciáival szemben: például nemzeti történelem, couleur localestb."11 

„[1849 után - T. L ] Szembetűnő szándék, hogy (igaz, áttételesen, de) szinte az egész 
irodalmat időszerű nemzeti kérdésekhez kössék."12 „A nemzetnevelő hivatást is 
szinte mindenki vállalja, ámde más-más módon. A nagyidai cigányok sokkoló ha-
tású nemzeti önarcképe vagy Kemény forradalom utáni röpiratai ugyanazt célozzák, 
mint az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán, csupáncsak a műfajok és a szerzői 
alkatok divergálnak."13 (Az utóbbi citátumban a kiemelések a szerzőtől, az azt meg-
előzőkben tőlem származnak - T. L.) 

Ehhez a problémakörhöz szervesen illeszkedik a VIE fejezet (A műfaji normák-
hoz igazodás és a tőlük való eltérés módozatai az Arany-balladában), amely alcí-
mében (s erről csak a tartalomjegyzék tájékoztat) e korpuszt illetően a „nemzeti 
paradigma" érvényesülésére keres fogódzókat. Megfigyelhető, hogy az itt található 
műelemzések többségében a narrátor olyan, e korszakalakzatba integrált recepcio-
nális elvárásrendszerben mozog, amely a művek etikai-politikai intencionáltságában 
keresi szemantikai tartományaik legfőbb centrumait. A Bor vitéz kapcsán kiemeli: 
„...a kápolna romjai közt lejátszódó kísérteties kézfogó azt az értelmezést is meg-
engedi, hogy a hűségnek vannak tébolyba és halálba vezető útjai is, van öngyilkos 

91. m. 32. 
10 I. m. 85. 
11 I. m. 91. 
12 I. m. 93. 
13 I. m. 93-94. 
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állhatatosság is. (1855-ben íródik a Bor vitéz, s Kemény és társai ekkoriban egyre 
gyakrabban hangoztatják a passzív rezisztencia terméketlen, sőt önpusztító voltát 
[...] [Bor vitéz menyasszonya] Annyira akar valamit, hogy nem látja be lehetetlensé-
gét. Annyira szeret valakit, hogy nem képes nélküle meglenni. Bizonyos politikai 
ideálnak (sokan gondolják így ekkortájt) csak utána halni lehet, hiszen életre kelté-
sére nincsen remény."1 

A Rozgonyináó 1 pedig így értekezik: „A súlyos vereséggel végződő galambod 
csatáról szóló ballada csupa derű, csupa magabiztosság. Mintha azt akarná sugal-
mazni, hogy vereségek, kudarcok után (1852-ben vagyunk!) a magyar történelem-
ben, a főképpen a magyar jellemben azokat a meleg megtartó erőket kell legtöbbre 
becsülnünk, amelyek jó és rossz sorsban valami ösztönös tisztességtől vezettetve 
megjelölik a túlélés útját."15 (Erre az Arany-fejezetre más összefüggésben még 
visszatérünk.) 

Az eddigiekben a tanulmányban felvázolt történeti alakzat inherens elégtelensé-
geiről szóltunk. Azt, hogy végeredményben megkérdőjelezzük e konstrukció létjo-
gosultságát, olyan, a szerző által figyelmen kívül hagyott tényezőknek a megemlí-
tésével igazolnánk, amelyek az irodalom történeti vizsgálatában elengedhetetlenek 
a hagyomány értelmezhetőségének szempontjából. Az egyik a hipotézis recepció-
történeti, a másik pedig módszertani fogyatékosságával függ össze. 

Nem találjuk igazán nyomát a kötetben a vizsgált periódus irodalomkritikai gon-
dolkodása az irodalmisággal, az irodalmi kifejezésformákkal kapcsolatos, a maguk 
nemében esztétikai szempontokat felvető megállapításainak. Egyetlen - némileg 
hevenyészett - példával illusztrálnánk, hogy a kor irodalmi kommunikációjának a 
szerző által tételezett homogén jellegét az akkori kritikai diszkurzus csak részlegesen 
igazolja vissza. Az irányregény recepciójában észlelhető devianciákra utalnánk. Jó-

} , t kai és Eötvös lényegében egybehangzó véleményt formál e műfajt illetően. Utóbbi 
a következőket írja A falu jegyzőjéoen-. „Van az írónak egy magasabb feladata, mint 
hogy bizonyos mennyiségű fehér papírt fekete karcolással töltsön be, s ki ezt érzi, 
azt egypár kedvező bírálat, vagy azon művészi élvezet, melyet művei alkotásában 
talál, ki nem elégíthetik. A költészet kedves játékká aljasul, ha a kor nagy érdekeitől 
különválva nem a létező hibák orvoslása, nem az érzelmek nemesítése után törek-
szik. S ki az istentől nyert tehetségeit, ahelyett, hogy velők embertársai legszentebb 
érdekeiért kiizdene, a művészi forma mélyébe elássa, csakhogy valamiképp csorbát 
ne szenvedjen [...] tisztelet- s szeretetünket azonban csak az érdemli, kinek isten 
szívet adott, hogy embertársai szenvedéseit megérthesse."16 Jókai pedig az Egy ma-
gyar nábob utószavában mondja az alábbiakat: „Rosszalják, hogy az első kötet tehát 
a regénynek egynegyed része, csupa epizódokból áll. Én magam sem találok szá-
mára mentséget; hanem azt hiszem, hogy ez aránytalanság talán minden irányre-

141. m. 109. 
15 I. m. 101. 
1 6 E Ö T V Ö S József: A falu jegyzője. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1 9 7 2 . 2 8 8 . 
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génynél megvan, ahol a társadalmi eszméknek keresztülvitele felszabadít a művészi 
formák alól."1' 

Ezek a produkció oldalán megfogalmazódó, a műfaj normatív célzatosságát han-
goztató elképzelések jellegüknél fogva beilleszthetők a „nemzeti paradigma" kon-
strukciójába. Azonban érdemes megfontolás tárgyává tenni Henszlmann Imre A falu 
jegyzőjétől szóló reflexióinak egyik gondolatsorát. A kritikus elsősorban azzal az 
eötvösi tétellel száll szembe, amelyet a fentiekben citáltunk. Engedtessék meg, hogy 
hosszabban idézzünk e dolgozatból. 

„.. .midőn a valódi költő a tárgyát saját korából meríti, teljes lehetetlennek tartom, 
hogy annak viszonyait művéből kirekeszthesse, mivel éppen abban rejlik minden 
költőnek fő és lényeges ereje, hogy tárgyától és e tárgyat nagy részben létrehozó 
egyéniségeiről személyei tökéletesen áthatott állapotjában, viszont e tárgyat átható 
teremtését olvasói előtt tüntesse ki. Ha mármost tárgya korának politikai viszonyai-
ból van véve, akkor természetes, hogy a tárgy és a személyek viszonyai nemcsak 
költőileg, hanem egyszersmind politikai tekintetben is hatandnak az olvasóra, még-
pedig annyiban életműileg is, amennyiben mindkét tekintet életműileg van egy-
beszőve; amit másképpen elérni teljes lehetetlen, mintha a fődolognak minden mel-
lékes tekintet alárendeltetik. A fődolog pedig, nézetem szerint, itt a tárgy és alkotói, 
és csak azokból lehet hatását fejleszteni, nem pedig a hatás érdekében a tárgyat 
feltalálni és alkalmazgatni. Ki a dolgot első értelemben fogja fel, az előadása eszté-
tikai hatás által politikai hatásra is számolhat: ellenben ki a második értelemben 
munkálkodik, olvasóját sohasem elégítheti ki egészen, mert a költészet lényegétől 
távozván [...] ugyanazon eszközökről önként lemond, melyek céljának elérésére 
legalkalmasabbak. A hatásnak tehát kifejlettnek, nem pedig fejlesztőnek kell lenni, 
és a valódi költő magát egészen a költészetnek átengedi, nem pedig azt eszközként 
használja."18 

Nem szándékunk, hogy az itt felvázolt elképzelésnek a tudománytörténeti gyö-
kereit keressük. Csak annyit jegyeznénk meg, hogy a politikai hatásnak az "esztétikai 
igényesség alá rendelése olyan kettőzött intencionáltságú szerepet tulajdonít az iro-
dalmi műnek, amely másodlagosnak minősíti a valóságreferenciákat felidéző prag-
matikai funkciót. S ha Henszlmann kritikai reflexióit összevetjük az Imre László által 
hasonlóan elkülönített hatásrétegeknek a megítélésével, még az is megkockáztatha-
tó, hogy a múlt századi szerző Imre koncepciójához képest korszerűbb nézeteket 
vallott. A monográfia írója a „nemzeti klasszicizmus" egyensúlyteremtő tendenciájá-
val kapcsolatban kijelenti: „Kiegészül, mintegy párba állítódik az irodalom funkció-
jának kettőssége: a művészi tökéletesség és a használni akarás szándéka. E kettő 
látszólag ellentmondásban van [...] hiszen az ornamentális igény lényegileg érdek-
nélkiili, a meggyőzési szándék pedig a díszítés, művészkedés irányában közömbö-
sebb. A sok példa közül válasszuk [...] A csehek Magyarországbant, melynek 

' " J Ó K A I Mór: Három regényt Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai). Szépiro-
dalmi Könyvkiadó. Bp., 1973. 522. 

1 8 HENSZLMANN Imre: B. Eötvös József: A falu jegyzője. In: Irodalmi Őr. Melléklet az „Életképek"hez. 
1846. augusztus 1. 7. 



1 8 8 Török Lajos 

előszavában a regénynek sok-sok nyelvi, történelmi, ornamentális értéke van, mind-
járt az előszót követően a királyválasztás színpompás leírásában."19 

A módszertant és az irodalomszemléletet érintő vizsgálatunkban azokra a korlá-
tokra is fel kell hívnunk a figyelmet, amelyekre tulajdonképpen maga a kötet is 
figyelmeztet. Mégpedig annak az irodalomértési premisszának a korszakkarakteri-
záció metodológiai alaptendenciáival össze nem egyeztethető elvével kapcsolatban, 
mely szerint a „prózai elbeszélés maga is beszédmód, az irodalmi jelhasználat egyik 
formája".20 A tanulmányban jól elkülöníthetők azok a részek, amelyekben a narrátor 
történeti pozíciója e szemléletmódban fogant kérdésfeltevésekkel fordul bizonyos 
művekhez, szövegcsoportokhoz. Ide tartoznak az affirmativ beszédmódtól történő 
elhajlásokra összpontosító, illetve a posztromantikus regény diszkurzív stratégiáinak 
egyediségét hangoztató fejezetek. Látens tapasztalatként azonban a Kemény Zsig-
mond műveiről szóló szakaszokban is felfedezhetők e megértésmód jelei. A prob-
léma elsősorban az, hogy ezek a vizsgálatok a „nemzeti paradigma" narratívájával 
szemben egy egészen más jellegű irodalmi szerveződést tételeznek a korszak pró-
záját illetően. Nemcsak az interpretáció integrációs stratégiájának az iránya változik 
meg, de a tanulmány kulcsfogalmai is másként definiálódnak. A műfaj alakzata 
például a kor irodalmának textuális univerzumán belüli diszkurzív rendszerrefe-
renciájaként artikulálódik. A szerző egyébként többször hangoztatja, hogy a műal-
kotás és műfaj kapcsolata elsősorban intertextuális viszonyként fogható fel, de en-
nek az elvnek a megvalósulását (néhány műfaj történeti-poétikai áttekintése mellett) 
csupán e fejezetekben lelhetjük fel. Ezért sem szerencsés a kötet címe, mert csak a 
most érintett perspektívával hozható összefüggésbe, nem utalva arra, hogy ez 
időszak szövegkorpuszán kívül e kifejezésforma egy történeti alakzat funkcionális 
kategóriájaként is definiálódik. 

Ha szövegközi erőterek képződésével magyarázzuk a műfajok létét, valószínűleg 
nehéz igazolni egy olyan elképzelést, amelyeket a szerző Kemény Zsigmond Zord 
idő című művével kapcsolatban a történelmi regény műfajiságáról még a korszak-
specifikus vizsgálatot tartalmazó narratívában jelent ki: „Műfajalkotó tényező [...] a 
politikai, gondolati stb. mondandón, a történelmi források tanulmányozásán és 
számtalan műfaji normán túl az író mélyen rejlő szándéka a nemzeti jelenkori ön-
képének módosítására."21 Az irodalom folyamat jellegének diszkurzív tapasz-
talatként történő elgondolása pedig megintcsak ellentendenciákat generál a 
„fejlődéstörténet"-ként felfogott teleologikus elgondolással szemben. Bár a szerző 
megkísérli e deviánsnak minősülő nyelvi-poétikai magatartástípusokat a „nemzeti 
paradigmán" belül elhelyezni, de funkciójukat a kor irodalmi termelése kvantitatív 
sokrétűségének bizonyítékaként képes csupán kijelölni: „A Horváth János által nem-
zeti klasszicizmusnak nevezett időszakkal csaknem egybeeső negyedszázad olyan 
epikai univerzumot jelenít meg ugyanis a maga műfaji sokszínűségével, ami egy 

1 9 IMRE László: i. m. 75. 
2 0 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. 88. 
2 1 IMRE László: i. m. 139. 
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tágabb értelmű nemzeti klasszicizmus gyanánt fogható fel. Annyiban, amennyiben 
a szó, az irodalom gazdagodásával juttatja kifejezésre a nemzet nagykorúsodását. 
Ahogy nemcsak állítani tud, hanem kétkedni is. Amennyiben műfajokat és ellen-
műfajokat teremt."22 

Az eddigiekben elmondottak figyelembevételével néhány részmegfigyelést tartal-
mazó fejezetre térnénk ki. A már korábban érintett, A műfaji normákhoz igazodás 
és a tőlük való eltérés módozatai az Arany-balladában című szakaszban néhány 
olyan mű értelmezésére tesz kísérletet a szerző, amelyek véleménye szerint a műfaj 
alapkritériumaihoz mérten különböző jellegű elhajlásokat mutatnak. Már magában 
a műfaji norma tételezésében is kételkedünk, mert az 1852-es RozgonyináóX az 
1877-es Tengeri-hántásig egy olyan, Arany életművében huszonöt év leforgása alatt 
változatlan normarendszer illúzióját foglalja magába, amely egyrészről ellentmond 
annak a teoretikus tézisnek, mely a műfajok alakulásfolyamatát a maguk dinamiká-
jában véli megragadhatónak (nem beszélve arról a korábbi Arany-fejezetben - IV. 
- kiemelt megfigyelés figyelmen kívül hagyásáról, mely arra utal, hogy jelentős 
módosulás tapasztalható a korai és a kései balladakorpusz mintái, világképe között), 
kizárva annak lehetőségét, hogy valamifajta homogenizált műfaji karakterrendszer 
felől lehessen megközelíteni egy olyan szövegcsoportot, melynek tagjairól azt is 
hangoztatja a szerző, hogy közöttük „nincs két hasonló (s pláne egyforma)" darab. 
Másfelől azért is kérdéses e vizsgálat létjogosultsága, mert voltaképp kiszolgáltatja 
az egyes műveket annak, hogy tetszőlegesen felvetett normatív szempontok alapján 
értelmezze a korpusz többi tagjához képest deviánsnak minősített sajátosságokat. 
A Rozgonyiné Imre szerint a „balladai hangfekvés", a Szondi két apródja а „szűkebb 
értelmű balladiság" homályos kritériumai alapján, a Bor vitéz pedig a kísértetballada 
bürgeri őstípusától való tematikai-eszmei differenciájában egyedi műalkotás. 

A Két romantikus regény analógiái és oppozíciói című fejezetben kissé leegy-
szerűsítőnek véljük azt a szempontot, amelynek segítségével a szerző Beöthy László 
Godbach and Сотр. fűszerkereskedése és Eötvös A karthausi című regényét össze-
veti. Ha a vizsgálat a Goldbachnak a romantikus regényhagyományhoz fűződő vi-
szonyára kérdez rá (amellyel kapcsolatban e tanulmányszakaszban megtudjuk, hogy 
a két mű keletkezése közti időszakaszt tekintve „négy-öt (vagy több) romantikus 
regénymodell lép [...] egymással szüntelenül új, változó arányú kölcsönkapcsolat-
ba"), nehezen legitimálható egy olyan perspektíva, amely e felettébb sokrétű tradí-
ciót egyetlen regénybe sűríti. Még akkor sem, ha „a 40-50-es évek olvasóközönsége 
számára ez [ti. A karthausi - T. L.] testesítette meg a »romantikus« regényt", hisz 
ezáltal nemcsak e típushoz tartozó szöveghagyományt korlátozza a szerző két mű 
játékterére, de saját történeti pozícióját is a múlt század közepe irodalomszemléleti 
horizontjának foglyává teszi. 

A Kemény egy-egy műfaji variánsának jellegadó, ihlető tényezői című fejezetben 
azoknak a kapcsolatoknak a tételezését véljük bizonyos értelemben argumentálat-
lannak, amelyeket Imre a múlt századi író két regénye és a modernségben kikristá-

221. m. 316. 
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lyosodó két műfaj között vél felfedezni. Kötete záró szakaszában kiemeli, hogy 
„a műfajhoz sorolás és a műfajtól való eltérés minden esetben egy műnek más 
műalkotásokhoz való viszonyában mutatkozik meg".3 Azonban mind az Elet és áb-
rándnak az esszéregényhez, mind pedig a Férj és nőnek a pszichológiai regényhez 
fűződő műfaji kapcsolatának értelmezésében elmaradnak olyan szövegpárhuzamok, 
amelyek a fenti kitétel alapján hitelesíthetnék e viszonyokat. Az utóbbi típus szere-
pének megítélésében az is zavaró tényező, hogy bár annak kezdeményeit véli fel-
fedezni Imre László Kemény alkotásában, egy korábbi fejezetben a jó egy évtizeddel 
azelőtt keletkezett Eötvös-opuszt, A karthansik nevezi „első nagyigényű lélektani 
regényünkének.24 

Végezetül néhány pontatlanságra hívnánk fel a figyelmet. Elsőként két filológiai 
tévedésre. A 106-107. oldalon Arany (már többször emlegetett) Bor vitéz című bal-
ladája kapcsán jegyzi meg a szerző: „A második strófa második fele Bor vitéz Bú-
csúszózata. Greguss úgy vélte, hogy az »Isten hozzád, édes hölgyem!- sor Bor vitéz 
szavainak visszacsengése a lány fülében, a -Bor vitéz már messze vágtat- pedig 
szerzői közlés. Lehr Albertnek köszönhetjük annak bizonyítását, hogy ez utóbbit is 
Bor vitéz mondja magáról, Lehr magára Aranyra hivatkozik, aki (állítólag) ezt neki 
a „»Hányszor mondtam Piroskának, ezt nem szereti nagyapa!- formula analógiájával 
magyarázta el." A szerző valószínűleg közvetlenül Lehr tévedését veszi át, hisz Gre-
guss Ágostnak Arany balladáiról szóló kötetében e vers kapcsán szó sincs ilyen 
narratív distinckcióról.2' Azt azonban már magam sem értem, hogy a múlt századi 
filológus Arany-analógiáját honnan veszi, hisz Lehr megjegyzéseiben kizárólag iro-
dalmi művekből vett idézetekkel (Vörösmarty, Petőfi, Eötvös) bizonygatja annak 
gyakori előfordulását, hogy „a szóló 3-ik személyben beszél magáról".26 

A 200. oldalon olvashatjuk a következőket: „Minthogy Beöthy regénye 1858-ban 
íródott, a romantikus regény -önfelszámolódásának- dokumentuma." A megjelölt 
dátum csak a mű kiadásának időpontja, megíródása valószínűleg korábban történt, 
hisz a Goldbach szerzője 1857. május 20-án elhunyt. 

A kötetben több esetben terminológiai pontatlanságok is zavarják a megértést. 
Egy esetben például prózai mű narrátorát avatja a szerző lírai beszélővé,2 egy má-
sikban pedig két narratológiai fogalmat mos össze.28 

Összegzésképp végül egyetlen megjegyzésre szorítkoznánk. Úgy véljük, a mű-
fajok történeti mibenlétének vizsgálatát mindenképp olyan kutatásoknak kellene 
megelőznie, amelyek az irodalomkritikai gondolkodásban közmegegyezésszerűen 
elfogadott és az utókorra hagyományozódó műfajfogalmak történetiségének megvi-

23 I. m. 319. 
24 I. m. 166. 
2 3 GREGUSS Ágost: Arany János halladái. Bp., 1877. 69. 
2 6 LEHR Alisért: Igazítások III. Magyar Nyelvőr 1877. 154. 
27 „[Beöthy] Belekomponálja ugyan magát a bevezető fejezetbe, de ezt leszámítva személyisége, 

gondolkodói és lírai énje nem jut jelentékeny szerephez a történetmondás során." ( IMRE László: i. m. 200.) 
28 Kemény Élet és ábránd\d kapcsán fogalmaz így a szerző: „Az aforizmák egyenletesen csökkenő 

számából arra következtethetünk, hogy az író egyre inkább -teremtett világá-nak hatása alá kerül, egyre 
ritkábban szakad el hőseitől, azaz a cselekménytől." (I. m. 257.) 
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lágítására helyezik a hangsúlyt.24 Például a pszichológiai regény terminusa az 1840-es 
években is használatos, s valószínűleg nem hozható közös nevezőre a szerző által 
a Férj és nő kapcsán említett típussal. E vizsgálatok nyomán pedig bizonyosan elke-
rülhetők olyan kijelentések is, amelyekben egy-egy műalkotás disszeminálódik a 
műfajok beláthatatlan tartományában.30 

29 Ebből A szempontból igényes vállalkozásnak mondható D O B O S István könyve (Alaktalan és értel-
mezéstörténet- Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 
1995.) 

30 „Barta János szerint a Férj és nőd mű derekától szalonregényből sorsregénybe fejlődik át, a köz-
ponti sorsmodell pedig [...] az össze nem illő embersorsok fatális összefonódása. A végzetdrámává növő 
Férj és nő л látványelemek oppozícióiban az alapeszme feszültségét adja vissza. Kemény ily módon az 
érzékletesség világában is megteremti annak a megfelelőjét, amit e tézisregényében mondani akar." ( IMRE 

László: i. m. 273 ) 



Rohonyi Zoltán 

INTERTEXTUÁLIS SZÖVEGFOGALOM ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OLVASAT: 
EGY ÚJ VANITATUM KANI'I A^ÉRTELMEZÉSHEZ 

1. „A francia lélek szilajkodása ezer ideákat tett közönségesekké, melyek különben 
csak kevés embernek sajáti voltanak: mint hajdan a reformáció. S mit nyert mind 
ezzel az emberiség? Mi rajtunk keresztül ment az orkán, szenvedtünk és jajgat-
tunk..." - vonta le bölcseleti-vallástörténeti elemzésének egyúttal motivációs érvényű 
következtetését Kölcsey a Töredékek zárlatában, s ha ezt stílszerűen az egyik szakrá-
lis versének szentelt dolgozatra alkalmazzuk,' talán meg is vonhatjuk értékelésünk 
elvi kereteit. Régi diagnózis ugyanis, a strukturalizmussal kapcsolatban fogalmazó-
dik először meg, miszerint fölöttünk átcsapnak a nemzetközi irányzatok hullámai, 
de nem tudott megizmosodni a magyar strukturalista kutatás stb. - s ezt meg is 
szenvedték/szenvedtük - ezért az utóbbi évek teljes nyitása közepette feltétlenül ki 
kell emelnünk azokat műveket, amelyek nem csupán az elméleti reflexió szintjén 
kapcsolódnak a korszerű tendenciákhoz, hanem nagy fesztávú irodalomtörténeti 
vizsgálatban teszik próbára ezek teherbírását. 

Borbély Szilárd terjedelmes Vanitatum vanitas-értelmezése ezek közé tartozik: 
a Julia Kristevától elhíresített intertextuális szemlélettel és az intertextualitás-kutatás 
genette-i cizellált terminusaival élve „komolyan veszi" e koncepció jelentés-felfogá-
sának peirce-i, vagyis pragmatikai alapozását, a szövegköziséget magától értetődő 
természetességgel létezési módként kezeli, képes azt a teljes értelmezési folyamat-
ban fogalma szerint végigvinni, s teszi ezt úgy, hogy nem elméletet példáz, hanem 
e szemlélet jegyében interpretálja a vizsgálatai során feltárt szövegek egymást értel-
mező viszonyát. Nem is idézi meg a vonatkozó elméleti szövegeket - ami egyfajta 
öndefiniáló elhatárolódásként fogható fel az 'elméleti szövésű' értekezési módokhoz 
képest, de egyben önvédelmi reflex jele is a 'történeti diskurzus' tekintetében - , 
viszont a saját pozícióját csupán az értekező mozgás követhetősége jegyében ref-
lektálva olvasóját megfejtő/beazonosító műveletekre készteti, melyek eredménye 
számára akár váratlan tükörképet is mutathat. E szemlélet és módszer persze magát 
az olvasat primér fázisát is át kell hogy hassa, hogy azután a jelentés(eke)t az 
1820-as évek olvasói horizont\án kísérelje meg rekonstruálni. 

Az irodalomtörténeti érdek ezzel evidenssé vált, s miközben a horizont-fogalom 
érvényesítése elfordítja a hagyományos jelentésvisszanyerés előfeltevéseitől (vagyis 

1 BORBÉLY Szilárd: A Vanitatum vanitas szövegvilágáról. Fehérgyarmat, 1995. A Kölcsey Társaság 
füzetei 7. A dolgozatra tett szövegszerű utalások és idézetek pontos helyét a továbbiakban a főszövegben, 
zárójelben adom meg. 
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a bármilyen értelmezési konzekvenciájú intencionalitástól), az eltérés kongruens az 
alapul vett intertextuális szövegfogalommal. Borbély ezt a fogalmi mezőket és ter-
minológiákat egymásra vonatkoztató műveletet nem tematizálja, mondjuk hát ki, 
miszerint valójában a szöveg e/wfrashorizontja váltja ki a háttérszövegek jelen-
tésirányt meghatározó felgöngyölítését, s a horizont-rekonstrukció ehhez kapcsoló-
dik. Ezen a szinten tehát a jaußi előfeltevéseknek intertextuális elemekkel való 
ötvözését és radikalizálását észlelhetjük, fogalmilag érvényes - terminológiai tekin-
tetben viszont indokló kifejtést talán mégiscsak igénylő - módon, miközben maga 
az egész vizsgálódás szigorúan pontos filológiai műveletekkel, s a szakirodalom 
teljes körének bevonásával jut el a posztstrukturalista rendszerelvűség ismérvei sze-
rint létrehozott szerkezet záró eleméig. Mielőtt tehát eredményeit mérlegelnénk, s 
az értelmezéstörténetben betöltött szerepét minősítenénk, az máris leszögezhető, 
hogy a Kölcsey-kutatás, sőt a régi századfordulót övező évtizedeket célzó vizsgáló-
dások tekintetében újszerű, következetes és kiérlelt munkával állunk szemben, amely 
azonban a kutatás előfeltevései és az alapul vett szövegfelfogás okán vállaltan nem 
terjed ki a vers világának minden problémájára. 

2. A dolgozat koncepciójának kialakítása a Kölcsey-kutatás helyzete miatt is, mond-
hatni, szerencsés módon esett a kilencvenes évekre. A „sötét világképű, vigasztalan 
vagy kétségbeesett végkicsengésű művekkel" szembeni világnézeti norma Dávidhá-
zi Pétertől kiválóan felszínre hozott s tagoltan értelmezett2 érvényesülési folyamata 
után - amely meghonosítja a „mentegető", a szerző lelkiállapotára, elkomorult han-
gosságára, keserű humorára, önmagával vívott küzdelmére stb. való ráhagyatkozást 
- Szauder József nagyívű Kölcsey-tanulmányai3 új kontextust teremtenek a vers 
számára az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, s ő maga irányadó elemzéssel tör ki 
e hagyományból." Noha Csetri Lajos már úgy látja 1990-ben, hogy itt kifinomultabb 
módon, de mégis visszatér a mentegetés (a szarkazmus modalitásának értelemfor-
máló tételezésében'), ez az értelmezés az eszményekkel való szembenézés bölcse-
letileg meghatározott szituációját, a szerepben való objektivációt, mint a végletes 
lelkiállapotok közötti hányódás ellenszerét s a cinikus ataraxia egyedül lehetséges 
magatartását állítja központba. Ezzel kiteljesítette azt a paradigmát, amely a szöveg-
felszín mindenre kiterjedő olvasatát az életműben érvényesülő mozgások interferen-
cia pontjaként felfogott létrejövés teljes intellektuális-érzelmi folyamatának az értel-
mezésében alapozza meg. Az értelemképzésben ennek nyomán bonyolult összjáték 
érvényesül a világlátást meghatározó bölcseleti inspirációk és a végletes kedélyhul-
lámzásoknak kitett személyiség önfegyelmező mozgásának egymásra vonatkoztatá-
sában, s az innen elvont belső következtetések viszik a salamoni álarc, a szarkaszti-

2 D Á V I D H Á Z I Péter: A Vanitatum vanitas és a magyar kritika. In: „A mag kikél " Előadások Kölcsey 
Ferencről. Szerk.: T A X N E R - T Ó T H Ernő. Budapest-Fehérgyarmat, 1990. 139-158. 

3 SZAUDER József: A romantika útján. Szépirodalmi, Budapest, 1961. 
4 SZAUDER József: Kölcsey Vanitatum vanitas-a. In: Uó.: Az estve és Az Álom. Szépirodalmi, Budapest, 

1970. 433-451. 
5 CSETRI Lajos: A Vanitatum vanitas értelmezéséhez. In: „A mag kikél. " 5 3 - 5 7 . 
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kus beszédmód és a cinikus ataraxia téziseihez. Az énszerű beszédmódnak (például 
Elfojtódás) szerepfelvevő formák felé történő átfejlesztése - mai nézőpontból, szö-
vegszinten - nyilván a reflexivitás bonyolultabb alakzatait, az önmagára visszavonat-
koztatott énnek éppen e reflexivitás jegyében való megsokszorozódását eredménye-
zi, s a beszédpozíciók versen belüli változását is megengedheti. S mivel mindez 
szorosan összefügg az igazságtartalom tágan felfogott kritikai értelmezésével, Szau-
der interpretációjának a modalitást szöveg- és olvashatósági aspektusként tételező 
komplexitása ezért akkor is korszerűnek tekinthető, ha a beszédpozíciók versen 
belüli váltásainak következményeire nem is terjeszthette ki a figyelmét, miközben a 
romantikus irónia felé utalt analógiát keresendő... 

A hetvenes-nyolcvanas évek kutatásai e szuggesztív elemzés hatása alatt vagy 
formai jellegzetességek rendszerezésére törekszenek, vagy a Hymnusszal állítják 
párba (Horváth Károly6), háttérszövegeket vonultatnak fel, s heroikus tagadást, he-
roikus pesszimizmust látnak benne, Lukácsy Sándor pedig halál-versnek értelmezi 
a vanitas-irodalom roppant bőségű anyagának felvonultatása után. Elgondolkodta-
tó, hogy az 1833-as önéletrajzi levél közismert visszapillantása talán éppen Lukácsy 
elemzése óta kezd olyanszerű funkciót ölteni, mint amilyent Aranynak a Nagyidai 
cigányok második kiadásához hozzáillesztett kiegészítése töltött be: Milbacher Ró-
bert pontos elemzése óta mondható ki,8 hogy mind a két szöveget máig ható módon 
a szerzői „háttérre" való kiutalás allegorizálja, noha már Toldy korai érvelésében is 
jelen volt ez a tendencia, mint a „mentegető" kritika alapja... Ez az allegorizálás 
pedig sokkal bonyolultabb összefüggésben van a szöveg(ek) allegoricitásával, mint-
sem egyszerű képletbe volna foglalható; hogy itt csak egy aspektusra utaljak a 
háttérszövegekhez való viszonyon túl: a beszédpozíciók maguk teremtenek allego-
rikus részviszonyt, miközben egymáshoz való kapcsolódásuk alapja, függetlenül 
attól, hogy elfogadjuk-e az álarc/drámai monológ alternatívát, alighanem a Dávid-
házi Péter által sugallt: „Ha elvben nem is feltétlenül ő maga beszél, mindazt, ami 
elhangzik, éppenséggel ő is mondhatná. Tőle vett egyéb idézeteinkből és a vers 
szövegéből sem következik azonban, hogy Kölcsey bármikor (szándéka szerint vagy 
attól függetlenül) ajánlotta volna a „minden hiábavaló" világnézetét. Maga a költe-
mény ad abszurdum viszi, s ezzel legalább annyira ironizálja e bölcseletet, azaz 
leszámol vele, mint amennyire elfogadását sugallja. Csupán annyi bizonyos, hogy a 
költőnek sokféleképpen volt személyes köze a versében megidézett tanításhoz."9 

Ezt az értelmezési hagyományt töri meg három lényeges ponton Csetri Lajosnak 
a Dávidháziéval együtt nyilvánossá tett, s új kiindulási alapot teremtő megértési 
kerete. A szauderi korszakértelmezési modellel évtizedek óta folytatott szívós küz-
delem jegyében itt - a szoros olvasás és az eszmetörténeti szempont egybekapcso-
lásával - a mechanikus materializmus jelenlétét Kant bölcseleti álláspontjával ösz-

6 H O R V Á T H Károly: A Hymntis és a Vanitatum vanitas. Literatura 1 9 8 5 . 1 - 2 . 
7 LUKÁCSY Sándor: Kölcsey: Vanitatum vanitas. In: Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Fe-

rencről. Szerk.: T A X N E R - T Ó T H Ernő és G . M E R V A Mária. Budapest-Fehérgyarmat, 1 9 9 0 . 1 8 - 5 1 . 
K Vö. Kísérlet A nagyidai cigányok (tíjrajértelmezésére. ItK 1996/4. 
9 I. m. 142. 



Egy új Vanitatum uerm'tas-értelmezéshez 195 

szefontan tapintja ki egy olyan versmodellben, amely a „salamoni szerep" keretét 
elvetve textusnak minősíti az első strófát és szarkazmus helyett hideg, fölényes, szen-
tenciózus hangnemet állapít meg. Sokunk számára kevéssé ismert adalékból kiin-
dulva - az Endymion egykori szegedi előadáson ismertetett szauderi elemzését ne-
vezte meg a Vanitatum vanitas felfogását túlzottan befolyásolóként - , s ettől 
eltávolodva (de Kölcsey belső alakulására sem keríthetve sort) veti el a szarkazmus 
mellett felhozható érveket. Ugyanannak a szövegfelszínnek e radikálisan eltérő ol-
vasata végül is két mozzanatra vezethető vissza: a már Horváth Jánostól kiemelt, 
Szaudertől (s Lukácsytól) szarkazmust erősítőként értelmezett jelzős értékelemeket 
(Mátyás dicső csatázási; Zrínyi Miklós szent pora stb.) nem kommentálja, illetve a 
metaforalánc leminősítő tendenciáját a második strófában összefoglalt szemléleti 
alapból fakadó „hideg lenézésnek" olvassa. Ez nem igen érthető másként, mint 
ahogy világosan meg is fogalmazza Csetri Lajos: azt kell megértenünk, mi indokolja, 
milyen eszme- és filozófiatörténeti összefüggések értetik meg a „minden hiábavaló" 
tézisét, amely textusként áll a szöveg élén - vagyis konstatív megnyilatkozások 
sorozataként képzik meg számára a Vanitatum vanitas... S tőle származik az értel-
mezési hagyomány ez újabb vonulatának legtömörebb tematizálása is: „...ha ugyan-
is a szauderi felfogásnak megfelelően szereplírai versnek tekintjük, akkor ebből két 
dolog következik: a beszélő nem teljesen azonos a szerzővel, de a beszélő által 
elmondottak (a Hym nus és az Endymion mintájához hasonlóan) pontosan meg nem 
határozható mértékig mégiscsak a szerző véleményét képviselik. A másik lehetőség 
szerint viszont a vers vallomásvers, szerző és beszélő úgyszólván azonos."10 E di-
lemmát nem kívánja eldönteni, viszont hangsúlyozza, hogy Kölcsey így is tudta látni 
a világot (agnosztikus álláspontjából fakadó rezignált magatartással!), s vállalta az 
ennek megfelelő viselkedési formát is. Berzsenyi- és Vörösmarty-analógiák jelzése 
után elfogadja hát a Lukácsytól javasolt heroikus pesszimizmus minősítést... 

Az értelmezéstörténetet széles ívűén feldolgozva Dávidházi Péter sem kerülhette 
el az állásfoglalást: „a salamoni tanítás vágyott és félt következményeibe" „legfeljebb 
mintegy ironikusan, fenntartással" való belehelyezkedésről van szó,11 egyértelmű 
jelentés nem kereshető, mint „az úgynevezett romantikus irónia körébe tartozó al-
kotásoknál mindig".12 Arany János ironikus Vanitatum-értését boncolva ezért így 
szűrheti le a vers enigmatikus „üzenetét": „.. .megnyugvást adna, ha fenntartás nélkül 
el tudnánk fogadni, hogy minden hiábavaló, de e látásmód le is tarolna mindent, 
ami fontos volt számunkra, kifosztaná világunkat, mígnem az áhított megnyugváson 
kívül nem maradna semmink."13 

A kilencvenes évekre ezek szerint olyan interpretációs hagyományszerkezet ál-
landósult, amely leszámolt ugyan a világnézeti norma érvényesítésének kény-
szerével, de tartósított egy megközelítési módot (a szövegbeli kijelentések bölcseleti 
indokait kereste Szauder is, Csetri is), amely „megengedte" ugyanakkor a hangnem 

1 0 CSETRI L . : i. m . 5 6 - 5 7 . 
1 1 D Á V I D H Á Z I P . : i. m . 1 4 0 . 
1 2 I . M . 1 4 1 . 
1 3 I . M . 1 5 0 . 
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eltérő értelmezését, így a konklúziók széttartását is. A szövegfelszín sajátosságai 
(logikai kapcsoló elemek hiánya, metaforalánc) és az olvasási mód egyaránt szere-
pet kaphattak ebben, mint ahogy Lukácsy Sándor szövegérintkezésekre kiterjesz-
kedő vizsgálódásaiban is: a háttérszövegek felőli jelentésadás és a kijelentések ra-
dikálisan eltérő „megfejtése" (lásd az „Egy fúvallat a halál" sor Lukácsynál és 
Csetrinél) jelentik az érem két oldalát, az interpretációs elvekre vonatkozó konszen-
zus-hiányt tanúsítva. Dávidházi Péter nem ok nélkül nehezményezte a lakat-allúziót 
Lukácsy Sándornál, az irónia szerepére való nyomatékos utalása ugyanis a hangnem 
felőli értelmezést állítaná előtérbe. Egyik interpretáció sem terjeszkedett ki ugyan-
akkor azokra a mélyebb analógiákra, amelyekre Szauder utalt, a romantikus irónia 
Jean Paul és E. T. A. Hoffmann közötti világára és Leopardi görögös pesszimizmu-
sára; s ha ez érthető is az adott tanulmányok kérdésfeltevése, továbbá a nyelvi 
relativizmus álláspontjának esetleges hatása miatt, a magatartásként értett irónia be-
vonása nélkül aligha nyerhető ellentmondás mentes válasz az 1823-as év Kölcsey-
szövegei közötti viszony kérdéseire. Gyanítható, hogy ennek az iránynak a módsze-
res felvétele az értelmezési horizont elméleti-történeti szituálása tekintetében 
komoly nehézségekkel jár majd, ugyanis előzetes döntéseket igényel a szöveg-
előzetesség életműbeli és az európai horizont szintjén analógiásan megteremthető, 
inspiratív és komparatív vonatkozásainak az összekapcsolását illetően, s csak ezután 
terjeszthető ki az értelmezés magára a fordulat évének a szövegvilágára. 

3. Borbély Szilárd értelmezői műveletsora számos helyen követeli meg a közvetlen 
dialógust ezzel a hagyomány-háttérrel (az értelmezéstörténetnek szánt, 9- fejezet zárja 
egyébként a dolgozatot), s ennek során saját álláspontját a szövegfelfogás és jelen-
tésképződés, a megközelítési mód és a konklúziók szintjén szembesíti az elődeiével. 
Láthatóan-bevallottan elhatárolja magát a Szauder-koncepciótól és -megközelítési mód-
tól, hol bonyolult és akár mellőzhető filozófiai spekulációnak, hol pedig a marxista 
ideológia gondolkodási sémáiból fakadónak minősítve azt (119.) - miközben bölcseleti 
háttérvizsgálatait nem cáfolja tételesen, nem tagadja, hogy a szöveg létrejöttének okai 
között „gondolkodási gyakorlatok ösztönzésére" gyanakodni lehet. Meglepő, hogy az 
eszme- és filozófiatörténeti nézőpontja révén, vagyis a jelentés-tulajdonítás alapja tekin-
tetében rokon Csetri-értelmezést e vonatkozásban nem minősíti, nyilván a Szauder-
koncepciótól eltérő szövegértési keretet illető konszenzus okán... Az elhatárolódó moz-
gás és a Lukácsy-féle megközelítéssel való, noha részleges egyetértés indokait a kutatási 
irányultságban találhatjuk meg: „Az irodalomtörténeti hagyomány a vers létrejöttének 
oka felől szemlélve igyekezett magyarázatot találni. A jelen dolgozat inkább a szöveg 
világára, azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, amelyek a szövegalkotási techni-
kákban, a más szövegekhez való viszonyban érzékelhetők, és az ily módon feltérké-
pezhető szövegvilágok sugallatainak hatását, ezeknek a hatásoknak a módosult jelenlé-
tét próbálja nyomon követni." (119.) 

Ezt az irányultságot a módszertani önreflexiójával propozíció jelleget nyerő első 
fejezet világítja meg, megszabva a dolgozattal kapcsolatos elvárhatóságok elvi kere-
tét (2. A versszöveg mint kézirat, 2.1. A publikus szöveg alakulástörténete, 2.1.1. 
Kitérő: A poézisről néhány megjegyzés, 2.2. A kézirat feltételezett rétegeiről). Esze-
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rint a Vanitatum vanitas feltételezett szövegkörnyezetének a felvázolására törekszik, 
olvasatát az 1820-as évek olvasati módjába kívánja visszavezetni, a rekonstrukció 
során a vers jelentésmódjának a kiterjesztését ígéri az értelmezésekből kiszorult 
szövegek felé, s ennek megfelelően a vers szövegét „... nem pusztán egy történetileg 
behatárolt beszédmód lezárt és végleges megnyilatkozásaként" kezeli, hanem „olyan 
köztes közegként, amely a különféle alakítástechnikák találkozási pontján alakul és 
folyamatosan megváltoztatja önmaga megértésének feltételeit". így alakulástörténe-
tet kíván leírni, s ennek érdekében a vers szöveget úgy tekinti „...mint ami még 
nem bevégzett, nem lezárt, nem mozdíthatatlan - és ezzel párhuzamosan - nem 
csak egy személy alkotása, hanem személytelen, illetve személyközi rendszerek össz-
játékának az eredménye". (Kurzíválás tőlem - R. Z.) A szerzői jelenlét elmozdítása 
a szöveg kinyithatóságát implikálja más szövegvilágok felé, s a kutatás a felszín alatti 
jelentésadó mozgásokra irányul, amelyek létrehozzák a szöveget az olvasó számára. 
Innen a versszövegnek mint kéziratnak, (végleges szerzői) tisztázatnak és publikus 
(az olvasatok által továbbírt) szövegnek a megkülönböztetése, miközben egymást 
átjáró mozgásuk maga a versszöveg. (13-14.) 

Nos, a külöwbség derrida-i terminusa eligazító lehet e szemlélet hátterét il-
letően,14 ám hogy itt nem az interpretáció korlátlanságáról van szó, tanúsítja a (fel-
színen megragadható) alakítástechnikákra való ráhagyatkozás, amelyek nem csupán 
felhívó struktúraként, hanem dinamikus tényezőként működnek. Számuk minden-
esetre korlátozott, de máris látszik, hogy elvileg nem tartozhatnak közéjük a költői 
eszmélkedést determinálni képes, ám a szövegalakítás nyelvi műveleteit csak több-
szörös áttételek révén befolyásoló filozófiai inspirációk. Ezek a szöveg létrejöttét 
illető összefüggések, velük kapcsolatban pedig ismerjük már Borbély Szilárd állás-
pontját. noha a Herder-fejezet ellentmondani látszik ennek... Mégis talán érdemes 
figyelmeztetnünk: az ismeretelméleti természetű krízis hozza mozgásba a tízes évek-
ben is a sztoikus szöveghátteret, a vallás és filozófia funkciójáról való elmélkedéssel 
párhuzamosan a történetbölcseleti érdeklődést, s ennek az elmélyült újraértése lo-
kalizálható 1822-23 táján... Nem kell talán hangsúlyoznunk, hogy nem csupán a 
tradíciónak, de egy hermeneutikai szöveg- és történetiségfelfogásnak is ellentmond 
ezért a „létrejövés" szemléleti kontextusának a mellőzése, mint amely behatárolja a 
kérdésirányokat, s interdiszkurzív értelemben kijelöli az érvényes pozíciókat és a 
beszéd lehetséges keretét. Az életmű kontextusán belül a filozófiai jegyzetek, a 
Töredékek, az Élet stb. szövegvilágot képvisel a Görög filozófia, az újra dolgozott 
Töredékek és a 23 eleji verstermés tekintetében. Úgy véljük, az intertextualitás érvé-
nyesített felfogása magyarázza, hogy szerző nem kívánt olyan szövegfogalommal 
dolgozni, mely e fontos aspektusra is kiterjedhetett volna. Elképzelhető, hogy a 
dolgozat fogaimiságának elvi vonatkozásait (lásd az 1. pont alatt kifejtettek) az el-

14 Itt kell megjegyeznem, hogy a könyv sajnálatosan bővelkedik elütésekben, hiányos mondatszerke-
zetekben stb.; a számítógép ördöge kajánul vigyoroghat persze, amikor az egész koncepció! illető zavarok 
keletkeznek, mondjuk a különbség és a külömbség, a szövegvilág (mint a vers szövege) és a szövegvilág 
(mint a felhívóstruktúrától előhívott háttér) egybemosódása esetében. Borbély Szilárd olvasóin kevéssé 
segít az, hogy például e sorok írója javított példányt is olvashatott a kandidátusi vita keretében... 
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méleti háttérösszefüggések felől kifejtve/tisztázva némiképpen más eredményre jut-
hatott volna... A húszas évek olvasati módjára való visszavezetés, e koncepció alap-
vetően történeti-hermeneutikai meghatározója, maga sem zárta volna ki ugyanis e 
bölcseleti háttérvilág bekapcsolását, még ha például Toldy és Bajza vitája ezt nem 
is implikálja. A vers első olvasója és - igaz, egy mondatnyi - méltatója, Szemere Pál 
máris egyetemes hatás-esélyről beszél, ő pedig e szövegvilág s a személyes sors mint 
szöveg legmélyebb ismerője volt; Vörösmartyról csak a lelkesült többes szám álta-
lánossága árulkodik Toldy levelében, de nem feledhetjük, hogy érik a Csongor és 
7tmzfe kozmogóniája... E megjegyzésekkel egy időben fenntartható a dolgozat pre-
pozícióinak érvényes és korszerű keretére vonatkozó ítélet, mint olyan kereté, mely 
a bevonható szövegvilágok és a Kölcsey-vers viszonyának új elvárásrendszert célzó 
alakítottságát fogalmilag kevéssé vitathatóan engedi meg feltárni. 

4. Árnyalt, a nyelvvel szembeni filozófiai viszonyt reveláló diskurzussal kapcsolatot 
tartó szövegformálás jellemzi felütésétől a dolgozatot, láthatóan az új, nyelvileg ép-
pen-itt-rögzülő értelmezés kialakítása jegyében, s ezúton felfogása, rendhagyó foga-
lom-átértelmezései a poétikai innováció közegének adekvát megragadását és prob-
lematizálását teszik lehetővé. Olykori túlbonyolítottsága az állandó reflexió s a 
jelenségek összetettsége szinte kínzó tudatának a következménye, de egyúttal „meg 
is emeli" ezzel a tárgyát. Kölcseynek a költészettel kapcsolatos magatartását a nyil-
vános beszéd korábban bevett felfogásával szembesítve állapítja meg, hogy az egyé-
ni nyelvhasználatra törekvés, mint korszerű tendencia olyan beszédmódot vált ki, 
amely a filozofikus jelölés felé viszi el a szavak jelentését, és „nem talál vonatkozta-
tási lehetőségeket". (19 ) Nos, a húszas évek elején éppen ennek a meghaladása 
következik be oly módon, hogy mintegy archaizálva korábbi beszédmódokhoz nyúl 
vissza: „Mindez, hogy láthatóvá, érzékelhetővé, jelentésessé váljon, ahhoz elenged-
hetetlenül szükséges az az érzék, és ennek az érzéknek a reflektált működése, 
amely képes érzékelni azt a távolságot, azt a különbséget, ami valaminek a megvál-
tozott körülmények közötti újramondását jelenti. Valami olyasmit kellene megpró-
bálni itt megragadni, ami valójában nincs, valamit, ami nem létezik, nem megragad-
ható, nem elgondolható, valami, ami csak nyelvi formaként, a jelölés leheletfinom 
elmozdulása által jelenik meg, és csak reflexiójában, utólag, az idő belátásán keresz-
tül, akkor, amikor az idő már nem idő többé, hanem az idő filozófiája, törté-
netiségében megélt és elsajátított entitás." (19-) 

A kulturális tudás kiterjedt régióira utaló mondatsor egyszerre jelzi szerzőnk erudíci-
óját és problémafelismerő képességét, s ment fel az értekezés könyvnyi terjedelmében 
szétterített gondolatfutamok részletező mérlegelésének elvárása alól. Innen lép át 
egyébként a szöveg a Vanitatum vanitasnak kommentárként való tételezésébe, ami 
maga az időbeli folyamat dinamikáját hordozó viszony - a kézirat ezért alakulástörté-
netnek kitett, a technikák nyomait magán viseli, így bizonyos „homogén formálási 
elveket" megtörő törésvonalak mentén értelmezhető a jelentésadó mozgás. (20.) Bor-
bély módszere éppen az, hogy törésvonalakat feltételezve törésvonalakat kutat, s azok 
mentén tár föl szövegvilágokat; egyszerre tárgy és fogalmi eszköz így a törésvonal, 
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akárcsak Foucault nevezetes discontinuité fogalma, s mint ilyen, elméleti alapú hipoté-
zis-karakterrel jellemezhető a kutatás elvi szerkezete maga. 
5. Végiggondolt módszertan, számtalan kiváló megfigyelés, mérlegelő viszonyítások 
és széles körű, szívós munkával feltárt szövegvilágok jelentésadó potenciálját bevo-
nó értelmezés - ezt szűrhetjük le magunknak a kézirat (feltételezett) hármas rétege-
zettségéből kibontott elemzéssorozatból, amely a szónoki-, a bölcseleti- és a példa-
tár-rétegek alakítási elvei, hagyománya, elvárásrendszere felőli olvashatóságot 
valószínűsíti, s ezzel a többszólamúság recepciós felismeréseinek hátterét is (talán) 
értelmezi. Elfogadhatónak tetszik a strófák csoportosítása, kiváló a kettős zárlat fel-
ismerése (noha a magatartást közvetítő, performatív 9- strófa és az utolsó viszonya 
valószínűleg még bonyolultabb alapszerkezetet sejtet, a kompozíció logikája és a 
„Légy mint szikla rendületlen"-re rácsapó textus-iteráció mintha az irónia megsok-
szorozódásának kényszeréről tanúskodna...) s az elbizonytalanító funkcióra tett uta-
lás, a rétegek összekapcsolódásának a feltárása, s nem marad ki a szókincs vizsgá-
lata sem. 

Ez utóbbi terén eltúlzottnak, prekoncepciós jellegűnek látszik a két kihúzott szó-
nak ('olvassátok' helyett 'forgassátok', 'forogjon' helyett 'mozogjon') az „archaizáló" 
technika körébe vonása - Kölcsey az úgynevezett önéletrajzi levélben is él a 'for-
gassátok' alakkal, s ha ez 'meditativ foglalkozás' értelemben már a szöveg élére 
került, az utolsó strófában alighanem az ismétlődés elkerülése miatt adta át a helyét 
a 'mozogjon'-nak - , viszont kitűnő a hívószavak (például mézbeszéde, tűzfolyás) 
mögé való hatolás intertextuális gesztusa! Elgondolkodtatok a Hymnus kapcsán tett 
utalások, melyek szerint a magyar és az egyetemes történelem egymástól elszakított 
szemlélete jellemezné ekkor még Kölcseyt (36.), a történetiség csupán moduláló 
elem, s így a retorikának alávetett a versben (37.), illetve a két nagy vers szerkezeti 
hasonlósága és ennek a poétikai újítás jegyében való megragadása. (38.) A szigoréi 
történeti látásmód és a Szauder szereplíra-koncepciójával való rejtett vita összefoná-
sát mutatja az a hipotézise, melynek értelmében a Hymnus „...a régies históriás 
történetmondásnak az imitálása, ami a vers történeti rétegét illeti. Ám ez nem ref-
lektálatlan viszony, ezáltal leleplez és láthatóvá tesz valami régit egy új nézőpontból; 
ebben az értelemben valóban előkészít e téren is valamiféle fordulatot". (39 ) 

A „Keletkezés rekonstaiálása" címmel ellátott fejezet problematikája, noha meg-
lepheti a bevett terminológiához ragaszkodókat, számunkra koncepcionálisan hite-
les, a szöveg létmódjából fakadó módon értelmezi át a címbe emelt fogalmat. A pub-
likus szöveg alakulástörténetét érti ezen, s idetartozóként tárgyalja a fogadtatás felől 
láttatott folyamatot a Kölcsey általi „elfogadástól" (ahogyan általa a személy helyzete 
megváltozik a retrospekció időbeliségében), a Toldy-Bajza-levelezésen s az utóbbi 
"vanitas-versén" át a kanonizálódásig és a Kölcsey-Szemere-levelezés szemlélettör-
ténetileg igen fontos 1823-as darabjaiig. Megállapítható, hogy valóban ez az a pont, 
amely után módszertanilag-szemléletileg adekvát a rétegek felnyitása; erre kerít sort 
a dolgozat törzsanyagában a műfaj kérdéseit latolgatva s végig körültekintő figye-
lemmel követve a különböző elvárásrendszerekre való rájátszásnak „a ki nem mon-
dott jelentések" áthallásszerű előhívásában megmutatkozó értelemképző funkcióját. 
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Műfaji vonatkozásban figyelemreméltók Borbélynak azok a fejtegetései, amelyek 
archaizáló jellegükkel együtt a (nép)dal tónusának tanulmányozásában kimutatható 
program körébe utasítják a Vanitatum vanitast és a Hymnust is (55.), illetve kieme-
lik a vanitas-irodalommal való kapcsolat rendkívüli fontosságát (tagadva ugyanak-
kor kizárólagos érvényűségét) a herderi inspirációjú történetiségnek a szövegek 
mögötti nyelvi magatartásban érvényesített újdonságával egyetemben. A kultúra el-
sajátítása annak újra való felépítését jelenti mindig - erre döbben rá Kölcsey Borbély 
szerint, s innen a régit és népit egybeolvasztó program, a múlt nyelvi elsajátítása. 
(59-60.) A fordulatot értelmező legfontosabb kitételét a magunkéval egybeesőként 
idéznénk: „Azt, amit a Hymnus és a Vanitatum vanitas szövegszerűségébe beleírt 
történetisége jelent, nem lehet figyelmen kívül hagyni. A nyelvi anyagra való törté-
neti reflektáltság ebben jelentkezik legelőször. Olyan szövegek ezek, amelyek 
először teszik a magyar lírai nyelv történeti rétegezettségét jelentésalkotóvá" (60.), 
s Borbély joggal látja ebben a vanitas-irodalom szerepét, s kevésbé az értékképző 
implikációkban. (60.) 

Ezek a határozott önállóságra és elvonatkoztató képességre utaló tézisek fontos 
észrevételekkel egészülnek ki a prédikációk és a tanítás retorikai-műfaji világának 
megidézésekor s a homiletikák előírásait és Kölcseynek az egyházi beszédről kifej-
tett gondolatait is bekapcsolva. Túl e hagyomány fontosságán s ismertségén, való-
ban mintaszerű a deformálás, a tanítás igazságának elbizonytalanítását eredményező 
fogás feltárása az „alkalmaztatás" és a „transitio" elmozdításában... A Prédikátor 
könyve s a ponyvairodalomnak a négy utolsó dologgal foglalkozó szövegei, majd a 
valóban jelentős Kisfaludy Sándor-fejezet bőséges tanulságai bővítik tovább a kört, 
s fogadtatják el a vanitas-, halál- és bölcsesség-irodalom eltérő jelentésadást 
kondicionáló jelenlétét. Azt ugyanis Borbély Szilárd világosan láttatja, hogy miköz-
ben a keresztény vanitas-irodalom a négy utolsó dolog kontextusában működik, a 
laicizálódási folyamatban ez megváltozik, Kisfaludy pedig egyenesen helycserét hajt 
végre a pozíciók tekintetében. 

6. A versszöveg felhívó struktúrája, „alakítástechnikái", noha behatárolják az inter-
textuális alapú rekonstrukció történeti-hermeneutikai terét, egyúttal megkívánják a 
tágan felfogott problémavilághoz kapcsolható, az olvasatot moduláló szövegek be-
vonását. Borbély Szilárd dolgozatában a Tudományos Gyűjtemény némely szövege, 
az áltibeti könyv Beregszászi Nagy Pál-féle recenziója - s így a morális tanítás egye-
temességének a sugallása - és a Herder-párhuzamok bevonása teljesíti ezt a funkciót. 
E mozdulattal valójában kiteljesíti műveletsorát: diszkurzív térbe lép és a gondolko-
dásrendszerjelentést szabályozó erőterébe ágyazza értelmezését. A moralizáló iroda-
lom, közelebbről az Indiai bölts szövegének a bevonása azért is látszik igen fontos-
nak, mert a Vanitatum vanitas „textusával" - az írásra és a salamoni tanításra való 
építés tekintetében - szinte közvetlenül érintkezik, Sófalvi kommentárja szerint pe-
dig (mint Borbély kimutatja) a vele kapcsolatba kerülőkben teljes természetességgel 
hívja elő az egyetemesnek érzett salamoni bölcsesség topikus hagyományát. Az írás 
jelképének szövegközeli s mégis komplex (Curtiust, Gadamert, Derridát hasznosító) 
értelmezése megerősíti az „elmozdítás" és „elbizonytalanítás" szemantikájára vonat-
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kozó eddigi fejtegetéseit, elfogadható ugyanis, hogy „...a vers elején megidézett 
írás, a metaforikában rejlő átvitelt felhasználva, akár a Belső Könyvre utaljon rá, 
illetve hogy konkrétan a Vanitatum vanitas cím reprezentálta szöveg által megszó-
lított olvasókra vagy hallgatókra, vagy az értelmezés aktusában megjelenő szövegre. 
A poéta-orátor ebben az összefüggésben nem alanya a szövegnek, pusztán inter-
pretátora annak a kommentárnak, amit a szöveg által ír, illetve mond". (117.) 

A herderi kultúrkritikához fűződő rokonságnak a gondolkodásmód, a művek 
közötti szerkezeti - és a strófák mentén felvonultatott szöveg-párhuzamok szintjén 
történő - tárgyalása (1. 8.1.) a dolgozat ökonómiájában kitüntetett jelentőségű, ered-
ményeit tekintve pedig egészében meggyőző, a szakirodalom eddigi megállapításain 
anyag-gazdagságával túlmutató. Ha úgy tetszik, a vanitas-irodalmat jól ismerő Her-
der Eszméiből „kivonható" anyag maga elégséges volna a Kölcsey-vers szilárd hát-
terének az érzékeltetésére - amennyiben a szövegrétegek alakítástechnikái által 
előhívott szövegvilágok jelentésadó funkcióját kiiktathatnánk. S éppen ebben rejlik, 
talán hangsúlyoznom is fölösleges már, a Borbély követte kutatási irány és szöveg-
felfogás produktivitása: e dolgozat után aligha képzelhető el az egyoldalú jelentés-
beazonosítást implikáló kérdésfeltevés... A betetőző funkciójú fejezet Herder gon-
dolkodásmódjában „az ismeretelméleti kételyt megkerülő bizonyosság megszerzésének 
lehetőségét" ismeri fel (120.), főműve „az ember és a kozmikus mindenség egységes 
szemléletére is" példa, „...ami egy új világlátás lehetőségét teremthette meg, egy 
mindenre kiterjedő világképet, melynek ösztönzője a .. .történetbölcselet is lehetett" 
(127.), ám Kölcsey nem a programszerű optimizmusban, hanem a bölcselőtől sem 
idegen kételyben találta meg a nyugalmat (128.). E ponton Borbély joggal sugallja, 
hogy miközben Herder a nagy folyamat részeként tekinti az egyén és az egyes 
népek pusztulását, vagyis számára egy máshol tételezett értelem felől nem a teljes 
értelmetlenséget támasztja ez alá (129.), nálunk az egyházi beszéd retorikájára ráját-
szó beszédmód felelhetett meg az olvasói elvárásrendszereknek, s ez magyarázhatja 
Kisfaludy nagy népszerűségét, de a Kölcsey keltette „ellenkezést" is (130.). 

Összefoglalva: a vers beszélője Borbély álláspontja szerint, akárcsak Csetrinél, 
nem salamoni álarc mögül szólal meg, magatartása, mint Herdernél, „kollektív cse-
lekvés eredményeként értelmezi az emberi történetet", amelynek értelméről ítéletet 
mondani nem lehet, illetve, a Prédikátor tanításához közelállóan, hiányzik a transz-
cendens értelem. „A történetiség gondolata által értelmét önmagában hordó világot 
megfogalmazó nyelv számára magától értetődően adódik a többes szám első sze-
ntélyű megszólalás, mivel az egyén szintjén is megjelenő kollektívát mondja ki"; e 
történetiség-gondolat semleges az érték-kritériumokkal szemben, s így elkerülhetet-
lenül vezet a múlandóság és a hiábavalóság igazi lényegként való felfogásához. 
Ugyanakkor e gondolat elkerüli az ismeretelméleti szkepszist, innen a vers „derűsen 
rezignált" beszédmódja - állapítja meg a dolgozat. (139 ) 

Valószínűleg nem érdektelen e ponton arra hívni fel a figyelmet, hogy az inter-
textuális szövegfogalom és a bölcseleti szövegvilág hátterének tudatos mellőzése 
együttesen iktatják ki a szövegegész esztétikailag egységes olvasatát, ezzel együtt 
pedig egyszerűen zárójelbe kerül az irónia kérdése. A húszas évek olvasói horizont-
jának - „törésvonalak" mentén feltáruló szövegvilágok jegyében való - rekonstruk-
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ciója nemcsak a beszélő pozíciójának elbizonytalanítását kamatoztatja ezek szerint, 
hanem, a parcialitást abszolutizálva némiképpen, „leszámol" azzal a JauB-féle elvvel, 
miszerint a recepciólánc végpontján az értelmező maga állapít meg új összefüggé-
seket stb. Az irodalomtörténész itt már valóban a szöveghátterek kommentárjának 
kommentárjait írja, számára már a fohász beszédnemében, a textus kommentár-
ja(i)ként, illetve az allegóriában mondottak értékalakzati szinten iróniaként való 
egységes megragadása - esetleg a „temporalitás retorikájának" a fogaimiságában - , 
ha úgy tetszik, a szövegkoncepció által tagadott lehetőség. A „derűs rezignáltság" 
jegyében való értelmezés ugyanis - túl a jelzetteken - legalább annyi „spekulatív" 
(lásd a szövegfelszín mögöttességére támaszkodó, vagyis herderi inspirációval dol-
gozó) elemre támaszkodik, mint Szauder József „mentegetőnek" érzett szarkazmus-
értelmezése. A világnézeti norma érvényesítése után ellennormát hozunk-e létre, ez 
a/is kérdés? 

A vers szentenciózussága magatartásformát oktat — így a gondolatmenet folytatá-
sa s ez a bölcs immár nem bibliai fogalmával van összefüggésben, hanem „az 
egyetemes, az emberi és a történeti egyetemes fogalmán" alapozódik meg (uo.). 
A Vanitatum vanitas nagy erejű hagyománnyal szemben, de az elmozdítás jegyében 
használva azt, s a szöveg jelentésének világát végtelenre nyitva vet fel „egy másfajta 
gondolkodás- és érzésmódot". (140.) A kommentár beszédmódja révén „interszub-
jektív tapasztalattá" tett beszédnek velejárója a szöveg szabadságfokának a megnö-
vekedése, s a rögzített pozíciójú olvasat előli folytonos kitérés (141.) - hangoztatja 
Borbély Szilárd dolgozat-zárlata. Ez az értelmezés előfeltevéseivel és a szöveg fő 
szervező elvével kongruens, az értelmezéstörténethez fűződő viszonyt pedig mint-
egy kommentáló állítás elvileg annyit enged meg a jegyzetírónak, hogy az érvényes-
ként elfogadott nézőpont végigvitelét s a belőle fakadó következtetések logikáját 
mérlegelje és minősítse - vagy állítson melléje egy más előfeltevésekkel dolgozó 
megközelítést, amelynek lehetséges szerkezetére tettünk már utalást. E dolgozat 
újszerűségét, a Kölcsey-filológiában erős bemetszéssel kijelölt helyét méltatva, s 
eredményeit latolgatva az előbbi lehetőséget tekintettük érvényesnek, így elmond-
ható, hogy a korszak szövegvilágainak, gondolkodástörténeti összefüggéseinek, poé-
tikai törekvéseinek és diskurzusainak a Vanitatum vanitas értelmezése során feltárt 
rendszere olyan eredmény, amely éppenséggel e koncepció nyelve révén mutatja e 
nagy hagyományú korszakértelmezés megújíthatóságát. 



Egy párbeszéd kísérlete 

Thomka Beáta 

HÁLÓK 

A Literatura 1991-ben Bacsó Béla szerkesztésében egy kiváló Hermeneutika és de-
konstrukció tárgyú válogatást adott közre, most pedig, ha jól értem, párbeszédet 
kezdeményez a két gondolkodási irány szemléleti-módszertani különbségeiről. Az 
alábbiakban megkísérlem jelezni dilemmáimat a felvetett szembeállítással és a mos-
tani párbeszédkísérlettel kapcsolatban. Továbbá, bárhogyan szeretném eltávolítani 
magamtól a szakmai terepet mind inkább átszövő zavaró megnyilvánulásoknak a 
tudatát, nem tudom teljes mértékben kiiktatni: a polémiák tőlem idegen hangvétele 
külső kontextusként veszi körül e megszólalást is. 

E pillanatban nem elméleti szövegek, hanem egy könyvkritika és a bírált munka 
szerzőinek válasza szerepel a Literaturában vitaindítóként, s ez elbizonytalanít, talán 
nem is az irányzatok szembesítése és a felettük való töprengés a cél. Kulcsár Szabó 
Ernő vitaindító jegyzete önidézet egy Tiszatáj-beli1 írásából, s nem értem, miért nem 
ez a kiindulópont. A kritikakötetről szóló bírálatot vagy a választ kellene vélemé-
nyezni? Továbbírni a kritika kritikáját, olvasni az olvasatot, kommentálni a kommen-
tárt? Hárs Endre-Szilasi László Lassú olvasás könyvével vagy Bónus Tibor DeKON és 
dekonstrukció című körülményeskedő bírálatával foglalkozni? Az az érzésem, a Kul-
csár Szabó Ernő másutt is olvasható, itt Bónus által megismételt terepfelosztásának 
megfelelő (budapesti, debreceni, szegedi) körökben néhány kérdést mintha eddig 
is túlinterpretáltak volna már, a mostani vitapartnerek pedig kimerítően újraértel-
mezték egymás értelmezéseit. Kétlem, hogy arra kérnék a hozzászólókat, tovább 
szaporítsák a szót, vagy törjenek pálcát egyik vagy a másik fölött. Remélem, hogy 
az irodalomtudományi szakfolyóirat ez alkalommal éppen a magyar irodalmi vita-
kultúra leverően alacsony szintjéből (s főként a kritikusi tanulóévek kötekedő, a 
másként gondolkodót sértegető, személyeskedő hangnemének elutasításából) kiin-
dulva indítványhoz beszélgetést. Még mindig van bennem némi naiv bizakodás, hogy 
az elméleti érdeklődés visszaszerezheti megbecsülését a szakmai nyilvánosságban. 

Heidegger, Gadamer, Derrida olvasójaként, s az általuk mozgásba hozott jelen-
kori gondolkodási irányokat figyelve sem merném azt állítani, hogy irodalmárként 
birtokomban lenne a kritikai reflexióhoz kellő szakértelem. A szüntelen hivatkozá-
sok e filozófusokra, bárhogyan nézzük is, gyakran filozófiatörténeti tájékozatlansá-
gunk leleplezői. Ennek okai ismertek, nem is kívánnám felidézni a magyar filozó-
fusok és esztéták közelmúltbeli gyötrelmeit, az alapművek fordítása, kiadása, 

1 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A megértés alakzatai Kortárs irodalomtudományunk diszkurzusának kérdésé-
hez. Tiszatáj 1998. 71-80. 
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bevezetése körüli áldozatait a Sein und Zeittől a Wahrheit undMethodeig vagy Peter 
Szondi hermeneutikájáig. Bonyhai Gábornak ebben az utolsó nagy vállalkozásában 
olvasható egy megfontolandó gondolat, amely talán megvilágítja, miért vannak 
fenntartásaim a hermeneutika fogalmának szüntelen emlegetésével kapcsolatban. 
Szondi nem is olyan régen, 1975-ben azt írta: még „nem létezik olyan irodalmi 
hermeneutika, mely az irodalmi szövegek értelmezésének materiális (azaz a gyakor-
latra irányuló) tana volna."2 Elképzelése értelmében ennek az értelmezéstannak a 
filológiát az esztétikával kell majdan összeegyeztetnie. Nem tudok arról, hogy ez a 
rendkívüli jelentőségű folyamat lejátszódott volna, a magyar irodalomtudományban 
biztosan nem. 

A dekonstrukciót a hetvenes-nyolcvanas években érdeklődéssel figyeltem. 1970-
ben Derrida „első betűjével", az akkor még kötetben sem szereplő La différance-heW 
a betűben/betűcserében jelképezett folyamatok foglalkoztattak. Elkészült a szöveg 
fordítása, melyhez új nyelvet kellett kitalálni, ahogyan a Grammatológiáról3 írva is 
felmerült a nem létező adekvát magyar szaknyelv problémája. Derrida akkor volt 
számomra kihívás, amikor csupán sejthető volt merész szellemi felforgató ereje, és 
egyidejűleg lehetett figyelni útjának kibontakozását, eltávolodását az akkori francia 
gondolkodás áramlataitól. Ma már, mi tagadás, kevés szellemi izgalmat hordoz szá-
momra a dekonstrukciós elemzésmód, noha néha elbűvöl P. de Man retorikai kri-
ticizmusa, G. Hartmannak egy-egy analízise vagy J. H. Miller hajszálfinom etimolo-
gizálása. 

A hermeneutika és a dekonstrukció viszonyában magamat illetően sosem érez-
tem a választás kényszerét. Ha a két alapállás nem összeegyeztethető, márpedig a 
tapasztalat ezt mutatja, a magyar irodalomtudományban sem lesz az. Egyes határo-
zott vélekedésekkel ellentétben változatlanul differenciált és bonyolult diszciplíná-
nak tekintem az irodalomtudományt, melyet sosem meríthet ki és nem helyettesíthet 
egyetlen szemléleti-módszertani irányzat és egyetlen tudományos beszédmód. A 
hatástörténeti vizsgálódások indokoltak, s ha ellenszenvet váltanak ki, annak nem 
a kutatási irányban, hanem másban rejlenek az okai. A dekonstrukcióelméleti beál-
lítottságnak is vannak érdemei az elmúlt három, Magyarországon pedig az elmúlt 
egy évtizedben. Egyéb, korábban kialakult szemléletmódok további fenntartása és 
érvényesülése, valamint a magyar irodalomkutatásban még nem mutatkozó vizsgá-
latok, nem befogadáscentrikus módszerek megjelenése is a szakterület érdeke. A 
különféle kutatói preferenciákat igen egyszerűen abból a bonyolult jelenségvilágból 
kiindulva méltányolom, amelyet az irodalom mint nyelv, művészet, tudomány, in-
tézményrendszer, kultúra jelent. Sem a hermeneutika, sem a dekonstrukció nem 
illetékes azon összefüggések feltárásában, amelyet például a New Historicism vizs-
gál, vagy remélhetőleg fog a magyar kultúra kontextusában belátható időn belül 
kutatni. A több diszciplínát, több szemléleti beállítottságot összefogó Poetik und 
Hermeneutik elnevezésű szellemi vállalkozás (kollokvium, projekt, könyvsorozat) 

2 Peter S Z O N D I : Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. Ford.: B O N Y H A I Gábor. Budapest, 1996. 20. 
3 Új Sympsion. 1976. 137. sz. Orbán Jolán, Odorics-Kovács bibliográfiái nem tartalmazzák ennek a 

korai, esendő, nem magyarországi magyar Derrida-értelmezési kísérletnek az adatait. 
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három és fél évtizedes fennállása is példát mutathatna az igényes diszciplínaközi, 
integráló kezdeményezésre. 

Visszatérve az interpretáció kérdéséhez megjegyezném, lehetséges, hogy nem 
feltétlenül fogok mindig eljutni „a másik igazságnak megértéséigám sosem vitat-
nám el, hogy a másiknak is van igazsága, van nyelve, van világa, lehetnek a ma-
gamétól eltérő nézetei és instrumentumai, s ezek az én számomra is tanulságot 
hordozhatnak. Az irodalmi hermeneutikának az esztétikával való kapcsolatát, 
amelyről Szondi beszél, most tudatosan mellőzném, ám megjegyezném, a filológiai 
komponens és felkészültség a hatástörténettel foglalkozó, magukat hermeneutának 
valló kritikusok munkáiban igen gyakran hiányérzetet kelt. Az uralkodó működési 
terület a jelenkori magyar prózakritika, s ebben is inkább a kritikával, recepcióval 
való konfrontáció, annak felülvizsgálata, ami vagy azonos a hatástörténettel, vagy 
nem, mindenesetre nem hermeneutika, és csak igen közvetetten kezdeményez pár-
beszédet a mások által olvasott művekkel. Prózát esetleg mások elemeznek, mások 
teszik azt „a kérdező (ön)megértés feladatává, "5 a hatástörténészek pedig majd 
elemzéseiket, s nem is ez a probléma, legfeljebb elodázza vagy végleg kiiktatja a 
saját ízlés, meggyőződés, értékrend és értelmezésrendszer, e szép ómódi minőségek 
kialakítását, ami akkor is tudott értelmező közösségekbe illeszkedni, vagy ilyesmit 
konstituálni, amikor még néven sem nevezte a szakma. A „saját igazság érvényre 
juttatásának'b igénye erősebb, mint bármikor, ám ennek a küzdőszellemnek kevés 
köze van a reflektált olvasáshoz mint megértésformához. Egyelőre akadnak olvasók, 
akiket versek, regények, képek is megszólítanak. Valakinek le kell tennie értelme-
zési javaslatait is az asztalra, egyébként nem lehetne újraolvasni az olvasatokat, a 
könyveket meg az íróasztalt pedig kissé körülményes lenne egy küzdőtérben elhe-
lyezni. A ma uralkodó kritikai trend egyértelműen nem kedvez az olvasásnak, a 
nyilvános megszólalásnak még kevésbé, s talán ezen el lehetne gondolkodnunk. 

Azokat a félreértéseket, melyek az adott opust illető alapvető tájékozatlanságból 
erednek, szakmai vétségnek tekintem. Ez nemcsak a régi magyar irodalom, hanem 
a jelenkori művek vonatkozásában is érvényes. Hivatkozásaimmal most nem terhel-
ném az olvasót, a Literaturában már találkozhatott hasonló észrevételekkel és kor-
rekciókkal. Filológiai és erkölcsi kötelességem annak a műnek az ismerete, amelyről 
valaki értekezik, s amelyről bírálatot kívánok írni. Paul de Man felkapott félreolvasás 
és félreértés elve véletlenül sem felmentés erre. Az irodalmi termésnek ezt a viszony-
lag szűk részterületét ([prózaikritika) a szaknyelvi és terminológiai vértezet tovább 
szűkíti (szókincsbeli, frazeológiai beszűkülés, mondattani monotónia, nyelvhaszná-
lati vétségek). A kikezdthetetlen autoritások, pár teoretikus unalomig idézett tézisei, 
valamint néhány magyar kritikus nevének állandó igenlő vagy éppen vehemensen 
elutasító emlegetése nem a kompetenciának, szaktudásnak, a látókör nyitottságá-
nak, nem a teóriákban való jártasságnak a jelei, és végképp nem a szövegek meg-

4 I . M . 7 6 . 
3 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: i. m. 7 6 . 
6 Uo. 
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szólítását szolgálják. Az irodalmi, művészeti szenzibilitás, kritikai érzék, az önálló 
szellemiség nélkülözése attól függetlenül is kirívó lehet, milyen értelmezési stratégiát 
vall magáénak a kritikus. S mindezt az értekezésmód látszattudományossága sem 
leplezheti. 

A dekonstrukciós kritikát hangneme, iróniája/öniróniája, destruáló/öndestruáló 
luciditása, játékossága, humorérzéke, etimologizáló csűrései-csavarásai tudo-
mánypukkasztó túlzásaikkal együtt rokonszenvessé tudják tenni. Hogy a megértés-
ben és értelmezésben nincs, nem lehet semmiféle módszeresség és szisztematikus-
ság, illúzió, és ellenreakció a tudományos metanyelv személytelenségére, 
egyértelműségének álmára. Az egzaktság, interszubjektív ellenőrizhetőség és a me-
taforát kiiktató kritikai nyelv a másik fikció, egyes kritikai iskolák maradéktalanul 
be nem teljesíthető vágya. Az igény egyes irodalmárok szerint maga a metafizika. A 
két felfogás végletei közötti sávban szerencsére sokféle változat, fokozat és árnyalat 
létezik. A dekonstruktőr értelmezésmódját, minthogy minden módszerességet tagad, 
nem veszélyezteti a dogma, redukció és számonkérő kizárólagosság, melyben alig 
néhány alapelv marad végül porondon, a másik igazságából pedig végképp semmi. 
Ha az utóbbi stratégia a kontextualizálás, a közössé tett értelmezési technika bizto-
sítéka, akkor nem a mindenkori párbeszéd lehetősége felé haladunk, hanem vállal-
juk a szűk körökben folyó szakmai monológok karanténját. Különös, hogy sem 
Jauß, sem Iser olvasása nem járt számomra soha ilyen tapasztalattal. 

J. H. Miller7 az értelmezésről elmélkedve az alakzat, fogalom és történet egymás-
banlétéről, a host/guest közös szótövéről, a házigazda és a vendég viszonyáról, az 
irodalmi és a kritikai nyelv borostyánfonadékszerű összeszövődéséről beszél. A parasitos 
(gör. a búza mellett tenyésző) a másik szervezettel és a másik szervezetből táplál-
kozó élősködő organizmus allegóriáját az interpretációra vonatkoztatja. Ne 
lepődjünk meg, a tudományos, a kvázi tudományos metanyelv és a dekonstruktiv 
interpretáció ebben a .vízióban egyazon helyzetben van: a költői szövegen tenyé-
szik, fogalmi, figurális és narratív eszközeivel köríilindázza, behálózza, átszövi. Csak 
meg ne fojtsa. 

7 J. Hillis MILLER: The Critic as Host. In: B L O O M et al. Deconstruction and Criticism. New York, 1979. 
217-253. 
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A dialógus esélye 

Ha lenne „normális" dialógus, akkor az valószínűleg a korlátlan racionalitás elvárá-
sainak megfelelően alakulna. A közös nyelvet beszélő, egymással együttműködő 
partnerek között az információ hibátlanul és tempósan áramlana. A partnerek aka-
dálytalanul megértenék egymást, és a párbeszéd végeztével a beszélgetésük tárgyára 
vonatkozó igazság birtokába jutnának - akár a mesében. Talán létezik ilyen ideális 
állapot, talán nem. Mindenesetre vannak emberek, akik arról szoktak beszámolni, 
hogy a leghétköznapibb, látszólag legegyszerűbb esetekben is képtelen bonyodal-
mak állnak elő, és - az érdemi információátadás mellett vagy helyett - rendszerint 
hosszas és aprólékos megbeszélést folytatunk magáról a kommunikációról, illetve 
annak feltételeiről és tényezőiről. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, bármennyire 
furcsán hangzik is, hogy a tényleges beszéd a beszédre vonatkozó meta-szint keretei 
között zajlik le, azaz mintegy idézőjeleken belül beszélünk, és tudatában vagyunk 
annak, hogy a többiek is ezt teszik. Az elhangzó beszédnek helyi értéke van: „ilyen 
helyzetben, mint a mostani, ilyen hallgatóság előtt, mint a jelenlegi, a következőket 
mondanám, és amit mondanék, azt jelentené, hogy..." A kontextuális információt 
nélkülöző szöveggel - mint egy régészeti lelettel, melynek elveszett a dokumentációja, 
s így nem tudjuk, hol és mikor került elő - nehezen tudunk bármit is kezdeni. Ha 
azt halljuk: „A Microsoft eladósodott, és összeomlás előtt áll", akkor feltétlenül tud-
nunk kell, ki (mikor, kinek, mi célból stb.) mondta, különben nem tudjuk, mit 
olvassunk ki belőle. Merőben másképpen értékeljük a mondatot, ha Bill Gates sut-
togja egy bizalmasa fülébe, és közben szabadul a Microsoft részvényeitől, mint 
akkor, ha valamelyik rivális cég vezetője nyugtatja ezzel türelmetlen hitelezőit, mi-
közben Microsoft-részvényeket vásárol. Megint másként értjük a mondatot, ha tud-
juk, hogy valaki ezt eszelte ki példamondatnak, s közben fogalma sincs a Microsoft 
pénzügyeiről. 

Ezek alapján könnyű megérteni, hogy sokan el nem hanyagolható értelmező 
erővel rendelkező lehetőséget látnak azdrodalom meghatározó kontextusának meg-
állapításában. Ha sikerülne azonosítani ezt a szöveg- vagy valóságösszefüggést, ak-
kor fel lehetne számolni azt a radikális bizonytalanságot, melyet a közvetlenül meg-
ragadható kontextus hiánya1 hoz magával. Ilyen rekontextualizáló törekvés például 
az életrajzi szemlélet, mely a szerző életének eseményeit tekinti az irodalmi művek 
releváns összefüggésének, ilyen a marxizmus egyik elterjedt változata, mely a kor 

1 Paul R ICOEUR: Interpretation Therory. Discourse and the Surplus of Meaning. Christian University 
Press, Fort Worth, Texas, 1976. 35. 
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politikai történéseivel és eszméivel hozza kapcsolatba a műveket, vagy ilyen a 
szerzői és a kifejezési szándék is, melyek szintén kontextuális információkkal sze-
relik fel a műveket. Az irodalmi művek pedig annyira más arcukat mutatják a kü-
lönböző kontextusokban, hogy nem ismerik fel egymásban önmagukat. Létezik-e 
tulajdonképpeni irodalmi kontextus? Van-e olyan kontextus, melyet semmiképpen 
sem szabad elhanyagolni? És mi az irodalomtudomány kontextusa? Számítanak-e 
például a szándékok és várakozások? 

Tagadhatatlanul szép lenne, ha az irodalomtudományi kommunikáció kizárólag 
olyan együttműködésen alapulna, melynek során a felek egyaránt részesülnének az 
egyre bővülő, az igazsághoz közelítő tudásból, és melynek minden résztvevőjét 
nyertesnek lehetne tekinteni. De legkevésbé sem bizonyos, hogy ez valóban így is 
van. Az irodalomtudományt nemcsak közös, nemzedékeken átívelő vállalkozásnak, 
hanem - a játékelmélet nyelvén kifejezve - zéró összegű játéknak is fel lehet fogni. 
A zéró összegű játékban az egyik fél nyeresége a másik veszteségéből adódik. A mi 
esetünkben ez azzal lenne egyenértékű, hogy valakinek akkor lehetne igaza, ha a 
más véleményt vallók bizonyíthatóan tévednének, és az igazsághoz a többiek állí-
tásainak cáfolatán keresztül lehetne eljutni. A zéró összegű játékban egyértelmű 
győztesek és vesztesek vannak. Mivel ebből a szempontból minden a felek szándé-
kain és elvárásain múlik, előfordulhat az is, hogy ugyanazt az eseménysort az egyik 
irodalmár együttműködésként, míg a másik zéró összegű játékként éli meg. Ha 
előfordul ilyen, a felek által eltérően megítélt eset, akkor az események nagyon 
könnyen a zéró összegű játék irányába sodródhatnak, melyből valószínűleg az kerül 
ki diadalmasan, aki - miközben együttműködést színlelt - mindvégig az egyértelmű 
győzelem lehetőségét és alkalmas időpontját fontolgatta. 

Ha létezhet egyértelmű diadal, akkor miért van, miért lehet szükség együttműkö-
désre? Elképzelhető, hogy a felek úgy gondolják, hogy a dialógus lehetőséget nyújt 
arra, hogy az általuk képviselt részigazságok találkozásából az egyes elemek érvé-
nyét meghaladó egész álljon össze, azaz elképzelhető, hogy mindenki nyere-
ményhez jusson. Az eredetileg egészen más kontextusban elhangzott állítás ide illik: 
„két folyamat együttműködése olyan hatást hoz létre, melyet önmagában egyik sem 
tudna létrehozni."2 Mivel mind az együttműködés, mind a zéró összegű játák elen-
gedhetetlen összetevőként tartalmazza a nézetek konfliktusát, valóban megeshet, 
hogy a résztvevők eltérően értelmezik ugyanazt az eseménysort. Aki a győzelem 
reményében zéró összegű játékká alakítja az együttműködést, annak időnként -
mikor éppen úgy ítéli, hogy valamit be lehet söpörni - meg kell győznie a többieket 
arról, hogy másokkal szemben egyedül ő képviseli az igazságot. Ha az egyenlő 
súlyú részigazságok viszonylag egyenletesen oszlanak meg a felek között, akkor 
nyilván senki nem ábrándozhat kétségtelen győzelemről. Ebből az a következtetés 
adódik, hogy a zéró összegű játék - melyben valakinek igaza van, mások pedig 
tévednek - könnyen társul az egyértelmű igazsággal. 

2 Michael J. A P T E R : Metaphor: Problems and Perspectives. The Harvester Press, Sussex, 1982. 56. 
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Mostanában azonban szinte mindenki óvatos relativista. (Ennek nálunk több oka 
lehet: egyrészt a nemzetközi irodalomtudományban is hasonló a helyzet, másrészt 
hozzáadódik ehhez a visszahatás a korábbi korszakra, mikor is a hivatalos „egyér-
telmű igazság" mellett csakis harcias karrieristák kardoskodtak.) Elvben nagyon so-
kan megengedik, hogy sokféle irányzat és megközelítés lehetséges, és talán senki 
nem meri tagadni, hogy egy-egy irodalmi művet többféleképpen lehet értelmezni. 
Az egyértelmű igazsággal szemben az igazság relativizált felfogása („ami neked igaz-
ság, nekem mindössze egy a lehetséges állítások közül") tekinthető általánosan el-
fogadottnak. Aki eltér ettől a már-már kötelező állásponttól, nagyon könnyen bé-
lyegezhető világtól elmaradottnak, a bölcsek köve boldog tulajdonosának vagy 
nemes egyszerűséggel dogmatikusnak. Ez a helyzet - mivel semmi nem tiltja, hogy 
minden lehetséges állítást viszonylagossá tegyünk - nemcsak a zéró összegű játékot 
űző fanatikusok és törtetők helyzetét nehezíti meg, hanem az együttműködést is. Mi 
értelme van a nézetek konfliktusának, ha bármely nézet és bármely igazság csak 
egy a sok lehetséges közül? 

De az sincs könnyű helyzetben, aki szélsőségekbe esik a végső igazság és bizo-
nyosság hiányának, a nézetek relativitásának hangsúlyozásakor. Akár együttműkö-
dés, akár zéró összegű játék az irodalomtudomány, önálló résztvevőnek az minősül, 
akinek van saját nézetrendszere, tehát vannak olyan állításai, melyeket vita után, 
esetleg vita nélkül, igaznak tekint. Minden résztvevőnek igazolnia kell, hogy véd-
hető álláspontot képvisel. A jelenleg érvényben lévő konvenciók nem engedik meg, 
hogy csupa feltételes mondatból álló értekezést írjunk, vagyis azt, hogy egyetlenegy 
ponton se kötelezzük el magunkat valamely állítás érvénye mellett. Aki végletekig 
azt állítja, hogy soha senkinek nem lehet igaza, annak szembe kellene néznie azzal, 
hogy egyszer valaki megkérdezi tőle: „Ugyan, miért kezdesz el beszélni, ha eleve 
tudod, hogy nem lehet igazad?" Elképzelhető, bár roppant zavaró lenne, hogy az 
igazság - ha van - eleve kívül esik az emberi nyelv összes lehetőségén, de még 
ebben az esetben is volna egy olyan állítás, melyet igaznak kellene tekintenünk: az 
igazság kívül esik a nyelv lehetőségein. S ha ez igaz, akkor egyben azonnal hamis 
is. Megfelelő átalakításokkal ugyanez vonatkozik arra is, ha a szkeptikus azt bizony-
gatná, hogy ő ugyan nem ismeri az igazságot, de meg tudja mutatni, akik azt hiszik, 
ismerik, tévednek. 

Semmi nem indokolja, hogy feltételezzük, a beszélgető partnerek a dialógus so-
rán egészen pontosan ugyanazt a nyelvet használják bár a 19. és 20. század uralkodó 
nyelvészeti irányzatai éppen ezt állítják. Saussure például az ún. „beszédáramkör"-re 
hivatkozva azt mondja, hogy a párbeszéd során szükségképpen ugyanazok a fogal-
mak kapcsolódnak ugyanazokhoz a hangalakokhoz. Vagy idevág John Lyons meg-
állapítása: „A normális kommunikáció azon a feltevésen alapul, hogy mindannyian 
ugyanúgy értjük a szavakat."3 Ha azonban a beszélgető partnerek különböző felfo-
gást vallanak, alapvető terminusaik nem eshetnek egybe, s így a nyelvük - éppen 

3 lohn LYONS: Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press, Cambridge, 1 9 6 9 . 

411. 
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a döntő pontokon - nem lehet azonos. Ez annyira nyilvánvaló, hogy az igazi kérdés 
így hangzik: lehet-e egyáltalán dialógusnak nevezni azt a helyzetet, melyben a felek 
egyazon nyelvet használnak? Nem inkább a monológhoz vagy a belső beszédhez 
áll ez közel? Arról nem is szólva, hogy egyáltalán nem a másik megértéséről, hanem 
önmegértésról kellene ilyen esetben beszélnünk. Nem valaki mást, hanem önma-
gunkat hallanánk vissza. Azt szokás mondani, hogy immanens kritika formájában el 
lehet gondolkozni azon, hogy egy adott, koherensnek látszó rendszeren (nyelven) 
belül milyen, első látásra kevéssé nyilvánvaló következményekkel jár egy-egy tétel. 
Vagy az empátiáról is szokták állítani, hogy idegen rendszerek ideiglenes elfogadá-
sát jelenti. Semmi akadálya, hogy az immanens kritikát vagy az empátiát - ha lehet-
ségesek - egynél több beszélő valósítsa meg. Ilyenkor természetesen nem léphe-
tünk ki az adott rendszer keretei közül, és nem vegyíthetünk idegen szempontokat, 
meghatározásokat a rendszer elvben koherens állításai és levezetései közé. Az em-
pátia és az immanens kritika azonban mindössze sajátos korlátozása a tulajdonkép-
peni dialógusnak, melyben valós különbségekkel rendelkező állítások, koncepciók, 
nyelvek konfrontálódnak. 

Nem kifejtett dialógus az sem, amikor a felek mindössze kinyilvánítják a külön-
böző álláspontokat. A nézetek egymás mellé helyezésének többféle formája lehet. 
Van úgy, hogy csupán a „süketek párbeszédét" testesíti meg, és van úgy, hogy a 
kétes kimenetelű összecsapást helyettesítő erődemonstrációnak tekinthető. Megesik, 
hogy az egyenlőtlen hatalmi viszonyok akadályozzák a nyílt és fenntartások nélküli 
vitát. Az idegen és saját nézetek egymás mellé helyezésének lehet ironikus felhangja 
is, tehát előfordulhat, hogy olyan szerkesztési technikáról van szó, melynek célja az, 
hogy a tulajdonképpeni dialógus legnagyobb részét a megfigyelő (olvasó) önmagá-
ban folytassa le. 

Az igazi dialógus mintha abban különböznék az ilyen párhuzamos szerkeze-
tektől, hogy azonosságot tartalmaz. Érvelhetünk azzal: nem fordulhat elő, hogy sak-
kozni ülünk le, és a játszma végén azzal állunk fel, hogy vesztettünk, mert az ellenfél 
skíze ütötte a 21-esünket, mint ahogyan a bridzsben sem lehet mattot adni a kőr 
királynak. Az ellenféllel a saját játékában kell szembeszállni, vagyis - legalább a 
dialógus egy részében - partnerünk saját nyelvén, saját gondolatainak felhasználá-
sával kell érvelnünk, különben nem arról beszélünk, amiről ő. Felfogható ez célza-
tos immanens kritikának is, mely arra irányul, hogy az idegen gondolatrendszer 
elhibázott részleteit korrigálva mutassuk be saját elképzelésünket. Ehhez azonban 
részben vagy egészben rekonstruálni kell az idegen rendszert is, tehát, ha igazi 
dialógust akarunk, voltaképpen két vagy több nyelvet kell beszélnünk. A két nyelv 
elkülönültsége esetleg olyan zéró összegű játékban tartható fenn, melyben egyrészt 
cáfolunk, másrészt a cáfolt állításoktól teljesen elszigetelten fejtjük ki saját elgondo-
lásunkat. Természetesen ez sem lenne kifejtett dialógus. Ha viszont a vitapartner 
elképzelései hozzájárulnak végső álláspontunkhoz, akkor a két nyelv kölcsönhatás-
ra lépett, vagyis együttműködés alakul ki. 

A másikkal való azonosulás módszerével deríti fel Poe mesterdetektívje, C. Au-
guste Dupin a rejtélyes bűneseteket: „az elemző beleveti magát ellenfelének gon-
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dolatvilágába, és azonosul vele."4 Shedock Holmes is így jár el: „Nos képzeljük 
magunkat Jonathan Small helyzetébe. Nézzük meg a dolgot az б szempontjából."5 

Az azonosulás kölcsönös is lehet. Holmes és Moriarty között egyszer a következő 
dialógus zajlik le: 

„- Ön már mindent, amit mondani akarok, megfontolt - mondta Moriarty. 
- Akkor valószínűleg Ön is megfontolta az én válaszomat."6 

Bonyolult szerkezetek építhetők fel hasonló képletekre: 

„Hazudnak, és mi tudjuk ezt - de ők nem tudják, hogy tudjuk. Mi is hazudunk, 
és ők nyilván gyanakodnak erre, de nem tudják, miért hazudunk."7 

Mindez természetesen nemcsak a detektív- és kalandirodalomban fordul elő. Éppen 
ellenkezőleg, az a felismerés, hogy a másik gondolatvilága esetleg nem a mi logi-
kánk szerint épül fel, döntően fontos szerepet játszott a történetiség kialakulásában. 
Hosszasan lehet Poe-éhoz hasonló nyilatkozatokat idézni a 19. és 20. század törté-
nészeitől és irodalomtörténészeitől. Wellek és Warren már hosszú múltra visszate-
kinthető feltevésként, enyhén bíráló szövegösszefüggésben említik ezt a gondolatot: 
„be kell hatolnunk az elmúlt korok szellemébe és magatartásformáiba, el kell fogad-
nunk mércéiket, és tudatosan ki kell küszöbölnünk saját előítéleteinket."8 A 19. 
századi regény is sokat köszönhet hasonló megfontolásoknak. George Eliot Middle-
march című regényében olvassuk, éppen az egyik kevéssé megnyerő főszereplőről: 
„Forduljunk el az ember külső megítélésétől, hogy eltűnődjünk azon, saját tudata 
miképpen számol be tevékenységéről és képességeiről."9 

A mesterdetektív, a mindentudó elbeszélő, a történész, az irodalomtörténész 
egyaránt több nyelvet beszél: egyrészt a sajátját, másrészt az „ellenfél" nyelvét -
annak mércéi szerint, külső megítéléstől és előítéletektől mentesen, egyszóval anya-
nyelvi szinten. A mesterdetektív és társai ugyanazt teszik: elhajóznak valamilyen 
idegen világba (a múltba, egy irodalmi műbe, valaki másnak a tudatába stb.), és ott 
elfogultságoktól mentesen feltárják az idegen világ összetevőit, sajátos logikáját és 
összefüggéseit), majd az expedíción összegyűjtött javakat hazaviszik, és saját nyel-
vükön számolnak be róluk. Két nyelv viszonyát sokféleképpen lehet elképzelni. 
Talán nem elsőre nyilvánvaló, hogy az itt bemutatott eljárás célja a kétnyelvű, ne-
hezen kezelhető helyzet leegyszerűsítése egynyelvűre. Ehhez azonban fel kell téte-

4 Edgar Allan PoE: Murders in the Rue Morgue. In: The Complete Short Stories and Poems. Alfred A. 
Knopf, New York, 1958. 316. 

3 Arthur Conan D O Y L E The Sign of Four. In: The Penguin Complete Adventures of Sherlock Holmes. 
Penguin. Harmondsworth, 1981. 120. 

6 The final problem. 472. 
7 Tom CLANCY: The Hunt for Red October. Berkeley, New York, 1985. 170-171. Végtelen láncolatok is 

kialakíthatók: R. D. LAING: Knots. Penguin, Harmondsworth, 1970. 
8 René WELLEK-Austin W A R R E N : AZ irodalom elmélete. Gondolat, Bp., 1972. 58. L. még: Erich A U E R -

BACH: Mimézis. Gondolat, Bp., 1985. 346.; Robin G. C O L L I N G W O O D : The Idea of History. Clarendon Press, 
Oxford, 1946. 215. 

9 George ELIOI : Middlemarch. Bantam Books, New York, 1 9 8 5 . 7 5 . 
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leznünk, hogy a múlt, az irodalmi mű, mások tudata minden önkényességtől men-
tesen hozzáférhető és megismerhető. El kell fogadnunk, hogy lehetséges két nyelvet 
interferencia nélkül beszélni, különben az elemző nem tudná kiküszöbölni saját 
nyelvének sugallatait. Azt is fel kell tételeznünk, hogy lehetséges veszteségmentesen 
fordítani az egyik nyelvről a másikra, különben nem lehetne torzítás nélkül beszá-
molni az idegen világról. Kizárólag akkor beszélhetünk az eljárás sikeréről, ha ezek 
a feltételek teljesülnek. Ez az egynyelvűség lenne az azonosság hordozója, a közös 
játék, mely biztosítani hivatott a különböző tartalmak összemérhetőségét. 

A kérdés természetesen az, vajon nem mondanak-e ellent a teljesülés feltételei 
azoknak a feltevéseknek, melyeket a kiinduló helyzetben fogalmaztunk meg. On-
nan indultunk ki, hogy a két nyelv eltérően értelmezett terminusai nem eshetnek 
egybe, mert ha egybeesnének, akkor nem két különböző, hanem egyetlenegy, ön-
magával azonos nyelvről kellene beszélnünk. Ha a nyilvánvaló nem-azonosság el-
lenére átvisziink bizonyos javakat az egyik rendszerből a másikba, akkor maga az 
átvitel és az új környezet változtatja meg az idegen világ felderített összefüggéseit. 
Mondhatnánk akár azt is, hogy a nyelvek közötti interferencia elkerülhetetlen, s 
akkor máris a kölcsönhatás és az együttműködés egyik szinonimáját adjuk meg. (A 
teljesülés feltételeinek leggyengébb elemét, vagyis azt, hogy a megismerés nem 
változtat a megismerten, ezúttal nem is feszegetjük.) Ezek szerint úgy látszik, hogy 
illúzió olyan megértésről ábrándozni, melynek során a különböző nyelvű résztvevők 
minden módosítás nélkül fenntarthatják eredeti álláspontjukat. A kölcsönös megér-
tésnek akkor van némi esélye, ha a különböző nyelvek olyan közös nyelv felé 
konvergálnak, mely - némileg módosított formában - részrendszerekként tartalmaz-
za a kiinduló nyelveket is. Hibátlan megértésről azonban, mivel ebben az elgondo-
lásban nem az azonosság, hanem az azonosság gyengített változatai, a hasonlóság 
és megfeleltetés játszanak szerepet, nem beszélhetünk. 

Eddig koherens rendszerekről és - ettől egyáltalán nem függetlenül - egységként 
felfogott beszélőkről, tudatokról, művekről, világokról volt szó. Fenntartható-e, 
ésszerű-e ez a feltevés? A nyelv, mint láttuk, nem egységes. Vannak-e ennek a 
megállapításnak párhuzamai a beszélők, tudatok stb. egységére vonatkozóan? Kö-
zelítsük meg ezt a kérdést különböző irányokból. Ha hinni lehet a híreknek, kohe-
rens és végletekig következetes rendszerek a matematikában vagy a logikában lé-
teznek. De vajon vannak-e mifelénk is? Ha vannak, akkor bizonyára a legnagyobb 
és rendszerépítő gondolkodók műveire kell gondolnunk. Paul de Man Kant-elem-
zései azonban arról győzhetnek meg, hogy a legnagyobbak ugyan valóban a leg-
nagyobbak, de egyáltalán nem monolitikusak. Másrészt viszonylag sokat lehet ol-
vasni arról is (Nietzsche, Stephen Pepper, Douglas Berggren, Max Black, Derrida), 
hogy a metafora - így vagy úgy - alapvető, konstruáló szerepet játszik a gondolko-
dásban. A szó szerinti és figuratív értelmezés között billegő struktúra eleve külön-
böző kontextusokat, nyelveket hordoz. Harmadrészt nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a szociolingvisták szerint egyetlen beszélő nyelve sem tekinthető homo-
gén tömbnek, hanem szociolektusokból és stílusokból épül fel. S végül pszicholó-
gusok és pszicholingvisták szerint a személyiség különböző részrendszerek szaka-
datlan együttműködéséből jön létre. 
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Mindezek jól láthatóan abba az irányba mutatnak, hogy a beszélő, csakúgy, mint 
a nyelve, melyet beszél, nem alkot oszthatatlan egységet, hanem a külső dialógus-
hoz hasonló megosztottságot mutat. Bahtyint átfogalmazva azt is mondhatnánk, 
hogy a beszélő nyelve nyelveinek rendszere. Vagy Ricoeurt átfogalmazva azt is 
mondhatnánk, hogy a beszélő nyelvének egysége plurális egység. A külső dialógus 
során tehát nem monolitikus egészek, hanem részrendszerekből álló, tagolt struktú-
rák lépnek kölcsönhatásra egymással. Nem elképzelhetetlen, hogy külső és belső 
dialógus nem is különbözik oly nagyon egymástól. Lehet, hogy érdemes David 
DeCamp megállapítását alkalmazni erre a helyzetre. DeCamp ugyanis azt mondja, 
hogy „a grammatikának nem kell megkülönböztetnie a beszélők közötti (inter-speaker) 
variációt a beszélőn belül (intra-speaker) variációtól".10 DeCamp a „beszélőn belüli"-n 
természetesen nem az ún. belső beszédet értette, de megfontolandónak látszik ki-
terjeszteni erre is. A külső dialógus felfogható olyan vitának, melyben a másikkal 
szemben felhozott érvek egy belső, lázadozó részrendszer pacifikálására szolgálnak, 
illetve a belső dialógus is felfogható olyan kölcsönhatásnak, melynek során az egyes 
részrendszerek külső szövetségeket is bevetnek. Lehet, hogy a külső dialógus a 
belső dialógus logikus folytatása - más közegben. Mindenesetre érdemes elgondol-
kozni azon, hogy miképpen rajzolja át az egyén nyelvének tagoltsága az idegen és 
a saját, a külső és a belső határvonalait. Lehet, hogy mások megértésének esélye 
nem nagyon különbözik önmagunk megértésének esélyétől, és az is előfordulhat, 
hogy a nyelvek és igazságok relativitását nem valahol magunkon kívül kell keresni. 
Ha ez így van, akkor talán azt is jobban értjük, miért olyan rettenetesen nehéz 
koherens, egységes és következetes rendszert létrehozni. Természetesen módosítani 
kell azt a fenti állítást is, mely szerint a belső beszédhez áll közel az olyan párbe-
széd, melynek során a felek ugyanazt a nyelvet használják. A nyelv dialogikusságá-
nak gondolatából - ahogyan ez Bahtyin legérdekesebb fejtegetéseiben megjelenik 
- az következik, hogy a másik jelen van már akkor is, amikor még semmi el nem 
hangzik. Maga a gondolat is dialógusban születik. Ez visszavisz a bevezetőben em-
lített gondolathoz: „ilyen hallgatóság előtt..." 

Mi következik mindebből a hazai irodalomtudományi dialógus esélyeire nézve? 
Ha létezne tökéletesen megbízható felmérés a magyar irodalomtudomány erőforrá-
sairól és eredményeiről, akkor nagyon valószínű, hogy a tehetség, műveltség, tudás, 
felkészültség, sokoldalúság rovataiban megjelenő adatok sokkal több elsőrangú 
publikációt előlegeznének meg, mint amennyi ténylegesen megvalósul. A magam 
részéről ezt kifejezetten a szakmai dialógus hiányának tulajdonítom. A lehetőségek 
azért nem állnak összhangban az eredményekkel, dialógus talán azért nincs, mert 
hatalmas, kollektív bizalomdeficittel kell számolnunk, valamint hiányzik az egymás-
sal való szolidaritás és az egymás iránti figyelem. Jósnak kellene lenni ahhoz, hogy 
az ember nyilatkozni merjen, változik-e valami oly rövid időn belül, hogy a lehet-
séges beszélgetőpartnerek már a közeli jövőben, netán most azonnal elgondolkoz-
zanak azon, mikor lesz érdemes kibújni a sündisznóállásokból. 

, 0 David D E C A M P ImplicationalScales and Sociolinguistic Linearity. Linguistics 73 (1971) 31. 
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Tamás Attila 

MÉG EGYSZER(?) „TARTALOM ÉS FORMA" VISZONYÁRÓL 

„Valamiről írni - mit is jelent az? - olvashatunk egy sebtében feldobott kérdést 
legrangosabb íróink egyikének regényében, és frappáns gyorsasággal megkap-
juk rá a választ is. „Semmit. Csupa szamárságot, a tartalom és a forma egységét, 
istenbizonyítékot, társadalmi fejlődést, uralmat a természet fölött, szakszervezeti 
bélyeget..."1 

Ezek szerint a két szó ilyenfajta összekapcsolása nem egyéb unásig ismételt-
ismerős konvencionalitásnál. 

Azért is értelmetlen lenne ebben a tekintetben vitába szállni a szerzővel, mert 
ki is tagadná, hogy csömörlésig hallhatta-olvashatta - egymástól máskülönben 
erősen eltérő írásművekben is - , hogy egyik vagy másik alkotásban örvendetes 
- vagy talán éppen a legfőbb elismerést megérdemlő módon - létrejött ennek a 
kettőnek az egysége. Míg másik esetben - elítélést érdemlően - nem valósult ez 
meg. Csakhogy attól, hogy egy kifejezést kinevetünk, nem biztosítjuk annak tel-
jes érvényvesztését is. 

A problémát azután abban ismerhetjük föl, hogy az ilyen (vagy azonos szem-
léleti alapokon létrejött) megfogalmazásokkal korántsem kizárólag olyan írás-
művekben találkozhatunk, melyekben az említett egységről szólás a szakszer-
vezeti bélyegekkel mutatkozik egyenértékűnek - vagy azokkal értékben össze-
hasonlíthatónak - , hanem egyértelműen rangos szakmai termékekben is. És mi-
vel napjainkban — „forgalomban levésük" alapján - más kérdések mutatkoznak 
időszerűbbeknek, az a látszat alakulhat ki, hogy az említett viszonynak (ennek 
a kettősségnek, illetve a belőle kialakított egységnek) az egész problémaköre 
elintézést nyert valahol. 

Pedig aligha van így.2 

A viszonylag egyszerűek közé számítható az az eset, amelyben a „tartalom" 
szót a szerző egy cselekményes művel kapcsolatban a benne leírt történetsor-
nak a megnevezésére használja. Ez ugyan némiképpen zavar — hogy tudniillik 
néha akár méltán elismert „szakmabeliek" munkáiban is találkozhatunk egy va-
lójában iskolás hagyománynak a továbbélésével — ez a zavar azonban viszony-
lag könnyen eloszlatható. Hiszen általában könnyű fölismerni ilyenkor, mi 

1 ESTERHÁZY Péter: Hrabal könyve. 1990. 18. 
2 Közvetlenül ennek a tanulmánynak a papírra vetését követően a debreceni KLTE Filozófiai Tanszéke 

által szervezett esztétikai konferencián, 1998 áprilisában HELLER Ágnes előadása (A hylomorfizmus 
végzetes tradíciója) is ellentmondott ennek a látszatnak. 
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helyett használták fel a szót. Nem sokkal bonyolultabb ennél „a forma" alkal-
mazásának még gyakoribb esete, olyankor, amikor ez a konvencionálisan ki-
alakult „versforma" megjelölés helyett áll. Más szóval a hagyományos ritmikai, 
rímelési, szakaszszerkesztési keretek - sémák, illetve eljárásmódok - praktikus 
gyűjtőneve helyett használják ezt a lényegesen filozofikusabb érvényű meg-
nevezést, mely igazában olyan fogalmat jelöl, amelynek köre az említetteken 
túlmenően számos más formálási eljárás eredményére is kiterjed: az egyes 
mondatok nyelvi formáltságára, ezek egymáshoz rendezettségére, a megfogal-
mazott gondolatok menetére, a kifejezett érzelmek esetleges hullámzására, a 
megjelenített cselekmény szerkezetére, a műben jelen lévő nem-akusztikai 
motívumok esetleges rendszerére - és így tovább. Ennek a téves szóhasználat-
nak a mibenlétét sem különösebben nehéz azonban fölismerni, azt követően 
pedig csöndben végrehajtani a szöveg kiigazítását. 

Vannak azonban lényegesen bonyolultabb esetek is. 
Ismeretes, hogy századunk korai évtizedeiben az orosz formalisták (akik 

egyébként nem maguk adták csoportjuk számára ezt a „formá"-val kapcsolatos 
elnevezést) határozottan szembe is fordultak a „tartalom és forma" ket tősében 
való vizsgálódási eljárásokkal: az „anyag—megformálás" kettősében történő gon-
dolkodást állítva ennek helyébe. Okfejtéseik megtermékenyítően hatottak a 
kutatásokra, (kidomborítván a formálás mozzanatában megjelenő aktivitást is, 
az újszerűségnek a megnyilatkozásait is - hátrább szorítva ugyanakkor a feldol-
gozásra kerülő témák kiválasztásának a kérdéseit), tevékenységük mégsem járt 
olyan eredménnyel, hogy ennek alapján azt hihetnénk: azóta már csak be-
gyepesedett ókonzervatívok vagy felületes fogalmazásra hajló szerzők hasz-
nálták volna a mi évtizedeinkben „a forma" és „a tartalom" megjelöléseket. (Az 
előbbiektől eltérő módon, bonyolultabb esetekben.) Külön-külön is, de köz-
vetlenül egymás viszonylatában említett kettősükben is. Hanem gyakran talál-
kozhatunk is ilyesmivel - félig találomra véve a példákat - akár Gadamer, 
Stanzel, Iser, Eco, Danto némelyik szakmai írásában is.3 

Ha a formalisták hatását követően ahhoz talán már nem fér is kétség, hogy 
„a forma" n e m tekinthető valamilyen kancsó-féleségnek, amelybe - megfelelő 
választást követően - valamilyen abba illő italt, mint „tartalmat" lehet tölteni 
(illetve fordítva: nem fogható föl úgy, hogy az adott italhoz kell kiválasztani a 
felszolgálásra legalkalmasabbnak mutatkozó kancsót), ettől a szópárostól való 
megválás nem mutatkozik olyan egyszerűnek, amilyennek annak idején azt 
gondolni lehetett. (Ha esetleg egy némiképp spekulatív módon létrehozott 
„a formá"-nak a helyébe egyszerűen a valóságközelibb „megformált anyag" 
szószerkezetet vagy ennek a fogalmát próbáljuk meg odaállítani, avval még nem 
jutunk célba, mivel ez a kettő nem azonos egymással. Lévén, hogy a megformált 

3 H.-G. GADAMER: A szép aktualitása. 1994. 80.; F К. STANZEI.: Theorie des Erzählens, Göttingen, 1979. 
37.; W ISER: Der Akt des Lesens. München, 1976. 294.; U. Eco: Hat séta a fikció erdejében. 1995. 52.; 
А. С. DANTO: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? 1997. 40., 93. 
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anyag - adott esetben - maga a műalkotás, amelynek van valamilyen formája. 
Akkor pedig kell, hogy legyen még „valami mása" is.) Jellemzőnek is mondható, 
hogy a közelmúltban megjelent értékes könyvében P. Zima4 az irodalomtudo-
mányi irányzatok egész újabb történetén abból a szempontból tekint végig: 
mennyiben kötődnek ezek inkább a kanti - a formálás kérdéseit előtérbe állító 
- , és mennyiben inkább a hegeli - valamilyen eszmei lényeg felől közelítő, tehát 
belső eszmei lényeget tartalomként tételező - irányzathoz. 

Az irodalmi (nyelvi) műalkotás fölépítésének vizsgálatára, mint tudjuk, vala-
mivel később R. Ingarden vállalkozott kivételes alapossággal és elmélyültséggel, 
N. Hartmann későbbi írásaira is erősen hatva. Kutatásainak eredményeként úgy 
jelenik meg előttünk a műalkotás, mint amelyet a befogadó intencionális aktusa 
hoz létre több rétegből. A nyelvi hangképződmények, jelentésegységek, ábrá-
zolt tárgyiasságok és sematizált (szkematizált) szemléletek rétegének egymástól 
elkülönített, egymással ugyanakkor össze is kapcsolt létezését számba véve jut 
azután el azzal a kérdéssel való szembesüléshez, hogy a rétegszerű tényezők 
valamelyike vajon „eszközként szolgál"-e valamely „eszmé"-nek a kifejezésé-
hez. Válasza — egyfelől - kategorikus nemnek, tekinthető.5 Másrészt - előbb ki-
nyilvánítva, hogy az „igazság" szó különböző jelentésben történő használata 
mellett „a mű 'eszméje' kifejezésnek is különböző jelentései vannak" — annak az 
álláspontnak a megfogalmazásáig jut, amely szerint az általa mondhatni kiemel-
ten tárgyalt úgynevezett metafizikai minőségek (fenségesség, tragikusság, szent-
ség, bájosság stb.) tekinthetők bizonyos szempontból sajátos „értelmet" adók-
nak, sajátos „értelmet" képviselő tényezőknek.6 Ezeknek a kinyilatkoztatásában, 
a lét mélyebb „értelmének" érzékeltetésében7 ismerhető föl szerinte a külön-
böző rétegek együttesének „legfontosabb funkciója".8 Ezeknek a tárgyalásához 
ugyan az egyes rétegek egymás utáni vizsgálatát követően jut el - anélkül, hogy 
eközben gondolatmenetének valamilyen esetleges irányváltására figyelmez-
tetne - a további tárgyalásból azonban kiderül, hogy ezeket ő azért nem vala-
milyen „legbelül" elhelyezkedő rétegnek, (rétegszerű tényezőnek) vagy esetleg 
éppen magnak tekinti. Inkább a létheteronomitást polifóniában megvalósító 
alkotásnak az egészéből sugárzó értéket lát benne. Nem is nevezi ezt a mű tar-
talmának. Az a - könyvének korábbi fejezetében megfogalmazott — kijelentés 
azonban, mely szerint „az irodalmi műalkotás 'formája' és 'tartalma' ([Inhalt], 
illetve 'alakja' [Gestalt] és 'tartalma' [Gehalt]) közti különbség sokat vitatott prob-
lémáját még fölvetni sem lehet helyesen, ha nem vesszük figyelembe a mű 
sokrétű felépítését...",9 arra enged következtetni, hogy összefüggést lát a „réte-

4 Literarische Ästhetik. Stuttgart, 1991. 
5 R. INGARDEN: Az irodalmi műalkotás. 1997. 298-299. III. 311: „az a gyakran látható igyekezet, hogy 

megtalálják a mű, 'eszméjét'- egy igaz tétel értelmében - ...hiábavaló fáradozás". (Ford. BONYHAI Gábor.) 
6 I . M. 3 1 2 . 
7 I . M. 3 0 0 . 
8I . m. 3 0 2 . 
»I. m. 4 2 . 
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gek-metafizikai minőségek" és a „forma-tartalom" problémakör között. A „Ge-
stalt-Gehalt" problémát nem érzi - értekezésének elején - megoldhatónak a 
rétegek „helyének", egymáshoz és a metafizikai minőségekhez való viszonyá-
nak tisztázása nélkül. Másrészt viszont az is látszik, hogy mindezt elvégezve, 
mindezen túljutva sem érzi még magát abban a helyzetben, hogy expressis ver-
bis visszatérjen erre a kérdésre. Akárcsak az - úgymond - helyes kérdésföltevés 
megfogalmazásának az erejéig is... 

Csak sejthetjük, hogy - a korábbi gondolatok nagyjábóli folytatásaként -
összefüggést (azonosságot?) tételez a „Gehalt" értelemben vett „tartalom" és a 
„metafizikai minőség" között, másrészt ő ezt a „Gehalt"-ot „gestaltet" voltában 
lévőnek: a nyelvi anyag megformált, mintegy dologként, illetve tárgyként létező-
vé alakított voltából adódónak, attól el nem választhatónak tekinti. 

Ha elfogadjuk ezt a föltevést, és nagyjában-egészében helyeseknek is te-
kintjük az ilyen irányba vivő gondolatokat, (ami, úgy gondolom, indokolt), 
akkor azonban még mindig bőven marad kérdésünk. És nem csak részleteket 
illetően. 

Ilyen kérdés az, hogy „forma és tartalom egysége" - tehát az, hogy a megfor-
máltság milyenségéből adódik a (benső) lényeg milyensége — eleve adottnak 
tekinthető-e, vagy pedig ennek a megteremtésére — „forma és tartalom" lehet-
séges ellentéteinek az elhárítására, a megszüntetésére - kell-e törekednie az 
alkotónak? (Irodalmi alkotások esetében az írónak, a költőnek.) 

A továbbjutás megkísérlése előtt alighanem indokolt kisebb kitérőt tenni. 
Akár némiképp iskolás lépések közbeiktatásának árán is. 

Nem kizárólag költők, festők és más művészek szóltak ismételten a forma 
lényeg voltáról, „lényegiségéről". Hegel ugyan tartalom és forma kettősében 
gondolkodott, forma és tartalom viszonyát azonban kölcsönös meghatáro-
zottságuk tételezésében vizsgálta — részben továbbvive azt az arisztotelészi gon-
dolatot, mely szerint az anyagban adott lehetőségekből csak a forma által lesz 
tényleges valóság, így valaminek a formája annak mibenlétét, lényegét is 
meghatározza. Valóban: a hegy nem létezik „hegy-forma" nélkül, hegy-alakba 
való elrendezettségük nélkül az (egyébként) benne foglalt kőzetek, a közeiket 
kitöltő talaj-elemekkel, növényekkel stb. nem alkotnak hegyet. Még csak hegy-
részeket sem - ahhoz hasonlóan, ahogy a víz „önmagában" sem esőnek, sem 
tónak, sem folyónak nem tekinthető: csak abban az esetben lesz esővé (stb.), ha 
különböző kényszerítő erők ilyen alakba rendezik. A lécekből, vászonból, fes-
tékből készített színpadi „díszlet-hegy" persze nem lesz még igazi heggyé attól 
a körülménytől, hogy a nézők számára hegy-látványt nyújt, csakhogy a hegynek 
- mint bármi másnak - a formáltsága nem merül ki felületének megformált-
ságában. Kőzeteinek az anyagszerkezete - természeti erők működésének az 
eredményeként létrejött belső formáltsága - éppúgy hozzátartozik mibenlété-
hez, mint amennyire a külső. (Ahogy a folyó - stb. — mibenlétéhez is hozzá tar-
tozik a hidrogén és oxigén atomjainak egymásba kapcsolódása is.) A természeti 
törvények évmilliárdok alatt különböző „elemi" és nagyobb, a maguk módján 
egységekként viselkedő szerkezeteket, azoknak tekinthető szervezeteket (mo-
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lekulákat, sejteket, kristályokat, növényeket stb.) hoztak létre, formáltak meg: 
nem látszik rá ok, hogy ezeket legalapvetőbb vonatkozásaikban is elkülönítsük 
az ember (vagy némely állatok) által céltudatos vagy céltudatossággal rokon for-
máló tevékenységeik által létrehozott dolgoktól. A szakóca pontosan azáltal lett 
szakócává, hogy készítője minden részletében szakócává formálta — a sátor azál-
tal, hogy. . . és így tovább. (A lándzsa is, a tutaj is, az edény.. . is.) Egyértelmű, 
hogy a belső formáitság - a felhasználásra, más szóval továbbformálásra kerülő 
anyagnak a szerkezete - itt is hozzá tartozik a lényeghez. (Csupán részletkérdés, 
hogy a faágat és a követ az alkotó, a létrehozó itt annak bensőjét tekintve mint-
egy félkész termékként már alkalmasnak találja a maga céljainak a szolgálatára, 
vagy pedig utóbb majd maga is részt vesz másfajta - alkalmasabbnak talált -
anyagoknak a belső megformálásában: tehát bronzot ötvöz, műanyagokat állít 
elő stb.) Az ember által alkotott dolgok esetében még teljesebb joggal is lehet 
ezeknek a lényegéről szólni, annak alapján, hogy ezek céltudatos (vagy leg-
alábbis többé-kevésbé céltudatos, célra összpontosított) tevékenységnek az 
eredményeként jöttek létre, valamilyen célnak (céloknak) a szolgálatára irá-
nyulóan. (Azért, hogy lehessen velük szúrni, vágni, védjenek meg az időjárástól 
stb. Amilyen mértékben alkalmasak erre, annyiban formálták őket jól, a lénye-
güknek megfelelően.) 

A művészi tevékenységek és tárgyak ebben az összefüggésben valamiféle 
átmenetet képviselnek. Hiszen alkotójuk - az építészeti és az alkalmazott művé-
szeti produktumok, valamint az episztolák, tanköltemények és agitációs ter-
mékek esetét leszámítva - valamilyen okoknak a késztető-kényszerítő hatása 
nyomán, nem pedig határozott cé/képzetekkel kezd tevékenykedni — verset írni, 
dúdolni-dalolni, táncolni, festeni - és csak „menet közben" alakul ki, illetve így 
válik határozottabbá valamiféle műalkotás-tervezet. Anélkül, hogy ennek a mű-
alkotás-tervezetnek a megszilárdulása egyértelmű célképzeteknek a kialakulá-
sát vonná maga után. Az alkotó kőből és fából, elemi zenei hangegységekből és 
nyelvi „félkész termékek"-ből létrehoz valami önmaga (önmaga befogadó-, 
illetve reagálásképessége) számára fontosat - egyszersmind föltételezi, hogy 
amit létrehozott, az mások számára majd hasonlóan fontos lesz. (Vagy legalább-
is: azzá lehet.) Ez az igénykielégítés jelentkezik számára célképzetszerűen. 
Anyagkiválasztó és formáló tevékenységét - optimális esetben — akkor fejezi 
azután be, mikor úgy érzi: sikerült elérnie a célját. 

Mindebből nem következik olyasmi, mintha azon túl, hogy valaki esetleg jó 
eredményekhez elvezetni nem tudó inspirációkat követett, csak valamilyen 
nagy általánosságban „technikai"-aknak mondható kivitelezési fogyatékosságok 
(az alkotó erőtlenségéből vagy fölkészületlenségéből adódó gyöngék) akadá-
lyozhatnák valóban értékes: „jól - lényegük szerint — formált" műalkotásoknak 
a létrejövését. Már csak ezért is, mindenekelőtt azonban az itteni vizsgálódások 
központi tárgyának megvilágítása kedvéért is szükségesnek mutatkozik rövid 
időre megint szélesebb területekre kipillantani: a művészetek határain kívülre is. 

Egy markológép által kiemelt földtömeg - benne az adott területen szét-
szóródott szeméttel, sebtében elkapart macskatetemmel, üvegcserepekkel stb. -
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nem alkot egységet. Vagy legalábbis lényegszerűt nem, hiába szabályos egyéb-
ként a földgép markoló része. A talajra lecsapó vasszerkezet csak alkalmi „ke-
retbe" foglal ilyenkor olyan elemeket, amelyek egyáltalán nem vagy csak alig 
kötődnek egymáshoz: sem évmilliók óta működő, a további létezés igényeihez 
igazodó természeti törvények, sem emberi célképzetekhez igazodó eljárások 
nem hoztak létre belőlük valamilyen entitást, valamilyen funkció betöltésére 
alkalmas dolgot. A földre ejtett - megkent részével aláfordult! - vajas kenyér sem 
„dologszerűbb" ennél, a beleragadt fűszálakkal, kapálódzó hangyákkal. (Hiába 
szelték a karéjt egyébként szabályosra, kenték meg egyenletes vastagságban.) 
Nem egészszerűbb, dologszerűbb ennél a vízár által sodort hordalék sem - és 
sorolhatnánk a további példákat, akár vég nélkül. Azt sem célszerű evvel kap-
csolatban figyelmen kívül hagyni, hogy az újabb fizikában a káosz döntő szere-
péről szólnak. (Ezért is kockázatos egyébként a rendszerszerűséget mutató 
műalkotásokat éppen valamifajta „világ"-oknak tekinteni!) Még a maga körül, 
maga után annyi nyomot hagyó embernek a tevékenysége sem igazodik mindig 
határozott célképzetekhez. (Az említett eset - a művészeké — semmiképpen 
nem a legjellemzőbb példája ennek. Van, amikor az ember csak toldoz-foldoz, 
máskor éppenséggel vaktában rombol, az sem ritka, hogy az egyik célszerű 
tevékenységgel egy másik célszerű tevékenység eredményeit pusztítja.) Merő 
véletlenek is elkülöníthetnek másoktól valamilyen külső határral egymástól ide-
gen, egymás iránt közömbös vagy egymással éppenséggel ellentétben álló ele-
meket - ezáltal egymáshoz zárva őket. (Részben az említett példák is ezt mutat-
ták, de hasonló esetekkel emberi produktumoknál is találkozhatunk.) Egy 
személyautót például ötletszerűen lehet pirosra, sárgára vagy feketére festeni, 
viszont önmagában attól, hogy a festék történetesen nem pattogzik le a 
karosszériáról, maga a szín nem fog vele egységet alkotni. Éppen ebből a föl-
cserélhetőségből adódóan, mivel kapcsolatuk merőben esetleges marad. Egy a 
motorházra ráfestett Mona Lisa-másolat pedig már nem is marad meg az érték-
közömbösség kategóriájában, hiszen a motorház és a kép már éppenséggel 
zavarni fogják egymást, kölcsönösen. Még közelebb lépve közvetlen tár-
gyunkhoz: egy matematikai levezetést bizonyára e lő lehetne adni varázslatos 
dallamhoz igazított szöveggel is (tehát úgy, hogy külön-külön mind a kettő 
tökéletes lesz a maga megformáltságában), közös lényegük híján és mégis 
egymáshoz kötve ezek azonban inkább zavarni, semmint gazdagítani fogják 
egymást. De nem „a forma" - nem is a formáitság (még kevésbé valamiféle „túl-
formáltság") lesz ilyen esetekben kárára „a tartalom"-nak - és nem is megfordít-
va. Hanem a különböző célokra irányult formálások - egyik oldalon a gondo-
latoké (mert hiszen ezek is csak formában léteznek!), a másikon a zenei han-
goké - nem tudnak egymással, közös lényeg híján, funkcionális egységet létre-
hozni. 

A matematikusról szóló opera elképzelt példája mellé valósat kínál - többek 
között - két értékes magyar vers egymással történő párhuzamba állítása is. Egy 
Babitstól és egy Radnótitól valóé: az Egy filozófus halálára és az À la 
recherche. .. Mind a kettő egy-egy világhábom idején íródott, s az utóbbi talán 
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nem is teljesen független a korábban keletkezettől. A távoli heidelbergi hal-
mokon helyet foglaló kis vendéglő, melynek asztalánál „oly jó volt csevegni, 
este, mikor lement a nap, / Kantról s Aristotelesről", hordozza nagyobbrészt az 
elveszett béke és a szellemi kultúra értékeit Babits versszövegében, míg a má-
sikban egy „költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal" s a fölé-
be hajló „éj", amelyben „vígan szürkebarátot / ittak a fürge barátok" - miközben 
„Verssorok úsztak a lámpák fénye körül". Ezzel ellentétes helyzetben nyer meg-
jelenítést mindkét költeményben a háború barbársága, a fölidézett emlékek 
szelíd varázsával pedig a fenyegető, illetve bekövetkező halál könyörtelensége. 
A két mű közül - elrendezett gondolatanyagát tekintve — a nagyobb költőé 
lényegesen gazdagabb a későbbi nemzedék képviselőjénél. A „seiend" és a „gel-
tend" (a léttel bíró és az érvényes), a mozgékony élet és az időtlen rendet kép-
viselő Forma, az ingerlő „mezítelen" élmény és az örök igazságok felé forduló 
Ész ellentétei, kölcsönviszonylatai hibátlanul szerkesztett mondatokban, egy-
szersmind hibátlanul kidolgozott rímes-ritmikus hangzásszerkezethez igazítot-
tan fogalmazódtak meg Babitsnál. Mégsem véletlen, hogy Radnóti sorai az ismer-
tebbek, az élőbbek az utókor számára, noha ebben hiába keresnénk hasonló 
gazdagságot. Mégis - minden bizonnyal - az utóbbinak nagyobb a művészi ér-
téke. Mert itt a szerző valóban egységbe rendezte, valós entitást létrehozva egy-
ségbe építette-bontakoztatta formáló eljárásaival a maga kiválasztott anyagát. 
Babits rímeinek keresetten ünnepélyes régiessége („megpörgeté - jöttek-é"), 
bravúrossága („jelent" „jelen időt" értelemben és „jelent" a „jelenteni" ragozott 
alakjában), triviálist szinte egzotikusan ritkával összekapcsolás („polyák-
sárkapolyák"), idegen szavak érzékcsiklandozó egymáshoz simítása 
(„akt-logisch-nackt") egyfajta élveteg gyönyörködéssel - gyönyörködtetéssel -
hivalkodik, miközben okfejtésével pedig a Szellem tiszta rendjéhez apellál a 
brutalitás eluralkodásának ellenében. Végtelenbe nyúló menetelések megidé-
zése révén a háború sivár unalmával is kapcsolatba hoz - de a katonának hur-
coltaknak „harci köntös" födi az általa megfestett képen a testét, mely a rá 
„kipergetett" vértől „nyer új színt". 

A különböző formálási erők (és anyagválasztások) tehát részben itt is egymás 
rovására érvényesülnek: az egységbe kapcsoló tényezők nem erősebbek az 
egymást taszítóknál vagy az egymás irányában közömböseknél. Itt sem forma és 
tartalom - még csak nem is közvetlenül anyag és formálás - ellentétei okoznak 
tehát zavart, hanem a különböző tényezők egymás iránti affinitásainak a 
hiánya, az egymástól való idegenségük. Formája ugyanis csak valaminek lehet, 
ezek a tényezők pedig igazában nem alkotnak ilyen entitást, ilyen „valamit", 
tényleges „dolgot". Egy halmaznak viszont legföljebb körvonalai lehetnek, ame-
lyek valamilyen egységnek csupán a látszatát teremthetik meg. 

Ha pedig sem természeti törvények rendszert alkotásra irányulása, sem célra 
irányuló emberi tevékenység nem hoz létre valamilyen (szorosabb vagy lazább) 
egységet, akkor valójában jelentés sem jöhet létre. (Legföljebb jelentéselemek 
heterogeneitása, valamilyen egységesítésnek a látszata alatt.) Valami tud csak 
valamit jelenteni. 
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Vonatkozik ez a természetben m ű k ö d ő törvények és a céltudatos emberi 
tevékenységek között elhelyezkedő, az intuíciónak is fontos szerepet juttató 
művészi alkotó tevékenységek termékeire, a művészi - ezen belül az irodalmi -
alkotásokra is. 

Jól, „sikeresen" megoldott művészi alkotásokban - a jól működő szerkezetek 
esetéhez hasonló módon - formáitság (az elemek elrendezettsége) és jelentés 
(a jelentésre való alkalmasság, „képesség", az elemek elrendezettségének „funk-
cionálása") ezek szerint n e m is annyira egységet alkotnak, sokkal inkább egy-
ségükben léteznek. Más szóval nincs időben előbb elkülönülő kettősük, amely 
utóbb azután valamiképpen megszüntetésre kerül. A - bármilyen természetű -
anyag megformálásának a milyensége határozza meg, hogyan „viselkedik" 
(viselkedhet egyáltalán) a továbbiakban ez az anyag, illetőleg a kialakításra 
került entitás. Valamely kés is egyszerűen attól lett - attól lehetett — egyáltalán 
késsé, hogy anyagát rugalmasan szilárddá és élessé formálták - az óra attól, 
hogy (tetszés szerinti anyagait) a Föld forgásával összeigazítottan m ű k ö d ő jelző-
berendezéssé alakították, ugyanilyen módon az épület, a festmény, a zenemű, a 
vers, a regény pedig attól, hogy... 

Ennek a mondatnak a befejezése bizonyos tekintetben az evidenciáig me-
nően egyszerű, más vonatkozásban viszont csak köteteket kitevő fejtegetések-
kel oldható meg - ügy ahogy. Maradjunk (legalábbis időlegesen) a könnyebb 
feladatmegoldás közelében. 

A művészi alkotások inkább beállítódást - ezen belül természetesen gondo-
lati „beállítódást", gondolkodásmódot is — befolyásoló tényezők,10 semmint gon-
dolati mag köré valamilyen anyagból (kövekből, festékfoltokból, szavakból stb.) 
fölépített, feszesebb vagy lazább szerkezetű alakulatok. (Nem tekintve jelleg-
zetesen művészieknek a tankölteményeket, az agitációs plakátokat stb.) Ez nem 
mond ellent annak, hogy a művészi alkotások esetleges gondolati inspirációit, 
összetevőit is föl lehet több-kevesebb biztonsággal ismerni, más ösztönzé-
seikhez és tényezőikhez hasonlóan. Több-kevesebb biztonsággal még azt is 
meg lehet állapítani, hogy milyen nem-költői, nem művészien megformált 
nyelvi kijelentések és felhívások állíthatók velük részleges párhuzamba vala-
milyen elemzésnek a folyamán. A lényeget illetően ahhoz hasonló módon, 
ahogyan egy festménnyel egy zenemű, egy zeneművel egy festmény, egy iro-
dalmi alkotással például egy táncjáték (é.í.t.) ugyancsak párhuzamba állítható. 
Részleges egymásnak megfeleléseik, más szférákban mutatkozó hasonlóságaik 
alapján. (Egy bizonyos kiállítással az Egy kiállítás képei, Lamartine versével Liszt 
szimfonikus költeménye é.í.t.) Ezekhez hasonló - ha nem is azonos! — részleges 
egymásnak megfelelések mutathatók ki nem-költői mondatok és festmények, 
nem-költői szövegek és szobrok (zeneművek, épületek stb.) egymáshoz való 
viszonyaiban is: a nem-költői szövegek és költői (verses vagy prózaművészeti) 
alkotások viszonylatához hasonlóan. Az Othello című Shakespeare-darab sem 

10 TAMAS Attila: A nyelvi műalkotás jelentése. Debrecen, 1984. 84-102. 
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csak Verdi azonos című alkotásának dallamaival állítható párhuzamba, a zene 
szférájában, hanem - a prózai kijelentésekében - egy cselekményelmondással, 
valamint hasznos viselkedési tanulságoknak vagy erkölcsi ítéleteknek a meg-
fogalmazásaival is. De ahhoz hasonlóan, ahogyan sem a roueni katedrális, sem 
az ennek látványát megannyi színváltozatban megmutató Monet-festmény-
sorozat nem valamilyen „tartalom" („mag") köré épült (a festménysorozatnak 
sem a székesegyház a „tartalma"!): a drámai alkotás-zenemű és a drámai 
alkotás-nem művészi szöveg egymáshoz való viszonya sem értelmezhető a 
forma-tartalom viszonylatok egyik változataként. 

Ehhez igazodva gondolom az előbb félbehagyott mondatot mintegy alap-
szinten egyszerű módon befejezhetőnek: az épület attól lesz épületté, hogy 
anyagát azzá - templommá, kastéllyá, színházzá: esetleg csak praktikus, szak-
rális vagy pedig egyszersmind esztétikai célokat is szolgáló objektummá - for-
málták. Ugyanez mondható minden más műalkotásra vonatkozóan is. Formá-
lásának milyenségét ez az időben „messziről jött" késztetéseknek engedés és a 
részben tudott, részben legföljebb sejtett funkcionális cél határozta meg: meg-
formáltsága ebből a lehetséges funkcionálásból (esetleg összetett funkcionálás-
ból) kell, hogy megérthető legyen. Más oldalról nézve ugyanezt: funkcionálásra 
való képessége - művészi befogadásra való alkalmassága - ebből a formáitság-
ból adódik, ez által határozódik meg. 

A kettő : egy — csak a megközelítés szempontjai lehetnek egymástól merőben 
eltérőek. 

Ilyen felfogáshoz igazodva csatlakozhatunk azoknak a bíráló szavaihoz, akik 
szerint igen szerencsétlen dolog, ha valaki „még mindig hisz a forma és a tar-
talom mesebeli megkülönböztetésében".11 Hasonlóképpen a velük rokon - bár 
egyszersmind egyfajta staikturalista szemléletet erőteljesebben érvényesítő - sza-
vakhoz, amelyek szerint „a struktúra... maga a tartalom".12 Végső soron ilyen -
vagy ezzel közelről rokon - meggondolás alapján mondhatja Heidegger is, hogy 
a költeménynek, „a költői mondásban mondottnak nincs tartalma, hanem az 
képződmény, ...amely önmagában mutatkozik meg".13 A sajátos megformáltság-
ból adódó „funkcionálásra" alkalmas képződmény lényege ez az (emberi vi-
szonylatokban érvényesülni tudó) képessége: ezt „kínálja föl", ezt jelenti a mű-
alkotás az ember számára. Az esztétikai állapotnak különböző változatokban 
történő kialakítására való képességet. (A változatok eltérései részben termé-
szetesen a befogadók - olvasók, hallgatók - eltéréseiből adódnak.) Amikor Ga-
damer arról ír, hogy „a mű műként, nem pedig egy üzenet közvetítőjeként szól 
hozzánk", föltehetően akkor is a műalkotássá formáitság - „képződménnyé 
lettség" - körül tapintja a lényeget, ettől érzi elhatárolandónak azoknak a 
véleményét, akik szerint föl kellene tételezni valamilyen gondolatnak - ítéletnek 

NJ . L. BORGES: Látszatteremtés költői képpel. Nagyvilág 1997. 3-6. 184. 
12 CL. LÉVI-STRAUSS: Die Struktur der Form. Reflexionen über Vladimir Propp. In: V PROPP: Morphologie 

des Märchens. München, 1975. 183. 
13 M. HEIDEGGER: Nyelv és haza. In: Költemények. Ford. KERESZTURY Dezső. 1995. 124-125.; 140-141. 
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- vagy ismeret értelmében vett információnak a központi magként elválaszt-
ható, kiemelhető: nem művészi szövegként megfogalmazható tartalom szere-
pében való létezését a művészet alkotásaiban.14 Mikor Vigotszkij néhány év-
tizeddel korábban úgy fogalmazott, hogy „a forma által éri el a művész azt a 
hatást, hogy a tartalom megsemmisül, mintegy kihuny",15 akkor föltételezhető, 
hogy ennek a központi magként létező eszmei lényegnek (esetleg ihlető gon-
dolatnak), ilyen minőségben való megszűnésére gondol. Arra, hogy az általáno-
sabb világszemléleti és esetleg konkrétabb gondolati tényezők a műalkotás más 
komponensei között, velük egységes (noha egyszersmind komplex) minőséget 
alkotva, ezeknek az együttesében „tűnnek el". „A tartalom nem a vers tartalma. 
Eszme és érzés pusztán anyaga a versnek. A vers mivolta az a mód, ahogy meg-
alkotódott" - nyilatkozott erről a kérdésről egy helyütt Kosztolányi Dezső, az 
eszmei és érzelmi elemeket egyaránt rész-tényezőként, nem pedig magként 
jellemezve. Ilyen - vagy legalábbis hasonló — gondolatok rejlenek Adomo egy-
némely megfogalmazásainak a mélyén is: „A műalkotás... nem mond ki 
ítéleteket: egész-voltában lesz ítéletté."16 

Hofmannsthal nem minden indok nélkül hasonlítja az olyan olvasókat, akik a 
művészi alkotás „voltaképpeni értelmét próbálnák megkeresni, azokhoz a maj-
mokhoz, amelyek minduntalan a tükör mögé nyúlkálnak, azt remélve, hogy 
amögött találnak majd valami kézzel megragadhatod'.17 A „mögötte" keresett és 
a belőle kiemelhetőként megfogni kívánt között aligha van lényegi különbség. 
- Ha azt kérdezik valamelyik regényével kapcsolatban némely olvasók, hogy 
avval vajon „Mit akart mondani a pasas?" — magyarázza Nabokov, akkor ő nem 
tudja más fogalmakra bízni magát, mint „Ihlet és Szerkesztés kölcsönhatása".18 

Más szóval ő is értelmetlennek tartja olyan tartalmat keresni a műben (illetve 
amögött), ami több lenne az alkotót megnyilatkozásra indító differenciálatlan, 
alkotási célképzeteket csak sejtető élményeknek, másfelől egy rendezett, valós 
egészet létrehozni-akarásnak a kölcsönhatásánál. A műalkotás „nem egy értel-
mileg elérhető jelentésre vonatkozik, hanem önmagában tartalmazza jelenté-
sét"19 írja Gadamer. „A műalkotások, mint Kant mondja, kimeríthetetlenek a 
gondolkodás számára", mivel pedig a gondolkodás határozott gondolatokhoz 
tud kapcsolódni (illetve ilyeneket tud megfogalmazni), a műalkotások „mind-
egyre kivonják magukat a felfogásra beállított gondolkodás alól" - noha eköz-
ben nagyon is sugallnak valamit számunkra, fejtegeti H. Paetzold.20 „Az üzenet 
egyszerűen nem a jelentés. Az üzenet semmi.. . az üzenet. . . hatása szerint járu-

141. m. 53. 
15 Művészetpszichológia. 1968. 247. 
16Th. W ADORNO: Erpreßte Versöhnung. In: Begriffsbestimmung des literatischen Realismus. Hrsg. 

R. BRINKMANN. D a r m s t a d t , 1969. 212 . 
17 Gesammelte Werke. Prosa. Frankfurt a. M., 1952. 286. 
18 V. NABOKOV: Lolita. 1997. 327 . 
191. m. 59. 
20 H. PAETZOLD: Profile der Ästhetik. Wien, 1990. - Vö. még G. BOEHM: Absztrakció és realitás. Művészet 

és művészetfilozófia viszonya a modernitás korában. Athenaeum I. 1991. I. 105. 
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lékos erő, további reakciók kiváltója" - idézi Stanley Fish-nek a kérdéskört 
hasonló módon „körültapogató" ítéleteit Kulcsár Szabó Ernő.21 Művének 
megírása után vagy előtt az alkotónak „semmi mondanivalója sincs", „a mű min-
den esetben az alkotó legjobb szándékának legjobb és egyedüli kifejezése. I la 
képes lenne egyszerűbben meghatározni a szándékát, vagy a 2—300 oldalt vilá-
gos és rövid üzenetben össze tudná foglalni - akkor nem érezte volna szük-
ségét, hogy megírja a könyvet" - idézi Robbe-Grillet ugyancsak ide vágó szavait 
Szegedy-Maszák Mihály.22 

A történet, mely a sárból gyúrt testnek felsőbb szellem egy belélehelt fosz-
lánya általi életre keltéséről szól, nem alkalmas analógia a művészi alkotás 
születésének, illetve mibenlétének a megmagyarázásához. Amikor Wittgenstein 
egy helyütt arról ír, hogy „a szavak tettek", s a szavak művészetével rokon 
építőművészetben is „gesztus"-t lát,23 akkor - megítélésem szerint a „jelentés-
energia" fogalmának bevezetését megkísérlő Mukarovskyval végső soron össz-
hangban - ő is az anyagba „belevittnek" s ebből adódóan onnan „kiemel-
hetőnek", azon belül mintegy körülhatárolhatónak (ámbár esetleg eltérő módo-
kon interpretálhatónak!) - tételezett tartalom-koncepciója helyett keres másfajta 
megoldást. Joggal. 

21 Literatur im Lesen. Affektive Stilistik - Rezeptionsästhetik. Hrsg. R. WARNING, München, 1982. In: 
A szimmetria felbomlása? A posztmodern intertexualitás kérdéséhez. Irodalomtörténet 1993. 4., 66. 

22 Francia irodalom a huszadik században. Szerk. KÖPECZI Béla. 1974. 333. 
23 L. WITTGENSTEIN: Észrevételek. 1995. (Ford. KERTÉSZ Imre) 64., 70. 



Rohonyi Zoltán 

ROMANTIKA-SZEMLÉLETÜNK MAI KÉRDÉSEIHEZ* 

„...a jelenségek arra utalnak, hogy a nyelvek és 
konvenciók minden relativitása mögött valami kö-
zös rejlik, amely már egyáltalán nem nyelv, hanem 
valami közös, amely nyelvi formát ölthet, s amelyet 
talán még mindig nem a leghelytelenebb észnek 
nevezni."1 

H -G. Gadamer 

1. Az emberi ész nyelvi virtualitásának és a nyelvi világtapasztalat egyetemes-
ségének a kérdését a megértés fordításmodelljébe torkoltató gadameri gondo-
latsor különösebb indoklás nélkül is méltán kerülhetne egy - a romantika-
értelmezés kérdéseivel foglalkozó - dolgozat élére. Kézenfekvő az azonnali 
asszociáció Humboldtra, itt mégis inkább a posztmodernség filozófusává vált 
Michel Foucault-ra utalnék,, aki szerint a klasszikus épisztémét leváltó, s még 
mindig érvényes új épisztémé a történelem, az ember és az önmagához vissza-
találó, a diskurzus alól felszabadult nyelv „kora".2 Most mégis az ad különös 
aktualitást az affirmativ idézésnek, hogy az irodalomtudományi diskurzus hazai 
rendjében erős pozíciókat szerzett a hermeneutikának a Gadamerénél radikáli-
sabb felfogása, a dekonstrukció nyelvfelfogásának különböző változatai pedig 
kitörölhetetlenül beíródtak már a hagyományosként aposztrofált irodalomtörté-
neti olvasatokba is.3 A romantika vagy a szimbolizmus kérdéseinek szentelt 
újabb tanulmányok retorikai megalapozása vagy összeszövése - többek között 
Paul de Man élénk befogadásáról tanúskodva - kétségkívül megtermékenyítő 
hatású, egyúttal viszont a megértés aktualitásának kanonikus érvényére is fi-
gyelmeztet. Vagyis a romantika-értelmezés örökölt kérdéseiből származó tudá-
sunk szerkezetét az eltérő pozícióból feltett és hatástörténetileg megkerülhetet-
len kérdésekkel való szembesítés jegyében kell vizsgálat tárgyává tennünk. 

* A tanulmány a pécsi Romantika-konferencián (1998. május 8-9.) elhangzott előadás szerkesztett vál-
tozata, s tulajdonképpen csak az első része a címben foglalt problematika háromosztatúként tervezett 
kibontásának. 

Az itt kifejtettek egyenes folytatásaként a szimbólum-allegória-irónia kérdéskörnek mai átértelme-
zését kell szembesítenünk a primer anyag tanúságaival és ezek bölcseleti értelmezésével, majd pedig a 
magyar irodalmi jelenségekre való alkalmazásnak kell következnie. 

1 Hans-Georg GADAMER: A nyelv generatív és teremtő ereje. Helikon 1986/1. 13. 
2 Michel FOUCAULT: Les mots et les choses. Gallimard, Paris, 1966. 
3Vö. megjelenés alatt: R. Z.: Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat: egy új Уanita-

tum vanitas-értelmezéshez. Literatura 1998. 2. 
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Eközben - éppenséggel az irodalomtörténeti érdekeltség miatt - tanácsos érvé-
nyesíteni a szűkebb történeti és leíró szempontot, különösen akkor, ha az új 
kérdésirány(ok) végső fokon nyelvbölcseleti célzata aligha vitatható. Azt érte-
ném ezen, hogy a nyelvfelfogásnak a nietzschei retoricitásra való visszacsato-
lásából származó interpretációs eredmények és az eredeti kontextus horizont-
közvetítéssel való feltárásából származók egymásra vonatkoztatása nem történ-
het egyszerű behelyettesítéssel. Terminusaink megterheltsége és szűkössége 
maga után hozza a jelölt fogalmi tartományok szembesítésének a szükségletét,4 

ez viszont nem gondolható el tágabb szövegkörnyezetük és rendszerpozíciójuk 
értelmezése nélkül. Márpedig valószínűleg arra van a leginkább szükségünk, 
hogy a lehetséges történetek feltételéül szolgáló összefüggő és a fogalmi tartal-
mak temporális változásának a nyomait megőrző kerettel rendelkezzünk, amely 
nélkül általában vett történeti tapasztalatnyerés és -feldolgozás, mint arra 
Reinhart Koselleck is figyelmeztet,5 nem képzelhető el. 

2. Hogy a kibontandó gondolatmenetnek ezek az elméleti-módszertani elő-
feltevései mennyire nem idegenek a romantika nemzetközi diskurzusától, azt a 
René Wellek-Meyer H. Abrams-Paul de Man „nagy hármas" szemlélettörténeti-
leg paradigmatikus viszonyával, majd a német klasszika-értelmezés egyik közel-
múltbeli diszkurzív eseményével példáznám. Ez utóbbira azért is szükség van, 
mert - noha el akarom kerülni a kezdet- és a korszakképzés retorikájának6 a 
buktatóit - a romantikának a klasszikával és az érzékenységgel érintkező első 
hullámához kapcsolódnak azok a fogalmak (szimbólum, allegória, irónia), 
amelyeknek [az értelmezői hagyomány(ok) ellentett felfogásait reflektáló] szem-
besítése nyomán a tipologizációs kényszerrel szemben védhető, s egyúttal ár-
nyaltabb operatív bázis nyerhető. Irányadó hazai szakirodalmunk kérdései 
ebben a kontextusban fogalmazódtak és fogalmazódnak meg, megújításuk 
ezért, könnyen belátható módon, közvetlenül kapcsolja össze a magyar és a 
nemzetközi romantika-értést. 

2.1. Az összehasonlító irodalomtudomány nálunk vitathatatlan tekintélynek 
örvendő képviselője, René Wellek a század közepén alkotta meg azt a tágabb és 
szűkebb romantika-fogalmat,7 amelyre Sőtér Istvántól Horváth Károlyig és Csetri 
Lajosig, de részben Szegedy-Maszák Mihályig — mint körültekintő, több 

4 E szempontból is teljes mértékig a témánkba vág a Paul de MAN-Hans Robert JAUSS-vita: lásd H. R. 
JAUSS: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika Vál., szerk., utószó KULCSÁR-
SZABÓ Zoltán. Osiris, Budapest, 1997. 396-430. 

5 Reinhart KOSELLECK: Erfahrungswandel und Methodenwechsel. Eine historisch-anlropologische 
Skizze. In: H. E. BÖDEKER-E. HINRICHS (Hrsg.): Alteuropa - Ancien Régime - Frühe Neuzeit. Problemata 
Frommann-Holzboog 124. (első megjelenés: Meier/Rüsen (Hrsg.): Historische Methode. München, 1988. 

6 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A korszak „retorikája". Literatura 1996/2. 
7 René WELLEK: The Concept of Romanticism in Literary History. In: Concepts of Criticism. Yale Univ. 

Press, New Haven and London, 1963.; Uő: A History of Modern Ciriticism: 1750-1950. 2. The Romantic 
Age. Jonathan Cape, London, 1955. 
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tényezős, strukturoid alakzatra - támaszkodni tudott a hazai értelmezői gyakor-
lat. A nagy anyaggal dolgozó és a romantika egységét történeti-leíró funkciójú 
szintézisben bizonyító R. Wellek később, a hatvanas évek elején ismételten 
szembenézett a kérdésekkel,8 s Ronald S. Crane-nek replikázva megismételte 
korábbi definícióját: „A korszak megkívánja a normák bizonyos kötegének az 
uralmát (mégha nem is a szigorú, totális szabályt), amelyek a romantika ese-
tében elégségesnek bizonyulnak az imagináció, a természet, a szimbólum és a 
mítosz hasonló vagy analóg fogalmaiként."9 Ezt követően angolszász, német és 
francia kutatásokat szemlézve jutott el - Abramsre, Kermode-ra, Stichre, Pe-
tersenre, Béguinre, Poulet-ra és Girard-ra is reflektálva - G. Hartmannig, 
H. Bloomig és P. de Manig, a dekonstrukció későbbi vezérképviselőiig. Figye-
lemreméltó, hogy megértően tudta olvasni a szellemtörténeti, a fenomenológiai 
és a mélylélektani orientációjú szerzőket egyaránt, noha véleményével nem fu-
karkodott. Mindenesetre - Bloomot bírálva - újra kifejtette alapmeggyőződését: 
„Amit romantikának hívnak Angliában és a kontinensen, az nem a misztikusok 
szó szerinti látomása, hanem a szubjektum és az objektum, az ember és a ter-
mészet, a tudat és a tudatalatti kibékítésére irányuló törekvés..."10 Paul de Man 
olvasói jól tudják, hogy éppen ezek azok az oppozíciók, amelyek feloldását 
(egyáltalán: elgondolásának a módját) misztifikációként értelmezik tulaj-
donképpen már a hatvanas évek tanulmányai is.11 Egyáltalán nem meglepő, 
hogy de Mant szemlézve,12 Welleknek észre kellett vennie a teljesen eltérő 
alapállást, noha ezt egy önellentmondás jegyében fogta fel: „A nyelv kísérlete, 
hogy elérje az objektumok ontológiai státuszát, kudarcra ítélt. Néhány lappal 
korábbi megállapításainak ellentmondva de Man arra a következtetésre jut, 
hogy félreértjük ezeket a költőket [Hölderlin, Wordsworth, Baudelaire, Rimbaud 
- R. Z.], ha »panteistáknak« nevezzük őket, mivel »valószínűleg ők az első írók, 
akik a nyugati, görög-keresztény tradíción belül költői nyelvükben megkérdő-
jelezték az érzéki tárgy ontológiai elsőbbségét«. Habár de Man ingadozni lát-
szik a romantikusok pontos természetlátásának az ügyében, mégis szorosan 
hozzájárul központi témánkhoz. Művészet és természet, nyelv és valóság ki-
békítése- ez a romantikus ambíció. "1} Nem lehet nem felfigyelni e nyomatékos 
ténymegállapításra: ha úgy tetszik, az értelmezői paradigmák kettős - elméleti 
és módszertani - összetételű alakzatainak korai szembefeszülését dokumentál-
hatjuk általa. Wellektől bizonyára idegen a nyelvfelfogásnak e nyilvánvalóan 
poszt-wittgensteini színezetű stmktúrája, mely kötelezően hasonítja magához 

8 Romanticism Re-examined. In: Concepts of Criticism. 
91, m. 200. A nem magyarországi kiadványból hivatkozott szerzők szövegrészletei az én fordításaim. 

1 01. m . 218 . 
11 Például The Temporality of Rhetorics. Lyric and Modernity. In: Blindness and Insight. Univ. of 

Minnesota Press, Minneapolis, 1988. (5. kiadás). A temporalitás retorikája. In: THOMKA Beáta (szerk.): Az 
irodalom elméletei. I. Jelenkor-JPTE, Pécs, 1996. 5-60. 

12 Structure intentioneile de l'Image romantique. I960. Angol változatát lásd Paul de MAN: The 
Rhetorics of Romanticism. Columbia Univ. Press, New York, 1984. 1-18. 

13 WELLEK: i. m . 2 1 9 - 2 2 0 . ( K i e m e l é s - R. Z . ) 
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értelmezett tárgyát az interpretáció belső logikája szerint - később pedig radi-
kalizálja a pozitivisztikus értelmezői viszony objektivista illúzióiról való le-
mondás következményeit. 

Magán az összehasonlító irodalomtudományi paradigmán belüli elmozdulást, 
szemléleti-módszertani „fordulatot" ugyanakkor — az amerikai terepen legalább-
is - Meyer H. Abrams nevéhez kapcsolják, a nálunk is lassan ismertté váló Virgil 
Nemoianu szerint már-már konszenzuálisan.14 Abrams egykori műve, (a) The 
Mirror and the Lamp (1953), sztenderd kézikönyvnek számított Magyarorszá-
gon is a Wellek-féle monumentális kritikatörténetig, viszont Natural Super-
naturalism15 című nagy monográfiájára való hivatkozással is alig találkozni, 
noha éppenséggel ezt kanonizálták, s a szerző a nyolcvanas évek közepén is 
fenntartotta koncepcióját, például a nyílt vitát újra vállaló Construing and 
Deconstruing című tanulmányát követő eszmecserén.16 Abrams ,,'A való világ' 
terminust felcserélné-e 'a szövegre"' provokatív kérdésre válaszolva így foglalta 
össze értelmezői magatartásának maximáit: „A Natural Supernaturalism című 
könyvemben nem »a való világot« volt a célom értelmezni. Az anyag, amelyet 
értelmezek, szövegekből és szövegrészletekből áll... és az ezekben a szöve-
gekben azonosított bizonyos tematikus hasonlóságok és ezek időbeni vál-
tozásának a bázisán kifejlesztek egy komplex narratív struktúrát, de nem a 
valóságról, hanem más emberi meglátásokról e valóság természetét illetően..."17 

Az interpretáció nem-transzcendáló felfogásának és a leíró elvnek a híveként — 
magától értetődő módon - Paul de Man tanulmányaiban állandó vitapartner 
(eközben együtt szerepeltek Bloom fontos kötetében18) - s korántsem kedvező 
pozícióban, ugyanis (eltérő értelmezési keretben, de) osztja Wellek „tudását" a 
romantikusok „ambícióit" illetően. Nemoianu „látlelete" egyébként így foglal-
ható össze: Wellek lényeges jegyek hierarchikus struktúrájára épített koncep-
cióját lényegében elfogadták és gazdagították, amíg a genfi és a New Haven-i 
impulzusok nem kényszerítettek ki egy sokkal kötöttebb, szinte „individuális 
organizmus jellegű" romantika-képet: a tudatos és öntudatlan összjátékát hang-
súlyozva lélektani és logikai mechanizmusok leírására törtek. Ennek a szakasz-
nak a vezérképviselője Abrams. Natural Supernaturalism című könyve cselek-
ményként (plot) summázza a romantikát: „...központi tézise szerint a roman-
tikát némely teológiai fogalom szekularizációja indukálta: elsődleges a paradi-
csom-bukás-megváltás bibliai alakzatának (pattern) a szubjektum-objektum és 

14 Virgil NEMOIANU: The Taming of Romanticism. European Literature and the Age of Biedermeier. 
Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1984. 21. 

15 M. H. ABRAMS: Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature. The 
Norton Library, W W Norton Company. Inc. New York, 1973. (1. kiadás 1971.) 

16 Morris EAVES and Michael FISCHER (eds.): Romanticism and Contemporary Criticism. Cornel Univ. 
Press, Ithaca and London, 1986. 158-181. 

171, m. 177. 
18 Harold BLOOM (ed.): Romanticism and Consciousness. W W Norton Company. Inc., New York, 

1970. 



2 3 2 Rohonyi Zoltán 

é n - n e m - é n szekularizált dialektikájában való konceptualizálása. Ugyanakkor 
aláhúzta a romantikus filozófia és irodalom explozív látomásos erejét, amely 
az évezredes eszkatológiai tradíciókon és a tizennyolcadik század végi tör-
téneti változások közvetlen forradalmi hatásán alapult. Az ész és a külső világ 
identifikációja a romantikusok nagy célja Abrams szerint; egy olyan minta 
értékű mű formális körkörössége, mint Wordsworth Előszója (Prelude) köz-
vetlen következménye a „plot" transzcendens struktúrájának..."1 9 Kétségte-
lenül ez a legteljesebb és intellektuálisan legkielégítőbb értelemadó rendszer 
- így Nemoianu konklúziója az Abrams-téziseket megerősítő későbbi vizs-
gálódások szemlézése után. Ugyanakkor a mozgalom izolálódását nehez-
ményezi, hiszen intellektuálisan manipulált formális jegyek rendszere: ez volt 
a Welleket is magába foglaló paradigma; másodlagos realitást, valami élet-
telent létrehozó mélylélektani, individuális tudat-centrikus projekció: ez az 
újabb. A belső abramsi struktúrákat össze kell kötni a romantikus világ külső 
szféráival, hangzik a javaslat.20 

Abrams kultúrtörténeti alapállása, a tematikus kritikával osztott interpretációs 
módszere és megfigyelő-leíró nézőpontja, mondhatni, szükségképpen mellőzi a 
szövegek nyelvi megalkotottságára irányuló reflexiót - miközben Wellekhez 
képest más oldalról mutatja meg a romantika egységét. („Hőseinek" ki-
választását egyébként a „nagy elbeszélés" szabja meg, s körük az angolokon 
kívül Hammannt, Goethét, Schillert, Hölderlint és a német filozófusokat is rend-
szeren-belülivé teszi.) A romantika egysége itt abban mutatkozik meg, amiről 
nálunk talán Martinkó András Vörösmarty-tanulmányának rejtett diskurzusa 
árulkodik...21 Az abramsi értelmezői pozíció ugyanakkor - már-már naivan 
rokonszenves „humanizmusa" ellenére, vagy éppen ezért - a nyolcvanas évek 
elején több mint kínos helyzetbe került egy nevezetes Paul de Man-előadást 
követő nyilvános kérdés-válasz helyzetben. A Walter Benjamin-előadás22 prob-
lematikája - visszamenőleges érvénnyel világítva meg több, a romantika szem-
szögéből is döntő fontosságú fogalom értelmezhetőségi mezőjét - később lesz 
megkerülhetetlen egy fogalomtisztázó gondolatmenet számára, most az abram-
si kérdés hátterére utalok csupán. A „das Gemeinte" és a „die Art des Meinens" 
szövegkonstituáló viszonyát a fordítói nyelv szemszögéből boncolgatva, de Man 
- hermeneutika és poétika egyidejű lehetetlenségét posztulálva - kommentálja 
Benjaminnak a „nyelv feneketlen mélységére" tett megjegyzését, s valami „lé-
nyegileg destruktívat" lát és láttat a nyelvben.23 Tisztán formális szempontból, 
jelentés nélkül gondolva el a nyelvet, kimondható: „Ha a nyelv nem szükség-
képpen emberi, ha engedelmeskedünk törvényének, ha a nyelvben és tisztán 

"NEMOIANU: I. M. 1 8 - 1 9 . 
201. m. 22. 
21 A földi menny eszméje Vörösmarty költészetében. In: MARTINKÓ András: Teremtő idők. Budapest, 

1977 . 
22 Walter Benjamin's „The Task of the Translator ". In: The Resistance to Theory. Univ. of Minnesota 

Press, Minneapolis, 1989. (6. kiadás) 73-105. 
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nyelvi terminusokban funkcionálunk — nem lehetséges az intencionált (Ge-
meinte)"24 - hangzik a „szemiotizált" világértés maximája (első ránézésre ugyan-
is E. Benveniste szemiotikai és szemantikai szintek közötti világos megkülön-
böztetése jut eszünkbe). A probléma persze rendkívül bonyolult, nem a nyelv-
tudományi jelentéseket kell asszociálnunk, hanem azt a módot például, ahogy 
Fichte Tudománytanának tisztán mentalista konstrukcióját a 'nyelvi tételezés' 
alaphelyzetéből interpretálja és retorizálja Sign and Symbol in Hegel's Aesthetics 
című esszéjében.25 Ezzel a briliáns, de a filozófusoktól nem biztos hogy méltá-
nyolt mozdulattal - az ítéletek struktúrájának a retorizálásán át - valójában a leg-
elvontabb logikai szerkezet minősíttetik át, az alakzatok felszíni műveleteinek 
mélystruktúrája maga veszi fel az alakzat nevét, hogy minden tudatfilozófiai 
nyomot törölni lehessen.26 Szembetűnő, hogy Abrams nem reagál a gondolat 
hullámlökésére - noha korábbi de Man-tanulmányok éppen ebből a pozícióból 

241. m. 86. 
25 In: P. de MAN: Aesthetic Ideology. Univ. of Minnesota Press, Minneapolis and London, 1997. (2. 

kiadás, az 1. kiadás: 1996.) 
26 A szimbólum-allegória-viszony de Man-i felfogásának a megértésében kulcsfontosságú Hegel-

tanulmány is csak maguknak e fogalmaknak a tárgyalásakor lehet értelmezési alap, viszont a Raymond 
Geuss-bírálatra adott válasza megvilágító erejű a szemléletével kapcsolatos viták - az adamsi felvetésen 
túli (bár Adamset is erősen érintő), s a de Man-i fogalmiság „operativizálhatósága" szempontjából nem 
kevésbé fontos - más aspektusai tekintetében. Látható, hogy erős az ütközés egyfajta kanonikus olvasat-
tal [vö. az adott mű - például a hegeli Esztétika — definícióinak csak az adott kontextus szerinti 
használatában való rögzítettséggel s az egyes kulcsfogalmak más kontextusban érvényes jelentésének 
interpretatív bevonása elleni tiltakozással például éppen a szimbolikus kapcsán! Paul de Man joggal veti 
kritikusa szemére, hogy nem lehet nem észrevenni a szimbólum (a jellel szembesített) értelmezésének 
kihatását az általános, a művészetet magát érintő megállapítások egyikére-másikára. E problematika vi-
szont az én-terminusnak mint a gondolkodó alany egyszerű megnevezésének, jelének kérdéséhez 
vezet...). 

Szembetűnő a kanonikus olvasat jegyében leszűkítő értelmezés kizárólagosságának a védelmezése 
Geussnél (vö. a hegeli meinen-nek konceptualizálás jegyében való felfogása de Man radikális olvasatá-
val szemben, amely az én státusának a destabilizálását diagnosztizálja, ez viszont tulajdonképpen az 
'esztétikai' megalapozásának a kérdését implikálja. Mindez azt is jelenti, hogy Geuss mintegy kizárta 
magát egy implicit nyelvelmélet tágabb keretében való értelmezési lehetőségből.). Várható volt, persze, 
a túlhajtott olvasásmód elleni tiltakozás - „the reading is forced" (191 •) - , amire de Man válasza nem lehet 
más, mint: ..It is true, to take the most vulnerable point, that Hegel nowhere says, in so many words, that 
the aesthetic is structured like a linguistic inscription in a memorization" (uo.), de az olvasat éppen a 
szövegben fellelhető nehézségekre és diszkontinuitásokra kell hogy irányuljon (191-192.). 

Végül közvetlenül kapcsolódik a romantika-értelmezés alapkérdéseihez - szép hegeli definíciója 
kapcsán - a metafizikai vonatkozásnak és a reprezentáció pszichológiai felfogásának de Man-i, állítóla-
gos, „összezavarására" adott válasz. Paul de Man aláhúzza: szó sincs arról, hogy az eszmét „interiorizá-
cióként" értelmezné; az angol romantikusok és Hegel viszonyára utaló passzusa kifejezetten polemizál 
azokkal a romantika-értelmezésekkel, amelyek - mint Abramsé, Hartmané, Bloomé - ilyen interiorizá-
cióként fogják fel azt. (189.) Láttuk, a percepcióval való összezavarás és a külső természeti vagy 
empirikus világgal való viszony felfogása szorosan összefüggenek a de Man-i kritikában: már Wellek is 
kénytelen volt felfigyelni valami számára „ellentmondásosra" a Structure intentioneile de l'Image roman-
tique-ban. Itt Hegel kapcsán szögezi le az álláspontját: „Perception, representation, or thought is always 
perception, representation, or thought of the idea and not just of the natural or empirical world... In dis-
cussing language, which is an agent of representation, one discusses the idea." S megismétli a tanulmány 
tézisét, mely szerint a memória az egyetlen tudatkomponens, amely érzéki és fenomenális - de ennek a 
következményeit már nem foglalja újra össze. Fölöslegesnek is látszik: „...Geuss's literalism loses contact 
with the generalizing dynamics of the dialectic." (191) Reply to Raymond Geuss. In: Aesthetic Ideology. 
185-192. 
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vonták kétségbe állításainak a megalapozottságát, hanem más perspektívát vet 
fel: „...a nyelv a legemberibb a világon fellelhető dolgok között, mivel a nyelv 
egészében az ember terméke.. . az emberek használatában hozza létre a nyelv a 
jelentéseket... a jelentések nem olyasmik, amelyeket szembeállíthatunk a nyelv-
vel..."27 Paul de Man első válasza nyomatékosítja a tényt, hogy a nyelv „radiká-
lisan kívül áll ellenőrzésünkön", s a humán perspektíva kívánatos voltán túl 
szükségszerű „a certain kind of critical examination"... „A filozófia a nyelv ter-
mészete körüli nehézségből fakad.. . amely az ember definíciója körüli nehéz-
ség, vagy az emberben mint olyanban levő nehézség".28 Abrams reakciója most 
már violens és önleleplező - egyúttal az interpretáció elvi lehetőségének és 
hermeneutikai-szemléleti alapjainak a kérdését teszi vitatottá: „Ami prob-
lematikus, az a teoretizálás; a nyelv akkor válik problematikussá, amikor teo-
retizálunk körülötte."29 Paul de Man ezek után letorkolló szarkazmusba és 
sajnálkozásba futtatja ki a szóváltást, amely itt le is zárul: „Az egyedüli emberek, 
akik azt hiszik, hogy van nyelv, amely nem teoretikus, azok az irodalom-pro-
fesszorok... Az elmélet elkülönítésének a fogalma érthető és nosztalgikus javas-
lat (move) a mi szakmánkban. Félek... Úgy gondolom, félek."30 

A szemléleti szembenállásoknak ez — a romantikával kapcsolatos tárgyszerű 
megállapítások divergenciáját csak látszólagosan érintő - felvázolása végső 
fokon a Benjamin-féle [Gemeintes] és Art des Meinens kettősségére vezethető 
vissza, de értelemszerűen nem a tartalom-forma dichotomikus felfogása értel-
mében. Wellek is, Abrams is - akárcsak a fontos gyűjteményes kötetek31 szerzői-
nek jelentős hányada - bizonyos értelemben a szerves forma romantikus taná-
nak a hagyományához kapcsolódnak; az értelmezői alapállás, a nyelvszemlélet 
és a mindezt egybefoglaló „nagy elbeszélés" választja el őket egymástól. „A me-
tafora - mondja A. Danto - tehát prezentálja tárgyát és ezen túlmenően azt a 
módot is, ahogyan prezentálja azt... A metaforákban a 'prezentálás formája' ter-
mészetesen azokkal a jelentésekkel és asszociációkkal rendelkezik, amelyekkel 
a korszak kulturális kerete rendelkezik... a metaforák azt a struktúrát testesítik 
meg, amellyel előzetes feltételezésem szerint a műalkotások rendelkeznek; nem 
pusztán tárgyakat reprezentálnak, hanem megértésükben magának a reprezen-
táció módjának tulajdonságai is szerepet kell hogy játsszanak."32 A welleki és 
abramsi romantika-értés a prezentálás formáját a polaritások (én-nem-én, 
ember és természet) felszámolására, mint „ambícióra" vezeti vissza - egymástól 
eltérő keretfelfogásban - , Paul de Man számára viszont a prezentáció formájá-

271. m. 99. 
281. m. 101. 
291. m. 101. 
301. m. 102. 
31 Például Karl KROEBER and Gene W RUOFF (eds.): Romantic Poetry. Recent Revisionary Criticism. 

Rutgers Univ. Press, New Brunswick, New Jersey, 1993; Duncan WU (ed.): Romanticism. A Critical 
Reader. Blaxwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995. 

32 A. DANTO: Metafora, kifejezés és stílus. In: BACSÓ Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, 
Budapest, é. n. 149-150. 
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nak a belső szerkezete létezik igazából, ama bizonyos „destruktív" nyelv 
tropológiai rendszere, amely maga „termeli ki" a saját maga „mögé nyúló 
kérdéseket". Elgondolható, hogy ebből a szemléleti háttérből csakis olyan 
„metafora" - szimbólum, allegória, irónia —értelmezés születhet, amely desta-
bilizálja a sztenderdnek tekintett welleki ismérvek rendszerét, ugyanakkor vi-
szont talán nem zárja ki egy többszörösen rétegzett struktúrában való (Auf-
heben-értelemben vett) átrendeződésüket. Megkockáztatható, hogy ezt az — 
alapokra való reflexió nyomán létrejövő - struktúrát a tágan felfogott nyelvi 
beszédpozíció horizontot, megformálásmódot és stílust implikáló mozzanatában 
lelhetjük fel és a beszédmód terminusában általánosíthatjuk. A költői beszéd 
deixisének és önreflexív mozgásának történeti alakzatai pedig — mint irányzatok 
- e beszédpozíciók „kijelölésének" és retorizálásának mikéntjeként mutatkoz-
nak meg az elhatárolódás és újraértelmezés dialektikájában. A retorikai értelmű 
klasszicista allegorizáció a romantika szimbolikus és allegorikus beszédmódjá-
nak adja át a helyét, akárcsak a retorikai irónia a reflexióban megkettőződő én 
romantikus iróniájának. A Féltés vagy A közelítő tél Berzsenyije rejtett és nyílt 
„dialógus" jegyében a Hymnus és a Vanitatum vanitas közös alakzata szöveg-
köziséggel is jelzett iróniájú Kölcseyének és a Délsziget szimbolikus struk-
túrájában allegorikus nyelvű Vörösmartyának. 

2.2. A Paul de Man által A temporalitás retorikájában éles megkülönböztetések 
és - az autenticitást érintő - hierarchiába állítás tárgyává tett szimbólum-, 
allegória- és irónia-fogalmak fentebb előrevetített „lefordítása" (abban az érte-
lemben, ahogy Gadamer is sugallja: a fordítás a megértés paradigmája, vagyis 
„félreértés") történeti funkciójú jelentésnyereség jegyében persze csak akkor 
vihető végbe, ha a klasszika- és érzékenység-fogalom szerkezetét előzetesen 
vizsgálatnak vetjük alá. Nos, a korszakváltással kapcsolatos irodalomtörténeti 
érvrendszer tömör újrafogalmazása során Csetri Lajos abban is „társszerzőnk" 
lesz, hogy a welleki romantika-ismérvekkel kapcsolatos problémákat más oldal-
ról, jobban kidomborítva lássuk. Az 1995-ös debreceni felvilágosodás-konferen-
cia nyitóelőadásában Csetri - tudomány-, illetve kérdésirány-történetbe ágya-
zottan - tömören exponálta egyrészt az érzékenység-foga 1 om eszmetörténeti jel-
legét és terjeszkedésének belső, hullámelmélet-szerű logikáját: „...az életfilozó-
fiai alapú ön- és természetvizsgálatban döntő szerepet kapó s kétségtelenül 
erősen kibővített értelmű érzékenység kategóriája keretében való értelmezése 
teszi lehetővé... a hagyományos szentimentalizmus-fogalom kiiktatását."33 Ez a 
stílustörténeti szempont visszaszorulásával jár, s azt a kérdést is kiváltja, mi-
szerint lehet-e a századforduló utáni jelenségekre is alkalmazni eddigi for-
májában, a klasszika megújuló jelenléte mellett, vagy pedig mi az az új minőség, 
amely az így nyert felvilágosodás-képet meghaladja.34 Másrészt konstatálja a 

33CSETRI Lajos: Folytonosság és változás a felvilágosodás kori magyar irodalomban. In: DEBRECZENI 
Attila (szerk.): Folytonosság vagy fordulat? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 24. 

341. m. 25-26. ' 
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„sokak által kétségbe vont jogosultságú terminus technicusként" jelenlévő, stílus-
történeti megalapozottságú neoklasszika, illetve a romantikába hajló neo-
klasszika szauderi fogalmának az érvényesülését, aláhúzva tartalmának centrális 
mozzanatát, a „hagyományos klasszicizmus és tagadója, a preromantikus hul-
lámok által képviselt ízlés" szintézis jellegét.35 Az így megmutatkozó problémák 
mögött - éppen a Wellekre való kitekintésben - nem nehéz meglátni azt a dilem-
mát, amely abban az igényben gyökerezik, hogy az eszme- és a stílustörténet 
nézőpontját és eredményeit össze kell kapcsolni az autentikus értelmezésben: 
„...ismérvei egyikével, az organikus műértelmezés kezdetével még mindig nem 
különíti el egymástól például a német irodalomban a romantikát a klasszikától, 
hisz a műalkotás organikus szemléletét a nyolcvanas évek végén Itáliában 
tartózkodó Goethe és Kari Philip Moritz együttműködésének köszönhetjük, a 
dialektikus műfelfogás pedig elég határozatlan kritériumnak tűnik."36 Mármost 
világos, hogy itt a szoros történetiség jegyében pontosan elhatároló fogalmak 
igénye fogalmazódik meg, de az is, hogy a nemzetközi érvényű terminusok ere-
deti kontextusból nyert jelentésével kell dolgoznunk a magyar irodalom értel-
mezésekor is. Ha ugyanis az organikus műfelfogás klasszika és romantika közös 
jegye - német vonatkozásban legalábbis - , akkor egyrészt elveszítettünk egy meg-
különböztető jegyet a századforduló irodalmának értelmezésekor, másrészt szű-
kebbre kell szabnunk a korai magyar romantika jelenségkörét. A romantikába 
hajló neoklasszika fogalma éppen ezt a funkciót teljesíti... Egyértelműnek látszik, 
hogy ebben a logikában az organikus tennészetlátás, a képzelőerő, a szimbólum 
és a mítosz marad közös romantikus ismérvnek - vagyis nagyjából a Délszigetig 
más magyar mű bajosan nevezhető romantikusnak. A szimbólum persze Goethe 
vagy az Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus és a System des trans-
cendentalen Idealismus (1800) Schellingje értelmében értendő itt, de nyugodtan 
Friedrich Schlegelre is hivatkozhatnánk, aki a századforduló környékén számos 
kortársával együtt - Paul de Man állításával ellentétben - 'a végtelen ábrázolása a 
végesben' értelemben szinonimaként él a szimbólum és az allegória fogalmak-
kal.37 A poétikai-esztétikai fogalmak differenciálódásának a szükséglete minden-
esetre éppúgy megmutatkozik itt, mint a funkcionális szempont és a diszkurzív 
értelmezés együttes érvényesítéséé, amelyet valószínűleg a horizontelvűség és a 
korszakváltás „küszöb"-logikája képes csak kielégíteni. 

351. m. 21. 
361. m. 18. 
37A kérdéskör rendkívül aprólékosan dokumentált, a fogalomtörténetet a filozófiai reflexió 

„fejlődéstörténete" és az esztétika autonomizálódása közötti kölcsönviszonyba ágyazó tárgyalását lásd 
Manfred FRANK: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1989. 
87-175 skk. E fontos mű tanulságait továbbra is meg kell majd szívlelnünk - mindenekfölött az irónia-
fogalom korabeli bölcseleti kontextusából elvonható ismérvek szemszögéből - , felhívnám azonban már 
itt a figyelmet arra. hogy a filozófiai esztétika története számára olyan értelmezést „preparál ki", amely 
szerint Schelling már a würzburgi előadásokkal és a Művészetfilozófiádal romantikán túlinak fogható fel, 
és az abszolút idealizmus terminusával jellemezhető (lásd: 175-231 ). Ez, ha úgy tetszik, valószínűleg a 
legszűkebb romantika-fogalom, s ha a Csetri Lajos-féle igényekkel élni akarnánk s kivetítenénk a tanul-
ságait, bizony meglepő romantika-alakzat keletkeznék... 
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Az érzékenység-kategóriája más szempontból vár élesebb megvilágításra, nem-
csak az 1800 utáni jelenségekre való kiterjeszthetősége okoz ugyanis gondot. 
Debreczeni Attila joggal tehette ezt meg Kisfaludy Sándor kapcsán,38 abban is igaza 
van - Fried Istvánnal együtt —, hogy a tízes években alkotók esetében sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül (Kölcsey, Katona, Ungvárnémeti Tóth L.).39 Mármost ez 
korántsem magyar sajátosság, hiszen például Lothar Pikulik széles ívű elemzései 
bebizonyították, hogy a Frühromantik vezérképviselőinél is virulens tényezőről 
van szó, leginkább a regényhősök 'lélektanában'40 - ahol a felvilágosodás és az 
érzékenység gyökeret vert, ott szervülésük elkerülhetetlen —, ám éppen a korai 
romantikusoknál alárendelt tényezőként kezeli, és a magatartás szintjén meg is 
tudja mutatni a túllépést. Az igazi gond a jelenség ismérveinek felsorakoztatásánál, 
leginkább pedig a meghatározó „közép" értelmezésénél lép fel. Debreczeni Attila 
mérlegelve, összetevőről összetevőre megfontoltan haladó érvelése az ész—szív 
kettősségéről, az egység megteremtéséről, a virtuális világról stb. mondottakat jog-
gal fogja fel mentalitásjegyként az érzelmes hagyomány és a teljes emberre kiter-
jesztett szenzualisztikus bölcselet metszéspontjában.41 Gondolatmenete ugyanak-
kor érinti az ember és a természet elveszett egysége helyreállításának igényét,42 

illetve, s ez a döntő, hangsúlyozza az egység eszményének reflektálná válását, a 
szubjektum megszületését, amelyet az individuum-individualitás terminussal szi-
nonimizál.43 Láttuk, az egység helyreállításának ambíciójával jellemezte a roman-
tikát Wellek is, Abrams is: az ismérv tehát csak történeti-fogalmi differenciálásban 
működtethető, viszonyítással azonban nem találkoztunk. Az eszmény reflektálná 
válásának a tézise - a Kisfaludy-utószóban idézi is - A naiv és szentimentális köl-
tészetről diagnózisához tartozik, s e romantikát tápláló tipológiát és Schiller e kor-
szakát korábban is, most is a klasszikához szokták sorolni német földön,44 fran-
cia-angolszász nézőpontból viszont a romantikához tartozik. Mindez arra figyel-
meztet, hogy az érzékenység-kategória a tágabb romantika welleki fogalomkörét 
kezdi lefedni, miközben nem szembesíti magát fogalmilag sem, történetileg sem a 
klasszika, illetve a romantika fogalmi tartalmával. Az 1790-es évek reflexiós filozó-
fiája kidolgozta az identitás önmagát korlátozó, önmagának - éppen az öntudat 
szükségletéből fakadóan - ellentettet (Gegensatz-ot) állító dialektikáját, s ezt magá-
hoz a reflexió természetéhez tartozóként fogták fel a korai romantikusok is, Fichtét 
követve, vagy meghaladva őt, mint Novalis vagy Fr. Schlegel. Az érzékenység fo-

38 D. A. (szerk.): KISFALUDY Sándor: Szépprózai müvek. Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 1997. 211-226. 
39 D. A.: Az érzékenység eszmetörténeti vonatkozásai a XVIII. század végének magyar irodalmában. 

In: Folytonosság és fordulat. 64. 
40Lothar PIKULIK: Romantik als Ungenügen an der Noannalität. Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1979. 

78-100.; L. P.; Frühromantik. Epoche-Werke-Wirkung. Verlag C. H. Beck, München, 1992. 25-33. 
411. m. 64. 
421. m. 62. 
431. m. 61-63. 
44 Vö. Wilfried BARNER: Anachronistische Klassizität. Zu Schillers Abhandlung „ Über naive und senti-

mentalische Dichtung". In: Wilhelm VOSSKAMP (Hrsg.): Klassik im Vergleich. Normativität und 
Historizität europäischer Klassiken. DFG-Symposium, 1990. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar. 1993. 
62-80. Összefoglaló megállapítását idézem: „Schiller értekezése az első programirat, amely mint történet-
filozófiai-antropológiai önmagyarázat az egyik (legkéseibb) európai klasszika bejáratánál áll." 77. 
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galmi expanziójának erre a korszak saját fogaimisága miatt is ügyelnie kellene: a 
reflektáltságnak ehhez a szintjéhez terminológiailag téves közel kerülni, L. Pikulik 
viszont úgy fogja fel az Empfindsamkeithoz tartozóként,45 hogy magát az érzé-
kenységet pszichológiaiként kezeli, s ilyen értelemben beszél 'érzékeny szubjek-
tivizmusról'. Az individuum születésének sokféle interpretációja van, tudtommal 
pedig a szubjektumot ennek aleseteként, nem szinonimájaként értelmezi az inter-
diszciplináris szervezettségű tudományosság.46 Mindenesetre az önmagára vissza-
reflektáló szubjektum mint nyelvi szubjektum, vagy mint reflexív tudat, posztkan-
tiánus horizonton gondolható el, s ha ehhez társítható is az eszmény reflektáltsága, 
mégsem gondolható el ilyen ismérvek mentén. Jellemző, hogy Pikulik a Gefühl 
fogalmához kapcsolja ezt a reflexiót, ennek viszont bonyolult filozófiai kontextusa 
is van; nem véletlen, hogy Früh ro ma n t ik-kö n y vébe n alfejezetet különít el Refle-
xion als fundamentale Denkhaltung címmel, amelyben éppenséggel a romantika 
megkülönböztető jegyeinek egyike kerül a középpontba. Ha pedig felidézzük az 
irónia Paul de Man-i47 vagy Manfred Frank-féle48 (persze korántsem egybeeső) 
felfogásának a reflektáló/megkettőződő szubjektumra való utaltságát, még erő-
sebb érvek szólnak az érzékenység fogalmi tartalmának, terjedelmének és funk-
ciójának pontosítása mellett. 

2.3• A jelek arra utalnak, hogy a századforduló körüli német klasszika jelen-
ségeinek és problémáinak mai értelmezései - neoklasszika-fogalmunk hát-
terének és az általában vett romantika központi ismérveinek újradefiniálását is 
befolyásolva - a legtanulságosabb módon éppen a reflexió-struktúra értésében 
mutatják meg a nyelvbölcseleti kérdés megkerülhetetlenségét. Nem állítom 
ezzel azt, hogy a Klasszik im Vergleich rendkívül átfogó, a vonatkozó prob-
lémák szinte teljes körét felölelő előkészítési és szerkesztési koncepciójában ez 
volna az uralkodó irány.49 Ellenkezőleg, Erich Kleinschmidt dolgozata50 mond-

45 Romantik als Ungenügen an der Normalität. 81-83. 
46 Vö. Manfred FRANK und Anselm HAVERKAMP: Individualität. Poetik und Hermeneutik XIII. Wilhelm 

Fink Verlag, München. 1988. A Jaußtöl Iseren, Frankon, Haselkampon, Renate Lachmannon, Rainer 
Warningon át Starobinskiig, Soshana Felmanig magasan jegyzett neveket és eltérő perspektívákat 
dialogikusan felvonultató kötet két, címében is árulkodó tanulmányára irányítanám itt a Figyelmet: 
M. FRANK: Subjekt, Person, Individuum. 3-21. és A. HAVERKAMP: Kryptische Subjektivität: Archäologie des 
Lyrisch-Individuellen (Haller, Hölderlin). 347-383. 

47 Lásd A temporalitás retorikája irónia-koncepciójának „felülbírálataként" olvasható The Concept of 
Irony című tanulmányt (Aesthetic Ideology. 163-182 ), hogy a címével is ide kapcsolódó korai esszére -
Allegory and Irony in Baudelaire (1967) - csak utaljak (Romanticism and Criticism. 101-122.) 

48 Lásd: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Különösen 287-380. 
49 A W Voßkamp elnökölte szekció, a Klasszika és klasszicizmus Németországban előzetesen feltett 

kérdései is a vállalkozás rendkívül átfogó jellegéről tanúskodnak: Alternatívák és ellenfogalmak: roman-
tika, Goethe-kor, művészeti korszak, német mozgalom; pluralizmus (középkori klasszika, weimari 
klasszika); klasszika és klasszikus modernség; a klasszika mint az antikvitás recepciója a neohumaniz-
musban (totalitás, eredetiség, természeti forma); a klasszika mint tárgy egysége: klasszikus szerzőfunkció? 
klasszikus írásmód/poétika? klasszikus műfajok/művek? klasszikus hermeneutika/esztétika; klasszika és 
intézmények; klasszika és a kánon/kánonképzés stb. A másik három szekció egyébként a francia és neo-
latin klasszikának, az antikvitásnak, illetve a klasszika és az általános történelem viszonyának szentelte 
a vizsgálódásait Fritz Nies, Reinhart Herzog és Reinhart Koselleck elnöksége alatt. 

50E. KLEINSCHMIDT Klassik als „Sprachkrise". Probleme des Sprachbewußtseins um 1800. 25-41. 
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hatni beleolvad a német klasszikának szentelt szekció fogalomtörténeti, irány-
zatelméleti, a fogalom különböző történeti fázisokra alkalmazott, kanonikus-
elvű vagy metaértelmű használatát vizsgáló tanulmányok sorába, és a vitaanyag 
inkább a feltáró-számba vevő műveletek fontosságát emeli ki.51 Magának a 
reflexiós-problémának a jelenléte más alapszempontú tanulmányokban jelzi 
ugyanakkor a szembenézési kényszerből fakadó integráltságot. 

A belső-külső, szubjektum-objektum viszony tételezése kapcsán kiiktatha-
tatlan nyelviség elgondolása szorosabban Herder Metakritikája révén a korszak-
szelet filozófiai diskurzusának része, Goethe és Schiller, másfelől pedig a korai 
romantikusok reflexiói a két alakzatnak e döntő aspektus mentén történő éle-
sebb körülhatárolásához vihetnek. Figyelembe véve, hogy az objektum-szub-
jektum „dialektikának" s az erre épített organikusságnak a lebontásában mutat-
kozik meg a legvilágosabban a Wellek-Abrams-féle alapfelfogásra irányuló Paul 
de Man-i dekonstrukció,52 s hogy e viszony nyelvi tételezése implikálja a szim-
bólum-allegória szembenállást és az iróniának például a M. Frank-féle bölcse-
leti interpretációt keresztező felfogását - érezhető a klasszika és romantika, s az 
értelmezéstörténet számára egyaránt alapvető fontossága e problematika újra-
tárgyalásának. Ha végletekben és egyenletekben akarnánk gondolkodni, azt 
mondhatnók, hogy a klasszika szemszögéből a szellem, a Geist a nyelvet esz-
közként használva nyilatkoztatja ki magát, s ez meg is felel a Herder bírálta kan-
tiánus felfogásnak; a nyelv egyértelműen „alulteljesít" a gondolattal szemben. 
A romantikusok ezzel szemben elmondhatnák Bernhardival, hogy a nyelv „az 
embernek és természetének allegóriája, tudásának és e tudás törvényeinek érzé-
ki konstrukciója",53 ami azt sugallja, hogy az objektumnak megfelelő nyelv 
látens képzete az alkotó tudat központjába került. így az idő- és világtudat a 
közölhetőség kérdése alá lett vonva.54 Nyelvínség az egyik oldalon, mondandó 
és mondható aránytalansága - de, hangsúlyozza Kleinschmidt, annak a tudata 
is, hogy, Goethével szólva, nem tudni a természet vizsgálatakor, mi beszéliink-e 
vagy maga a tárgy! Benne van tehát a kortárs reflexióban, hogy a szubjek-
tum—objektum viszony nyelvbelső tényezők függvénye, ami azért veszélyes, 
mert magának a viszonynak az autentikusságát és a személy identitását érinti.55 

Goethe egyébként dialektikusan válaszol saját kérdésére - ami a szubjektumban 
megvan, annak meg kell lennie a tárgyban is, és megfordítva —, s ez Klein-
schmidt számára „a nyelv saját dinamikájának" a megerősítését és „a szubjektum 
és objektum szféráinak az ismeretelméleti absztrakció összemosásából" való 
kivonódását jelenti.56 Ez az interpretáció kétségen felül rokonítható de Man 
felfogásával, a dolgozat azonban nem kívánja parancsoló elvvé fejleszteni saját 

5 1 N i k o l a u s WF.GMANN: Diskussionbericht. 1 6 0 - 1 7 0 . 
52 Lásd különösen A temporalitás retorikája, The Concept of Irony és Sign and Symbol in Hegel' 

Asthetics című tanulmányokat. 
53 Idézi E. KLEINSCHMIDT: i. m. 28. 
541. m. 27 . 
551. m. 2 9 . 
5 61. m . 2 9 - 3 0 . 
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felismeréseit. Goethe végső fokon, Schillerrel együtt, a Geist oldalán áll - nyo-
matékosítja Kleinschmidt, ám gondolatisága egyértelmű cáfolata a nyelv eszköz 
jellegű felfogásának, ezzel együtt pedig Csetri Lajos Welekkel szembeni fenn-
tartását erősíti. Nem cáfolható ugyanis, hogy e goethei felismerések mentalista 
keretnek rendelődnek alá, s általában a klasszika feláldozza az alárendelt része-
ket a magasabbnak.5 7 

Ezzel a magatartással állítja szembe a dolgozat a századfordulós nyelvkrízisre 
adott Hölderlin-féle58 és a romantikusokra jellemző választ. Az interpretációból 
kiemelném azt a mozzanatot, miszerint Hölderlin a szembeállítás „hiperbolikus" 
ábrázolás-elméletén nyugvó Wiederstreit-poétikát formuláz, amelyben a legel-
lentmondóbb is összehasonlíthatóvá válik: „saját - mármint emberi — lényegét 
megsejtő állapotával" szembeállít egy új állapotot, amelyben az ember „a külső 
szférától" elvonatkoztat... és saját magára reflektál", ami voltaképpen a nyelvi 
reflektáltság, megkettőzés, két lépcsős „szemiotizálási" folyamat a szubjektum 
modellálására.59 Ezt az elméleti tézist Hölderlin átviszi az ábrázolás és a nyelv 
terepére, ahol a közlés e médiumát „az alkotó reflexió termékének" állítja, 
olyannak, amely bizonyos megfoghatatlanságot, de vele együtt az új beszéd 
igényét jelenti.. .6o Nos, mivel Hölderlin nyelvtudatában a nyelv visszaemlékezés 
- „wo sich die Sprache der Erkenntnis" zu „errinnern vermag" - , itt a tudatelőtti 
nyelvi világoknak az irodalmi ábrázolás rendjébe való betöréséről van már 
szó,61 annak a tudásáról, hogy, Novalisszal szólva: „Ámde ha muszájból beszél-
nék? s e beszédkényszer a nyelv ihletésének, a nyelv bennem ható tevékeny-
ségének ismertetőjegye lenne?... és így elhívatott író volnék, hisz az író csupán 
a nyelv lelkesítette ember?"62 

Mindez bonyolult összefüggést jelent a reflexivitás és az objektum-szubjek-
tum viszony kortárs megértésében, és már-már feloldhatatlanná teszi az értel-
mezéstörténet felvillantott szembenállásait. A 18. század végi rétegzett tudat-
felfogás és a reflexivitás e kettős elgondolhatósága ugyanakkor megerősíti azt az 
elképzelést, amely szerint az aporetikusság jegyeit viselő fogalmiság elemeinek 
lépcsőzetes szembeállításából nyert új jelentések játékba hozása ígérhet kor-
szerű rálátást költészetünk 19. századi alakzataira. 

571. m. 35. 
58 Kleinschmidt az Über die Verfahrensweise des poetischen Geistes című Hölderlin-szövegről beszél. 
591. m. 31-32. 
601. m. 32. 
611. m. 32-33. 
62 NOVALIS: Monolog (1797/98?) RADIOS Viktoria fordítása. Átváltozások. 12-13. 35. A szöveg datálását 

átvettem M. Franktól, aki maga is kérdőjelezve adja meg. Más források egy évvel későbbre teszik. 
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A SZÉTCSÚSZÁS ALAKZATAI KÉT 19- SZÁZADI SZÖVEGBEN 

(I.) A mai irodalomelméleti diskurzusok fokozott mértékben hangsúlyozzák a 
nyelv figurális aspektusait. A Paul de Man-i dekonstruktiv retorika alapfelisme-
rése - többek között Nietzsche nyomán - egyenesen úgy foglalható össze, hogy 
a „figuratív struktúra nem egy nyelvi forma a sok közül, hanem a nyelvnek mint 
olyannak a sajátossága. Nem létezik viszonyítási pontként használható, reto-
rikátlan, »természetes« nyelv: maga a nyelv is retorikai fogások és eszközök ered-
ménye.. . a trópusok a nyelv legigazibb természete".1 A nyelv ezen jellegének 
felismerése természetesen nem pusztán elméleti „eredmény", hiszen az egy-
részről egészen más értelmezői stratégiákat követel meg, mint azon, a szöveg 
közlő- és kifejezőfunkcióját érvényre juttató értelmezések, amelyek egy adott és 
többé-kevésbé kizárólagos értelem felkutatásának/mutatásának igényével lép-
nek fel a szöveggel szemben; másrészről pedig egészen más olvasói pozíciókra 
is utal, mint amilyenek az előbb említettek. A posztstrukturalizmus, a Heidegger 
és Husserl filozófiája nyomán kialakult filozófiai hermeneutika, a Mukarovsky és 
Félix Vodicka nevével fémjelezhető Prágai Iskolához visszanyúló 'befogadás-
esztétika', a Husserltől és Heideggertől ugyancsak nem független dekonstrukció 
nyitott olvasatai valószínűleg egyaránt lehetőséget nyújtanak arra, hogy bennük 
a nyelviségre mint olyanra irányuló kérdésfeltevést 'halljuk meg', még akkor is, 
ha az esetenként méltatlanul kicsinyes irodalomelméleti-filozófiai gyanúba ke-
verések erről hallani sem akarnak. Nem szabad azonban említetlenül hagynunk 
azt a tényt, hogy a mai (jórészt az ötvenes éveket követően színre lépett) iro-
dalomelméleti irányzatokkal összefüggésben olyan, gyakran tévesen (be)rögző-
dött gondolkodási, történeti sémák érvényesülnek, amelyek lehetetlenné — vagy 
legalábbis fokozottan problematikussá — teszik ezen diskurzusok múlt század-
béli, esetleg 18. század végi előzményeinek tárgyalását. Ilyen (éppen a [kor-
szakjfogalmak, terminológiai rendszerek alakzatiságát és történetiségét reflek-
tálatlanul hagyó) transzparensként fedi el a múlt századi szövegeket a 'pla-
tonizmus', az 'idealizmus', a 'metafizika' stb. bélyegrendszere. Dolgozatunknak, 
márcsak terjedelménél fogva sem lehet tárgya az efféle sematizmus analizálása 
és bírálata, annyit azonban talán nem felesleges megjegyeznünk, hogy például 
Kant a Tiszta ész kritikájában hangsúlyozottan óvakodik attól (és ezt még 
Derrida sem hajlandó a maga teljes súlyában érteni), hogy „egy pusztán szabály 
gyanánt szolgáló, regulativ ideát... objektív realitással" ruházzon fel és nem 

1 Paul de MAN: A trópusok retorikája. Helikon 1994. 1-2. 37-38. 
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győzi hangsúlyozni, hogy „a legfőbb lény ideálja nem egyéb az ész regulativ 
elvénél... így tehát ez az ideál nem azonos azzal az állítással, hogy valami 
önmagában véve szükségszerűen létezik",2 és ennyiben az ideálra vonatkozó 
kérdésfeltevés nem a legfőbb lényre irányuló kérdés, amely ezzel mintegy kitol-
ná a létezés súlypontját egy azon túli, önmagában létező szilárd középpontba 
(lásd: metafizika), hanem sokkal inkább a gondolkodásra — és ennyiben a létre 
- magára irányuló kérdés, amely tisztázni kívánja, hogy nem az ideál maga 
konstituál tárgyakat, hanem a gondolkodás olyan — önnön lényege szerint —, 
hogy 'konstitutív elvvé változtat egy egyébiránt regulativ elvet'. Ugyanígy 
meglehetősen ritkán kerül említésre, hogy Az ítélőerö kritikájában Kant az 
esztétikai eszmét a képzelőerő inexponibilis megjelenítéseként határozza meg, 
amellyel annak lényegi elemévé emeli a fogalmi kimeríthetetlenséget, megnyit-
va ezzel az utat az értelmezés végtelen, soha le nem záruló progresszusként való 
felfogása előtt.3 Maga Heidegger is a sematizmus korrigálását tartja szem előtt, 
amikor felhívja a figyelmet arra, hogy Kantot élesen el kell választanunk a — leg-
főképpen Fichte és Hegel nevével fémjelezhető - német idealista gondolko-
dástól.4 Ugyanilyen fontos és — nem utolsósorban irodalomelméleti szempontból 
- termékeny Manfred Frank észrevétele, aki a kora romantika filozófiai alapjait 
vizsgáló munkájában az „általános nézettel szemben" javasolja az idealizmus és a 
kora romantika közötti különbségtételt,5 főként Hölderlin, Sinclair, Zwilling, 
Novalis és Schlegel elméleti írásain keresztül jutva el annak kifejtéséig, hogy 
milyen eredménnyel jár az értelmezés elmélete számára a meghatározott alap-
tételből kiinduló filozófiák (Reinhold, Fichte, Hegel) lezárt rendszerének lebon-
tása. A lezáratlanságot és a fogalmi megragadhatatlanságot központi elemmé 
emelő filozófiák ennyiben jóval súlyosabban előlegeznek egyes 20. századi 
elméleteket, mint ahogy azt ezen elméletek magukról állítják (például a derridai 
dekonstrukció). Nem lehet ugyanis az idealizmus, a metafizika transzparense 
mögé gyömöszölni a fent említett kora romantikus elméleti írások azon ered-
ményeit, amelyeket maga Frank így foglal össze: „Nem az öntudat számít ezentúl 
a filozófia dedukciós elvének. A tudattól eltérően a lét transzcendenciája sokkal 
inkább a 'végtelen progresszus' útjára kényszeríti a filozófiát, amely prog-

2 Vö. Immanuel KANT: A tiszta ész kritikája. Ictus, 1995. 341-539-, különösen 412. skk.; 483. sk. 
3 Immanuel KANT: AZ ítélőerö kritikája. Ictus, 1997. 272-275. 
4 Martin HEIDEGGER: Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről. T-Twins, 1993. 68. 
5 Manfred FRANK: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. Athenaeum - Jahrbuch für Roman-

tik. 4. Jahrgang 1994. 108. A hivatkozott hely: „Ismételten és az általános nézettel hangsúlyozottan ellen-
tétben azt javasoltam, hogy tegyünk éles különbséget az idealizmus és a kora romantika között. Idea-
lisztikusnak azt a - kiváltképp Hegel révén kötelezővé vált - meggyőződést nevezem, miszerint a tudat 
olyan, önmagának elégséges fenomén, ami még önnön fennállásának előfeltételeit is képes saját 
magából érthetővé tenni. A kora romantikának ezzel szemben az a meggyőződése, hogy az önmagalét 
[Selbstsein] csak egy olyan transzcendens alapnak köszönhetően van, ami a tudatimmanenciában nem 
oldódhat fel. Ekként az önmagalét [Selbstsein] alapja megoldhatatlan rejtvény. És ezt a rejtvényt a refle-
xió többé nem képes (egyedül) megoldani. Ezért a filozófia a művészetben és művészetként teljesedik 
ki. Mert a művészetben olyan képződmény adódik számunkra, amelyet egyetlen gondolat sem meríthet 
ki teljesen. "(Az utolsó kiemelés tőlem.) 
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resszusban a lét soha nem válik a tudat valamely felfogásában kimer(ev)ítetté, és 
soha nem kínálja fel magát egy lezáruló értelmezésnek. így a megértés végtelen 
feladattá/feladottá [Aufgabe] válik."6 

A különböző irodalomelméleti diskurzusok 19. századi előzményeinek tár-
gyalása természetesen egymagában könyv terjedelmű téma. Ehelyütt a fent 
említettekkel csupán két célunk lehetett. Egyrészről alá kívántuk támasztani 
(legalább vázlatosan) a filozófiatörténeti sematizmusról tett kijelentésünket, 
rámutatva arra, hogy bár a romantikus elméletek szerepe a „modern tudattal" 
összefüggésben már régóta megfelelő hangsúlyt kap, a modernitást követő 
(poszt-modern) episztémé hajlamos megfeledkezni Kantról, a kora romantiká-
ról, Schellingről vagy Kierkegaard-ról, mintegy kizárólag Nietzschén és Heideg-
geren át közvetíttetvén önmaga számára a hagyományt. A másik célunk az 
lehetett, hogy érzékeltessük: nem feltétlenül és nem egyszerűen kivétel-jelle-
gűek (nem feltétlenül irodalomtörténeti véletlenek) azok a nem-elméleti szö-
vegek, amelyekben fokozottan mutatkozik meg a nyelv figurális aspektusa, és 
amelyek legalábbis előlegezik az egységes jelentés felbomlásának mai tenden-
ciáját; másféle, aktívabb olvasói magatartást követelve ezzel a befogadótól, mint 
amilyet a 19. századi elbeszélő művek jó része egyébként megkíván. A német 
irodalom területén maradva nem haszontalan itt megint csak Paul de Manra utal-
nunk, aki az allegorikus kifejezésmódok továbbélésének vizsgálatakor Hölder-
linre, Solgerre és E. T. A. Hoffmannra utal, hangsúlyozván: semmiképpen sem 
szabad feltételeznünk, „hogy a korszak azon íróinál, akiknél az 'allegória' fogal-
ma továbbra is felbukkan.. . puszta megszokásról volna szó, melynek kár lenne 
mélyebb jelentést tulajdonítani".7 

Mi magunk ehelyütt két narratív struktúra vizsgálatára vállalkozunk csak; 
Hoffmann A homokember című elbeszélésével és Kierkegaard A csábító napló-
ja című szövegével szeretnénk foglalkozni. Választásunk szándékosan esett két 
olyan szövegre, amelyek meglehetősen nagy recepciótörténeti terhet hordoz-
nak. Hoffmann esetében szinte kizárólag csak pszichologizáló és a motívum-
történet szintjén megragadó értelmezésekkel számolhatunk,8 ezért a dolgozat 
azt szeretné megmutatni, hogy milyen lehetőségei vannak egy olyan értel-

6 I . m. 54. 
7 Paul de MAN: A temporalitás retorikája. In: Az irodalom elméletei I. Pécs, 1996. 9. 
8 Néhány jellemző példa a HofFmann-recepcióból: J. ROSTTEUTSCHER: Das aesthetische Idol im Werke 

von Winckelmann, Novalis, Hoffmann, Goethe, George und Rilke. Francke Verlag, Bern, 1956. 102-165.;  
J. WOLFF: Der Idealisierungskomplex in den Werken von E. T. A. Hoffmanns. Bern, 1965.; 1. AICHINGER: 
E. T. A. Hoffmanns Novelle der Sandmann und die Interpretation Freuds. Zeitschrift für deutsche 
Philologie 95. 1976.; F A. KITTLER: 'Das Phantom unseres Ichs' und die literaturpsychologie: E. T A 
Hoffmann - Freud - lacan. In: Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik 
Hrsg. von F A. KITTLER und H. TURK. Frankfurt/M. 1977.; H. MÜLLER: Untersuchungen zum Problem der 
Formelhaftigkeit bei E. T. A. Hoffmann. Verlag Paul Haupt, Bern, 1964.; FELDGES/STADLER: E. T. A 
Hoffmann. Epoche- Werk- Wirkung. Verlag C.h. Beck, München, 1986.; M. FREY: Der Künstler und sein 
Werk bei WH. Wackenroder und E. TA. Hoffmann. Verlag Herbert Lang, Bern 1970.; K. L. SCHNEIDER: 
Künstlerliebe und Philistertum im Werk E. T. A. Hoffmanns. In: Die deutsche Romantik. Hrsg. von 
H . STEFFEN, G ö t t i n g e n , 1 9 7 8 . 2 0 0 - 2 1 8 . 
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mezésnek, amely a szöveget mint szöveget, tehát mint nyelvi teljesítményt veszi 
figyelembe. Ennyiben - elismerve, hogy a Hoffmann-szövegek jó része, mi ta-
gadás, valóban nem képez mérföldkövet az epikus művek szerkezetének tör-
téneti alakulásában - , bizonyos szövegek (Der Sandmann, Don Juan, Lebens-
anischten des Katers Murr) egészen más olvasói stratégiát követelnek, mint a 
18-19. századi regények általában (angol részről talán a Tristram Shandyi említ-
hetnénk hasonló céllal). Célunk annak megmutatása lehet, hogy az értelem-
egység kialakulását, az értelmezés lezárását és kimerítését mint olvasói stratégiát 
a romantika nem pusztán elméleti szinten problematizálta, hanem bizonyos 
szövegek maguk is ellenállnak az ilyesféle befogadásnak. (Egy hosszabb dolgo-
zat számára a már említetteken kívül még Jean Paul és Kleist egyes szövegeinek 
vizsgálata is termékeny lehetne. Jean Paul regényeinek metaforikájában és alak-
jainak allegorikus szerkezetében - ahogy arra Walter Benjamin is utalt9 - a jelen-
tésrögzülés folyamatának és a jelentés kizárólagosságának problematizálása 
érhető tetten, amennyiben a dolgok mint jelek [és a tematika szintjén az alakok 
mint jellemek] egymással felcserélhetők, helyettesíthetők; és ennyiben nem ön-
magukkal azonosak, hanem valami mást jelentenek, mint amik egyébként ók 
maguk.10 Flegeljahren című regényében az én identitásának a tematika szintjén 
való kérdésessé válása korántsem független a történet linearitásának és konti-
nuitásának felbomlásától. Ugyanígy Kleist több értelmezője11 is felhívja a figyel-
met arra, hogy műveiben szervező elvvé válik a nyelvileg teremtődő és a „nyel-
ven túl magát (ki)nyilvánító én"12 chiasztikus viszonya; a nyelvi kifejezés és a 
jelentés közötti felszámolhatatlan hiátus. Ennek megfelelően az Über das Mario-
nettentheater történetei az én nyelvi teremtődése problematizálásának törté-
neteiként olvashatók. A nyelvileg teremtődő én identitásának kérdését majd 
mindegyik Kleist-elbeszélés felveti, de talán kiemelhető a Michael Kohlhaas és 
a Marquise von O..., melyek történet és elbeszélés egymáshoz való viszonyá-
nak labilissá tételével és a szabad függő beszéd lehetőségeinek kiaknázásával 
nemcsak a történetmondó történettől való távolságát és a ténylegesen elhang-
zott, valamint a belső beszéd közötti határvonalat bizonytalanítják el, de a sze-
replők és az elbeszélő identitását is kérdésessé teszik.13) 

Kierkegaard esetében természetesen tisztában vagyunk azoknak az előfel-
tevésrendszereknek a különbözőségével, amelyek a filozófiai és az irodalom-
elméleti diskurzust meghatározzák. „Az igazságra vonatkozó kérdés" feltétele 

9 Walter BENJAMIN: A német szomortijáték eredete. Magyar Helikon 1980. 393. 
10 Bővebben lásd: W RASCH: Die Poetik Jean Pauls című írását in: Die deutsche Romantik. Hrsg. von 

H a n s STEFFEN. G ö t t i n g e n , 1978 . 9 8 - 1 1 0 . 
11 Vö. BACSÓ Béla: Mert nem mi tudunk... - A nyelv problémája Heinrich von Kleist művészetében. 

G o n d 12. 1 0 6 - 1 1 2 . 
12 Uo. 
13 A szabad függő beszéd esetében „a szereplő mondanivalóját a narrátor vállalja magára, és ha úgy 

tetszik a szereplő a narrátor hangján keresztül beszél". Az elhangzott és a belső beszéd különbségének 
feloldódásához hasonlóan gyakran eldönthetetlenné válik, hogy „a szereplő vagy az elbeszélő dis-
kurzusát olvassuk-e". (G. GENETS Figures III. Édition du Seuil, 1972. 191-195.) 
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nyilvánvalóan másféle viszonyulást eredményez adott szövegekhez. Éppen 
ezért nem arról van szó, hogy egyszerűen irodalmi szövegnek tekintenénk egy 
egyébiránt filozófiai igényekkel fellépő szöveget; hanem csak azt kérdezzük, 
hogy maga a filozófiai diskurzus mit nyerhet azzal — nyerhet-e egyáltalán valamit 
- , ha egy önmagát vitán felül „regényszerű formában",14 narratív struktúraként 
'prezentáló' szöveg esetében figyelembe veszi annak ez irányú sajátosságait. 
Amire mindezekkel kapcsolatban egy ilyen terjedelmű dolgozat vállalkozhat, az 
annak a kettős mozgásnak a szövegekbe való visszaírása, ami a befogadás aktu-
sát nemcsak hogy jellemzi, de maga a befogadás éppen ez az állandó mozgás 
egység és „kimozdítottság" (Gadamer), tropológia és antropológia, figuráció és 
defiguráció között. 

(II.) A romantika múlt századbéli kritikái megegyeznek abban, hogy valamely 
referenciamezőként funkcionáló normatív rendszerhez viszonyított eltérésként 
(elhajlásként) ragadják meg a romantikát. Hegel az „üres, hiábavaló szubjek-
tum" negativitását teszi meg kritikája központi elemévé,15 'a benső tartalom-
nélküliségére' helyezvén a hangsúlyt, midőn a romantikus szubjektumot a 
valóságtól való elszakadás és az 'önmagába való visszavonultság' mozzanatában 
tartja megragadhatónak. Hegel úgy véli, hogy a romantikus irónia „mint a min-
denoldalú megsemmisítés művészete"16 ugyan tartalmazza azt „az abszolút ne-
gativitást is, amelyben a szubjektum a meghatározottságok és egyoldalúságok 
megsemmisítésében önmagára vonatkozik",17 azonban nemcsak a külsődle-
gesség esetleges mozzanatain lép túl, hanem valamennyi magánvalósága szerint 
való és feltétlen létezőn is. Az ironikus és a komikus különbségét Hegel ezért 
abban a benső tartalomban látja, amit az egyik vagy másik szétrombol. „A ko-
mikusnak ugyanis arra kell korlátozódnia, hogy minden, ami megsemmisül, 
önmagában véve semmis dolog, hamis és ellentmondó jelenség",18 vagyis 
esetlegesség. (Itt érdemes megjegyeznünk, hogy Kant jóval tovább jutott a ko-
mikum tárgyalásának tekintetében Hegel normatív megközelítésénél, amennyi-
ben a nevetségeset nem magában a tárgyban, hanem a megjelenítéseknek az 
ítélőerőben való meghatározott természetű váltakozásában, a szubjektum fe-
szült várakozásának semmivé foszlásában látja megragadhatónak.1 9 Nem 
véletlen, hogy Jean Paul az, aki a Vorschule der Aesthetikben ennek megfele-
lően úgy fogalmaz, hogy „tehát a komikus, csakúgy mind a fenséges, soha nem 
a tárgyban rejlik, hanem a szubjektumban".20) Az irónia esetében ezzel szemben 
„a magábanvéve szubsztanciális tartalom bizonyul semmisnek egy individuum-

14 Paul de MAN: A temporalitás retorikája. 35. 
"HEGEL: Esztétikai előadások I. főként: 63-69. és 157-248. A romantika kritikájának részletes 

elemzését adja BOHRER: Die Kritik der Romantik. Suhrkamp, 1989. 
16 HEGEL: i. m . 164. 
17 Uo. 
181. m . 6 7 - 6 8 . 
19 KANT AZ ítélőerő kritikája. Ictus, 1997. 260-263. 
20Idézi W RASCH: i. m. 104. 



2 4 6 Mesterházy Balázs 

ban és egy individuumon keresztül." Mivel pedig Hegel szerint „az igaz jellem-
hez... hozzátartozik... a célok lényegi benső tartalma",21 a romantikus indivi-
duum számára - ennek alapjává Hegel az irónia jellemtelenségét teszi meg -
„minden semmisnek és hiábavalónak látszik - kivéve saját szubjektivitását, 
amely ezáltal üres és hiábavaló lesz".22 Hegel azonban egy ezzel ellentétes 
mozgást is tulajdonít az ilyen individuumnak, hiszen az ennyiben hiányosnak 
érzi magát, amiért is szilárd talajra és valami szubsztanciálisra „szomjazik". 
Az önmagába való visszavonultság és az objektivitásra (az igazságra) való törek-
vés chiasztikus mozgásában születik meg az a sóvárgás, amely „a valóságos cse-
lekvés és lét" hiányában a romantikus szubjektum jellemzője. 'A beteges szép-
lelkűség' olyan sóvárgása ez, „amely nem akar leereszkedni a valóságos cse-
lekvéshez, mert attól fél, hogy beszennyeződik".23 

A valóságtól való elszakadás és a betegesség a romantika kritikájában és a 
(német) romantikus szövegek recepciótörténetében nagy karriert futott be 
Hegelt követően: „Hegel mind a romantikus esztétikát, mind pedig annak 
esztétikai-irodalmi műveit kiszolgáltatta a valóság(osság)-fogalom [Wirklichkeit] 
kritériumának, meghatározva ezzel nemcsak a 19. századi, de az azt követő 
romantika-kritikát is."24 Maga Heine szintén úgy fogalmaz Hoffmannt illetően, 
hogy annak művei nem a zsenialitástól, hanem a láztól égnek; és ennyiben 
Heine is abba az irányba 'indul', mint Hegel, amennyiben kritikájában nagy 
szerepet visz a betegség-jelleg, és amennyiben a hegeli „Wirklichkeits-Begriff" 
helyét hasonlóan normatív funkcióval a „Gegenwart" fogalma foglalja el.25 Mint 
az látható, a romantika-kritikák referenciális értelemben felfogott eltérésként 
értékelik a szövegeket. Ez annyiban érdekes számunkra, amennyiben az ilyen 
irányú kritikák még a mai napig is éreztetik hatásukat. Az értékelő mozzanat ter-
mészetszerűleg visszaszorult, a tartalmi-tematikai, azaz a normatív irányú érdek-
lődés azonban továbbra is szinte kizárólagosnak nevezhető például a Hoff-
mann-recepcióban. A pszichologizáló és a motivika szintjén mozgó értelme-
zések számára nincs lehetőség arra, hogy az őrületet, a hasadtságot a textuális 
szubverzió jelenségének tekintsék, és mint ilyet magára a 'nyelvre! tartozóként 
közelítsék meg. Ezen pedig nem pusztán azt kell értenünk, hogy a hasadtság 
nyelvi teljesítmény, hiszen nyilván az, hanem azt is, hogy a disszonancia és a 
diszkontinuitás a nyelvre jellemzően, a nyelvből magából adódóan jelentkezik. 
Ennyiben az őrület a fikciós szöveg őrülete. 

Hoffmann szövege öt nagy egységre bontható fel: 1. Nathanael levele 
Lotharnak (1. levél) 2. Clara levele Nathanaelnek (2. levél) 3 Nathanael má-
sodik levele Lotharnak (3. levél) 4. az elbeszélő helyzet ábrázolása, az olvasó 

2 1 HEGEL: i. m . 67. 
221. m . 66 . 
231. m. 164. 
24 BOHRER: Die Kritik der Romantik. Suhrkamp, 1989. 138. 
25 Heinrich HEINE: Die romantische Schule. Kritische Ausgabe, Stuttgart, 1979. 
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megszólítása (elbeszélő pozíció) 5. az ismeretlen elbeszélő által elmondott 
történet (történet). 

Egy lezártságra törekvő, antropologizáló értelmezés kielégítő voltát már az 
elbeszélés szerkezete is problematikussá teszi. A narrációs szinteződés, az el-
beszélő helyzet és a fokalizációs problémák vizsgálata egyaránt azt erősíti, hogy a 
narratív szerkezeten minduntalan törést szenved az a kétségbevonhatatlan pszi-
cholingvisztikai törekvés, hogy egy adott nyelvi megnyilvánulásban mégiscsak 
valamiféle értelemegységet leljünk fel. A narratív szerkezet egyik legfontosabb 
kérdése az lehet, milyen viszony áll fenn a levelek és az elbeszélő pozíció ábrá-
zolása között. Maga a levélforma rendkívüli jelentőséggel bírt a 18. században. 
Egyes feltevések szerint ez pótolta a közvetlenül idézett néma magánbeszédet, 
lehetővé téve a legközelebbi nézőpont kommunikálását. Szegedy-Maszák azon-
ban felhívja a figyelmet arra,26 hogy a tudatfolyam ábrázolása sem szorította ki a 
levélformát, bármily „csábító" is e feltevés. Akárhogy álljon is a helyzet, annyi 
bizonyos, hogy a levélforma legnagyobb előnye a közeli nézőpont; a belső lát-
tatás kivetítése. A levélforma ebben az értelemben nemcsak a belső ábrázolást 
teszi lehetővé, de annak narratív struktúrába foglalását is. Ezen felül a levél-
betétekkel viszonylag könnyen valósítható meg a nézőpontváltás: még a leg-
erősebb mindentudó elbeszélővel szemben is autoritásra tehet szert a levél írója 
és a levél mint közvetlen (nem idézett) megnyilvánulás. Ennyiben „nemcsak a 
közvetett jellemzést szolgálják... de maguk is részei a cselekménynek, és min-
denképpen hozzájárulnak a nézőpontváltáshoz".27 A levélbetét tehát az érték-
rendszerek autentikus feszültsége megteremtésének lehetséges eszköze. Narra-
tológiai szempontból ezek a kérdések még bonyolultabbá válnak, ha a levélbetét 
nem betét. A Homokember narrációs szinteződésének elsődleges kérdése ugyanis 
éppen az, milyen viszonyban állnak egymással a szöveget nyitó levelek és a 
szöveg többi része. A levelek én-formáját ugyanis egy másik szinten megjelenő 
'első személy' váltja fel az elbeszélő pozícióban. Ez a magasabb szinten jelentkező 
Én egy magát mindentudónak beállító elbeszélő pozícionáltságában jelentkezik 
(reflektálódott elbeszélő pozíció), vagyis növekszik az elbeszélő helyzet és a 
történet közötti azon távolság, amely egy homodiegetikus (G. Genette) elbeszélő 
esetében jóval kisebb lenne, vagy adott esetben akár meg is szűnne. Mindez 
végső soron egy heterodiegetikus elbeszélő feltűnését jelenti. Az elbeszélői szint 
Énjének jelentkezését azonban nem értékelhetjük keretelbeszélésként a leve-
lekhez képest, mert bár a leveleken felismerhető egyfajta kvázi-szerkesztői munka 
nyoma (küldő és címzett alcímszerű megnevezése, levélformulák elhagyása stb.), 
az extradiegetikus komponens mégis csonka marad, amennyiben a levelek köz-
zétételének mikéntjéről egyrészt csak később értesülünk; másrészt az olvasásban 
működő visszacsatolási mechanizmus ezen értesíiltséget követően sem képes 
kielégítően elhelyezni a leveleket a szöveg szerkezetében. A viszony meg-
határozására a metadiegézis struktúrája ugyanilyen mértékben alkalmatlan. Ezért 

26 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kemény Zsigmond. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 146-149. 
27 Uo. 
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most csak annyit jegyezhetünk meg, hogy a két nagy egység között (egyenlőre) 
pusztán a történet létesít kontinuitást. 

A narrációs szinteződés kérdéseit vizsgálva tehát semmilyen meghatározott 
viszonyt nem vagyunk képesek fellelni a narratív szerkezetben; az a szétcsúszás 
tereként funkcionál: amíg egy-egy nagyobb egységen belül könnyen meghatá-
rozható a narratív szerkezet (Hoffmann esetében ez legtöbbször a történet-
közbeékelt történet struktúrája vagy annak variációi), addig maguk a nagyobb 
egységek nem határozzák meg egyértelműen egymáshoz való viszonyukat, 
illetve a szövegbe ez az illeszkedés nincs belekódolva. Az elbeszélés egyes 
„tektonikus" egységei elmozognak egymáson, az elbeszélői szintek viszonyára 
az inkompatibilitás jellemző. 

A szöveg negyedik egységében (elbeszélő pozíció) a nyelvi kifejezés mint 
olyan problematizálódik. Az elbeszélés szintjén jelentkező Énnek a történet 
elbeszélésére irányuló kísérleteiben a dadogás retorikája érhető tetten. A fel-
sorolt elbeszélésformák állandó visszavonása - a mese, az epikai elbeszélés és 
a dramatizált ábrázolásmód egyaránt alkalmatlannak bizonyul - egy történet 
általában vett elbeszélhetetlenségének jegyeként funkcionál. A történetet 
„megkezdő" levelek ezért a történet és az elbeszélés szintje közötti felszámol-
hatatlan diszkontinuitást jelzik. Ezzel a diszkontinuitással írható le maga az 
elbeszélő helyzet is. Mindhárom levél E / l . személyt és jelen időt használ (a le-
vélírás jelenében persze múltbéli történeteket mesélve el). Az 1. és a 3- levél 
írója (Nathanael) a perspektívák tekintetében mégsem azonos szinten helyez-
kedik el a 2. levél írójával (Clara), ami azt, a levélben/a levelezésben mint nyelvi 
megnyilvánulásban meglévő fenyegetettséget hívja elő, amit a dialogicitás és az 
egyoldalúság (hogy a levél válasz nélkül marad) közötti eldöntetlenség jelent. 
Nathanael és Clara esetében is azt tapasztaljuk, hogy a levelek többszörösen is 
'elbeszélnek' egymás mellett; viszonyuk egyfajta pszeudo-dialogicitás: egyrészt 
Nathanael nem Claranak címezi levelét (1. levél), hogy azt Clara olvassa el, az a 
szöveg diszfunkciójaként értékelhető. Másrészt Clara válaszlevele (2. levél) nyil-
vánvalóan nem eseményekre, hanem egy már kész szövegre (1. levél) vonat-
kozik, és ennyiben fokozottan értelmezői tevékenységet végez. Ennek értelmé-
ben a két szöveg közötti viszonyra a textus/metatextus kifejezéspárt használhat-
nánk. A két szöveg vonatkozási mezőinek eltérései eredményezik, hogy egé-
szen más lesz a két beszéd tárgya. Harmadrészt Nathanael második levelét 
(3- levél) megint csak n e m Clarának címezi, és egyáltalában nem is válaszol 
neki; elkerülve ezzel amaz előző 'interpretáció' kérdéseinek meghallását. 

Ezt a pusztán időbelileg egységes 'levélírói jelent' (1-3- levél) egy másik jelen 
követi; az elbeszélő pozíció jelene. Ez az elbeszélő-jelen azonban nemcsak az 
elbeszélő személyét tekintve hoz változást, hanem a szöveg időstruktúráját is 
átformálja: relativizálja, múlttá teszi a levélíró-jelent és fordítva: nem tudjuk pon-
tosan meghatározni, hogy az elbeszélői jelen időben hol helyezkedik el a le-
velek idejéhez képest. 

A szöveg ettől a ponttól kezdve múlt időt és E/3, személyt használ. Ami a 
magát az elbeszélés szintjén szerzőként pozícionáló elbeszélővel kapcsolatban 
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érdekes lehet, az az elbeszélő helyzet és a nézőpont viszonya. Az elbeszélő az 
esetek többségében belülről láttatja a szereplőket, ami mindenesetre egy min-
dentudó elbeszélő pozícióit látszik erősíteni. A szerző-elbeszélő történettől való 
távolsága azonban korántsem állandó. Sőt a fokalizáció vizsgálata azzal a követ-
keztetéssel szolgál, hogy nemcsak a történetmondó helyzet, de az elbeszélő 
tudat is kérdéseket vet fel. Mivel „az elbeszélő szövegben szereplő tudatot a 
nézőpont, a beszélőt ellenben a történetmondó helyzet határozza meg",28 az 
elbeszélő tudat esetleges bizonytalanságainak a nézőpont használatában kell 
gyökereznie. A (szerző-)elbeszélő által alkalmazott belső láttatás ugyanis még 
nem feltétlenül azonos a mindentudó elbeszéléssel. Esetünkben ugyanis a nar-
rátor gyakran nem tud többet az eseményekről a történet egy-egy szereplőjénél, 
azaz a történetmondás módja a fokalizáció tekintetében nem szubjektív, hanem 
leginkább semleges.29 Genette ezt a semleges történetmondást belső fokalizá-
ciónak nevezi, amin megint csak annyit kell értenünk, hogy a narrátor ugyan-
annyit tud, mint a történet valamelyik szereplője. Ami ehelyütt érdeklődésre 
tarthat számot, az leginkább az, hogy sokoldalú30 belső fokalizációval számol-
hatunk, vagyis a szövegben több alak/több szereplő nézőpontja váltakozik; és 
a történet ezekből a nézőpontokból áll össze. (A Homokember levélproblema-
tikáját figyelembe véve fontos megjegyezni, hogy Genette szerint a sokoldalú 
belső fokalizáció viszonylag „tiszta" megvalósulására a levélregényekben talál-
hatunk példát.) 

Meg kell jegyeznünk, hogy egy narratíva elbeszélésének módja általában nem 
homogén, így természetesen változhat a fokalizáció is, de Genette felhívja rá a 
figyelmet,31 hogy ez a fokalizációváltás leginkább csak az elbeszélés meghatáro-
zott szegmensei között következik be, azaz egy szegmensen belül leginkább 
állandó. A Homokember ennek ellenkezőjére szolgáltat példát: az elbeszélő 
minden pillanatban az éppen jelentkező szereplő nézőpontjába helyezkedik 
bele, anélkül azonban, hogy ezzel az elbeszélés nem-fokalizálttá,32 az elbeszélő 
pedig mindentudó elbeszélővé válna, bár kétségkívül vannak olyan részek, 
amelyek fokalizáltsága minimális (sőt a Spalanzani további sorsáról tudósító 

281. m. 42-97. és SZEGEDY-MASZÁK Mihály: „A regény, amint írja önmagát. "Tankönyvkiadó, 1980. 5-34. 
29Tzvetan TODOROV hagyományos felosztását alapul véve Szegedy-Maszák Mihály fogalmait hasz-

nálom: „A szubjektív elbeszélt) a szereplőnél többet, az objektív viszont általában kevesebbet tud az 
eseményekről..." (SZEGEDY-MASZÁK: Kemény Zsigmond. 72-75.) A kettő között képez átmenetet a sem-
leges történetmondás. 

30 Gérard Genette zéró fokalizációnak nevezi a mindentudó elbeszélőt, belső fokalizációnak azt az 
esetet, amikor a narrátor annyit tud, mint a szereplő és külsőnek, ha a narrátor a szereplőnél kevesebbet 
tud. A belső fokalizáción belül megkülönbözteti, a fix, a változó és a sokoldalú fokalizációt. A fix belső 
fokalizádónál mindig ugyanannak a szereplőnek a szemszögéből látjuk a történetet; a változó esetében 
az egyik szereplő nézőpontját egy másiké váltja fel (például Bovarynê). Lásd: GENETTE: i. m. 206-211. 

3 1 G é r a r d GENETTE: i. m . 208. 
32 Genette felhívja a figyelmet arra is, hogy nem mindig állapítható meg pontosan, hogy zéró vagy 

belső fokalizációval van dolgunk, mert a nem-fokalizált (mindentudó) elbeszélés tűnhet többszörösen 
fokalizáltnak! Ugyanígy egy adott szereplőhöz képest külsőnek nevezhető fokalizáció egy másik -
kevesebbet tudó - szereplőhöz képest belső lehet. (Lásd: GENETTE: i. m. 208-209.) 
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epizódban zéró). Ha tehát belátjuk, hogy ez a semleges történetmondás is több 
helyen áttörtik, akkor a nézőpontok állandó kimozdítottságát, az elbeszélő tör-
ténettől való távolságának egyenetlenségeit a történetmondás módjában (mode: 
látószög/nézőpont és távlat) megnyilvánuló labilitásként értékelhetjük. 

Ez a labilitás világosan olvasható az elbeszélés több pontján is: (1.) A torony-
ban lejátszódó katasztrófajelenet; (2.) Siegmund és Nathanael vitája Olimpiáról; 
(3 ) A zárszó. 

Az, hogy az (1.) esetben megtörik a belsó szempontú történetmondás és az 
elbeszélés befejezett múltból folyamatosba vált át (a magyar fordítás jelen időt 
használ!), nemcsak annyit jelent, hogy az elbeszélés a történetnek megfelelően 
felgyorsul, de a mind ez idáig visszatekintő elbeszélőnek, egy (már-már tudó-
sítóként) jelentkező elbeszélő irányába való elmozdulását is eredményezi. Ezzel 
nemcsak az elbeszélő helyzet változik meg (ahogy arra már utaltunk), hanem a 
történetbefogadó helyzete is módosul. Amíg a történetbefogadó közel kerül az 
eseményekhez és tanúszerűvé válik (a visszatekintő elbeszélő „rendszerint távo-
labb tartja a történetbefogadót az eseményektől..."33), addig a katasztrófa ráf üt 
magán az elbeszélő pozíción, annak tér- és időbeli szerkezetén. 

Ahogy az az ismeretlen-mindentudó nézőpont is rést üt az elbeszélői tudaton, 
ami a (2.) esetben töri át a történetmondás módját. Siegmund és Nathanael 
dialógusában ugyanis nem az a leginkább érdekes, ahogy az elbeszélő eldön-
tetlenül hagyja a vitát, egyfajta polifóniát teremtve ezzel; hanem az, ahogy 
Siegmund Nathanaelnek érvel. Siegmund és barátai nem értik, hogyan bolon-
dulhatott bele Nathanael Olimpiába, „abba a viaszképűbe, abba a fabábuba". 
A gép- és bábszerűségnek a tematika szintjén való megjelenése nem meglepő. 
Annál inkább az azonban, hogy Siegmund ellenvetése nem Olimpia bábszerű-
ségére épül, hanem annak „életszerűségére" (a magyar fordítás kifejezetten ezt 
a fogalmat használja): „[Olimpia] olyan volt számunkra, mintha csak olyan 
lenne/úgy tenne, mint egy élő lény és mintha ennek valami különleges 
oka/magyarázata lenne."34 Ez a mondat azért rendkívül érdekes, mert a herme-
neutikus kód (Barthes) megfogalmazása együtt jelenik meg annak megoldásá-
val. A hermeneutikus kód eme feltörését azonban egyik szereplő nézőpontja 
sem „foghatja át" a történet ezen pontján. A törés azonban megtörténik; anélkül, 
hogy arról akár Siegmund, akár a dialógust idéző elbeszélő tudna (vagy leg-
alábbis eldönthető lenne, hogy tud-e). A kód megfogalmazásának és feltöré-
sének egyazon nézőpontban való megjelenése chiazmust rajzol a szövegbe és 
a szövegben szereplő (ön)tudatba. Ilyen chiasztikus figurát több helyen találunk 
az elbeszélésben: a levelek megírását követően n e m sokkal hazaérkező 
Nathanaelből hazaérkezése pillanatában „elszállt minden rosszkedv", majd alig 
két sorral alább arról értesülünk, hogy „Nathanaelnek mindazonáltal igaza volt, 

33 SZEGEDY-MASZÁK: Kemény Zsigmond. 
34A fordítás a pontosság érdekében szó szerinti. Lásd: E. T. A. HOFFMANN: Gesammelte Werke in 

Einzelausgaben 3. Bd., Aufbau Verlag, 1977. 40. „...es war uns, als tue sie nur so wie ein lebendiges 
Wesen und doch habe es mit ihr eine eigne Bewandtnis." 
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. . .hogy a barométerárus, Coppola felbukkanása gonosz beavatkozás az 
életébe.. . Nathanael már a legelső napokban olyannak mutatkozott, mint akit 
kicseréltek". De ugyanígy: „...a merev, nyársat nyelt Olimpia tökéletesen hide-
gen hagyta [Nathanaelt]...", majd „Nathanael megbabonázottan könyökölt az 
ablakban, nem tudott betelni a mennyei Olimpia látványával". 

A tudat chiasztikus figurái által létrehozott szemantikai apóriák a szöveg 
polifóniáját immáron sokkal inkább a jelentésrétegek megszüntethetetlen in-
kompatibilitásával teszik leírhatóvá. Jó példa erre a már említett katasztrófa-
jelenet, ahol az elbeszélés (és a történet) szerint is „rideg és prózai" Clara szájá-
ból hangzik el a képzelgő (elmegyógyintézetből nemrég elbocsátott) Nathanael-
hez illő mondat, mely szerint a kis szürke bokor „szakasztott úgy fest, mintha 
közeledne felénk!". 

Nemcsak arról van tehát szó, hogy a történetmondás módját illetően kisiklá-
sok figyelhetők meg, amennyiben az elbeszélői perspektívában labilitás mutat-
kozik és az elbeszélő belső és külső nézőpont; semleges, objektív és szubjektív 
(mindentudó) tör ténetmondás között oszcillál; hanem arról is, hogy az 
elbeszélő helyzet egyértelműségének állandó kimozdítottsága korántsem füg-
getlen az elbeszélésben jelentkező tudat meghatároz(hat)atlanságától: a történet 
és elbeszélés állandóan dekonstruálják egymást. Ezzel az a kérdés is felvetődik, 
hogy leírhatók-e a narratív szövegek histoire és discours kétosztatú rendszeré-
vel, vagy azt egy olyan, legalábbis háromosztatú megoldással kell helyettesí-
tenünk, amelyik fokozottabban számol például a szövegképződés pragmatikus 
relációival.35 

Ha továbbra is szem előtt tartjuk, hogy „az elbeszélő szövegben szereplő 
tudatot a nézőpont, a beszélőt ellenben a történetmondó helyzet határozza 
meg", akkor a beszélő és a látó (szem) különbségében kell gyökereznie az 
elbeszélői tudat esetleges hasadtságának. Többek között ezen a ponton ragad-
ható meg a szöveg nem 19. századi jellege. A szövegbe kódolt fokalizációs prob-
lémák ugyanis egy olyan aktív olvasói magatartást követelnek meg, amely nyi-
tott arra, hogy a szöveget ne egyszerűen történetként, hanem a történet sorai 
közé íródó mozgás eseményeként olvassa. A történet linearitása által meghatá-
rozott 19- századi regény követelte olvasási stratégia a Homokember esetében 
kielégítetlen marad. Nem éri el a szöveg sorai között íródó történetet. Merthogy 
egy, a nyelv szubverzív erejét figyelembe vevő értelmezés alapjaiban rengeti 
meg az antropologizáló olvasatok azon vélekedését, miszerint a beszélők saját 
nézőpontot használnak. Észre kell ugyanis vennünk, hogy a szereplői és elbe-
szélői tudat ellentmondásai nemegyszer (bár korántsem mindig) a nézőpontok 
váltakozásával hozhatók összefüggésbe. A német nyelv bizonyos értelemben 
tematizál(hat)ja is ezt a váltást, amennyiben Nathanael Olimpia általi megbabo-
názottságának oka az lehet, hogy belenéz Coppola távcsövébe és a katasztrófa-
jelenetnél is ez a távcső akad kezébe („.. .fand Coppolas Perspektiv"). A német 

55 VÖ. Karlheinz STIERLE: Geschehen, Geschichte, Text der Geschichte. In: Text als Handlung. Fink 
Verlag, 1975. 49-55. 
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„s Perspektiv" (távcső, messzelátó) kifejezés és a szemek állandó cserélgetése a 
nézőpont(ok) („e Perspektive") váltakozását emeli be a történetbe. A nézőpont-
váltások problémakörénél maradva megjegyezhető, hogy Clara sem saját néző-
pontjából beszél a 2. levél esetében, azaz Nathanael történetének értelmezését 
Lothar adja: 

(miután Clara bizonyos érvekkel megkísérli megnyugtatni Nathanaelt (inter-
pretáció), a következőképpen zárja levelét:) „...Szeretett Nathanaelem! Látod-e, 
mily alaposan végigtárgyaltuk Lothar bátyámmal a sötét hatalmak, a titokzatos 
erők kérdését? Van is min gondolkodnom amióta nem kis igyekezettel felje-
gyeztem erről a legfontosabbakat! Lothar utolsó szavait nem értem egészen, csak 
sejtem mire céloznak, mégis úgy érzem, hogy szentigazak."36 

Látható, hogy Clara nem saját szemszögéből beszél, a levél tulajdonképpen 
Lothar szavait tartalmazza, amelyeket Clara egyszerűen idéz, anélkül, hogy akár 
értené = meggyőződése lenne = magáévá tenné = sajátja lenne. (Ezt támasztja 
alá az is, hogy Clara rövid időn belül ellentmond magának levelében: a „...le-
veled első szavai mélyen megráztak... Izzó tőrként hasított belém a gondolat: el 
kell válnunk, sosem látlak többé.. ." ellentétben áll a néhány sorral később olva-
sottaknak: „Kérlek is, édes szerelmem, hogy ne haragudj rám, ha netán azt hal-
lod majd Lothartól, hogy... az én kedélyem ugyanolyan vidám és derűs mint 
mindig.") A „hangulatváltás" oka véleményünk szerint nem az átaludt éjszaka, 
hiszen Lothar már a levél elolvasásának napján is megpróbálta megnyugtatni 
Clarát, „de kevés sikerrel", hanem a nézőpontváltás. Míg az első idézet esetleg 
Clara nézőpontját juttatja érvényre: megrázkódtatás, félelem a kedves elvesz-
tésétől stb., addig az utóbbi minden bizonnyal Lotharét. Ehelyütt megragad-
hatóvá válik, ahogy az egyes elbeszélő pozíciókban a különböző nézőpontok 
felülírják egymást. 

A Nathanael-Clara pszeudo-dialógus is csak most válik teljessé: nem pusztán 
Nathanael beszél el Clara mellett (nem ír neki, ironikusan értékeli Clara azon 
próbálkozását, hogy megnyugtassa stb.), hanem Clara is elbeszél Nathanael 
mellett: vagy csak az izgatja, hogy sosem láthatja többé ő! Nathanaelt, vagy 
pedig más nézőpontot ismétel/mond fel gépszerűen kedvesének: a gépszerű 
áldialógus figurája ez a novellában; ahogy Nathanael és Olimpia dialógusai is 
azok. 

Az elbeszélői szinten jelentkező dadogás a történetben az afázia alak-
zataként ismétlődik, meghatározva a szöveg szemantikai szintjének egészét 
(gép-allegória). De ugyanígy a beszéd szemantikai szinten jelentkező dísz-
funkciója is fellelhető a narratív szerkezetben (fokalizáció). 

Fel kell figyelnünk arra is, hogy bár Nathanael levelei esetében a beszélő és 
a nézőpont egybeesik, mégiscsak szerephez jut a nézőpontváltás, sőt éppen a 
nézőpontok állandó váltakozása vezet egy bizonyos szétszewantizálódási folya-

i ( 'A kiemelések tőlem származnak. A magyar fordításon a német eredeti alapján módosítottam egy 
helyen, mert Clara nem Lothar 'ismét idézett' szavait nem érti, hanem „utolsó szavait": „Lothars letzte 
Worte verstehe ich nicht ganz..." 
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mathoz. Ennek megfelelően bajosan lenne csak eldönthető, hogy a Homok-
ember esetében vajon mesefiguráról; az Ördögről mint szellemi minőségről; a 
Gonosz pusztán mitikus alakjáról; a barátságtalan és gonosz ügyvédről (Coppé-
lius) vagy az optikus Coppoláról van-e szó; vagy éppen mindről egyszerre. 
Nathanael levelei ugyanis világossá teszik, hogy többféle nézőpontból nyer ma-
gyarázatot a Homokember „ki"-léte. A nézőpontok sokféleségét maga az el-
nevezés is jelzi (109-);37 - Homokember: mesefigura; (109.) — Homokember: 
allegória („Homokember nincs, édes gyermekem - felelte anyám —; ha azt mon-
dom nektek: jön a Homokember, csak azt akarom mondani, hogy álmosak vagy-
tok már, leragad a szemetek, mintha homokkal hintették volna tele."); (109-110.) 
— Homokember: a világban ténykedő Gonosz mitikus alakja (ez a dajka néző-
pontja); (112.) - Coppélius = Homokember (a gyermek Nathanael nézőpontja); 
(108.) - Coppola = Coppélius; (122.) - Giuseppe Coppola: aki nem azonos 
Coppéliussal (Spalanzani nézőpontjának automatikus átvétele: .Járok itt egy 
nemrégiben érkezett fizikaprofesszor előadásaira... ő hosszú évek óta ismeri 
Coppolát...") stb. Arról van tehát szó, hogy az értelemösszezáródás folyamatát 
minduntalan kizökkenti ezeknek a nézőpontoknak a pluralitása, lévén a szöveg 
nem ad lehetőséget a metaforikus szerkezet okozta állandó áthelyeződések meg-
akasztására, azaz nem adódik az elbeszélésben olyan autentikus pozíció, amely 
megszilárdítaná az egyes jelölők játékát, lezárná azok egymáson való elcsúszásat, 
amely mint ilyen egyre inkább az olvasás teljesítményének mutatkozik. 

A nézőpontváltások lezár(hat)atlanságát jól érzékelteti a levél-problematika is 
(ki áll a szerkesztői-szerzői? munkáról tanúskodó levelek mögött). A szerző-
elbeszélő ugyanis csak annyit állít a leveleket illetően, hogy azokról 'Lothar 
jóvoltából van tudomása'. Németül ezen a helyen a „mitteilen (jm)" kifejezés 
szerepel, ami a 'hozzájut', 'átad', 'továbbít', 'közöl', 'vkivel tudat', '(meg)ismertet' 
jelentések irányába egyaránt nyitott. Ily módon a szöveg lehetővé tesz egy olyan 
értelmezést, amelyben Lotharnak az elbeszélés tekintetében jóval nagyobb a 
szerepe, mint magában a történetben; lévén a megmutatott nézőpontváltásokat 
és -cseréket most Lothar nézőpontja írja felül, hiszen ha Lothar nem átadta a le-
veleket, hanem csak megosztotta/ismertette/elbeszélte azokat (tartalmukat), 
úgy már szükségszerűen szelektált, súlyozott, esetleg hozzátett; vagyis a fik-
cionálás aktusát38 hajtotta végre maga is. Ennyiben maga az elbeszélő a történet 
elbeszélésével/ben csak egy „fiktív" szöveget olvas újra, felvetve ezzel a kérdést, 
hogy mi magunk nem ezt az (újra)olvasást olvassuk-e a Homokember szöve-
gében. A szó többértelműsége tehát kettéhasítja az elbeszélői tudatot, olyan sze-
mantikai rétegzettséget hozva ezzel létre, ami az olvasásnak a műbe való be-
íródása lehet, ahogy immáron a hermeneutikus kódot Siegmund nézőpontjában 
feltörő 'mindentudó' nézőpontot is az (újra)olvasás szövegbe visszaíródó alak-
zatának tekinthetjük. Ennek észrevételére (olvasására) akkor vagyunk képesek, 
ha nem egyszerűen az elbeszélt történetet, hanem a történet (sorai) közötti 

37 USZPENSZKIJ: A kompozíció poétikája. Európa, 1984. 36-55. 
38 Wolfgang ISER: A fikcionálás aktusai In: Az irodalom elméletei /l/Jelenkor 1997. 51-83. 
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történetet - ami pedig egy olvasás története - is olvassuk. Ezen a helyen talán 
már az is világosabban látható, hogy milyen kétséges az elbeszélő „minden-
tudóként" való önpozícionáltsága. A (szerző-)elbeszélő korántsem uralja - sok-
kal inkább olvassa - az elbeszélést: a feltárt narratív rések és labilitások im-
máron az elbeszélő/az olvasó skizofréniájának jegyei lesznek. Az elbeszélő az 
elbeszélés szintjén ugyanis éppen úgy elveszik a szemantikai szétcsúszásokban 
és áthelyeződésekben (a metaforikus szerkezet megakaszthatatlanságában), 
ahogy a történet szintjén Nathanael is beleőrült az identifikációs kísérletek le-
zárulhatatlanságába. Ezzel az identifikálhatatlansággal összefüggésben tartja 
Manfred Frank Coppelius alakját 'a szerepcsere/a behelyettesítés/az áthelye-
ződés megtestesült képességének'.3 9 Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy nem-
csak Coppelius esetében beszélhetünk alak- és szerepcserékről, az elbeszélés 
más alakjai is identifikálhatatlanok, esetükben sem beszélhetünk egységes jel-
lemről, nem tudjuk, hogy kik is valójában. Vagyis nem Coppelius a metafora, 
hanem a szöveg tropológiai rendszere teszi az alakokat azonosíthatatlanná. Mert 
kicsoda Clara? Sohasem halljuk őt saját nézőpontból beszélni, alakját mindunta-
lan felülírják Lothar és az elbeszélő nézőpontjai. Kicsoda Olimpia? Tudjuk róla, 
hogy gép, ám ezzel egy időben az is kiderül, hogy szemei Nathanael szemei 
(Spalanzani Nathanaelnek: „A szemét... a szemét tőled lopta az az... átkozott"). 
Kicsoda Spalanzani? A harmadik levélben Nathanael arról értesíti Lothart, hogy 
jár egy nemrégiben érkezett fizikaprofesszor előadásaira, „akit a híres termé-
szetbúvárhoz hasonlóan Spalanzaninak hívnak". Azaz Nathanael professzora 
nem Spalanzani. Ezzel szemben az elbeszélő arról tájékoztat bennünket , hogy 
Nathanael G.-ben „hallgatja a híres-neves fizikaprofesszor, Spalanzani előadá-
sait". (De ugyanígy felvethetjük a kérdést, hogy nem gép-e maga Nathanael 
is?40) A szöveg ugyanis nemcsak hogy nyitott az identifikálás ezen kérdéseiben, 
de ebben a nyitottságban éppen az olvasás során elérni kívánt végleges azono-
síthatóságnak és értelmi kimerítettségnek a lehetetlenségét olvashatjuk és „ol-
vassa" maga az elbeszélő is. 

Irodalmi művek alaktani elemzése azzal a következtetéssel szolgál, hogy -
általánosítással élve - a történetmondásos művek alaptrópusa a metonímia, 
szemben a lírával, amelyet a metafora jellemez.41 (Mindez persze nem jelent ki-

39 Manfred FRANK: Steinherz und Geldseele. Ein Symbol im Kontext. (Nachwort zu: Das kalte Herz. 
Texte der Romantik. Frankfurt/M, 1978.) 

40 Egy Nathanael gép voltát hangsúlyozó értelmezés lehetősége attól függ, hogy az olvasó mennyire 
veszi komolyan a beszéd diszfunkcióinak alakzatait a szövegben és hogyan olvassa azon szöveghelyet, ahol 
a Coppéliust és apját megleső Nathanael lelepleződik; feltéve ezzel a kérdést (és erre valószínűleg a 
Hoffmann-szövegek lehetnek a legjobb példák), hogy a fantasztikum/az álom olykor - és ez talán ez az eset 
- nem olvasás-alakzatként/olvasásmódként működik-e, az önéletrajzisághoz (Paul de Man) hasonlóan: 
„- Mester! Mester! Az én Nathanaelem szemét ne bántsd!... Ne bántsd!!... Coppelius velőtrázó kacajt halla-
tott. - No jó, hát tartsa meg a fiatalúr a szemét!... - süvöltötte. - Hadd pityeregje el a magáét ezen a világon; 
de előbb azért vizsgáljuk meg a szerkezet kezét meg a lábát. - Azzal kíméletlenül csuklón ragadott, hogy 
csak úgy ropogott, lecsavarta mindkét kezemet, majd a lábamat is, és összevissza cserélgette őket." 

41 Vö. SZEGEDY-MASZAK Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről. In: „Minta a szőnyegen". 
Balassi, 1995. 24-66. Uő: Az ismétlődés mint a művészi anyag formává szerveződésének elve. In: Világ-
kép és stílus. Magvető, 1980. 437. 
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zárólagosságot, és azt sem jelenti, hogy „a történetmondásban teljesen el-
hanyagolható lenne az alakzatok szerepe".42 Talán azt is kijelenthetjük, hogy az 
egyébként ok-okozati szerkezetekre épülő történetmondásos művek egy „mé-
lyebb" szerkezete gyakran metaforikus sajátosságú.) 

Irodalomtörténeti vonatkozásokat szem előtt tartva azt mondhatjuk, hogy 
Hoffmann ezen szövege több értelemben is eltér a 19- század hagyományos 
elbeszélésformáitól.43 A szövegben kérdéses marad az elbeszélőnek a törté-
nethez való viszonya és attól való távolsága; az elbeszélői tudat következet-
lenségeinek eredményeképpen nem rögzül egy adott és képviselt értékrend-
szer; sőt maguk a jellemek is lezáratlanok, átcsúsznak egymásba, minthogy az 
állandó nézőpontváltások és -felülírások következtében sohasem lehet tudni, 
hogy ki kinek a szemével lát. Ha a metaforikus írásmód előtérbe kerülése az 
elbeszélés 20. századi módjával hozható összefüggésbe,44 akkor talán nem 
véletlen, hogy a 19. és a 20. századi próza között több szempontból is átmenetet 
képviselő Henry James45 fokozott mértékben fordul a hasonmás romantikától 
örökölt szerkezeti megoldása felé,46 felhasználva azt a realista igényű jellem-
alkotástól és a 18-19. századi regény példázatos jellegétől való eltávolodás meg-
valósításához. Mint arra Szegedy-Maszák felhívja a figyelmet, a hasonmás alak-
zata tulajdonképpen metaforikus szerkezet,47 és mint ilyen eltérfíti az olvasást) 
a szöveg linearitásától. 

Az elemzett sajátosságoknak megfelelően a Homokember szövegének linea-
ritását minduntalan megszakítja, felforgatja a kompozíció-dekompozíció alakza-
tának kettős mozgása. Erre a számos közül csak egy példa az elbeszélés záró 
bekezdése,4 8 ahol az a kérdés merül fel, hogy vajon fájdalmas iróniaként olvas-
suk-e a szövegrészt, és ezzel Nathanael nézőpontját (Clara mint végtelenül 
prózai lény) olvassuk éppen; vagy pedig megint csak a szemantikai zavar és az 
elbeszélői megbízhatatlanság „helyének" tekintjük, amennyiben a magát objek-
tívnek beállító elbeszélőről egyrészt kiderül, hogy elfogult49 Clarával szemben, 
másrészt pedig Clara nézőpontjából (amely nézőpont addig nem tűnt fel az 

42 SZEGEDY-MASZÁK: AZ irodalmi mu alaktani hatáselméletéről. 48. 
43 Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés. Kozmosz Könyvek, 1984. 65. 
4 4 1 . m . 6 9 - 8 3 . 
45 SZEGEDY-MASZÁK: Minta a szőnyegen. 139. 
4 6 SZEGEDY-MASZÁK: Az ismétlődés... 4 3 8 - 4 4 0 . 
4 7 1 . M . 4 3 6 - 4 3 7 . 
48„...Sok-sok esztendő múltán valaki állítólag látta Clarát messzi vidéken, amint egy csinos udvarház 

kapuja előtt üldögél, nyájas férj oldalán, kéz a kézben, előttük két vidám fiúcska játszadozik. Eszerint 
mégiscsak meglelte Clara azt a nyugodt családi boldogságot, amely az ő derűs, életvidám természetéhez 
illett, s amelyet a bomlott lelkű Nathanaeltől sohasem kaphatott volna meg." 

49 Az elbeszélő a levelek után való megszólalását követően 'már bízvást folytathatná az elbeszélést, ám 
Clara képét oly elevenen látja maga előtt, hogy hasztalan próbálja róla elfordítani tekintetét, mint azelőtt 
is mindig, ha rámosolygott'. Ki ne látná, hogy az elbeszélő szerelmes Clarába, de az legalábbis elbűvöli. 
Nem tartozik tárgyunkhoz, ezért csak megjegyezzük; nem egy féltékenység történetét hívják-e elő ezek 
a helyek, nem az elbeszélő-e a zárásban említett „nyájas férj", aki a történetmondás elején még mint 
Nathanael barátja pozícionálja magát. 
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elbeszélésben) zárja a történetet, végképp lehetetlenné téve egy egységes szer-
zői tudat „összerakását". 

Kompozíció és dekompozíció eme kettős irányú mozgását magának az olva-
sásnak a mozgásaként foghatjuk fel (olvashatjuk). Ezt értettük azon, hogy tulaj-
donképpen mindvégig az olvasást (és annak problematikusságát) olvashatjuk 
egyfajta „anagrammatikus", sorok közé íródó történetként a szövegben. Az 
olvasást mint dialogikus struktúrát az értelemegységre való törekvés és annak 
kisiklása; konzisztens jellemek felépítése és azok összemosódása; az előrete-
kintés és a visszacsatolás kettős mozgása jellemzi, vagyis egy adott értelmezés-
nek egy másik értelmezés, egy másik nézőpont számára való kitettsége. Ahogy 
Gadamer fogalmaz: „Valójában az a helyzet, hogy saját előítéletünk csak akkor 
vesz részt igazán a játékban, ha ő maga is kockán forog."50 A szemek kicserélése, 
az összerakás és áthelyezés metaforikája valamint az afázia (egyrészről a nyelvi 
megformálásnak, másrészről pedig a megértés képtelenségének) szövegbeli 
alakzatai tulajdonképpen a kompozíció-dekompozíció (az olvasás) játékának 
allegóriáiként olvashatóak. „Hisz ez az egész egy allegória... egy végigvitt 
metafora!" - hangzik el a szöveg vége felé. A szöveg ezen a helyen maga is tex-
tusként „olvassa" saját magát, ahogy Nathanael versének önparabolikus alakzata 
is ezt teszi. 

(III.) A következőképpen foglalható össze Kierkegaard romantika-kritikájának 
Bohrer által adott51 interpretációja. Bohrer úgy véli, hogy Kierkegaard támadja a 
„poetisch leben" romantikus követelményét, mégpedig mint olyat, ami az ember 
leginkább sajátját, azaz individualitását veszélyezteti, tördeli szét. Ezért fogalmaz 
Bohrer úgy, hogy ha Kierkegaard ezt a romantikus követelményt támadja, akkor 
annak „nem objektív-teoretikus oka van, hanem sokkal inkább egy szubjektív, 
nevezetesen az a törekvés, hogy megőrizze/megtartsa az emberben sajátjaként 
meglévő „Eredetit", az „individualitást" az esztétikai transzformáció ellené-
ben".52 Bohrer ennyiben azon a véleményen van, hogy Kierkegaard az ember 
„individualitását", „An sich-voltát" szegezi az esztétikai felbomlás veszélyének 
ellenébe. Ennek megfelelően Bohrer interpretációjának alapgondolata az, hogy 
filozófiájában Kierkegaard mindenképpen egy olyan „mentési akciót" szorgal-
maz, ami „átvezetheti", átmentheti az Esztétikai pillanatban való megalapo-
zottságát az Etikai kontinuitásába; meghaladva ezzel az esztétikai tudat élmény-
szerűségének összefüggéstelenségét.53 Bohrer másik tézise, hogy Kierkegaard a 
romantikában kritikailag felismert faktorokat az Esztétikaiban veszi újra észre, 
azaz az esztétikai stádium nem más, mint a romantika (hogy ezen Bohrer mit ért, 
az nem világos) analógiája vagy analitikája. A romantika fogalmának meghatá-

50Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Gondolat, 1984. 212. 
51 Kari Heinz BOHRER: Die Kritik der Romantik. Kierkegaards Analyse des aesthetischen Bewusstseins. 

Suhrkamp, 1989. 62-72. 
521. m. 69. 
"Vö . i. m. 71. 
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rozatlansága annyiban korántsem érthetetlen, hogy Bohrer tulajdonképpen 
abban a közvetítési aktusban látja megadhatónak Kierkegaard irodalom- és 
filozófiatörténeti pozícióját, amely aktusban bizonyos poétikai jegyek (a roman-
tika egyes poétikai jellemzői) már a tudat jellemzőiként jelennek meg. Ez a pont 
lenne a Kierkegaard kapcsán sokat emlegetett egzisztenciális fordulat: a disz-
kontinuitás, a kimozdítottság, a végtelen progresszus feladottsága (feladat 
[Aufgabe]) és a hasadtság mint a romantikus és kora romantikus poétika, illetve 
elmélet jegyei ehelyütt már egy tudat, mégpedig „az önmagát megfigyelő mo-
dern tudat"54 ismérvei lesznek. Bohrer szerint Kierkegaard a romantikát ezzel 
oly módon közvetítette a 19. század második fele számára, hogy az ' többé már 
nem az irodalomtörténet epokálisan behatárolható eltévelyedéseként, hanem a 
művészileg észlelő tudat számára mindig megmaradó kihívásként jelent meg'.55 

Ez a gondolatmenet több helyen is problematikussá válik, ha tekintetbe vesszük 
a Kierkegaard-szövegek irodalmi jegyeit. És mivel ehelyütt nincs mód arra, hogy 
az interpretáció minden egyes, számunkra problematikus pontjára rámutassunk, 
most csak azt a kérdést tesszük fel ismét, hogy vajon lehetséges-e a filozófiai (és 
minden egyéb) diskurzusnak úgy közelednie a Kierkegaard-szövegekhez, hogy 
nem számol például a Vagy-vagy narratív szerkezeteivel, annak regényszerű for-
máival és peritextuális elemeivel. 

A Kierkegaard-interpretációk történetét tekintve meglehetősen érdekes és 
lényeges az a tendencia, amely szerint az értelmezők majd mindegyike az Etikai 
„gyámsága" alá helyezi az esztétikai stádiumot, következetes, meghatározott és 
előrehaladó mozgást írva ezzel bele a Vagy-vagy szövegébe. És bár korántsem 
osztjuk azokat a nézeteket, melyek szerint Gadamer hegeliánus lenne, annyi 
azonban mégis bizonyosnak tűnik, hogy az esztétikai tudat absztrakciójának 
vizsgálata során Gadamer meglehetős gyorsasággal szelídíti meg az esztétikai 
stádium szubverzív potenciálját. Az élményesztétikák kritikája kapcsán Kierke-
gaard-ban látja megadhatónak azt az alakot, aki elsőként ismerte fel és érvényte-
lenítette az élményen alapuló esztétikák punktualitását és állította helyre mű-
vész és „megértő" identitását: „Én úgy látom, hogy már Kierkegaard bebizonyí-
totta ennek az álláspontnak [vagyis az élményen alapuló esztétikának] a tart-
hatatlanságát, amikor felismerte a szubjektivizmus romboló következményeit, s 
elsőként írta le az esztétikai közvetlenség önmegsemmisítését. Az egzisztencia 
esztétikai stádiumáról szóló tanítását az etikus álláspontjáról koncipiálta, aki 
tudatára ébredt a tiszta közvetlenségben és diszkontinuitásban való egzisztencia 
elvetemiiltségének és tarthatatlanságának."56 Gadamer a morális felháborodás 
hangján szól és méltatja Kierkegaard-t, hogy lehetővé tette 'az önértelmezés 
kontinuitását a mindenkori esztétikai benyomás jelenléte ellenére is'. Mindkét 
interpretáció magán hordja a Kierkegaard-értelmezések sajátos dogmáit. Esze-
rint az interpretációk (említettek és nem említettek egyaránt) két meglehetősen 

541. m. 72. 
55 Uo. 
5 6 GADAMER: i. m . 84 . 
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zárványszerű előfeltevéssel nyúlnak a Kierkegaard-szövegekhez. Egyrészről az 
Esztétikai mindig érvénytelenítődik az Etikainak való alávettetésben, másrészről 
pedig — és ez részben oka az elsőnek - egyetlen képviselt érték- és igazság-
rendszert feltételeznek a szövegekben, ezt foglalva össze Kierkegaard szerzői 
nevében. Véleményünk szerint azonban nem véletlen és nem is puszta szeszély, 
hogy az egyébként filozófiai szövegek irodalmi jegyekkel rendelkeznek, és 
hogy ezen jegyek figyelembevétele rávilágít az értelmezés problematikus pont-
jaira. 

Az álnév-problematikát illetően például megjegyezhetjük, hogy a pszeu-
donimitás önmagában még nem akasztja meg és nem problematizálja a befo-
gadást; egyszerűen szerzői névként, azaz peritextusként viselkedik. Természe-
tesen ebben az esetben is többféle funkcionális aspektusa lehet. Igazán azonban 
akkor kell foglalkoznunk vele, ha feszültség indukálódik közte és más paratex-
tuális alakzat között, paratextuson a szöveget övező valamennyi kontextust 
értve: „.. .minden kontextus paratextusként hat"57 - mondja Gérard Genette. 
Konkrét példát hozva: Viktor Eremita mint közreadó feszültségbe kerül azon 
elő-ítéletünkkel, hogy a szövegről tudjuk: empirikus/történeti értelemben vett 
készítője egy bizonyos Sörén Kierkegaard volt. Ezt a feszültséget a mai könyvki-
adás úgy fokozza, hogy szerzőként Kierkegaard-t jelöli meg, Viktor Eremitát 
ezzel textus és paratextus határára tolva el: az olvasó ugyanis teljes joggal 
tarthatja a harmadik, negyedik belső lapon található és Viktor Eremita közre-
adóságára vonatkozó információt immáron a szöveg alakzatának, ahogy Ere-
mita előszava is olvasható Kierkegaard szövegének első egységeként. Mindezen 
problémák azt sejtetik, hogy a szerző elsősorban nem valóságos személy, ha-
nem funkció: a szerzői név „jelenléte klasszifikációs funkciót lát el: az ilyen név 
lehetővé teszi bizonyos számú szövegek csoportosítását, elhatárolását, közülük 
egyesek kizárását, s e szövegek másokkal való szembeállítását".58 Mint funkció 
azonban „nem spontánul alakul, hanem egyszerűen úgy, hogy egy diskurzust 
egy egyénnek tulajdonítunk".59 Foucault azt is hangsúlyozza, hogy a szerzői név 
mint funkció „egyszersmind azt is lehetővé teszi, hogy leküzdjük azokat az 
ellentmondásokat, amelyek egy szöveg-sorozatban felbukkanhatnak: kell len-
nie valahol... egy olyan pontnak, ahonnan nézve az ellentmondások fel-
oldódnak".60 És ez az a pont, ahol az általunk említett interpretációk megadják 
magukat egy funkcionális paratextus61 absztrakciójának: Kierkegaard mint 
szerzői név meghatározott irányt, linearitást ír bele a szövegbe, egyértelműsít és 
hatalmilag dönt. A szerzővel „olvasott" szöveg éppen azt tagadja meg, amiben 
saját maga áll: a választás.. Ehelyütt természetesen nem keríthetünk sort a Vagy-

57 Gérard GENETTE: Paratexte. Campus Verlag, 1989. 15. 
58 Michel FOUCAULT Mi a szerző? Világosság 1981/7. 26-40. 
59 Uo. 
60 Uo. 
61 Genette a paratextusok karakterizálása során megkülönbözteti az illokutív és a funkcionális para-

textusokat. A szerzői nevet ő az előbbiekhez sorolja, hangsúlyozva azonban, hogy az illokutív paratex-
tusoknak is jelentős funkcionális aspektusaik lehetnek. 
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vagy széleskörű elemzésére, inkább csak egy mozzanatra hívnánk fel a figyel-
met. A választás kérdéskörét ezért nem is a tematika szintjén vesszük tekintetbe, 
hanem mint a szövegértésre/az olvasásra jellemzőt. Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy a Vagy-vagy-ban nemcsak az olvasás tudatos problematizálása történik 
meg, de maga a filozófia (a kierkegaard-i mint olyan, lásd: szerző-funkció) az 
olvasásban íródik csak. A filozófia ennyiben nem a szöveg soraiban, hanem 
azok között, nem a Kierkegaard nevével fémjelzett szövegekben, hanem a szö-
vegek között lehetséges. Mindez filozófiatörténeti következményekkel is jár, 
amennyiben az igazság fogalmában és felfogásában is változást implikál. Az 
igazság immár nem tárgyszerűen adott, amelyhez egyszerűen hozzáférhetnénk, 
hanem fel-adott; az értelmezés számára. A Vagy-vagy szövegrendszere a pszeu-
donimitás alakzatainak mozgásba hozásával különböző olvasásmódoknak ad 
lehetőséget, a paratextusok játéka szövegekre bontja a szerzőt. 

Szöveg és olvasás lineáris egymásutánként történő elképzelését jól érzékelteti 
Gadamer interpretációja, aki ebből a pozícióból az esztétikainak az etikai által 
történő felülírásaként olvassa a szöveget. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy 
a pszeudonimitás Kierkegaard által használt formája, az „Autorenunterschie-
bung"62 mint paratextuális alakzat dekomponálja a diskurzusnak a szöveg iden-
tifikációjára törekvő műveleteit, kérdéses identitású szövegeket hozva ezzel 
létre; akkor könnyen belátható, hogy ezzel egy olyan, többféle irányba mozgó 
olvasás jut lehetőséghez, amelyet a szövegközöttiség fogalmával írhatnánk le. 
A kierkegaard-i filozófia ezért leginkább az olvasás terméke, a stádiumok, szö-
vegek és szemantikai egységek közé beíródó választásoké. Ennyiben a zárvány-
szerű etikai értelmezésről el kell ismernünk, hogy az nem a szövegbe van bele-
írva (annak elemei a szerző egységének dekomponálása következtében elmo-
zognak egymáson), hanem csak az olvasás hozza létre és ennek megfelelően 
csak az olvasói döntés igazolja. 

Az olvasás hangsúlyozása semmiképpen sem öncélú. Azt gondoljuk ugyanis, 
hogy ha Gadamer a Kierkegaard-nál megjelenő esztétikai tudatot az élményben 
látja megalapozottnak, akkor valóban nem lehet más választása az Igazság és 
módszemek, mint hogy azt felülírja az etikai kontinuum által. Mellesleg Bohrer 
értelmezése is az élményjelleget emeli ki, amennyiben szerinte a Vagy-vagy 
„valóság" és „hangulat" ellentétének retorikájára mint a kontinuitás és a punk-
tualitás szembeállítására épül. Véleményünk szerint azonban egy ilyen értel-
mezés az esztétikai szubsztanciát (a pillanat közvetlenségét - Don Juan —) 
közvetlenül felelteti meg az esztétikai tudatnak (a reflektálódott esztétikainak -
Johannes - ) , amely eljárás a szöveget figyelembe véve legalábbis problema-
tikusnak nevezhető. Az esztétikai tudat, vagy ahogy Bohrer fogalmaz: az esztéti-

62 Idézett munkájában (1989) Genette a pszeudonimitás különböző formáit tárgyalja (50-57.), és az 
„Autorenunterschiebung" [hozzávetőlegesen: szerzónek-tulajdonítás, szerzői név betoldása] fogalmával a 
pszeudonimitásnak azt a változatát jelöli, amikor „a tényleges szerző saját művét egy imaginárius 
szerzőnek tulajdonítja", és azt ellátja azzal a paratextuális apparátussal, amely ahhoz szükséges, hogy a 
kitalált „szerző egzisztenciája hitelesként tűnjön fel". 
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kailag észlelő tudat ugyanis értelemszerűen tudat, vagyis reflektáció, és ezzel 
számára a közvetlenség mint olyan már mindig el is veszett. „Sein" és „Be-
wusstsein" ezen egymásnak való meg-nem-felelésében adhatjuk meg a kora 
romantikus gondolkodás (Novalis: Fichte-Studien; Hölderlin: Urtheil und Seyrí) 
egyik legfontosabb felismerését, amelyet Kierkegaard Hegellel szemben juttat 
érvényre nő és férfi („A n ő ugyanis szubsztancia, a férfi reflexió"63), ártatlanság 
és reflexió, erotika és beszéd ellentétpárjaiban. Ennyiben nem a punktualitás-
ban vagy a hangulat iránti fogékonyságban, hanem sokkal inkább az „esztétikai 
észlelés" bevégezetlenségében ragadható meg az esztétikai tudat hangsúlyozott 
diszkontinuitása. 

A csábító naplójának szövege mint az esztétikai identitás analitikája éppen 
ezért nem az élményszerűséget, hanem az olvasást, nem a hangulat punktua-
litását, hanem a naplót mint szöveget problematizálja. Az esztétikai tudat iden-
titásának hasadtsága a szöveg és az olvasás asszimetriájának megismétlése. 
Megfigyelhető, hogy a napló szövege több szinten is az olvasás köré szerve-
ződik. A csábító első fokon a lányt olvassa mint szöveget, mint „poézist".64 

A napló azonban nem tartja fenn szöveg és olvasás egymásrakövetkezésének 
linearitását: a lány az olvasásban egyben teremtődik is. A csábító a lány poézi-
sének megfelelően valamivé olvassa Cordéliát, kérdésessé és labilissá téve ezzel 
annak tényleges identitását, kitéve azt a 'valóságos és eszményi közötti' oszcil-
lálás65 lezárulatlanságának. Észre kell azonban vennünk, hogy a csábító mégis 
mindig csak önmagát olvassa. „Belekölteni magunkat egy lányba - művészet; 
belőle megkölteni önmagunkat - mestermű."66 Ez a mestermű pedig maga 
A csábító naplója, amelynek története valójában a szöveg önolvasásának tör-
ténete („...jelenj meg, téged költelek, saját költeményemet falom, és ez a táp-
lálékom."). A csábító ugyanis nem egyszerűen a helyzetet élvezi (élmény), 
hanem „a helyzetben önmagát",67 nem szerelmét, hanem szerelme történetét. 
A helyzet élvezete szükségszerűen külső nézőpontot kíván meg („... nem élvezi 
a helyzetet, mivel maga került bele..."68), a csábító mint önmaga megköltött-
ségének olvasója ezért egyszerre van kívül és belül saját történetén! Az önmagát 
olvasó tudat eme hasadtságát tematizálják a szövegben a kép-alakzatok: „Min-
den kép, én magam mítosz vagyok önmagamról, hiszen nem mítoszhoz hason-
ló az, ahogy erre a találkára sietek?"69 „Minden erotikus viszonyt úgy kell átélni, 
hogy könnyű legyen olyan képet alkotni, mely e viszony minden szépségét tar-
talmazza."70 „Van egy ismert rézmetszet. Egy gyónó lányt ábrázol... A szituáció 

63 Sörén KIERKEGAARD: Vagy-vagy. Osiris, 1994. 335. 
641. m. 276. 
65 Lásd: i. m. 263. 
661. m. 288. 
671. m. 241. 
681. m. 263. 
691. m. 345. 
701. m. 304. 
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igen csábító, és nincs kifogásom az ellen, hogy a háttérben helyezkedjem el.. ,"7i 

stb. Ez az alakzat-rendszer világossá teszi, hogy az esztétikai tudat említett 
hasadtságát nem egyszerűen az élményszerűségben, az élmény punktuali-
tásának egy adott kontinuumban való rögzíthetetlenségében ragadhatjuk meg 
(a kép, a napló (a szöveg) éppen ez a „képződménnyé válás"), hanem sokkal 
inkább valóság és napló világos megkülönböztetésének, viszonyuk kauzális-
genetikus összefüggésekkel való leirhatóságának (kauzális összefüggésekbe 
való beírhatóságának) kérdésessé válásában. Paul de Man utal rá egy helyen,72 

hogy az esztétikai szublimáció gondolata, mely mint ilyen „a fájdalom szem-
léletével helyettesíti magát a fájdalmat", azon neoklasszikus-imitációs hiten ala-
pul, miszerint tévedhetetlenül megkülönböztethető egymástól műalkotás és 
valóság. Ezek ok-okozati viszonyba állításának problematikus volta jelentkezik 
Paul de Man önéletrajzról szóló írásában is: „Azt képzeljük, hogy az élet úgy 
hozza létre az önéletrajzot, ahogy egy tett a maga következményeit, de n e m 
volna-e éppoly jogos azt feltételezni, hogy talán az önéletírói vállalkozás hozza 
létre és határozza meg az életet, és hogy bármit is tesz az író, azt valójában az 
önarckép-rajzolás technikai kívánalmai vezérlik, és minden tekintetben a mé-
dium eszköztára határozza meg?"73 Ha ezt összevetjük azzal, hogy „minden 
erotikus viszonyt úgy kell átélni, hogy könnyű legyen olyan képet alkotni, mely 
e viszony minden szépségét tartalmazza", akkor felmerül a kérdés, hogy maga 
az Esztétikai nem éppen a nyelviség ama kiiktathatatlan retoricitásában kere-
sendő-e, ami mint ilyen a kauzalitás és a reprezentáció felől kezeihetetlennek 
(szubverzió) és 'koncipiálandónak' mutatkozik. Az „esztétikai stádium" paradig-
mája szerintünk ugyanis nem az élményszerűség punktualitásában, hanem a 
helyettesítések (metafora) és a visszafordíthatóság (metonímia) tropológiájában 
adható meg. Ennyiben azt mondhatjuk, hogy a „posztromantikus" gondolkodás 
két pontján (Kierkegaard és Nietzsche) egyszerre problematizálódik esztétikum 
és valóság viszonya; amennyiben Nietzsche az „igazságot" 'metaforák, meto-
nímiák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő seregének' tekintve74 ki-
emeli, hogy hangsúlyozottan a nyelv az a közeg, amelyben az áthelyeződések 
és helyettesítések ezen játéka végbemehet. 

Ehhez kapcsolódva a Vagy-vagy egy másik szövegére szeretnénk felhívni a 
figyelmet, amely ugyanazt, a nyelvileg teremtődő és a nyelven túli valóság vi-
szonyára vonatkozó megfordítást ismétli, amelyet a Csábító naplója tematizál. 
Ennek megfelelően A legszerencsétlenebb című írás a kauzális és bináris kód-
rendszer összezavarására épül. A szöveg említése annál is inkább fontos lehet, 
mert a tematika szintjén látszólag kiváló példát szolgáltat (egy reprezentációelvű 
esztétikai megközelítés számára) az esztétikai szublimáció működésére: a leg-

711. m. 339. 
72 Paul de MAN: Esztétikai formalizálás: Kleist Über das Marionettentheater/V;. Enigma 11-12. 91. 
73 Paul de MAN: AZ önéletrajz mint arcrongálás. (Autobiography as De-Facement.) Pompeji 1997/2-3. 

104. (utolsó kiemelés tőlem) 
74 Friedrich NIETZSCHE: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1992. 1/3. 7 
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szerencsétlenebb esztétikailag a legszerencsésebbnek tekinthető, hiszen „a fáj-
dalom szemlélete helyettesíti magát a fájdalmat". Amiről azonban sokkal inkább 
szó van, az ugyanaz a kérdés, amelyet a Csábító naplója is felvet: élet és napló, 
valóság és nyelv viszonya. A szöveg megfordításra épülő alakzatai ugyanis majd 
mindig egy nyelvileg teremtődő valóságot (sírfelirat; cím; a szerencsétlenség 
történetei) írnak a nyelven túli valóság (élet; személy; empirikus fájdalom) 
helyébe. Ennek megfelelően a sírfelirat - „a legszerencsétlenebb" - meto-
nimikus alakzata az üres megfordítás alakzata, mert a sírban fekvőt megnevezve 
semmit nem nevez meg: „felnyitották a sírt, de holttestnek nyomát sem találták 
benne."75 De ugyanígy a(z írott) név és a cím is az életet élő személy (a refe-
rencia) elébe helyeződik, amennyiben „egy sírfeliratban nevet olvasunk... hogy 
elgondolkodjunk, vajon hogyan telt el élete a földön";76 és „.. .csupán címét 
hagyta vissza!... még meg sem találták őt...".77 A szöveg azonban nem egy-
szerűen destruálja a kauzális és genetikus viszonyokat, amennyiben megzavar-
ja annak bináris alapjait (valóság/utánzat, élet/reprezentáció), de a nyelvitől a 
nyelven túlihoz (referencia) való visszajutást is problematikussá teszi. Ennek 
értelmében a név és a cím nyelvi alakzata nemcsak megelőzi a nevet és címet 
viselő személyt/életet, hanem ki is oltja azt: „a legszerencsétlenebb" mint sír-
felirat a nyelv és a valóság között meglévő hiátus bevésődése a szövegbe és az 
esztétikai létmódba magába. Ezt a referencializálhatatlanságot erősíti egyrészről 
az, hogy a szümparanekromenoi történetek (narratív struktúrák) alapján keresik 
a legszerencsétlenebbet: a „vetélkedő" résztvevői hangsúlyozottan egy nyelvi 
(mitikus) hagyomány alakjai. A legszerencsétlenebb ennyiben nyelvileg terem-
tődik. A nyelvnek a nyelviből való kitörésre vonatkozó képtelenségét azonban 
világossá teszi az a tautológia is, amelyben a legszerencsétlenebb „meg-
neveződik"; pontosabban nem neveződik meg. Név (amely személyt takar) 
ugyanis nem találtatik; a szöveg a legszerencsétlenebbet 'a szenvedések, ki-
választott kedvencének, a bánat apostolának, az emlékezés szerencsétlen sze-
relmesének' stb. nevezi. Legszerencsétlenebbnek tehát a legszerencsétlenebb 
bizonyul. A tautológia végtelen üressége azonban nemcsak a szöveg elején 
olvasott metonimikus megfordítás ürességét ismétli, hanem a szöveg tema-
tikájának körben forgó üres halmazát is: a legszerencsétlenebb címéért vetél-
kedők közül ugyanis senki nem zárható ki, csak a 'szerencsés', a 'szerencsésség' 
viszont csak a szerencsés/szerencsétlen bináris kód tropológiai megfordítá-
sában teremtődik: „...hiszen ki a legszerencsésebb, ha nem a legszerencsét-
lenebb, és ki a legszerencsétlenebb, ha nem a legszerencsésebb..."78 A szöveg 
visszafordításon alapuló alakzatainak (név/élet; felirat/a felirattal jelölt; viselt 
cím/viselő; (előadott) történet/valóság stb.) játékát nem akasztja meg a személy-
név referencialitása, mert a nyelvileg teremtődő 'igazság' csak önmagát képes 

75 Sörén KIERKEGAARD: Vagy-vagy. 171. 
76 Uo. (kiemelés tőlem) 
77 Uo. (kiemelés tőlem) 
781. m. 179 . 
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megnevezni a tautológiában, ez az önmagaság azonban 'helyettesítések és 
visszafordítások folyamata', amely képtelen (be)lezárni magát a bináris kódok 
(élet/halál;79 szerencsés/szerencsétlen; kívül/belül) rendszerébe. 

Az esztétikai stádium mint trópusok rendszere ennek megfelelően abban a 
retoricitásban adható meg (ahogy azt már felvetettük), ami a nyelv sajátja. 
A szerencsés/szerencsétlen ellentétpár egymást üres halmazzá író állandó és 
megakaszthatatlan forgása („Nézzétek a nyelv eltörik"80) tulajdonképpen a csá-
bító (esztétikai) tudatának azt a lényegi hasadtságát ismétli, amit korábban úgy 
fogalmaztunk meg, hogy egyszerre van kívül és belül saját történetén. A csábító 
ezért az áthelyezések és megfordítások (nyelvi) megakaszthatatlanságának 
allegóriájaként olvasható. Az esztétikai tudat diszkontinuitása ennyiben (és is-
mételten) nem egy olyan tudat hiányában áll, amely tudatban az élmények 
egymásutánisága önazonossággá állhat össze, hanem sokkal inkább az (ön)-
olvasásnak az identitást minduntalan kimozdító és dekomponáló jellegében. 
Az esztétikai tudat nyelvi tudat, amennyiben kontinuitás és diszkontinuitás, 
figuráció és defiguráció játékában, a szöveg identitásának fenntartásában és 
annak az olvasás során minduntalan bekövetkező elmozdulásában ragadható 
meg. 

A bináris és genetikus kódoknak a nyelv közegében való felbomlása meg-
lehetősen problematikussá teszi Esztétikai és Etikai viszonyának a linearitás egy-
irányúsága és folyamatossága mentén történő értelmezését. A nyelvileg meg-
képződő diszjunkció (vagy-vagy) persze módot ad az Etikaiba való „ugrásra", ez 
azonban a nyelvi és a nyelven kívüli közötti szakadék átugrása lehet csak, ami 
mindenesetre nem 'az ön értelmezés kontinuitását szolgáltatja a mindenkori esz-
tétikai benyomás ellenére is'. Kierkegaard filozófiatörténeti pozíciójáról ezért 
sokkal inkább azt állíthatjuk, hogy a nyelviséget problematizáló diskurzusok 
felé azokat a romantikus és kora romantikus tendenciákat közvetíti, amelyek az 
egy meghatározott középpont köré szerveződő rendszerek lebontásának igé-
nyével lépve fel, végtelen progresszusként határozták meg az értelmezés moz-
gását. 

79Lásd: i. m. 172. 
801. m. 179. 



Kappanyos András 

KÉT KONZERVATÍV KRITIKUS (1) 

1. Bevezetés 

T. S. Eliotot - költői életművétől mintegy függetlenül is - a század legnagyobb 
hatású kritikusai, kritikai gondolkodói között tarthatjuk számon. Bár pályája 
során nézetrendszere és kritikai hangvétele jelentős változásokon is átesett, az 
első esszék központi fogalma, a tradíció végig megőrizte központi szerepét. 
Ennek alapján szokás őt konzervatív kritikusnak nevezni, s ha az általa képviselt 
irányzatot el kívánjuk különíteni a politikai reakcionizmus kellemetlen kon-
notációitól (noha, mint látni fogjuk, ezektől Eliot sem volt mentes), tradicionaliz-
musról beszélhetünk. 

E nézetrendszer elemeit Babits és mások munkásságában is fellelhetjük, leg-
konzekvensebb magyar képviselője mégis Halász Gábor. A dolgozat második 
fele arra keresi a választ, miért nem lehetett Halász Gáborból hatásában is „ma-
gyar T. S. Eliot"; miért nem érvényesülhetett Magyarországon szélesebb körben 
e gondolatok némelykor provokatív, de mindenképp megtermékenyítő ereje. 
Előbb azonban - a dolgozat első részében - Eliot kritikai doktrínájának fel-
térképezésére teszek kísérletet. 

Ez a feladat főként rekonstrukciós munkát kíván, minthogy Eliot sohasem írt 
irodalom- vagy kritikaelméleti monográfiát vagy akár szorosabb értelemben vett 
szaktanulmányt. Egészen egyszerűen fogalmazva: nem volt tudós. Felismeréseit, 
vélekedéseit elsősorban öt-tízoldalas, ragyogóan szellemes esszéiben, másodsor-
ban kötetbe gyűjtött egyetemi előadássorozataiban találhatjuk szétszórva. Ezeket 
nem köti össze egységes terminológia, nagyon gyakran alkalom szülte őket 
(például felkérés), és általában nemigen elégítik ki az egzakt tudományosság 
ismérveit. Eliot kritikusi munkásságából alkalmi formulái váltak legnépszerűbbé: 
objective correlative („tárgyi egyenértékes"); dissociation of sensibility („az érzé-
kelésmód széttagolódása"), the impersonal theory of poetry („a költészet személy-
telen elmélete") és hasonlók. Az idős Eliot kesereg is ezen terminusok „elszaba-
dulásán", mondván, ha egy diák emlékszik ezekre, már biztosan átengedik a vizs-
gán.1 Valóban, bármennyire megvilágító erejűek ezek a terminusok, végső sörön 
megnehezítik, hogy meglássuk a mögöttük rejtőző egységes nézetrendszert. De 
azért próbáljuk meg. 

' Előszó a The Use of Poetry anil the Use of Criticism (a továbbiakban UPUQ 2. kiadásához. Faber and 
Faber, London, 1964. 9. 
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2. Filozófiai háttér: Bradley 

Ha a történeti körülmények közrehatásától eltekintünk, a kritikus Eliot rend-
kívüli hatásának három okát láthatjuk. Az első, bár igen jelentős, mostani vizs-
gálódásunk szempontjából marginális. Eliot költészetének karizmatikus ereje 
vitathatatlanul átsugárzott egyéb írásaira is, vagyis azokat is sokan olvasták — és 
nagy várakozásokkal. A második ok: Eliot esszé-stílusa az angol próza legjobb 
hagyományait folytatja; pontos, kristálytiszta és lényegre törő, noha ez a magyar 
fordításokban nem mindig domborodik ki. Végül a harmadik ok, a legszub-
sztanciálisabb, amely itt kiindulásul szolgálhat: Eliotnak széleskörű és elmélyült 
ismeretei voltak a kortárs filozófia eredményeiről, és ezeket, anélkül, hogy 
filozófiát írt volna, kritikai gyakorlatában sikeresen szintetizálta, s így mintegy 
közvetítette az őt követő irodalmárnemzedékek számára. 

Véletlenek sorozatának köszönhető, hogy Eliotot ma nem filozófusként 
ismerjük. Filozófiát végzett a Harvardon, és oxfordi ösztöndíjasként a E H. 
Bradley-ről írandó disszertációján dolgozott, amikor 1914-ben megismerkedett 
Ezra Pounddal. Pound „felfedezte" mint költőt, és megpróbálta eltéríteni az 
akadémiai pályától, de Eliot határozatlanságát a kérdésben az is bizonyítja, hogy 
tovább dolgozott a disszertáción, amelyet 19l6-ban küldött el a Harvardra, s ott 
el is fogadták. Közben 1915-ben feleségül vett egy angol hajadont, ami szintén 
a maradás és az irodalmi pálya mellett szólt. Amikor a németek meghirdették a 
totális tengeralattjáró-háborút, az átkelés valóban veszélyessé vált, következés-
képp Eliot nem védhette meg a disszertációját, de 1918-ig (Bertrand Russell 
ajánlására) még dolgozott filozófiai szakfolyóiratoknak. A disszertációt végül 
sohasem védte meg (amikor 1964-ben Tudás és tapasztalat címmel kiadták, az 
idős Eliot megvallotta, hogy nem sokat ért belőle2) és filozófiával sem foglalko-
zott többé, de filozófiai jártassága, s különösen Bradley és Russell hatása min-
den írása mögött jelen van. 

Bradley és Russell filozófiáját természetesen nem lehet közös nevezőre hozni. 
A kortárs angolszász filozófia két szélső értékét képviselték: Bradley a hegeli 
objektív idealizmust és a tények iránti pragmatista kételyt, míg Russell ismeret-
elméletében empirikus materialista volt, etikájában pedig liberális és ateista. 
Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, Eliot Bradley-re alapozta ideológiáját és 
értékrendjét, de Russell hatására alakította ki kritikai módszerét. Az ebből adódó 
eklektikát vagy „inkompatibilitást" pedig egy nagyszabású saját koncepcióval 
hidalta át. 

Eliot kritikai munkássága szempontjából Bradley filozófiájának leglénye-
gesebb eleme a hegeli hólizmus.3 Bradley olyan szerves egésznek tekinti a 
valóságot, amelyben az egyes dolgok nem rendelkeznek autonóm jelentéssel; 

2 Előszó a Knowledge and Experience in the Philosophy of F H. Bradley (a továbbiakban KE) című 
könyvhöz. Faber and Faber, London, 1964. 10. 

3Vö. Richard SHUSTERMAN: Eliot as Philosopher. In: A. David MOODY (szerk.): The Cambridge 
Companion to T. S. Eliot. Cambridge Univ. Press, 1994. 



2 6 6 Kappanyos András 

értéküket csak a többi dolgokhoz való viszonyukban, az egész működésébe 
beágyazott funkciójukban nyerik el. Eliot ezt a koncepciót az irodalomra mint 
egészre alkalmazta, és lényegében ebből fejlesztette ki saját hagyomány-
koncepcióját. 

Bradley ugyanakkor teljességgel visszautasította az empirikus szemléletet. 
Minthogy minden dolog csak rendszerkapcsolataiban létezik (ez volna a prag-
matizmus alapeszméje), Bradley számára a tények puszta absztrakciók, ame-
lyekkel felesleges foglalkozni. Az analízis módszerét mint az egységes valóság 
szükségtelen és torzító széttagolását Bradley szintén elutasítja. Ez így együtt igen 
végletes ismeretelméleti szkepszist jelent, ahol lényegében minden közlés, sőt 
minden igazság szükségszerűen interpretáció. Eliot disszertációjában tulajdonít 
is némi értéket az interpretációnak, amennyiben történész, irodalomkritikus 
vagy metafizikus végzi.4 Korai irodalomkritikájában azonban - mint erre később 
visszatérek - elveti az interpretáció lehetőségét. Bradley filozófiája önmagában 
következetes egységet alkot, az irodalomkritikát azonban - legalábbis az Eliot 
által űzött típusát - lényegében lehetetlenné teszi, mivel megfosztja mind tár-
gyától (tények), mind módszerétől (analízis). 

Bradley ismeretelméletének még egy eleme van, amely igen erősen hatott 
Eliotra. Bradley szerint a tapasztaló szubjektum („véges centrum") helyzete 
folyamatosan változik, ezért az adott tapasztalat kommunikálása nemcsak két 
individuum, hanem ugyanazon individuum két egymást követő állapota között 
is lehetetlen.5 Kritikai gondolkodásban Eliot ezt a nézetet természetesen nem 
fogadhatta el, hiszen ez a gondolat alapjában teszi lehetetlenné a kritikai tevé-
kenységet, melynek lényege épp valamely tapasztalat kommunikálása. Költé-
szetében azonban a kezdetektől legalább a húszas évek közepéig ez a leg-
fontosabb visszatérő téma. A Frufrock vagy az Átokföldje olvasásakor az eszté-
tikai formát öltő kommunikációképtelenség mögött nem magánéleti nyomorú-
ságot, hanem egy ismeretelméleti gondolatmenet konklúzióit kell megértenünk. 
Ez a különbségtétel a jelen dolgozatban akkor nyeri majd el jelentőségét, amikor 
a személytelen költészet elméletének tárgyalására térünk. 

3• Filozófiai háttér: Russell 

Russell liberális ateista etikája Eliottól igen távol állt. Analitikus empirizmusa 
azonban erősen hatott rá, és az egész század angolszász kritikai gondol-
kodására. Nyelvelmélete nem a hólizmus, hanem a referencialitás talaján állt: az 
ideális nyelv szerinte tisztán referenciális, ahol a jelekhez kapcsolódó jelentés 
stabil és egyértelmű. Minthogy a filozófiában is matematikai egzaktságra töre-
kedett, szüksége is volt erre a referencialitásra, amit egyrészt saját prózastílusá-

4 KE, 164-165. 
5 Vö. KE, 147-148. 
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val (1950-ben - két évvel Eliot után - irodalmi Nobel-díjat kapott!), másrészt 
nyelvi eszközeinek és a munkába vett tényeknek kétféle: „reduktív" és „tisztító" 
analízisével ért el. Eliot mindkét módszert használja kritikáiban. A Gondolatok a 
szabad versről című korai írásában reduktív analízissel bizonyítja be, hogy a vers 
libre tartalmatlan fogalom, nem létező dologra vonatkozik. „A szabadság csa-
takiáltása, a művészetben pedig nincsen szabadság.. . Hagyományos és szabad 
vers között nincs különbség, mert csak jó vers van, rossz vers és káosz."6 

A fogalmat megtisztító, tisztázó analízis legjobb korai példája pedig A „ retorika " 
és a költői dráma című esszé.7 

Bradley episztemológiája elutasítja a tényeket és elkerülhetetlennek tartja az 
interpretációt. Az az irodalomkritika, amely erre az alapra épül, szükségszerűen 
csakis szubjektív lehet, benyomásokra hagyatkozó, a szó szoros értelmében 
impresszionista. Ezt a fajta kritikát Eliot egész pályája során megvetette és ha-
szontalannak tartotta (ebben nem változott az álláspontja), amiből az is követ-
kezik, hogy szemében a kritika haszonelvű tevékenység volt (a kritika funk-
cióira, illetve hasznára a későbbiekben kitérünk). Russell filozófiájából Eliot 
operatív módszert nyert: „az összehasonlítás és az elemzés a kritikus két leg-
fontosabb eszköze".8 A kritika akkor lehet hasznos, akkor nyújthat segítséget, 
akkor közvetíthet valamiféle ismeretet, ha a szerző és az olvasó vonatkoztatási 
pontjai közösek (ennek valószínűségét a pragmatista ismeretelmélet eleve két-
ségbe vonja), vagyis ha a kritika objektív. 

Nem az ítélet objektivitásáról van szó (az ítélet fogalma eleve szubjektivitást 
feltételez), hanem a tények objektív kezeléséről, vagyis a szubjektivitás, s követ-
kezésképp az interpretáció kizárásáról. Ugyanis „a tények önmagukban nem 
ronthatnak az ízlésen".9 Az interpretáció viszont súlyos veszélyekkel jár: „A mű-
alkotást önmagában nem lehet értelmezni; nincs semmi értelmezni való 
benne. . . Az 'értelmezés' [interpretation] legfontosabb feladata olyan történeti 
tények közreadása, amelyeket az olvasó feltehetőleg nem ismer."10 Világos 
tehát, hogy Eliot kritikai elmélete és gyakorlata mind a „tény/interpretáció", 
mind az „objektív/szubjektív" oppozícióból egyértelműen a Russell által kép-
viselt oldalt választotta. Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni, amit Eliot kri-
tikája Russell filozófiájából átvett, ez a szó lenne az: objektivizmus. Ugyanakkor 
a kívánt ismeretelméleti objektivitást Eliot tárgya, az irodalom, az esztétika 
körében igen nehéz volna empirikus ismérvekre, azaz szilárd, abszolút külső 
referenciára, „valóságra" visszavezetni. 

A feladat tehát összeegyeztetni a hólizmust (és a benne foglalt ismeretelméleti 
pragmatizmust) az objektivizmussal. Ez természetesen erőteljes absztrakció: 

6T. S. ELIOT: Káosz a rendben. Irodalmi esszék, (továbbiakban: KR) Szerk. EGRI Péter. Gondolat, 1981. 
60.; To Criticize the Critic, (továbbiakban: TCO Faber and Faber, 1965., 1978. 189. 

7 KR, 80-86.; T. S. ELIOT Selected Essays, (továbbiakban SE) Faber and Faber, 1951. 37-42. 
8 KR, 189.; SE, 32-33. 
''KR, 190.; SE, 33. 

10 KR, 74.; SE, 142. 
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semmi nyoma annak, hogy Eliotban ez a dilemma valaha is így felmerült; első, 
saját neve alatt megjelent esszéjében már kész megoldással állt elő. Azt sem 
tudhatjuk, hogy ebben a megoldásban inspirálta-e Ch. S. Peirce, a pragmatizmus 
megalapítója, aki szerint (minthogy empirikus igazság nem létezik) az igazság: 
végső konszenzus. Vagyis egy adott állítás akkor igaz, ha minden érintett szub-
jektum - szubjektíve - igaznak tartja. Az úgynevezett általános igazságok 
körében ez a meghatározás nyilvánvalóan illuzórikus, hiszen ott a konszenzus 
meglétéről képtelenek vagyunk megbizonyosodni (különösen empirikusan), 
viszont érdekes belegondolni, hogy az amerikai igazságszolgáltatás lényegében 
ezen az alapon működik: az az igazság, amiről konszenzus születik az esküdtek 
között. 

Eliot tehát - absztrakciónkban - az irodalomkritika használatára olyan mo-
dellt akart felállítani, amely holisztikus (vagyis organikus és inkluzív) és ugyan-
akkor érvényesíthető benne az objektivitás elve (vagyis empirikus módszerek-
kel kezelhető). Az irodalom (vagyis a költészet, hiszen elsősorban erről beszél) 
teljes korpusza egyik feltételt sem teljesítené: empirikusan kezelhetetlen, ugyan-
akkor inkluzivitása is mindig kérdéses marad (ti., hogy mi marad ki, mi kerül be 
és miért). Eliot ezért egy művelt konszenzust képzelt el arra vonatkozólag, hogy 
mi a költészet. Ez a művelt konszenzus és az ez által meghatározott irodalmi 
korpusz az, amit Eliot tradíciónak nevez. 

4. A tradíció fogalma 

Ez a tradíció-fogalom minden bizonnyal Eliot koncepciójának legsajátabb és 
legeredetibb eleme, amelyet a kezdet kezdetén, a Hagyomány és egyéniség 
című leghíresebb és alighanem máig is legfontosabb esszéjében fejt ki. A ha-
gyományosság számára nem a régihez való ragaszkodást, s főleg nem másolást 
jelent. Ha ezt jelentené, írja, „hivatalosan be kéne tiltani".11 Először is azt kell 
rögzíteni, hogy Eliot számára az „eleven tradíció" nem képez oximoront. A kon-
szenzus által képzett korpusz valóban folyamatosan változik, minden új mű 
módosítja. A tradíció minden pillanatában ideális egészet alkot, amelyet az 
egyes művek közötti rendszerkapcsolatok tartanak egyensúlyban. így teljesül a 
hólizmus és organicizmus követelménye. Ez az egyensúly azonban dinamiku-
san változik. Ha a következő pillanatban új mű lép a rendszerbe, kialakítja saját 
rendszerkapcsolatait, és kisebb-nagyobb mértékben megváltoztatja az összes 
művek helyzetét, ami ad abszurdum más művek kiesését is eredményezheti, ha 
ez szükséges az ideális rend helyreállításához. 

Ez természetesen nagyon spekulatívan hangzik, és első pillantásra nem sok 
köze van az empirikus valósághoz, a tények világához. Magát a modellt csak 
valamiféle alakzatként, kristályszerkezetként tudjuk elképzelni (Eliot ezt a 

11 KR, 62.; SE, 14. „should be positively discouraged" 
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vizuális elképzelést nem bátorítja ugyan, de szövege a megértésnek ezt az útját 
sugallja), vagyis végső soron egy metaforával állunk szemben. Gyakorlati 
használhatóságát csak egy látványos példa bizonyíthatja. Ha kezünkbe vesszük 
Jessie L. Weston From Ritual to Romance című könyvének valamelyik újabb 
kiadását,12 a fülszöveg minden bizonnyal azzal kezdődik, hogy ez a könyv 
inspirálta Eliotot az Átokföldje megírására, de azért a saját jogán is fontos és 
érdekes mű. Vagyis az Átokföldje mint új mű belépése a rendszerbe jelentős 
mértékben megváltoztatta legalább egy (valójában persze sok) korábbi mű hely-
zetét, aki manapság Weston kisasszony könyvét olvassa, az nagy valószínűség-
gel az Átokföldje miatt olvassa, s lehet, hogy az Átokföldje nélkül ez a könyv már 
közel állna a rendszerből való kihulláshoz.13 Egy másik példa: 1922 előtt az 
Ulysses mint cím egyértelműen Homérosz művét jelentette; Mészöly Gedeon 
Odüsszeia-fordítása például még ezzel a latinos címmel jelent meg. Joyce műve 
azonban egyszerűen elorozta ezt a címet: ma az Ulysses Joyce regényét jelenti. 
És természetes, hogy Joyce elolvasása után (vagy akár csak a róla való hallomás 
után) másképp olvassuk Homéroszt. Eliot koncepciója tehát egy létező, empi-
rikus jelenséget modellál, amely kétségkívül e modell előtt is létezett, de soha-
sem volt tudatos program. És ez a modell az irodalomtudományon belül igen 
messzire elhat, legalább Barthes „körkörös olvasás"-elméletéig.14 

Modelljét Eliot még egy igen fontos megjegyzéssel pontosítja: a költőnek 
„tisztában kell lennie azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy a művészet sosem 
fejlődik, de anyaga sosem marad ugyanaz".15 A változás (esetleg kifinomulás, de 
bizonyára komplikálódás) folyamatos, de olyan változás nem történhet, amely 
Shakespeare-t vagy Homéroszt érvénytelenítené, elavulttá tenné. S ez nyilván a 
tradíció természetéből adódik: ilyen mérvű változás megszakítaná a tradíció 
folyamatosságát. Shakespeare vagy Homérosz a tradíció legállandóbb rétegéhez 
tartoznak, s épp azért (vagy „hiszen"; az oksági viszonyokat itt nehéz lenne 
eldönteni) mert alkalmazkodni tudnak a változásokhoz. Ezt a gyakorlatban az is 
bizonyítja, hogy rendszerint milyen kétséges eredményeket hoz esztétikai 
értelemben a klasszikus remekművek aktualizálódása (például a közelmúltból 
az Antigoné 1956-ra alkalmazása). A tradíció e sarkpontjain egyszerűen nincs 
mit aktualizálni; aktuálisak, úgy ahogy vannak, és eleve magukban foglalják a 
lehetséges aktuális értelmeket. Az aktualizált változat viszont pillanatok alatt 
kihullik a tradícióból. 

12 Például Princeton Univ. Press, 1993. 
13 Természetesen csak mint irodalmi érdekeltségű munka; antropológiai szakkönyvként alig veszett 

érdekességéből. 
H Roland BARTHES: A szöveg öröme. Osiris, 1996. 96.; Le plaisir du texte. Seuil, 1973. 59. Nem én 

említem először egy lapon Barthes-ot és Eliotot: lásd Matei CALINESCU: Olvasás és újraolvasás. Literatura 
1991/1. 48. 

15 SE, 16. „He must be aware that art never improves but that the material of art is never quite the 
same." A mondat saját fordításom; Szentkuthyé {KR, 64-65.) itt nagyon pontatlan. 
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5. A kritika feladata 

Eliot világosan megmondja, hogy ebből a modellből mi következik a költő 
számára (ez a költészet személytelenségéről szóló elmélet, amelyre később 
térek rá), de azt - legalábbis, míg csak ennél az esszénél tartunk - magunknak 
kell kikövetkeztetni, mi következik a kritikus számára. Nos, a kritikusnak a 
dinamikusan holisztikus modell több feladatot is tartogat. A tradíciót először is 
karban kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a múltból, a tradíció mélységeiből időről 
időre fel kell hozni már-már feledésbe merülő szerzőket és műveket, s felaján-
lani őket a konszenzus számára; továbbá a központi szereppel bíró művek 
értékét időről időre meg kell kérdőjelezni. Egyszóval egészséges mozgásban 
kell tartani a tradíciót, toldozgatni és nyesegetni, ahogy a szükség kívánja. Eliot 
kritikai tevékenységének igen nagy részét szentelte erre a munkára. Másodszor 
a közönség számára vezetőül, segítőül kell szolgálni az eligazodásban, vagyis, 
mint fentebb idéztem, bemutatni a jelentős és ismeretlen tényeket, amelyek 
jórészt épp a rendszerkapcsolatokra vonatkozó tények. A harmadik feladat 
pedig az érkező új műalkotásokkal kapcsolatos: a kritikusnak meg kell állapíta-
nia, az új mű bekapcsolódott-e vagy képes-e bekapcsolódni a tradícióba, s ha 
igen, fel kell tárni rendszerkapcsolatait (innen már a vezetői-segítői feladat 
következik). Az értékelő kritika pedig magát a tradíciót használhatja abszolút 
érvényű mérceként. 

Maga Eliot csak négy évvel később vonja le a kritikusra vonatkozó követ-
kezményeket A kritika hivatása című esszében, amely igen jellemző módon a 
Hagyomány és egyéniségből vett féloldalas idézettel kezdődik: „A már meglevő 
művek egymás között ideális rendet alkotnak..." A kritika hivatása éppen erre a 
rendre vonatkozik. Eliot új fénybe állítja ugyanazt a gondolatot, most már talán 
a Jung-féle kollektív tudattalan elméletére is építve: „Létezik valami, ami füg-
getlen a művésztől, aminek a művész hűséggel tartozik, odaadással, aminek 
érdekében fel kell adnia és áldoznia önmagát, hogy kivívhassa a maga sajátos 
helyét. Közös örökség és közös ügy egyesíti a művészeket, ha tudják, ha nem." 
Itt az objektivitás konszenzusos alapja már-már szilárd, abszolút külső referen-
ciaként jelenik meg. És a kritika feladata abban állna, hogy „ne engedjük át 
találomra a tudattalannak azt, amire tudatosan is kísérletet tehetünk".16 Vagyis a 
kritikus legyen a tradíció kertésze. 

A kritika tehát - szemben a művészettel - nem öntörvényű tevékenység, 
hanem meghatározott célra irányul (azaz „haszna" van), s ez „a műalkotások 
megvilágosítása és az ízlés korrekciója lenne".17 És ezzel Eliot azonnal ki is söpri 
a pályáról az öncélú kritikusokat; dehattereket és szenvelgőket egyaránt. A pá-
lya megtisztítására egyébként nem ez az első kísérlete. A tökéletes kritikus című 
korábbi esszében éppenséggel a tökéletlen kritikusok tipológiáját állítja fel. 

16 KR, 179.; SE, 24. 
17 KR, 180.; SE, 24. 
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Az első csoportot az impresszionista kritikusok alkotják, ahol Eliot fő példája 
Arthur Symons. Ezekben az emberekben félresiklott alkotásvágy buzog, úgy 
érzik, benyomásaikból teremteniük kell valami újat, de erre valamiért képte-
lenek. „Az érzékeny ember néha félbemaradt művész",18 viszont az igazi 
művész, ha kritikát ír, nem elfojtott alkotásvágyát éli ki. Ezért részesíti Eliot 
előnyben az író-kritikusokat. A másik elmarasztalandó típus az absztrakt vagy 
inkább „verbális" kritikus, aki visszaél a szavakkal, nem törődik időben változó 
jelentésükkel. (Eliot már itt mutat valamiféle hermeneutikus-historicista érzé-
kenységet, amit később fejleszt tovább.) Harmadikként megemlíti a „kritikus 
iparosokat" is, akik alighanem a fentebb említett öncélú kritikusokkal azonosak. 

Az végül is nem derül ki, ki a tökéletes kritikus, de alighanem Arisztotelész 
tekintendő ideálnak, vagyis az „egyetemes intelligencia". Eliot tagadja, hogy a 
mű élvezete és intellektuális bírálata szükségszerűen két elkülönülő tevé-
kenység volna. „Valójában a helyes általánosítás nem olyasmi, ami utólag kerül 
benyomásaink halmaza fölé. A benyomások ugyanis az igazán fogékony elmé-
ben nem halomba gyűlnek, hanem maguktól elrendeződnek, és ennek a rend-
nek a nyelvén szól a kritika."19 Vagyis Eliot itt a kritika számára megfogalmazza 
az érzékelésmód ideális egységéről szóló elméletet, még mielőtt a költészet 
számára megfogalmazná. 

A kritika hivatása lapjain a vita csak az impresszionista kritikával szemben 
folytatódik, amelyet itt Middleton Murry személyesít meg. Az ő számára - mint 
Eliot idézi - a kritikai ítélet végső letéteményese a „belső hang", amely voltakép-
pen Isten hangja. Eliot számára ez elfogadhatatlan. Noha ismeretelméleti fenn-
tartásait hangoztatja a „külső-belső" fogalompár érvényességét illetően, számára 
az abszolútum csak mint külső elfogadható. A belső hangra való hivatkozás a 
szemében lényegében a szabadelvűséggel egyenlő.20 

Felmerült itt egy megragadhatóbb fogalompár is, amelynek nagy jövője van 
Eliot kritikai munkásságában: klasszicizmus és romantika. Eliot elutasítja azt az 
érvelést, hogy egy adott nemzetnek, egy adott kornak egyik vagy másik jobban 
megfelel. „A kérdés, az alapkérdés nem az, hogy mi fakad a természetünkből, 
mi könnyű а számunkra, hanem hogy mi a helyes. Mert vagy jobb az egyik ma-
gatartásforma a másiknál, vagy érdektelen." És Eliot számára - ezt egyértelművé 
teszi - a klasszicizmus abszolút értelemben magasabb rendű. „A kettő között 
fennálló különbség a teljes és a töredékes, a felnőtt és az éretlen, a rendezett és 
a zűrzavaros különbsége."21 A klasszicizmus tehát itt a holisztikus modell folyo-
mánya: rend, amelyhez viszonyulni lehet, és rend, amelynek megteremtésére 
törekedni kell. 

18 KR, 100.; Selected Prose of T. S. Eliot, (továbbiakban: SP) Szerk. Frank KERMODE. Faber and Faber, 
1975. 53. 

19 KR, 106.; SP, 57-58. 
20 Vö. KR, 185.; SE, 29. 
21 KR, 182-184.; SE, 26-28. 
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Ugyanez az írás tartalmaz néhány fontos megjegyzést az alkotó és a kritikai 
tevékenység megkülönböztetéséről és összefüggéséről. Az alkotó munka jelen-
tős része kritika - önkritika. Ennek a meglátásnak különösen mély értelmet ad, 
hogy Eliot nem sokkal az Átokföldje megjelenése után írta le, amely mű az ere-
detileg megírt szöveg mintegy kétharmadának kirostálásával nyerte el végső for-
máját. De vajon nem ugyanígy része-e az alkotás a kritikai munkának? Erre 
válaszul Eliot ismét azt hangoztatja, hogy a kritika - még ha „alkotás" is - nem 
öntörvényű tevélkenység, hanem valami rajta kívül lévőre irányul. Ez a külső cél 
és a külső törvény szükségessége - noha Eliot nem teremt köztük explicit logikai 
kapcsolatot - mindenképpen összecseng. 

És természetesen megint a tények fontosságáról van szó. Demisztifikálni kell 
az irodalomról való beszédet, leszűkíteni a tényekre. Szinte szó szerint megis-
métlődik egy korábbi kijelentés: „Az 'értelmezés' csakis akkor hiteles, ha valójá-
ban nem is értelmezés, ha mindössze a tények birtokába juttatja az olvasót, 
azoknak a tényeknek a birtokába, amelyek egyébként elkerülték volna a figyel-
mét."22 Az empirizmus és objektivizmus magabiztosságát csak az utolsó mon-
datban zavarja meg az enyhe ismeretelméleti kétely: „ha valaki felpanaszolná, 
hogy nem határoztam meg, mi az igazság, a tény vagy a valóság, csak annyit 
hozhatok fel mentségemre, hogy ez nem is állt szándékomban; csupán olyan 
keretet akartam találni, amelybe ezek, bármik legyenek is, beilleszthetők, ha 
egyáltalán léteznek."23 

Ezek a kételyek később növekvő szerepet kaptak Eliot gondolkodásában. 
Amikor 1951-ben A kritika határaid mű előadásban visszatekint erre az 1923-as 
esszére, s a benne foglalt vitára, felismeri benne a „tekintély kontra egyéni ítélet 
ősi apóriáját", amelyben ifjú korában oly harcosan kiállt a tekintély oldalán. 
Ebben az időskori írásban elismeri, hogy a tények nem mindig üdvözítőek, és 
hogy a befogadásban elkerülhetetlen a szubjektivitás. De ne vágjunk a dol-
gok elébe. 

6. A költészet személytelen elmélete 

A Hagyomány és egyéniség oldalain Eliot a kritikusokat csak egyetlen intelem 
erejéig szólítja meg, mondván „becsületes bírálót és érzékeny értékelőt nem a 
költő személye érdekli, hanem a költészete".24 Ezzel a kritika személytelen-
ségére vonatkozó mondattal vezeti be a személytelen költészet elméletét. Hogy 
Eliot valójában mit mond itt, azt igen nehéz megérteni egyrészt a metaforikus 
tárgyalás, másrészt a sajátos terminológia miatt. Számos angol kommentátornak 
sem sikerült, de a magyar olvasó dolgát különösen megnehezíti a fordítás, 
amely ehelyütt kifejezetten zagyva. 

22 KR, 189.; SE, 32. 
23 KR, 191 . ; SE, 34 . 
24 KR, 66 . ; SE, 17. 
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Eliot a költő agyát katalizátorhoz hasonlítja, amely, noha maga nem vesz részt 
a kémiai reakcióban, passzív és érintetlen marad, elengedhetetlen a reakció 
végbemeneteléhez. A fúzió végeredménye természetesen a költemény maga. 
De mik a reakcióba lépő anyagok? Eliot szerint ezek kétfélék lehetnek: érzelmek 
(emotions) és érzetek (feelings). Itt már kissé bajban vagyunk, mivel ez a két szó 
angolul is csaknem szinonim. Érzelmeken talán a bonyolultabb, spirituálisabb, 
nagyobb léptékű folyamatokat kell értenünk (szenvedélyek?); míg érzeteken az 
egyszerűbb, mulandóbb, materiálisabb benyomásokat (érzékletek?). Szentkuthy 
ezt először úgy fordítja: „emberi szenvedélyek és művészi érzékenységek",25 

amiből különösen az utóbbi félrevezető: mitől lenne valami művészi már a 
művészi feldolgozás előtt? Később aztán ez csak zavarosabb lesz. 

A megkülönböztetés értelmére Eliot példái segítségével derül fény. Ahhoz, 
hogy egy műalkotás intenzív hatású legyen, vagyis kiváltson egy bizonyos érzel-
met, a szerzőnek nem feltétlenül kell ezzel az érzelemmel (ennek valódi, 
empirikus megfelelőjével) dolgoznia. Othello haldoklásakor jelen van a fősze-
replő által megélt érzelem; Agamemnon megölésekor az, amit egy valódi szem-
tanú élhet át; de az Isteni színjáték Ulysses-cantójában ilyen kitüntetett érzelem 
nincs jelen, az élmény különféle elemi érzések (feelings) összhatása adja. Keats 
csalogánya képes létrehozni a fúziót a jelenlévő különféle, részben független 
érzések között. „A költő agya érzések, kifejezések és képek raktára"26 — írja Eliot. 
(Bár az imént még kazalizátor volt.) Ezek az alkotóelemek, amelyekből a fúzió 
révén létrejöhet a mű, és a benne foglalt vagy általa kiváltott érzelem. 

A költőnek tehát nem az a dolga, hogy kifejezze a saját személyiségét. Nincs 
is személyisége, agya csak médium, amelyben a tapasztalatok és benyomások 
újszerűen kombinálódhatnak. A költőnek nem a saját érzelmeit kell kifejeznie, 
mert azok partikulárisak és így feltehetőleg érdektelenek. Létre kell hoznia az 
érzelmeket. És fóleg nem az a dolga (mint ezt a romantikusok gondolták), hogy 
új érzelmeket fedezzen fel, mert ez még inkább a partikularitás, sőt a perverzió 
(vagyis, tehetnénk hozzá, a dilettanizmus) felé vezet. Teljesen mindegy, hogy a 
költő átélte-e valaha azokat az érzelmeket, amelyeket felhasznál. Személyisé-
gének azt a részét, amely a való életből tapasztalatokat szerez és érzelmeket él 
át, el kell választani attól a résztől, amely művészetet alkot. így jutunk el ahhoz 
a tételhez, hogy „a költészet nem az érzelmek szabadjára engedése, hanem az 
érzelmektől való elkülönülés; nem a személyiség kifejezése, hanem a személyi-
ségtől való elkülönülés".27 

Ez a programbeszéd természetesen még így is homályos kissé. Sokkal vilá-
gosabbá válik, ha mellé állítunk egy nagyon hasonló, csak éppen sokkal gya-
korlatiasabb és bőségesebben kifejlett gondolatmenetet: Diderot Színészpara-

25 KR, 67. 
26 SE, 19. „The poet's mind is in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, 

phrases, images." (Saját fordításom, lásd a 15. jegyzetet.) 
27 SE, 21. „Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not an ex-

pression of personality, but an escape from personality." (Saját fordításom, lásd a 15. jegyzetet.) 
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doxonát. Diderot azt fejtegeti, hogy a színésznek nem szabad beleélnie magát a 
szerepébe. Egyrészt, mert ez úgyis lehetetlen (a színész, aki tényleg átéli 
Iokaszté érzelmeit, kénytelen lenne valóban felakasztani magát a színfalak mö-
gött); de főleg azért, mert ez akadályozza a játékban. A színésznek birtokolnia 
kell a mesterség minden elemét, és a megfelelő gesztusokból, hanghordozásból, 
arckifejezésből (stb.) az elemeket invenciózusan alkalmazva, de hideg fejjel fel 
kell építenie a karaktert, illetve annak érzelmeit. A színész saját érzelmei senkit 
nem érdekelnek.28 Eliot lényegében ugyanezt a programot állítja fel a költő 
számára. Mestersége elemeinek invenciózus alkalmazásával építse fel a művet, 
váltsa ki a kívánt hatást, és saját szubjektumát tartsa meg magának. 

7. „Objective correlative" és „Dissociation of sensibility" 

Nagyjából ennyi ötlet és gondolat található Eliot egyik első és minden bizonnyal 
legfontosabb esszéjében. Bár itt még nem mondja ki, csírájában már jelen van az 
„objective correlative" elgondolása is, például amikor Keats csalogányáról esik 
szó. A személytelen alkotásmód elmélete szükségszerűen vezet tovább ebbe az 
irányba. Maga a fogalom a Hamlet-esszében jelenik meg, meglehetősen radikális 
szövegkörnyezetben. Az esszé fő állítása, hogy a Hamlet művészi fiaskó, mert 
Shakespeare olyan tárgyat, olyan érzelmet próbált kifejezni, amely kezelhetetlen, 
amelyhez nem találhatott „tárgyi egyenértékest". Itt - az elméleti általánosítás 
értékétől függetlenül — vét a saját elvei ellen, amikor adottnak veszi, hogy 
„a darab központi érzelmi eleme a fiú érzései a bűnös anya iránt".29 Ez ugyanis 
kétségkívül interpretáció; visszatérés Sainte-Beuve elvéhez, mely szerint csak az 
a kérdés, meg tudta-e csinálni a szerző, amit akart. Sainte-Beuve, miként itt Eliot 
is, elhárítja a kérdést: honnan tudhatnánk, hogy mit akart a szerző? 

Az ifjonti vitázó kedv, a nyílt provokatív szándék e ponton elhomályosítja 
Eliot éleslátását, amikor saját ismeretelméleti elveit megsértve egy nem-tényt 
választ gondolatmenete kiindulópontjául. Ugyanakkor az a vélekedés, hogy a 
kudarc oka nem Shakespeare mesterségbeli fogyatékossága, hanem a választott 
tárgy kifejezhetetlensége (tehát vannak kifejezhetetlen tárgyak), ismeretelméleti 
szempontból is úttörő - Wittgenstein ekkoriban még dolgozott a Tractatuson. 

A „tárgyi egyenértékes" vagy „megfelelő tárgy" fogalmának meghatározását 
érdemes idézni. „Az érzelemnek művészi formában való kifejezése csakis a 
»megfelelő tárgy« megtalálása révén lehetséges; vagyis olyan tárgycsoportra, 
helyzetre, eseménysorra lelvén, mely ennek a bizonyos érzelemnek a formulája 
lesz, mégpedig úgy, hogy amint a szükségképpen érzelmi élményt eredmé-
nyező külső tények adottak, közvetlenül felkeltik az érzelmet."30 Vagyis, mint ez 

28 „A színész sem azzal hat közönségére, hogy haragszik, hanem azzal, hogy hűen színleli a haragot." 
Denis DIDEROT Színészparadoxon - A drámaköltészetről. Magyar Helikon 1966. 97. 

29 KR, 77.; SE, 144. 
30 KR, 77.; SE, 145. 
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a költészet személytelen elméleténél már kiderült, nem magát az érzelmet kell 
beleoperálni a műbe, hanem azokat a tárgyi elemeket, elemi érzeteket, amelyek 
konstellációja szükségszerűen felkelti az érzelmet. Ha belegondolunk, ez az 
elmélet is holisztikus és objektivista egyszerre: az adott érzelem valamiféle 
ideális egész, amely csak valamennyi szükséges elem jelenléte révén születhet 
meg; másfelől ezek jelenléte esetén szükségszerűen megszületik. 

Ezen az elgondoláson kívül Eliot még egy nagyon fontos ötletet becsempész 
e legrövidebb kötetbe gyűjtött esszéjébe. Azt állítja, hogy Hamlet tanácstalan-
sága, kényszeredett szójátékai, időhúzása voltaképpen a Hamletet író Shake-
speare tanácstalansága. Nagyon érzékeny meglátás, és valószínűleg - legalábbis 
analógiásan - Eliot saját költői gyakorlatából származik. Amikor Prufrock vagy 
az Egy hölgy arcképe fiatalembere a kommunikációképtelenséggel küszködik 
(„Amit kimondanék, épp azt lehetetlen"), akkor egy másik síkon a szerző küz-
delmét látjuk a nyelvvel, a konvenciókkal a kifejezés pontosságáért. 

Eliot nyilván érezte, hogy a „tárgyi egyenértékes" fogalma érdemes a tovább-
gondolásra, és rászoml a további magyarázatra. Következő lépésként ezért meg-
kísérelte történeti kontextusba helyezni. Ebből született a Metafizikus költők 
című esszé és Eliot másik legismertebb terminusa, dissociation of sensibility, 
vagyis „az érzékelésmód széttagolódása". Emellett ezzel az esszével öltött straté-
giai méreteket Eliot tudatos törekvése a tradíció átrendezésére. 

Az elmélet lényege az, hogy az angol költészetben volt egy időszak, amikor 
az intellektuális és a reflektív költő nem vált külön. „Ha a költő elméjében hiány-
talanul megvan minden, ami munkájához szükséges, akkor ez az elme szünte-
lenül egységbe olvasztja a tapasztalat anyagát. ...A tizenhetedik század költői a 
tizenhatodik század drámaíróinak örökösei, az érzékelés olyan mechanizmusát 
sajátították el, mely mindenfajta tapasztalatot bekebelez."31 És a gondolatmenet 
folyamatossága itt válik világossá: „Legjobb pillanataikban azzal a feladattal bir-
kóztak, hogy megtalálják bizonyos gondolati és érzelmi állapotok nyelvi egyen-
értékesét "32 (az én kiemelésem). Vagyis ebben az idilli állapotban a költői nyelv 
úgyszólván magától képes volt az „objective correlative" előállítására.33 Ez a 
költészet személytelen elméletével is összefügg: az ilyen ideális állapotban lévő 
költői nyelvben a tárgyi egyenértékesek objektíve adottak, és objektíve kiváltják 
a megfelelő érzelmet, míg a széttagolt érzékelésű költő külön rögzíti a jelenséget 
és külön reflektál rá, azaz intepretálja, tehát beszorul a szubjektivitásba és a par-
tikularitásba. 

„Az érzékelésmód széttagolódása" mint folyamat, a tizenhetedik században 
kezdődött el, s azóta is tart. Ebben a főbűnös Milton, s másodsorban Dryden. 
A Metafizikus költők című esszében Eliot mintegy mellékesen, rejtett program-
ként előadja úgyszólván valamennyi irodalomtörténeti preferenciáját és ellen-

31 KR, 142.; SE, 287. 
32 KR, 144.; SE, 289. („verbal equivalent") 
33 Erről részletesebben lásd TAKÁCS Ferenc: T. S. Eliot a költői nyelvhasználatról. Akadémiai, 1978. 



2 7 6 Kappanyos András 

szenvét. A tradíció tudatos átrendezésének folyamatában nem ez az első lépése; 
a The Sacred Wood34 című kötetének egyes szerzőkről szóló írásai már ebbe a 
tervbe illeszkednek. A Metafizikus költők azonban mintha Eliot terveit ismertet-
né a következő évtizedre, s később azután valóban külön esszét szentelt szinte 
valamennyi itt említett, átértékelendő szerzőnek. 

8. A tradíció átrajzolása 

Eliot ebben az időszakban a „kimerítő kritikus"35 szerepét játssza, aki egy teljes 
tradíciót próbál áttekinteni, megemészteni és egyben át is formálni. Ezzel egy-
felől azt a kritikusi feladatot viszi át a gyakorlatba, amely az irodalom holisztikus 
modelljéből következik, másfelől saját preferenciáit igyekszik érvényesíteni, 
amelyek a személytelen költészet elvéből, tehát végső soron ugyanabból a mo-
dellből következnek. Harmadrészt saját (a fenti elvek alapján működő) költői 
gyakorlatát igyekszik igazolni, néhol egészen leplezetlenül: „mai formájában 
létező civilizációnk költőinek minden bizonnyal nehéz költőknek kell lenniük. 
Civilizációnk sokrétű és bonyolult; amikor ez a sokrétűség és bonyolultság egy 
kifinomult érzékelésmód húrjain játszik, szükségképpen sokrétű és bonyolult 
eredményeket hoz létre."36 

A tradíció adott pillanatban érvényes állapota valószínűleg minden irodalom-
ban tartalmaz valamiféle konszenzusos „fővonalat". Ez a századfordulón nagyjá-
ból így festhetett: Shakespeare - Milton - Dryden és Pope - Blake - romantiku-
sok (főleg Byronék) — Browning és Tennyson. Eliot nem kiejteni akarja ezeket a 
szerzőket a tradícióból, csak reálisabb helyre illeszteni. Shakespeare nagyságát 
egyáltalán nem vitatja, csupán nyomasztó hegemóniáját igyekszik oldani, s 
mellé állítja Marlowe, Webster, Middleton, Tourneur, Chapman és Jonson mun-
kásságát; mondván, nem igaz, hogy Shakespeare egyszer és mindenkorra kife-
jezett minden kifejezhető emberi érzelmet. A „metafizikus" költőket, legfő-
képpen John Donne-t pedig egyértelműen Milton fölé rendeli. A romantikusok 
közül Byronnal és Shelleyvel szemben Coleridge-ot tartja legtöbbre. Saját 
közelmúltjából nem talál megfelelő angol elődöt, a csatorna túlpartjához kell 
fordulnia, hogy elméletének megfelelő szerzőkre leljen Tristan Corbière és 
főként Jules Laforgue37 személyében. A nagy, egyetemes szerzők közül (leg-
alábbis ebben a korszakában) elutasítja Goethét és (a magyar olvasónak ez kissé 

34 Methuen, 1920.; 1928. 
35 „exhaustive critic", UPUC, 108. Vö. Timothy MATERER: T. S. Eliot's Critical Program. In: A. David 

MOODY (szerk.): The Cambridge Companion to T. S. Eliot. Cambridge Univ. Press, 1994. 
36 KR, 144.; SE, 289. 
37 Míg a felsorolt Erzsébet-kori drámaíróknak és számos „metafizikus" költőnek Eliot külön esszét 

szentelt, a francia szimbolisták hatása inkább korai verseiből olvasható ki. A Metafizikus költők és a 
Baudelaire című esszékben említi őket {KR, 145., 255.; SE, 290., 425-426.), valamint részletesebben egy 
igen fontos, kötetbe nem gyűjtött írásban: Modem Tendencies in Poetry. Shama'a 1920. ápr. (Részletét 
magyarul lásd: T. S. ELIOT; Elveszett költemények. Szerk., bev.: KAPPANYOS András. Orpheusz, 1997. 11-12. 
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szokatlan) Blake-et, de (az angol irodalom kontextusában) új magasságokba 
helyezi Dantét.38 És azt kell mondanunk, hosszú távon Eliot valóban megvál-
toztatta a „fővonalat", az irodalomtörténeti értékrendet és érdeklődést, vagyis a 
tradíciót.39 

Irodalmi esszéiben nem mondja ki, de egyértelművé teszi, hogy az érzékelés-
mód széttagolódásának megindulása történelmi eseményhez köthető: a polgári 
forradalomhoz, és különösen a király kivégzéséhez. Ezzel bomlott meg az az 
egységes eszmei-vallási-politikai rend, amelyen belül a szavaknak, képeknek és 
érzeteknek biztos, kijelölt helyük volt; objektív jelentésük egy holisztikus orga-
nizmusban. Dante nagyságát é p p az adja Eliot számára, hogy Dante legkisebb 
érzéklete is a teremtés örök rendjébe kapcsolódik, ahol nincsenek szubjektív 
esetlegességek, ahol semmit nem kell külön értelmezni, mert mindennek eleve 
megvan az értelme. Blake értékét épp az csökkenti a szemében, hogy ó nem 
született bele egy ilyen kész rendbe, és maga volt kénytelen azt összebarká-
csolni. 

Eliot irodalomkritikája a húszas évek végétől (katolizálásától) kezdve egyre 
inkább az általános kultúr- és társadalomkritika felé mozdul el. Azt az ideális tár-
sadalmat igyekszik felvázolni, ahol a kulturális és morális konszenzus magából 
a szerkezetből következik. Erre a királyság és a katolikus államvallás intéz-
ményét tekinti megfelelőnek. A szubjektivitással szemben kívánt objektivitás, a 
romantikával szemben kívánt klasszicizmus társadalomkritikai írásaiban az eret-
nekséggel szemben kívánt ortodoxiára szűkül le. Ez a holisztikus társadalom-
eszmény a vallási, világnézeti és faji homogenitás kívánásához, tehát szinte el-
kerülhetetlenül káros, veszélyes, kirekesztő gondolatokhoz vezet, így nyílt anti-
szemitizmushoz is. Hogy e nézetek nem diszkreditálják szemünkben Eliotot 
mint gondolkodót, annak is megvan az oka. Először is ezt a könyvét40 soha 
többé nem engedte kiadni. Másodszor pedig a világháború előtt és alatt legalább 
olyan nyíltan és világosan volt antifasiszta, mint korábban antiszemita. És ehhez 
nem is kellett megváltoztatni a nézeteit: a fasizmus (csakúgy, mint a kommu-
nizmus) pogány volta és tömegessége az ő állam-utópiáját is veszélyeztette. 
Nem kívánom itt Eliot antifasizmusát morálisan értékelni, csupán azt jegyzem 
meg, hogy közvetlen barátai közül Ezra Pound az olasz, Wyndham Lewis pedig 
a német fasizmus hívéül szegődött. A háború után Pound alig kerülhette el a 
halálos ítéletet, Lewis pedig végképp és visszavonhatatlanul kihullott a tra-
dícióból. 

38 Goethének ekkor még nem szentelt önálló esszét (Blake-nek igen, Danténak többet is). A Goethét 
elmarasztaló megjegyzések főként a Baudelaire-esszében találhatók: (KR, 249-251.; SE, 420-422.) 

39 Vö. még ehhez: Harold F BROOKS: Eliot as a Guide to Literature. In: Harold E BROOKS: T. S. Eliot as 
a Literary Critic. Cecil Woolf, London, 1987. 29-45. 

40 After Strange Gods. Faber and Faber, 1934. 
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9• Eliot nézetei katolizálása után 

E kitérő után kanyarodjunk vissza Eliot kritikaelméletéhez. Azt hihetnénk, hogy 
miután a katolikus vallásban rálelt a külső abszolútumra, miután kritikusi elvárá-
sai egy abszolút érvényű morális rendhez voltak köthetők, irodalomkritikája 
radikálisabbá, militánsabbá vált. Különös módon ennek épp az ellenkezője 
történt.41 Ennek okát abban látjuk, hogy Eliot rendelkezett azzal az egyetemes 
intelligenciával, amelyet Arisztotelésznek tulajdonított, s amelyet a köznapi 
nyelv a „bölcsesség" szóval jelöl. Alighanem végiggondolta, mi történik, ha tár-
sadalomkritikai nézeteit közvetlenül alkalmazza az irodalom elméletre és a kri-
tikára. Ebből a tradíciónak egy dogmatikus, akadémikus, statikus, preskriptív 
modellje következik, azaz ez a modell a középszerűségnek, a stagnálásnak, a 
konvencionalizmusnak kedvezne, vagyis végső soron a másolásnak, amit a 
Hagyomány és egyéniség lapjain még be akart tiltani. De ami ennél is fájdal-
masabb, újra kéne rostálni a tradícióba foglalt korpuszt, és kiszórni számos, Eliot 
szívének nagyon is kedves szerzőt és művet. Vagyis a kritikusi elvek ellentétbe 
kerülnének a kritikusi ízléssel. 

Eliot nyilván nem akarta megváltoztatni sem világnézetének etikai alapjait, 
azaz vallási nézeteit; sem munkásságának esztétikai alapjait, azaz irodalmi-
művészeti preferenciáit. A két tartomány összeegyeztetése csak a kritikai mód-
szer, és a mögötte rejlő ismeretelméleti alapok módosításával volt lehetséges, ez 
volt a legkevésbé fájdalmas és a legkisebb veszteséggel járó művelet. 

Ennek első határozott nyomait A költészet haszna és a kritika haszna című 
könyvében találjuk. „Az ember költészeti ízlése nem választható el érdeklő-
désétől és vonzalmaitól, befolyásolja azokat és azok viszont-befolyásolják, és a 
személyiség korlátai megszabják a korlátait."42 Eliot tehát a befogadói szubjek-
tum korlátairól beszél, elismeri az egyéni ízlést és preferenciákat. Később azon-
ban ennél is tovább megy, és felteszi a kérdést: 

„Valóban azt követeli tőlünk a 'kultúra', hogy amikor leülünk verset olvasni, 
tudatos erőfeszítéssel kiiktassunk a tudatunkból minden élet iránti elkötele-
zettséget és szenvedélyes hitet? Ha igen, annál rosszabb a kultúrának. . . .Ennek 
az elszigetelődés-elvnek az a veszélye, hogy a költészettől valami tiszta élve-
zetet várunk, hogy a költészetet különválasztjuk minden mástól a világon, s 
ezzel az önbecsapással igen nagy részét elveszítjük annak, amit a költészet 
adhat nekünk."43 Vagyis a semleges, objektív álláspont kifejezetten káros lehet 
a befogadásban. Eliot tehát feladja az objektivizmussal járó abszolút, isteni 
nézőpontot, és elfogadja az ismeretelméleti pluralizmust. 

Ez kezdetben csak mint oldódás, a szigor enyhülése jelenik meg, noha egy 
Eliothoz hasonló intellektusnál ezt nyilvánvalóan félreértés volna holmi „fel-

41 „As one grows older one may become less dogmatic and pragmatical; but there is no assurance that 
one becomes wiser." Preface, SE, 8. (1951.) 

42 UPUC, 36. 
43 UPUC, 97-98. (Ez a szövegrész megtalálható magyarul: KR, 300., de jobbnak láttam újrafordítani.) 
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puhulásnak" tekinteni. Ez pozitív, aktív folyamat: Eliot a maga külön útján jutott 
el a hermeneutikai állásponthoz. És nem csak a befogadói szubjektum termé-
szetének megértéséről van szó. Ugyanebben a könyvben felbukkan néhány 
mondat, amely a gadameri historicizmust előlegezi: „minden erőfeszítést, amely 
a közös elem formulázására irányul, behatárolnak az egyedi időhöz és egyedi 
helyhez kötődő egyedi ember korlátai, és ezek a korlátok nagyon jól láthatók a 
történelem folyamatában."44 Noha korábban mindig elutasította, itt megjelenik a 
„nemzedék" fogalma is, mint ismeretelméleti korlát: „Akárcsak minden egyed, 
minden nemzedék is a maga befogadói kategóriáiba szorítja a művészetet, a 
maga követeléseit támasztja vele szemben és a maga céljaira használja."45 

„Minden korszak mást vár el a költészettől, noha az elvárásokat időről időre 
módosíthatja, hogy mit képesek adni az egyes költők. Kritikánk tehát korról 
korra azt fogja tükrözni, amit az adott kor megkíván."46 

Feltételezhetjük (noha nem feladatunk ilyen feltételezésekkel élni), hogy a 
katolizálás (és persze a korosodás) változásokat eredményezett Eliot személyi-
ségében. Sokkal toleránsabb lett, nemcsak a művek, hanem az övétől eltérő kri-
tikai álláspontok iránt is. Ettől az időtől kezdve központi ismeretelméleti 
kategóriája az arisztotelészi phronézisz, vagyis a természetes intelligenciára 
épülő, gyakorlással fejlesztett és morális erővel támogatott bölcsesség. A Régi és 
modern esszék (1936) című kötetben ennek az igazi bölcsességnek a helyre-
állítását tartja kívánatosnak, szemben a tudományba vetett eltúlzott hittel. 

10. A kései Eliot 

Munkássága utolsó három évtizedében sem filozófiai, sem kritikai álláspontja 
nem változott már lényegesen. Ifjúkori vélekedéseit sohasem vonta vissza, de 
számos, korábban mostohán kezelt szerzőt rehabilitált. Ebből a szempontból 
legjellemzőbb és legismertebb a két Milton-esszé, az első 1936-ból, a második 
1947-ből. Úgy tűnik, a második esszét azért írta Eliot, mert ráébredt, milyen sú-
lyosan félreértették az elsőt. Eliot az elsőben sem vonta kétségbe Milton nagy-
ságát, de a tradíció külső szempontjából nézve hatását károsnak látja, mivel 
nagy szerepet tulajdonít neki az érzékelésmód széttagolásában. Egy új fogalmat 
is bevezet, amelyet sokan használtak ezen esszé nyomán: az auditív képze-
letét.47 Ez tulajdonképpen része az érzékelésmód széttagolódásának: Eliot 
szerint Miltonból - részint vaksága miatt - hiányzott a vizuális képzelet. A máso-
dik esszé ugyanezt a tulajdonságot Milton javára fordítja. A mennyek éteri 
fényességét és végtelen tereit csakis olyan ember fogalmazhatta meg így, akinek 
képzeletét nem kötötte a vizuális tapasztalati világ. Ez tette lehetővé, hogy 

44 UPUC, 142. 
45 UPUC, 109. 
46 UPUC, 141. 
47 Lásd: KR, 311-312.; T. S. ELIOT On Poetry and Poets. Faber and Faber, 1957. 142-143. 
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elképzelje az elképzelhetetlent. Ugyanígy javára válik az emberi karakterek 
(különösen a nők) iránti érzéktelenség: enélkül nem tudta volna megalkotni 
Ádámot és Évát. Milton nagysága tehát részint abban áll, hogy ki tudta válasz-
tani a tárgyat, amelyben képességei legjobban érvényesülhetnek.48 

Az első esszében Miltont - anélkül, hogy nagyságát vitatná — káros hatása 
miatt marasztalja el. Ironikus módon a saját esszéjével is ilyesmi történt: hatása 
elszabadult immanens értékeitől, és ennek alapján sokan már-már ki akarták 
zárni Miltont a tradícióból. Ezért volt szükség a rehabilitáló esszére: a tradíció 
egyensúlyának fenntartása érdekében. 

A másik fontos rehabilitált személyiség Goethe. Róla Eliot korábban nem írt 
önálló esszét, de más témák kapcsán gyakran illette lekicsinylő megjegyzé-
sekkel.49 1955-ös Goethe-esszéje (a rehabilitáción túl) a bölcsesség dicsérete is. 
Eliot tehát Goethét a „nagy európaiak" panteonjába helyezi, Dante és Shake-
speare mellé.50 És e nagyság - maradandóság és egyetemesség - fő feltételeként 
a bölcsességet nevezi meg. A bölcsesség nem meghatározható, mert túl van az 
eszméken. Goethe és a többiek bölcsessége akkor is megnyilvánul, ha a miénk-
től eltérő eszméket hirdetnek, és a bölcsesség teszi lehetővé, hogy a miénktől 
eltérő eszméket hirdető nagy műveket is értékeljünk, és gyarapodjunk általuk. 
Nem kétséges, hogy ebben a gondolatban a bölcsesség mint a kritikus - ez eset-
ben Eliot - erénye és programja jelenik meg. 

Utolsó esszéi már inkább retrospektív jellegűek; a meglelt bölcsesség fényé-
ben igyekszik áttekinteni saját kritikusi pályáját. A kritika határai című 1956-os 
esszé az 1923-as A kritika hivatása címűből indul ki, mint az annak idején a 
Hagyomány és egyéniséghői. Nem vonja vissza a külső autoritás és „belső hang" 
között felállított ellentétet, csak most már egy magasabb nézőpontból (a böl-
csességéből?) szemléli. Csendesen visszavonja viszont a tények mindenható-
ságába vetett hitet, és példákat is hoz rá, milyen szélsőségekhez vezethet az a 
fajta filológus-kritikusi munka (az olvasó számára ismeretlen tények bemuta-
tása), amelyet korai kritikaelméletében az egyedül elfogadhatónak tartott. 
Lowes The Road to Xanadu című könyve és a Finnegans Wake mellett leg-
sokatmondóbb példája az Átokföldje, amely - különösen szerzői jegyzetei révén 
- „annyi nyomkeresőt belekergetett a tarokk kártyák meg a Szent Grál utáni 
hiábavaló hajszába".51 

Ismét kifejezi kételyeit a szociológiai és pszichológiai irodalomkritika iránt, 
minthogy ezek nem segítik elő a megértést és rossz irányban befolyásolják az 
érdeklődést, különösen mivel csak a tényekkel, és többnyire nem is a releváns 
tényekkel foglalkoznak. „Egy verset lehet úgy magyarázni, hogy azt vizsgálják, 
miből készült és milyen okok hozták létre, és ez a magyarázat szükséges eló-

4"Lásd: KR, 385-386.; OPP, \bl. Különösen érdekes, hogy a Joyce-szal való összevetés is megis-
métlődik. 

49Lásd a 38. jegyzetet, valamint KR, 73.; SE, 141. (Hamlet); SE, 258. 
50 KR, 468.; OPP, 212. 
51 KR, 498.; OPP, 110. 
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feltétele lehet a megértésnek. De a vers megértéséhez épp annyira, sőt állítom, 
az esetek többségében jóval inkább szükséges, hogy azt igyekezzünk felfogni, 
ami a költészet lenni akar; úgy is lehetne mondani - bár én már régóta nem 
ragadtatom magam efféle kifejezésekre - , hogy igyekezzünk felfogni az en-
telechiáját."52 

Vagyis a helyes befogadói magatartás nem az, hogy a művet saját adott, ab-
szolútnak tekintett értékrendünkhöz mérjük, hanem hogy megkíséreljük elfog-
lalni a mű által kívánt ideális befogadói pozíciót. Ez ismeretelméleti pluralizmus-
nak is nevezhető, amely a hermeneutika és a historicizmus szempontjait is alkal-
mazza, de talán egyszerűbb, ha úgy nevezzük: bölcsesség. 

De Eliot ennek fényében is megtartja egyik legfontosabb gyakorlati kritikai 
nézetét, a befogadás, vagyis az élvezet és megértés egységéről szólót, sőt új for-
mulát is talál neki: „Megérteni egy költeményt annyit tesz, mint helyes okból 
élvezni."53 

Utolsó kritikai esszéje, A kritikus kritikája című már csak a saját életművéről 
szól. Kicsit olyan, mintha végrendelkezne: bocsánatot kérne és megbocsátana. 
A század egyik legnagyobb kritikusának utolsó szavai: a bölcsesség és az alázat 
szavai. 

(A tanulmány második, befejező részét következő számunkban közöljük.) 

52 KR, 499.; OPP, 110. 
53 KR, 505.; OPP, 115. 



Lőrincz Csongor 

OLVASÁS ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG(E) 

- Szöveg és műfaj(ok) viszonya a Tücsökzenében -

„ mondom, élő zene motoz körül, 
látható zene, hangkép, valami 
párlat, mely van is, nincs is, valami 
oltóanyaga és élősdije a 
képzeletnek. " 

Szabó Lőrinc: Vers versek helyett 

Szabó Lőrinc hatástörténetében a Te meg a világ kötet után valószínűleg a 
Tücsökzene került a legfontosabb pozícióba. Az újabb recepció itt tudta ugyan-
is leginkább példáját adni a megváltozott kérdezőhorizont következtében meg-
nyílt interpretációs lehetőségeknek és - talán ennél a kötetnél a legreflektáltabb 
módon elkülönbözve a korábbi befogadástörténettől - egyúttal a lehetséges 
olvasási stratégiák értelmezésére, önreflexiójára is vállalkozott: így kísérelte meg 
problematizálni a szélesebb értelemben vett esztétikai elvárásrendszer egyes 
komponenseit. Ekképpen nyílt arra mód, hogy a korábban a művet egyértel-
műen az én, a szerző életrajziságához, létösszegzéséhez rendelő referencializáló 
olvasatokat a szerző elvét elbizonytalanító, a szöveg nyitottságára odafigyelő, 
annak „olvashatatlanságát" bizonyos mértékben az értelmezés premisszájává 
tevő interpretációk váltsák fel. Ezek magától értetődően mutathattak rá a tényre, 
hogy a Tücsökzene aligha nevezhető pusztán önéletrajznak és, hogy szövegébe 
olyan más műfaji-textuáiis mozzanatok is belejátszanak, amelyek így kimoz-
dítják az egységes szerző képzetét a mű középpontjából. Eme utóbbi eljárást 
azonban alighanem csak a legújabb recepció mondhatja magáénak, mivel olyan 
elemzők is, mint például Rába György, aki az elsők között vizsgálta a vers-
sorozat poétikai megoldásait, nyelvhasználati jellemzőit, szövegbeli én és szer-
zői szubjektum azonosságának jegyében tették meg interpretációs döntéseiket. 
A Tücsökzene műfajiságának problematizálása azonban szintén az ő és Kabdebó 
Lóránt érdeme, hiszen így beláthatóvá vált, hogy az én mint alakzat „elhelye-
zése" - ami, mint mondtuk, a legújabb elemzések kiindulópontja/eredménye -
nagymértékben függvénye a különböző, eme alakzat multiplikálását lehetővé 
tevő poétikai eljárások, temporális viszonyok, önreflexív képletek mellett a 
szöveg többműfajúságának is. A versciklus befogadástörténetének közismert 
módon a különféle műfajmeghatározások bősége az egyik legfeltűnőbb vonása. 
Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az olvasatokban látens módon jelenlevő műfaj-
értelmezések nem részesültek alaposabb - a mű interpretációjába funkció-
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nálisan is beépülő - elméleti reflexióban még az újabb elemzésekben sem 
(egyedül Kabdebó elemzése utal arra, hogy a nála fontos szerepet játszó konti-
nuitás-diszkontinuitás fogalompár1 hátterében is egy ilyen implicit műfaji 
felosztás munkál). Jóllehet mindegyik értelmezés felveti valamilyen formában a 
szöveg műfajiságának kérdését, ezt végül is nem ruházza fel hathatósabb 
érvelési potenciállal a mű tulajdonképpeni értelmezésével összefüggésben (így 
eme kérdés felvetése többnyire magukban az elemzésekben is egyfajta törést 
okoz).2 

Az itt következő elemzés tehát fokozott figyelemmel fordulna a Tücsökzene 
műfaji problematikájához, amely - mint később talán láthatóvá válik - nem 
választható el a szövegnek hangot és „arcot" tulajdonító (olvasói) retorika egyéb 
komponenseitől. Éppen emiatt tartózkodna is egyúttal attól, hogy egy újabbal 
toldja meg a versciklus műfaji meghatározásainak számát; ehelyett inkább arra 
törekedne, hogy a - legalább kettős - műfaji olvashatóságot a költői hang léte-
sítését lehetővé tevő retorika „csomópontjaira" vezesse vissza, a szöveg tropoló-
giai rendszerébe beágyazva próbálja meg értelmezni. Ehhez azonban elenged-
hetetlen a szöveg - a fenti összetett helyzetet kialakító — poétikai eljárásainak 
költészettörténetileg differenciáltabb perspektívában való szemügyre vétele. 

Ebben az összefüggésben a szöveget, pontosabban a fölötte való rendelke-
zést a lírai éntől látványosan megvonó poétikai mozzanatok lehetnek fontosak 
az interpretáció számára. Jellemző hivatkozást olvashatunk - Rába Györgynek a 
verssorozat egyértelmű műfaji megfeleltetését tagadó kijelentésére: a Tücsök-
zene „nem verses regény, és nem is önéletrajz"3 - Kulcsár Szabó Ernő tanulmá-
nyában, amely utalás így folytatódik: „Az individuális lét időbeliségének inkább 
olyan lírai megnyilatkozása, amely a nem tudatos emlékezet, az önkéntelen 
megjelenülés szcenikájával vetíti elénk a maga tartalmait."4 A műfaji problema-
tizálás után a lírai én akaratától eloldódó emlékezetre, az egyértelmű-egyirányú 
alanyi beszédtávlatot felfüggesztő nyelvi magatartásra való utalás az idézett 
tanulmány argumentációjában eszerint ama problematizálásra adott válaszként 
funkcionál. Érdemesnek tűnik nyomába eredni az eme implicit választ kiváltó 
poétikai észrevételeknek, szembeötlő ugyanis, hogy a mű beszédmódjának a 
műfajiságot nem magától értetődő módon működtető - és az én szólamát is 
feltételezettségében megmutató - talán legfontosabb poétikai megnyilvánítója 
mindjárt a művet bevezető lírai megszólítás és bizonyos értelemben maga a cím. 

Ezek értelmező viszonyban állnak egymással - mindkettőjüket egyfajta inter-
textuális emlékezet kapcsolja össze, a szöveget a tücskök „termékének" tulaj-

1 KABDEBÓ Lóránt: Az összegezés ideje. Bp., 1980. 137-139. 
2 így például MENYHÉRT Anna a fenti kérdés futólagos „érintését" egy „agnosztikus" megjegyzéssel zárja 

le: „nem valószínű, hogy egyértelmű meghatározását lehetne adni" a Tücsökzenének. Rajzok egy köl-
temény tájairól Motívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzené\ében. In: Tanulmányok Szabó 
Lőrincről, (újraolvasó) (szerk. KABDEBÓ L. és MENYHÉRT A.), Bp., 1997. 97. 

3 RABA György: A „megszűnt én" költészetének húrjain. (Az érett Szabó Lőrinc.) In: Uő: Csönd-herceg 
és a nikkel szamovár. Bp., 1986. 182. 

4 KULCSAR SZABÓ Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Bp., 1994.2 43. 
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donító metonimikus reláció tengelyén: a kezdeti invokáció a Múzsához való 
fohászkodás hagyományos toposzát idézi meg5 (ez tehát inkább architextuális 
jellegű), a cím pedig a verssorozat egyik darabján (Dalmácia , 273) keresztül is 
a szerző egy korábbi versére, a Dalmácia tücskeihez-re (1937) utal vissza, amely 
a maga részéről egy anakreóni dalra és így a görög mitológiára játszik rá („tücs-
kök, akiket valaha / 'majdnem istenek'-nek hivott / a görög költő..."). Eszerint 
tehát már a mű címe - és a szerzői név - szövegközi utalásrendszert hoz 
működésbe, amely ugyanakkor paradox módon éppen eme szerző-funkció 
(tehát mint a szöveg kizárólagos alkotója) relativizálásához, részbeni kioltásá-
hoz vezet: a fenti sor továbbfolytatható egészen a költő Föld, erdő, isten című 
első kötetéig, ahol a „tücsökzene" még meglehetősen egyértelmű (egyirányú) 
kapcsolatban áll a lírai énnel („hangom esti / tücsök dalában őrzi bánatom." — 
Szélcsend), klasszikus-modern értelemben a költői szubjektum funkciója. 

A Dalmácia tücskeihez már - az aposztrophé közbejöttével — bonyolultabb, 
En-Te jellegű, egymást létesítő-feltételező viszonyt6 tételez a lírai beszéd eme -
persze itt már csak látszólag - két pólusa között; a tücskök így válhatnak a lírai 
én emlékezését, önértelmezését segítő mozzanattá. Ugyanakkor azonban poéti-
kailag ott bomlik meg ez az összjáték és válik monologikussá a beszédtávlat, 
amikor a lírai én a vers zárlatában a tücskök „beszéde" által felszabaduló ima-
gináriust7 egy végső, kognitív formulára hozza: „amit ti, tücskök... hirdettek: azt, 
hogy / élni jó, hogy élni jó", így instrumentalizálva a megszólítás retoricitásából 
kibontakozó szöveg játékát - a költői hang szólamának pragmatikai „fel-
erősítésével".8 

A Tücsökzene Nyitánya elsősorban abban különbözik a korábbi vers gyako-
rolta megszólítástól, hogy itt az aposztrophé egyik hangsúlyozottan történeti 
alakzatára, a múzsái invokációra történik visszanyúlás - a lírai én intenciona-
litását háttérbe szorítva a költői hang egészen másképp szituálja itt magát. (Ezért 
annak feltételezésére ad teret, miszerint az aposztrophé retorikai gesztusa - bár-
mennyire is a (lírai) beszéd konstitutív mozzanata - nem mindig ugyanazt jelen-
ti, megfelelő történeti differenciálás nélkül túlságosan általános fogalommá vál-
hat és elveszítheti operacionalitását.) 

A cím és a „múzsái felhívás" úgy értelmezik egymást, hogy mintegy meg-
vonják a beszélőtől szöveg létrehozásának egyeduralmát, aki - az aposztrophé 
történésének megfelelően - csak a tücskök hangja által alkothatja meg magát 
én-ként. Receptív szempontból, a szövegnek kölcsönözhető hang(ok) státuszát 
illetően legalább ilyen fontos lehet az, hogy a Nyitány második és harmadik ver-

5Vö. erről MENYHÉRT i. m. 106. 
6 Az aposztrophéról mint A költői hang önlétesítéséről vö. J. CULLER: Apostrophe. In: uő: The Pursuit of 

Signs. London, 1981. 141-143. 
7 „... és a dalmát szigeteket / felkapta ez a berregés, / szárnyaira kapta, vitte - ha / lehunytam a sze-

meimet, / tengerzúgássá vált a föld / s a felhőkbe emelkedett..." 
"Retorika és pragrtiatika, tropológia és an-tropológia egymást konstituáló és törlő viszonyáról vö. 

KULCSAR-SZABÓ Zoltán Az Egy Á/mai-elemzését, Különbség - másként. Szabó Lőrinc: Az Egy álmai. In: 
Tanulmányok Szabó Lőrincről. 178-185., különösen 181-185. 
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sében „másik" aposztrophé lép működésbe, amely egyaránt értelmezhető az 
önmegszólítás, illetve az olvasóhoz való fordulás alakzataként. Mivel eme meg-
szólítás lehetséges alanya nem kevésbé a „tücsökzenére" vonatkoztatódik, ezt a 
későbbiekben a Nyitány-beli aposztrofikus konfiguráció lényeges meghatá-
rozójaként kell értelmezni. A (lírai) hang létesítésének eme történeti alakzatát itt 
azonban éppen nem-identikus ismétlődésében kell szemügyre venni - mivel 
valószínűleg ebben a mozzanatban, mindjárt a mű elején történik meg a külön-
böző műfaji (lírai és epikai/önéletrajzi) olvasásmódok kimozdítása - , ezért szük-
séges itt annak a költészettörténeti modernségben végbement átértelmeződésé-
ből néhány momentumot kiemelni. 

A múzsa felhívásának funkcióeltolódása többek között abban észlelhető, 
hogy - amint ezt G. Neumann C. E Meyer egy 1881-ben keletkezett versén 
(Nachtgeräusche) bemutatta9 - a múzsa itt már nem valamiféle autentikus 
üzenet garantálójaként, az emlékezés támogatójaként ad „hangot" a lírai énnek, 
az invokáció ehelyett eme üzenetnek a nyelv „morajlásába" való átmenetével 
lesz ekvivalens és nem az „emlékezettel mint a dolgok rendjének tudásával".10 

Emlékezés, üzenet és az őket létrehívó tudás így alakulnak át a múzsái invoká-
ció státuszának megváltozásával: a médium (a nyelv) puszta „moraja" tulaj-
donképpen a címben is jelzett külső zajokat kapcsolja össze - hangtanilag is — 
egy alvó bensejével, lélegzetvételével, mintegy a felejtés lírai inszcenírozása-
ként. Borchardt egyik verse (Meine Muse) az antik Múzsa invokációs gesztusát 
pedig a nyelvben saját magát folyamatosan előállító morajjá változtatja, amely 
már nem annyira értelem, mint inkább (zenei) hang (Klang). Borchardt más írá-
saiban kortörténeti elemzést is nyújt erről a váltásról: szerinte az atomizálódott 
modern világban lehetetlenné vált a múzsa korábbi, a költőnek elrendező erőt 
tulajdonító funkciója, mely utóbbi szövegeinek formát ad: ezt Neumann „arisz-
totelészi konfigurációnak" nevezi. 

Történetileg tehát egyre inkább meghatározatlanná, „morajjá" válik a Múzsák 
beszéde - a lírai beszéd tétje mindinkább a lehetséges kontextualizálások 
(egyikének) „felnyitása" lesz, ez azonban parciális marad. Ezt észleli már 
Borchardt is „a centrumból kiszorított" és így szükségszerűen a szubjektivitásba 
szoruló költőről szóló gondolataival és az esztétizmus horizontjában is ennek a 
tünetnek a kompenzálása válik fontossá - az emlékezés nem annyira a kulturális 
tudás készletéből, mint inkább „az álom vizionárius erejéből" merít. Nem a 
múzsa hívása, hanem a pszicho-analízis jegyében áll tehát,11 mint az Hof-
mannsthal egyes prózai szövegeiben megfigyelhető. Ebben az összefüggésben 
a szubjektum lényegére irányul a kérdés, a vizionárius beszéd a „szerző" terem-
tő szubjektumára vonatkozik vissza - esztétista logika szerint éppen a fent 

'Ge rha rd NEUMANN: „L'inspiration qui se retire" - Musenanruf, Erinnern und Vergessen in der 
Poetologie der Moderne. In: Anselm HAVERKAMP-Renate LACHMANN (Hg.): Memoria: Vergessen und 
Erinnern. (Poetik und Hermeneutik XV) München, 1993. 433-455. 

10 Uo. 453. 
11 Uo. 443. 
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említett szubjektivizálódásban találva meg a „gyógyírt" ugyanerre mint negatív 
konnotációkkal tudomásul vett „felejtésre" (a Chandos-Brief alaptapasztalatával 
egybehangzóan). Neumann ezt a teremtő szubjektumnak az álomból, a tudat-
alatti, a „lélek" álmából való felmerüléseként és szerzőiségére való rátalálása-
ként értelmezi, a Selbst szerzó-mítoszának kialakulásaként. 

A sorban Brecht következik, aki a szerető alakjának Beatrice-féle megje-
lenítésére rájátszva ugyanezt már nem a költő művét inspiráló Múzsaként állítja 
be, hanem nevének, lényegének és arcának (el)felejtését, a „megörökítés" illu-
zórikusságát reflektálja ironikus módon. Ez azonban inkább tematikailag van 
jelen Brecht verseiben és itt erősödhet meg a gyanú, hogy Neumann mind-
azonáltal kissé egyvonalú történelemfelfogást ír bele az invokáció mítoszán 
végzett történeti „munkába" - ezzel n e m lehetne kielégítően értelmezni a 
Tücsökzene-íé\e lírai aposztrophé történeti funkcióit. Márcsak azért sem, mert a 
verssorozat nézetéből ez a „munka" nem feltétlenül a hagyományos múzsái fel-
hívás emlékezetpotenciáljának „szukcesszív visszavon(ód)ásával" egyenértékű. 
Inkább annak egy megváltozott hagyományfelfogás pozíciójából tör ténő 
újraértelmezésével - másodmodern értelemben így formálva át ezt a poétikai 
alakzatot, nem pedig a kontinuitás megtörésével, mint az Hofmannsthalnál és 
Brechtnél megfigyelhető.12 

Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a Tücsökzene nem a fenti negativitás jegyé-
ben inszcenírozza lírai beszélőjét/beszélőit - noha hasonló mozzanat itt is jelen 
van („Tudom, semmi, de semmi közötök / hozzám, butuska kis tücskök a fű 
között..."), de teljesen más funkcióval: inkább a lírai hang elhelyezésére vonat-
kozik, mintegy fikcionalitásindexként működik, nem pedig a (klasszikus-mo-
dern) én-be való „visszahátrálás" mozzanatát jelzi (noha önéletrajzi művet vezet 
be). Az aposztrophészerű nyelvi létesítés az így megszólaló „beszédet" elsősor-
ban zene ként, hangzásként tárja elénk, amelynek így mindenekelőtt önreferens 
funkciót tulajdonít. Abban az értelemben, hogy a tonalitást elsődlegesebbként 
tételezi a jelentéstani közlés-jelleggel szemben, a személytelenség eszerint arra 
utal, hogy eme „zenének" valamilyen értelemmel való ellátása nem magától 
értetődő művelet: „Zúg, repes, árad a tücsökzene, / nem túri, hogy gondol-
kozz ..." Ez a „zene" - mint hangzás - ugyanakkor hallást feltételez, olyan ráhall-
gatást, amely ezt mint zenét hallja, nem pedig mint hangok puszta kontingen-
ciáját. Már a második vers, a Síppal, hegedűvel nyilvánvalóan erre reflektál, az 
aposztrophét - a tücskök, a zene „létrehozói" mellett - a „másik" irányba is 
érvényesítve, a hallgatót is bevonva a hangzás világába („.. .úgy frissül — hallod? 
- ami benne zeng: ű zeng, i cirpen, mélyen, magasan..."). A fenti fogalmazás-
mód ellenére nem tranzitív viszonyról van szó, hiszen ez a hangzás elsősorban 

12 A másodmodernség hagyományhoz való viszonyáról vö. KULCSÁR SZABÓ Ernó: A szimmetria fel-
bomlása? A posztmodern intertextualitás kérdéséhez. In: uő: Beszédmód és horizont. Formációk az iro-
dalmi modernségben. Bp., 1996. 277-278. és KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Intertextualitás: létmód és/vagy 
funkció?Irodalomtörténet 1 9 9 5 / 4 . 5 3 1 - 5 3 2 . 
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az odahallgatásra, a hallásnak a hangot (jelentéses hangként) konstituáló lét-
módjára van ráutalva. Itt fokozottan is, mivel a Te - aki éppúgy lehet a beszélő, 
mint az olvasó - tulajdonképpen hallássá, illetve legalább ennyire mondássá 
változik: „...hogy másnap is csupa í vagy meg ű, / csupa síp, csupa tücsök-
hegedű". A költői szöveg (létrejötte) a Tücsökzene szerint éppúgy jelent hallást, 
mint mondást, ezek viszonya tehát nem oppozícióként képzelhető el (analóg 
módon a beszédként felfogott nyelvvel).13 A hangnak magának a létesítése nem 
lehetséges enélkül a kölcsönösség nélkül. A tücskök - a Múzsák helyettesítői-
nek - beszéde nem monolit hangzásként, de nem is a Borchardt-féle „saját 
benső hangjaként"14 viselkedik, éppen mert megszólaltathatósága már eleve a -
hang és hallgató közötti — dialógus terébe van helyezve. Ennek, mint említódött, 
másik konstitutív poétikai indexe az önmegszólítás, illetve az olvasó meg-
szólítása beszédhelyzetének kettőssége: ez arra utal, hogy ezt a dialogikus vi-
szonylatot egyszerre kell a múzsák beszédének (a beszélő én általi) megszólal-
tatásaként, illetve magának a Tücsökzenének a befogadó általi megszólaltatá-
saként érteni. Ez a - látszólag - két irányultság a szöveg szerint nem választható 
élesen külön, hiszen a beszédhelyzet eldöntetlensége és a Te-nek hangsúlyosan 
a „tücsökzenére" való vonatkoztatottsága arra utal, hogy a befogadó aktív 
módon részesül, vesz részt magának a tücskök beszédének (és így a Tücsök-
zenének) a megszólaltatásában. Fontos lehet itt az is, hogy a Töredék: а tücs-
kökhöz című versben a szöveg - éppen a Nyitány aposztrophéjára visszautalva 
- „kottaként", partitúraként érti magát, amely ráadásul még „töredék" is, vagyis 
éppen a megszólaltatásban befejezetlen: „az az egy-helyt cikázó kép-zene: / 
augusztus, kedd, tizennegyedike!... / Másnap kótázni kezdtem.. . Ti, mire / vir-
radt, zártátok a magatokét, / s lám, az én nótám ma is töredék." A „tücsökzene" 
ily módon egyszerre helyezkedik el a „hallottság" és a „játszottság" szemantikai 
horizontjaiban. 

Az így elhangzó „zene" értelemszerűen nem lehet monolit, nem egy — tulaj-
donnévvel is ellátott — alakhoz kötődik a beszéd eredete, a hangzás maga (mint 
Hofmannsthalnál), amely alak a beszélő szubjektum „igazibb" énjét nyilvánítaná 
meg. A létesítés „eseménye" nem önelvű létrehozásként, netán monologikus 
közlésként értelmeződik, hanem - az esztétista horizonttól eltérően - csakis a 
befogadó közreműködésével bekövetkezőként, amely párbeszéd nyitottá, po-
tenciálisan lezárhatatlanná válik, éppen mivel - mint történés - nem kötődik 
egyértelműen egyik partnerhez sem. Ez a „beszéd" ezért személytelen, énen túli 
instanciákhoz rendelődik és - ugyancsak a „tücsökzene"-embléma értelmében 
- már eleve többszólamú, a különböző hangok egymást modulálják. Követ-
kezménye ez a dialogikus kölcsönviszonynak is, mivel már magát a feltételezett 
mondást a hallásnak kell megelőznie, kettős hangot szólaltatva meg ezáltal: 
„életem beszél, s ahogy hallgatom, / mondom, amit mond. Holnap folytatom." 

13 Vö. ehhez HEIDEGGER: Lét és idő. Bp., 1989. 307-312.; valamint uő: „. . .költőien lakozik az ember..." 
Bp./Szeged, 237-238. 

14 NEUMANN: i. m . 438. 
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Hall(gat)ás és a beszéd „folytatása" a rímelés sugallata szerint egymásra vonat-
koznak, tulajdonképpen ugyanazt jelentik: mégis, a köztük levő intonációs 
különbséget (hiszen a „hallott" beszédet is csak valamilyen hanglejtéssel lehet 
visszaadni, ami interpretációt feltételez) - mint általában a rímes szavaknál — a 
hangszín árnyalatnyi megváltozásában érzékelni kell. Ezzel lehet analóg, hogy 
az „élet" beszéde és az őt hallgató mondás (reflexió) mint az idő cselekvési 
(történési) és tudati tere az emlékezés inszcenírozásában gyakran el sem külö-
níthetők egymástól a Tücsökzene verseiben: azokban a darabokban például, 
amelyekben a beszélő időbeli pozíciója nem rögzített, jelen és múlt horizontjai 
egymásba kerülnek. A „tücsökzene" időiségét pontosan az egyes szólamok vál-
takozása alakítja, akár ontikus értelemben, ahogy ez a Hangok (81) című vers-
ből kiolvasható: „Hangok játéka is vonzott / . . . / hars kukurikú / hajnal előtt, tavi 
békazene, őszi égen át / láthatatlan jajongó vadlibák..." Másrészt - a fenti tem-
poralis „áthangsúlyozás" értelmében - a többszörös nem-identikus ismétlések is 
az idő modalitását alakítják (ki), sokkal inkább, mint a linearitás indexei. Ezt az 
intonációs műveletet leginkább azok az iterációs elemek hívják ki, amelyek 
valamiképpen már viszonylag állandósult szemantika emlékezetét hozzák 
magukkal: így például az „Idegen ész csak küszöbünkig ér" közmondás ismét-
lésen keresztül bekövetkező reinterpretációja alapvetően nem annak jelentés-
tana megváltoztatásával, inkább a hozzá való modális viszony átalakításával 
inszcenírozhat egy, a szöveg létszemléletében beállt változást. Ezek ugyanakkor 
nagymértékben kontextusfüggő és -alakító műveletek: a közmondás a 320. vers-
beni idézéséhez egyfajta értékvesztést sugalló, a tragikus akcentust sem nélkü-
löző hangnem rendelhető, míg később (342.) a „cirip" állandósága és az „s" 
kötőszó következtében integráló összefüggésben tér vissza, ekkor már inkább 
rezignált vagy akár pozitívan értékelő modalitással. 

Ezzel a sokszólamúsággal analóg az alcímben szereplő „rajzok" többes szá-
ma: ezek fenomenalizmusa és a fonikus materialitás bizonyos értelemben meg-
felelnek itt egymásnak, amennyiben a hang(ok) többszörös modulálhatósága a 
„rajzok" alakíthatóságával, átrendezhetőségével párhuzamos. Ezek összefonó-
dása szükségszerű az emlékezés folyamatában: a hangok összekapcsolódása, 
illetve intonációs elkülönhöződése az idő képzetét „térbeliként" teremtik meg15 

- sajátosan diffúz vizualitást közvetítve ezáltal, amint ezt például a Dalmácia 
című vers bemutatja: „Szigetek / keltek, süllyedtek... a tegnapelőtt / fordult és a 
holnaputánba nőtt / s az vissza: táj s idő díszletei / mint a hajód úgy járták isteni 
/ körtáncukat.. ." Eme diffuzitás fő poétikai megnyilvánítója az enjambement-ok 
— beszédszerűséget exponáló - halmozása. 

A szöveg mégis gátolni látszik a reprezentáció-elvűséget - azzal, hogy magát 
az önéletrajz (mint „ábrázoló" műfaj) létrejöttét is részben a „megértő" hallás és 
hang viszonyából származtatja. Erre utal az is, hogy a Nyitány versei közül a 

15 Vö. ehhez KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében. 137. és 
MENYHÉRT i. m. 99-100., 108-109., 114-115. 
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látványszerűséget a leginkább előtérbe helyező Táj épül, omlik a hangzást te-
matizáló versek után következik, mintegy azokból „ered". A Hangok tanúsága 
szerint: „s ezer egyéb hang: mindegyik mögött, / bár elzengtek, annyi kép röp-
ködött, / hogy húnyt szemmel ma is össze lehet / raknom belőlük a fél-életet". 
A képiség megalkotása tehát elsősorban a beszédként értett nyelv teljesítménye 
(ezért lehet az, hogy a vizualitás maga is a tranzitorikusság jellemzőit hordja 
magán, a Táj épül, omlik eklatáns példa erre). 

Minthogy eme „beszéd" már eleve a dialogikusság terében szólalhat csak 
meg, jelenségelvűség és hangzás is hasonló módon kölcsönviszonyba kerülnek. 
A szöveg hatáselvei ezek összjátékából táplálkoznak - amint ezt például a 
Kandalló előtt című vers reflektálja, a jelentésképződést eme interakcióból -
amely az olvasó/szemlélő számára nyilvánul meg ilyenként - származtatva: „de 
tüze még nagy, mint egy alkonyat, / s valamit súg. Mit? Attól függ, ki vagy". 
A Nyitány a hangzás játékterébe vezeti az olvasót, melynek „kitöltése" - mint 
megértés - saját intonáció útján lehetséges, ugyanakkor az írás virtualitásának 
beszéddé való befogadói átalakítását, aktualizálását is megelőlegezi. (Utóbbi 
ikonikus megnyilvánítója éppen a „rajzok" - mint bizonyos értelemben mate-
riális nyomok - alakulása, alakítása, lévén, hogy ezek a Tücsökzenénen inkább 
az olvasással, kevésbé az újrafelismeréssel kapcsolódnak össze.) Explicit példa 
lehet erre a több verset (75-79.) magába foglaló Óriás-Órás-féle „félreolvasás" 
története. A fenomenalitás ily módon történő relativizálását nyomatékosítja az is, 
hogy a „rajzok" „egy életút térképvázlatává" válnak (Hólé, 359.), így elsősorban 
az olvasás lesz az, amely ehhez a térképhez - mint „vázlathoz" - valamilyen ter-
ritóriumot társít, azt konkretizálja (a „partitúra" megszólaltatásához hasonlóan). 

Nem szabad persze elfelejteni, hogy a Tücsökzene nyelvhasználatát át- és 
átjárják a hasonlatok, mint ahogy a metaforikus szubsztitúcióknak is nagy szere-
pük van többek között a szöveg önreflexív képleteinek létrehozásában, az 
olvashatóság megteremtésében (lásd a Hólé vagy a Bodzafa című verseket). 
Noha a szöveg többnyire tudatosítja a figuratív jelleget, ugyanakkor ragaszkodik 
ahhoz, „hogy a szó fiktivitásának valamilyen szinten mégis legyen referenciális 
jelentése".16 Mindez a klasszikus-modern örökség jelenlétét sejteti: eszerint tör-
téneti háttere is van annak, hogy a Tücsökzene bizonyos egyensúlyt alakít ki - a 
címek tanúsága szerint is — jelenségelvűség és a hangzás (illetve a betű) materia-
litása között. Ez az egymásrautaltság azonban korántsem statikusságként értel-
meződik, hanem a Nyitány-féle dialogikusságból fejlik ki, mint dinamikus össz-
játék. (Lévén, hogy a szöveg eme konfigurációinak egyik lehetséges konkretizá-
ciója éppen a kettős műfaji olvashatóság - ez tehát a szöveg (történeti) létmód-
jából következik - , utóbbin belül hasonló módon összetett interakciót figyel-
hetni meg.) 

A Nyitány dialogikus játékterének felvázolása a hangzás - és anticipált érte-
lemben az írás - utaláskarakterének leépítése folyományaképpen történt meg. 

"'MENYHÉRT i. m . 116 . 
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A személytelenség éppen a kölcsönös jelentésképződés érdekében tételeződik, 
az olvasás lesz tehát az, „ami az írást a nyelvvel összekapcsolja".17 Nem véletlen 
az olvasás többszöri tematizálódása a mű folyamán - ezt összefüggésbe hozva a 
Nyitánynak a hallgatóra való irányultságával mind a hangok, mind az írásjegyek 
„megformálásának lehetséges játéktere"18 körvonalazódik a befogadó előtt. 

A hangzásnak a hallgatóra való Tücsökzene-beli ráutaltsága így nem a tona-
litás — mint esztétikai fenomén - egyértelmű önmagát jelölésének a klasszikus-
modern példája, amely — mint Mallarménál - elsősorban a poiészisz-oldalt 
reflektálná. A poiészisz-jelleg itt legalábbis egyenlő mértékben kerül át a recep-
tív oldal horizontjába. Blumenberg szerint a zeneiség felértékelődése Valérynál 
annak köszönhető, hogy a zene lehetőségeinek horizontja jóval nagyobbnak 
tételezhető, mint a nyelv esetében, mivel ez nem pusztán additive, hanem minő-
ségileg értendő. A zenei formáció nincs meghatározva a már mondottak által, 
„minden időpontban teljes birtokában van összes lehetőségeinek".19 Ez a nyitott 
lehetőséghorizont Valérynál is (és általában a másodmodernségben, Blumen-
berg ide kapcsolja Benn koncepcióját is „a szó látens egzisztenciájáról") a több-
értelműség posztulálásával kapcsolódik össze - az értelmezői szabadság tudatát 
közvetítve. 

A Nyitányban körvonalazódó implicit olvasói szerepkört ezúttal más szempont-
ból is szemügyre kell venni - a hang(zás) megszólaltatásának további (például 
a beszélő ént illető) lehetséges következményeit feltárandó. 

A kezdeti „motiválatlanág" mintegy az Als-Ob szignáljával látja el a szöveget, a 
fikcionálás eme aktusa így valóban „üres képzetet"20 illetve keretet képez (vö. az 
ablaknyitás motívumával A nyugodt csoda 4. sorában), amelyet az imaginárius 
szabaddá tétele, a még nem létező kell, hogy betöltsön, persze úgy, hogy a fik-
cionálás intencionális aktusa elveszíti egyúttal eme differencia és az így elinduló 
játék fölötti ellenőrzését. Ez az összjáték azonban annyival bonyolultabb itt, ha 
figyelembe vesszük, hogy a klasszikus értelemben vett Múzsák (itt a tücskök) „az 
intencionális struktúrát testesítették meg, amelyet kívülről kellett a képzeletbe 
belehelyezni, hogy ezt kibontakoztassa", mivel „az imaginárius mint olyan nem 
képes semmit kitalálni",21 ezért van szüksége rajta kívüli aktivizáló instanciákra. 
Mindez a Tücsökzenében azonban hangsúlyozottan a fiktív jegyében történik -
sokkal inkább, mint a múzsái invokáció klasszikus változataiban, hiszen a szöveg 
rögtön ennek exponálásával indul, így tehát tulajdonképpen kettős módon -

17Hans-Georg GADAMER: A szép aktualitása. Bp., 1994. 177. 
181. m. 179. 
19Hans BLUMENBERG: Sprachsituation und immanente Poetik. In: UŐ: Wirklichkeiten in denen wir 

leben. Stuttgart, 1981. 150. 
20 Eme fogalmakról vö. Wolfgang ISER: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer 

Anthropologie. Frankfurt a. M., 1991., folega Das Zusammenspiel des Fiktiven und des Imaginären című 
fejezetet. 377-411. 

2 1 ISER: i. m . 397-398 . 
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„tücsökzenében új tücsökzene" - van jelen a költő-múzsák viszony. A kezdeti 
aposztrophé, a hang létesítődése ugyanis, mint kölcsönös aktus, nemigen fog-
ható fel intencionális mozzanatként, mivel ez ennek lehetőségét, az én léte-
sítését jelenti („már nem tudom, agyamban zeng-e, vagy / odakint ez a zene..."). 
A Nyitány első öt darabja ezért szól még „csupán" az én/az olvasó és a tücskök 
kapcsolatáról, utána tér rá az emlékezés, az életrajziság tematizálására. A fiktív, 
önkényes létesítés ilyen kiemelése - „ami az ókori költő számára elképzelhe-
tetlen hozzáállás"22 - mintegy távolítja is ennek a poétikai alakzatnak az emlé-
kezetét a Tücsökzenében, így méginkább a fiktív lehetőség-jellegére helyeződik 
a hangsúly, összefüggésben eme alakzatnak a klasszikus modernségben történt 
elmozdulásával és annak poétikai következményeivel. Ugyanakkor ez fiktív és 
imaginárius különbségére is ráirányítja a figyelmet.23 

Ezeket támasztja alá az, hogy csupán a 6. darabtól kezdődően tulajdonítódik 
a tücsköknek az így mozgósított imagináriusba „beoltott" intencionalitás,24 az 
emlékezés tengelyén: a szubjektum életrajzisága, az autobiografikus diskurzus 
(„.. .egész életem itt zeng, ide gyűl vele..."). A szöveg illetve az én jóllehet a 
tücsköknek tulajdonítja ezt a kontextualizációt vagy intencionális keretet, mégis 
— ha fenntartjuk az első vers fikciószignáljának emlékezetét - feltehető a kérdés, 
hogy vajon nem ez volt-e az ott hiányzó, szorosabb értelemben vett mozgósító 
instancia (a szöveg legalábbis így állítja be, noha ennek elfogadásával a hangot 
lehetővé tevő retorikai megszólítás előtti akarat vagy intencionalitás proble-
matikus fogalmához jutunk). Bárhogy legyen is, a fontos itt az lehet, hogy még 
mindig az aposztrophé retorikai módjában beszél a szöveg, az én éppen a tücs-
kök által kap hangot és „arcot", jóllehet azok a maguk részéről az ő megszólítása 
következtében nyerték el hangjukat. 

Ez a viszony így bizonyos értelemben már megelőlegezi az intencionális moz-
zanatot túlhaladó, a neki ellenszegülő imaginárius aktivizálódását, illetve az 
ezek közötti mozgást, amely a szöveg további játékának lesz „alapja": „...Isteni 
kedvetek / csak elkezdte az ős varázslatot: / a többi már maga jött... életem 

2 2 MENYHÉRT i. m . 106. 
23 Fontos ezt a különbséget - a prozopopeia hang-tételezésének retorikai gesztusát mint alakzatot -

hangsúlyozni, hiszen az „én" és a „tücskök" — megszólító és megszólított - nem különállóként adott 
„entitások" - mint azt Menyhért „a tücskök dalának biológiai vonatkozásai" kapcsán „én" és „világ" külön-
választásával implicit módon feltételezi (i. m. 106-107) - , hanem csakis a megszólítás nyelvi figurációjá-
nak tudható be „létezésük". Ez a retorikai mozzanat hozza létre a szemantikát és nem fordítva, miszerint 
az „eleve" létező „világhoz" intéződne valamely „felhívás" - mintegy a Menyhért által idézett feladó és 
címzett Jakobson-féle modelljével analóg módon. Nem egyféle jelenségelvű - Riffaterre módjára - „sze-
mantikai adottságról" (donnée sémantique) van tehát szó, hanem a hang- és arc-kölcsönzés speciális 
retorikai teljesítményéről (vö. ehhez Paul de MAN: Hypogram and Inscription. In: uő: The Resistance to 
Theory. Minneapolis, 1986. 44-51.). A szövegnek „hangot" adó alakzat efféle értelmezése juttatja el aztán 
- explicite is - az értelmezőt az én-szöveg viszony hasonló (a „pókháló"-modell analógiájára történő) 
interpretációjához (i. m. 122.); a szöveg struktúrájában mintegy középpontként kezelve az „én"-t, füg-
getlenítve azt a szövegbeli ismétlődések játékától. Ez a fenomenális konstrukció azonban meglehetősen 
kérdéses a Tücsökzene esetében, mindazonáltal rávilágít arra, hogy a Nyitány poétikai alapszituációja 
értelmezésének hogyanja a mű egészének interpretációjára kihat, annak legelvontabb viszonyait meg-
határozza, így ezt egyetlen elemzés sem hagyhatja figyelmen kívül. 

24 Az intencionális mozzanatról mint „oltóanyagról" vö. ISER: i. m. 401. 
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beszél, s ahogy hallgatom, / mondom, amit mond. Holnap folytatom" (29, Köz-
játék: a tücskökhöz). A beszéd személyen túli instanciáknak való kiszolgáltatása 
szorosabb értelemben az imaginárius felszabadításával lesz ekvivalens. A fen-
tebbi „eldönthetetlenség" azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy a pólusok 
egyike sem szavatolhat a köztük létrejövő játék irányításáért, vagy ahogy Iser 
fogalmazza: „az imaginárius ezért sohasem esik teljesen egybe intencionálisán 
végbemenő mozgósításával, hanem az őt aktivizáló instanciákkal való játékként 
bontakoztatja ki magát".25 

A kérdés a továbbiakban az lenne, hogy a „lírai" hang ilyen elhelyezése -
amely a korábbi történeti változatokhoz (értve itt Szabó Lőrinc saját verseit is) 
képest meglehetősen újnak hat, de persze nem azért, mert egy teljesen új vers-
alkotó eljárást hozott volna létre - milyen viszonyban áll a kiindulási pontként 
felvázolt műfaj-problematikával. Könnyen lehet ugyanis, hogy ez csak az utób-
bi közbejöttével - vagy fordítva is: a szövegben beszélő hang(ok) ilyen szi-
tuálása nyitja fel ezt a problematikát - értelmezhető teljesebben, lényeges as-
pektusai és a szöveg egészére kiterjedő dinamikája csak így mutatkoznak meg. 

Mielőtt azonban erre kerülne a sor, a fiktív mint relacionáló művelet másik 
fontos mozzanatára, a „reális" mássá-válására kell utalni. Mint Iser bemutatja, a 
fikciószignál a szöveget nem csupán mint fikciót egyáltalán minősíti, hanem a 
műbe bekerült vonatkozásrendszerek, idézetek, más szövegek irreálissá tevé-
sére, referencializáihatóságuktól való megfosztottságukra hívja fel az olvasó 
figyelmét.26 A relacionálás ezek dekompozíciójával egyenértékű, mégis ebben a 
megváltoztatott formában fenntartja a korábbi kontextus emlékezetét, hogy 
éppen ehhez képest váljon észlelhetővé az így végbemenő újrakontextualizálás. 
A fent elemzett Tücsökzene-heü fiktív mozzanat is azért hívja fel magára oly 
erőteljesen a figyelmet, hogy jelezze a klasszikus (modern) invokáció emlé-
kezetének az eltávolítását - tehát az adott mássá-válását - és ugyanakkor az így 
létrejövő beszéd (amely részben a tücsköké), illetve imaginárius meghatározat-
lanságát, az őt formába öntő műveletek konstrukció-voltát, szupplementum-jel-
legét is. Egyszerre hajtja végre és inszcenírozza tehát a fiktív (határ)átlépő-rela-
cionáló működését. A cím már eleve magán hordja a szövegköziség „markereit" 
- a korábbi Szabó Lőrinc-versek átértelmezésére, illetve ikonikusan - az antik 
kultúrára való utalással — éppen a klasszikus múzsái megszólítás transzformá-
cióját jelezve. Ez azért lehet fontos, mert a ciklus folyamán egyre inkább el-
uralkodik a különböző mitológiai elemek, képzetkörök, idézetek és allúziók 
jelenléte a szövegben és így az iterációban rejlő - tulajdonképpen az őt konsti-
tuáló - különbségre helyeződhet a hangsúly az olvasásban is. A legfeltűnőbb 
ilyen kapcsolatok azok, amelyek szó szerint intertextuális jellegűek — vagyis 
nem kulturális toposzokra, hanem jelölt idézetekre, illetve allúziókra vonatkoz-
nak - többnyire mindig a beszélő énnel állnak összefüggésben (például a Ber-
zsenyi-citátumot tartalmazó Vasárnapi meghívás című versben, illetve - még 

251. m. 378. 
26 Vö. i. m. 18-51., illetve 381-406. 



Olvasás és különbözóség(e) 2 9 3 

nyilvánvalóbban - magukra a szerző korábbi verseire való utalások). Tulajdon-
képpen az én „arca" megalkotásának, a prozopopeia figurációjának ilyen ide-
gen „hangok" általi feltételezettségét állítják előtérbe (például a Timon és a Jób 
című versek). A tücskök „beszédének" létesítése - és ezáltal az én-é is - eszerint 
az én, a szerző „elhelyezésének" intertextuális mozzanataira is utal, erre vonat-
kozóan már a Nyitányban olvasási utasítást ad a Tücsökzene, a hiperbatonos 
szerkesztéssel is kiemelve: „...lelkek, szellemek / gyúladnak a tücskökben, ős 
jelek" (kiem. L. Cs.). Innen nézve nemigen érthető, hogy a recepcióban miért 
nem kapott nagyobb szerepet az efféle „kettős" hangok funkcióinak elemzése, 
mivel ez a Tücsökzene individuumértelmezését is nagymértékben megvilágít-
hatja. 

A tücskök „beszéde" mint a beszélő ént konstituáló diskurzus eszerint nem 
egyszerűen imaginárius, hanem reális, fiktív és imaginárius összjátéka, ami így 
kiszakad a lírai-önéletrajzi szubjektum ellenőrzése alól, noha az eredeti - a 
„tücsköket" hang-ként létesítő - megszólítás tőle ered (de ezzel létesíti éppúgy 
saját magát is). A Tücsökzene műfajainak kereszteződése tehát leírható reális -
életrajz, az önéletrajzi én más szövegek által meghatározott alakulásai — fiktív és 
imaginárius - az aposztrophé poétikai eseménye - összjátékával. 

Az önéletrajziság (narrare) és a lírai műfajjelölés (condere)2 7 egymásba való 
átcsapása ily módon meghatározza az itt beszélő szubjektum(ok) poétikai szi-
tuáltságát, hiszen egyrészt az önéletrajz megkettőzött énje aláássa az egységes, 
önelvű lírai szubjektum „arcát" biztosító retorikát (jellemző, hogy a mű ezeket 
az én-eket nem szubsztanciális itt-létként, hanem az emlékezet konstrukti-
vitásának értelmében a nyelv beszéde által meghatározott hangokként — „tü-
csökzenében új tücsökzene" - értelmezi, lásd például a gyermek-féle nyelvi-
kognitív kompetencia szerepét).28 Másrészt a kezdeti aposztrophé „lírai" ese-
ménye - amennyiben a megszólítás mindig ellenáll a narrációnak, lévén, hogy 
„nem egy esemény reprezentációja", hanem létrehozója29 — defigurálja az ön-
életrajz linearitását, az önéletrajzi én(ek) kognitív uralmát szövege/szövegük 
fölött. A tücskök Nyitány-be\i megszólítására tett folytonos visszautalások 
tulajdonképpen ezt terjesztik ki a mű egészére. A recepció tekintélyes része 
döntően az önéletrajzi olvasásmódot preferálta, a szöveget a vég alakzataiba írta 
bele,30 noha már a kétfajta olvasásmód kereszteződése is — éppúgy, mint fiktív 
és imaginárius különbsége és az így létrejövő szabad és instrumentális játék 
ellentétes-irányúsága31 - lehetetlenné teszi én és szöveg (az önéletrajziság által 

27 Scaliger megnevezései a költő, illetve más művészek tevékenységeit illetően. Idézi Hans 
BLUMENBERG: 'Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen. In: uô: 
Wirklichkeiten in denen wir leben. 90. 

28 Ennek A szerző alakzatait vizsgáló elemzésben való kontextualizálásálraz vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: 
A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzené ben. In: Tanulmányok Szabó Lőrincről. 135. 

29 Ehhez vö. CULLER: i. m. 152-153. 
30 Vö. KULCSÁR-SÍ.ABÓ Zoltán: i. m. 140. 
31 Erről vö. ISER: i. m. 408. 
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megkövetelt) „egyensúlyának" tételezését (ami érdekes módon a legújabb 
recepcióban is visszatér, például Menyhért Annának a pókháló-motívumról 
adott értelmezésében). 

Mindazonáltal ezek a műfaji jelölők nem annyira identikus módon térnek 
vissza a Tücsökzene szövegében - és itt mutatkozik meg igazán a Nyitány-be\\ 
aposztrophé valódi poétikai teljesítménye, valamint a benne rejlő történeti moz-
zanat - , mint amennyire ezt az elemzés esetleg sugallhatná. Az itt - a Nyitány-
ban - tulajdonképpen még csak lehetőségként létező - hiszen (a cím által is) el-
várásként felvillantott - műfaji kódok ugyanis szemmel láthatóan már itt átértel-
mezett alakban - s ez a köztük létrejövő játékból is adódik — vannak jelen. Ez 
elsősorban az invokáció történeti módosulásából ered: mivel ez már nem a dol-
gok rendjét - itt: a szubjektum élettörténetének linearitását és „mimetikusságát" 
- idézi fel, hanem alapvetően konstrukciót jelent. Ez a konstrukció ugyancsak a 
megértő hallás teljesítményének tudható be — hiszen az irodalmi beszédet már 
eleve bizonyos műfaji indexek által meghatározottként hallja a befogadó. (Ez 
nem egyszerű azonosítást jelent - mivel mindig a szöveg igényének kell 
meg feleljen—, hanem a szöveg érthetőségének egyik alapvető móduszát.) A mű-
faj aktualizálása is ebben a dialogikus összjátékban, a szöveg megszólalásában 
történik: a „tücsökzenének" a beszélő általi „autobiografikus" konkretizációja 
(„tücsökzenében új tücsökzene") annak kéznéllevő instanciák általi nem-
motiváltságára utal vissza („mégis jólesik azt képzelni, hogy / mikor, így este, 
ablakot nyitok, / nekem üzentek, sok hű kis barát..."). A Te-t megszólító beszéd-
helyzet fentebb tárgyalt kettőssége pedig azt jelzi, hogy ebben a konkretizá-
cióban - éppen a műfajiság, „zene" és „rajzok" kölcsönössége értelmében, nem 
pedig valamely tartalmi-referenciális vonatkozás szintjén - a befogadó tevé-
kenysége meghatározó jellegű. Ez a mozzanat így az imaginárius játékba hozá-
sával, a tücskök hangjának dialogikus létesítésével helyezi el a lírai beszélőt 
mint eme beszéd feltételezett eredetét. „Formálisan" pedig ama architextuális 
alakzatra való rájátszás, a szövegközi „univerzum" ezen konfigurációja mint a 
beszédben eleve ott levő vagy ható komponens - ily módon tehát bizonyos 
megelőzöttség-képzetet keltő - iterábilis átalakítására hívja fel a figyelmet. 
A Nyitány-beYi dialógus tehát - mint erre fentebb utaltunk — polifunkcionális 
módon egyszerre jelenti az invokáció poétikai-szövegközi emlékezetével tör-
ténő interpretatív párbeszédet is. Ha az itt beszélő hang(ok) létesítésében ilyen 
fontos szerep jutott bizonyos szövegközi kontextusnak - pontosabban a vele 
kialakítandó dialogikus viszonynak - , úgy ez arra készteti a befogadót, hogy a 
ciklus olvasása folyamán fokozottan figyeljen a versek lehetséges szövegkap-
csolataira (lásd például a Nyolc verseskönyv című verset). A szövegekhez ren-
delhető intertextuális „tér" kialakításában fontos szerep jut tehát a befogadói 
tevékenységnek. Analóg ezzel a ciklust jelentős mértékben szervező ismétlések 
újrakontextualizáló-értelmező szerepe. 

Az énkonstitúció feltételezettségének indexei tehát éppen a kétféle olvasás-
mód implikációitól vonják meg magát a szöveget vagy távolítják azoktól: egy-
felől - a konstrukció erőteljes hangsúlyozásával - a mimézis-elvű, önéletrajzi 
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olvasásmódtól, másrészt — eme konstrukciónak az önelvű szubjektivitástól való 
nem-függésének jelzésével - a szubjektum önkifejezésének poetológiai lehe-
tőségeitől. A műfaji kód(ok) transzformációja párhuzamos a beszélő én elhe-
lyezésével. 

Ez a kölcsönösség a két különböző műfaji olvasásmód kapcsolódására - az 
(egységes) én figurációjának posztulálására - irányítja a figyelmet és így sokkal 
általánosabb problematikát von be az elemzésbe. A szubjektum vagy szerző az 
irodalom műfaji felosztásában már az újkor kezdetén fontos szerepet játszik: így 
például Scaliger is éppen a műfajok (műnemek) stabil elhatárolásával tudta 
megalapozni a költő különleges alkotó képességéről szóló tételét.32 A modern-
ség esztétikai elvárásrendszerében ez persze jóval változatosabb formákban tért 
vissza, hogysem azt itt részletesebben tárgyalni lehetne, de egy 20. századi pél-
dára még utalni kell. Bahtyin, mint ismeretes, tagadja a dialogikus nyelvalkotás 
lehetőségét a költészetben, amelyet ő alapvetően az epika lényegének tart. 
Mindazonáltal — mint arra Paul de Man felhívta a figyelmet - eme műfajokat 
(műnemeket) csak trópus és dialogizmus nem egészen megalapozott elkülö-
nítésével tudja egymástól elhatárolni. A költészet tropológiai poliszémiája és a 
próza dialogikussága közötti distinkciónak rejtett módon mégiscsak a szubjek-
tum kategóriája szolgál alapul: abban, hogy Bahtyin számára a trópus elsősor-
ban intencionális struktúra, „tiszta episzteméés nem a nyelv ténye",33 mely nem 
enged így teret a dialogikus másság — az epika konstitutív alapja — érvénye-
sülésének. Az objektumra irányuló trópus koncepcióját egy olyan nyelvfelfogás 
teszi lehetővé, amely szerint a nyelv — részben, egyes diskurzusokban legalább-
is - a szubjektum funkciója lenne. 

Anélkül, hogy tovább kellene sorolni a példákat, látható, hogy a modernség 
esztétikai elvárásrendszerében „a műfaj törvénye" (Derrida) nagymértékben 
függ a szubjektum/szerző elvétói, utóbbi mintegy a szöveg műfaji „tisztaságá-
nak" garantálójaként funkcionál. Ezért lehet az, hogy noha az eltérő műfaji 
olvasásmódok az én figurációjában kapcsolódhatnak (illetve ez meghatározhat-
ja őket), az ezt a befogadási stratégiát működtető interpretációk végül mégiscsak 
az önéletrajzi - ennek akár de Man-i értelmében - olvasásmód foglyai maradtak, 
vagyis elfedték a műfajok különbözőségét (mint a szövegben artikulálódó lehet-
séges mozzanatot). Az én retorikája — éppen, mert „nem a szöveg 'immanens' 
alkotórésze"34 - eszerint az irodalmiság, az irodalmi kommunikáció más ténye-
zőivel is szoros összefüggésben áll, n e m csupán önmagában létezik, mintegy 
hálót alkot implikációival és az őt feltételező textuális „minőségekkel" (vö. pél-
dául a stilisztikai egyneműség hatása és az én megalkotásának összefüggésével 
a Szabó Lőrinc-recepcióban, vagy é p p e n valóság-fikció ellentétpárja és a szerző 
alakzatának kapcsolatával).35 Ami azt is jelenti, hogy éppúgy függ ezektől, mint 

32BLIIMENBERG: i. m . 9 0 . 
33Paul de MAN: Dialogue and Dialogism. In: uó: The Resistance to Theory. 111. 
33 KULCSAR-SZABÓ Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében. 140. 
35 Ehhez lásd KULCSÁR-SZABÓ Zoltán említett Szabó Lőrinc-tanulmányait. 
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amennyire azok tőle. A Tü csökze ne-recepció éppen arra utal - amennyiben a 
félreolvasások az egyik műfaji kódot vették csak figyelembe, annak „alapján" 
hozták meg interpretációs döntéseiket - , hogy egy szöveg több műfajból való 
részesülése - amely részesülés Derrida szerint „nem odatartozás"36 (ez a jelen 
elemzés horizontjában a fentebb tárgyalt nem-identikus műfaji „visszatérést" 
jelenthetné) - alááshatja az én figurációját, mivel rávilágít arra, hogy - ellentét-
ben Bahtyin feltételezésével - a trópus mint nyelvi tény, mint a nyelv terméke 
megvonja magát a szubjektum rendelkezésétől. Az, hogy az egész viszonylatba 
a nyelv kérdései ennyire beleszövődnek, arra figyelmeztethet, hogy inkább 
műfaj és szöveg viszonyának kell a továbbiakban az interpretáció előterébe 
kerülnie. 

Az én retorikájának a műfaj-problematikától való távolítását az indokolja első-
sorban, hogy e retorika következtében a műfaj mindig mint bizonyos szub-
sztancialitás, „mint olyan" értelmeződik vagy mutatkozik meg - ahogy a fenti 
példák ezt előtérbe állítják. Ez azonban éppen a műfaj(jelölés), a műfaj(i) 
olvashatóság(a) specifikus textuális teljesítményét leplezheti el - azt, hogy 
emezt mindig a különbség konstituálja, és „ezt amennyiben mint olyant gondol-
juk, mint olyan-ként ismerjük (Del, elhibázzuk".37 Másfelől a fenti viszony prob-
lematizálását az a diszfiguratív kapcsolat is kikényszerítheti, ami a Tücsökzene 
műfaji kódjai között áll fenn: ez nem egyszerűen a közöttük való választás 
lehetetlenségéből, eldönt(het)etlenségéből adódik, hanem abból, hogy eme 
műfaji „törvények" már nem képesek uralkodni a szöveg fölött, ez megvonja 
magát tőlük, noha konstituálódása bizonyos értelemben azok játékának köszön-
hető. „Eredeti" azonosságuk ezzel párhuzamosan történő eltolódása — amely a 
történeti értelemben vett elmozdulásból és az így elinduló ide-oda mozgásból 
ered — ebben a játékban ezek szétválaszthatatlanságát sugallja, amennyiben 
„egyik" sem rendelhető a „másik" fölé. 

Mindezek arra engednek következtetni, hogy a műfaj fogalmában történelem 
és szövegiség összekapcsolódnak és keresztezik egymást. 

A műfaj(jelölés) a szöveget „olvashatóvá" teszi — hiszen egy szövegnek egy 
műfajhoz való rendelése ugyanazon szöveg „olvashatóságának" előfeltételezése 
és mint ilyen, a befogadási stratégiákat az olvasás kezdeti fázisában automatiku-
san is meghatározhatja (a szöveg retorikai módjának efféle determinálása így 
előzi meg például a referenciális-figurális jelentések közötti választás lehető-
ségét, illetve preformálja azt). Ugyanakkor a műfaj csakis szövegben, szöveg 
által létezhet (a szöveg műfajiságát már az észlelő olvasásban „másként", nem-
identikusan érzékelheti a befogadó) - éppen ez utal arra, hogy műfaj és szöveg 
viszonya nem egyszerű „bennfoglalásként" (Genette),38 „odatartozásként" (Der-
rida) értendő. Ilyen értelemben a műfajt mint különbséget, differenciát lehetne 

36 Idézi ORBAN Jolán: Derrida írás-fordulata. Pécs, 1994. 212. 
37 Jacques DERRIDA: Tympanon. In: uő: Randgänge der Philosophie. Bécs, 1988. 14. 
38 Gérard GENETTE: Műfaj, típus, mód. In: KANYÓ Zoltán-SÍKLAKI István (szerk.): Tanulmányok az iro-

dalomtudomány köréből. Bp,, 1988. 237. 
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érteni, mint olyan jelölést, amely nagymértékben függ az egyúttal őt is jelölő 
szövegtől és éppen, mert viszonyuk nem egyszerű (jelölő-jelölt-féle) azonos-
ság, mindig defigurálódik/-hat a szöveg játékai révén. Műfaj és szöveg differen-
ciája eszerint mindig a szöveg különbsége is egyben, sőt, azé igazán — és ez a 
különbség sokkal inkább „disruptive"-jellegű, éppen, mert nem egyértelmű 
szövegen kívüli-szöveg(en belüli) viszonyról van szó (ez megóvhat attól, hogy 
„műfaj" és „szöveg" különbségét egyszerű oppozícióként értsük - például a 
langue-parole szembeállítás módjára vagy a Genette-féle természet—irodalom 
különválasztás értelmében). Ennek implicit előfeltételezésével, e m e viszony 
kérdésessé tételével tudta elbúcsúztatni a másodmodern hagyománykezelés az 
irodalmi műalkotás feltételezett immanenciájának eszményét; ezért sem értel-
mezhető klasszicizálásként eme poétikai szemlélet.39 Műfaj/szöveg differenciája 
az olvasásban olyan játékká bontakozik ki, amely - mivel az újraolvasás alakza-
tában történik, ami persze jobban megnézve nem „szokványos" alakzat - per-
manens módon aláássa a szöveg feltételezett identitását. 

A Tücsökzenében ez ismétcsak a Nyitány-féle aposztrofikus mozzanatra való 
sorozatos utalások formájában következik be. Ezek az önreflexív jelzések nagy 
fontossággal bírnak a Tücsökzenében a recepció tanúsága szerint is. Az életrajz 
kontinuitását sorozatosan megtörő diszkontinuus közbevetések közül azért kell 
a kezdeti megszólítás „visszatérését" kiemelni, mivel eme módon íródik bele a 
kettős műfaji olvashatóság a mű egészébe: így derülhet ki egyúttal az is, hogy az 
- eleve „elhelyezett" alakban aktuálissá váló - műfaji kódok mennyire a szöveg 
játékában alakulnak és hogy mássá-válásuk is annak tropológiai rendszerében 
történik. Az önéletrajzi narratívába a megszólítás lírai eseményének emlékezete 
„oltja" bele a megszakítottságot, olyan értelemben, hogy annak konstrukció-jel-
legére irányítja a figyelmet (például a Gyerekvilág, 157. és a Közben a tücskök, 
175. című versek). Az önéletrajz itt persze nem egyszerűen narratív vonalszerű-
séget jelent - s éppen a Tücsökzene a legjobb példa a motívumok visszatéré-
sével, állandó megváltozásával arra, hogy egy narratíva is trópusok működé-
sének megnyilvánítottja - , hanem a kezdeti motiválatlan létesítő aktusra 
„ráépülő" tropológiai konstrukciót. A katakrézis emlékezetének funkcióját esze-
rint mintegy a de Man-i (schlegeli) értelemben vett irónia defiguratív potenciál-
jaként lehetne meghatározni: mint „a trópusok allegóriájának állandó para-
bázisát",40 a szöveg narratív-tropológiai folytonosságának permanens megsza-
kítását. Erre utalhat a már említett Gyerekvilág című versben - amely hozzá-
vetőleg az első ilyen vers a Közjáték: a tücskökhöz után — a színházi metaforika 
eluralkodása („véletlen jelenetezés", „az összkép színpada", „a szín forog"), de 
még inkább a publikumhoz forduló parabázis-szerű retorikai mód, az Aus der 
Rolle fallen. 

39 Vö. THOMKA Beáta alapvető tanulmányával: A húszas-harmincas évek költészetének domináns 
poétikai, retorikai alakzatai. In: KABDEBÓ Lóránt-KULCSÁR SZABÓ Ernő(szerk.): „de nem felelnek, úgy felel-
nek". A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján. Pécs, 1992. 

40 Paul de MAN: The Concept of Irony. In: uő: Aesthetic Ideology. Minneapolis, 1996. 179. 
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Ez ugyanakkor a líraiságra is visszavonatkozik — a tücsök-aposztrophé fenti 
logikájának megfelelően — emezt sem hagyja meg identikusságában, hiszen az 
efféle defiguráció mindig azt a „belső móduszt" (Schlegel kifejezésével: a Stim-
mung-ot) szakítja meg (és rombolja le közvetlen jelentésességének illúzióját), 
amely elfogadottan a költészet sajátja.41 Ez a mozzanat az itt beszélő hang más 
hangok (például a tücsköké) általi feltételezettségét, így integritásának kérdé-
sességét állítja előtérbe, nemcsak emlékeztet - egyirányú módon — a műfajok-
nak az aposztrophéban való elkülönböződésére, hanem poétikailag meg is 
valósítja azt. 

Ami legalább ilyen jelentőséggel bírhat, hogy ezekben a parabázis-szerű 
ismétlődésekben a tücskök beszédének inszcenírozására utalva fiktív és ima-
ginárius különbségének visszatérésére figyelhetni fel. Ezek egymásrautaltsága 
és ugyanakkor különbsége - mivel a fiktív mint médium a játékban mindig 
elveszti az imaginárius mint a még nem létező fölötti ellenőrzést — így foly-
tonosan a szöveg játékának konstituenseként reflektálódik. „Azáltal, hogy a fik-
cionálás differenciát vázol fel, amely a tudat által nem zárható le — mivel nincs 
tudás arról, ami csak üresen [betöltetlenül] célozható meg —, e m e differencia 
szabad és instrumentális játék ellentétes irányúságává bontakozik ki."42 A para-
bázis ismétlődésében tehát fiktív és imaginárius eredeti különbsége tér vissza — 
amely magával hozza a műfajok differenciájára való utalást — és pontosan eme 
differencia betöltésére és feloldására tett kísérletek lehetetlenségét exponálja. 
A műfaji differencia (műfaj és másik műfaj, illetve szöveg között) és fiktív és 
imaginárius különbsége ily módon egymásra vonatkoznak, de nem identikusak 
egymással. Ezek játéka nyilvánítja meg a különbség betöltésének és így meg-
szüntetésének szupplementum-jellegét és azt, hogy ez a mozgás bizonyos érte-
lemben lezárhatatlan, hiszen ez egyúttal a különböző olvasásmódok jelzéseként 
nyilvánul meg. A — legalább - két műfaji kód/olvasásmód közötti differencia, 
ezek egymásközti feszültsége - amely a szöveg hatásmechanizmusának (egyik) 
alapelveként fogható fel - tulajdonképpen az (általában vett) műfaj(iság) és 
szöveg különbségére megy „vissza", amennyiben kettejük konfrontálódása és 
ennek lezárhatatlansága a szöveg játékának teljesítménye; hiszen ez „eredeti" 
identitásuk szövegbeli eltávolításában — nem teljes felfüggesztésében — jöhet 
csak létre. 

Kontinuitás és diszkontinuitás ennek értelmében a szöveg majd minden — 
kompozíciós-strukturális és materiális - szintjén jelen van a Tücsökzenében. 
Kabdebó Lóránt szerint már maguk az egyes versek címei is a folyamatosságot 
megtörő funkcióval rendelkeznek. A cím „megjelenési formájában a rend, a 
folyamatosság képviselője, szerepét tekintve azonban éppen a verseknek a 
folyamatosságból való kiemelését végzi el, egyedi pozíciójukat határozza 
meg".43 A két szövegszervező elv egymásbajátszását példázzák mások mellett a 

41 Vö. i. m. 177-179. 
4 2 ISER: i. m . 408. 
43 KABDEBÔ: i. m. 138. 
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120-121. sorszámú versek is, amelyek egymásnak ellentmondó ítéleteket kép-
viselnek, noha grammatikailag egyetlen elbeszélést alkotnak.44 Ennek jegyében 
talán nem árt néhány szót ejteni az egyes versek szerveződéséről is. Már a 
Gyerekvilág is az olvasó(k)hoz való direkt odafordulással mintegy tematizálja -
a retorikai én-t helyezve előtérbe - azt az aposztrofikus intonáltságot, amely a 
versolvasás - mint hangkölcsönzés, mint megszólaltató „utánamondás"45 - alap-
vető hermeneutikai műveletének megnyilvánítója. Ilyen értelemben — mivel a 
Tücsökzene második részében egyre több a megszólítás beszédhelyzetében író-
dott vers — a versek recitálhatóságára irányítja az olvasó figyelmét. A beszéd-
szerűség hangsúlyozása nagyonis jellemző a Tücsökzene szövegszervező eljárá-
saira: ez a grammatikai-pragmatikai dialogikusság mellett az átlábalásos sortech-
nikában és a mellérendelő szerkezetek dominanciájában nyilvánul meg. Sor- és 
mondathatár látványos elkülönböződésével szembesíti az értelmezőt a vers-
sorozat legtöbb darabja - ezzel egy időben a legtöbb vers zárlatának csattanóra 
vagy párhuzamra épülő szerkezete ellenpontot képez az addig mondottakhoz, 
és - amennyiben a zárlatokban sor- és mondathatár többnyire megegyezik -
mondottságuk „hogyanjához" is. Verssor és mondat szegmentáltságának ilyen, 
az egyes versekben megnyilvánuló játéka - amelynek kompozicionálisan a 
shakespeare-i szonettforma a mintája — ikonikusan a folytonosságba permanens 
módon beépülő diszkontinuitásra - mint a szöveg fő szervezőelvére — utalhat. 
Ez a mozzanat a versszerűség alapvető kritériumára — Schein Gábor szavával a 
be-, illetve megjegyzettségre — is felhívhatja a figyelmet. így arra utal, hogy — 
amennyiben „az irodalmi művek. . . a beszéd és az írás differenciájának helyén 
történnek meg"46 — a beszédszerűségnek mint a recitálás intonációját elősegítő 
mozzanatnak a maga részéről éppen a szöveg írásos formája képezheti a más-
ságát, hiszen a ritmikai szegmentáltság mindig befolyással van a szavak/monda-
tok szemantikájára, sőt akár a szöveg modalitására is. Hogy az interpretációhoz 
tartalmilag is közelálló példát hozzunk: a Fényszárnyú szó című versben a „nem 
én vagyok — a mű, / a vers, a fontos!" első félsorában a „mű" — mivel a sorvég 
által elválasztódik grammatikai kiegészítőitől — összeolvasható az őt megelőző 
kijelentéssel. Eszerint a szöveg maga tagadja önéletrajzisága abszolút érvényét, 
legalábbis, hogy a szöveg a szubjektum „arcának" prezentálását jelentené, avval 
esne egybe. Ezt a nem-lineáris olvasatot igazolja és fejti ki az ezután következő 
vers: „így oldottatok zenévé.. . így némultam el tőletek, Szavak." Előreutalva 
ugyanakkor a ciklus zárlatára (Az elképzelt halál darabjaira és a Hold-
fogyatkozásra), ahol az „életrajz" vége legalábbis nem a szöveg (a „tücsökzene") 
végét fogja jelenteni. A „hang" ilyen megkettőződése azt helyezi előtérbe, hogy 
a „partitúra" beszéddé vagy nyelvvé való transzformálása nem feltétlenül 
magától értetődő, ez akár kölcsönös diszfigurációt is előidézhet (hiszen a „kóta" 

44 VÖ. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai. 136-137. 
45 Lásd Heinz SCHLAFFER: Die Aneignung von Gedichten. Poetica 1995. 143. 
46 SCHEIN Gábor: A ritmikai szegmentáltság mint a vers kompozícióképző elve. Alföld 1994/12. 49. 
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létrejöttét is a (megértő) hallás előzte meg a Töredék: a tücskökhöz tanúsága 
szerint). A fentebb tárgyalt fenomenalítás itt az írás specifikus térbeliségévé vál-
tozik - eme másik szinten tehát már írás és hang egymást törölve létesítő 
összjátéka váltja fel a korábban fenomén és matéria kölcsönösségeként 
jellemzett hatásmozzanatot. Ez az átfunkcionálódás a szöveg tropológiai rend-
szerében így ismét a partitúrának az olvasásban való nem-identikus vissza-
térésére helyezi a hangsúlyt (mivel - noha a szöveg konstituálódása is vala-
milyen hallás által történt - az olvasónak már „csak" az így létrejött szöveg áll 
rendelkezésére, ami értelemszerűen a szövegnek önmagától és a feltételezett 
beszélői intenciótól való elkülönböződésével jár - a befogadásban). 

A Tücsökzene olvasójának tehát olyan esztétikai észlelésmódra kell beren-
dezkednie, amely a nem pusztán vonalszerű befogadásban érdekelt. Az egyes 
verseken belül a kétféle szegmentáltság ilyen erőteljes — nem egyszerűen oppo-
zíciós, hanem dialogikus — egymásra vonatkoztatása e szövegek folyamatos 
újraolvasására készteti az olvasót (miután már a recitációs megvalósulásra hívta 
fel a figyelmét). A versek zárlatai ezért nem minősíthetők egyértelmű módon -
„az esetleges másirányú interpretációkat megnehezíteni igyekvő"47 - képfejtő-
magyarázó eljárással, mivel az olvasói mnemotechnikában a szöveg lejegyzett-
ségének módja - annak változásai - bonyolultabb viszonylatokat idéz(nek) elő. 
Megközelítőleg úgy, ahogy - Jauß szerint — a rímek funkciója érvényesül: 
„A lineáris folyamat diakróniájába szinkrónia jön be, minden verssornál vissza 
kell emlékeznem a megelőző rímszóra. Vissza kell emlékeznem, hogy a különb-
séget felismerjem. Ebben a pillanatban már ki is lépek a szekvenciában való 
puszta regisztrálásból. Ez a költői szövegben nemcsak a rímes szavakra, de 
éppúgy érvényes a metaforikára, mint a metonímiára. Ennyiben a költői szöveg 
elmélyülő olvasása is egy előre- és visszaugrás, állandó összehasonlítás és 
különbségtevés."48 Ez a párhuzam tovább erősíthető, hiszen a shakespeare-i 
szonettformában a legfontosabb jelentésképző mozzanat éppen az utolsó két 
sorbeli rímképlet megváltozása, a korábbi keresztrím páros rím általi felváltása. 
A szonett-féle rímek (megváltozásának) emlékezete látens módon jelen van a 
Tücsökzene verseinek szegmentálási eljárásaiban, ez a (fentebb megállapítottal 
egybehangzó) különbség — mivel nem egyszerűen szemantikai természetű - így 
igazából az olvasásban aktivizálódhat. 

A szöveg partitúrájának befogadói megszólaltathatósága más szempontból is 
a versben létesíthető hang efféle feltételezettségére helyezi az értelmezés hang-
súlyait. Jelesen azokban a versekben, ahol valamiképp jelölten szövegközi han-
gfok) móduszában beszél a szöveg - mintegy tematizálva a versolvasás alap-
műveletét, a hang-tulajdonítást. Itt már (lásd a Jób, Vasárnapi meghívás, Timon 
és részben a Gilgames-verseket) az idegen hang bizonyos értelemben saját 
hangnak minősül, az így létrejövő beszéd azonban mindig utal - a dikció, illetve 
a beszédhelyzet megváltozásával is - a saját kettős eredetére és modal itásbeli 

4 7 MENYHÉRT i. m . 99 . 
48 Hans Robert JAUSS: Wege des Verslehens. München, 1994. 383. 
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eldöntetlenségére. Idegen hang és saját hang elválaszthatatlanná válnak, így 
olvassák egymást. A versnek kölcsönözhető hang, az „én" hangja csak annyiban 
integrálja ezeket, hogy felmutathassa másságukat - hiszen ezek a hangok é p p e n 
intonációs-retorikai értelemben különböznek el egymástól. A Vasárnapi meg-
hívásban a Berzsenyi-részlet elégikus modalitására (repetitív szerkesztés, meta-
forikus beszéd, archaizálás) a három pont után — a többes szám-egyes szám vál-
tással is - azt elidegenítő, sőt az elégia totalizáló időiségét gyakorítássá változ-
tató ironikus szólam válaszol, a „szivem"-re rímelő „[azt] hiszem"-féle köznapi 
fordulattal, amely a korábbi, az emelkedett hangnemet biztosító repetíció emlé-
kezetét ironikus módon, profán jelentéstartalmakkal eleveníti fel (,,...a Dienes-
lányról... a diák-pajtásról..."). Az első Gilgames-versben (213-) pedig a 
Nyitánnyal analóg mozzanat tárul fel („Tudtam, hogy mese, / de egész sorsát 
átéltem vele..."), hogy több versre (215-219.) kiterjedő folyamatot vezessen be. 
A versbeli inszcenírozás itt nyilvánvalóan az eposz beszédmódjára, kompozíciós 
technikájára játszik rá - külön kiemelve a tematikus szelekciót - , ezen belül 
pedig annak a párbeszéd-szerűséget felerősítő jellegére (a Sivatagban és az 
utána következő két versben). A szöveg szinte minden szintjét a dialogicitás 
uralja, a szekuláris szöveggel való jelölt viszonytól a grammatikai dialogikussá-
gon át a Különbéke-féle Sivatagban című verssel való lehetséges szemantikai 
kapcsolatig. A Gilgames-eposszal való kapcsolat többértelműségét - és a saját-
nak a másságon való „próbára" tevését — exponálhatja az is, hogy az Enkidu 
üzenete című versben az eposzi szereplő felcserélhetővé válik az életrajzi én 
húgával: az utolsó sorokban elhangzó „beszéd" (az „üzenet") mindkettőjükhez 
hozzárendelhető. A „hang" ilyen kettőssége révén is ez a dialógus-jellegű 
szövegközi kapcsolat tulajdonképpen az önéletrajz műfaji sémáját írja felül: az 
életrajziság illúziója itt éppen az eposzi beszédmód (és szüzsé) használatának 
eredményeképpen jön létre. Annak komor, nagy nehézkedésű modalitása 
(„Futunk, ha van, az Örök Életért.") az életrajzi én egyik legmélyrehatóbb iden-
titásváltásának ad hangot. Az „ön-átélés" nem a szubjektum bensőségességéből 
tör fel, hanem nagyon is a másságra - itt: más szövegekre, nyelvhasználati 
módokra - ráutaltként, amaz által megelőzöttként prezentálódik. 

Az efféle megosztottság talán még bonyolultabb módon van jelen a Timon 
című versben - egészen az eldönthetetlenségig fokozódva. Itt én-beszéd, ön-
megszólítás és megszólítás viszonylatainak egymásbajátszása éppen azt a ta-
pasztalatot hozza közel, hogy az aposztrophé teljesítménye voltaképpen a hang 
átvehetőségében áll - amennyiben az összes megnyilatkozásforma érthető az 
én-re —, mivel feloldja a beszélő grammatikai meghatározottságát, lévén, hogy a 
megszólítás „illokúciójának nem felel meg semmiféle perlokúció a 'te' 
oldalán".49 Az „én" szerepének olvasói átvevése ugyanakkor nem szüntetheti 
meg az itt beszélő hangok pluralitását - paradox módon ez éppen a recitálás 
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intonálhatóságának versbeli osztottságában nyilatkozik meg, evidenssé téve, 
hogy a versnek való (saját) hang-kölcsönzés éppen nem a szöveg másságának 
elfedésében érdekelt. A Timon változatos — kérdést, kijelentést, felszólítást 
magába ötvöző — dikciója még az egyes beszédhelyzeteket is kiszolgáltatja a 
modális osztottságnak, arra emlékeztetve, hogy a hang(ok) olvasói tulajdonítása 
„távolról sem automatikus művelet".50 A hangsúlyosan intertextuális „masz-
kokkal" való identifikációk és azok folytonos törlődése végül nem vezetnek az 
„eredeti" én arcának (és hangjának) megszilárdulásához, hiszen a vég alakzata 
is — a „halál" az utolsó sorban - a Szókratész-toposzra való rájátszás és az 
(ön)megszólítás révén helyeződik idézőjelbe. A beszélő én folytonos elkülön-
böződéseiben már nem állíthatja magát az efféle (szövegközi) multiplikálódás 
egyedüli létrehozójaként vagy kontrollálójaként - hiszen ez az „én" „ironikusan 
egyesíti a saját tényleges hangjában.. . az összes hangot, amelyek a költői 
nyelvben szétváltak", csakhogy ezek „a deklamáció tónusaiban fennmarad-
nak".51 Az én(ek) integrációja ebben a diszkontinuitásban — ahol az állandó vál-
tozás mondható kontinuus mozzanatnak —, amennyiben ez a szövegközi-mo-
dális-retorikai értelemben vett megosztottság „egy" hangban való egysége-
síthetőségét jelentené, lehetetlennek bizonyul. A Gyerekvilág zárlata ebben a 
(modális-intonációs szempontból is érthető) lezár(hat)atlanságban helyezi el e 
szövegeknek az olvasói megszólaltatásra való ráutaltságát: „A szín forog, és amit 
elhagyok, / egészítse ki a ti álmotok." 

Mivel ez a két sor is exponálja, mondhatni tematizálja ritmikai szegmentáltság 
és szemantika produktív összjátékát, a fentiekből az a teoretikus következtetés 
vonható le, hogy a versbeli hangot átsajátító hang-kölcsönzés éppen ezeken a 
pontokon — a szöveg írásos szegmentáltsága és az „idézett" hangok szerepe — 
kell, hogy tekintettel legyen a szöveg másságára. Emez igényének megnyil-
vánulása, illetve ennek lehetővé tétele azonban végső soron az olvasó igénye az 
ön-újraértésre52 (ezzel lehet analóg idegen hang és saját hang fentebb vázolt -
elválaszthatatlanság és differencia nyomait egyaránt magán hordó — kölcsön-
viszonya). 

A szöveg intertextuális potenciálja és dinamikája újólag elhelyezi a műfaji 
olvasáslehetóségeket annak tropológiai rendszerében. A 249. verstói következik 
be explicite is fikció és életrajz egyenlősítése („Aki kíváncsi rám, / iktassa be 
nyolc verseskönyvemet, / iktassa most ide, és eleget / megtud rólam..."), amely 
további nyomatékot kaphat azáltal, ahogy Az első vers című darab — a „tü-
csökzene"-emblémán keresztül — összeköti az életrajzi értelemben vehető 
„poiészisz"-attitűdöt a Nyitány-beli aposztrofikus hang-kölcsönzéssel, az én 
megalkotásával, ahol utóbbi értelemszerűen nem fölérendelt szerepben mutat-
kozik az emlékezés „beszédével" való kapcsolatában. Látható, hogy ezzel a 

50 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Költészet és dialógus. A lírai művek befogadásának kérdéséhez. Literatura 
1 9 9 7 / 3 . 264 . 
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52 Ehhez vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő: Költészet és dialógus. 264-265. és 268-269. 
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szövegen belüli kapcsolódással is eldönthetetlenné válik életrajz és líraiság vi-
szonya - mivel ez utóbbi (ha egyáltalán ki lehet emelni a szövegből, elkülönítve 
annak poétikai viszonylataitól) a fokozott intertextualizáció következtében 
éppúgy megvonódik a szubjektum önkimondásához rendelhető hagyományos 
implikációitól. Azáltal, hogy a lírai én „arca" korántsem adottként, hanem a 
szövegek, allúziók, kulturális/mitologikus identifikációk összjátékában alakuló-
ként van jelen (már eleve, konstituálódásának pillanatában, az invokáció reto-
rikai-poétikai effektusának eredményeképpen): úgy is lehetne fogalmazni, hogy 
az én „arcát" a „perc és gondolat" mellett - pontosabban: az azokkal való inter-
akcióban - éppúgy „építi-bontja" a szövegek (hangok) „közöttisége" is. Az ön-
életrajz feltételezett mimetikusságának és a lírai én szöveg fölötti uralmának 
együttes megvonódása - a maguk kanonikus műfaji deixisével együtt - ezért is 
lehet a szöveg (inter)textuális játékának teljesítménye. 

Ezzel összefüggésben látható el a Tücsökzene individuumértelmezése is törté-
neti indexekkel - mint már szó volt róla, a verssorozat szövegközi eredetű hatás-
módozatai explicite is az én figurációjára, megalkotására vonatkoznak, úgy 
azonban, hogy ezzel egy időben működtetnek defiguratív eljárásokat is. Első-
sorban azzal, hogy ebben a műben a szövegköziség megelőzhetetlen, előre-
láthatatlan jellegére helyeződik a hangsúly. Az a mód, ahogy például a Timon 
kiszolgáltatja a beszélő én arcát a szövegnyomok egymásba-játszásának és pár-
beszédének, „konstruáló és dekonstruáló impulzusok [olyan] állandó cseréjé-
nek, amely impulzusok nem a maszkból és nem is a személyből, hanem a dif-
ferencia játékából fakadnak",53 nemigen hivatkozhat előzményekre — noha mű-
fajilag nagyon is az én retorikájával szembesül - a klasszikus-modern lírai pra-
xisban, de továbbvitt alakban képez folytonosságot a két háború közötti másod-
modernség hagyományával is. A klasszikus-modern énkoncepció eltávolítása 
ugyanis éppen az intertextualizáció működtetésének hogyanjában érzékelhető 
erősebben - abban, hogy a szövegközi komponens szerepe nem valamiféle 
„kommunikatív fölény"54 perspektívájából értelmeződik a verssorozat horizont-
jában. A lírai szubjektivitás - késő modern értelemben vett - hagyományra való 
ráutaltsága itt olyan potenciális - egy versen belül is több kontextusból építkező 
— szövegközi összjátékká formálódik, legalábbis erre nézve tartalmaz jelzéseket, 
amely valószínűleg csak a műfaji kódok viszonylagosításával, jelentésképző 
szerepüknek - önnön temporális feltételezettségét is megmutató - átformálásá-
val vált lehetővé. Ugyanakkor nem felejthető el az sem, hogy e m e viszonylatok 
alapvetően az én alakzatához kötődnek - vagyis ennek vonatkozásai képezik 
azt a struktúrát, amelyben mindezek poétikailag relevánssá válhatnak és hozhat-
ják létre a feltételeket, amelyek között eme alakzat multiplikációja végbemehet. 
Ilyen értelemben a szöveg műfaji emlékezetéből részben kioldhatatlannak bizo-
nyul. A Tücsökzene azonban - mint talán sikerült bemutatni - korántsem sta-
tikus állapotként inszcenírozza („gondolja") ezt a viszonyt, hanem az értelmezés 

53ISER: i. m. 143. 
54KULCSAR SZABÓ Ernő: A szimmetria felbomlása? 273. 
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lehetőségeinek olyan szignáljaként, amely a befogadó „saját szükségszerűen 
inadekvát interpretációjának ösztönzőjévé"55 válhat. Ezért volt fontos a műfaj-
problematika tárgyalása, mivel ez olyan recepciós problémákat vet fel, amelyek 
a Tücsökzene nézetéből csak az aktív befogadói együttalkotás előfeltételezésé-
vel értelmezhetők megfelelő módon. 

A „közvetített" hangok szerepe a műfaji-textuális összjátékkal együtt a klasszi-
kus-modem műalkotáseszménytől való eltávolodást szemlélteti — az önmagát 
alakilag gondoló szubjektivitás (poiészisz-funkciójának) átértelmezésével 
együtt. Amelyet természetesen már az Eszmélet sajátjának mondhatott a klasszi-
kus-modem kérdésre adott késő modern válasz értelmében, de ott „tapasztalat 
és reflexió összjátékába", illetve „a tovairamló képek, élettörténeti epizódok és 
az azokat 'beszédbe helyező', gondosan elválasztott strófák összerakhatósá-
gába"56 még nem játszanak bele olyan - jelölten is megnyilvánuló - más szöve-
gekből származó „hangok", amelyek az itt beszélő én nyelvi feltételezettségét 
ilyen értelemben is láthatóvá tennék. A több mint tíz évvel későbbi versciklus-
ban a szöveg által működésbe hozott szövegközi-architextuális konfigurációk 
egyúttal saját - a beszélő én általi - uralhatatlanságukat is felvillantják, sőt a 
szöveg - ismétlésen keresztül manifesztálódó - lezárhatatlansága éppen innen 
is nyeri a maga impulzusait. 

Mindezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a Tücsökzene erőteljesen az 
önéletrajz műfajához kapcsolódó elvárásokkal szembesült (keletkezése idején 
méginkább, mint mostanában), amelyek a szubjektivitás önmagára vonatkozá-
sának jegyében alakították ki értelmezői érdekeltségüket. Ennek az én-képzet-
nek a Tücsökzenéhe való „beíródása" nemigen juttatott kellő figyelmet az itt 
konstituálódó szubjektum nyelvi létmódjának. Megkockáztatva az alaptalan 
gyanúsítás veszélyét, arra lehet itt utalni, hogy az én-szöveg viszonyt a „pók-
háló" fenomenális modelljének megfeleltető felfogás is — amennyiben én és 
világ, bizonyos értelemben szubjektum és dologiságok szembeállításából indul 
ki, elfeledve az aposztrophé voltaképpeni teljesítményét (lásd a 23. jegyzetet) -
a szubjektum középpontba állításával annak integritását igyekszik fenntartani. 

Az én életrajzisága, „önmaga-sága" azonban nem teljesen így van jelen a 
Tücsökzenében, ezt - az eddigiek mellett - a mű lezárásával lehet alátámasztani. 
Az értelmezések nagy részénél kardinális kérdést jelentett az Utójáték szerves-
sége - ezt többen elutasították, nem egészen érthetetlen módon, hiszen a mű 
életrajzi lezárhatóságát újrafogalmazó fejezet a megszakítottságot előtérbe he-
lyező lírai komponens „közbejöttével" lehetetlenné tette az elvárást, mely a 
szöveg problémátlan műfaji megfeleltetésén, az én „arcának" végső megalko-
tásán munkálkodott. A mű horizontjában a születés és halál pólusai által meg-
nyilvánított élet végessége ugyanis nem vereségként értelmeződik - ahogy már 
az Eszméletben sem. A ,Jaj, nincs holnap! Jaj, nincs föltámadás." kijelentésre 
következő utolsó vers modalitása nem tragikus jellegű, a tücsökzene vissza-

55 H. R. JAUSS: Aesthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M. 1982. 677. 
56 KULCSÁR SZABÓ: Költészet és dialógus. 266. 
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térése - a maga komplex poétikai-szemantikai funkcióegyüttesével - akár az 
énen túlmutató jelentést is nyerhet: a „tücsökzene" funkciója nem merül ki az én 
önmagáról való tudásának aktivizálásában vagy megalkotásában, mivel az ima-
ginárius uralhatatlansága másfajta kontextualizálásokat is lehetővé tehet, lévén, 
hogy mindig túlmutat — a velük való játékban — az őt mozgósító intencionális 
instanciákon. Az imagináriusnak az aposztrophéban való felszabadítására való 
visszautalás így az én határainak felnyitásával, n e m pedig a Hofmannsthal-féle 
„teremtői" szubjektum bensőségességének, autonómiájának önállításával — az 
invokáció lehetetlenségére adott esztétista válaszként - lesz ekvivalens moz-
zanat. (Persze, Hofmannsthalnál sem valamiféle maradéktalan szubsztancialitás-
ról van szó, hiszen a Die Wege und die Begegnungen a Chandos-Brief u tán 
keletkezett, hanem az én megkettőződéséről, majd önkereséséről saját „ben-
sőjében". így talál rá Agur-ra, aki benne „lakik az ő é lő beszédével": ez az idézett 
név által jelölt alak mintegy az én igazibb önmagát jelenti, amely az - önéletrajzi 
- felejtés ellenében működik és így válik az én autentikus - „szerzői" - szere-
pének garantálójává. Ezzel párhuzamosan vonja vissza a beszélő én az idézett 
név lehetséges szövegközi implikációit, Agur nyomait így „többé már nem a tex-
tusban, hanem az álmodó lelkében" keresve.)57 

A Tücsökzene beszélő én-jének/énjeinek versbeli pozíciója távol áll a babits-i 
értelemben vett szöveg és én közötti elválasztástól és így utóbbi versen való 
uralmának tételezésétől (Mint forró csontok a máglyán), mivel itt az én nem a 
szöveg egyedüli alkotójaként van jelen, sőt éppenséggel - a szerzői szubjektum 
kompetenciájának látványos visszavonásával - a mű teljesítményének tudható 
be alanyának létrehozása. A Holdfogyatkozás ennek fényében implicite arra 
utalhat, hogy az emlékezés konstrukciója az imaginárius „beszédét" csak „rész-
legesen" meríti ki, amaz egyik funkciójának minősül. Fiktív és imaginárius 
különbsége így termelődik újra a mű végére/végén is, annak lezárhatatlanságát 
(nem egyszerűen az életrajzét) sugallva, amely e m e differencia következtében 
megnyilvánuló játék teljesítménye. Ez a mozzanat annak jelzéseként is olvas-
ható, hogy az imagináció produktivitása legalábbis azonos horderejű, mint 
maga a (vissza)emlékezés - erre már Hofmannsthal-nál találhatók utalások - és 
hogy ezek tulajdonképpen kölcsönviszonyban állnak egymással. Itt derülhet ki 
ugyanakkor, hogy - mind a beszélő én, mind az olvasó szempontjából - a 
Tücsökzene és „tücsökzene" között különbség is van. Utóbbit - a szubjektum 
életrajzisága értelmében - inkább a beszélő én aktualizálta, de persze az olvasó 
is a műfaji olvasásmóddal (hiszen csakis a befogadó képes „műfajjá" olvasni a 

57 Vö. NEUMANN: i. m. 440-445. A két szöveg intertextualizáciőhoz való viszonyának különbsége jelle-
mezhető Blumenberg - eredeti kontextusukból itt kiszakított - szavaival: eszerint Hofmannsthal szövege 
elsősorban „mint leküzdendő anyagot, mint leküzdendő ellenállást" lát az intertextuális dinamikában, 
míg Szabó Lőrinc versalanya ennek a mozgásnak „mint irányító konstitúciós alapnak engedi át magát", 
sőt - hogy elhatárolható íegyen a Blumenberg által elemzett esztétista poétikától - éppen ezáltal is 
képződik, nem egyszerűen elismeri annak „formaalkotó" jelentőségét. Vö. Hans BLUMENBERG: 
Sprachsituation und immanente Poetik. In: uő: Wirklichkeiten in denen wir leben. 141. 
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szöveget). Ennek a különbségnek - a beszélő én szempontjából: „tücsökzene" 
és autobiográfia között - a mű zárlatában történő felerősödése és ezzel egy 
időben az olvasónak a mű kezdetéhez való visszautalása nyilvánvaló módon az 
újraolvasásra szólít fel. Ez az újraolvasás így - például az újrakontextualizálás 
értelmében - műfaj és szöveg, Tücsökzene és „tücsökzene" közötti különbséget 
aktivizálhatja. Ezt viszont az olvasónak kell saját olvasatában inszceníroznia: 
hiszen a Nyitány-be\\ „tücsökzene" beszélő általi megszólaltatásának parcia-
litása egyúttal a befogadó (műfaji) olvasásmódjának részlegességét jelenti 
(ez világít rá arra, hogy a Nyitány dialogikussága értelmében a „tücsök-
zene"/ Tücsökzene konkretizációját aktív részvevőként végzi el a befogadó: tehát 
a „különbség" itt éppenséggel nem mű és olvasás/recepció között tételeződik, 
hanem magában az utóbbiban). Ez az újraolvasás felfogható mind az olvasás 
retorikájának önmagával szembeni ellenszegüléseként, mind pedig az eszté-
tikailag észlelő olvasásnak a - például a szöveg műfajiságát illetően — szorosab-
ban értelmező, illetve applikatív továbbdifferenciálásaként. 

A fentiekkel összefüggésben a Holdfogyatkozás modalitásából hiányzik az az 
apokaliptikus hangnem-emelkedettség, amely - mintegy a „leleplezés, feltárás 
eszméje" jegyében - saját magát, a hangot tételezné igazságként.58 Az én határ-
képzeteinek felbontása („.. .van a Földön túl is esemény") a hang létesítése 
emlékezetének tengelyén a véget mint figurációt engedi - abszolút voltától 
megfosztottan - megmutatkozni (tehát n e m az önmagát pusztán fenntartó szub-
jektivitás, hanem a másság általi nyelvi feltételezettségben folytonosan alakuló 
poetológiai szubjektum értelmében). A vég alakzata a véget ily m ó d o n „mint 
különbséget" nyilvánítja meg, amelyet „hol az táplál, amely már abbamaradt, hol 
az, amit azután várnak (el)".59 Ez a differencia-jelleg különös élességgel van 
jelen Az elképzelt halálban és az Utójátékban, hiszen a vég - a szubjektum mor-
talitása - valóban olyan választóvonalként van jelen, ami legalább annyira utal 
az utána következőre, mint az őt megelőzőre. Poétikailag úgy aktivizálódik a 
vég eseményének - Iser szerint újfent „imagináriust mozgósító" - önmagát a 
jelenlétre-hozástól megvonó potenciálja, hogy itt hangsúlyottan „elképzelt" 
halálról, illetve végről van szó. A vég alakzatának ilyen, az önmagára referáló 
apokaliptikus hangnemnek a véget a prezencia létmódjába illesztő irányult-
ságától való megszabadítása elképzelhetetlen az önelvű — önmaga végességét 
csupán veszteségként elfogadó - szubjektivitás horizontjában. A vég monu-
mentalitásának vagy statuaritásának felfüggesztését főként fonológiailag - és 
ezen keresztül intratextuális érvénnyel — hajtja végre a szöveg. A jelentéstani 
nyomatékkal is idekapcsolható „Bár meg se moccan, rohan minden út." sort 
cezúra osztja ketté, a hangsúly így a „rohan" első szótagjára esik. A „harcias" 

58Vö. J. DERRIDA: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. In: J. DERRIDA-
I. KANT: Minden dolgok vége. Bp . , 1993 . 38. és 6 7 - 7 4 . 

59 Iser állásfoglalása a Das Ende című konferencia záróbeszélgetéséhez. In: Karlheinz STIERLE-Rainer 
WARNING (Hrsg.): Das Ende - Figuren einer Denkform. (Poetik und Hermeneutik XVI.) München, 1996. 
665 . 
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r hang intonációs kiemelése a mozgásra, a dinamikusságra utal - úgy azonban, 
hogy hangtanilag szorosan kapcsolódik a vele szemantikailag ellentétes „(meg 
se) moccan"-hoz (a magánhangzók és a szóvégi hang azonosságával). Ily mó-
don a sor hangzásának materialitása is a látszólagos állapotszerűségben ben-
nelevő működést, dinamikát emeli ki. Ugyanakkor a „rohan" felidézi a korábbi 
rész, Az elképzelt halál ugyancsak záróverséhez kapcsolódó emlékezetét: itt 
még erősebb szemantikai és fonológiai nyomatékkal kapcsolódott a „tücsök-
zene" határokat és az ént feoldó dinamikájához („mintha... / robbanna rólad, 
úgy hagy el az Én, / úgy rohan, úgy nő az egeken át."), A Holdfogyatkozás-beli 
„Alommá zsongul a tücsökzene" pedig az idézett vers „.. .és zeng a hang és 
zsongva ring a rét" sorát idézheti fel. A „tücsökzene"-képzet tehát éppen a 
hangzás — emlékezete által többszörössé is váló - szerepe révén erősödik fel a 
mű végére (ekképp intratextuális értelemben is érvényesítve a ' tücsökzenében 
új tücsökzene" poétikai elvét). A tücsök-féle aposztrophéra, nem csupán egy-
szerűen a mű kezdetére való visszautalás a vég különbségét „différance"-ként 
engedi érteni, aminek következtében „a vég 'alapja' annak végtelen elhalasz-
tódásaként"60 értelmeződhet („Bár meg se moccan, rohan minden út".). Éppen 
azért, mert a vég itt nincsen közvetlenül megfeleltetve semmilyen kognitív tar-
talomnak - mint az apokaliptikus diskurzusban - , legjobb esetben „imaginárius 
betöltésekre" (Iser) tarthat számot.61 

A véghez való ilyenfajta előrefutás Babits versében (Ősz és tavasz között) a 
Szabó Lőrincéhez hasonló módon kettős távlatot ad a versbeszédnek, a végre 
mint különbségre reflektálva (már a címben is). Ez a vers a végességet azonban 
elsősorban negativitásként értelmezi - a megszűnés „utánját" magának a végnek 
a megerősítéseként, mint az „előtt" emlékezetének kitörlődését („Ami betűt 
ágam írt a porba, / a tavasz sárvize elsodorja").62 A „tavasz", az „után" ezért itt 
korántsem új kezdetként értelmeződik, éppen a vég végérvényességének jegyé -

601. m. uo. 
61A vég bejelentésének diskurzusa - amely nem feltétlenül csupán a szoros értelemben vett apokalip-

tikát jellemzi - eszerint a Semmi eredendő - a jelenvaló-létben ott ható - megnyilvánulását a szubjektum 
aktusává redukálja (legalábbis, ha a Semmit bizonyos értelemben a „véggel" analóg módon gondoljuk). 
Heidegger szerint viszont „a semmítés magában a létben létezik, és semmiképp sem az emberi létezés-
ben [Daseinl, főként ha ezt az ego cogito szubjektivitásaként gondolják el. Nem a létezés [Dasein] semmit, 
amikor az ember mint szubjektum az elutasítás értelmében semmisít meg, hanem a jelenvaló-lét [Da-sein] 
semmit, amennyiben mint az a létezés [Wesen], melyben az ember ek-szisztál, maga is a lét létezéséhez 
tartozik. A lét mint lét semmit." Heidegger: Levél a humanizmusról. In: „.. .költőien lakozik az ember... ". 
Bp./Szeged, 1994. 165. 

62 A Tücsökzene verseinek más szövegek iránti nyitottságát éppem eme sor/vers és a Hólé közötti vi-
szonnyal lehetne illusztrálni (hiszen a Babitscsal való viszony tematizálódik is a ciklusban, így a Babits-
szövegekkel való kapcsolat lehetősége „üres helyként" kínálódik fel a befogadó számára). A Hólé ban -
a ciklus egészével való összefüggésben - pontosan a véletlenszerűség vagy legalábbis telosznélküliség 
mint személyen túli instancia lesz az „én" önértelmezésének alakítója: „Locspocs rajzait / mintázza és 
továbbcsörgedezik: holnap tán már nem is lesz más nyoma, / csak egy életút térképvázlata." A „nyom" 
vagy az írás hátrahagyásában - és értelmezhetősége megteremtésében („térképvázlat") - eme instan-
ciáknak van elsődleges szerepük, nem mint a Babits-versben, ahol ezek negativitása az én integritását 
veszélyezteti. Az „én" - és a szöveg - játéktere tehát éppen ellentétes érdekeltségek felől formálódik meg. 
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ben mintegy elutasítja (lehetséges) imaginárius „betöltéseit" („Lombom, ami 
lehullt, sohse hajt ki...") - ami pedig Szabó Lőrinc versének fő poétikai tétje. 
A szöveg tulajdonképpen mégis a vég különbség-jellegét igyekszik felszámolni, 
de azt a megszűnés (abszolutizálása) számára legalábbis akcidentálisként, kö-
zömbösként feltüntetni. A vers beszéde így mutatja fel apokaliptikus logikáját, a 
címben jelölt kettős jellegű beszédszituációba való torkollását - amely a vég 
inszcenírozását a modalitás egyértelműsítésével kizárólagos figurációvá változ-
tatja („nekem már a tavasz is ellenség!"). A vers - főleg az első strófák - moda-
litásbeli rétegzettségének a beszéd perspektívájának fokozódó egyirányúsága 
hat ellenében: az utolsó három versszak modális egyneműsödése, ám még-
inkább a refrénszerűen visszatérő „Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!" sor 
hangnemi-szemantikai nyomatéka, amely mintegy intonációs befejezettséget 
igyekszik juttatni a versnek. 

A Jónás imája ugyanezt már önreflexív horizontban veti fel, visszamenőleg 
mintegy lezáró érvénnyel értelmezve az ősz és tavasz között-féle problematikát 
és beszédmódot. Mondhatni reaffirmálja - a hívottságot igénylő hangnem rögzí-
tettségével — a korábbi versben részben még érzékelhető dialogikus jegyeket és 
személytelenítő mozzanatokat feloldó, a véget megnyilvánító „hangot" (a két 
vers közötti szövegközi viszony így maga is a vég szólama által meghatározott). 
A jelzett egyirányúság itt már tematizáltan van jelen, magát az így beszélő hang 
természetét leplezi le: annak a szubjektumhoz való tartozását, maradéktalan 
hozzárendeltségét nyilvánítja meg, nem a kölcsönös jelentésalkotáson keresztül 
való állandó sajáttá-tevését. „A régi hang megtalálása" a halál mint végpont felől 
értelmeződik, az így létrejövő beszéd identikus lévén az én lényegével csupán 
ennek „megszűnéséig" tart („...megtaláljam... a régi hangot s, szavaim hibátlan 
/ hadsorba állván... bátran szólhassak... míg az égi és ninivei hatalmak / 
engedik, hogy beszéljek s meg ne haljak"). A vég beszélője éppen a maga által 
létesített „vég" felől nyeri el - monologikus logikával - beszédének megalapo-
zását, amazt és önmagát az azon esetleg túlmutató temporalitás, imaginativ 
történés — amely a véget egyúttal valaminek a kezdeteként értelmezhetné — elle-
nében kontrollálva. Ez azonban ebben a versben a „vágy" szintjén van jelen -
ami mindazonáltal más, mint a Tücsökzene-he\i fiktív („elképzelt") mozzanat —, 
amely így arra utalhat, hogy - az imaginárius fenti felszabadításának következ-
ményeképpen - a hang nem a szubjektum kizárólagos tulajdona. A Babits-vers-
ben ez viszont puszta negatívumként értelmeződik, a vég rögzítése látens igé-
nyének jegyében (ez az igény ugyanis azonos az autoritás hangja elnyerésének 
vágyával, ezért van az, hogy a „vég" itt nem csupán szó szerint fogható fel, 
hanem a beszélőnek a hang, a nyelv feletti maradéktalan uralmának megvaló-
sulásaként is). 

Hogy a „semmítés" működése más beszédtávlatot is létrehozhat, arra Kosz-
tolányi verse (Ének a semmiről) lehet jó példa: itt az a végre irányuló beszéd-
mód, ami az ősz és tavasz közöl t-hen éppen a szöveg zárlata felé hódít teret a 
vég megerősítése érdekében („Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza 
sohse reppen". „Akikkel jót tettem, megtagadtak..."), itt — jóval kevésbé tauto-
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logikus-repetitív módon - csupán a vers elején van jelen („Amit ma tartok, azt 
elejtem, / amit ma tudtam, elfelejtem, / az arcomat kezembe rejtem..."). így 
válik érzékelhetővé a vers folyamán a tőle való eltávolodás. A következő vers-
szak nézőpontváltást hoz („Annál, ami van, a semmi ősebb".), a vers szövege 
tulajdonképpen eme kettős perspektíva váltakozásából és összjátékából bon-
takozik ki. Az Ének a semmiről így nyeri vissza a versbeszéd - Babitséhoz 
képest - kettős irányultságát, amely a véget mint eseményt n e m rögzített for-
mációba kényszeríti bele, hanem annak - az „önmagának elégséges"63 esztétista 
szubjektum fölérendeltségét viszonylagosítva — a fenti összjátékban újrater-
melődő differencia-jellegét inszcenírozza. A szubjektum ily módon konsti-
tuálódó köztes helyzetének megnyilvánításával válik beláthatóvá, hogy itt nem 
„a vég közellétének apofantikája"64 uralja a versbeszédet, legalábbis más mó-
don, mint Babitsnál. A végre vonatkozó, „mi" típusú metafizikai kérdezés -
amely azt „mint olyan"-ként, a létező sajátosságaként, azaz episztemológiai ér-
dekeltséggel végső soron „a szubjektivitás objektívumaként"65 érti - lehetőségei 
meglehetősen behatároltnak bizonyulnak (az ötödik strófa első sorainak látens 
iróniája szerint), mivel a vég eseményét nem lehet kisajátítani: „Ha félsz, a 
másvilágba írj át, / verd a halottak néma sírját, / tudd meg konok nyugalmuk 
írját, / de nem felelnek, úgy felelnek, / bírjuk mi is, ha ők kibírják." Az, hogy ez 
a „válasz" nem feleltetődik meg semmilyen „evilági" igazságnak, úgy ez éppen 
az egyes szubjektum akaratán vagy a végre vonatkozó döntésén túlmutató lét 
nyitottságába utalja a kérdezőt. A vers szemlélete eszerint nem valamiféle ab-
szolút válasz igényléseként, a vég felőli megbizonyosodásként értelmezi a be-
szélő köztességét, hanem alapvetően a kérdezésre való ráutaltságként. 

Ezzel párhuzamosan változik a vers grammatikai-beszédhelyzetbeli logikája 
is: az én-beszéd után a Te-re irányuló megszólítás (éppen a kérdezés transzfor-
mációját végrehajtó versszakban), majd - az utolsóban - többes szám első 
személyű beszéd következik. Ez a többszólamúság vagy dialogizálódás arra 
utal, hogy „a vég közellétének apofantikájából" - annak a szubjektumra való 
vonatkoztatottságából - kiinduló befogadói attitűd aligha szólaltathatja meg a 
vers közlésigényét artikuláltabban elsajátító m ó d o n a szöveget. Ugyanilyen fon-
tos az, hogy az utolsó versszak nem valamiféle végső formulára hozással és 
főleg nem értékimplikációktól terhes hangsúllyal vonatkozik vissza a vers egé-
szére (mint a Babits-versekben), hanem kérdéssel záail („Mi volt a mi bajunk 
korábban, / hogy nem jártunk a föld porában? / Mi fájt szivednek és szivemnek 
/ Caesar, Napoleon korában?"). Ez a kérdezés a „felejtés" tematizálásával, amely 
ugyanakkor csak az emlékezés aktivizálása felől érthető meg, a fenti köztességet 
ezek interakciójának „színtereként" is olvashatóvá teszi, felvillantva ezáltal a vég 
különbségként való elgondolásának további lehetséges feltételét. Az efféle in-

63 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Költészet és dialógus. 267. 
64DERRIDA: A filo zófiában újabban meghonosodott. 74. 
6 5 HEIDEGGER: i. m . 165 . 
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szcenírozás viszont arra utal, hogy a „vég" nem egyszerűen az - értékként fel-
fogott - létezés puszta (negatív) megszűnése, amelynek aztán a szubjektum 
valamilyen szempontból való kitüntetettsége (például felsőbb autoritás által 
való támogatottsága) „szegülhetne ellen", hanem hogy „a Semmi a létező mint 
olyan megnyilvánulásának lehetővé tétele az emberi jelenvalólét számára".66 

* 

A vég vagy a Semmi nem-totalizálhatósága a Tücsökzene tanúsága szerint éppen 
az abszolút „vég" lehetetlenségét implikálja, az autonóm én képzetének vi-
szonylagosításával. Az én szubsztancialitásként való tételezésének igénye és a 
tárgyi értelemben felfogott mű képzete érthető módon egymást feltételezik. 
Amennyiben a „lezárás" itt a mű poétikai alapszituációjára, a beszéd létre-
jövésére utal vissza, úgy nem jelenti ez a szöveg valamiféle értelemegészbe való 
formálódását. Vagyis az én fölérendeltségének megvonódása a műalkotás 
„aurájának", klasszikus zártságának elvesztésével ekvivalens.67 Ez a lezárhatat-
lanság konkrétan úgy valósul meg itt, hogy fiktív és imaginárius különbsége, 
illetve játéka és ezzel összefüggésben a műfajok elkiilönböződése mintegy a 
különböző olvasásmódok szignáljaként viselkedik. A mű befejezettsége így va-
lóban a befogadás (időleges) illúziójaként reflektálódhat - a Tücsökzene recep-
ciótörténete, noha inkább negatív módon, kiválóan példázza ezt - és ami 
legalább ilyen fontossággal bírhat, hogy ez alapvetően az olvasás befejez-
hetetlenségéből adódik, mivel ez nyilvánítja meg a mű lezárhatatlanságát is. Az 
olvasás „álom"-ként való értelmezése (a Gyerekvilág zárlatában) pontosan a 
produktív recepció „okára" vetít fényt: az „álomban" mindig másként, addig 
nem-ismertként tér vissza az álmodó, mintegy a benne magában rejlő másság-
gal szembesül, ez azonban csak az álom folyamatában történhet meg, egy 
időben tehát azzal, ami valami újat, addig nem létezettet hoz létre (vagy az 
ismertnek véltet változtatja meg). Arra utalva egyúttal, hogy a recepció nem 
egyszerű ellentéte a produkciónak, hanem maga is produktív tevékenységgé 
válhat. Azt, hogy ennek a folyamatnak az értelmező nem kizárólagos ura, ismét 
a Tücsökzene tanúsíthatja, a mű tulajdonképpen erről is „szól": a befogadó a lírai 
én-nek a „tücskökhöz" való fordulásához hasonlóan „szólítja meg" a szöveget, 
amely enélkül nem létezhetne, nem juthatna „szóhoz". (Ez a „megszólítás" azon-
ban már megkettőződést tételez fel - vö. a „tudom" és „mégis jólesik azt képzel-
ni"-féle, olvasói identitás és olvasói szerep közötti eltérést [A nyugodt csoda] -, 

66 HEIDEGGER: Mi a metafizika? In: i. m. 25. 
67H. R. JAUSS: Studien zum Epochenwandel der aesthetischen Moderne. Frankfurt a. M., 1989. 101., 

illetve 229., 249. Vö. még KULCSÁR SZABÓ Ernő: A befejezett' műalkotás - a befogadás illúziója és az 
olvasás retorikája között. Alföld 1996/9- 67-74. 
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ennyiben nem minősíthető maradéktalanul az értelmezés „kezdetének".)68 

Tulajdonképpen eme másság - annak megtapasztalása - a konstituense a befo-
gadói - önmagára is visszavonatkozó, identitását csak ezáltal játékba hozni tudó 
- „megszólalásnak". Minthogy ez egyúttal a szöveg „beszédének" lehetősége, 
annak megnyilvánulása is, olyan folyamat „elindulása", amely az olvasó disz-
pozícióját helyezi ugyanakkor folyamatba — így utóbbi értelemszerűen elveszíti 
uralmát eme történés fölött, játékba kerülése a kezdeti tranzitív viszony megfor-
dulásában és kölcsönössé válásában manifesztálódik. A megértés eme folyama-
ta sosem azonos a szemantikával, nem merül ki jelentések megtalálásában, a 
befogadó így folytonosan tudatosítani kényszerül - a Nyitány-féle megszólítás-
ra való visszautalásokkal analóg módon — a szöveg alteritása teljes felold-
hatóságának lehetetlenségét. Amint azonban a Tücsökzenében az ismétlődések 
mindig nem-identikus „visszatérések", úgy az olvasásban a szöveg - az észlelő 
olvasásban viszonyba „került" - alteritása a befogadói jelentésképzés szupple-
mentum-jellegének megnyilvánulásában megváltozott alakban tér vissza, mint 
magában a befogadóban ott ható vagy működő másság. Eme másságnak a 
szöveg játéka által a befogadóban való aktivizálása az olvasás teljesítményének 
tűnik. Ennek „temporalitása" eszerint a folytonos újra- és továbbjátszás általi 
működésként érthető, amelynek a jelentés azonosítása és rögzítése csupán nem-
igazságos módon vethet „véget"; emez szupplementum-voltának megnyilvá-
nulása azonban ama folyamat lezárhatatlanságának igényét valósíthatja meg. 

68 Az invokációban benne rejlő (például történeti) jelentés és aktuális megértés kölcsönös függése és 
ugyanakkor különbsége analógiájára. Gadamer szerint „a hermeneutika nem ismeri a kezdet prob-
lémáját", mivel az értelmezést „nem tetszés szerint kezdjük. Egyáltalán nem valóságos kezdet... a 
hermeneutikai tapasztalatban mindig benne van az is, hogy a megértendő szöveg egy szituációba szól 
bele, melyet előzetes vélemények határoznak meg. [...] A szöveg csak azért juttathat bennünket 
hermeneutikai tapasztalathoz, mert a megértő és a szöveg között nem áll fenn magától értetődő meg-
egyezés. [...] Az értelmezés látszólag thetikus kezdete valójában válasz, s mint minden választ, az 
értelmezés értelmeit is a feltett kérdés határozza meg. Ezért a kérdés és a válasz dialektikája már eleve 
megelőzi az értelmezés dialektikáját. Ez az, ami a megértést mint történést meghatározza". Igazság és 
módszer. Bp., 1984. 327. 



Kulcsár-Szabó Zoltán 

PÉLDÁZAT ÉS KARNEVÁL 

- A kritika és a Bevezetés.. Fuharosok-olvasatai -

Miért éppen a Fuharosok? - hangozhatna a kérdés, amelyet továbbgondolva 
nemcsak az tűnhet érdekesnek, hogy az V DE/tonFERENCIA szervezői ezt a 
szöveget választották ki megbeszélésre, hanem az is, hogy a '80-as évek Ester-
házy-recepciója (ellentétben a '90-es évek visszatekintő szemszögű értékelé-
seivel) hasonlóképpen a Fuharosokat emelte az Esterházy-életmű reprezentatív 
elemévé. Ezt figyelembe véve egy olyan képlet tárulkozik fel, amelyben a '80-as 
évek irodalmi megújulásának legfontosabb szerzőjét, valamint legfontosabb 
könyvét legméltóbban ez a mű képviselhetné, mint rész az egészet. Ez a szinek-
dochikus séma, mint talán látható lesz, több szempontból is jellemzi a Fuha-
rosok recepcióját. A mű reprezentatív volta mindenesetre éppen e recepció 
szempontjából nem magától értetődő vagy legalábbis nem első pillantásra az. 

Az Esterházy-recepció 1986-ig terjedő szakaszát áttekintő tanulmányában Mé-
száros Sándor - egyebek mellett - a „történetközpontú", illetve az „allegorizáló 
és/vagy létbölcseleti irányultságú parabolikus" alkotásmódokkal jellemezte a 
'70-es évek fő elvárásmintáit, amelyekkel az Esterházy-műveknek meg kellett 
küzdeniük.1 A közelmúlt irodalomtörténeti narratíváinak közhelyszerű eleme 
az, hogy az Esterházy képviselte új epika éppen ezeket az elvárásokat érvényte-
lenítette, s ehhez képest már némiképp meglepő a Fuharosok kiemelése, amely 
a Bevezetés a szépirodalomha azon kevés szövege közé sorolható, amelyekben 
- amint erről a parabolikus olvasatok tanúskodnak - jól felismerhető és érzékel-
hető egy történet. „A Fuharosok az írónak látszólag eddig legérthetőbb, leg-
könnyebben befogadható műve", írja például Nagy Sz. Péter.2 A mű olvasói 
számára - szintén az Esterházy-könyvekben addig felismert újszerű vonásokkal 
ellentétben - viszonylag „zárt" kompozícióként mutatkozott meg, Kocziszky Éva 
például mint „klasszikus, egyensúlyt teremtő" alkotást jellemzi.3 

Az imént idézett kijelentés sokat sejtető szava, a „látszólag" nyilván a Fuharo-
sok példázatosságára, a hasonlított esetleges meghatározatlanságára utal, ám ezt 

'MÉSZAROS Sándor: A kritikus olvasó. Alföld 1989/1. 40-41. 
2 NAGY SZ. Péter: A stílus hozadéka. Új írás 1984/2. 125., de lásd még: IMRE László: Esterházy Péter: 

Fuharosok. Alföld 1983/10. 90. 
3 KOCZISZKY Éva: Pénelopé leple. In: BALASSA Péter (szerk.): Diptychon. Bp., 1988. 34. Vö. még RADNÓTI 

Sándor: Az ambivalens műbírálat. In: Diptychon. 70., 91. 
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a meghatározatlanságot a mű kritikai fogadtatása nem igazolja vissza, a Fuharo-
sokat a kritika egyöntetűen az erőszak, a hatalom és az igazságosság szembe-
kerülésének parabolájaként interpretálta. 

Annak okát tehát, hogy a mű ily mértékben és ennyire tartósan kanonizáló-
dott, nyilvánvalóan nem a példázatosság meg-megújuló értelemajánlataiban kell 
keresni. A Fuharosok fogadtatásának értékítéletei sem erre irányítanak, hanem 
inkább egy, elsősorban - talán — szerkezetinek nevezhető sajátossághoz: a szűk 
terjedelem, a kihagyásos, meghatározatlan, a lírához is közelítő szintaxis eszté-
tikai vonzerejéhez.4 A nyelvi gazdaságosság, a „sűrűség" eszménye a legrész-
letesebben Szegedy-Maszák Mihály kritikájában tematizálódik,5 nyilván nem tel-
jesen függetlenül egy olyan - strukturalista indíttatású — műalkotásideáltól, 
amelynek teoretikus alátámasztását talán Greimas konnotáció-fogalma környé-
kén lehetne lokalizálni. Ez az eszmény persze ekkor már nem először kap-
csolódik össze Esterházy regényeivel, hiszen Szegedy-Maszák már az úgy-
nevezett Szövegmagyarázó Műhely nevezetes Ötfokú éneké ben is azt hang-
súlyozta, hogy Esterházy számolt le „a történetmondásnak irodalmunkban in-
tézményesült megszokásaival" és tette a lírával egyenértékűen „nehéz olvas-
mánnyá" a regényt.6 

Az önmagát „regényként" megjelölő Fuharosok „líraisága", sőt „balladisz-
tikussága" feltehetőleg nem csak az 1983-as kiadás tördeléséből, hanem a nyelvi 
„sűrűség" érzékeléséből is e redő egységes alaptapasztalata a kritikának.7 

E rejtett műfajiság, a rejtett „lírai kód" tételezése mellett a kritika másik általános 
interpretációs stratégiája is a nyelvi „sűrűséghez" kapcsolódik: a szöveg utalá-
sossága, konnotatív gazdagsága láthatólag arra késztette az értelmezőket, hogy 
a Fuharosok történetét egy önmagánál jóval univerzálisabb, többrétegű értelem 
megnyilvánulásaként fogják fel, vagyis egyfajta szinekdochéként. A történet 
tehát egy általánosabb világtapasztalat, egy átfogó értelem része és reprezen-
tánsa egyben: ezt jelzi „jelképiessége" (Imre László), többrétegűsége (Nagy Sz.), 
vagy éppen „az egyetemes és a nemzeti sors kérdéseinek egybeesése" (Sze-
gedy-Maszák). Az interpretációnak tehát nem egy utalásrendszert, hanem egy 
szinekdochikus alakzatot kellene megfejtenie. A szinekdoché helyettesítettje 
még inkább kitágulhat: Szörényi László „enciklopédikusnak", Csuhai István 
egyenesen „létösszegző regénynek" nevezi a Fuharosokit.8 

A szinekdoché ilyen mértékű kitejedése láthatólag valamifajta „közös" tapasz-
talat megfogalmazását szolgálja. Ezt lehetővé is teszi az, hogy a Fuharosok saját 

4 A mű nyelvhasználatának rövid jellemzését lásd NAGY SZ.: i. m. 126. 
5Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A kimondatlan költészete. Kortárs 1984/1. 153-154. 
6 SZEGEDY-MASZÁK: „A regény, amint írja önmagát'. Mozgó Világ 1979/6. 120-121. Vö. még SZÖRÉNYI 

László: „Nekünk kell Mohácd'. Mozgó Világ 1979/6. 125-126. 
7 V ö . p é l d á u l : BALASSA: Az ősi rend. J e l 1984/1 . 71. ; KOCZISZKY: i. m. 39-; NAGY SZ.: UO.; SZÖRÉNYI: 

Esterházy Péter: Fuharosok. Mozgó Világ 1983/9. 103. Ez jellemzi a Fuharosok németországi recepcióját 
is, vö. WERNITZER Julianna: Idézetvilág. Bp.-Pécs, 1994. 104. 

8 IMRE: UO.; NAGYSZ.: i. m. 125.; SZEGEDY-MASZÁK: A kimondatlan költészete. 155.; SZÖRÉNY u o . ; CSUHAI 
István: A pontos után, a még pontosabb előtt. In: Diptychon. 21. 
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történetének elkerülhetetlenségét sugallja, hiszen a túlerő elve által generált cse-
lekménysor az események minden résztvevőjét hasonlóvá teszi egymáshoz: 
nemcsak a fuharosok, hanem áldozataik is élnek erőfölényükkel ( J ó kutyáink 
[...] örök láncaikon" - Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba. Bp., 1986. 
569-), amit a kutyák és a fuharosoknak alárendelt Bolondka pusztulásának 
párhuzama mellett az is hangsúlyoz, hogy a kutyák szabadon engedésére való 
elkésett felszólítás végrehajthatatlan marad. A regény erőszak áldozatává váló 
szereplői csak egy Pascal-idézet által irányítottan válnak az „igazság" 
képviselőivé, hiszen a cselekményben egyikük sem jut olyan funkcióhoz, amely 
az „erő" és az „igazság" közötti szembeállítást lehetővé tenné. Mégis egyedül 
Szegedy-Maszák utal arra, hogy egyik szereplő sem rendelkezik az „ártatlanság" 
tulajdonságával,9 a történet eszerint azt sugallja, hogy az erőszakkal való szem-
benállás sem képes kikerülni az erőszak törvényei alól - a Fuharosok ezen az 
értelmezési síkon így akár olyan művekkel is kapcsolatba hozható lenne, mint 
például az Illyés-féle Egy mondat a zsarnokságról. 

Az említett Pascal-idézet10 teljesítménye tehát abban állhat, hogy korrigálja a 
példázatos olvasatban elvileg létrehozható értelmet, vagyis beleírja az „igazsá-
got" a Fuharosok történetébe. A kritika - egy-két kivételtől eltekintve11 — lát-
hatólag érzékenyen reagált a regény intertextuális olvasási javaslatára, anélkül 
azonban, hogy erre reflektált volna. Jel lemző módon Szörényit és Radnótit 
leszámítva12 egyik kritikus sem látszik érzékelni a történet egyik nem elhanya-
golható elemét, Zsófi kezdeti vonzódását a fuharoshoz. 

A Fuharosok esetében különösen nyilvánvalóvá válik az, hogy a '80-as évek 
ma már szinte legendaként emlegetett kritikája különböző ideologikus, bár 
olykor invenciózus értelemalkotásai során meglehetősen önkényes olvasatokat 
hajtott végre, amennyiben a szövegtől való távolodást olvasásnak lehet nevezni. 
Egyébként ennek egyik példája az az eljárás is, amely egy-egy kritikai állítás 
alátámasztását a szövegből tetszőlegesen kiválasztott, diszkurzív, narratív vagy 
strukturális helyzetüktől elszakított idézetekkel végzi el.13 A kritika és a mű 
diskurzusainak eme összeolvadása új magyarázattal szolgálhat a Fuharosok si-
kerére: a példázat látszólag a „szimpatetikus identifikáció" (Hans Robert Jauß)1 4  

esztétikai hozzáállását hívja elő, valójában azonban - és itt csúcsosodik ki a 

'SZEGEDY-MASZÁK: i. m . 156. 
10 „Az igazság azt követeli, hogy az igazságost kövessük, a szükség meg azt, hogy a legerősebbet. 

A jog erő nélkül tehetetlen; az erő igazságosság nélkül zsarnoki. Az erőtlen jogrenddel szembeszállnak, 
mert mindig akadnak gonoszak; a jogtalan erőszakot váddal illetik. Össze kell tehát kapcsolni az igazsá-
gosságot az erővel, ezért vagy az igazságost kell erőssé, vagy az erőset igazságossá tennünk." (B. PASCAL: 
Gondolatok. B p . , 1978 . 122.; ESTERHÁZY: i. m . 577 . ) 

11 P é l d á u l : BALASSA: i. m . 76. 
12 SZÖRÉNYI: uo.; RADNÓTI Sándor: A furmányos szépíró. Literatura 1985/1-2. 176. 
13 Például Balassa a Lovag öngyilkosságát Dosztojevszkij egyes hőseinek „önpusztításával" hozza 

kapcsolatba, noha az ezt alátámasztó idézet (amely Pilinszky Sztavrogin elköszön című versét citálja: 
„Unatkozom. Kérem a köpenyem." - ESTERHÁZY: i. m. 576.) alighanem a fuharos szájából hangzik el, 
éppen a Lovaghoz intézve, jóval annak öngyilkossága előtt. (Vö. BALASSA: i. m. 75.) 

14 Vö. H. R. JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt, 1984.4 271. 
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szinekdoché teljesítménye - szerző, kritikus és olvasóközönség közös tapaszta-
latának illúzióját teszi érzékelhetővé. Ezt leginkább néhány kritika végkövet-
keztetése teszi láthatóvá: „Mert olvasó és író — nem látunk tisztán, és vég-
érvényesen nem", írja például Balassa Péter, míg Radnóti interpretációja avval a 
felismeréssel zárul, hogy „gyengék vagyunk"}'' Ezek a kijelentések aligha 
függetlenek a '80-as évek irodalomkritikáját erősen meghatározó „szolidaritás" 
attitűdjeitől,16 de persze lehet, hogy ez esetben közrejátszhatott ebben az is, 
hogy — mint Radnóti fogalmaz - Esterházy műveiben „ki-ki [...] megtalálhatja a 
maga poétikai és még inkább bölcseimi ideálját".17 

Mint már a Pascal-idézet (és hatása az interpretációkra) megmutatta, a Fuha-
rosok intertextuális alakzatai révén mintegy eleve végrehajtja önnön példázattá 
válását. A cím, archaikus szóalakja (Szörényi), a történet időtlenséget, ismétel-
hetőséget sejtető mitikus jellege (Balassa), a „tipizált szereplők" (Szegedy-
Maszák), illetve a regény terének könnyen absztrahálható jelöltsége szintén fel-
szólíthat a példázatos olvasásra, mint ahogy a jól felismerhető történet is ren-
delkezik ilyen funkcióval, hiszen „csak történet lehet példázat" (Radnóti).18 

A „példázat" műfaji meghatározása ellen két kritika érvel. Szegedy-Maszák a 
nyelvi „sűrűségre" hivatkozva utasítja el ezt a jellemzést, s inkább a Fuharosok 
„románcszerúségének" lehetőségét veti fel, ám értelmezése nem mond ellent a 
parabolának.19 Radnóti szerint azzal, hogy Esterházy a megidézett mítosz volta-
képpeni tartalmát meghatározatlanul hagyja, „elkerüli a parabolisztikus elvont-
ságot és ezzel az olvasó komplementer megfeleltetési kényszerét", ám ez az 
érvelés figyelmen kívül hagyja a példázatos olvasás intertextuális ajánlatait.20 

Ezeket a dokumentálható recepció láthatólag követte: a parabola gyújtópontja -
a lehető legkisebb konkretizációt végrehajtva - az erőfölény momentumában 
jelölhető ki. Szintén a parabolikus olvasatokat látszik alátámasztani az is, hogy 
ezek beleillenek az interpretációk diskurzusának a szinekdochéra épü lő rend-
szerébe, amennyiben a parabola szerkezete felfogható egy szinekdochikus 
séma kiterjesztéseként (akárcsak a szinekdoché, a parabola gyújtópontja is 
„része annak a totalitásnak, amelyet megjelenít"21). 

A Fuharosok intertextualitása valójában szinte előírja a példázatos olvasást, 
amennyiben - eltérően az Esterházy-művek szövegközi viszonylataira általában 
jellemző polifunkcionalitástól22 - a citátumokat itt kevésbé az irónia, mint 

14 BALASSA: i. m . 76 . ; RADNÓTI: i. m . 179. 
16 Lásd erről SZILAGYI M.: Együtt- egy másért? In: UŐ: Kritikai berek. Bp., 1995. 33-34. 
17 RADNÓTI: AZ ambivalens műbírálat. In: Diptychon. 69. 
18SZÖRÉNYI: i. m . 102.; BALASSA: i. m , 7 1 - 7 2 . ; SZEGEDY-MASZAK: i. m. ; RADNÓTI: i. m . 171 . A m o d e r n 

regénytér absztrakciójának kérdéséhez lásd SÜKÖSD Mihály: Változatok a regényre. Bp,, 1971. 113-116. 
19 SZEGEDY-MASZAK: I. M. 
20 RADNÓTI: i. m . 175. 
21 Paul de Man szinekdoché-meghatározása (P. de MAN: A temporalitás retorikája. In: TIIOMKA B. 

(szerk.): Az irodalom elméletei 1. Pécs, 1996. 12.). 
22 Ezek legjobb leírását lásd SZEGEDY-MASZAK: „Bevezetés a szépirodalomba". In: Diptychon. 112-120. 
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inkább az „eszmei azonosulás" (Wernitzer Julianna) jellemzi.23 Innen tekintve 
viszonylag meglepő, hogy Radnóti a Fuharosok intertextualitását szövevénye-
sebbnek tekinti, például a Függőénél.24 Az integratívnak,25 illetve dialogikusnak 
nevezhető utalásformák a Fuharosok ban jóval kevésbé szolgáltatják ki a szöveg 
önérteimező rendszerét a véletlenszerűségnek, ami megintcsak a példázatosság 
lehetőségét bizonyítja. 

A példázat, amely a '80-as években már nem igazán volt vitatott műfaj, a 
Fuharosok esetében persze további megfontolásokat igényel, hiszen Szegedy-
Maszák és Radnóti érvei arra figyelmeztetnek, hogy ez a szöveg nem feltétlenül 
tehető egy allegoretikus értelmezés tárgyává.26 S bár nyilván elképzelhetők, sőt 
előbb-utóbb nyilván létre is jönnek a '80-as évekbeli kritikai fogadtatástól akár 
gyökeresen eltérő allegorézisek, ezek legitimálhatóságát a Fuharosok intertex-
tuális értelemjavaslatai legalábbis korlátozzák. Mindez azonban még nem kü-
szöböli ki a „példázat" olvasási stratégiáját. 

E műfaj elsősorban az újszövetségi parabolák értelmezéseiben kibontakozó 
recepciótörténete viszonylag régóta, elsősorban Adolf Jülicher 1899-es, Die 
Gleichnisse Jesu című könyve nyomán inkább a metaforában, mintsem az alle-
góriában azonosította a példázatok valós természetét s a modern parabolafel-
fogások is ezt az utat látszanak követni (Paul Ricoeur szerint például a parabola 
„egy narratív forma összekapcsolódása egy metaforikus folyamattal").27 Már-
tonffy Marcell a Tékozló fiú bibliai történetét értelmezve Ricoeurre hivatkozva 
(bár némileg vitathatóan28) a példázatok metaforikus szerkezetét a nyelvnek és 
„a nyelv másikának", a „kimondatlannak" a dialógusaként fogja fel. Vagyis a 
parabolikus interpretáció modern történetében a példázat nyílt értelemhorizont-
ja kerül előtérbe, noha ez persze nem jelenti azt, hogy metaforikus modellje 
megszabadulna a példázat megértésének „tükörszerű" koncepciójától. 

Ugyanakkor a példázatban mint „interpretáció nélkül formailag befejezetlen" 
szóeseményben (Frank Kermode),29 amelybe mintegy bele van írva önnön 
interpretációjának problematikája,30 egyben egy különös paradoxon tárul fel, 
amennyiben, mint az Oliver Jahraus Kafka A hasonlatokról című aporetikus 
művét elemezve megmutatja,31 egy önmagát példázatnak tudó példázat nem 
értelmezhető, illetve csak nem-példázatként értelmezhető. Az önmagát példá-

2 3 WERNITZER: i. m . 48 . VÖ. m é g NAGY SZ.: i. m . 
24 RADNÓTI: i. m. 178. 
25 Vö. ehhez A. L. JOHNSON: Allusion in Poetry. PTL 1976/3. 581-582. 
26 Ennek - szerinte Bolondka alakjában összpontosuló - veszélyeire Szörényi utalt. (SZÖRÉNYI: i. m. 

103.) 
27 Vö. ehhez MÁRTONEFY Marcell: Megértésküszöb. Protestáns Szemle 1996/3. 190-192. 
28 Mártonffy gondolatmenete (i. m. 198.) annyiban problematikus, hogy az általa citált Ricoeur-passzus 

A nyelv „önnön másikaként" (legalábbis közvetlenül) A „valóságot" nevezi meg (P. RICOEUR: Metafora és 
filozófia-diskurzus. Bacsó B. (szerk.): Szöveg és interpretáció. Bp., lé. n.l 84.) 

2 9 I d é z i MARTONEIT: i. m . 191 . 
30 O. JAHRAUS: Sich selbst interpretierende Texte. Poetica 1994/3-4. 397. 
311. m. 397-401. Vö. ehhez még KATONA Gergely: Destrukció elméletben és gyakorlatban. Kézirat, 3—4. 
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zatként bejelentő szöveg tehát lehetetlenné teszi egy példázatos értelem létre-
jöttét: valójában a Fuharosok is tekinthető ilyennek, hiszen saját intertextuális 
háttere segítségével példázatként mutatja fel önnön történetét. Talán éppen ez 
az oka annak, hogy az interpretációk tulajdonképpen nem parabolikus olvasa-
tokat nyújtanak, hanem mintegy megismétlik a szöveg önértelmezését, a példá-
zattal való azonosulás révén egy könnyen közössé tehető tapasztalatot sugallva. 

Ebből a szempontból válik különösen jelentésessé a Fuharosok elhelyezke-
dése a Bevezetés a szépirodalomba című könyvben. Esterházy 1986-os főművé-
nek intertextuális univerzuma ugyanis a legkülönbözőbb ismétlések és kap-
csolódások útján szétrobbantja a példázatos értelem horizontját, amelyet a 
Fuharosok önmagában felkínál. Azzal, hogy a Bevezetés... felbomlasztja a Fuha-
rosok példázatosságát, valójában inkább megteremti a parabolikus olvasat lehe-
tőségét, mintsem megszünteti azt: innen tekintve a Bevezetés... feltehetőleg a 
Fuharosok érdekesebb olvasójának bizonyul, mint a kritika, ami azonban aligha 
jelenti azt, hogy teljességgel ellent tudna állni a „tükörszerű" megértés kény-
szerítő erejének. (Mindehhez persze hozzá kell tenni azt, hogy az idézett kri-
tikák nagy része a Bevezetés... elkészülte elótt íródott, igaz, a Fuharosok meg-
jelenésekor már olvasható volt a Függő, a Daisy és az Ágnes vagy éppen 
A fogadós naplója, tehát talán ez a szempont sem érvényteleníti teljesen az 
előadás elején megfogalmazott kérdés csodálkozását.) 

Az, hogy miként írható le a Bevezetés... viszonya a könyv különböző részei-
hez, külön tanulmányt érdemlő kérdés, amely még jócskán adhat munkát a ma-
gyar irodalomtörténetnek. A Bevezetés... mint könyv a '80-as években mintha 
kissé meghaladta volna a kritikát, ( többek közt) talán éppen azért, mert a kü-
löböző részek kapcsolata egyben az olvasás teoretikus kérdéseit is felveti. 
A Bevezetés... inter- és „intratextuális" hálózatának legfontosabb működési elve, 
vagyis a különböző szövegek többszörösen megismételt újrakontextualizálása 
ugyanis elsősorban éppen a műfajváltásokban, illetve az ismétlődő „modulok" 
(Esterházy kifejezése32) pragmatikai szituáltságának cseréiben ragadható meg.33 

A Bevezetés... hipertextuális jellegű effektusai (amelyeket elsősorban az inter- és 
intramodális transzformáció, illetve a diegetikus transzpozíció Gérard Genette-
féle kategóriáival lehetne jellemezni34) a könyv variációs lehetőségeit nagyrészt 
a különböző olvasásmódok, illetve kommunikatív stratégiák összjátékában 
teszik láthatóvá, ami nem feltétlenül képezhet biztos alapot a Bevezetés... 
„kvázi-örökkévaló", vagyis - a Fuharosok „mitikus" időtlenségét tekintve - szin-
tén szinekdochikus „térkonstrukciójának" (Balassa) leírására35 (hiszen erre talán 
csak a regény nevezetes „világnapjának" szinekdochikus, illetve amplifikációs 

32 Esterházy-kalauz. Bp., 1991. 22. 
33 Lásd ehhez CSUHAI: „Réges-rég nem azért idéztük, ha idéztük, hogy nevessünk, hanem az ellenál-

ló, titkos hatalma miatt. "Harmadkor 2. (1984), 90-92.; CSUHAI: A pontos után, a még pontosabb előtt. In: 
Diptychton. 20-24.; ALEXA Károly: Kurucz-e a steward?Kritika 1984/12. 19.; RADNÓTI: i. m. 174. 

34 Lásd ehhez Gérard GENETTE: Palimpseste. Frankfurt, 1993. 382-383., 391-401., 403-415. 
35 BALASSA: Elmélet és ornamentika, in: uó: A látvány és a szavak. Bp., 1987. 221. 
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alakzata kínál némi lehetőséget36), de az olyan kérdések eldöntésére sem, hogy 
vajon a „dekompozíció" vagy az „egység" jellemzi-e inkább a könyv szerkezetét 
(Radnóti).37 

Radnóti szerint a Fuharosok némiképp idegennek hat a Bevezetés.. .-ben,38 

amivel egyet lehet érteni, még akkor is, ha valamiképpen kapcsolatba hozható 
a könyv fő tematikus motívumával, amelyet Szegedy-Maszák a felnőtté válásban 
határoz meg.39 Azt azonban, hogy a Fuharosok a könyv kontextusában (és 
immár „prózai" tördelésben) egyértelműbbé vált volna, mert a Bevezetés... más 
részei konkrétabban is megmutatják az erőszakon alapuló rend természetét,40 a 
Bevezetés... inkább cáfolja, mint alátámasztja, amennyiben a Fuharosok „zárt 
struktúrájú művilágát" az egyesíthetetlen szövegvilágok egyikeként prezentálja 
(Szirák Péter).41 

Bár a Fuharosokat aligha lehetne a Bevezetés... szövegei által leggyakrabban 
idézett részek között számon tartani, néhány ilyen kapcsolódás mégis sokat-
mondó lehet a „példázat" kérdése szempontjából. Kétségkívül találhatók ugyan-
is olyan citátumok, amelyek elmélyítik vagy inkább kitágítják a mű intertextuális 
önértelmezését, így például Zsófinak a félelemről tett kijelentései A szív segéd-
igéiben térnek vissza és helyeződnek át a gyász diskurzusában, vagy éppen a 
„Félek." megállapítás, amely Zsófi narrációjában egyfajta fordulópontot jelöl 
(hiszen mintegy arra a pillanatra vonatkozik, amikor az elbeszélő felismeri a 
körülötte zajló események valós tartalmát), A fogadós naplójában a „világnap" 
első bejegyzéseként, mintegy eleve adódó állapotként jelenik meg. (Esterházy: 
i. m. 578., illetve 388.) 

Más ismétlődések viszont egyértelműen lehetetlenné teszik a szinekdochére 
épülő példázat létrejöttét. Balassa kritikája befejezéséhez közeledve érdekes 
módon egyfajta negatív „karneválként" inszcenírozza értelmezését, amelyben az 
átváltozás, az ambivalenciák egyidejűsége, a kifordítás és a túlélés ünnepe 
(„a rettegés fölénye") jellemzik a Fuharosok rend nélküli rendjének műkö-
dését.42 E jellemzés sok tekintetben emlékeztethet Bahtyin karneválelméletére 
és tulajdonképpen csak egy ponton nem teszi lehetővé a Fuharosok karnevál-
szerű értelmezését: Esterházy művében nemigen lehetne a hatalommal szem-
beni felülkerekedés gesztusaira rámutatni.43 A Bevezetés... kontextusában azon-
ban ez az elem is megjelenik a karnevál (szinte szükségszerű) intertextua-

36 Vö. ehhez WERNITZER: I. m. 97-99. 
37 RADNÓTI: AZ ambivalens mübírálat. In: Diptychon. 62-64. 
38 Vö. i. m. 67., 84. 
39SZEGEDY-MASZÁK: Bevezetés a szépirodalomba. In: Diptychon. 115. 
4 0 RADNÓTI: i. m . 70. 
41 Lásd SZIRAK Péter: Az Úr nem tud szaxofonozni. In: uó: Az Úr nem tud szaxofonozni. Bp., 1995. 

81-82 . 
42 BALASSA: Az ősi rend. 76 . 
43 Vö. ehhez Mihail BAHTYIN: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrá-

ja. Bp., 1982. 12-19-, 315-317., 336-340. 
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litásában, ami így felerősítheti a Balassa által ,fintorként" jellemzett gesztus44 

szubverzív lehetőségeit. 
Például a Fuharosok egyik záróeseménye, a zománc- és vérdarabok kapar-

gatása, amely akár a szintén Balassa által elemzett terméketlenség-motívumsor-
ba45 is beleilleszthető („Körömmel kaparom a zománcot hosszasan... Homokkal 
sikálom, homokkal sikálom. [...] Kapargatom, ahogy előbb a zománcot, a vér-
darabokat." Esterházy: i. m. 579.), meglehetősen ironikus ellenpontot nyer 
A próza iszkolása bilimosás-jelenetében: „Ön, uram, mivel tisztogatja? [...] Az 
attól függ, uram, ha csupán hugyoztam, akkor csalánnal, ha viszont szartam is, 
függetlenül ekkor egyébként, hogy hugyoztam-e vagy sem, akkor én a homokot 
részesítem előnyben." (Esterházy: i. m. 107.). Ez a „gondolatmenet" erőteljesen 
profanizálja a Fuharosok példázatát, és - párosulva elsősorban az átváltozás 
elvét feldolgozó Daisyvel46 - láthatóvá teszi azt, hogy a Bevezetés... képes arra, 
hogy mintegy intertextuálisan karnevalizálja azt, így éppen ama szublimáció 
lehetőségét visszaírva a parabolába, amelynek hiányát a Fuharosok recepciója 
hangsúlyozta és inkább pozitívan értékelte.47 Ilyen szublimációs gesztusként 
említhető még a fuharosok (és az összes többi szereplő) halála a regény befe-
jezésének lehetőségeit parodizáló A mámor enyhe szabadságában vagy A foga-
dós naplójának egyik bejegyzése („A fuharosok nagy dög lovai lelegelték az 
orgonát. Fúvódnának föl! [Zene!]" - Esterházy: i. m. 398.), amely az „orgona" szó 
többértelműségének játékát kihasználva veti fel az esztétikai szublimáció figu-
ratív lehetőségét.48 

Mint az már szóba került, a Bevezetés... plurális kontextusában a Fuharosok 
nem elveszíti, hanem éppen visszanyeri a „példázat" teljesítményét. A próza 
iszkolása,49 amelynek kezdetén (s ez egyben az egész könyv nyitánya, vagyis 
mintegy „bevezetése", tehát visszautalhat a könyvcímre, ami méginkább kitün-
teti a helyzetét) „a szavak bevonulásának" híres felsorolása olvasható, e kataló-
gust a Fuharosok kezdőmondatával kommentálja („Hát megjöttek!" - Esterházy: 
i. m. 8., 12., illetve 569.), ami arra utal, hogy a „példázat" intertextuális terében 
a fuharosok a nyelvet is helyettesíthetik. A Fuharosok így akár a nyelv hatal-
mának figurációs példázataként is felfogható (ami amúgy a Bevezetés... egyik 
legfontosabb problematikájára utal), amelyben a történet rítusszerűsége, 
valamint az, hogy a szereplők csak végrehajtói, nem irányítói az események-
nek,50 a nyelv performatív önkényének, használóitól való idegenségének és a 

44 BALASSA: i. m . 
451. m. 72. 
49Amelyet Radnóti az „-egész- Bevezetés... centrumának" nevezett. (RADNÓTI: i. m. 91.) 
47 Lásd például RADNÓTI: A furmányos szépíró. 179. 
48 Ennek lehetőségéről a Fuharosotkdi kapcsolatban lásd NAGY SZ.: i m. 
49 E szöveg jelentőségére a '80-as években egyedül Radnóti figyelt fel. (RADNÓTI: AZ ambivalens 

műbírálat. In: Diptichon. 80.) 
50 Lásd ehhez BALASSA: i. m. 
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velük való közösségének, a nyelv általi megelőzöttségnek volna az allegorikus 
megjelenítése.51 

Ez az allegória természetesen visszahathat az egész Bevezetés... intertextuális 
természetének önértelmezésére, ami ezzel visszavonná az intertextuális háttér 
példázatalkotó képességét, s így felbontaná a recepciótörténeti szinekdochét is. 
A Bevezetés... mint a Fuharosok olvasata így minden példázat alapvetően 
erőszakos természetére világíthat rá. Ha pedig az, „amit ideológiának nevezünk, 
az éppen a nyelvi és a természetes valóság [...] egybemosódása",5 2 akkor a 
Fuharosok a Bevezetés... ideológiáját testesíti meg, vagyis a Bevezetés... ideo-
logikus olvasatának tekinthető. Az Esterházy-recepciónak felteendő kérdés 
ebből a szempontból tehát egyre fenyegetőbb: miért éppen a Fuharosok? 

51 Érdekes párhuzamként kínálkozik itt de Man Pascal-tanulmánya, amely szerint a Gondolatok 
diskurzusát meghatározó alakzat, a bináris oppozíciók folytonos chiasztikus kereszteződése éppen a már 
szóba került, Esterházy által idézett passzusban (lásd a 10. jegyzetet) bomlik fel. Az erő s az igazságosság 
aszimmetrikus tropológiáját de Man egy nyelvi modellre, a kognitív és a performatív nyelv közötti sza-
kadásra vezeti vissza. (Lásd Paul de MAN: Pascal 's Allegory of Persuasion. In: uő: Aesthetic Ideology. 
Minneapolis/London, 1996. 67-69.). Ez a Pascal-értelmezés szintén azt a gyanút erősítheti, hogy ez az 
idézet mint a Fuharosok példázatos olvasatát lehetővé tévő allegória a Bevezetés... kontextusában 
valóban képes lehet áthelyezni az erőfölény paraboláját Esterházy nyelvfelfogásának horizontjába. 

52 Paul de MAN: Ellenszegülés az elméletnek. In: Szöveg és interpretáció. 104. 



Egy párbeszéd kísérlete 

Török Dalma 

FEJ VAGY ÍRÁS 

- Jegyzetek a hermeneutikai beállítódás elgondolhatóságának kérdéséhez -

A következőkben ahhoz a párbeszédhez kísérlek meg hozzákapcsolódni, mely-
nek lehetősége a Bónus Tibor tanulmánya1 és Hárs Endre-Szilasi László válasz-
szövege2 révén inszcenírozott (nyelv)játéktérben adódik. „[Ezzel szemközt] az 
olvasó az avatatlan harmadik helyzetében találja magát, s e helyzet a maga 
különös idegenségében adja fel a megértés új kérdéseit."3 Amennyiben a fel-
adotthoz való hozzáférést a szemlélődés egy módjaként gondoljuk el, az nem a 
kívülálló - s ily módon létét egy (ál)objektivitáseszmény felől visszaigazolni vélő 
- pozíciója, hanem olyan útonlét, amely a helyzet különös idegenségén át vezet. 
A szemlélő „...léte az, amit a 'nélalét' határoz meg. A nálalét több mint puszta 
együttes jelenlét valami mással, ami szintén ott van. A nálalét részvételt jelent... 
A szemlélés tehát a részvétel egyik valódi módja".4 Pozitivitása a dolog felé for-
dulásban van, abban, hogy „önfeledten átadja magát valamely látványnak".5 

(Valamely látványról) 

A dolog felé fordulás lehetőségét első megközelítésben azoknak a kontextuali-
zálási és deKONtextualizálási műveleteknek (részleges) rekonstruálásában vé-
lem föllelni, mellyel a beszélgetés elkezdődött. 

Bónus szövegének differenciált problémafelvetése óvatosságra inti azt, aki 
ahhoz csatlakozni kíván. Tanulmánya - hermeneutikai előfeltevéseivel össz-
hangban - a kontextusteremtésben érdekelt, ez mozgatja kérdéseit. Ennek egyik 
hozadéka, hogy értelmező stratégiájában a kontextualizálás mint a megértés 
mikéntjéhez tartozó mozzanat intencionáltatik: olvasata egy a heideggeri eredet-
fogalmat involváló dialógust visz színre. Az ilyesféle kontextualizálás igényét 
akkor is indokoltnak lehet tekinteni, ha „csak" az egyes diszkurzusformációk 

'BÓNUS Tibor: DeKONés dekonstrukció. Literatura 1998. 1. 
2HARS Endre-SziLASi László: Norma, kontroll, persze - Megjegyzések Bónus Tibor recenziójához -

Literatura 1998. 1. 
3 „[Demgegenüber] findet sich der Leser in die Situation eines uneingeweihten Dritten versetzt, die 

ihm in ihrer ungewohnten Fremdheit neue Probleme des Verstehens aufgibt." (H. R. JAUSS: Tout com-
prendre, c'est tout pardonner. In: Wege des Verstehens. München: Fink Verlag, 1994. 82. 

4H.-G. GADAMEP Igazság és módszer. Bp.: Gondolat, 1984. 101. 
5 H . - G . GADAMER: i. m . 102 . 
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történetiségéből indulunk ki, hiszen ezáltal az irodalomhermeneutika jaußi 
indíttatású változata nem kevesebbet tesz kockára mint az önmagát válságba 
hozni tudás képességét, amennyiben magát is ilyen - a temporalitás meg nem 
jósolható - folyamatai részesének tudja. Ebből az elgondolásból egyebek mel-
lett az következik, hogy a hagyománytörténésben való bennelét nem az erről 
való tudás függvénye - a szubjektum döntésétől független - az viszont, amit ott 
tudni vélünk, eltérő módon mutatkozik számunkra attól függően, hogy ehhez a 
benneléthez mint adottsághoz vagy mint lehetőséghez viszonyulunk. 

Transzparenssé tett olvasói elvárásai értelmében a tanulmányíró azokra az 
intertextuális viszonyokra figyel, melyeket hivatkozásaik révén a Lassú olvasás 
című kötetbe fölvett írások kezdeményeztek, s vizsgálja e viszony következ-
ményeit az értelmezésekre nézve. Mindazonáltal ezek vélhetőleg mégsem 
ugyanazok a szövegek, mint amelyeket a Lassú olvasás szakmai elbeszélői 
olvastak. Ebből - s az eltérő előfeltevések játékából - adódik, hogy hiányérzet 
involválja a rekonstrukció szándékát. A DeKON és dekonstrukció argumentációs 
stmktúrájába kitüntetett szereppel — mert nagy perszuazív potenciállal - bír a 
kortárs irodalomtudományos diszkurzusok szövegszerű „lehivatkozása", azaz 
ilyen értelemben reflektált az intertextuális viszonyrendszer. Ez olvasatomban a 
hermeneutika Bildung-komponenséhez kapcsolódik, melynek e tanulmány kü-
lönleges teljesítménye. 

Az applikációk tüzetes vizsgálatát megelőzően — s mintegy azok előkészí-
téseképpen - Bónus a szakdiszkurzus mibenlétével kapcsolatos álláspontok dif-
ferenciáira kérdez rá, ami játékba hozza a beállítódás kérdését, másfelől meg-
előlegez egy differáltató olvasásmódot, mely a későbbiekben a Lassú olvasás 
szövegeinek tárgyalásában is konzekvensen érvényesül. 

Ama gadameri gondolat mentén, mely szerint az írott szöveg olvasása és értel-
mezése oly mértékig eltávolodik írójától, annak meghatározottságaitól, szán-
dékaitól és kimondatlan tendenciáitól, hogy a szövegjelentések megalkotása ön-
álló teljesítmény jellegére tesz szert (következésképpen az értelmezés eszközei 
a retorikától kölcsönzöttek),6 e dialógus kapcsán a szándékra vonatkozó kérdés 
dilemmatikussága is felvetődhet. Lehetőséget látok ugyanis arra, hogy ez a kér-
désirány az olvasás buktatójává váljék, amennyiben az a feltevés van mögötte, 
hogy valamiféle adekvációnak kellene lennie a szándék és a szövegtörténések 
között. 

Hogy ilyesmi miért nem lehetséges, annak átgondolása például az elvárás-
tapasztalat-belátás relációja felől lehetséges.7 A tapasztalat elvárásaink keresz-
teződésének eseménye. A tapasztalatban az elvárás úgy mutatkozik meg, és ez-
által válik egyáltalán a tapasztaló számára is felfedetté hogy kereszteződik. Az 
ilyenténképpen felnyíló elvárás a belátás lehetősége. A belátás - mint Gadamer 
mondja - „több mint valamilyen tényállás megismerése. Mindig azt jelenti, hogy 

6Lásd H.-G. GADAMER: Rhetorik. Hermeneutik und Ideologiekritik. In: Kleine Schriften I. Tübingen: 
Mohr-Siebeck, 1967. 117. 

7 Ehhez A problematikához lásd még: KULCSÁR SZABÓ Ernő: A megértés alakzatai. Tiszatáj 1998/5. 71. 
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elállunk valamitől, amiben addig vakon hittünk".8 A szándék ily m ó d o n feltétele 
a belátásnak, amennyiben beindítja elvárás és azt keresztező tapasztalat ide-oda 
játékát, ám a belátásban már nem marad meg önazonosnak. Olyan dialógusszi-
tuációban, ahol kü lönböző értelmezői közösségekhez tartozó partnerek 
találkozásáról van szó, ezen adekvációs logika labilitása sokszorosan nő. Eggyel 
több ok arra, hogy az elkezdődött beszélgetés gyakorlata felől is megkíséreljem 
elgondolni , milyen áthelyezések formájában valósul meg szükségszerű 
felfüggesztődése, és ez milyen dialógusfeltételeket teremt. Ezért a továbbiakban 
kifejezetten a Norma, kontroll, persze című írást tartom szem előtt. 

A Norma, kontroll, persze a címében sejtetett distanciálódási igényt szöveg-
szervezése alapjául teszi meg. Ez bizonyos mértékig korlátozza a Bónus által fel-
vetett vagy szövegében lehetőség szerint adódó kérdések tüzetes vizsgálatát, 
maga a korlátozás pedig arra utal, hogy a távolságvételnek prioritása van min-
den más érdekeltséghez képest. E prioritás komolyan vétele értelmezésemben 
azt jelenti, hogy fel kell tenni a kérdést: milyen pontokon és milyen fogalmak 
kapcsán artikulálódik, hogyan megy végbe ez az artikuláció, és mi lehet a 
hozadéka egy történő beszélgetés viszonylatában. 

A szöveg megalkotottságának grammatikai jegyei módot adnak arra, hogy az 
aktuálisan beszélő identitása kikövetkeztethető legyen, mégpedig szerzői iden-
titásként. Ez hangsúlyossá teszi a szövegigényt, hogy a Lassú olvasás szöve-
dékes struktúrája újra felidéződjék, egy olyan szövegszerű együtt-létként, mely-
nek Bónus tanulmánya nem tulajdonít kiemelt jelentőséget, vagy legalábbis azt 
differenciák (meg)létének rendeli alá. Ami a korrekció bevezetésképpen te-
matizált szándékát illeti, részben arra az egységre irányul, amely egy értelmezői 
közösség részeként inszcenírozza a Lassú olvasás szakmai narrátorait, másfelől 
pedig arra az olvasáslogikára, amely ezt a színrevitelt végrehajtotta. A szituáció 
nyújtotta kihívásokat megsokszorozza, hogy a Norma, kontroll, persze, miköz-
ben magát műfajilag korrekciónak (is) tekinti, a fent említett olvasáslogikát kor-
rekciósként rekonstruálja.9 

Ha pusztán a tematikussá váló problémákra kívánnék figyelni, azt monda-
nám, e szöveg tétje ennek az egységnek a megkérdőjelezése, a tőle való distan-
ciálódásban inszcenírozódó együtt-lét. Ez egyben azt jelentené, hogy eltekintek 
attól, hogyan íródik ez a távolodás(ba). Ám részben éppen az egyes értelmező 
nyelvek karakterességének köszönhető, hogy a Norma, kontroll, persze inter-
textuális játékai mintegy magukhoz vonzzák a tekintetet (idézett, zárójelezett, 
tematikusan reflektált és jelöletlen formában). Érvelő meneté nek a distanciá-
lódás igénye által való mozgatottsága, a bónusi szövegretorikára való ráhagyat-
kozása jelzi, hogy a pozíciók különbségének nyelvben megképződő volta 
ennek a beszélgetésnek feltételeibe is bele van kódolva. 

8 H . - G . GADAMER: Igazság és módszer. 250. 
9Vö. eltérések hibaként való olvasása, a furor pedagogicus. 
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De mi az, ami itt (meg)történik? Amennyiben az utánzás formalizmusáról van 
csupán szó, az is felfogható ugyan a distanciálódás egy mechanizmusaként, de 
a kérdezéstf/választ?) menthetetlenül szubjektivisztikussá teszi. A Megjegyzé-
sek... „jóhiszemű olvasója" azonban megteheti, hogy a mimézisfogalom gada-
meri rehabilitációjára emlékezzék. Eszerint a mimézis megmutatás. Nem felmu-
tatás, nem mutató és mutatott relációja; ugyanis annak, aki a megmutatóra 
figyel, semmit sem lehet mutatni. Annak, akinek mutatnak, magának kell lát-
nia.10 Ezért annak látása, amit mutatnak nekünk, mindig az identifikáció és az 
újrafelismerés aktusa. 

E szöveg identifikációs stratégiája a megvonás. Magát vonja meg egy olyan 
kontextualizálástól, melynek tétje a sajátjának tudott eszköz jellegű bekerítése. 
Ennek jegyében írja vissza például szövegeinek beszélőjéhez fűződő genealó-
giai kapcsolatát a diszkurzustérbe. E visszaírás a kijátszás módján van. A kor-
rekciók logikai formalizálását célzó olvasási stratégia átvétele azzal a követ-
keztetéssel járhat, hogy a DeKON és dekonstrukció című szöveg „a gyakorlatban 
abból [is] él, amit elméletileg elvet".11 E paradoxon csábítását a válaszszöveg 
csak fokozza azáltal, hogy a retorikum szintjén bemutatja. E megmutatás meg-
rendítően talányos példájaként olvastam a zárómondatot,12 mely nem elsősor-
ban a gyönyörködtetés egy nemeként, sokkal inkább tárgyvonatkozása miatt 
lendítheti tovább a dialógust. Bravúros szerkesztettsége ugyanis egyet minden 
kétséget kizáróan elér: eldöntetlensége ellehetetleníti s így kizárja a magyar iro-
dalomtudomány(ok) értelmező közösségeinek topografikus identifikálható-
ságát. 

Az ily módon szabaddáf?) váló diszkurzustérben bukkannak fel (egy vissza-
olvasásban) - explicitált vagy látensen ható dichotómiák köztességében — a 
szakmai identifikáció nyomai: kérdezőmód versus per(s)zekútorretorika, az 
érvelésmenettel való együtthaladás versus érvtöredékekből építkező olvasás, 
képzettség versus dialóguskészség, s (nem) végül (és nem utolsósorban) az 
„opacitás" létjogának a tudományos koncepció transzparenciateljességével szem-
beállított apológiája. Az egzakt tudományosság dekonstruálása ekképpen 
visszacserkészi a regiszterkeverés mozzanatát, ugyanakkor a definiálás kény-
szerűségét is. Ezzel szemközt az értelmezés részlegességét az identitás rögzít-
hetőségének szükségszerű kudarcaként tekintő állítás a definíció vonatkozá-
sában feladás.13 

10 Vö. H.-G. GADAMER: Das Spiel der Kunst. In: Kleine Schriften II., 239. 
11 Vö . H. R. JAUSS: i. m . 7. 
12 „Mivel pedig megítélésem szerint a másik kérdéseire való nyitottság tekintetében Bónus nem 

csupán saját (debreceni, budapesti) értelmező közösségének néhány más tagjánál, de a (neegedi)  
deKON(strukior)ok némelyikénél is távolabb áll a hermeneutikától, a hazai értelmező [közösségeiknek 
földrajzi jelzők révén történő értelmezése recenziója olvastán számomra immár nem csupán a deKON 
esetében tűnik valóban roppant kérdésesnek." 

13 „A dekonstrukció pedig nem módszer, hanem valami, ami (nem) folyamatosan történik. Néhol így, 
néhol amúgy." Norma, kontroll, persze. 
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Retorikum és tematikum ilyenné olvasott párbeszédéből érkezik az irodalom-
hermeneutika felé az a kérdés, amelyet kerülgetni a továbbiakban szándékom-
ban áll.14 A kezdeményezett dialógus implicite a szakmai narrátor beállítódá-
sára vonatkozik, ily módon a hermeneutikai beállítódást is kérdésbe vonhatja. 
E probléma tárgyalásában legalább két alternatíva adódik. Az egyik konkrét szö-
vegelemzések értelmezésbeli teljesítőképességét tekinti kiindulópontjának, a 
másik teoretikus érdekeltségű szövegek kérdésfelvetését gondolhatja tovább. 
Magam most az utóbbi utat s néhány Jauß-szöveghelyet választok. Ezzel azon-
ban nem kívánok értékhierarchiát bújtatni és nem célom az sem, hogy a vizs-
gálódás terepét az irodalomhermeneutika oldalára toljam vissza. Egy ilyen 
elválasztottság tételezése már csak azért sem lenne indokolt, mert a Lassú 
olvasás és annak recenziója nyomán alakuló vita válaszszövege maga kínál-
kozik teoretikus megközelítések számára, a keresés tehát ebből a válaszból is 
nyeri indító energiáit.15 

Megmaradok tehát teoretikus szinten, s megmaradni azt jelenti: némiképpen 
mögé kerülni kifejtett és látensen hangot kapó dilemmák párbeszédének. Ilyen 
értelemben a mögékerülés horizontot nyit s a dialógusba való belebocsátkozást 
ott teszi lehetségessé — a szituációt pedig tapasztalhatóvá —, ahol a kérdező 
érdekeltség a hermeneutikai beállítódás horizontszerű megnyílásában teheti 
kockára magát. 

A választott szöveghelyek H. R. Jauß Visszatekintés a megértés fogalom-
történetére című tanulmányából valók,16 közvetlen kontextusukat a történeti 
antropológia horizontja felé tájékozódó, a hermeneutikai morál elgondolható-
ságát az esztétikum viszonylatában tematizáló szövegek képezik.17 A fejezet 
bevezetőjében kifejtett szituatív gesztusnak van azonban egy másik vonatkozása 
is. A hermeneutika adogmatikus jellege mint megmutatkozó egy hatalomstabi-
lizáló, hagyományhitű, konzervatív jelleget tételező hermeneutikakritikai kon-
textus ellenfényében kerül szóba, vagyis hangsúlyozottan polemikus diskur-
zusszituációban. Ezáltal elvileg felmerül a „parole vide" csapdája, melynek el-
kerülhetőségét a gondolatmenet expozíciója oly módon jelzi, hogy e vádakat 
megelőlegezőleg összekapcsolja a megértés fogalmának történeti vizsgálatából 
adódó kérdésekkel és megfontolásokkal.18 

14 A célzott tevékenység látszólagos (Wahr ist, was wahr scheint) tudománytalanságát és rigo-
rozitásának hiányát a gondolatmenet eme pontján csupán annyiban tudom érvelni, amennyiben elfo-
gadható a hipotézis, hogy a megértés elmélete implikál olyan problémákat, melyek atematikusak. M. von 
Ebner-Eschenbach verziójában: „Keveset értenek azok, akik csak azt értik, ami magyarázható." Idézi 
JAUSS: i. m . 17. 

15 Ami [sajnos vagy nem:] nem jelent többet annál, hogy arra lehetek kíváncsi, amit a megjelenőből 
előzetes megértésem egyáltalán tematizálni enged. 

16 H. R. JAUSS: Rückschau auf die Begriffsgeschichte von Verstehen. In: i. m. 11-29. 
17 Lásd H. R. JAUSS: Ad dogmaticos: Kleine Apologie der Literarischen Hermeneutik. In: Wege des 

Verstehens. 
18 Lásd: „[ezáltal] szeretném megfontolásra ajánlani azt a kérdést, hogy a hermeneutika divatossá vált 

szidalmazása nem döngetett-e folyamatosan olyan kapukat, melyek az értelemmegértés történetében és 
gyakorlatában már régóta nyitva álltak, („...damit möchte ich ...zu bedenken geben, ob die modisch 
gewordene Schelte der Hermeneutik nicht ständig Türen einrannte, die in ihrer Geschichte wie in der 
Praxis des Sinnverstehens oft schon lange geöffnet waren." I. m. 8.) 
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„A megértést nem lehet kikényszeríteni, előírni és megvásárolni." E tézis 
ismétlésmódja19 működésében mutatja meg a jellegzetesen gadameri eljárást: 
ahhoz, hogy valami értelemegészként tárulhasson föl számunkra, azt e lőbb fel 
kell tételeznünk. A tézis előfeltételként való elfogadása ugyanakkor megnyitja 
azt a horizontot, melyben bármi egyáltalán a figyelem előterébe kerülhet, s a 
megjelenülő ily módon a tézis-jelleget a mondott megértésének folyamatában 
felszámolja. Azzal a fogyatkozással párhuzamosan ugyanis, mely a tézis tézis-
szerűségében végbemegy, a különböző szöveghelyek a nem-identikus vissza-
idéződés módján építik fel értelmezhetőségének funkcionális jelentésmezejét. 
Ennyiben a rekontextualizálás a megértésesemény mozgásosságának megjele-
nülése. 

A hivatkozott szöveghely értelmezéséhez — a megértésfogalom jelentésmeze-
jének egyik elemeként — az önkéntesség komponense kínálkozik, részben mint 
szabadságmozzanat, részben mint a megértésben tanúsított jóakarat átértei-
mezője. Ez utóbbit nem mint származékos (humánindexű) mozzanatot imp-
likálja, hanem mint annak feltételét, hogy a valahogyan-értés egyáltalán végbe-
mehessen. A megértésben tanúsított jóakarat ebben az összefüggésben már nem 
a „vállalkozás" sikerének biztosítéka, hanem azt teszi lehetővé, hogy egyáltalán 
bekerüljünk abba a játéktérbe, melyben (akár a félre)értés-esemény megtörtén-
het velünk. Ennyiben a jóakarat hermeneutikájának jaußi kontextualizálása egy-
ben a megértés határainak ontológiai elgondolhatóságához nyújtott javaslat. 

„A megértés határa... - mondja máshelyütt Jauß - ...a méltánylás moz-
zanatára vezethető vissza, melyen minden megértés elválik."20 Életvilágbeli 
tapasztalatból - az embertelen példájából — kiindulva adja meg értelmezés és 
megértés (érthetőség és magyarázhatóság) történetileg hagyományozott ellen-
tétének aktualizálását. E problémafelvetés hozadéka, hogy a moralitás felől 
fogalmazza át a megértés határainak dilemmáját, amennyiben az, ami pusztán 
megítélhető, a megérthető és a félreérthető szféráján egyaránt kívül esik. Mint 
Jauß felvezetéséből kiderül, a „tisztán" személyközi megértésre irányuló érde-
keltség számára a méltánylás elgondolható a megértés morális komponense-
ként. A hermeneutika viszont, amennyiben az alteritás hermeneutikájaként érti 
újra magát, a megértés morális vonatkozásait csak mint határtapasztalatot gon-
dolhatja el, épp a tapasztalat nyitottságstruktúrája miatt.21 

Jauß implicit előfeltevése szerint a megértés teljesítményére vonatkozó kérde-
zés a beszéd hermeneutikájának művelése. Rekonstruktiv olvasatának „moz-
gatója" az a feszültség, mely a dologban való megértetésnek és a másságnak a 
maga individualitásában való megértése közötti differenciából adódik. Ez a ket-

19Vö. i. m. 19-, 20. 
20 „Diese Grenze des Verstehens lässt sich meines Erachtens auf das Moment der Billigung zurück-

führen, an der sich alles Verstehen scheidet." 1. m. 21. 
21 Ebből a szempontból válhat megfontolás tárgyává Figal következő kijelentése: „A kultúra és az 

etikai univerzalizmus nem analóg, hanem komplementer módon visszanyúl egymáshoz: épp annyiban 
egészítik ki egymást, amennyiben lényegük más." Günter FIGAL: Fordításviszonyok. Az idegennel való 
helyes bánásmód a sajátunkban. Existentia 1996-97/1-4. 161. 
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tősség (hasadás) különböző alakban ugyan, de konzekvensen írja újra magát a 
megértésfogalom története során, ami Jauß érvelő felvezetésében is egyfajta ide-
oda játékot eredményez. Gondolatmenetének reflexív mozgása2 2 ugyanakkor 
meg is szünteti azt az elválasztottságot, mely (punktualitások) rendezett egy-
másu tán i ságakén t értené és tenné mechanikussá a más általi önmegértés ese-
ményét. Mindez azt a feltételezést engedi meg, hogy a két komponens /meg-
értésérdek szinkronitásának ideálját a továbbgondolhatóság végett énvonat-
kozás (Selbstbezug) és tárgyvonatkozás (Sachbezug) elválasztottságának tem-
poralitása számára érdemes átengedni (valamelyest hasonlóan ahhoz, amit a 
hermeneutikai kör fogalma a rész és egész vonatkozásában jelöl). Ami a hasadás 
újraíródása révén (teoretikusan is) adódik, az a megértés részlegességének egy 
ebből az ambiguitásból nyerhető jelentése: énvonatkozás és tárgyvonatkozás 
dialektikája a megértésben mindig maradékként, ránk maradóként tesz tapasz-
talhatóvá/feladattá valamit. Valamit, de nem mindent.23 

Jauß leglényegesebb meglátásainak egyike, hogy a megértés köre akkor sem 
garantálhatja a résztvevők teljes egyetértését, ha beváltja egy közös értelemben 
való részesedés elvárását. Minden megértés sajátja, hogy maga után hagyja a 
meg-nem-értés egy „hátralékát". Ennek a korlátozásnak azért lehet kulcspozí-
ciója, mert általa mutatkozik meg, hogy ami ránk marad, (mint feladat): a meg-
nem-értés, eredetében is a megértés része. Ebből marad vissza, tehát nem a 
szubjektum kompetenciájának teljesítőképességére vonatkozó jelzésként jelen-
téses a megértés kapcsán. 

Énvonatkozás és tárgyvonatkozás differáló/feszültségteli együttlétének törté-
neti kibontása a hatástörténet ideiglenes végpontjaként az idegenség megértésé-
nek kérdéséhez vezet: „A hermeneutika modern formájában az alteritás her-
meneutikája."24 Az érvelés körkörössége továbbra is működik. Úgy tűnik, a ki-
induló kérdés arra vonatkozik, hogy egyáltalán hogyan sajátítható el az idegen, 
ám itt a nyelv úgy árulja el a beszélőt, hogy a hatástörténet felé fordítja (vissza): 
ahhoz a pozícióhoz, melyben a másság oly módon adódik önmegértésünk lehe-
tősége gyanánt, hogy a megerősítés igénye végül feloldja az altert az egóban. 
Ezzel szemben a másság megértésének szigorúbb gyakorlata tulajdonképpen 
egy bővítés (exkurzus) révén és abból az előzetesen már érintett belátásból 
következik, hogy a megértés nem önmagától adódik, hanem fel kell építeni. 
A bővítmény pedig a készenlét fogalma, mely közbejöttével megakadályozza az 
idegen eltűntét. 

22 „A reflexiót egyéni síkon épp ez teszi nem ritkán oly gyötrelmessé: az ember körben forog, s mindig 
ugyanazokba a gondolatokba és kérdésekbe ütközik. Az ember a sajátjából [aus dem Eigenen] nem talál 
ki . " G . FIGAL: i. m . 159 . 

23 Vö. „Die Reflexion eines gegebenen Vorverständnisses bringt etwas vor mich, was sonst hinter 
meinem Rücken geschieht. Etwas, nicht alles". - „Egy adott előzetes megértés reflexiója figyelmem 
előterébe állít valamit, ami egyébként A hátam mögött történik. Valamit, nem mindent." GADAMER: i. m. 
127. 

24 „Hermeneutik in ihrer modernen Gestalt ist Hermeneutik der Alterität." In: H. R. JAUSS: i. m. 22. 
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„Már egy hétköznapi beszédhelyzetben is eldöntetlen maradhat a dolog igaz-
ságának kérdése, ha arra megy ki a játék, hogy a dolgon túl a másik beállítódását, 
sajátszerűségét értsük meg."25 A beállítódás korábban a tapasztalatiság dimen-
ziójában került szóba, mint a másik horizontja felé való odafordulás, mellyel tulaj-
donképpen kezdetét veszi a saját útonléte az idegen felé. A folyamat pedig, ame-
lyet megindít: a kölcsönös méltánylás processzusa, mely meghagyja a másik 
igazságát a maga jogaiban. Mintegy ennek értelmezéseképpen gondolható el az 
alteritás hermeneutikájának szigorúbb gyakorlata, amely, midőn a másikat a maga 
másságában ismeri el, ugyanakkor instanciaként számol vele önmegértésének 
vonatkozásában. Ez a megértés kiindulópontként fölvetett szabadságmozzanatát 
kétirányúvá teszi: a saját szabad attól, hogy a másságot önmaga megerősítésének 
eszközeként gondolja el, s ennek következtében szabadságában áll a másság 
ellenállásának közvetítésével a sajátot újra megérteni. 

A megértésnek ez az idegenségen át vezető útja azáltal válik lehetségessé, 
hogy semmi sem teljesen idegen, ami a megértés számára egyáltalán adódhat . 
A megértés azon indul el, amit ismerősnek vél az idegenben. Amire irányul, az 
idegenség, számára oly módon van egyáltalán, hogy azt gondoskodásába vonja, 
s a mondott tárgyi igazságát szólni engedi. Ez - a gondoskodás - egyben a 
készenlét lehetséges szöveg-helye: a mondott tárgyi igazságról oly módon gon-
doskodunk, hogy azt kérdező odafordu lássál mutatkozni engedjük. A beszéd 
hermeneutikájában ez azt jelenti, hogy a dialóguspartner által mondottak tárgyi 
igazságát nem gyengébb, hanem erösebb oldaláról kell megközelíteni. Ezt, a 
mondott erősségeit célozza a rekonstrukció, mely tulajdonképpen e m e erős-
ségek felszínre hozatalának végrehajtása. Ha az „ellenfél" gyenge is, a rekon-
strukcióban erőssé kell tenni, különben a saját érvek életereje vész el.26 

A mindennapiság felől jön a másság-tapasztalat ama formája is, melynek figali 
koncepciója igazi kihívás a beállítódást játékba hozó gondolkodás számára, 
tudniillik a saját idegensége.27 Figal nem kérdőjelezi meg a jóakarat hermeneu-
tikájának gadameri tézisét, hanem mintegy mögékérdez, mégpedig egy tapaszta-
latiság-horizont, a fakticitás felől. Ebből a nézetből a saját mivolt mikéntisége 
nem nyilvánvaló, annál inkább nem az, minél szabatosabb a kérdés, mely célba 
veszi. A sajátot magától értetődősége elválasztja attól, hogy tapasztalat legyen. 
Ami sajátként működik, az önmagam számára nem tapasztalható. Az válik 
tapasztalhatóvá, ami tehermentességét elveszíti. A tehermentesítő magától értető-
dőség az eltávolodásban számolódik fel, csak így válhat elgondolandóvá.28 

25 „Schon in der alltäglichen Redesituation kann die Frage nach der Wahrheit einer Sache dahingestellt 
bleiben, wenn es darum geht, über eine Sache die Einstellung des Anderen, seine Eigenart, zu verste-
h e n . " H. R. JAUSS: i. m . 17. 

26 Úgy gondolom a másság horizontjának ez az erősítése nincs ellentmondásban a hermeneutika kri-
tikai funkciójával. 

27 A sajátunk [tehát] idegenné lehet, vagy közelebbi szemügyrevételkor olyannak bizonyul, ami ere-
detileg is idegen volt." FIGAL: i. m. 158. 

28 „Pontosabban szemügyre véve azonban, ami most megmutatkozik, nem az elidegenült saját, hanem 
elég gyakran valami olyan, amit az ember nem számít sajátjának." FIGAL: i. m. 156. 
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Ez az irányvétel teszi lehetővé, hogy a figali gondolatmenet saját és idegen 
dialektikájának koncepcióját az életvilág felől radikalizálja, a saját nivellálódásá-
nak és az idegen marginalizálódásának összefüggéseként mutassa: „A sajátunk 
helyébe a mindenütt azonos lép, s ahol valami másképp van, az is csupán a 
maga lényegtelen másságában lesz láthatóvá: a normától eltérővé változik, vala-
mi pusztán különössé, avagy legjobb esetben valami koloritról és hatásról, 
optikai és akusztikai ingerről van szó - folklór, kuriozitás, szokatlan szépség."29 

A marginalizálás az idegen ártalmatlanítása. Az ugyanis, ami pusztán csak a stan-
dardtól való eltérést képvisel, a maga esetleges különösségének faktumára 
redukálódik. Mint ilyen már nem megértendő, világtalan. A marginalizálás tehát 
az idegenségtapasztalat felfüggesztése. 

Amennyiben viszont a tét az, hogy a viszonyok lényegének igazságot szol-
gáltassunk, vagyis azoknak megfeleljünk, akkor itt a „megfelelni" azt fogja jelen-
teni, hogy a saját és az idegen tekintetében egyaránt megfelelő viszonyuláson 
gondolkodunk. Az idegennel való helyes bánásmód (mely a tevés-vevést, a 
gondoskodást is implikálja) a figali elgondolásban már eleve abból indul ki, 
hogy az idegenre való vonatkozás a saját számára nem többlet és nem szük-
ségszerűség. Ennek a reflexió státuszával kapcsolatos következményei is van-
nak: az nem az idegennel való helyes bánás varázsigéje többé, hanem mint egy-
fajta kitérő mutatkozik, melyben leginkább az válik nyilvánvalóvá, hogy „az 
ember a sajátjából nem talál ki". Ekképpen a reflexió saját funkcionalitását az 
idegenség instanciaként való beszüremkedése gyanánt forgatja vissza az elmél-
kedés körkörösségébe.30 A reflektálás - mint szükségszerűen valamely más vi-
lágra irányuló - kívül van a (bárhogyan is gondolt) birtokol hatóság dimenzióján, 
s csak ebben a distanciában/kívüliségben férhet hozzá ahhoz, ami a saját. A hoz-
záférés módja a megjelenülés. 

„Arra, hogy az idegen miképpen jelenhet meg a sajátunkban, létezik egy jól 
ismert modell: a fordítás."31 Itt azonban a fordítás már nem más nyelven született 
szövegek hozzáférhetővé tétele. Legalábbis annyiban nem, amennyiben „Az ide-
gennek ez a megjelenése nem pusztán valamely szöveg, hanem - több/ke-
vesebb világossággal - valamely világ megjelenése is".32 Mint az idegennek a 
sajáton belüli és a saját jelleget kifejezetté tevő megjelenése: megszólítás. Ami itt 
a saját világ megértésének, vagy a megértésre irányuló akaratnak mikéntisé-
géből megmutatkozik, az a reflexió helyett a megértés tapasztalatiságának 
közvetlenségét hozza: azáltal, hogy az idegen a saját élet valamely játékterét 
alakítja ki, s hogy az idegen világ a sajátunkon belül jelenvalóvá lesz, a fordítás 
az átvilágítottság mozzanatát kínálja a gondolatmenet számára. Figal vizsgáló-

2 9 FIGAL: i. m . 158. 
30 „Semmilyen reflexió nem képes arra a világra egészében vonatkozni, melyhez az ember maga is tar-

tozik, hiszen ezzel az a vonatkozás, az önmagát reá való vonatkoztatás szűnne meg, mely maga a refle-
xió. Az ember mindig is megmarad A sajátjában, s A sajátjának egyedi aspektusait reflektálja." FIGAL: i. m. 
159. 

31 Uo. 
3 2 FIGAL: i. m . 160. 
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dásai ily módon írják újra önmegértés és önmagunk megértetése differáló 
viszonyának feszültségét. 

A (másságtapasztalás formájaként értett) fordításviszony eseménye, hogy a 
sajátunk kedvéért, saját erőből az idegen érvényre jut. 

Ami a megértésfogalom felé való fordulás(om)ban utólagos visszaolvasás 
számára is megőrzi kérdésességét, az a fordulat aporetikus jellege: egy, a 
konkrét szövegértelmezés eredményeitől és dimenziójától való elfordulás diag-
nosztizálásával indító hozzászólás maga is erre az útra tévedt. Mögöttesében az 
az erőfeltevés munkált, hogy a hivatkozott szövegek által kezdeményezett 
dialógus nem pusztán a paradigmák különbségeiből adódóan jelent határhely-
zetet. A szövegekhez való viszonyában köztes pozíciójú interpretátor önmeg-
értése mint kockáztatás azt is jelenti, hogy teoretikus prediszpozícióját, melyet 
előrenyúlólag mintegy előreküldött, a tapasztalás helyeként kénytelen megpil-
lantani akkor, amikor azzal, amit sajátjának tudott, idegenként találkozik. Ezzel 
veszi kezdetét a megértésnek mint feladatnak az a történése, mely a gondos-
kodás egy nemeként a teoretikus lét autentikusságára vonatkozó kérdezés 
lehetőségét is játékba hozhatja. Ilyen értelemben hozzászólásom előtte van 
annak, amit felvezetésében Gadamerre hivatkozva mint valódi tapasztalatot 
határozott meg. Ezért hát (a befejezés) - bár sejteni véli, hogy „...a célbavevés 
[önmagában] még korántsem képezi az íjászat művészetének teljességét"33 — 
olyan intencióhoz rekurrál, mely a közösség minimumaként adódik számára, s 
ehhez a dialóguspartnerek egyikének hangját kölcsönzi: „értelmezés van, meg 
valami homályos vágy némi eleganciára..."34 

33 Vö. „Das Ins-Visier-Nehmen macht ja durchaus nicht die ganze Kunst des Bogenschießens aus." 
H.-G. GADAMER: Die Idee des Guten zwischen Plato- und Aristoteles In: Gesammelte Werke. Bd. 7. 220. 

34 SZILASI László: Engedd szabadon. Nappali Ház 1995/3- 106. 
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Szegedy-Maszák Mihály 

A ROMANTIKA: VILÁGKÉP, MŰVÉSZET, IRODALOM 

Miként lehet kijelölni a romantika helyét az európai művészet s irodalom folyto-
nosságában? Mindenekelőtt a szaknyelv ellentmondásai miatt nehéz e kérdésre 
válaszolni. A történésznek az irodalmi mozgalmak értékeléstől mentes meghatá-
rozására kell törekednie, de aligha könnyű eleget tenni az ilyen eszménynek, ha 
olyan fogalmakat emlegetünk, mint rokokó, (új)klasszicizmus, romantika, bie-
dermeier, realizmus, szimbolizmus, naturalizmus és Jugendstil (szecesszió). 
Egyáltalán nem bizonyos, hogy e mozgalmak ugyanazon a síkon helyezhetők 
el. Mivel a biedermeier, a realizmus és a naturalizmus az irodalom szerepkörök 
alapján meghatározható (funkcionális) szemléletével függ össze, könnyebb 
őket intézmények jegyében, mintsem írásmód (stílus) alapján megközelíteni — 
szemben a romantikával és a szimbolizmussal, amelyek határozottabban köte-
lezték el magukat a művészet öntörvényűségének az eszményével. A bieder-
meier életkép vagy a realista regény elválaszthatatlan a képes zsebkönyvtől, a 
folytatásos közléstől s az újságírástól. Keats ódáit vagy Mallarmé szonettjeit ezzel 
szemben inkább tekintették öntörvényű nyelvi szerkezeteknek. Némely irány-
zatok tagadták, mások viszont lényegbevágónak tüntették föl a szembeállítást 
mű (Werk) és hasznos termék, használati eszköz (Zeug)1 között. A biedermeier 
bútor az alkalmazott művészet jelentőségére irányította a figyelmet, Keats leg-
későbben írt ódája, Az őszhöz viszont az időn kívül álló, önmagáért való mű-
alkotás ábrándját keltette némely olvasókban. A két véglet természetesen legföl-
jebb elvonatkoztatásként létjogosult, hiszen valószínűleg minden irányzatban 
fölismerhetők az ellentétes törekvések nyomai: a romantikában például vi-
szonylagosnak mondható az abszolút és a programzene érvényessége. A torzí-
tás elkerülése végett érdemes fölidéznünk Paul de Man figyelmeztetését: „A ha-
gyományos irodalomtörténet szakkifejezései, a korszakok vagy irodalmi moz-
galmak egymásutánja csak akkor hasznos, ha annak tekintjük őket, amik: 
inkább alakzati minták (figurai patterns) meglehetősen durva metaforái, mint-
sem történeti tények vagy események."2 

A romantikával foglalkozó szakirodalom annyira terjedelmes, hogy aligha 
lehet olyan kiinduló föltevést megfogalmazni, mely ne minősülhetne valamilyen 
szempontból torzításnak, vagy legalábbis félreérthető egyszerűsítésnek. A ma-
gam részéről elhárítanám Arthur О. Lovejoy fél évszázadnál is régebben meg-

'M. HEIDEGGER: Holzwege. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1950. 27-28. 
2 P. de MAN: The Rhetoric of Romanticism. New York, Columbia University Press, 1984. 254. 
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fogalmazott nominalista megközelítését,3 d e túlzottan sok ellentmondást találok 
a romantikában ahhoz, hogy elfogadjam René Wellek véleményét a mozgalom 
egyneműségéről.4 A véglegesen zárt és viszonylag egyszerű jellemzés csapdáját 
mindenképpen el szeretném kerülni. 

Hihetőleg igaz, hogy a tizenkilencedik század legtöbb irodalmi mozgalmát a 
romantikához képest célszerű minősíteni, mely alighanem az utolsó olyan kor-
szaknak tekinthető az európai kultúrában, mely a legkülönbözőbb művésze-
teket áthatotta, s a nyugatinak nevezhető világ legtöbb részére kiterjedt. Saját 
történeti helyzetünket nagyrészt úgy írhatjuk körül, hogy „a romantika — még 
minden művészetet magában foglaló korszaktudata után" vagyunk, ahogyan 
Hans Robert Jauß írta.5 A későbbi mozgalmak érvényessége már lényegesen 
korlátozottabb. A zenei realizmust a marxista esztétika legerőszakoltabb fogal-
mai közé sorolhatjuk. Nehéz naturalista versről beszélni, sőt talán a regényírás 
szimbolista irányzata sem könnyen egyértelműsíthető. Nincs kizárva, hogy a 
tizenkilencedik század némely mozgalmai műfajokhoz kötöttek és/vagy olyan 
vonatkozásokat rejtenek magukban, amelyek meghatározásakor nehéz függet-
leníteni magunkat az értékeléstől. A biedermeiert olykor lesüllyedt romantiká-
nak tekintik, a realizmus és a naturalizmus gyökeresen leértékelődött a huszadik 
században, a giccs elemzői pedig előszeretettel hivatkoznak a biedermeier vagy 
a szecessziós művészetből vett példákra. Lukács György olyannyira előírásszerű 
módon fogta fel a realizmust a középső korszakában írott munkáiban, hogy e 
kifejezést nehéz jó lelkiismerettel használni a kommunizmus utáni Kelet-Euró-
pában. 

Mindez azt sejteti, hogy a történeti tárgyilagosság hiú ábránd. 1848-ban, sőt 
1898-ban is mást érthettek romantikán, mint 1998-ban. A huszadik század végén 
Hölderlin, Nerval vagy akár John Clare némely művei jelentősebbnek látszanak 
ahhoz képest, ahogyan százötven évvel ezelőtt értékelték őket, s talán az Előszó 
is nagyobb hatású költeménynek számít ma, mint a tizenkilencedik század 
második felében. Pound ráirányította a figyelmet Beddoes munkásságára, a 
szürrealisták Aloysius Bertrand prózában írott költeményeinek nyelvjátékaihoz 
kapcsolódtak, sőt a legutóbbi évtizedek is hoztak lényeges változást: Yves 
Bonnefoy Marceline Desbordes-Valmore költészetét emelte ki, „a szóhasználat 
sűrűségére" („la densité dans l'emploi des mots")6 hivatkozva. Az efféle át-
értékelődések azt bizonyítják, hogy a romantika olyan párbeszédet folytat a 
mindenkori jelen művészetével, mely lényegénél fogva lezáratlan. 

Míg az (új)klasszicizmus a fölvilágosodás eszmeiségéhez képest meghatáro-
zandó stílus, a romantika egyszerre stílus és világszemlélet (Weltanschauung). 

3M. H. ABRAMS (ed) : English Romantic Poets. Modem Essays in Criticism. New York, Oxford 
University Press, I960. 3-24. 

4R. WF.LLEK: Concepts of Criticism. New Haven and London, Yale University Press, 1963. 128-221 
5 H. R. JAUSS: Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne. 2. Auflage. Frankfurt am Main, 

Suhrkamp, 1988. 7., 82. 
6Y. BONNEFOY: La vérité de parole. Paris, Mercure de France, 1988. 32. 
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Ha „longue durée" folytonosságban próbáljuk elhelyezni a romantikát, alig-
hanem a rokokó elutasítását vehetjük kiindulópontnak, mely a tizennyolcadik 
század második felében következett be a különféle európai irodalmakban. 
A következő szakaszt nehezebb kijelölni, mert az eszményibe vetett hit s a szer-
vetlen forma jegyében meghatározható (új)klasszicizmus7 1800 körül fokoza-
tosan alakult át, az „ut pictura poesis" elvét nem ugrásszerű váltásként szorítot-
ta ki az „ut musica poesis" eszménye, az állóképszerű szépség egyezményes 
előírásait lassan érvénytelenítette a Pszeudo-Longinosz nyomán Burke-től 
Kantig és Schopenhauerig egy sor elméletíró által elemzett fennkölt (fenséges, 
magasztos, „sublime", „das Erhabene") dinamikus értelmezése, mely alapján e 
minőség a szokatlannal, rendkívülivel, félelmet keltővel, a természetfölötti meg-
nyilvánulásával, villanásszerű s végtelen, váratlan hatás és az emlékezetet pró-
bára tevő, nagyszabású, fokozásos kibontakozás feszültségével került összefüg-
gésbe. Persze, nem szabad felednünk, hogy nem a tárgyban, de a szemléletben, 
az értékelő távlatban rejlett e kettősség — erre figyelmeztet Wordsworth állítása, 
mely szerint „ugyanaz a tárgy egyaránt lehet fennkölt és szép".8 

Hasonlóan értelmezhető „Ideallandschaft" és „couleur locale", „natura natu-
rata" s „natura naturans", szervetlen s szerves forma, allegória s jelkép (szim-
bólum), tanító jelleg s burkolt jelentés, kifejtett és kimondatlan, szerepkör 
(funkció) s művészi öntörvényűség (autonómia) szembeállítása. A romantika 
önellentmondásait bizonyítja, hogy e kettősségek mindegyike sokkal bonyolul-
tabb, mint amilyennek e lső megközelítésben látszik. Blake az 1804-ben elkez-
dett Jerusalem „A közönséghez" föliratú prózai előszavában a látomással állítot-
ta szembe s a költészet alacsonyabb rendű válfajával azonosította az allegóriát. 
Ez a vélekedés nem m o n d ellent allegória s jelkép (szimbólum) Goethe vagy 
Coleridge által megfogalmazott szembeállításának. Való igaz, hogy Friedrich 
Schlegel az eredetileg 1800-ban megjelent Beszélgetés a költészetről gyakran 
idézett állításában - „minden szépség allegória. A legmagasabbat éppen kife-
jezhetetlensége miatt, csakis allegorikusán lehet kimondani"9 - utólag, Creuzer 
és Schelling hatására cserélte ki az „allegória" szót „szimbólum"-ra, mint azt 
de Man hangsúlyozta,10 d e ebből nem következik, hogy e német romantikus az 
allegóriának azt az újbóli fölértékelését előzte volna meg, amelyet Walter 
Benjamin kezdeményezett és de Man fejlesztett tovább. Sokkal inkább azt lehet 
föltételezni, hogy a két fogalom megkülönböztetése fokozatosan alakult ki a 
tizenkilencedik század első évtizedeiben. Friedrich Schlegel még alighanem 
hasonló értelemben használta a két szót - a szimbólum megjelölés egyébként 
említett művének már az eredeti változatában is előfordul, méghozzá ugyanab-

7H. HONOUR: Neo-Classicism. Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1991- 101., 130. 
8 W WORDSWORTH: Selected Prose. Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1988. 264. 
9E SCHLEGEL: Werke in zwei Bänden. II. Berlin und Weimar, Aufbau, 1980. 165. 

10 P. de MAN: The Rhetoric of Temporality. In: Charles S. SINGLETON (ed.): Interpretation: Theory and 
Practice. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1969- 175-176. 
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ban a „Beszéd a mitológiáról" alcímet viselő részben, mint a már idézett kijelen-
tés. Valamely elsődleges eredetiségről szól a platóni párbeszéd egyik résztvevő-
je, Ludoviko, s a következő jellemzést adja róla: „ez minden költészet kezdete, 
mely az értelmesen gondolkodó értelem menetét és törvényeit felfüggeszti 
(aufzuheben) s visszahelyez bennünket a fantázia szép kuszaságába, az emberi 
természet eredeti káoszába, melynek mindmáig nem ismerem szebb szim-
bólumát, mint a régi istenek tarka nyüzsgését".11 Az elhatárolás az értelem sza-
bályaitól s az utalás a képzelet teremtette kuszaságra minden bizonnyal a távol-
ságot jelzi a fölvilágosodásnak attól az örökségétől, amelynek részeként szem-
lélték az allegóriát némely romantikusok. 

Coleridge az 1839-ben kiadott, Az államférfi kézikönyve címet viselő mun-
kájában a következőképpen szerepel a szóban forgó szembeállítás: „az allegória 
nem egyéb, mint elvont fogalmaknak (notions) lefordítása a kép nyelvére. [...] 
A szimbólumnak ezzel szemben az a jellegzetessége, hogy az egyedi mögött 
látható a különös (special), vagy a különös mögött az általános, vagy az 
általános mögött az egyetemes, mindenek fölött pedig az időbelin keresztül s az 
időben az örökkévaló".12 E megfogalmazásban aligha van eredetiség; jórészt 
Coleridge német olvasmányaira vezethető vissza. Azért érdemes idézni, mert 
Poe közvetítésével ez a felfogás ösztönözhette Baudelaire-t a Correspondances 
írásakor: 

„La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers." 

Két tanulságot lehet megfogalmazni e példa alapján. Egyfelől nem célszerű tel-
jes életműveket irányzatok jegyében minősíteni. Közhely, hogy a Tündérálom 
szorosabban kapcsolódik a romantika költészettanához, mint A helység kala-
pácsa. Baudelaire egyes szövegeit lehet De Quincey és Nerval felől olvasni, sőt 
költészettanának kialakításában Delacroix s Wagner ösztönzése is szerepet ját-
szott. Némely művei hatástörténetének nem kevésbé letagadható része a szim-
bolizmus vagy a barokk allegória jegyében kialakított értelmezés, ám az allegó-
riának, mint „a mámor által megvilágosított értelemben" uralkodó költészeti for-
mának az ünneplése viszonylag későn, A mesterséges paradicsomok (I860) 
prózájában jelent meg,13 s ez a mű a romantikus De Quincey közvetlen ösztön-
zését mutatja. A másik tanulság abban rejlik, hogy allegória s szimbólum értel-
mezési mód. Maga Friedrich Schlegel is a „nach seinem allegorischen Sinn" kife-

11 F SCHLEGEL: i. m . 164. 
12 S. T. COLERIDGE: The Portable Coleridge. New York, The Viking Press, 1961. 388. 
13С. BAUDELAIRE: Les paradis artificiels. Paris, Garnier-Flammation, 1966. 59. 
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jezéshez folyamodik a nagy műalkotásról említett párbeszédének „Epochen der 
Dichtkunst" című alfejezetében megfogalmazott jellemzésekor,14 vagyis nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy az olvasó ad allegorikus értelmezést valamely 
szövegnek. Némi túlzással akár azt is mondhatjuk, minden értelmező allego-
rizál, s a különböző szövegek különböző mértékben mutatnak ellenállást az 
ilyen tevékenységgel szemben. Az 1798-ban „Álombeli látomás" és „Töredék" 
kettős alcímmel közreadott Kuhla Khan példázhatja a romantikus költőnek a 
törekvését arra, hogy legalábbis megnehezítse költeményének allegorizáló ma-
gyarázatát, mely a „homályos szöveget [... ] időszerűsíti (aktualisiert) a jelenkori 
megértés számára, hogy eltörölje a múlt másszerűségét (um die Alterität des 
Vergangenen zu tilgen)".15 Mallarmé azután már félreérthetetlenül ezt a lehető-
séget próbálta kizárni, mikor a Sonnet allégorique de lui-même címet adta 
annak az 1868-ban írt versének, mely csak lényeges átdolgozás után 1887-ben 
jelent meg. E végleges alakjában már cím nélküli, „Ses purs ongles très haut 
dédiant leur onyx..." kezdetű költemény a szimbolista rejtvényszerűség jel-
legzetes megnyilvánulásaként került b e az irodalomtörténetbe. A romantika s a 
szimbolizmus közötti folytonosság azt sejteti, egyáltalán nincs kizárva a lehe-
tőség, hogy ugyanazt a szöveget egyik olvasó az allegória, másik a szimbólum 
megnyilvánulásaként fogja fel. 

Az allegorizáló értelmezés zártabb, magánbeszédszerűbb jellege miatt köny-
nyebben válhat irányadóvá, előírásszerűvé, s ennyiben inkább megfelel az (új)-
klasszikus, mint a romantikus eszménynek. Aligha véletlen, hogy a romantikus 
előadói örökség nagy zenei képviselői többre becsülték a közönség jelenlété-
ben felhangzó, sok tekintetben egyszeri vonásokat mutató élő előadást a gép-
zene előírásaihoz alkalmazkodó, s a véglegesség igényének ábrándját keltő 
stúdiófelvételnél, mert e kettő közül az előbbi felelt meg a „beteljesületlen mint 
egyedül befejezett"16 romantikus eszményének. 

Szimbólum és allegória kettőségének meghatározásánál nem kevesebb körül-
tekintést igényel szerves és szervetlen ellentétének a jellemzése. Jellemző, hogy 
az előbb említett előadói örökségnek legnagyobb képviselője, Wilhelm Furt-
wángler következetesen a német romantikusok felfogását követve, az élő szer-
vezetre jellemző valamivé válás, fokozatos kibontakozás eszményére hivatko-
zott saját értelmezéseinek igazolására, miközben a szervetlenséget gépiesség-
gel,17 technikai fölkészültséggel s tudással,18 értelmes kiagyaltsággal,19 meg-

14 E SCHLEGEL: i. m . 148. 
15 H. R. JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 

1991 . (1982 . ) 6 6 1 - 6 6 2 . 
161. m. 678. 
17 W FURTWÄNGLER: Gespräche über Musik. Zürich, Atlantis, 1958. 31.; uö: Ton und Wort: Aufsätze und 

Vorträge 1918 bis 1954. Wiesbaden, E A. Brockhaus, 1966. 36.; uö: Aufzeichnungen 1924-1954. 
Wiesbaden: E A. Brockhaus, 1980. 331. 

18W FURTWÄNGLER: Aufzeichnungen 1924-1954. 23. 
19 W FURTWÄNGLER: Gespräche über Musik. 40. 
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szerkesztettel (das Konstruierte),20 kidolgozottal, összeállítottal,21 stilizálással és 
elrendezéssel (Arrangement)22 állította szembe. Az elutasított jellegzetességek 
általában az avant-garde sajátosságaival hozhatók összefüggésbe, sőt néme-
lyikük érvényességét egyes szerzők már a tizenkilencedik század második 
felétől számítják. A szerves természettel szembeállított művészi világ valóban 
ellenhatást is jelenthet a romantikához képest Baudelaire Párizsi álom című, 
1860-ban, föltehetően kábítószer hatása alatt írt költeményében, de kissé túlzás 
ebből a „természetidegenség"-ből „a természet esztétikai átértékelésé"-t hozó 
paradigmaváltásra következtetni,23 hiszen e költeménynek még sok köze van az 
emberrel szemben ellenséges természet fennköltségének romantikus rémláto-
másaihoz. 

Az eddig számba vett hangsúlyváltásokon kívül másokra is lehet hivatkoz-
nunk a romantika jellemzésekor, ám ezek is óvatos értelmezést igényelnek. 
A romantikus művész már nem hűbérurat szolgál, s nem csupán művelt és pal-
lérozott (civilizált) mesterember. A szakmai tudás és a hivatásszerűség helyét 
bizonyos mértékig a lángelmére jellemző küldetés, elhivatottság, sőt megszál-
lottság foglalja el. A korábbi időszakoktól örökölt intézmények veszítenek a 
hitelükből, s az iskolákat mozgalmak váltják föl. Megrendelő s művész vi-
szonyának átalakulása egyidejű annak az örökségnek a végével, mely szerint a 
művészetben mesterek és tanítványok vannak. 

Mivel e változás fokozatos, nem különösen gyümölcsöző arról vitatkozni, 
neoklasszikus avagy romantikus Goethe, Hölderlin, Ingres vagy akár Berzsenyi 
egy-egy alkotása, mivel a történetiség lényegéből fakad, hogy a műveknek nincs 
önértékük, csakis korábbi vagy későbbi fejlemények alapján értelmezhetők, 
vagyis ugyanaz a szöveg, festmény vagy zenemű egyik távlatból nézve a koráb-
bi, másik látószögből a későbbi mozgalomhoz kapcsolható. A tizennyol-
cadik-tizenkilencedik század fordulóján bekövetkezett változás fokozatossága 
és többértelműsége teszi érthetővé, hogy nincs nemzetközi megegyezés a 
romantika előtti szakasz megjelölésében. Nemcsak arra lehet itt utalni, hogy 
régebben némely irodalomtörténészek preromantikáról vagy szentimentaliz-
musról, később pedig az érzékenység koráról értekeztek, de arra is, hogy a fran-
cia nyelvterületen használatos „classicisme" helyett angol nyelvterületen inkább 
a „Neoclassicism" terjed el, a Goethe olaszországi utazása (1786) és Schiller 
halála (1805), vagyis a „Sturm und Drang" és a „jénai" romantika teljes kibon-
takozása közötti két évtized német elnevezése, a „Weimarer Klassik" pedig 
mindkettőhöz képest más jellegzetességek alapján határozható meg, hiszen 
„történeti jelentkezése (Einsatz) nem gondolható el a francia klasszikának még 
töretlen tekintélyével folyatott vita nélkül", „egy klasszicista formájú német 

20 W FURTWÄNGLER: Vermächtnis: Nachgelassene Schwiften. Wiesbaden, F A. Brockhaus, 1956. 38. 
2 1W FURIWÄNGLER: Briefe. Wiesbaden, F A. Brockhaus, 1965. 198. 
2 2W FURTWÄNGLER: Aufzeichnungen 1924-1954. 14. 
23 H. R. JAUSS: Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne. 18.; uő: Ästhetische Erfahrung 

und literarische Hermeneutik. 858. 
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dráma megalapozása azt követelte Goethétől, hogy eltávolodjék a vele versen-
gő racine-i előképtől".24 A magyar romantika kezdeteinek kijelölését az nehezíti, 
hogy irodalomtörténészeink közül ki-ki egyik vagy másik nagy nyugati irodal-
mat tekinti irányadónak a romantika előtti magyar irodalom jellemzésekor. 
A más kiindulópont azután szükségképpen más végkövetkeztetéshez vezet. 

Némi óvatossággal azt mondhatjuk, hogy a romantikus művészet az ábrá-
zolásról a kifejezésre tért át. A tizenkilencedik század közepén Amiel a követ-
kezőket írta: „Bármely táj lélekállapot, s aki mindkettőben olvas, óhatatlanul is 
minden részletben fölismerheti a hasonlóságot."25 Paul de Man állítása, mely 
szerint „egy tudat és egy természeti tárgy közötti feszültség (és nem puszta 
párhuzam vagy megfelelés)", szolgál a romantikus kép alapjául,26 voltaképpen 
csak módosítja a francia romantikus író megjegyzését. 

E föltevés segítheti a romantikus hagyomány kitartó továbbélésének a meg-
értését, de nem jogosíthat föl annak a következtetésnek a levonására, hogy 
„századunk költészetében kevés található, amit ne lehetne a tágan értelmezett 
romantikus hagyományhoz sorolni".27 Noha az idézett állítás 1958-ból, vagyis a 
posztmodernségről folytatott vitáknál korábbról származik, a huszadik század 
közepének távlatából sem lehet kielégítően történeti az olyan felfogás, melynek 
alapján az összes avant-garde mozgalom a romantika kiterjesztésének minősül. 
Más kísértéseket is célszerű elkerülni. Nemcsak a romantikának tematikus meg-
határozása tekinthető zsákutcának, de az a hiedelem is, mely szerint a romanti-
ka a középkor javára értékelte le a klasszikus ókort. Talán közelebb járunk az 
igazsághoz, ha az újklasszikus formaeszményt a művészi értékek időtlen, a ro-
mantikát viszont ugyanezeknek történeti felfogásával társítjuk. 

A történet- s nyelvbölcselet fordulata nyilvánvalóan döntő fontosságú, de 
hiba volna e két vonatkozásban következetességet tulajdonítani a romantiku-
soknak. A Risorgimento, a német s kelet-európai nemzetiesség, a pánszláviz-
mus, valamint a napoleoni s viktoriánus imperializmus mind összefügg a kul-
turális viszonylagosságnak a gondolatával, melyet legárnyaltabban Wilhelm von 
Humboldt képviselt. Kleist, Puskin, Mickiewicz, Petőfi s Wagner munkái egy-
aránt a romantikus szabadelvűség többértelműségét bizonyítják. Ezek az alko-
tók világforradalmat hirdettek, de nem állt távol tőlük a saját nemzetük maga-
sabbrendűségének a gondolata. Dietrich Montén festménye, a Finis Poloniae 
(1832, National-Galerie, Berlin) az 1830-31-es lengyel fölkelés iránt megnyil-
vánult német rokonszenvet bizonyítja, Heinrich von Kleist 1808-ban, Ausztria 
francia megszállásakor írott költeménye, a Germania an ihre Kinder viszont 
utólag úgy is olvasható, mint meglehetősen támadó nemzetieskedés megnyil-
vánulása. Más alkotásokra is lehet hivatkozni, amelyek egyenlőségnek és 

24 H. R. JAUSS: i. m . 715 . 
25H.-F AMIÉI.: Fragments d'un journal intime. I. Genève, Georg et Co., 1911. 62. 
26 P. de MAN: Romanticism and Contemporary Criticism: The Gauss Seminar and Other Papers. 

Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1993. 130. 
27I. m. 131. 
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szabadságnak azt a feloldatlan feszültségét sugallják, melyet Eötvös József oly 
éles elmével nevezett a tizenkilencedik század egyik fő jellemvonásának. 

Az utókor szüntelen változások sorozata. Ugyanazok a szavak másutt és 
máskor mást jelentenek. Nem lehet napirendre térni a romantika s a nemzeti 
azonosság („Volksseele" vagy „Volksgeist") közötti kapcsolat fölött. Példaként 
hadd idézzem Hans Sachsot, az 1868-ban bemutatott opera zárójelenetéből: 

„zerfällt erst deutsches Volk und Reich, 
in falscher welscher Majestät 
kein Fürst bald mehr sein Volk versteht, 
und welschen Dunst mit welschem Tand 
sie pflanzen uns in deutsches Land; 
was deutsch und echt, wüßt keiner mehr, 
lebt's nicht in deutscher Meister Ehr." 

Ez a jóslat összefüggésbe hozható a Zrínyi dala (1830), a Zrínyi második éneke 
(1838), illetve a Szózat (1836) látomásával. Valamely nemzetnek s idegeneknek 
a szembeállítása különböző értelmezésekre adhat alapot. Az 1956-os forrada-
lomkor Vörösmarty költeménye kiemelt jelentőségre tett szert, és valószínű, 
Wagner sorait is lehetett hasonló módon hallani az NDK-nak nevezett államban, 
sőt 1945 után még a nyugati hatalmak által megszállt német területeken is. 
Ugyanez a szövegrész, az utalás idegen homályokra s hiúságokra a Harmadik 
Birodalomban kisajátításra adott alkalmat, noha értő fülek nemzeti elfogultság 
bírálatát is tulajdoníthatták azoknak a szavaknak, amelyek rossz időkben a leg-
jobb hagyományukhoz ragaszkodásra intették a németeket: 

„im Drang der schlimmten Jahr 
blieb sie doch deutsch und wahr". 

Nem kevesebb a többértelműség Petőfi 1848. szeptember 30-án írt Élet vagy 
halál! című költeményében, mely „undok éhes hollók"-nak nevezi a rácokat, 
horvátokat, németeket, tótokat s oláhokat. A huszadik századi olvasó zavaro-
dottságot érezhet ott, ahol a tizenkilencedik századi olvasót esetleg még együtt-
érzés tölthette el. 

A romantika örökségének egyik legfontosabb eleme annak fölismerése, hogy 
az értelmezés lényegénél fogva történeti tapasztalat. Egyetlen műről sem állít-
ható, hogy akár a kortársak, akár az utókor nemzedékei maradéktalanul meg-
értették volna. A tizenkilencedik század irodalmi mozgalmait inkább célszerű 
hatás-, mint keletkezéstörténet felől megközelíteni. A korábban említett irányza-
tok mindegyike újrafogalmazások történeteként fogható fel. A tizenkilencedik 
század közepének a közönsége föltehetően inkább figyelt a leírtakra vagy meg-
festettekre, mint a kései huszadik századé. Valamely biedermeier arckép vagy 
viktoriánus regény realisztikusabbnak látszhatott akkor, mint később. A mai 
olvasó már bajosan érzékeli átlátszónak a realista leírás nyelvét. 
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A korszakfogalmak értékkel telített jellege mellett még egy akadálya van 
annak, hogy leírhassuk a tizenkilencedik század mozgalmait, s ez annak a meg-
szokása, hogy vonalszerű előrehaladást tételezzünk föl. Ahogyan a biedermeier 
festészet egyik elemzője írta, „1900 körül újraírták a művészet történetét, a tizen-
kilencedik századi művészet fejlődését olyan logikai egymásutánként tüntetve 
föl, mely a realizmustól az impresszionizmushoz vezet. A történeti festészet, 
mely addig a század legnagyobb vívmányának számított, ezután eltévelyedés-
nek minősült".28 Nem tekinthetjük magától értetődőnek, hogy egy időben 
készült alkotások közül melyek nevezhetők előremutatónak, illetve visszatekin-
tőnek („avant-", illetve ,,arriére-garde"-nak). Efféle következtetésre jutott Carl 
Dahlhaus, amikor a századközép három zeneszerzőjét hasonlította össze: „Senki 
nem lehet megmondhatója annak, vajon a Meyerbeert jellemző 'juste milieu' 
(Schumann kifejezése szerint) belső természeténél fogva (innerlich) 'korábbi'-e 
avagy 'későbbi', Schumann romantikájához vagy Silcher biedermeieréhez ké-
pest."29 Jean Baptiste Camille Corot (1797-1875) festményeinek a Grand Palais-
ban 1996-ban megrendezett kiállítása ékesen bizonyíthatta, hogy létezett a ro-
mantika korában olyan jelentős művész, akinek a tevékenységét nehéz volna 
annak a célelvű folyamatnak a jegyében minősíteni, mely az (új)klasszicizmustól 
a romantikán s realizmuson át a naturalizmusig s impresszionizmusig vezet. 
Ugyanazt a művet egyik országban vagy az egyik korszakban romantikusnak, a 
másikban újklasszicistának vagy realistának mondják a történészek, amiből 
könnyen azt lehet sejteni, hogy e mozgalmakat egymástól elkülönítve bajosan 
lehet meghatározni. Akár még azt is mondhatjuk, hogy a realizmus a romantika 
bizonyos vonatkozásainak - így például a helyi szín követelményének - a kiter-
jesztése s átfogalmazása, szemben a szimbolizmussal, amely a korábbi mozga-
lom más vetületeinek a továbbfejlesztése. 

„A csúnya dinamikus, a szép viszont statikus." Ez a tizenkilencedik századi 
művészeteket összehasonlító munkából származó idézet30 akár kiindulópont-
ként is szolgálhat romantika s biedermeier megkülönböztetéséhez. Biedermeier 
stílusról annak válogató (eklektikus) jellege miatt nehéz beszélni, hiszen ez az 
irányzat egyrészt folytatása, másrészt meghaladása, illetve visszavétele vagy 
felfüggesztése a korábbiaknak. Virgil Nemoianu a romantika megszelídí-
téseként jellemezte a Napoleon bukása utáni korszakot,31 s aligha tagadható, 
hogy a Waterloo utáni évtizedekben az eredetiség eszményével szemben sok-
szor hivatkoztak a közmegegyezésre, igyekeztek feloldani a feszültséget a mű-
vészet s a gyakorlati élet között, sőt zárójelbe tették azt a romantikus törekvést, 

28 G. NORMAN: Biedermeier Painting 1815-1849: Reality Observed in Genre, Portrait and Landscape. 
London, Thames and Hudson, 1987. 8. 

29 C. DAHLHAUS: Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber, Laaber, 1988. 169. 
30 C. ROSEN-H. ZERNER: Romanticism and Realism: The Mythology of Nineteenth Century Art. London, 

Faber, 1984. 19. 
31V NEMOIANU: The Taming of Romanticism: European Literature and the Age of Biedermeier. 

Cambridge, MA, Harvard University Press, 1984. 
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mely az elődök által figyelembe vett szabályok s intézmények elutasítására irá-
nyult. A múlt különböző korszakaiból átvett megoldások fölhasználása némileg 
újra érvényt adott az utánzásnak. Constable még ellenezte a National Gallery 
létrehozását, úgy gondolván, hogy az a „képgyártóknak" adna bátorítást, és 
állítólag azt a kijelentést tette: „Valahányszor leülök, hogy a természetben vázla-
tot készítsek, először is igyekszem elfelejteni, hogy valaha is láttam festményt."32 

A biedermeier művésztől már idegen az efféle gondolat. Immermann regénye, 
a Die Epigonen (1835) az eredetiség nélküliek, a későn érkezettek („die 
Spätlinge") életérzésével foglalkozik. Az „epigonische Situation" bizonyítására, 
Emil Staiger arra hivatkozott, hogy Mörike nagy elődjének szavait tekintette 
irányadónak, a Faust második felének ismert sora: „Die Schöne bleibt sich sel-
ber selig" tér vissza az Auf eine Lampe (1846) című költeménynek zárlatában: 
„Was aber schön ist, selig scheint es in ihm sebst."33 Idézetek hosszú sorával 
lehetne bizonyítani, hogy a romantikus eredetiség eszményének a felfüggesz-
tését a szövegközöttiség kiterjesztett érvényesítése követte a tizenkilencedik 
század közepén. Természetesen nem szabad felednünk, hogy az eredetiség a 
legnagyobb romantikusoknál sem zárta ki korábbi műalkotások utánzását. 
Ismeretes, milyen sokat köszönhet Wordsworth és Keats írásmódja Milton al-
kotó elolvasásának, mint ahogyan annak a jelentőségét sem szabad lebecsülni, 
hogy Delacroix Ruhens képeit másolta, Turner A Karthágót építő Dido című 
festményét pedig azzal a feltétellel adományozta a National Gallery nevű köz-
gyűjteménynek, hogy Claude Gellée (Lorrain) S áh a királynőjének hajóra szál-
lása című képe mellé helyezzék. 

Az Empire stílus, a biedermeier s a viktoriánus művészet egyszerre ellenhatás 
és folytatás a romantikához képest. A leszármaztathatóság aligha tagadható. 
Amikor Petőfi a „korlátlan természet vadvirága" kifejezéssel jellemzi költői énjét 
1844 decemberében keletkezett versében, nem jár messze Wordsworth-nek 
attól a törekvésétől, hogy díszítetlen, prózai, természetes, retorikától meg-
szabadított nyelven írjon, „szerény és vidékies (rustic)" lényekről, „a közönséges 
(common) élethői vett eseményekre (incidents) és helyzetekre essék a válasz-
tása s lehetőség szerint mindvégig az emberek által használt nyelven beszélje 
vagy írja le őket".34 

Természetesen nem lehet tagadni, hogy a biedermeier nemcsak visszautal a 
korábbiakra, de a középosztály kultúrájának részeként elő is készíti a realiz-
must. A Bécsi Kongresszus után a magányos lángelme fennköltségét némelyek 
a polgári józan észre hivatkozva tették kérdésessé. A látomásos jövendő-
mondást olykor a hétköznapi s az alkalmi hangsúlyozása váltotta fel. A tizen-
hetedik század németalföldi táj- s életképeinek ösztönzésére nemcsak fest-
mények, de költemények is keletkeztek - így Lenau Auf eine holländische 

32 H. HONOUR: Romanticism. Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1991. 61-62. 
33 M. HEIDEGGER: Denkerfahrungen 1910-1976. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1983. 44. 
34 W WORDSWORTH: i. m. 281-282. 
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Landschaft című verse. A közönséges megnemesítésének elmulasztása a művé-
szet mibenlétéről vallott felfogás módosulását idézte elő: a „téma" veszített fon-
tosságából és a művészi értéket már nem a szépség természetfölötti szemléle-
tének a jegyében határozták meg. A romantikus művész kívül állt a társadalmon, 
a biedermeier alkotó viszont magáénak vallotta a középosztály életmódját. Míg 
az előbbiek Beethoven kései alkotásait becsülték legtöbbre, a biedermeier kul-
túrában a Mozarthoz visszatérés lett a jelszó. Természetesen a tizenkilencedik 
század mindkét életműről másként vélekedett, mint a huszadik. Beethoven a 
társadalommal hadban álló lángelmének, Mozart viszont korának előírásai sze-
rint élt művésznek számított. 

Romantika, biedermeier s realizmus viszonya a művész és a piac kapcsolatá-
nak változásával is magyarázható. Közép-Európa nagy részében a Napoleon 
utáni évtizedekben alakult ki a műkereskedelem és ugyanekkor jöttek létre a 
közkönyvtárak. Legtöbb helyen ekkortól lehet számolni tömegkultúrával. 
Alighanem a tizenkilencedik század végétől alakul ki az a vélemény, hogy a bie-
dermeier festő vagy a realista regényíró művészi szempontból kifogásolható 
engedményt tett a nagyközönség ízlésének. A romantika az egyén alkotó tevé-
kenységét állította előtérbe, a vele szemben megnyilvánuló ellenhatás kép-
viselői viszont azt a látszatot próbálták kelteni, hogy a műnek nincs megkülön-
böztetett rangja, mely elhatárolná alkotójának vagy befogadójának az életétől. 
„A realizmust Courbet 'a közönségesnek s a modernnek' leírására induló szán-
dékként határozza meg. Champfleury a művésznek a jogát követeli arra, hogy 
valósághűen ábrázolja a kortárs világot."35 

A romantika lényegénél fogva állítható szembe ezzel az eszménnyel. A ro-
mantikus zeneszerző a feszültségnek (disszonanciának) tulajdonított kifejező 
erőt, a biedermeier viszont újra érvényt próbált szerezni a feloldás hiteles-
ségének. A magas és népszerű kultúra közötti távolság áthidalásának igyekezete 
teszi érthetővé, hogy a biedermeier s a realizmus irodalma s művészete szorosan 
kötődött az intézményekhez. A korabeli nagyközönség igényeihez alkalmaz-
kodás hosszabb távon hátrányosnak is bizonyult: a Paul Delaroche vagy Horace 
Vemet képviselte „juste milieu" azt sugalmazza, hogy a romantikus és realista 
elemek keverése akadémizmust is eredményezhet. Talán Munkácsy sokalakos 
képeinek huszadik századi leértékelődése is ezzel magyarázható. 

Annyi bizonyos, hogy a romantika túlélte a vele szemben megnyilvánuló 
ellenhatást - a szimbolista költők Hölderlinhez s Novalishoz kapcsolódtak, a 
folytonosság nyilvánvaló Turner és Monet, illetve Wagner és a hangnemiség 
expresszionista megszüntetése között. Bárhogyan ítéljen is az utókor, a jelen 
távlatából nézve a századközép művészetéből nem annyira a romantikától 
távolodás, mint inkább a romantika továbbélése látszik időszerűbbnek. Balzacot 
Jean-Pierre Richard romantikus regényíróként értékelte át,36 Fontane L'Adultéra 

35 P. BOURDIEU: Les règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire. Paris, Seuil, 1992. 368. 
^J.-P. RICHARD: Études sur le romantisme. Paris, Seuil, 1970. 7-139. 
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és Der Stechlin című regényében Herman Meyer az idézés romantikus 
művészetének továbbfejlesztését állapította meg.37 Ha a tizenkilencedik szá-
zadban az olyan regényeket, mint a Vörös és fekete, a Holt lelkek, A rajongók, a 
Middlemarch, az Anna Karenyina vagy az E f f i Briest magatartásformákat be-
mutató épületes történetként olvasták, a jelenkorban inkább a romantikát látjuk 
bennük. Hasonló távlatváltás érzékelhető Lenau vagy Petőfi életképeinek értel-
mezésében. 

A romantika s realizmus határán elhelyezhető művekben különösen gyakran 
fordul elő a hajléktalan vándor alakja. A romantika minősítése szerint a szöke-
vény nem az igazságszolgáltatástól, de az igazságtalanság elől menekül, saját 
azonosságát védi, önmagára utalt magányos személyiség, s a becsületnek olyan 
íratlan szabályait őrzi, melyek már kivesztek a társadalomból. 1834-ben Barabás 
olajképet készített egy olasz hajléktalanról és egy rajzot, illetve vízfestményt 
banditákról (ez utóbbi a Magyar Nemzeti Galériában található). Olvasmányai is 
fölkelthették érdeklődését az igazságtalan politikai rendszer áldozatai iránt. Kari 
von Moor, Schiller Haramiák című színművének hőse az 1789-ben kitört fran-
cia forradalom révén vált a szabadság megtestesítőjévé, és Barabásnak nemcsak 
erről volt tudomása, de Scott regényeiről is, melyek közül az Ivanhoe (1819) 
szereplője, Robin Hood, s a Rob Roy ( 1817) hőse, e hatalmas és veszélyes, de 
egyszersmind igazságos és jólelkű felföldi haramia, a korszak számos művé-
szének a képzeletét megmozgatta - Berlioz 1831-ben készült Rob Roy nyitánya 
csak a legismertebb az ebben a vonatkozásban említhető alkotások közül. Talán 
még az is elképzelhető, hogy a magyar festő a svájci Léopold Robert 
(1794-1835) Útonálló lesben s Alvó bandita című képét is látta (ma mindkettő a 
londoni Wallace Collection tulajdona). A nincstelen „lazzaroni" - Barabás ezt a 
szót használta képeinek jegyzékében38 - gyakran kerültek összeütközésbe a 
Pápai Állam s a Bourbon királyság katonáival. 1822-ben Robert így jellemezte 
őket: „Amint ide érkeztem, fölkeltették érdeklődésemet ezek a sajátos viselke-
désű, festőiesen barbár ruházatú olaszok. A lehető legnagyobb hűséggel igye-
keztem ábrázolni az őseiktől örökölt egyszerűséget és nemességet, amely a 
legfőbb jellemvonásuk."39 A megfogalmazásban mind a romantika, mind a rea-
lizmus eszményének a nyoma érzékelhető. 

A szabad hontalan iránti vonzódás indokolja a cigányok romantikus ábrá-
zolását. Petőfi korai életképe, az 1844 áprilisában írt Vándorélet, Barabás Egy 
utazó cigány család Erdélyben című képének ösztönzésére keletkezett. E fest-
mény 1843-ból való, abból az évből, amelyből Mérimée alkotása, a Carmen. 
Szinte bizonyosra vehető, hogy Barabás és Petőfi is tudott Lenau öt évvel koráb-
bi verséről, az utóbb Liszt által is megzenésített A három cigányról. A cigány -
„e nép, mely nem tudja, honnét jön s hová megy, [...] semmilyen hitet (foi) s 

37 H. MEYER: Das Zitat in der Erzählkunst. Stuttgart,.!. B. Metzler, 1961. 
38 BARABÁS M.: Márhosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1944. 
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törvényt, semmiféle határozott vélekedést (croyance) és viselkedési szabályt 
nem ismer", ahogyan Liszt írta 1859-ben 4 0 - nemcsak a korlátlan szabadságot, de 
egyúttal a rögtönzést is megtestesítette. A zeneszerző 1822-ben hallotta Bihari 
János cigányzenekarát, s aligha túlzás föltételezni, hogy ez az élmény is 
ösztönözhette a „rubato" játékkal kísérletezésre. 

Milyen mértékig tekinthetők a Magyar rapszódiák a szabadság s mennyiben 
a magyar nemzetjellem romantikus kifejezéseinek? Aligha adható egyértelmű 
válasz e kérdésre. Hasonló kettősség jellemzi Petőfi leíró verseit. Ismeretes, 
hogy 1848 júliusában a költő képviselővé szerette volna választatni magát. A kis-
kunokhoz intézett kiáltványban s a Kis-Kunság című költeményben a puszta a 
tág látókör jelképe. A nyitott és egyúttal belső tájkép ugyanakkor a magyar 
nemzet jellemére is utal. A vitathatatlanul romantikus fölépítésű költemény nyitó 
szakaszai az időbeli távolságot hangsúlyozzák a költői én s látomása között, s 
ezáltal a tudat lételméleti (ontológiai) elsődlegességét emelik ki az érzékekhez 
képest. A beszélő a szó szoros (literális) értelmében véve nem része a tájnak; 
városi környezetben van, s a képzelete viszi a pusztára. Nem egyszerűen egy-
más mellé helyeződik a lélekállapot s az érzékelés. Szoros összefüggés jön létre 
a leírás tárgyát magában foglaló tudat és a nyelv között, mely a retorizálatlanság 
Wordsworth által megfogalmazott eszményének kíván megfelelni. Az írásmód 
konvencionális jellege mindazonáltal nyilvánvalóvá lesz, mihelyt tágabb össze-
függésbe helyezzük a költeményt. Ezúttal is lehet a társművészetekre hivat-
kozni. 1838-ban Barabás két vízfestményt is készített az Alföldről, s ugyanebből 
az évből származik a Pusztai táj című olajkép (melynek a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum a lelőhelye). A vízfestmények egyikének címe a tér- s időbeli vonat-
kozást még zeneivel is egyesíti (Alföldi róna, esti hangulat). 

Mindezek az alkotások könnyen értelmezhetők a romantika megszelídítésé-
nek a jegyében, hiszen a magasztos táj ellenképét próbálják megteremteni. 
Olyan szakaszt képviselnek a romantika történetében, mely eltávolodás Caspar 
David Friedrich vagy Vörösmarty világától, az apokalipszisnek s az epifániának 
olyan jelképeitől, amelyeket Wordsworth The Prelude néven ismert önéletrajzi 
költeményének az Alpokat megjelenítő hatodik könyve - mind az 1805-1806-
ban keletkezett, mind az 1850-ben közreadott változatban - a következő 
szavakkal idéz föl: 

„Characters of the great Apocalypse, 
The types and symbols of Eternity, 
Of first, and last, and midst, and without end." 

A biedermeier jellegzetes megnyilvánulásai annyiban visszatérést jelenthetnek a 
fölvilágosodás szelleméhez, hogy újra érvényt próbálnak szerezni a művészet 
közlő (kommunikatív) szerepkörének. Ma úgy láthatjuk, e kibékítés (kompro-

40 E LISZT Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Leipzig, Breitkopf et Haertel, 1881. 12 
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misszum) érvénye a tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben vált kétségessé, 
amikor a romantika ismét fölértékelődött, a realizmus viszont egyre sebezhe-
tőbbnek bizonyult, mert a tudományos igényű ábrázolásnak és a társadalmi ha-
ladás szolgálatának igénye a művészet önállóságát veszélyeztette. „Nincs már 
többé élvezhető (delightful) realizmus? Néha attól félek, hogy nincs" - írta 1877-
ben Henry James.41 Mallarmé, később pedig Proust a romantikus zenéhez, 
George Hölderlinhez fordult ösztönzésért, Maeterlinck romantika s szimboliz-
mus folytonosságát állította A szegények kincse (1896) című kötet Novalisról 
szóló fejezetében, Yeats pedig Blake és Shelley örökségéhez tért vissza. 

Megválaszolandó kérdésnek vélem, miben változott a romantika megítélése a 
korai huszadik század óta. A jelenkori értelmezések még sok vonatkozásban 
folytonosságra engednek következtetni. Való igaz, hogy a huszadik század né-
mely romantikusok leértékelését is hozta magával, ám ezek n e m bizonyultak 
igazán tartósnak - például Shelley esetében. Pierre Boulez Mahler és Alban Berg 
felől közelít Wagnerhez, Turner kései festményeiben sokan az impresszioniz-
mus előzményeit látják, és az Előszó olvasói is nehezen feledhetik, hogy e köl-
teményt Pilinszky nagyon közel érezte magához. A romantikus értelmezések 
kora ugyan végképp befejeződött, de ez éppen ennek az örökségnek a föl-
értékelését eredményezte - mint azt a kései romantika zenei előadáskultúrája 
iránt növekvő érdeklődés is tanúsítja. Még ma is sokan nem tudják füg-
getleníteni magukat a romantika hatásától, ha lírát olvasnak. Mi sem bizonyítja 
e mozgalom súlyát, mint az, hogy kialakulása után két évszázadnak kellett eltel-
nie ahhoz, hogy viszonylag lezárt fejezetnek tekinthessük a nyugati kultúra s 
művészet történetében. 

41 Н. JAMES: The Painter's Eye: Notes and Essays on the Pictoral Arts. London, Rupert Hart-Davis, 1956.141. 



Mesterházy Balázs 

REPREZENTÁCIÓ, IDENTITÁS, TEMPORALITÁS 

- Benjamin allegória-fogalma és az allegória kora romantikus hagyománya -
Novalis: Fichte-Studien -

I. Reprezentációs törekvések és allegória 

A reprezentáció problematikáját és a szövegek intencionalitásának kérdését ille-
tő állásfoglalásokkal összefüggésben az allegória a kortárs irodalomelméleti dis-
kurzusok egyik hangsúlyos témájává vált. Olyannyira így van ez, hogy mára már 
a túltárgyaltság (néhol közhelyesség) jellemzi/fenyegeti a fogalom használatát. 
Akárhogy is van azonban, azt tálán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az allegóriá-
nak az irodalomelméleti diskurzusokban körvonalazódó fogalma szempont-
jából Walter Benjamin Szomorújáték-írásának1 allegóriafogalma legalábbis 
megkerülhetetlen. Figyelmet kell fordítsunk arra is, hogy az allegória kérdés-
körének legtöbb mérvadó tárgyalása minduntalan az allegória leértékelésének 
és emancipációjának történetével kell, hogy szembesítse magát,2 amely történet 
mind Benjáminnál, mind pedig Gadamernél és de Mannái az allegóriának a 
szimbólummal szemben meghatározott helyzetének története. 

Maga Benjamin úgy fogalmaz, hogy „több mint száz esztendeje nehezedik a 
művészetfilozófiára egy olyan bitorló uralma, aki a romantika zűrzavarai kö-
zepette jutott hatalomra. A romantikus esztéták versengése a csillogó és végső 
soron semmire sem kötelező abszolút megismerés kegyeiért a szimbólum ama 
fogalmát honosította meg a legszimplább művészetelméleti viták során, mely-
nek az igazihoz az elnevezésen kívül semmi köze sincs. . . Az érzéki és érzék-
fölötti tárgy egysége, a teológiai szimbólum paradoxiája, jelenség és lényeg kap-
csolódásává torzul."3 Gadamer szerint valószínű, hogy az allegória leérté-
kelésében 'kezdettől fogva szerepet játszott a francia klasszicizmus elutasítása', 
„mely Lessing és Herder óta jellemezte a német esztétikát... A német klassziká-
nak valóban az allegória leértékelése volt a fő célja, mely szükségszerűen követ-
kezett abból, hogy a művészetet meg akarta szabadítani a racionalizmus bék-
lyóitól, és a zsenifogalmat juttatta kitüntetett szerephez".4 Ehhez hasonlóan Paul 

1 Walter BENJAMIN: A német szomorújáték eredete. In: Angelus Novus. Magyar Helikon, 1980. 191-482. 
2 Valóban csak a legismertebb írásokat, mintegy orientálódási pontokként megnevezve: WBenjamin 

már említett munkája, H.-G. GADAMER: Igazság és módszer, G. GENETTE: Figures, P. DE MAN: A tempora-
litás retorikája stb. 

3 BENJAMIN: i. m. 358. sk. (kiemelés tőlem) 
4 Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Budapest, 1984. 74., de lásd: 69-76. 
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de Man is „egy szubjektivista kritikai szókincs tizenkilencedik századi megje-
lenésével"5 hozza összefüggésbe a hagyományos retorikai formák, így az alle-
gória leértékelődését. Mivel később részletesen fogunk foglalkozni az allegória 
és a szimbólum szerkezetével, ehelyütt csak arra szorítkozunk, ami az allegória 
leértékelődésének vázlatos történetéből már most egyértelműen kitűnik. Ennek 
értelmében világosan látszik, hogy amiről tulajdonképpen szó van, az a repre-
zentáció mint a hiánytalan (értsd közvetlen) közvetítés/közvetítettség prob-
lematikája. Ebben az értelemben mondhatja Benjamin azt, hogy a romantikus 
szimbólumfogalom az abszolút megismerés eszközeként szorítja ki az allegória 
trópusát az esztétikai csatározások harcmezejéről. Nem véletlen az sem, hogy 
Gadamer kiváló vázlata az allegória leértékelését szintén episztemológiai ala-
pokra vezeti vissza, amennyiben világossá teszi (általunk hivatkozott munkájá-
ban maga Paul de Man is az Igazság és módszert idézi a probléma explikálása 
során), hogy tulajdonképpen nem egyszerűen két retorikai forma - ilyen vagy 
olyan okból történő — megkülönböztetéséről van szó, hanem az értelmezés alle-
gorikus és a megismerésé!) szimbolikus eljárása közötti különbségtételről: „a 
szimbólum fogalmában azonban megszólal egy metafizikai háttér is, melytől az 
allegória retorikai használata teljesen mentes. Lehetőség van arra, hogy az 
érzékitől elvezettessünk az istenihez."6 Mint azt tudjuk, Gadamer szerint ez a 
törekvés szükségszerűen adódott a zseniesztétika előretöréséből és az élmény 
fogalmának felértékelődéséből, amennyiben a művészet az élmény hiányta-
lan/hézagmentes reprezentációjaként értelmeződik (újra). Ebben a kérdésben 
Paul de Man csak Gadamer rekonstrukcióját idézi, amennyiben maga is úgy véli, 
hogy „a szimbólum felértékelése az allegóriával szemben egybeesik egy olyan 
esztétika kialakulásával, mely nem kíván különbséget tenni az élmény és annak 
reprezentációja között. A zseni költői nyelve felül tud emelkedni ezen a különb-
ségen".7 

A kérdés elmélettörténeti tárgyalásakor Gadamernek van egy kulcsmondata, 
amellyel a zseniesztétika és az élményfogalom előretörését tulajdonképpen 
Kantig tartja visszavezethetőnek és visszavezetendőnek: úgy véli, hogy a zseni-
esztétikák előtérbe kerülését „az esztétikai ítélőerőnek a szubjektivitás a priori-
jára történő alapozása"8 tette lehetővé, ami mint ilyen a filozófiatörténet kanti 
fordulatában gyökerezik. És bár mi magunk nem értünk egyet a kanti esztétiká-
nak kizárólag a szubjektivitás felől induló interpretációival (vö. például Manfred 
Frank értelmezését), e helyütt nem lehet célunk ennek a kérdésnek a vizsgálata. 
Itt most csak arra szorítkozunk, hogy világossá tegyük: az allegória kérdése a 
romantikában és a kora romantikában a filozófiai diskurzus keretei között 
leginkább episztemológiai jellegű (és jelentőségű) kérdésként jelentkezik, amit 

3Paul de MAN: A temporalitás retorikája. In: Az irodalom elméletei I. Pécs, 1996. 5. 
6 GADAMER: i. m . 71 . 
7 Paul de MAN: i. m. 6. 
8GADAMER: i. m . 61 . 
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semmiképpen sem hagyhatunk figyelmen kívül az allegória kora romantikus 
hagyományának vizsgálatakor. 

A vázolt összefüggések azt is világossá teszik, hogy a romantika kulcsfontos-
ságú szerephez jut az allegória története során. Mint láttuk, Benjamin egy-
értelműen a romantikus esztétikát „okolja" az allegória fogalmának leértékelése 
(és a szimbólum fogalmának episztemológiai eltorzítása) miatt. Látszólag Gada-
mer sem tesz mást, amikor a francia klasszicizmusra adott válaszként rekon-
struálja a szimbólum fogalmának előretörését, abban az élményesztétikában pil-
lantva meg annak legerősebb védőbástyáját, amely a romantika irodalmát 
valóban nagymértékben uralta. Az igazi kérdés azonban mégiscsak az, véli 
Gadamer, hogy bár 'a 19. század esztétikája a lélek szimbolizáló tevékenységén 
alapult', mégsem ez 'a hordozó alap'! „Nem úgy áll-e a dolog, hogy ezt a szim-
bolizáló tevékenységet valójában még ma is egy mitikus-allegorikus hagyomány 
továbbélése határolja körül?"9 Ugyanezt a kérdést teszi fel (sőt idézi) később 
Paul de Man is, felhíva ezzel együtt a figyelmet arra, hogy még a német gondol-
kodáson belül is ellentmondásosnak tekinthető e vita eredete. Ennek illusztrá-
lására de Man Hölderlin költészetének „metaforikus stílusát" említi (a Friedrich 
Schlegel, Solger és E. T. A. Hoffmann által használt allegóriafogalom többrétegű-
sége mellett) példaként, úgy vélekedve, hogy az „semmiképpen sem írható le az 
allegória és a szimbólum ellentétes fogalmainak segítségével".10 

Jó okkal gyaníthatjuk tehát, hogy az allegória romantikus (és legfőképp kora 
romantikus) használatának vizsgálata termékeny lehet, amennyiben olyan elmé-
leti pozíciók tisztázására késztet minket, amelyek később az allegória fogalmát 
előtérbe helyező irodalomelméleti törekvések számára sem voltak/lehettek 
közömbösek. 

Célszerű azonban, ha az allegóriának a kora romantikus gondolkodásban 
betöltött szerepét illető kérdést megelőzi a Walter Benjamin 'Szomorújáték'-
írásában kirajzolódó allegóriafogalom felvázolása. Ez a feladat - az írás rend-
kívül magas fokú ezoterizmusa mellett - olyan értelemben is nehézségek elé 
állít bennünket, hogy A német szomorújáték eredete nem explicit allegória-
elmélet, nem tulajdonképpeni irodalom- és/vagy retorikaelmélet. Éppen ezért 
(talán leginkább didaktikai szempontból) hasznos lehet, ha néhány bekezdés 
erejéig figyelmet szentelünk az allegória, a szimbólum és a metafora (részben) 
régi értelemben vett retorikai fogalmának, hangsúlyozva azonban, hogy ezen, 
az eddigi hagyományokat feldolgozó/magukba olvasztó fogalmak (vagy még 
inkább fogalom kísérletek) maguk is a hagyomány részei, éppen ezért nem 
kizárólagosak és nem is tekinthetők lezártnak. (Előnyük ennek ellenére abban 
rejlik, hogy legalább kísérletet tesznek egyes fogalmaknak a történetiségre is 
tekintettel lévő meghatározására, ami adott esetben hasznos lehet például a 
kora romantika elméleti írásainak vizsgálatakor, amely írások [gyakran akár 
különféle értelemben is] magától ér tetődően használják e fogalmakat.) 

»I. m. 75. 
10 Paul de MAN: i. m. 8. sk. 
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A metaforáról e helyütt talán nem kell (nem is feladatunk) többet mondani, 
minthogy az egy helyettesítésen alapuló retorikai alakzat (a legtöbb 20. századi 
retorika felosztását követve tehát: trópus), amelynél szokás különböztetni szó 
szerinti és metaforikus (figurális) jelentés között, bár valószínű, hogy a metafo-
ra szerkezete sokkal inkább háromosztatú:11 amennyiben betű szerinti, figurális 
és tulajdonképpeni jelentésről beszélhetünk. Az allegória a kifejezés eti-
mológiája szerint egyfajta másként-szólást/beszédet jelent, retorikai értelemben 
tehát „egy szöveget két jelentéssel",12 azaz egyfajta mást- és több(l)et-mondást 
[Anders-Rede; Mehr-Sagen]. Amíg azonban „a metafora két jelentést olvaszt 
össze eggyé, addig az allegória megtartja azokat egymás mellett".13 Kiemelendő 
az is, hogy — a metaforával ellentétben - az allegória egy egész szövegre kiter-
jed, vagy legalábbis kiteszi a szöveg egy bizonyos szegmensét, azaz az allegóriá-
nak fogalmi eleme a narrativitás. Metafora és allegória ez irányú összefüggését 
ekképpen foglalja össze Gerhard Kurz: „A jelentések közötti kapcsolat jellege az 
allegória esetében szintén nem felel meg a hasonlító és a hasonlított közötti 
metaforikus viszonynak.. . A metafora esetében a szó szerinti és a metaforikus 
elem szintaktikailag összekapcsolódik egymással. A hasonlítónak és a hasonlí-
tottnak metaforikusán azonosulniuk kell... Az allegorikus jelentést ezzel szem-
ben nem mint a képi/iniciális jelentéssel identikusát rekonstruáljuk, hanem mint 
második, járulékos jelentést. Rekonstmáljuk, mert a második jelentés az elsőből 
konstituálódik. Az első - normális esetben - időben megelőzi a másodikat... 
A metaforánál jelentés-összeolvadásról, az allegóriánál sokkal inkább jelentés-
ugrásról van szó. . . Nyilvánvalóan lehetséges, hogy egy allegóriának metafora 
szolgáljon alapjául, ahogy például az 'államhajó' esetében. Kifejlődhet allegória 
egy metaforából. De a metafora narratív és deskriptív végigvitele megszünteti a 
metaforikus identifikálás minőségét és két (relatíve) önálló jelentés-összefüggés 
jön létre. Az allegória kettős jelentésű, a metafora nem."14 A kettős jelentés ezen 
eleme az, amely világossá teszi az allegória egyik központi jelentőségű kon-
strukciós elemét, a szemantikai ambiguitást. A narrativitás és a szemantikai 
ambiguitás mellett az allegóriának még legalább egy jellemzőjéről kell szólni: 
annak paradigmatikus meghatározottságáról. Az allegória ugyanis nagyon erő-
sen feltételez egy olyan, olvasó és szerző között meglévő 'közös vagy legalábbis 
emlékezetbe hívható hallgatólagos tudást', amely mintegy pretextusként szolgál 
az alakzat működésekor (Kurz hangsúlyozza, hogy a pretextus nem csak szöveg 
lehet, hanem esemény, szituáció stb. is, azaz valamilyen közös paradigmatikus 
mező. Ezzel összefüggésben vezeti be Kurz az ontologikus és a hermeneutikus 
allegória megkülönböztetését, kiemelve, hogy az az allegória ontologikus, amely-

11 Ezen A véleményen van Paul de MAN is; vö. Lesen (Proust). In: Allegorien des Lesens. Suhrkamp, 
1988 . 9 1 - 1 1 7 . 

12 A téma részletes tárgyalásához lásd: Gerhard KURZ: Metapher, Allegorie, Symbol. Göttingen, 1982. 
a fenti idézet 30. 

13 KURZ: i. m . 36 . 
141. m. 32-36. (kiemelések tőlem) 
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nek egy és csak egy pretextus szolgál alapul, mint például a Biblia vagy a mar-
xista elemzés esetében. Ezzel szemben „egy hermeneutikai irányultságú alle-
gória-koncepció az allegória hagyományos meghatározásait képes kritikailag 
befogadni, anélkül, hogy egyetlen ontologikus jelentéshez ragaszkodna"15). 
A pretextus ennyiben az az előzetes és feltételezett jelentés, amely időben meg-
előzi a másikat, ez az, ami az allegorikus jelentést egyáltalában lehetővé teszi, 
sőt Kurz maga, Quilligan nyomán, azonosítja a pretextust az allegorikus jelen-
téssel. (És bár előszavában maga Kurz is felhívja a figyelmet a tárgyalt alakzatok 
definiálásának bevégezhetetlenségére és a fogalmak történetiségére, ezzel mint-
egy pusztán orientáló funkciót tulajdonítva a definiálási kísérleteknek, ezen a 
helyen igazán világosan látszik a fogalmak „nyitottsága". Véleményünk szerint 
ugyanis megkérdőjelezhetetlen az allegória paradigmatikus meghatározottsága, 
a kérdés csak az, hogy mennyiben [és miként lehet] közös ez a mező. Amiből 
kiindulva mi magunk például azokhoz a véleményekhez csatlakoznánk, ame-
lyek a kurzi interpretációhoz képest felteszik az arra vonatkozó kérdést, vajon 
nem olvasásalakzat-e az allegória.) A fentiek ismeretében mindenesetre vilá-
gosan látható, hogy a narrativitás, az egymás mellett megtartott jelentések és a 
paradigmatikus tényező elemei miképpen teszik már szigorúan alakzattani 
értelemben is temporális meghatározottságúvá az allegóriát („...az allegorikus 
struktúra immanens temporalitása" ez, ahogy Gerhard fogalmaz). 

Ha ezek után a szimbólumra fordítjuk figyelmünket, megállapíthatjuk, hogy 
azt az analógiás viszonyok és a szinekdochés szerkezet jellemzi, azon meg-
szorításokkal, hogy egyrészről lehet a szimbólum konvencionális is (például: 
közlekedési jelzőlámpa), bár nem ez a jellemző; másrészről pedig látni kell, 
hogy ha csak a 19. századot tekintjük is, számtalan különböző vélekedésekkel 
(és fogalomhasználattal) kell számolnunk a tekintetben, hogy melyik alakzat 
analógiás, vagy éppen milyen viszony áll fent szimbólum, jel, index és allegória 
között. 

Az analógiás és szinekdochés szerkezettel párhuzamosan kell hangsúlyozni 
azt is, hogy a szimbólum esetében az empíriára, az empirikusra való primér re-
ferenciából indulhatunk ki. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden 
szimbólum rendelkezne meghatározott, a nyelven kívüli valóságban fellelhető 
és felismerhető alappal, hanem sokkal inkább azt, hogy a szimbólum esetében 
„feltűnő az empirikus elem szemantikai jellege. Amivel ellentétben.. . az alle-
gória és a metafora nyelvi alakzat... [Ekként] a metafora esetében a figyelem 
sokkal inkább a szavakra, nyelvi elemek szemantikai összeegyeztethetőségére 
és összeegyeztethetetlenségére irányul. A szimbólumoknál pedig a megjele-
nített/ábrázolt empíriára. A szimbólum esetében ezért a szó szerinti jelentés, a 
szó referenciája is megőrződik. . . A metafora esetében tehát egy nyelvi tudatot, 
a szimbólum esetében sokkal inkább egy tárgytudatot aktualizálunk".16 

151. m. 40. sk. 
161. m. 66. sk. 
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Maga Gadamer is a szimbólum ezen sajátosságára hívja fel a figyelmet, 
amikor az alakzatok episztemológiai lehetőségei alapján differenciál allegória és 
szimbólum között: az allegória „eredetileg a beszéd, a logosz szférájához tarto-
zott. . . Ahelyett, amire tulajdonképpen gondolunk, valami mást, valami kézzel-
foghatóbbat mondunk, de úgy, hogy ez mégis érthetővé teszi a másikat. A szim-
bólum viszont nem korlátozódott a logosz szférájára, mert jelentése révén nem 
vonatkozik egy másik jelentésre, hanem saját érzéki létének van »jelentése«. 
Felmutatott valamit, amelyről valami mást felismerünk.. . - a szümbolon jelen-
tése minden esetben a jelenlétén alapul, s csak azáltal kapja meg reprezentáló 
funkcióját, hogy itt és most felmutatják vagy kimondják".17 Ha mindehhez hoz-
závesszük, hogy Gadamer az allegória konstituens elemének tartja azt a „dog-
matikus kötöttséget", amely megintcsak kiemeli az allegória paradigmatikus 
meghatározottságát egyrészről, és világossá teszi az alakzatnak a zseniesztétika 
számára való aggályosságát másodszor; akkor talán már világosabban áll előt-
tünk a korábban Benjamin által is hangsúlyozott ellentét: a jelenléten alapuló 
szimbólum a megismerés, az időbeliséget és dogmatikus mozzanatot magában 
foglaló (éppen ezen okokból 'szigorú' és 'hideg') allegória pedig az értelmezés 
„eljárásának" feleltethető meg.18 

II. Allegória és szomorújáték 

Mint azt már említettük, Benjamin írása nem szisztematikus irodalomelméleti 
írás, sőt vállalt ezoterizmusa sem a didaxis malmára hajtja a vizet. (Ennek okán 
próbáltunk meg az előző részben Benjáminénál szisztematikusabb formában 
foglalkozni az allegória alakzatával.) Az írásnak önnön intenciói szerint (és erre 
utal a cím is) a barokk szomorújáték a tárgya, bár a szöveg ismeretében nehéz 
eldönteni, hogy az allegória a német .szomorújáték konstitutív elemeként kerül 
tárgyalásra, vagy sokkal inkább a szomorújáték értelmezhető az allegória műkö-
désének „puszta" (hár kiemelkedő fontosságú) tereként, emblémájaként. Akár-
hogyan álljon is a helyzet, mi a továbbiakban leginkább a szöveg egészében 
kirajzolódni látszó allegóriafogalomra fordítjuk figyelmünket. 

Ebbe az irányba már akkor fontos lépéseket tesz meg Benjamin, amikor a 
szomorújáték tulajdonképpeni tárgyaként meghatározott elemeket (király, ud-
vartartás és végső soron maga a történelmi élet) magukat is prozopopeikus és 
allegorikus alakzatokként fogja fel. Ennyiben azt mondja, hogy a barokk 
szomorújáték tulajdonképpeni főszereplője, „az uralkodó, mint a történelem 
első exponense, közel van ahhoz, hogy a történelem megszemélyesítéseként 
fogják fel".19 Ezzel az értelmezéssel párhuzamosan a királyi udvar a véges, 

"GADAMER: i. m . 70. sk . 
1 8 V ö . GADAMER: i. m . 71. 
19 Vö. Walter BENJAMIN: A német szomorújáték eredete. 239- A szövegben használt oldalszámjelölések 

a továbbiakban erre vonatkoznak. 
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teremtményt lét pszeudoeszkatológiájának allegóriájaként fogható fel, ameny-
nyiben a szomorújáték igazi tárgyaként felfogott történelmi élet feltartózhatatlan 
folyása egyrészről önnön temporális meghatározottságával szembesíti a tör-
ténelem szereplőjét, másrészről pedig arra készteti azt, hogy kitermelje az időt-
lenség „történelemellenes tendenciáinak" (253.) különféle stratégiáit. A véges-
ség/időbeliség eme alaptapasztalata felől válik érthetővé, hogy „a szomorújáték 
kialakuló formanyelve általában azoknak a kontemplativ szükségszerűségek-
nek a kibontakozásaként érzékelhető, melyek benne foglaltattak a kor teológiai 
helyzetképében". (261.) Ez az oka annak, véli Benjamin, hogy a barokk szo-
morújáték tulajdonképpen nem másra tesz kísérletet, mint hogy - felismervén 
„az eszkatológia hiányát" is jelentő puszta teremtményi állapotba való vissza-
hullás tényét — áthelyezze az eredetileg időhöz kötődő dolgokat, dátumokat 
„egyfajta nem igazi térbeliségbe és egyidejűségbe" (261.). A végesség- és idő-
tudat készteti a barokk embert (és a szomorújáték szereplőjét) arra, hogy mint-
egy védekezésképpen „a históriai történés körülkerítésére" törekedjék (275.). 
Ebben a törekvésben „a drámai cselekmények sora úgy bonyolódik le, mint a 
teremtés napjaiban, mikor nem létezett történelem. A teremtés természete. . . 
mintegy visszaveszi magába a históriai történést" (275.). Benjamin maga is csak 
idézi (Hübschert): „Következésképp a természet csupán a korból kivezető út a 
barokk számára" (275.). És itt emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy az a moz-
dulat, amellyel a „kegyelem híján lévő" (vö. 261.) ember a természethez fordul 
oda, benne remélvén megtalálni azt az állandóságot, ami benne magában nincs 
meg, még Paul de Man allegória-értelmezésének is lényegi elemét képezi majd, 
amennyiben de Man egy temporális meghatározottságú én-felfogás és az ezen 
önismeret elől menedéket kereső védekezési stratégia konfliktusaként meg-
határozott dialektikában látja megadhatónak a romantikus gondolkodás cent-
rumát, amely dialektika már nem a szimbólum organikus kódjának (szubjektum 
és objektum dialektikus viszonyának) kérdése, hanem 'az allegorikus jelek 
rendszerén belül fennálló időbeli viszonyoké'.20 A történelmi mozzanat eme 
visszavétele (vissza-teremtés) azonban n e m az örökkévalóság illúzióját teremti 
meg, hanem térbeliesítő tendenciáinak (körülkerítés) megfelelően 'a paradi-
csom időtlensége'21 teremtődik tropológiailag, amennyiben a természet kertként 
(Paradicsom), a történelem pedig az udvar térbeli alakzataként válik élhetővé 

( térbeli alakba foglalják és elemzik az időbeli mozgásfolyamatot" - 276.). 
Ebben az összefüggésben nevezhető az udvar „legfelsőbb színtérnek" (276.) és 
ezért mondhattuk azt, hogy az udvar a teremtményi lét teljességének (pszeudo-
eszkatológiájának) allegóriája. 

Benjamin az 'időbeli folyamatok eme térbe vetítésében' (vö. 279-) látja meg-
alapozottnak azt a brutális szó szerintiséggel értett figurativitást, amely véle-

20 Vö. de MAN: i. m. 32. 
21 Lásd: „A világkrónika vigasztalan folyásával nem az örökkévalóság, hanem a paradicsomi időtlen-

ség helyreállítása száll szembe." (276.) 
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ménye szerint nemcsak a barokk dráma egyik legfőbb ismertetőjegye, hanem 
efelől a koreografikusság (vö. 279.) és figurativitás felől válik majd csak érthe-
tővé a szomorújáték alakjainak (szereplőinek) allegorikussága is. A Benjamin 
által ezen a ponton működtetni kezdett báb-metaforika [,,A miniatűr... közel 
állónak mutatja a bábszínházai a szomorújátékhoz" (315.); „.. . indokolttá teszi 
a barokk színpadi uralkodók összehasonlítását a kártyalapok királyaival" (317.); 
„... a szomorújáték nem ismer semmiféle hőst, hanem csupán, konstellációkat" 
(325.); stb.] nem egyszerűen (és nem elsősorban) a barokk szomorújáték forma-
nyelvének vizsgálatához nyújt adalékot, hanem olyan dezantropomorfizáló ér-
telmezés felé nyit utat, amely immáron nem egyszerűen a jellemegység (ön-
magát is) megnyugtató követelményét hangsúlyozza, hanem magában foglalja a 
barokk időtlenség tropológiai rendszerének ilyenként való lelepleződését, azaz 
a paradicsomi időtlenség puszta trópusként való megértésének és az udvar 
dem isztifikáKödjásán а к lehetőségét. Amit ezzel kapcsolatban még meg kell 
jegyeznünk az az, hogy az időtlenség tropológiai rendszerének lebontása 
('a temporális meghatározottságú sors ilyenként való lelepleződése') minden-
képpen a reflexió eseménye kell hogy legyen, ami a Benjámin-szöveget tekintve 
sem tartható öncélú spekulációnak, ha tudjuk, hogy Benjamin szerint „a szo-
morújáték nem a szabályszerű darabokban éri el tetőpontját, hanem akkor, 
amikor játékos átmenetek révén megszólal benne a vígjáték".22 (3 20.) Ez pedig 
csak úgy lehetséges, folytatja Benjamin, ha „a vígjáték összezsugorodik, és mint-
egy átköltözik a szomorújátékba. . . Újból emlékeztetnünk kell a reflekált forma 
kisebbé válására." Mindez pedig azt is jelenti, hogy a komikus figura képviseli 
az önreflexió mozzanatát a szomorújátékban, amely mozzanatban a komikus 
figura ugyan felülemelkedik az udvar pszeudo-időtlenségén, de egyben ki is 
üresíti/el is életteleníti magát: „A komikus figura rezonőr: saját reflexiója közben 
bábbá válik önmaga szemében." (320.) 

Az idő térbeliesítésének23 vázolt tropológiai rendszeréhez tartozik természet-
szerűleg az udvartartás is. Benjamin Pascalt idézi: az uralkodók „olyan embe-
rekkel vannak körülvéve, akik bámulatra méltó módon ügyelnek arra, nehogy 
a király egyedül maradjon, s ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy magára legyen 
kénytelen gondolni, tudván, hogy minden király boldogtalan lesz, ha erre gon-
dol". (339.) Ennek értelmében nem csak az derül ki, hogy a „fejedelem a 
melankólia paradigmája" (338.), hanem az is, hogy a melankólia a barokk dráma 
benjamini interpretációjában a halál nyoma (gondolata) a paradicsomból ki-
űzetett emberen. Ennél azonban fontosabbnak tartjuk azt, hogy az udvartartás 

22 A szövegrészlet így folytatódik: „Éppen ezért Calderón és Shakespeare jelentékenyebb szomorú-
játékokat alkottak, mint a XVII. század németjei." 

23 Benjamin szerint korántsem véletlen a drámai történéseknek az éjszakához, legfőképpen az éjfél-
hez kapcsolása. „Elterjedt hit, hogy ebben az órában megáll az idő... Úgy állnak az éjfélponton, mint az 
idő nyílása ban, melynek keretei közt újra és újra ugyanaz a látomás jelenik meg.. . A szellemek világa 
történelem nélküli." (329. - kiemelés tőlem) 
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figurái az udvar tropológiájában a kierkegaard-i halálbetegség (Krankheit zum 
Tode24), azaz a kétségbeesés, Heidegger fogalmát használva, a hanyatlottság 
alakzatainak tekinthetők. 

Az allegória explicit tárgyalása Benjáminnál a romantikus esztétikák már idézett 
kárhoztatásával veszi kezdetét. Benjamin szintén a reprezentáció kérdése (törés-
vonala) mentén állítja - a már ismert módon — egymással szembe a szimbólum 
és az allegória alakzatát, érzéki totalitása alapján emelve ki a szimbólumot 
(ahogy Gadamer is) a logosz szférájából. A szimbólum hangsúlyozott organi-
citásával a továbbiakban az emberi létnek „az allegorikus szemlélet magvaként" 
(367.) értett temporalitása és az allegória művisége/önkényessége áll majd 
szemben.25 Részünkről két dolgot emelnénk ki a benjamini alapvetések sorából. 
Egyrészről teljességgel tisztázatlan, hogy Benjamin mit ért romantikus 
esztétikákon. Az allegória és a szimbólum szerkezetének tárgyalásakor idézi 
Goethét, Schoppenhauert, Creuzert és Yeatset, de csak jóval később tesz 
említést például Friedrich Schlegelről, és akkor is mint olyanról, aki egyszerűen 
az allegória kifejezést használta ott, ahol Benjamin a szimbólumot használná 
(vö. 424.). De ugyanígy nem esik szó Jean Paulról és Solgerről sem. Novalis az 
egyetlen, aki pozitív megítélés alá esik, bár az idézett töredékek éppen úgy nem 
nyújtanak biztos tájékozódási pontot a szimbólum és az allegória fogalmának 
használata terén, ahogy egyes kiragadott Schlegel-idézetek sem. (Nem beszélve 
arról, hogy — és ezt később kell majd részletesen kifejtenünk - véleményünk 
szerint jelentős egyezések vannak éppen Schlegel és Novalis ez irányú elméleti 
törekvései között.) Ezért nem véletlen, hogy — az allegória történetének tár-
gyalása során sokadszor — tisztázatlan marad az allegóriának a romantikus 
elméletekben elfoglalt szerepe. Másrészről már most világosan látszik, hogy 
Benjamin egy, Gerhard Kurz által ontologikusnak nevezett allegória-fogalom 
alapjait vázolja fel: „ . . .nem csupán az emberi lét természete általában, hanem 
egyetlen ember életrajzi történelmisége is jelentőségteljes módon . . . jut szóhoz 
az allegória által... Ez az allegorikus szemlélet magva, a történelemnek, mint a 
világ szenvedéstörténetének lényege, barokk világi expozíciójában" (366 sk.). 
Az allegória alapja, „magva" (ha tetszik pretextusa) ennyiben az embernek a 
történelembe való belevetettsége, szenvedéstörténete és halálba hanyatlása: 
„Ahány jelentés, annyi halálba hanyatlás, mert a halál vési legmélyebbre a sza-
bálytalanul hullámzó demarkációs vonalat phüszisz és jelentés között. Ha vi-
szont a természet mindig is a halál martaléka, ugyanígy mindig allegorikus is. " 
(367. — kiemelés tőlem). 

Most már világosan látszanak az allegória és a szomorújáték közötti össze-
függések. Amennyiben „a természet az örök mulandóság képében tűnik fel előt-
tünk" (382.) és az allegória alapja nem más, mint „a történelemből a természetbe 

24 Úgy gondoljuk, hogy Heidegger is ide nyúl vissza a hanyatlottság fogalmának kidolgozásakor. 
25 Vö. 358-373. 
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való átfordulás" (386.), annyiban nem egyszerűen arról van szó, hogy a szo-
morújáték szerkezete allegorikus (mint ahogy az; lásd: 386.), hanem sokkal 
inkább arról, hogy maga a temporális meghatározottságú létezés és a történelem 
végtelensége közötti viszony írható le az allegória szerkezetével („Természet és 
történelem különös összeillesztése révén jelenik meg a világon az allegorikus 
kifejezés." — 368.), és ennyiben a szomorújáték ennek az allegorikus viszonynak 
a színpadra állítása („A természet történetének allegorikus fiziognómiája, melyet 
a szomorújáték állít színpadra..." - 380.). Benjamin ontologikus allegória-kon-
cepciója ennyiben lehetőséget ad a szomorújáték 'igazi tárgyának' és szerke-
zetének egymásba írására. A német szomorújáték a romosságban, a törede-
zettségben és a holt terek bizonytalan identitásában saját, viszonyok általi meg-
határozottságát tematizálja, ami szerkezetileg a komikus figura önreflexív alak-
zatának a megismétlése. Ilyen értelemben a barokk műalkotás, amely „nem akar 
mást, csupán tartósságot, és minden porcikájával az örökkévalóba kapaszkodik" 
(383- sk.) és mindezt az allegóriák tropológiai rendszere által reméli elérni 
(stratégia), önmaga előtt is tökéletlenként, mulandóként és halandóként lep-
leződik le, mert demisztifikációs alakzatként az allegória önmagát is dekom-
ponálja, sőt az éppen nem más, mint az időtlenség figuratív stratégiája és annak 
lelepleződése közötti „dialektika". („A kép az allegorikus intuíció területén 
töredék, rúna. Szimbolikus szépsége elenyészik.. . Eltűnik a totalitás hamis lát-
szata.. . Ami a lényeget illeti, a klasszicizmusnak nem adatott meg, hogy felis-
merje az érzéki, szép phüszisz szolgaságát, tökéletlenségét és esendőségét. 
A barokk allegóriája viszont éppen ezeket a jegyeket tünteti fel, kerge pompája 
alá rejtve, azelőtt, nem sejtett nyomatékkal." - 378.) Paul de Man megfogal-
mazásában: „Míg a szimbólum egy azonosság vagy azonosítás lehetőségét 
kívánja meg, az allegória mindenekelőtt a saját eredetétől való eltávolodást 
jelöli, s lemondva az időbeli egybeesés nosztalgikus vágyáról, nyelvét eme idő-
beli különbség révén keletkező üres térben teremti meg. Az ént ezáltal megóv-
ja attól, hogy illuzórikus módon azonosítsa magát a nem-énnel, melyet így, bár-
mily fájdalmas is, puszta nem-énnek tekinthet."26 A szimbolikus totalitásnak 
illúzióként való lelepleződése mindenesetre az allegóriában lévő azon reflexív 
potenciák juttatja érvényre (emeli ki), amelyet hallgatólagosan már a benne lévő 
dogmatikus mozzanat és a temporalitás is feltételezett. (Ennek hangsúlyozása 
korántsem lesz felesleges az allegória kora romantikus elméleteinek vizsgálata 
szempontjából!) 

Az elmondottaknak megfelelően Benjamin két olyan mozzanatra is felhívja a 
figyelmet, amely fényt vet az allegória szerkezetére. Az egyik ilyen elem a ro-
mosság, a töredezettség, a szét daraboltság. A „szétdarabolás az allegorikus 
szemlélet egyik alapelve" (390.); „Az allegorikus alkotásból azonban töredék 
módjára merednek ki a dolgok" (390.); az örök mulandóság képében feltűnő 
természet „emlékművei a romok" (382.); „Az, ami letörve, romos állapotban 

26 Paul de MAN: i. m. 31. 
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hever, a rendkívüli jelentőségű fragmentum, a töredék: ez a barokk teremtés 
legnemesebb anyaga" (380.) stb. Ugyanezt a töredékességet és szakadozottsá-
got ismétlik az allegorikus alakok is,27 amennyiben a szereplők pusztán csak 
egyfajta „típus-sor" (397.) részeinek tekinthetők, egy tropológiai rendszer ele-
meinek. Ezért mondja Benjamin azt, hogy a figurák allegorikus voltukból ere-
dően 'bizonytalan vonatkozásban vannak a moralitással' (vö. 397.). A szomorú-
játék szereplői ennyiben megint csak (szó szerinti értelemben vett) figurákként 
értelmezhetők, és mint ilyenek kezelhetetlenné válnak minden antropomor-
fizáló értelmezés (és elvárás) számára. A Benjamin által hozott példával élve: 
„Az Örmény Leó ban egyáltalán nem dönthető el, vajon bűnös vagy bűntelen 
embert talál-e Balbus csapása. Elég annyi, hogy a királyról van szó. Más-
különben nem érthető az sem, hogy jóformán tetszés szerint foglalhatnak helyet 
a szereplők egy allegorikus apoteózis élőképében." (397.) Mindez annak követ-
kezménye, hogy az allegória anorganikus kódja nem valamilyen végső jelen-
léten vagy szubsztancián alapszik (az nem az érzékfölötti, annak részeként vagy 
analógiájaként meghatározható ábrázolása), hanem az önkényen. Benjámint, 
majd Benjáminon keresztül Baadert idézve: az allegorikus tárgy „ki van szolgál-
tatva az allegória alkotójának. Más szóval: mostantól fova teljesen képtelen arra, 
hogy valamiféle jelentést, valaminő értelmet sugározzon, azt, hogy mit jelentsen, 
az allegória készítője szabja meg". (387.) A jelentésre „az embernek min-
denképp máshonnan kellett szert tennie, és máshonnan kellett kapnia". (388.) 
Az allegorikus tárgy jelentése ennyiben az értelmezés által neki „tulajdonított" 
(vö. 388.) jelentés csak, amelyet könnyen kitolhat a helyéről egy következő 
értelmezés jelentése. Szép példát szolgáltat erre a királyi udvar allegóriája, amely 
először a paradicsomi időtlenség visszanyerésének tereként (lásd: 276.) jelent-
kezik, később pedig sokkal inkább a poklot idézi: „... az udvar ábrázolása nem 
sokban különbözik a pokol látványától" (340.). Az allegorikus alakok jelentés-
sel való feltöltése és kiüresítése nem véletlenül indítja el azt a kamra-, lomtár-
és szoba-metaforikát, amivel Benjamin az allegória lényegét igyekszik meg-
ragadni. Ennek megalapozásához Novalis egy töredékét idézi,28 amellyel kap-
csolatban hangsúlyozza, hogy „a romantikus lángelme éppen az allegória terü-
letén érintkezik bensőségesen a barokk szellemmel" (392.). Benjamin szerint 
ugyanis egyáltalán „nem véletlen, hogy az allegória kapcsolatba hozható azzal, 
ami töredékes, rendetlen és túlzsúfolt a varázslók szobáiban" (393-). Ez az első 
pillantásra csak intuitívnak tűnő felismerés azonban mélyebb megalapozott-
ságra tesz szert, ha észrevesszük, hogy a kamra-metaforika csak azt az 'időbeli 

27 És itt kell újból emlékezetünkbe idéznünk azt, amit Benjamin már hangsúlyozott, hogy tehát 
„a szomorújáték nem ismer semmiféle hőst, hanem csupán konstellációkat"! (325.) 

28 „Elbeszélések, összefüggés nélkül, mindazonáltal asszociációval, mint az álmok. Versek - melyek 
pusztán jól hangzanak és tele vannak szép szavakkal - de nélkülöznek minden értelmet és összefüggést 
- legfeljebb néhány versszak érthető - , mintha csak a legkülönfélébb dolgok töredékei [lennének]. 
Az igazi poézisnek legfeljebb allegorikus értelme lehet és csak közvetett hatást kelthet, mint a zene stb. 
- A természet ennélfogva tisztán költői - ahogy egy varázsló - egy fizikus szobája - egy gyerekszoba -
egy lomtár vagy éléskamra." (NS III. - 572.) 
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különbség révén keletkező üres teret' juttatja kifejezésre, amelyre az allegória 
nyelvével kapcsolatban már de Man is felhívta a figyelmet. És Benjamin már 
eddig is többször utalt efféle kamra- és raktár-alakzatra a barokkal kapcsolatban. 
(„A reneszánsz a világmindenséget kutatja át, a barokk a könyvtárakat" (336.); 
„ . . .a barokk tudáseszménye, az elraktározás, melynek emlékművei az óriási 
könyvtárak voltak, az írásképben teljesedik ki" (388.) stb.) A kamraszerűség 
ugyanis éppen az allegorikus alak lényegi jegyeként ismerhető fel, amennyiben 
azokba mint keretbe, mint kivágásba (404.), mint gyerekszobába és éléskamrá-
ba „mindig megváltozott alakban, lökésszerűen nyomul be a cselekmény, hogy 
emblematikus tárgyként jelenjen meg benne" (404.). Az allegorikus alakokat 
ebben az értelemben az egymásba-átváltás, az egység hiánya és az identitás 
rögzíthetetlensége jellemzi, ezért azok sokkal inkább csak képek; írásképek 
(„minden kép csak íráskép" — vö. 424.). 

A puszta írásképpé üresíthető alak gondolata minden eddiginél élesebben 
emeli ki a figurativitás brutális szó szerintiségét, kifejezésre juttatva ezzel az 
„allegorikus élettelenítés" (387.) folyamatát. Mert az allegorikus nyelv ugyanúgy 
széttördelt, ahogy az allegorikus alak is az. Nem véletlen, hogy Benjamin szerint 
'a nyelv elemeinek lázadásaként' értett anagrammák 'kiaknázhatóak az allegória 
céljaira' (415.), lévén az anagrammatikus nyelv széttördeltsége 'az allegorikus 
szemlélet szétdaraboló, szétválasztó elvét' (416.) ismétli. Ahogy az anagram-
mákba(n) szétrobbant és „szétrombolt nyelvnek darabjaiban többé már nem 
pusztán a közlés a nyelv célja" (416.), úgy az allegorikus alak(zat)ok (írásképek) 
keretei/falai között sem található meg az (ousia értelmében vett) lényeg: „Az 
allegória összefüggésében a kép csak jelzés, a lényegnek csupán a monogram-
ja, nem a lényeg a kép leple alatt."29 Ez a lényeggel organikus vonatkozásban 
nem álló jelzés, ez a kamraszerűség az, ami 'bevonul az olvasott szövegbe, mint 
annak figurája' (424.). Az allegória önreflexív potenciálja ennyiben 'sohasem 
élővé teszi a dolgokat, hanem még inkább kiformálja a dologiságot', az anor-
ganicitást (vö. az allegorikus megszemélyesítés élettelenítő hatását — 391- sk.). 
Ennyiben nemcsak 'a dolgoknak az örökkévalóságba való átmentésére irányuló 
igyekezet' ismerhető fel 'az allegória legerősebb motívumaként', hanem az élet-
telenség és 'a dolgok múlandóságával való szembesülés' (435 ) is. A barokk 
szomorújáték tropológiája (kert, király, udvar, könyvtár, kamra stb.) a kripta 
alakzatába íródik tovább, anélkül azonban, hogy ebben valami szilárdra tehetne 
szert (megakasztható volna). „Az allegória ott gyökerezett meg a legszívósab-
ban, ahol legszorosabban érintkezett egymással mulandóság és örökkévalóság." 
(435-) A továbbiakban annak igazolására teszünk kísérletet, hogy végesség és 
végtelenség eme - Benjamin által az allegorikus szerkezetben megragadott -
viszonya valójában abban a német kora romantikus (majd romantikus) filozófiai 

29 Talán nem ok nélkül juttatja eszünkbe a lényeg vonatkozásában használt lepel-metaforika Paul 
de Man írását. Az Autobiography as De-Facementben de Man a görög mitológia mérgezett köpenyéhez 
hasonlítja a nyelvet. 
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hagyományban gyökerezik, amelyet Benjamin anélkül kárhoztat, hogy differen-
ciálna és reflektálna arra a sokrétűségre, amely a 18. század utolsó negyedét és 
a 19- század első felét jellemezte. 

III. A művészet mint az ábrázolhatatlan ábrázolása 

Ahogy azt már említettük, az allegória-fogalom kora romantikus használata 
nemcsak hogy teljességgel megközelíthetetlen a korabeli filozófiai pozíciók 
ismerete nélkül, hanem az bizonyos pontokon (az iróniával együtt) egyértel-
műen leválik a régi értelemben vett retorika által kidolgozott fogalmakról.30 

Mindez érthető, ha szem előtt tartjuk azt, hogy az allegóriának a szimbólummal 
való szembeállításához tulajdonképpen episztemológiai érdekek szolgálnak ala-
pul. De ezen túl figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kora romantika elméleti 
munkái egyrészt semmiképpen sem törekedhettek szisztematikus esztétikai 
rendszerek kialakítására, másrészt pedig sokkal erősebb (és összemosódottabb) 
volt az érintkezés a filozófiai és más egyéb diskurzusok között. Novalist illetően 
például még Manfred Frank is hangsúlyozza, hogy elméleti munkáinak 'eszté-
tikai forrása jóval szűkösebb', mint amilyen a Schlegel-fivéreké vagy Hölderliné; 
aminek ellenére a Fichte-Studien és a Fragmentum-gyűjtemény darabjai már 
1795/96-ban 'esztétikai konzekvenciákat vonnak le' a reflexióra vonatkozó kér-
dések vizsgálatából, de „ezekhez teljesen immanensen, tisztán filozófiai eszkö-
zök révén kell eljutniuk".31 Ugyanígy a Friedrich Schegel által használt allegória-
fogalom (fogalmak?) — mindmáig vitatott, hogy egyszerűen csak allegóriát mond 
ott, ahol a klasszikus elmélet szimbólumot használna (így: W Benjamin); vagy 
ennél jóval többről van szó (ekként például: Manfred Frank, Paul de Man) - sem 
adható(k) meg szimbólum és allegória puszta szembeállításában anélkül, hogy 
feltennénk például a kora romantika és az idealizmus vagy Kant és a kora 
romantika viszonyára vonatkozó kérdéseket. 

Manfred Frank „az általános nézettel hangsúlyozottan ellentétben" felhívja a 
figyelmet arra, hogy éles különbséget kell tennünk idealizmus és kora roman-
tika között: „Idealisztikusnak azt a - kiváltképp Hegel révén kötelezővé vált -
meggyőződést nevezem, miszerint a tudat olyan, önmagának elégséges feno-
mén, amely még önnön fennállásának előfeltételeit is képes saját magából 
érthetővé tenni. A kora romantikának ezzel szemben az a meggyőződése, hogy 
az önmagalét [Selbstsein] csak egy transzcendens alapnak köszönhetően van, 

30 E tekintetben tanulságos Manfred Frank 'Bevezetés'-ének 20. előadása, amelyben konkrét irodalmi 
példát kíván találni a romantikus (schlegeli és novalisi) iróniára, és annak megvalósulását nem Heine köl-
teményeiben vagy Tieck Csizmás kandúrjában véli megtalálni, hanem Novalis nyelvfilozófiai 
töredékében, a Monologban vagy éppen a Fichte-Studien egyes szakaszaiban és Schlegel töredékeiben! 
Őt idézve az irónia kapcsán: Tieck és Schlegel „semmiképpen sem arra törekedtek, hogy bevezessék 
[mármint az iróniát] az irodalomba, hanem hogy mindenképpen elméletképessé tegyék azt"! Lásd 
Manfred FRANK: Einführung in die frühromantische Aesthetik. 20. Vorlesung. Suhrkamp, 1989-

3 1 FRANK: i. m . 248. 
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ami a tudatimmanenciában nem oldódhat fel. így az önmaga(ként való) lét 
[Selbstsein] alapja megoldhatatlan rejtvény",32 amelyet pusztán a reflexió nem 
képes megoldani. És talán nem járunk messze az igazságtól, ha abban a prob-
lémában, hogy a kora romantika - ellentétben az idealizmussal - lemond arról 
a törekvésről, hogy az abszolútumot a reflexió útján, fogalmilag ragadja meg; a 
kora romantikus filozófiai gondolkodás gyökerét véljük megragadni. Amivel 
kapcsolatban arra hívhatjuk fel a figyelmet, hogy a kora romantikus gondol-
kodás eme tendenciái tulajdonképpen a kanti kriticizmus öntudatelméletének 
- egyébiránt Kant által világosan tudatosított - kérdéseit veszik fel újra, és 
igyekeznek arra az idealizmusétól eltérő válaszokat adni! Ennyiben azt mond-
hatjuk, hogy mind az idealista mind pedig a kora romantikus gondolkodás az 
öntudat azon önreprezentációs-reflexiós modelljének problematikája mentén 
bontakozik ki, amelynek kettős követelményrendszerével a kanti kriticizmus 
nemcsak hogy szükségszerűen szembesült, de - többek között - az első két kri-
tikában arra adott válaszok elégtelensége tette szükségessé Az ítélőerő kritiká-
jának megszületését, amennyiben az appercepció eredendő szintetikus egysé-
gének tárgyalása nemcsak a meghatározatlan létezés gondolatának szükség-
szerű felmerülését eredményezi, de azon pre-reflexív egységként felfogott 
„meghatározatlan észlelet"33 episztemológiai státuszának tisztázását is meg-
követeli, amiben a létezés ezen elsődleges ténye számunkra közvetlenül 
adódik, és amit a kora romantika — Jacobi szóhasználatát követve — érzésnek 
nevez. Mert ha mindennek látszólag kevés helye van is A tiszta ész kritikájában, 
nem kerülheti el figyelmünket, hogy Az ítélőerő kritikájában Kant már éppen 
ezen pontok mentén kísérli meg összhangba hozni természet és szabadság 
világát,34 ami mindenesetre hangsúlyossá teszi, hogy a Kantot követő gondol-
kodásnak elsősorban az önmagáról való tudat közvetlenségének problémáját 
kellett középpontba állítania. 

Hölderlin Urtheil und Seyn\a, Sinclair Raisonnements-jei és a Schlegel-fivérek 
tanulmányai, valamint fragmentum-gyűjteményei mellett Novalis töredékeit és 
Fichte-Studien\ét nevezhetjük meg, ha a kora romantikus elmélet legjelentősebb 
eredményeit kell megadnunk (Schleiermacher írásai érdekes pozíciót foglalnak 
el e tekintetben, amit ehelyütt nem tárgyalhatunk). Közülük mi a Fichte-Studien 
vizsgálatára teszünk kísérletet, több okból is. Először is azért, mert az nemcsak 
a kora romantika legkomolyabb és egyik legfontosabb szövegének tekinthető, 
hanem 'egyáltalán az egész nyugati filozófia egyik legnehezebb, filozófiailag is 
a legigényesebbek közé tartozó' szövege.35 Másodszor azért, mert jelentő-
ségéhez képest (is) rendkívül ritkán olvasott szöveg, irodalma jóval kisebb, mint 

32 Manfred FRANK: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. In: Athenaeum. Jahrbuch für 
Romantik; 4. Jahrgang 1994. 108. 

33 Vö. Immanuel KANT. A tiszta ész kritikája. Ictus, 1995. 334. sk. 
34 Tisztában vagyunk azzal, hogy ez korántsem problémában állítás, de legalábbis részletes érvelést 

kívánna; amire ezen írás keretében nem vállalkozhatunk. A probléma színvonalas exponálásához lásd: 
PAPP Zoltán: Aesthelisch wohnet der Mensch. Gond 15-16., 27-89-, főként 75-87. 

35 Lásd: FRANK: Einführung in die frühromantische Aesthetik. 223. 
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például a már ez idáig is bőségesen tárgyalt Schlegel-írásoké; harmadszor pedig 
azért, mert ismerete elengedhetetlen Novalis esztétikai, nyelv- és költészet-
elméleti töredékeinek megértéséhez. 

A Fichte-Studienről tudni kell, hogy az - hasonlóan több kora romantikus 
munkához — voltaképpen egy óriási töredékhalmaz; majd hétszáz fragmentumot 
tartalmaz. Tévedünk azonban, ha - oly sok filozófus és szakgermanista véle-
ményéhez hasonlóan - a töredékességet egy adott gondolatrendszer kiépítésére 
és az érvelés szigorúságára való képtelenség jelének tekintjük, ahogy a bizonyos 
helyeken kétségkívül jelen lévő poétikus nyelvhasználat sem erre utal. Fel kell 
ugyanis hívni a figyelmet arra, hogy a fragmentalitás, kora romantikus értel-
mezésben korántsem a gondolatok koherenciájának hiánya, hanem az emberi 
tudat mint származtatott tudat jegye. Ennyiben benne nem az érvelésre való 
képtelenség nyilvánul meg, hanem a kora romantikus gondolkodásnak a hiány-
talan és végső egészre való vonatkozása: a gondolkodás mint fogalmi teljesít-
mény az egészre irányul, de ebben az irányulásban ugyanakkor minden pil-
lanatban kifejezésre jut a feladat [Aufgabe = feladat/fel-adottság] bevégezhetet-
lensége és elhibázottsága. Ebben az értelemben mondja azt Manfred Frank, 
hogy a fragmentum nem nélkülözheti az egészet, mert „anélkül a pillantás nél-
kül, amit arra az egészre vet, amitől mintegy el van oldva és amibe mégis integ-
rálódni szeretne, a gondolat nem is lehetne fragmentum, azaz töredék. . . Valami 
csak egy egész töredékeként lehet fragmentum.. . A kora romantikus filozófia 
fragmentumformája ennyiben a filozófia lezárhatatlanságával, tehát annak szük-
ségszerű rendszer-telenségével függ össze",36 ami korántsem választható el az 
abszolútum fogalmi (tehát kognitív) hozzáférhetőségével szembeni kételytől. 
A Fichte-Studien egyik töredékét idézve: 

„A tulajdonképpeni filozófiai rendszernek szabadságnak és végtelenségnek, vagy, 
sarkosabban fogalmazva, rendszerbe bevitt rendszertelenségnek kell lennie. Csak egy 
ilyen rendszer kerülheti el a rendszer hibáit és csak ez az, ami sem jogosulatlansággal, 
sem pedig anarchiával nem vádolható." (Nr. 648-289.37) 

Világos tehát, hogy kora romantikus filozófia nemcsak az abszolútum fogal-
mi hozzáférhetőségével kapcsolatban szkeptikus, hanem ugyanígy azzal kap-
csolatban is, hogy a tudatos emberi létezés lehetséges (és megfelelő) formája a 
rendszerszerűség lenne. Ebben az értelemben 'a széttépett tudat megnyilvá-
nulásaként'38 értett töredék elmélete egészen másféle pozíciót foglal el a véges 
emberi létezés problémájával kapcsolatban, mint amit a totalitás idealista gon-
dolata. Tudjuk, hogy a totalitás a német idealista (főként a hegeli) filozófiában 

361. m. 224. sk. főként 226. 
37 A Fichte-Studien idézeteit a továbbiakban a fragmentum sorszámának és a Kluckhohn-Samuel-féle 

kiadás oldalszám-megjelölésének együttes feltüntetésével adom meg - Novalis: Schriften. Hrg. von Paul 
KLUCKHOHN und Richard SAMUEL. Stuttgart, I960, (a továbbiakban NS) - Zweiter Band, 104-296. 

38 Vö. Frank: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. 122. 
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nem a létezők összességét jelenti, hanem a véges létezésnek az első és egyetlen 
egységbe való visszavételét (visszatérését); az abszolút eszméjéről levált és ezért 
esetleges létezésnek az abszolútumba való visszavonódását (az esetlegesség 
elemeinek elmaradását). A véges létezés negativitásának az abszolútumra való 
(lényegi és tényleges) vonatkozásban történő felfüggesztődésével szemben a 
fragmentalitás nem totalitást eredményez, hanem 'individuális pozíciók együt-
tesét hozza létre'; ez az egyébiránt, amit Friedrich Schlegel káosznak nevez. 
Abban pedig, hogy ezen pozíciók mindegyike ellenkezik egymással, éppen a 
fragmentalitás leglényegibb eleme jut kifejezésre; az állandó dekompozíció.39 

A Fichte-Studien keletkezése 1795/96-ra tehető, ami nemcsak abból a szem-
pontból mérvadó, hogy az így döntő szerepet játszhatott az egyetlen adott alap-
tételből kiinduló filozófiák (Reinhold 'Elementarphilosophie'-jére és Fichtére 
gondolhatunk itt elsősorban) lebontásának kora romantikus törekvéseiben;40 

hanem Fichte filozófiájához való lehetséges viszonyának tekintetében is. Ez idő 
tájt ugyanis még csak Fichte első Tudománytanának megjelentetése zajlott, ami 
mellett meg kell még említenünk az 1795-ben íródott „ Von der Sprachfaehigkeit 
und dem Ursprünge der Sprache "41 című írást, amely a Philosophisches Journal-
han jelent meg, és Novalis többször is utal rá a Fichte-Studienhen. De nemcsak 
ezért állíthatjuk azt, hogy a szövegben a cím által jelzetteknél jóval többről van 
szó. Ugyanis Novalis nem egyszerűen Fichte filozófiáját tárgyalja (a cím sem tőle 
származik), hanem azzal, a már Kantnál is felmerülni látszó problémával szem-
besülve, miszerint az öntudat nem magyarázható a reflexió szembehelyezések 
általi működéséből, a kérdésnek a korai Fichtétől eltérő megválaszolására tesz 
kísérletet. Ennyiben a Fichte-Studien központi problémája (és felismerése) a 
következőképpen exponálható (részben ismételve a már korábban említette-
ket): Novalis - Hölderlinnel egy időben42 és vele egyetértésben - úgy gondolja, 
hogy a minden vonatkozáson kívül állóként/túliként, első és osztatlan közvet-
lenségként értett abszolútum semmiképpen sem lehet az Én, ahogy annak 
önmagával való azonossága (Én = Én); az öntudat sem. Novalis számára világos, 
hogy az öntudat éppen úgy tárgytudat, mint minden más tudat is, azaz benne 
megkülönböztetődik a tudott és a tudattal bíró; amin az sem változtat, hogy a 
tudat tárgya ebben az esetben éppen önmaga. A tudatos Én ekként mindenről -
így önmagáról is - csak a reláció, az öntudat esetében az önmagához való 
viszony távolságából tehet kijelentést. Ezért az azonosság (az identitás) maga is 

39 „Hogy a töredék magában hordja az ellentmondás szellemét, az a legmagasabb egység detotali-
zálásának vagy dekomponálásának szükségszerű effektusa." FRANK: i. m. 122. 

4 0 A d a t á l á s é s a z a l a p t é t e l - f i l o z ó f i a e l l e n e s k o r a r o m a n t i k u s k o n s t e l l á c i ó f ő b b k é r d é s e i h e z l á s d H a n s -
J o a c h i m MAEHLnek a Fichte-Studienhez í r o t t ' B e v e z e t é s ' - é t a K l u c k h o h n - S a m u e l - f é l e k i a d á s b a n : N S B a n d 
II.; 2 9 - 1 0 3 . é s M a n f r e d FRANK m á r i d é z e t t m ű v é n e k , a Philosophische Grundlagen der Frühromantiknak 
IX. f e j e z e t é t : 7 0 - 7 6 . 

41 Az írás magyarul is hozzáférhető FELKAI Gábor Fichte című könyvének Függelékében (Kossuth, 
1988. 232-271.) A nyelv eredetéről és a nyelvi képességről címmel. 

42 Hölderlin 1795-ben íródott vázlata; az Urtheil und Seyn elsőként foglalja össze (és integrálja) az ez 
irányú kortárs törekvéseket. 
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viszony; amivel az a közvetlenség kérdőjeleződik meg, amit a korai Fichte az 
Én{ként levés)nek [Ichheit] tulajdonított, úgy gondolván, hogy abban „az ob-
jektum a szubjektummal közvetlenül (azaz fogalmi tudás közvetítése nélkül) 
azonos".43 A kora romantikus gondolkodás ezzel szemben világosan látja, hogy 
a tudat reflexiós struktúrája állandó szembehelyezésen; objektum és szubjektum 
egymással való szembehelyezésén alapul: 

„Lennie kell egy nem-Énnek, hogy az Én Énként tételezhesse magát." (Nr. 7-107.) 

Ha pedig a velem szembenállóban (az objektumban) magamat ismerem fel, 
ahogy az az öntudat azonosságának esetében fennáll, akkor az azonosság 
alapjául egy olyan pre-reflexív egységnek kell szolgálnia, melynek 'talaján' az 
önmagára való vonatkozás mint éppen saját magára való vonatkozás megtörtén-
het, azaz az identitás mint viszony nem az alap, hanem annak magának is egy 
viszony- (és mint ilyen tudat- és fogalmiság-) előtti egység szolgál alapul; ami 
Novalis és Hölderlin szerint sem más, mint a lét. (Frank a filozófiai kora roman-
tika voltaképpeni jelentőségét - többek között - éppen abban látja meg-
adhatónak, hogy attól kezdve „az öntudat nem szűnik meg téma lenni, de immár 
alacsonyabb pozíciót foglal el, mint a lét".44) 

„Nem volt az túl önkényes, ahogy Fichte mindent az Énbe helyezett? milyen jogon?" 
(Nr. 6-107) - „A cselekvésnek, ahogy az Én önmagát Énként tételezi, össze kell kap-
csolódnia egy független nem-Én antitézisével és egy mindkettőt átfogó/körülzáró 
szférára való vonatkozással." (Nr. 8-107.) 

Könnyen belátható, hogy a probléma középpontjában a kanti ítéletteória áll, 
amelynek megfelelően a Fichte-Studien nem is mással veszi kezdetét, mint az 
ítélet formájára irányuló elmélkedéssel: 

„Az a = a [a ist a] tételben nem más rejlik, mint egy tételezés, megkülönböztetés és 
összekapcsolás. Filozófiai paralelizmus. Hogy 'a'-t kifejtettebbé tegyük, megosztjuk 'A-t. 
A 'van' list] általános tartalomként, az 'a' meghatározott formaként állíttatik fel." (Nr. 
1-104.) 

Novalis - a kanti fogalomhasználaton belül maradva - a kopulativ 'van'-t az 
azonosítás aktusának tartja egyrészről, még ha ez az azonosítottság csak rész-
leges és relatív is. „A lenni [sein] értelme ebben az esetben az, hogy 'azonosnak 
lenni [identisch-sein]."45 Másrészről azonban világos az is — és ez megint kanti 
reminiszcencia - , hogy az ítélet (a = a) mint fogalmi teljesítmény már nem az 

41 FRANK: Einführung in die frühromantische Aesthetik. 250. 
44 FRANK: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. 54. Ezen A helyen kell megemlítenünk, hogy 

bár írásunk IV részében éppen egy Manfred Frankétól eltérő interpretáció kidolgozására teszünk kísér-
letet, az ahhoz szükséges előfeltevések rögzítése sokat köszönhet Frank már idézett munkáinak. 

4 5 FRANK: i. m . 77. 
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eredeti identitás maga (nem a lét közvetlen egysége), hanem annak megje-
lenítése, ami mint ilyen hangsúlyozottan ama eredeti egységből adódik ugyan,46 

ám átkerülve [mintegy bele-torzulva - „sich ent-stellen", ahogy Frank fogalmaz] 
az ítélet fogalmi teljesítményének szintézisébe, az már nem az identikus maga, 
hanem csak egy „látszattétel". Ennek megfelelően Novalis úgy folytatja az ítélet 
alapvető formájára vonatkozó, már idézett megállapítást, hogy „az identitás 
lényege csak egy látszattételben határozható meg/állítható fel. Elhagyjuk az 
identikusát, hogy ábrázolhassuk". (Nr. 1. 104. - kiemelés tőlem). Mint látható -
és ez jellemző a Fichte-Studienre - Novalis már az első - fentebb idézett -
sorokban döntő belátásra jut. A tudat reflexív (és mint ilyen fogalmi) köze-
gében4 7 az abszolút identitás csak az ítélet formájában juthat kifejezésre; azaz az 
eredetileg elgondoltat 'nem-léte, egy vele nem-azonos — azaz egy jel által jele-
nítjük meg' (Nr. 1. 104. - kiemelés tőlem), amely jel egyrészről annak pótlólagos 
formája, amire a tudat eredetileg irányult, másrészről ilyenként éppen azzal 
nem-azonos, amit jelez. Ekként értendő az, hogy a tudat mint tárgytudat („Tudás 
csak (vala)miről [von Was] lehetséges - az minden esetben (vala)mire 
vonatkozik" - Nr. 2. 105.) látszattételt hoz létre. És ha összevetjük azt, hogy a 
tudat mindig valamiről való tudat, azzal, hogy a tudat tartalmát a tudatban való 
megjelenés feltételei minduntalan 'elmozdítják', akkor világossá válhat szá-
munkra Novalis tudat-definíciója: 

„Milyen vonatkozás a tudás? Az lét a léten kívül, de mindazonáltal a létben. 
1...1 
A tudat(os lét) [Bewusstsein] léten kívül(i)-lét a létben. 
De mégis mi ez? 
A léten kívül(i)-lét nem lehet igazi lét. 
Egy nemigazi lét a léten kívül kép - Tehát ama léten kívül(i)-létnek a lét képének kell 

lennie a létben." (Nr. 2. 106.) 

E rendkívüli jelentőségű szöveghely alapján egyértelművé válik, hogy a tudat-
nak a létre való intencionális vonatkozása a lét képét/jelét hozza létre, ami azon-
ban nem maga a lét, hanem csak annak a tudat számára való létezése („Az ábrá-
zolás avagy a létben való nemlét elmélete, hogy a lét számunkra bizonyos 
módon jelen lehessen/létezhessen [daseyn zu lassen]" - Nr. 2. 106.). Kérdéses 
azonban, hogy a jel mint a jelölttel való nem-azonosság milyen viszonyban van 
mégis az elgondolttal, amire az ábrázolás szándéka szerint irányult, de amelyet 
szükségszerűen el is vét. Ez talán a Fichte-Studien egyik legfontosabb kérdése, 

46 „Novalis is abból indul ki, hogy a predikatív ítélet 'van list) viszonyszócskája' a lét' (mint 'existentia' 
és 'identitás') értelméből adódik, vagy még inkább: megértésének előfeltétele ez az eredeti értelem." 
(FRANK: i. m . 77 . ) 

47 „A tudat lényegileg (már Fichte, de különösen a kora romantikusok nyelvhasználatában) a reflexió 
által jellemezhető. A reflexióban megkülönböztethetjük (vagy sokkal inkább meg kell különböztetnünk) 
A reflektáltat és A reflektálót." (FRANK: i. m. 85.) 
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amelynek megválaszolásához elengedhetetlennek tűnik a reflexió mechaniz-
musának és fogalmának tisztázása. 

A reflexió visszaverődést/tükröződést jelent, és lényege szerint átfordítja a 
viszonyokat. A reflektálódás mint visszaverődés következtében „a lét és a kép 
átfordulnak. A kép mindig a lét fordítottja. Ami a személynek a jobbja, az a 
képen baloldalt van" (Nr. 63- 142.). Novalis az átfordulás ezen rendjét a tu-
datfos) világ egészére nézve szükségszerűnek tartja, és „ordo inversus "-nak 
nevezi. A reflexióban rejlő eme átfordító mozzanat következtében válik a refle-
xivitás azonosságot kimozdító és dekomponáló mozgássá, amely mozgásban 
maga a tudat „nem az, amit megjelenít, és nem azt jeleníti meg, ami ő". (Nr. 330. 
226.) Ennyiben világos, hogy a reprezentációs-reflexiós tudatmodell képtelen 
kilépni abból a körből, ami e reflexivitást jellemzi; tehát lehetetlenné válik, hogy 
a tudott a maga közvetlenségében kerüljön a tudatba: 

„Ha a szubjektum reflektál a tiszta Énre - akkor nincs semmije - amikor van (vala)mije 
a maga számára - ha viszont nem reflektál rá - úgy van (vala)mije, amennyiben éppen 
nincs semmije." (Nr. 49. 137-138.) 

Novalis számára tehát világos és szükségszerű konzekvenciaként adódik - még 
egyszer megismételve - , hogy 'az eltárgyiasító gondolkodás megfoszt bennün-
ket attól, hogy a létet a maga tárgyiatlanságában ragadjuk meg'.48 A tudattal (ami 
azt tételezi és tudja, aminek a tudata) mindazonáltal szemben áll az érzés mint 
episztemológiai státuszát tekintve „nem-tételezés", „nem-tudás".49 Ez ilyenként 
éppen az a pre-reflexív egység, amiben az 'ősiét' — és egyáltalán (vala)mi — a 
maga közvetlenségében adatik — „/Az érzés az anyag az Énben - a reflexió a 
forma az Énben./" (Nr. 27. 122.) 

Novalis elmélkedéseinek jelentősége azonban abban áll, hogy bár az érzést — 
Jacobit követve ezzel - a hit móduszával azonosítja, és ennyiben nem egy-
szerűen önkényes és megalapozatlan vélekedésnek, hanem szükségszerű (elsőd-
leges) bizonyságnak minősíti;50 annak értelmezését mégsem közelíti a közvet-
lenség megragadásának lehetősége felé. A Fichte-Studien ugyanis nem lát rá 
lehetőséget, hogy a tudás esetében megkerülhető legyen a tárgytudat reflexív 
struktúrája. Ahhoz, hogy az érzésben adott tudott legyen, szükség van a reflexió 
formájára („ . . .mindkettőnek a reflexióban kell bekövetkeznie. . ." - Nr. 20. 
118.). És Novalis már ezt az érzésre irányuló (első) reflexiót nevezi intellektuális 
szemléletnek („Az érzés a maga hozzájárulásaként az intellektuális szemlélet 
anyagát adja a reflexiónak." - Nr. 19- 116.), amely értelmezés fokozott jelen-
tőséggel bír annak idealista felfogásához képest: egyrészről Nóvalis Fichtével 
ellentétben világossá teszi, hogy már maga az intellektuális szemlélet is a tudat 

4 8 FRANK: i. m . 79. 
49 Lásd: Nr. 31.; 125; „A nemtételezés általi tételezettség - tiszta érzés. / A tételezvelevés általi nem-

tételezettség - a reflexió tiszta formája." 
50 „Amit nem tudok, de érzek / az Én mint tartalom érzi önmagát / azt hiszem." (Nr. 1. 105.) 
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önmagára-való visszatérésén alapul; másrészről nem mímeltet az intellektuális 
szemlélettel kettős episztemikus státuszt; világossá téve, hogy az intellektuális 
szemléletben 'az abszolútumra mint elvétettre irányulunk'!51 Az első reflexió tár-
gya ezért nem az abszolútum maga, hanem annak az érzésben adott hiánya, 
amelyet mint adódást Novalis (vala)minek [Was] nevez. Az a tény pedig, hogy az 
érzés „csak a reflexióban szemlélhető — [amivel] az érzés szelleme oda is vész" 
(Nr. 15. 114.), már azt a reflexiós mozgások által felvetett és később részlete-
sebben szemügyre vett problémát vetíti előre, ami végső soron az érzés fogal-
mát sem hagyja majd érintetlenül. Egyenlőre azonban még Frankot idézve: „Ami 
az elillant abszolútum pótlékaként az érzés számára (elő)adódik, azt az érzés 
valamiként, a reflexió formája pedig semmiként fogja fel (118, 16.s.). Hogy ez 
így van, azért az ő r d o inversus' felelős, lévén az a helyes szempontot mindun-
talan megfordítja." A reflexió inverz mozgásának felismerése ettől kezdve a 
Fichte-Studien központi alakzataként működik majd, ezért azt kell részlete-
sebben szemügyre vennünk . Ezt megelőzően azonban még m e g kell 
említenünk a következőket. Az érzés a fogalmiság és a gondolkodás határta-
pasztalataként értelmeződik („Az érzés határai a filozófia határai is" — Nr. 15. 
114.), aminek a tudatba kerülése egyrészről szükségszerű, azt a „formára való 
késztetettség/ösztönzöttség [Formtrieb]" eredményezi (Nr. 17. 114-115.); más-
részről az abban eredetileg adott nem tudatosulhat, hiszen ez az eredeti tesz 
csak lehetővé minden tudatos teljesítményt: 

„Miért kell az első cselekvésnek szabad cselekvésnek lennie - mert nem előfeltételez 
egy másikat. Azért van, mert van, nem pedig azért, mert egy másik van. [...] Miért nem 
fogjuk azt fel - azért mert csak ez az első cselekvés teszi először lehetővé a felfogást 
egyáltalán, és ennyiben ez annak szféráján belül van - a felfogás cselekvése tehát nem 
mehet ki saját szférájából és nem akarhatja az anyaszférát megragadni." (Nr. 1. 105.) 

Ami azzal a - kortárs elmélkedésekben is - rendkívüli fontosságú felismerés-
sel szolgál, hogy a tudat már említett látszattételei szükségszerűek („A látszat 
azonban mindenütt szükségszerű" - Nr. 234. 180.), és ennyiben maga a gondol-
kodás is csak „a látszat művészete" (Nr. 234. 181.), sőt „a gondolkodás minden 
anyaga a látszatnak az anyaga" (uo.). És ezt a maga jelentőségében kell meg-

51A témával kapcsolatban a legha.sznosahhnak azt tartjuk, ha Frankot idézzük, mert aligha foglalhat-
nánk szehben össze a novaiisi felismerésből adódó következtetéseket: „Valójában és azzal ellentétben 
amit Fichte próbál bizonygatni, maga az intellektuális szemlélet is a tudat önmagára-való-visszatérésén 
alapul. Ezért felfogás és szemlélet dualitásában látszik megadhatónak az, ami önmagában véve.. . Egy. 
Másrészről valóban van valami olyasmi, mint az intellektuális szemlélet, sőt az is igaz, hogy az a szá-
munkra lehetséges legmagasabb tudatot fejezi ki. Ezen túl az identitás azonban mintegy magát-megvon-
va visszalép szemlélet és felfogás ábrázolt vonatkozása [Relation] javára; az nem tartalma többé ennek a 
tudatnak. Az intellektuális szemléletben sokkal inkább azt érezzük, hogy az abszolútumra mint elvétettre 
irányulunk. Ez az irányulás vagy pontosabban, ez az utána való vágyódás éppen az intellektuális szem-
lélet magva... az az Egy reprezentációjára törekszik, ezt a reprezentációt azonban csak két reflex vissza-
verődéseként, vagyis éppen reflexióként valósíthatja meg. így az intellektuális szemléletet jellegzetes fe-
szültség hatja át: miközben az abszolútumot mint elvétettet célozza, kiindulópontjává és önkéntelenül is 
reflexív mozgásának intencionális tárgyává teszi azt." (FRANK: i. m. 82. sk.) 
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értenünk: a létet látszattá változtató reflexió (a gondolkodás) „alapjában véve" 
vagy „tulajdonképpen" mindig csak a semmit tematizálja, amikor úgy gondolja, 
hogy éppen (vala)mire irányul.52 Másrészről ez azt is jelenti, hogy a dolgokról 
alkotott reflexív képzet nem hozza létre a dolgot magát, hanem csak lehetővé 
teszi, hogy a lét (ami ilyenként teljességgel független a róla való tudattól) a tudat 
számára „bizonyos módon jelen lehessen/létezhessen": azaz „amire a reflexió 
rálel, az úgy látszik, már eleve ott van [scheint da zu sein = létezik]" (Nr. 14. 112.). 

Világos, hogy Novalis elmélkedéseinek alapját érzés és reflexió, lét és tu-
dat/ábrázolás, „káosz" / „csak-lét" [Nur Seyn] és tudatos lét [Bewusstsein] oppo-
zíciói képezik, az oppozíció tagjai közötti viszonynak eddig azonban csak az 
egyik felét hangsúlyoztuk. A Fichte-Studien jelentősége ugyanis leginkább 
abban a megoldási kísérletben áll,53 ami a tudattalannak a tudat számára való 
közvetítődését célozza annak ellenére, hogy hangsúlyozottan tisztában van 
vele: lehetetlen, hogy az eredetileg tudattalan (az 'ősiét') az ismeret rangjára 
emelkedjen. Ennek megfelelően Novalis úgy véli, hogy „maga a reflexió hozhat-
ja helyre a kárt, amit a lét eltárgyiasítása által okozott — mégpedig azzal, hogy 
önmagára irányul".54 A reflexió retlexiója tulajdonképpen a reflexiós mozgás 
önérvénytelenítését jelenti, azaz az eltárgyiasító gondolkodás feltételeinek 
önnegációját. És ha azt mondtuk, hogy a reflexió viszonyokat átfordító mozgása 
válik a Fichte-Studien elmélkedéseinek központi alakzatává, akkor ezt már a 
megkettőződő reflexió stratégiájára kell értenünk, amennyiben tehát a reflexió 
önnegációja olyan demisztifikációs stratégia letéteményese, ami esetleg éppen 
az episztemológiai előfeltevések kitermelte (és magát feloldhatatlannak mutató) 
oppozíciót ássa alá, annak tagjait bizonyos tropológiai műveletek eredménye-
ként ismerve fel. Mi magunk ezért ezen a ponton gondoljuk úgy, hogy el kell 
válnunk Manfred Frank ez idáig irányt mutató interpretációjától, hiszen tár-
gyunknak megfelelően arra a mindent kiüresítő, az identitás egyidejűségét ki-
mozdító mozgásra koncentrálunk, ami a reflexiót és annak önnegációját jel-
lemzi. Amivel kapcsolatban nem hangsúlyozhatjuk eléggé: a reflexió viszonyo-
kat megfordító mozgására való reflexió (azaz annak megfordítása) nem „színről 
színre" korrigálja a látszatot (nem változtatja vissza létté az ábrázolást), hanem 
annak látszatként való tudatosulásában а közvetlenségtől való megfosztottság (az 
abszolútumnak az ábrázolás javára való visszalépése) a közvetlenség számunk-
ra való lehetséges adódásaként tűnik fel. „Nem annyiban vagyok amennyiben 
tételezem, hanem amennyiben megszüntetem magam" (Nr. 278. 196.). Ennyi-
ben úgy gondoljuk, hogy e reflexiós mozgások egymást kiforgató/negáló ten-
denciájának következtében keletkezik az az üres tér, amiben az abszolútum 
negatív tapasztalata végbemegy (pontosabban ez a metafora maga ez a tapasz-

32Vö. például: Nr. 17. 115.: „A tudatban (az érzés) a korlátozottól a korlátlan felé haladás, alapjában 
véve azonban az ellentéte..." Nr. 20. 118.: „Ha a reflexióban a reflexió (vala)mi és az érzés semmi, úgy 
ez valójában éppen fordítva van, és így az érzés (vala)mi és a reflexió semmi." 

53 Frank szerint Novalis megoldja a problémát, de elemzéséből nem igazán derül ki, hogy végül is 
miképpen oldódhat fel az alapvető ellentmondás. Vö. FRANK: i. m. 76. 

541. m. 84. 
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talat), és Novalis - de Friedrich Schlegel fogalomhasználatában is - az üres tér 
ezen metaforáját ismétli (tematizálja), azaz ábrázolja a művészet, ami ilyenként 
nem a reprezentációs törekvések bináris/genetikus előfeltevései, hanem a lát-
szat/valóság fogalmainak egy tropológiai rendszerben való elhelyezhetősége 
mentén értelmeződik az 'ábrázolhatatlan ábrázolásaként:'55 

„Ha egy adott probléma karaktere a feloldhatatlanság, úgy az (meg)oldódik, ameny-
nyiben feloldhatatlanságát (mint olyat) ábrázoljuk. Eleget tudunk ugyanis 'a'-ról, ha 
belátjuk, hogy annak 'a' a predikátuma." (NS III.; Das Allgemeine Brouillon 1798/99 -
376.; Nr. 612.) 

Ami pedig mindezzel kapcsolatban még ránk vár, az nem pusztán a fenti kije-
lentések szövegszerű igazolása, hanem annak megmutatása is, hogy az alle-
gorikus ábrázolásmódnak — csak az 1800-as években kialakuló - schlegeli 
elmélete az esztétikai szemléletnek a végtelent a végesben ábrázoló novaiisi 
elméletével rokon. Az allegória kora romantikus fogalmában ezért nem egy-
szerűen az időtlent keresi a halandó, hanem a megjelenítést a megjelenítésre 
közvetlenül szert tenni nem tudó. 

IV Reflexió, identitás és temporalitás 

Röviden összefoglalva, a Fichte-Stndien elmélkedéseinek tárgyát az önmagának 
tudatában lévő En Fichte által hangsúlyozott közvetlen egységének problema-
tizálása képezi. A fichtei gondolatmenet szerint ugyanis ha az Én tudatában van 
önmagának, akkor szükségszerűen megkülönböztetődik a 'gondolkodó Én' 
attól az Éntől, amelyet az „gondolkodása során elgondol". 

„Azt mondod, hogy te tudatában vagy magadnak, gondolkodó Énedet tehát szük-
ségszerűen megkülönbözteted attól az Éntől, amelyet ez gondolkodása során elgondol. 
Ámde hogy ezt megtehesd, ahhoz a gondolkodó, amely ebben a gondolkodásban szere-
pel, ismét objektuma kell legyen egy magasabb gondolkodásnak, hogy a tudat objektu-
ma lehessen; ekkor egyúttal új szubjektumot is kapsz, amely ismét tudatában lesz annak, 
ami az előbb az öntudat volt. [ . . . ] Sehol nem tudsz megjelölni egy olyan helyet, ahol 
meg kellene állnunk, tehát minden tudathoz szükségünk lesz egy új tudatra, amelynek 
az előbbi az objektuma, s mivel ez így megy majd a végtelenségig, sohasem fogunk eljut-
ni odáig, hogy valódi tudatot feltételezhessünk. [...1 Röviden: ezen a módon egyáltalán 
nem lehet a tudatot megmagyarázni. [...] Ámde tudat mégis létezik; ezért a fenti állítás 
okvetlenül téves. Ha az állítás téves, akkor az ellentéte igaz, tehát igaz a következő tétel: 
van egy olyan tudat, amelyben a szubjektív mozzanatot és az objektív mozzanatot lehe-
tetlen elválasztani, amelyben a kettő egy és ugyanaz."56 

55 A töredék eredetileg így hangzik: A poézis „az ábrázolhatatlant ábrázolja. Látja a láthatatlant, és érzi 
azt, ami nem érezhető etc." (NS III. - 685.; Fragmente und Studien 1799-1800. Nr. 671.) 

56Johann Gottlieb FICHTE: Kísérlet a tudománytan új kifejtésére. In: Válogatott filozófiai írások. 
Gondolat, 1981. 136. skk. 
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Fichte szerint tehát az öntudat lenne az a közvetlen tudat, amiben a szubjektív 
és objektív 'mozzanat egysége' biztosított, és az intelligencia (ami ennyiben az 
intellektuális szemléletnek felel meg) az önszemlélet lehetőségének képes-
sége. 

És bár Novalis ezen alapintuíció tekintetében hű marad Fichtéhez, amennyi-
ben úgy fogalmaz, hogy „az Én szférája mindent körül kell, hogy zárjon szá-
munkra" (Nr. 1. 104.); a Fichte-Studienben mégis az Énnek az öntudatban meg-
valósuló eme hiánytalan közvetíthetősége kérdőjeleződik meg. Ezzel Novalis az 
identitás egy olyan fogalmát dolgozza ki, amely nélkül, és ez túlzás nélkül 
állítható, a modern (sőt — Frankkal ellentétben - véleményünk szerint a poszt-
modern) tudat eredményei is elképzelhetetlenek. 

Mindezek ismeretében világos, hogy a Fichte-Studien azt a Fichte által szub-
jektum/objektum (tézis/antitézis) ellentétében megadott binaritást teszi meg 
önnön elmélkedései alapjául, aminek egy felettes egységbe(n) való fel-oldódása 
- annak eme harmadikban; a szintézisben való hiánytalan megjelenése és össze-
békülése - az idealista gondolkodás alapfeltevése. Novalis ehhez képest úgy 
gondolja, hogy látszat és lét lehetséges összefüggése nem a látszat esetleges-
ségének a lét (az abszolútum) vonatkozásában bekövetkező felfüggesztődésé-
vel (totalitás) írható le, hanem a létnek a reflexióban való differenciálódása (a lét 
reflexióba való beletorzulása vagy átkerülése) éppen az abszolútum lényegéből 
eredően tehető beláthatóvá, hiszen az abszolútum szféráján annak fogalmából 
adódóan maga a látszat sem eshet kívül. Ennyiben a Fichte-Studien alapintuí-
ciója az, hogy a tudat tagoltsága, valamint a lét tagolatlan egysége nem állnak 
egymással élesen szemben, ami a reláció tagjainak egységeként értett abszolú-
tum értelmezése felé nyit teret. Ennyiben az oppozíciópárok (érzésben adott/fo-
galmi (reflexív); szubjektum/objektum; anyag/forma; szintézis/analízis; ellen-
tét/tárgy; lény eg/tulajdonság57) - némi leegyszerűsítéssel élve58 - azon, 'az 

57 Novalis egyes kategóriái magyarul nem mondanak túl sokat. Az 'ellentét' [Gegensatz] még talán kife-
jezi az ellen-tétel jelentésréteget, de a 'tárgy' és az 'állapot' már aligha ilyen beszédes. Novalis a kife-
jezések szó szerinti jelentéseire (és azok etimológiájára) figyelemmel alakítja ki kategóriáit. Ennyiben 
németül a 'tárgy' [Gegenstandl szó szerinti értelemben ellen-áll [gegen+stehenj. Tárgy tehát az, ami 
valamivel szemben helyezkedik el, és tárgyiassága éppen ez az ellene-ki-állás [Gegen-standJ. Ehhez 
hasonlóan az 'állapot' [Zustand] tulajdonképpen hozzá-áll valamihez, nem kerül azzal szembe. 

58 A kérdés bonyolultságát jellemzi, hogy a Fichte-Studient is érintő munkájában Behler nemcsak 
hogy nem tárgyalja a kérdést, de egyáltalában a szöveg dichotomikus struktúrájára sem reflektál (vö. 
BIÍHLER: Frühromantik, de Guyter, 1992. 151-157.). Frank kiváló elemzései természetesen részletesen tár-
gyalják az ellentétpárokat, de úgy vélekedik, hogy az „oppozíciópárok funkciója általában ugyanaz 
marad; egymásra való következésük pedig csak Hardenberg tapogatózó keresését jelzi, hogy rátaláljon a 
megfelelő jellemzésre." (FRANK: i. m. 90.) A kérdés részletes tárgyalására ehelyütt nincs módunk, bár meg-
győződésünk, hogy a Studien fogalomhasználata az általunk vizsgáltakon túl is labilis. Ennek illusztrá-
lására csak a Nr. 438., Nr. 445. és Nr. 466. szövegeire szeretnénk felhívni a figyelmet. Frank szerint ugyan-
is állapot'és 'tárgy' fogalompárját egyszerűen felváltja 'lényeg'és 'tulajdonság' fogalompárja, ami abban 
az értelemben nem jelent igazi változást, hogy mind az állapot, mind pedig a lényeg az abszolútum azon 
tárgyiatlan mozzanatát jelöli, ami - mondja Novalis a lényegről - „nem megismerhető". Ehhez képest 
Nr. 445.-ben már mind az állapot, mind a tárgy a tudat alkotórészeként határozódik meg, és ennyiben 
mindkettő a tulajdonság tárgyias jegyébe integrálódik. 
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Énben lévő híres ellentmondás' (Nr. 32. 127.) mentén látszanak strukturálódni, 
amely szerint az Énnek egyszerre kell 'azonosnak és megosztottnak', vagyis 
'közvetettnek és közvetlennek' lennie. Ennek megfelelően az oppozíció egyik 
tagja a létnek, az abszolútum közvetlenségének felel meg, illetve annak a nem-
tetikus képességnek, amiben ez a közvetlenség az ember számára adódhat; a 
másik tag pedig a reflexivitást, a tudat formáját juttatja kifejezésre. Mivel azon-
ban a Fichte-Studienhen explicitté válik, hogy „az ember - tudat" (Nr. 369- 230.), 
világos az is, hogy a dichotómia mindkét tagja a reflexió közegében kell legyen 
(„mindkettőnek a reflexióban kell bekövetkeznie" - Nr. 20. 118.). Ennek a 
közvetlenségre gyakorolt következményeit már tárgyaltuk, a létnek a tudat 
feltételi között való megjelenését Novalis látszatnak, a tudati világ eme rendjét 
pedig 'ordo inversus'-nak nevezte. Nem teljesen világos azonban annak a 
központi alakzatnak a mibenléte, amiben a reflexió önmagára irányulva mint-
egy negálja önmagát, korrigálva ezzel az eltárgyiasító szemlélet torzító ese-
ményét. Ennek a mozgásnak kiváló példája a már idézett hely, miszerint „ha a 
reflexió (vala)mi, az érzés pedig semmi, úgy valójában ez éppen fordítva van, az 
érzés (vala)mi, a reflexió pedig semmi" (Nr. 20. 118.). Frank interpretációja 
szerint ezek a reflexiós viszonyok „csak azt juttatják kifejezésre, hogy a reflexió 
- a gondolkodó szubjektumból kiindulva - önmagát (vala)minek (tehát valami 
reálisnak) tartja, míg az érzést, amihez odafordul, semminek (objektumának, 
tehát nem-Énnek). Ha azonban azt még egyszer lereflektálja, úgy fogja találni, 
hogy mindez csak látszólag volt így, hogy 'valójában' .. . az érzés (vala)mi és ő 
maga semmi".59 Frank ennyiben úgy vélekedik, hogy a második reflexió „azál-
tal állítja megint helyre az eredeti viszonyt, hogy azt, ami az ő realitásának lát-
szott, negálja és így az eredeti „létre" támaszkodva meghaladja azt".60 És bár 
Frank értelmezése természetesen távol áll attól, hogy a reflexió önkorrigálását 
olyannak tekintse, mint ami által mégiscsak közvetlenül a léthez juthatunk; 
bizonyos elemek mégis hangsúlyozatlanok maradnak. így fontos lehet kiemel-
ni, hogy a második reflexió nem az „eredeti létre" tekintettel lép túl az első 
reflexió rendjén, hanem az állandó reflexiós kényszer (késztetettség) szerint. És 
ennyiben nem csak arról van szó - amint azt Frank is említi —, hogy „nincs kiút" 
a reflexiós sorok ezen rendjéből, hanem arról, hogy a második reflexió egyben 
ki is üresíti az első reflexió fogalmait, és a lezárulhatatlan vált(akoz)ásnak 
[Wechsel] megfelelően üresnek kell találja magát is. Ezért véleményünk szerint 
a Fichte-Studien központi figurája nem egyszerűen a 'reflektáló és a reflexióban 
adott között kicserélődő pillantás irányának' változásában/megfordulásában áll 
(hogy tehát ami előbb semmi volt most valaminek látszik), hanem a reflexiónak 
abban a fogalmakat egymásba forgató teljesítményé ben, aminek következtében 
a fogalmak jelentései kitolódnak, sőt gyakran - ahogy az majd látható lesz — 

59 FRANK: i. m . 87 . 
60 FRANK: Einführung in die frühromantische Aesthetik. 258. skk. 
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egymás helyébe lépnek (be); a szöveg mint filozófiai szöveg terminológiájának 
teljes dekomponálódását eredményezve ezzel. A dekompozíciós mozgás alak-
zatként való megközelítése annyiban pedig semmiképpen sem önkényes, hogy 
a Fichte-Studien egyik fő törekvése mintha éppen ennek a mozgásnak a fel-
tárására irányulna, azaz magát a 'fogalmak munkáját ' tematizálná: 

„Ha a módszer tiszta útját követem, akkor a szféra kitöltésére olyan fogalmakat (sza-
vakat) használhatok, amilyeneket csak akarok." (Nr. 278. 197. - vö. ezzel összefüggés-
ben Nr. 15. 113.: „Nem szólhat-e ennyiben a filozófia arról, ahogy tanulunk, tehát rólunk, 
amint megtanulunk tárgyakat?") 

Mi magunk csak három szöveghely alapján kíséreljük meg felmutatni azt, a bina-
ritásban eredetileg még meglévő genetikus viszonyt dekomponáló mozgást, amit 
Novalis elmélkedései a reflexivitásnak tulajdonítanak. Már az előző részben utal-
tunk arra a bizonytalanságra, ami az érzés- reflexióival szemben elfoglalt - episz-
temológiai státuszát illeti (vö. Nr. 15-22. 113-119.). Az ellentétpár felállításakor 
világos volt, hogy az érzésben ama pre-reflexív egység (az a vonatkozásnélküli 
közvetlenség) adódik (vö. Nr. 1. 105. 10-13-s.), amely mint ilyen egyáltalán „nem 
kerülhet a tudatba"; de - és ezt Jacobi hatásának tarthatjuk - az mégsem alaptalan 
vélekedés, hanem a reflexiós szembehelyezések végtelen regresszusának (vö. 
Fichte már idézett szöveghelyét) vonatkozásában szükségszerű episztémikus 
előfeltevés. Ennek megfelelően már azt is hangsúlyoztuk, hogy 'az érzés határai a 
filozófia határai is' egyben, mert a ráirányuló reflexió mezejében a közvetlenség 
maga vész el. Mindez az érzés felől а következőképpen néz ki: a Studien szerint 
az érzés a tudatban (első reflexió) „a korlátozottól a korlátlan felé tartó haladásnak 
látszik", mivel a tudat mint korlátozott csak önmagából indulhat ki és önmagából 
mint korlátozottból kiindulva az érzésben adottat (és/de már lereflektáltat) a kor-
látlan jelentkezésének, de egyben saját teljesítményének tartja (a reflexió (vala)mi 
- az érzés semmi). De ha mindezt lereflektálja (második reflexió), úgy azt fogja 
találni, hogy az érzés a maga lényege szerint, „alapjában véve" vagy, mondja 
Novalis, „absztrakt módon véve" éppen „a korlátozatlannak a korlátozotthoz való 
(oda)lépése", vagyis a reflexió (a reflexióban adott ama előbbi) a semmi, és az 
érzés a (vala)mi, a korlátozatlan adódása, a kiindulási alap. Ugyanez a reflexió 
felől nézve: elmondtuk, hogy a tudat magából kénytelen kiindulni, azaz magát 
korlátozatlannak (ami az előzőekhez képest azért lehetséges, mert - mondja 
Novalis - nem ugyanabban az értelemben vesszük a 'korlátozatlan' fogalmát, így 
az ebben az esetben azt jelenti, hogy „függetlennek") találja, az érzést pedig kor-
látozottnak; vagyis a maga objektumának. Természetesen egy második reflexió 
fényében pontosan fordítva van, azaz a reflexió a korlátozottnak a korlátozat-
lanhoz való odafordulása. Mindezzel azonban még semmivel nem jutottunk elő-
rébb annál, hogy az érzésben adódó soha „nem kerülhet a tudatba". (A reflexiós 
mozgásokat pusztán a 'tagok között kicserélődő pillantások irányának egyszerű 
megfordulásaként' értelmező interpretáció ennél nem is juthat tovább.) Ezért 
észre kell vennünk, hogy maguk a reflexiós sorok is megfordulnak, amennyiben 
az, ami az érzés felől nézve első reflexió volt (korlátozottól a korlátlan felé), az a 
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reflexió felől már a második, az ún. önmagát kioltó vagy korrigáló reflexió; és 
ugyanígy, ami az érzés felől nézve „korrekció" volt (a korlátlan lépése a korláto-
zott felé), az a reflexió nézőpontjából éppen a korrekcióra szoruló! És ha 
figyelembe vesszük azt, hogy „az érzésnél és a reflexiónál persze mindkétszer 
különböző jelentése van a korlátozatlannak", merthogy „az első esetben jobban 
megfelel a korlátozatlan, vagy a meghatározatlan - a második esetben pedig 
inkább a független" értelmében kell azt értenünk; akkor világossá válik a két 
esemény, vagy ahogy Novalis nevezi, a két cselekvés, 'belsó összefüggése'. A 'füg-
getlen' kifejezés ugyanis 

„kauzális kapcsolatra utal, aminek alapja alighanem abban rejlik, hogy a második cse-
lekvés az első által okozottnak látszik - az tehát az első cselekvésre való vonatkozás -
Az előbbi viszont a reflexiós meghatározásra utal és így az a második cselekvésre való 
vonatkozás". 

És bár ez így homályosnak tűnhet, nem másról van szó, mint hogy a magát 
függetlennek (korlátlannak) tartó reflexió függőként való lelepleződése csak az 
érzés vonatkozásában következhet be, az érzés pedig csak a reflexiós meg-
határozásra vonatkozva bizonyul meghatározatlannak). Ez utóbbi következ-
tetés pedig azzal a következménnyel jár, hogy az érzés kezdetben adott episz-
temológiai státusza - és ezzel eredeti fogalma is - dekomponálódik, amennyi-
ben az csak bajosan lehet pre-reflexív, éppen a reflexiós meghatározásra 
vonatkozódva. Összefoglalva: az érzésben eredetileg adottnak a reflexióban 
való megjelenése (első reflexió) eltorzította ezt az adódót: semminek találtatott 
a reflexióban megjelenttel mint (vala)mivel szemben. Hogy az megint (vala)mi 
lehessen (második reflexió) a reflexió önmagára irányulva negálta önmagát, 
azonban a korrekció csak azt eredményezte, hogy annak (a reflexió korrigáló 
mozgásának) viszonyában az érzésben adódó megint (vala)mi lett, ez a valami 
azonban nemcsak hogy nem az eredeti, de az érzést egyenesen önnön fogalmá-
nak kioltódásaként kapjuk vissza. Ennyiben az érzésnek az a fogalma, ami azt 
a bináris kód mentén a lét oldalára állítja („Az érzés úgy viszonyul a gondol-
kodáshoz, mint a lét az ábrázoláshoz" — Nr. 379- 232.) végleg felbomlik, és a 
kívánt „korrekció" az érzés egy olyan fogalmát teremti meg, amelyben most már 
az „első cselekvés" (Nr. 3. 107.) adatik számunkra, ezt a cselekvést érezzük, ezt 
kell hinnünk ('oly biztosan, ahogy minden mást tudunk') . Ennek hihetetlen 
jelentősége világos, ha tudjuk, hogy ez az első cselekvés mint „őscselekvés" már 
maga is a reflexivitás fogalma, lévén ez az a szféra, amiben „az ellentételezés 
őseredeti szükséglete keletkezik"! 

„Az érzés és a reflexió egyek az őscselekvésben. Itt keletkezik az ellentételezés ősere-
deti szükséglete. A reflexió érzése, az érzés reflexiója. A két hajtóerő együtt hat. Ön-
magukon túl nem tételezhetnek semmit. Tevékenységük/érvényük szférájukra korlá-
tozódik." (Nr. 22. 119.) 

Látható, hogy az önmagát kioltó reflexió egyszerűen felszámolta az érzés fogal-
mát, annak jelentését helyéről kitolva azzal tette identikussá, ami nem ő maga, 
amennyiben abban „az őscselekvés mint ok és okozat" (Nr. 15. 114.), azaz a 
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tudatos lét már torzult predikátuma adódik. A reflexió ennyiben nem helyre-
hozta az eltárgyiasítás által okozott kárt, hanem látszattá/látszólagossá tette még 
azt az 'adatottságot' [Gegebenheit] is, amire eredetileg („absztrakt módon véve") 
pre-reflexív egységként tartottunk számot, lét és ábrázolás (eredetiség - torzítás 
- korrekció) valamely eredet felől meghatározódó lineáris viszonyát tetszőleges 
és uralhatatlan helyettesítések (tehát tropológiai műveletek) végtelen sorába és 
váltakozásába írva ezzel bele. 

Ugyanezen „séma" szerint fordul át egymásba anyag és forma fogalma (vö. 
Nr. 226-233-, 170-176.). A Fichte-Studien terminológiájában az anyag (a tézis) 
az, „ami egyedül", „lényegi vonatkozás nélkül elgondolható", a forma (az anti-
tézis) pedig az, ami 'csak vonatkozásokban gondolható el'. Az anyag kategóriá-
ja ennyiben a tiszta létnek, a forma pedig a tiszta lét ábrázolásának felel meg. 
És nyilvánvaló, hogy az anyag a tudatban megjelenve - el akarom azt gondolni 
- (első reflexió) formára való vonatkozás lesz. Viszont ha ezt még egyszer leref-
lektálom, úgy fogom találni, hogy az anyag - éppen ellenkezőleg - a vonat-
kozásnélküli, ami azonban azt is jelenti, hogy a vonatkozás legmagasabb szin-
ten („alapjában véve") vonatkozás a vonatkozásnélküliségre. Ennek megfele-
lően a forma mint vonatkozás az anyagnak az önmagára való vonatkozódása 
lehet csak, mert az anyag 'a mással vonatkozásban nem álló'. Ezért mondja 
Novalis azt, hogy „a forma anyaga az, amiről sem több, sem kevesebb nem 
jelenthető ki, mint hogy Van [1st]" - 'a = a' ['a ist a']. Nem nehéz azonban észre-
venni, hogy a forma anyaga nem más mint az identitás tétele, amiről Novalis jog-
gal mondja azt, hogy „az abszolút vagy totális formát tartalmazza - a dolgot magát 
mondja ki egészen - de arról semmit nem tudunk meg — ez a reálforma vagy az 
anyag formája". Mint az jól látható, a második reflexió, amiben a vonatkozást a 
vonatkozásnélküliségre való vonatkozásként ismertük fel, végső soron egymással 
felcserélhetővé tette az anyag formájának és a forma anyagának fogalmát. 

„Miért az a = a tétel tartalmazza - a tiszta formát? - mert itt egyáltalában nincs prediká-
tum, hanem csak a prédikáló cselekvés - tiszta, az anyag forma nélkül. A tiszta forma 
tehát a forma anyaga. A legtisztább anyag az anyag formája." (Nr. 230. 172.) 

Világosan látszik: a reflexió mozgásai megintcsak dekomponálják a dichotó-
mikus szerkezetet. Az anyag, ami 'vonatkozások nélkül elgondolhatóként' a Nr. 
226-ban és Nr. 230-ban még egyértelműen a forma fogalmával állt szemben, 
most maga is a vonatkozás fogalmának mutatkozik: „A forma és az anyag tulaj-
donképpen a vonatkozás fogalmai" (Nr. 233- 176.). És ez nemcsak azzal a 
kortárs gondolkodásban rendkívüli jelentőségű következménnyel jár, hogy 

„a tiszta fogalma tehát üres fogalom - [ . . . ] egy szükségszerű fikció." (Nr. 234. 179.), 

hanem azzal a felismeréssel is, hogy a reflexió önérvénytelenítő mozgásai 
(sorai) az eredetileg a lényeg/látszat oppozíció elvárásai mentén konstruálódó 
fogalmakat olyan brutális módon üresítik ki, hogy azok jelentésük tekintetében 
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tetszés szerint felcserélhetőek lesznek egymással, az oppozicionalitást magát is 
látszólagosként (stratégiaként) leplezve ezzel le.61 

„A legáltalánosabb anyag a másik mezőben forma lehet (a legáltalánosabb forma 
pedig anyag a másik mezőben)." (Nr. 226. 170.); „Nincs abszolút forma és abszolút 
anyag. Körforgásban váltakozva határozzák meg egymást." (i. m. 171.); „Minden anyag 
lehetséges forma - minden forma - lehetséges anyag. Az anyag és a forma váltakozó 
fogalmak [Wechselbegriffe]." (Nr. 233- 167.) 

A két szöveghely vizsgálata után világossá kellett, hogy váljon: a Fichte-Studien 
alapfelismerése nem egyszerűen az, hogy az ellentétpárok tagjai a reflexióban 
(1. sor) egymással felcserélődnek (az eddigiekhez hasonlóan például állapot és 
tárgy reflektálttá válásában „mindegyik annak látszik, ami a másik." - Nr. 301. 
213.), hanem hogy ez a második reflexió már látszat és lét ama torz viszonyát is 
felszámolja, amely viszonyban a lét eltorzultként mindenesetre még valami elsőd-
legesként tűnhetett fel - a torz viszony is rögzített viszony még - , hiszen a lét volt 
mégis az, amit az ős-összetartozásból az ábrázolás (az első reflexió) egyáltalán 
kimozdít(hat)ott. A második reflexió tehát ezt az utolsó rögzítettséget is leépíti; 
abban nem marad más hátra, mint a tagok közötti, és ez azt is jelenti, hogy az 
Énben megtörténő állandó vált(ak)ozás mozgása, egy lezárulhatatlan és biztos 
perspektíva hiányában megakaszthatatlan forgás és helyettesíthetőség. Például: 

„Az analitikus Én a tudatos Én - a szintetikus Én a tudat nélküli Én. A szintetikus 
Énben az analitikus Én szemléli magát. A szemlélő Én önmaga szemléltjévé válik - a 
szintetikus Én a realitás tükre. A kép az önmagának tudatában lévő Én számára realitás. 
Ha pedig az önmagának tudatában lévő Én elvonatkoztat, a reflexió tiszta formája, a 
realitás közege, puszta negáció. Az Én számára semmi - vagy az ősiét képe." (Nr. 63. 142. 
- kiemelés tőlem) 

Látható: a tudat kezdeteként jelentkező analitikus Én magából indul ki, és ön-
maga realitásának lehetősége végett tételezi a szintetikus Ént. Ha viszont mind-
ezt lereflektálja (elvonatkoztat), a szintetikus Én akkor sem abszolútumként 
jelentkezik ebben a második reflexióban, hanem (éppen) 'a reflexió tiszta for-
májaként', 'puszta negációként'. És pontosan ez az, amit a reflexió kiüresítő 
mozgásaként, megakaszthatatlan forgásként ismertünk fel. A második refle-
xióban a viszony tagjait átfogó egységként értett lét a véges stratégiájaként, 
azaz egy tropológiai művelet eredményeként lepleződik le: az analitikus Én 
„magának tételezi magát, amennyiben a számára alapul szolgáló (szintetikus Én) 
képét tételezi, és ezzel saját megalapításának tettét reprodukálja"62 (Nr. 53-

61 Mindez még akkor is igaz, ha a második reflexióban az anyagot valóban vonatkozásnélkülinek talál-
tuk, mert ez csak „ideális" magábanállóság, „az igazi anyag soha nincs magában, az így csak elgondol-
ható". Nr. 230.; 173. 

62 Mindez talán már nem is áll olyan messze Nietzschének a világot 'metaforák, metonímiák és 
antropomorfizmusok át- meg átrendeződő seregeként' felismerő gondolatától! (Vö. Friedrich NIETZSCHE: 
A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról.) 
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140.). És ha Novalis az ellentétpárokban az Énben levő kettősséget adta meg, 
hogy ugyanis az Énnek 'egyszerre kell azonosnak és megosztottnak lennie, 
hogy Én lehessen' (vö. Nr. 32. 127.); akkor ezen a ponton már azt is látnunk kell, 
hogy a feltárt kiüresítő és helyettesítéseken alapuló mozgás éppen az Én 
mozgása, és az Én semmi más, mint ennek az állandó átváltásnak a trópusa, 
amely vált(akoz)ásban annak részei a bináris viszonyokból kioldottak. A 'vál-
tozhatatlannak, az öröknek az Énben meglévő érzése' és ennek az (ön)tudatos 
Én általi elvétettsége egyazon eredetiséggel merül fel az Énben,63 megteremtve 
ezzel annak a befoghatatlan előzetességnek - és az előzetesség befoghatatlan-
ságának is - a tapasztalatát, ami ennek az ellentmondásnak alapul szolgál: 

„/Az Én csak a lehető legmagasabb rendű kifejezése az analízisnek és a szintézisnek 
az ismeretlenben való keletkezésére. 

/Az ismeretlen a szentséges semmi számunkra./" (Nr. 78. 144.) és ugyanígy: 
„Hogy mi mi magunk vagyunk - magasabbra nem juthat a filozófia. Hogy miért 

vagyunk mi mi magunk - ez egy önmagát megválaszoló és kérdésként ellentmondásos 
kérdés." (Nr. 63. 142.) 

A Fichte-Studien tehát lehetővé teszi (már 1796-ban!) az Én egy olyan értel-
mezését, amely szerint az nem más lenne, mint a tagok: a teljességre való 
törekvés és ennek a törekvésnek a bevégezhetetlensége közötti mozgás, helyet-
tesítések sora, a helyettesítések, az állandó változás alakzata, amit az eredmé-
nyezett, hogy a reflexió önmagára irányulása dekomponálta a binaritás elemei 
között eredetileg még meglévő genetikus kódot, üresen hagyva hátra ezzel a 
binaritást, ami így centrális - vagy alapul szolgáló - perspektíva hiányában64 

semmi más, mint az egyik tagtól a másikhoz való „átmozgás/átjárás/átlépés" 
[Transitus] - „Az átmozgás [der Transitus] okozza az átváltozást." (Nr. 278. 197.). 
Ennyiben pedig talán nem jogosulatlan az Ént a reflexiós mozgások binaritást 
aláásó teljesítményének alakzataként felfognunk. 

„En vagyok [ich bin] - ez azt jelenti, hogy egy általános viszonyban vagyok, vagy hogy 
váltakozom [ich wechsle]" (Nr. 455. 247.) és „Az Énben tehát ott van: a változhatatlan leg-
belsőségesebb érzése./ Az Én azáltal több az objektumnál, hogy érzi szenvedőségét és 
tevékenységét - szubjektum és objektum egyszerre. Miként lehet egyszerre mindkettő -
ha reflektál magára - A reflexióban mint a kettőből (elő)állóban megszüntethetetlen 
vált(akoz)ás [Wechsel] van - vagy végtelen vált(akoz)ás - mert az ember az egyiktől a 
másikig hajtatik - tehát az Én hol objektum, hol szubjektum - aszerint, hogy hol ide, hol 
oda pillantunk [ . . . ] - az Én az az Egy, amit [azok ketten] kitesznek/kioltanak [aus-
machen] - és mivel a reflexió kizárólag a szembeállításban van, így az végeérhetetlenül 
szembeállít [ellen-tételez]." (Nr. 662. 295. sk.) 

63 Ahogy Friedrich SCHLEGEL fogalmaz: „A tulajdonképpeni ellentmondás Énünkben az, hogy egyszerre 
érezzük magunkat végesnek és végtelennek." 

M „A hiba, ami miatt nem jutok tovább, abban rejlene, - hogy semmilyen egészet nem tudok meg-
ragadni és rögzíteni / megtartani [?]" (Nr. 631.; 282.) 
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A váltakozó meghatározások („Úgy tűnik számomra, hogy a végső alaptétel a 
váltakozó meghatározás tételének [Wechselbestimmungssatz] egy fajtája kell 
legyen" - Nr. 234. 177.) lezárulhatatlanságának alakzataként felfogott Én 
fogalma a fentiekkel összefüggésben a legfelsőbb tételként értett lét átértel-
mezésével párhuzamosan az identitás fogalmának átértelmezését is ered-
ményezi, lehetőséget teremtve ezzel annak egy temporális interpretációba való 
beírhatóságára. A végeérhetetlen ellentételezések mozgásaként kirajzolódó Én 
fogalmát illetően ugyanis Novalis a latin kifejezés [Adversitaet] etimológiája által 
vezettetve hívja fel a figyelmet arra, hogy „a szembenállás [Adversitaet] pontos 
értelmében a rómaiaknál [szerepel], ahol is oda- és elfordulást jelent." (Nr. 278. 
197. - kiemelés tőlem) Ez véleményünk szerint pontosan juttatja kifejezésre az 
identitásnak a Fichte-Studienben kidolgozott fogalmát, amely szerint az iden-
tikus lényege éppen a vált(akoz)ás azon mozgásában áll, amelyben a viszony-
ként értett identitás tagjai minduntalan áthelyeződnek, „átmozognak/átlépnek" 
[Transitus] egymásba; mintegy „átjárják" [Transitus] egymást. Nem véletlenül 
mondja tehát Novalis, hogy „az azonos (az identikus) egyben cselekszik/történik 
[handelt] is" (Nr. 327. 225.); ugyanígy: az Énként való lét [Ichseyn] „egy végtelen 
faktum, ami minden pillanatban egészen megtörténik" (Nr. 556. 267.). Nem 
nehéz észrevenni, hogy az identitás körül kibontakozó gondolatoknak tulaj-
donképpen ugyanaz a tétje, mint az ergon és az energeia fogalmának a kortárs 
elméletekben való szembeállításának is. Ennyiben hangsúlyossá válik a „rög-
zített" [Fixierung], mintegy tárgyként eleve adott identitás illuzórikussága (vö. 
Nr. 234. 177.), ami természetesen a lét kezdetben adott fogalmát sem hagyja 
érintetlenül, amennyiben az többé „semmiféle abszolút mivoltot nem juttat ki-
fejezésre", hanem az maga is vonatkozás, „abszolút reláció".65 Észrevehető, 
hogy Novalis terminológiája folyamatosan közelíti egymáshoz, majd szino-
nimává teszi a lét és az Én fogalmát, amennyiben mindkettőt abban „a szélső 
értékek [Extremen] közötti lebegésben" (lásd: Nr. 15. 113. és Nr. 555. 266.) tart-
ja megadhatónak, amely lebegés az ember számára „a realitás maga" (i. h.); ez 
az, ami számára mint tudatos létező számára „a szféra"; ez az, amin túlra nem 
juthat. A lebegés terminológiája (metaforája) ennyiben megint csak a binaritás 
genetikus kódjának látszólagosként való lelepleződését ismétli, ami a végtelen-
séget/a teljességet/az abszolútumot lényeg és látszat oppozíciójából kioldva 
trópusként (az ellentétek mentén szerveződő előfeltevések és érdekeltségek 
számára negatíve, vagyis elvétettségében) engedi megmutatkozni; magát a 
demisztifikációt is az (ires tér/a kimondhatatlan trópusaiban juttatva kifejezésre. 

„Ha volna még egy magasabb szféra, az a lét és a nemlét közötti szféra lenne - a kettő 
közötti lebegés - Valami kimondhatatlan, és ezzel már megvan az élet fogalma. "(Nr. 3. 
106.) 

65 Ami mint ilyen fogalmi képtelenség, de éppen ezt eredményezi a fogalmak kiüresítése és egymás-
ba való átfordítása. A lét fogalmának átalakulásához lásd még Nr. 456.; 247. is: „A lét a tételezés, a 
vált(akoz)ás, a tevékenység, az előállító cselekvés permanenciáját fejezi ki." 
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Az élet mint szélső értékek közötti lebegés egyben annak a temporális inter-
pretációnak a lehetőségeit is jelzi, amit Novalis végül ki is dolgoz, a létet és az 
Ént }'efenfogalomként' juttatva kifejezésre, a lebegésnek a szélső értékekkel 
való azonosíthatatlanságát, az azok közötti áthelyeződést 'a jelen rögzíthetetlen-
ségében' (Nr. 248. 187.) ismételve meg. „Az idővilágban a lét ritmikus reláció" 
(Nr. 456. 247.), az „oda- és elfordulás" eksztatikus meghatározottságának rit-
musa, amit úgy is kifejezésre juttathatunk, hogy „amennyiben a szubjektum az 
objektumra irányul, annyiban önmagába tart tovább [fortgeht] - önmagától 
önmagához" (Nr. 45. 134.), ahol mindenesetre az a szemantikai ambiguitás 
jelentkezik újra, amire már az 'ausmachen ' kifejezésével összefüggésben is felfi-
gyelhettünk (Nr. 662.). A Novalis által használt kifejezések ugyanis végleg ket-
téhasítják a reláció tagjait átfogó kezdeti egységet, amennyiben a tagok azáltal 
hogy kiadják az egységet, egyben ki is oltják azt, amiben megint csak az 
„átmozgás" és a „lebegés" sehol-ott-nem-léte jut kifejezésre. Ugyanígy a 'fortge-
hen' kifejezés egymást kizáró jelentései is pontosan adják meg a temporális 
meghatározottságú létező eksztatikus jellegét; hiszen a szubjektum az objek-
tumra irányulva nem csak folytatódik, továbbtart, hanem egyben el is tart (lásd 
megint „oda- és elfordulás"), távozik, eltávolodik önmagától: az Én az önmagán 
kívüliben folytatódik/találja meg magát. Az Én keletkezése [Entstehen] ebben az 
értelemben éppen az önmagától való elállásban [ent-stehen] érhető tetten. 

„A keletkezés [Entstehen - szó szerinti értelemben véve: el-állni (vmitól)l, a maga 
kétértelműségében a legfőbb filozófiai igazságot juttatja kifejezésre - azt, hogy az Én kül-
sővé válva elidegenedik [Entäusserung] önmagától, hogy beteljesítse magát. így vilá-
gossá válik, hogy keletkezése által az Én miként áll el önmagától. Önmagán kívül talál-
ja magát. Ez a találás a valóságba(n) való beletalálás és benneállás [Ein- und Innen-
findung]." (Nr. 98. 150.) 

A jelenlévő/a létező ennek megfelelően múltjától eloldottként és a jövőhöz még 
nem tartozóként a jelenben van („A legtulajdonképpenibb értelemben nincs 
majdan-lévő, nincs elmúlt sem, hanem csak a jelenbeli van" - Nr. 472. 254.), 
amelynek punktualitása azonban képtelen az identitás kontinuitását megala-
pozni és megtartani. A temporális értelmezés ezért megint csak a lét hangsú-
lyozott hiányát és az ennek kompenzálására való állandó törekvést (ez lenne a 
Novalis által többször hangsúlyozott „Énné levésre való késztetettség [Trieb Ich 
zu seynj" - vö. Nr. 31- 125., Nr. 32. 127.) juttatja kifejezésre, aminek értelmében 
a 'múlt' a szubjektum azon alapja, ami szerint az függő, de ami ilyenként soha 
nem lehet maradéktalanul és torzítatlanul jelen számára; a 'jövő' pedig az ezen 
vesztettség tudatában szükségszerű hajtottság [Trieb], „az eggyé levésre való 
törekvés [. . .] , törekvés a nyugalomra - ami azonban éppen ezért egy végtelen 
törekvés is, amíg a szubjektum nem válik tiszta Énné — ami mindaddig nem 
következik be, amíg az Én Én marad." (Nr. 44. 134.) Látható, hogy a Fichte-
Studien tudatfogalma ennyiben a nem-egyidejűséget emeli annak középpont-
jába, amennyiben a tudatos létezés (egzisztencia) nem esik egybe azzal ami ő 
(múlt) és amennyiben ezt az egybe-nem-esést arra nézve próbálja meg helyre-
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hozni, ami nem ő maga (jövő). De Novalis éppen az öntudat önmagával való 
nem-egyidejűségének üres terében (a kriptaszerűség újra feltűnő trópusa) látja 
megragadhatónak az ember számára lehetséges legmagasabbat, amennyiben az 
általunk vizsgált kiasztikus alakzatról kiderül, hogy az maga az abszolútum, de 
az Én legbelső sajátossága is (vö. mindezt a Logologische Fragmente egy helyé-
vel: „A legvégső elv a maga feladottságában [Aufgabe] vajon nem a legmagasabb 
paradoxont foglalja magába? Olyan tétel, mely soha nem hagy nyugtot". - NS II. 
Nr. 9- 523.). Novalis azt mondja, hogy 

„az abszolútumról való önkéntes lemondás által keletkezik bennünk a végtelen 
tevékenység - az egyetlen lehetséges abszolútum, ami számunkra adódhat , s amit nem 
találunk meg másként, csak arra való képtelenségünk által, hogy elérjünk és megismer-
jünk valami abszolútat. Ez a számunkra adott abszolút csak negatíve ismerhető meg, 
úgy, hogy cselekszünk, és azt találjuk, hogy semmilyen cselekvés által nem érhető el 
amit keresünk. [ . . . ] Az Én ama [csak] negatíve megismerendő abszolútat jelenti - ami 
minden absztrakció után megmarad - ami csak cselekvés révén ismerhető meg, és ami 
örök hiány által realizálódik." (Nr. 566. 270.) 

És ha talán túl merésznek tűnik is a Fichte-Studienhen feltárt reflexiós alakzatot 
az allegóriával összefüggésbe hozni, mi mégis ezt tesszük. Véleményünk az, 
hogy az öntudat nem-egyidejűségének tudatos kidolgozásával és az abszolútum 
adódásának a reflexiós mozgások kiasztikus alakzatába történő visszaírásával 
Novalis nemcsak a schlegeli allegória-fogalom számára teremtett alapot - amely 
nélkül annak egyes megfontolásai pusztán intuitívnek tűnhetnek - , hanem a 20. 
századi allegória-elmélet tendenciái is, szándékoltan vagy sem, ezek felé az 
eredmények felé mutatnak. Mert csak kevéssé gondolhatjuk azt, hogy Benjamin 
az általa idézett - és írásunkban is szereplő (vö. 28. jegyzet) - töredék alapján 
tenné meg azon kijelentését, miszerint Novalis „az allegória mibenlétének mély 
ismeretéről tesz tanúbizonyságot".66 Sokkal inkább azt gondolhatjuk, hogy a 
szomorújáték reflexiós alakként értett komikus figurája; az allegóriának a szim-
bólum organicitásával szemben üres formaként (kert, kamra, kripta stb.) való 
felfogása; az allegorikus alakok olyan térként, 'keretként' való megragadása, 
amelyben azok egymással felcserélődnek; a jelentések egymás helyére lépése és 
a 'megtorpanás, lökésszerű átváltás és új megmerevedés között megadható 
megszakadó ritmika ',67 ami a szomorújátékot jellemzi, a fenti alapvetések ered-
ményeit hasznosítja (így van ez még akkor is, ha mi a magunk részéről nem 
kívánjuk szisztematizálni a Novalis-szöveg és Benjamin közötti kapcsolatot). 
Amit valószínűsíteni látszik az is, hogy bár Novalis fragmentumai több ezer 
oldalt tesznek ki, de csak rendkívül ritkán használja az allegória fogalmát, és 
akkor sem egységes értelemben, éppen úgy, ahogy azt a Benjamin által kárhoz-
tatott Friedrich Schlegel teszi. Emlékeztetnünk kell azonban arra, hogy a roman-
tikus irónia vizsgálatakor Manfred Frank is - többek között - a Fichte-Studien 

6 6 BENJAMIN: i. m . 392. 
671. m. 404. 



Reprezentáció, identitás, temporalitás 3 7 9 

egyes helyeit nevezi meg a romantikus irónia megvalósulásának példájaként, 
holott az látszólag nem tematizálódik a szövegben. Ha azonban tudjuk, hogy az 
irónia romantikus fogalma - 'a retorika-traktátusoktól eltérően' - nem egy-
szerűen az ellenkezőjét mondja annak, amit gondol, „elvetve a tagok egyikét, 
hogy ezzel a másik tagot érvényesként juttassa kifejezésre",68 hanem kettős 
irányú mozgást végezve mindkét tagot (a másik szempontjából negálva azt) 
érvénytelenként hagyja hátra; akkor a fenti elemzések tükrében mindez talán 
mégiscsak indokoltnak nevezhető. Természetesen nem Frank felől kívánjuk 
elemzésünket igazolni, mert úgy véljük, hogy az allegória kora romantikus fo-
galmához a reflexiós mozgások teremtette kiüresítés lényegileg tartozik hozzá.69 

Az azonban valószínűleg mégsem véletlen, hogy Frank az irónia szerkezetének 
kettősségét felbonthatónak véli az allegória és az elmeél [Witz] alakzataira, és 
maga Benjamin is úgy fogalmaz, hogy „a töredék és az irónia is az allegória át-
alakítása".70 

Azt is látni kell - és ehhez is éppen a Fichte-Studien vizsgálódásai teremtik 
meg az alapot - , hogy az allegória fogalmának Schlegel általi, egyébként vitán 
felül labilis használata nem egyszerűen a szimbólum fogalmának helyettesítését 
jelenti. Ennek alátámasztására Paul de Man éppen azon szöveg kontextusára 
hivatkozik,71 amelyben az oly sokszor idézett kijelentés elhangzik: „A legma-
gasabb rendűt, éppen mert kimondhatatlan, csak allegorikusán mondhatjuk 
ki",72 amivel kapcsolatban - minden bizonytalanság ellenére is - fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a kora romantikus elméletek, mint láttuk, minden koráb-
binál radikálisabban kérdőjelezik meg az abszolútumnak a tudat számára való 
tényleges megjelenését, vagyis „ábrázolhatóságát".73 Ennek tudatában joggal 
gondolhatjuk úgy, hogy az allegória kora romantikus fogalmának a reprezentá-
cióval szemben sokkal inkább a nem-egyidejűség identitást kimozdító és tago-
kat kioltó mozgása a konstituens eleme, lehetővé téve ezzel az allegóriának az 
episztemológiai érdekek mentén szerveződő oppozíciókon túli értelmezhető-
ségét, ami mint ilyen nemcsak a szándékoltat véti el az ábrázolásban, de magára 
irányulva ezt az ábrázolást is dekomponálja, olyan kiasztikus teret hozva ezzel 
létre, ahonnan - negatíve - lehetővé válik a „végtelenbe való kitekintés".74 

Ezt erősítik meg azok a jelelméleti és nyelvfilozófiai következtetések is, ame-
lyekbe az ismeretelméleti megfontolások (és azoknak funkciótörténetileg 

68 Vö. FRANK: Einführung in die frühromantische Aesthetik. 342. skk. 
69 Olyannyira így van ez, hogy az allegóriát - az elmeéllel [Witz] egyetemben - Frank is „a reflexió 

néző- és fordulópontjának" tartja, vö. FRANK: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. 121. 
7 0 BENJAMIN: i. m . 393. 
71 Vö. de MAN: i. m. 9. 
72 Friedrich SCHLEGEL: Beszélgetések a költészetről. In: Válogatott esztétikai írások. Gondolat, 1980. 367. 
73 Az allegorikus kifejezésmód schlegeli elméletével kapcsolatban éppen ezért hívja fel Frank a figyel-

met arra, hogy az allegóriában a tekintet csak 'a végesen ábrázolt kioltódásában' - mintegy negatíve — 
irányul a végtelenre (FRANK: i. m. 119 ), ami a szimbólummal összefüggésben legalábbis idegenül 
hangzik. 

74 August WILHELM és Friedrich SCHLEGEL: Athenaeum töredékek - 220. töredék; i. m. 304. 
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éppen az allegorikus szerkezetre támaszkodó meghaladása) már a Fichte-
Studien első töredékeiben átfordulnak. Lét és ábrázolás inadekvátságának fel-
ismerése a jel és a jelölt viszonyára vonatkozó kérdések felmerülését ered-
ményezik; amivel kapcsolatban Novalis a következőképpen foglalja össze a 
probléma lényegét (1795-ben!): „mi lehet igaz a nyelv közegén keresztül?" 
(Nr. 11. 108.) A nem csekély jelentőségű felismerés kifejtése során pedig olyan 
jelentéselméleti feltevéseket kockáztat meg, amelyek például Benjamin dolgo-
zatában tűnnek fel megint. Eszerint Novalis úgy véli, hogy jel és jelölt csak 
„a jelölőben [ez Novalisnál mindvégig arra vonatkozik, aki a jelölés aktusát 
végrehajtja, aki a kijelentést megteszi] azonosak - egyébként teljességgel nem-
azonosak [...] Pusztán a jelölőben vonatkoznak egymásra." (uo.) És ha 
Benjamin - Baadert idézve — azt mondta, hogy az allegória „teljesen képtelen 
arra, hogy valamiféle jelentést, valaminő értelmet sugározzon, azt, hogy mit 
jelentsen, az allegória készítője szabja meg. [A jelentést] ő helyezi bele a tárgy-
ba", akkor Novalisnál ez áll: „A jelölt és a jel csak [a kijelentést megtevő] számára 
áll kölcsönös vonatkozásban, és egy második jelölő számára a kettő nem 
vonatkozik szükségszerűen egymásra." (uo.) De elgondolkodtató az is, hogy a 
Fichte-Studien a nyelv eme közlésbeli megbízhatatlanságát annak a lezárul-
hatatlan mozgásnak tulajdonítja, amit „Transitus"-nak nevez, amennyiben ügy 
véli, hogy 'a szavak [Worte] magukban foglalják ezt az egymásba átmozgó 
egymást-átjárást [Transitus]', sőt „valamennyi [szó] ezen nyugszik" (Nr. 282. 
200.). Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Studien utolsó harmadában Novalis 
már a fogalommal [Begriff] látja leírhatónak a szférát (Nr. 517. 26l. és vö. 
Nr. 475. 254.), azt amit több helyen létnek nevezett, és emlékszünk arra, hogy a 
lét mint „a puszta, tárgy és tartalom nélküli tevékenység kifejezése" vált 
megértetté, akkor tulajdonképpen megadtuk azokat a pontokat, amelyek men-
tén Novalis a nyelv közlésfunkcióját problematizálva megalapozza az önmagán 
túlra nem mutató nyelv elméletét. Eszerint 'a nyelv sajátja éppen az, hogy csak 
magával törődik', amiért is az a matematika tételeihez hasonlón 'kiadja önmaga 
világát, csak önmagával játszik és semmi mást nem juttat kifejezésre, mint saját 
csodálatos természetét' (NS II. - Monolog; 672.). Ezért van az, hogy „aki pusztán 
a beszélés kedvéért beszél, az a legfenségesebb és legeredetibb igazságokat 
jelenti ki/mondja ki. Ha azonban valami meghatározottról akar beszélni, úgy a 
nyelv szeszélye a legnevetségesebb és legfonákabb dolgokat mondatja vele" 
(uo.), az Én kiasztikus alakzatáról való beszédet is egy újabb, a nyelvre magára 
jellemző dekompozícióba írva ezzel bele. 



Hansági Ágnes 

NÉHÁNY GONDOLAT 
MESTERHÁZY BALÁZS REPREZENTÁCIÓ, IDENTITÁS, TEMPORAUTÁS 
CÍMŰ DOLGOZATA KAPCSÁN 

Mesterházy Balázs dolgozatát, amelyben az allegória kora romantikus fogalmá-
nak üjraszituálására Novalis Fichte-Studien\ének értelmezése kapcsán vállal-
kozik, akkor is nagyléptékű és figyelemre méltó vállalkozásként kellene értékel-
nünk, ha nem olyan diszkurzív térben volna kénytelen megszólalni, amely 
gyakorlatilag nem létezik. Az a ,,mentális"(?) szótár ugyanis, amelyet a szöveg 
játékba hoz, és amely egyúttal megnyitja a szöveg játékterét, olyan romantika-
tapasztalatot előfeltételez, amely még nyomokban is csak alig ütött át a honi 
beszédforgalmazás romantika-értésében. Az a romantika-tapasztalat, amely Paul 
de Man, Manfred Frank vagy Kari Heinz Bohrer („életkorukat tekintve" poszt-
modern - az első szerző esetében már nem is egészen mai) kérdéseit is legiti-
málta, a magyar irodalomtudományos diskurzusban olyan nyelvvel találja magát 
szemben, amely még a modernség horizontjában feltehető, megszólaltatható 
kérdésekre sem rendelkezik érvényes válaszokkal. Egy ekképpen kondicionált 
beszédhelyzetben (amikor ráadásul a magyar romantikát mind a professzionális 
irodalomkritika, mind a kultúraközvetítés, egy széles értelemben vett irodalmi 
nyilvánosság, a leggyakrabban, ha sokszor reflektálatlanul is, a hiány, az üres 
hely metaforáival képes csak körülírni) nem lehet eléggé méltányolni az ilyen és 
ehhez hasonló vállalkozások jelentőségét. 

A dolgozat bevezető fejezetének egyik kiindulása, mely szerint „a romantika 
kulcsfontosságú szerephez jut az allegória története során", már megelőlegezi 
azt a nem egyszerűen metodológiai súlyponteltolódást, amely inkább egy lehet-
séges fogalomtörténeti megközelítésnek enged, mint egy esetleges funkció-
történetinek. Eltekintve mindazoktól a szempontoktól, amelyek egy fogalom-
történeti vizsgálódás gyakorlati hozamát kérdésessé, lehetőségeit aggályossá 
tehetik, a funkciótörténeti közelítéssel szemben, a fogalomtörténeti kérdésfel-
tevés lényegénél fogva nem számol(hat) azzal, hogy amit „romantikának" 
neveznek, az legalább annyira aleatórikus patternek (szövevényes/bonyolult) 
hálózata, mint az, amit „allegóriának" neveznek. Másfelől: miközben Thomas 
Kuhn mára jóformán felmondandó leckévé szürkült, és megfontolásai a versen-
gő paradigmákról, a rivális paradigmák „összemérhetetlenségéről",1 a „látás 

1 Thomas KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete. Ford. BÍRÓ Dániel. Gondolat, Bp., 1984. 198. 
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megváltozásáról" szinte közhelyekké koptak, azonközben gyakran megfeled-
kezünk arról, hogy valójában komolyan számoljunk ezekkel a belátásokkal. 
Ha ugyanis ezt tennénk, akkor könnyen beláthatóvá válna, hogy a fogalom-
történet szükségessége és hasznossága mellett nem csak PRO, de vele szemben, 
KONTRA érv is lehet, sőt sokkal inkább az, amit a paradigmaváltások meg-
határozó konstituensei jelentenek, ami a paradigmaváltások szükségszerű vele-
járója. Vagyis hogy a fogalmak mindig megváltozó jelentésének analízisével 
legföljebb az őket tartalmazó szótár, és működtető kognitív repertoár, a mindig 
változó felhasználói kognitív sémákig juthatunk el, de hogy ez azután további 
termékeny kérdezőhorizontok megnyitásához vezessen, nehezen volna elgon-
dolható. Mindezt tekintetbe véve is termékenyebbnek látszik és lényegesen 
nagyobb gyakorlati hozammal járhat egyfajta funkciótörténeti megközelítés. 
S bár a dolgozat explicit vállalásaitól igencsak távol áll egy szisztematikus fo-
galomtörténet akárcsak vázlatos felvezetése is, a szöveg mégis ott a legerősebb, 
ahol a fogalomtörténet kísértése a legtávolabbi. A dolgozat Novalis-olvasata 
valóban briliáns értelmezés. 

Talán nem teljesen érdektelen az sem, hogy ugyan a dolgozat argumentáció-
ja Benjamin allegória-elméletének kapcsán jut el Novalisig, és az allegória kora 
romantikus fogalmának olyan értelmű explikációjáig, amely a reflexiós mozgá-
sok teremtette kiüresítést lényegileg hozzátartozóként értelmezi; abban az im-
pulzusban, amelyet Benjamin korai írásai jelentettek2 a romantika újrafelfede-
zésében, és hatottak jelentékenyen a modemség tudatára is, a reflexió mint 
olyan, éppenséggel kulcsszerepet játszott. (Nyilván nem véletlen, hogy hár 
„kronológiailag" Benjamin nem éppen az első volt a sorban, Bohrer 1989-es 
könyvében3 mégis neki szenteli az első fejezetet, és az explikáció vezérfonala itt 
is a reflexió.) Benjamin a Schlegelek és Novalis töredékeiben a modern esztétika 
bizonyos sarokpontjait látta - már ekkor - kodifikálódni. Benjamin tehát, ami-
kor újra felfedezi a romantikát, a maga modern esztétikáját, a modernség szá-
mára lényegi vonásait véli felfedezni a romantikában; az, amit romantikának ne-
vez, egyfajta előképe, előzménye a jelennek. Hasonlóképpen megfigyelhető ez 
az eljárás az itt idézett Manfred Franknál éppúgy, mint számos más szerzőnél. 
Jelen sorok írója csak egyet érteni tud azzal, ahogyan Mesterházy Balázs vitába 
szállva Manfred Frankkal a novaiisi identitásfogalmat nem egyszerűen a mo-
dernség, de a posztmodern érdekeltségi körébe is utalja. Mindazonáltal nem tar-
tok megkerülhetőnek egy ebből fakadó kérdést. A fenti (Manfred Frank-i) 
eljárásnak, és minden ehhez hasonlatos következtetésnek (így Mesterházy 
Balázsénak is) van egy rejtett implikátuma: mégpedig, hogy a megelőző és a 
rákövetkező korszakot — esetünkben a romantikát és a modernséget majd a 
posztmodernt - egy „előzmény"-,.következmény" sémában helyezik el. Egy 
„előzmény"-„következmény" struktúra „csupán" az ok-okozatiság struktúra-

2 Walter BENJAMIN: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. 1917. 
3 Karl Heinz BOHRER: Die Kritik der Romantik. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989. 
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mozzanatában különbözik az előtte-utána szerkezettől. És bár az igaz, hogy a 
kontinentális irodalomtudományos diskurzusokban a hatvanas évektől jól kive-
hetően megindult az a tudománytörténeti váltás, amely az „epochális" korszak-
fogalmakat a „kontingens" korszakelképzelések és meghatározások felé nyitot-
ta, a romantika fogalma, akárcsak a többi „korszakfogalom", nem minden eset-
ben tudott megszabadulni objektivisztikus implikátumaitól. A fentebb említett 
ok-okozati séma márpedig nyilvánvalóan csak akkor tud előállni, ha tradi-
cionálisan „faktuális" (objektivisztikus, totalitástörténelemben értelmezett) 
korszakfogalmakban gondolkodunk. Ha azonban elvetjük a korszakok „fak-
tuális" értelmezését, és számolunk azzal, hogy ami adott, az maga is interpretá-
ció eredménye, akkor az egyes irodalomtörténeti „korszakok", az olyan struk-
túrák tehát, mint a romantika, értelmezhetők az újraírás/újraolvasás egy 
alakzataként, amely struktúrák fenntartásában és feltételezésében az „újra-
író"/„újraolvasó" diskurzusok annyiban érdekeltek, amennyiben a korszak, 
esetünkben a romantika kánonjának mindenkori újrakonstituálásában önnön 
előfeltevésrendszereik legitimációját képesek megteremteni. 



Kulcsár-Szabó Zoltán 

FOGALOMTÖRTÉNET ÉS/VAGY HAGYOMÁNYTÖRTÉNÉS? 

- Hozzászólás Mesterházy Balázs 
Reprezentáció, identitás, temporalitás című dolgozatához -

Mesterházy Balázs tanulmánya olyan feladatra vállalkozott, melynek elvégzése 
nagyban hozzájárulhat a honi irodalomelméleti diskurzusok jelenkori önértelme-
zéséhez, illetve ezen önértelmezések történeti vetületének tisztázásához. Olyan 
fogalom értelmezéséhez kínál ugyanis történetileg is kidolgozott perspektívát, 
mint az allegória, amely az utóbbi évek szinte mindent elsöprő lendületű Paul de 
Man-recepciója révén gyakran, ám sok esetben eléggé kétes következetességgel 
és szigorúsággal használt kifejezésként jelenhet meg - gyakorlatilag bárhol. Látni 
kell persze azt is, hogy az irodalomértelmezés nyelvében ilyen, századok óta nem 
szűnő interpretációs aktivitással övezett fogalmak a használatok sokfélesége miatt 
egyfelől igénylik, másfelől viszont szinte lehetetlenné teszik önnön történetük 
operacionalizálását a mindenkori megértés számára. 

Ugyanis - némi képzavarral élve - fogalomtörténet legyen a talpán, amely 
képes volna boldogulni a legnevezetesebb retorikai fogalmak főbb hagyo-
mányvonalainak feltárásában rejlő nehézségekkel. Gerhard Kurz - Mesterházy 
által is idézett - alapvető munkájának különbségtétele metafora és allegória 
között például szinte artikulálhatatlanná válik egy olyan teoréma kontextusá-
ban, ahol a metafora a metonímiával szemben értékelődik (le), mint de Man írá-
saiban. Kurz szerint például a metaforánál - összhangban a metaforaelméletek 
jelentős részével — valamiféle „jelentés-összeolvadásról" van szó (350.), ami 
ellentétben áll az allegóriában megjelenő „jelentésugrással". De Man felfogá-
sában ez utóbbi tulajdonság sokkal inkább a helyettesítés kitüntetett alakzata-
ként kezelt metaforát jellemzi, amely a defigurációs potenciállal rendelkező, 
hiszen az „érintkezés" meghatározó mozzanatával együtt - a retorikai hagyo-
mánytól eltérően - a „véletlenszerűség" attribútumával is rendelkező meto-
nímiával szemben az olvashatóság illúzióját fenntartó elvként, az esztétikai 
ideológia alakzataként ismerhető fel. 

A metafora, allegória, szimbólum és a hasonló fogalmak történetileg nagyon 
is különböző meghatározásai nem vethetők össze, hiszen valójában mindegyik 
használati módban relacionális fogalmakként működnek, olyan viszonyokra 
épülő retorikai szisztémák részeiként, amelyek nemigen feleltethetők meg egy-
másnak. Hegel éppúgy Winckelmann szemére veti, hogy következetlenül hasz-
nálja az allegória fogalmát, mint Walter Benjamin Friedrich Schlegelnek, s ami-
kor Hans Robert Jauß és de Man vitája Hegelnek az Esztétikan belül némiképp 
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zavaróan elhelyezkedő allegória-koncepcióját érinti, alighanem abból adódik az 
elkerülhetetlen disszenzus, hogy a vitában latensen Derrida egyik Hegel-értel-
mezése is benne van, amelynek viszont azt a kérdést lehetne feltenni, hogy 
mennyiben jogosult az 1830-ban kiadott Esztétika rendszerének belső törését az 
1817-es Enciklopédia néhány passzusával magyarázni. Benjaminnak Schlegel 
nevezetes meghatározása felett gyakorolt - Mesterházy dolgozatában is bizo-
nyos szereppel bíró (355., 359-) — kritikája például egyfelől - a „szimbólum" 
romantikus és klasszikus modern poetológiai eszményének kontextusában -
legitim állítás, másfelől viszont - az allegória rehabilitációjának a kora roman-
tikus esztétikától többek közt é p p e n Benjáminon keresztül a hatvanas évek 
meghatározó újraértelmezései irányába mutató rejtett hagyománytörténetében -
(ön)félreértésnek is minősíthető. 

Benjamin és Schlegel allegóriáról alkotott nézetei bizonyos értelemben ugyan-
azon felismerés köré telepített művészetfelfogás két oldalának tekinthetők -
Mesterházy kitűnő tanulmányának éppen az az egyik legfontosabb eredménye, 
hogy ezt a viszonylatot - a kora romantikus reflexiós filozófia kontextusának 
bevonásával - érthetővé teszi, Novalis Fichte-Studien\ének elemzésével. Az 
allegória fogalomtörténete persze éppen azért hagyománytörténés, mert 
valóban „történik": mi sem bizonyíthatja ezt jobban, mint az, hogy de Mannak 
A temporalitás retorikája című írásában a kora romantikára visszamutató alle-
góriafelfogása később, az Aesthetic Ideology tanulmányaiban éppen Hegel köz-
bejöttével módosul - s ami a későbbiek szempontjából is rendkívül fontos lehet, 
az az, hogy ez a módosulás feltehetőleg abban áll, hogy a Hegel Esztétikáidban 
megjelenő allegóriafogalom de Man-féle értelmezése az „eredettől való el-
távolodás" konstitutív mozzanatát az „én" valamifajta tételezése1 helyett immár 
a „grammatikai alany" (kevésbé antropomorf, s ezzel együtt nyelvi szükség-
szerűségként értendő) instanciájához közelíti (hasonlóan egyébként A tempo-
ralitás retorikája iróniafogalmának 1977-es újragondolásához).2 Mindez de Man 
számára az emlékezés („Erinnerung" és „Gedächtnis" viszonyának) hegeli prob-
lematikáját helyezi előtérbe, ami viszont érdekes párhuzamot mutat az ezer-
kilencszáznyolvanas—kilencvenes években új szakaszához érkező, a „frankfurti" 
alapoktól mindinkább elszakadó német Benjamin-recepcióval. Vagyis: itt a kora 
romantikától Benjamin felé mintha Hegelen keresztül vezetne az út, Hegel min-
denesetre kikerülhetetlennek látszik, ellentétben például A temporalitás retori-
kájával. 

Az ehhez hasonló nehézségekbe ütköző fogalomtörténeti megközelítés tehát 
nemigen tehet mást, mint hogy - ö n n ö n szükségszerű korlátait belátva - kon-
textusokat kínál annak a korpusznak, amely - egyébként némiképp maga is 

1 Paul de MAN: A temporalitás retorikája. In: THOMKA Beáta (szerk.) Az irodalom elméletei. I. Pécs, 
1996. 31-32. 

2 Paul de MAN: The Concept of Irony. In: uő: Aesthetic Ideology. Minneapolis, 1996. 
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allegorézisre szorulva - bizonyos teorémák maradványaként, egyfajta hátra-
hagyott archívum materialitásaként írható csak le: a fogalom (amely rendelkezik 
a név bizonyos attribútumaival) - emlékmű.3 

(Egy lehetséges másik út talán a fogalommeghatározások nyelvi-retorikai 
vizsgálatából adódhat: szembetűnő ugyanis például az allegória különböző jel-
lemzéseinek jól csoportosítható metaforikája, amennyiben itt elsősorban hiány-
alakzatok [„rom", „töredék", „széttöredezettség"], az ellenállás és az idegenség 
attribútumai [„szigorú", „hideg", „hűvös", „rideg"], valamint a „tartalmazás" sze-
mantikai mozzanata [„kamra", „lomtár", „szoba", „kripta", de ide sorolhatók a 
Derrida Hegel „szemiológiájáról" írt tanulmányának címében szereplő „akna" és 
„piramis" is] halmozódnak egymásra. Kérdés, vajon ezek használata, összjátéka 
és egymáshoz való viszonya elárulhat-e valami újat, valami eddig nem tudottat 
az allegória történetéről? És kérdés az is, vajon miként értelmezendő az a sajá-
tosság, hogy az allegóriáról szóló diskurzus maga is erőteljesen és nyíltan alle-
gorikus? Mennyiben képviselhet ez valamifajta önreflexív potenciált?) 

Mesterházy dolgozatának az a célja, hogy egy kora romantikus reflexiós 
filozófia példáján keresztül megmutassa, miként tárható fel annak diskurzusá-
ban az allegória szerkezeti elve, s hogy ezzel az allegória benjamini felfogásá-
nak előzményét - némiképp Benjáminnál is vitába keveredve — a kora roman-
tikában mutassa fel. Ez a kapcsolat a dolgozat alapján bizonyítottnak mondható, 
egy-két megszorító megjegyzés azonban idekívánkozik. Egyfelől az, hogy a 
Novalis-töredékekben kimutatható reflexiós séma allegorikus, nem jelenti szük-
ségszerűen egy, a Benjáminét megelőlegező allegóriafelfogás implikációját, 
még a Schlegellel rokonítható szöveghelyek révén sem. Az a törés vagy sza-
kadás, amelyet a Fichte-Studien a reflexiós sorokban észlel, szerkezetileg ugyan 
valóban allegorikus, sőt az is ezt az összefüggést támasztja alá, hogy Mesterházy 
szerint Novalisnál (368.),4 de például Schlegelnél is e szakadék allegorikus 
„kitöltésének" funkciója a művészetben ismerhető fel. Csakhogy ezzel meg-
nyílik egy tágabb filozófiai kontextus, amely már erőteljesen eltávolodik az alle-
gória specifikus problémájától. Például Az ítélőerő kritikádnak közismert „hiá-
tusbetöltő" szerepe a másik két kanti kritika között éppígy visszavezethető erre 
a sémára. (Itt is adódik továbbgondolásra érdemes értelmezési lehetőség: 
de Man Kant-értelmezése Az ítélőerő kritikáján belül a fenséges-fogalmakban 
érzékeli a rendszer egyfajta diszartikulációjának mozzanatát. Érdemes volna 
egyszer szemügyre venni az allegória és a fenséges viszonyát.) 

A dolgozat Novalis Frank által hol „a kora romantika legjelentősebb filozófiai 
tanulmányának", hol egyenesen „zseniálisnak" nevezett Fichte-Studien\éX. ele-
mezve (s az elemzés során Frankot követve, illetve vele egy ponton meggon-
dolkodtató vitát kezdeményezve) kimutatja, hogy „a reflexió reflexiójából" ere-

3Lásd ehhez B. MENKE: Das Nach-Leben im Zitat. In: A. HAVERKAMP-R. LACHMANN (szerk.) Ge-
dächtniskunst. Frankfurt, 1991. 97. 

4 Vö. még M. FRANK: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt, 1989- 255. 
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dő önérvénytelenítés spekulatív alakzata miként tárja fel egyfajta analizálható 
identitásfogalom elégtelenségét, sőt a tiszta fogalom tételezhetetlenségét 
(370-373-). Mesterházy szép elemzése alapján az is beláthatóvá válik, hogy a 
szöveg alapvető retorikai eljárásai, a chiasztikus alakzatok láncolatai folyama-
tosan egy performatív létesítő aktus és egy kognitív műveletsor egymást ellen-
tételező, de nem kauzális egymásutániságban megmutatkozó kettősségére utal-
nak, ami kétségkívül a dekonstrukció (és Nietzsche!) retorikafelfogása felől is 
termékeny értelmezés tárgyává teheti Novalis töredékeit. S minthogy ez a 
chiasztikus kereszteződés bizonyos értelemben az allegória legsajátabb helyé-
nek tekinthető (legalábbis de Man retorikája szerint), a Fichte-Studien kiemel-
kedő szerepe az allegória hagyománytörténetében igazolhatónak tűnik. 

Ugyanakkor adódhat egy-két olyan, megfontolást igénylő érv, amelyek a 
konkrét Novalis-Benjamin-összefüggést illetően bizonyos óvatosságra inthet-
nek, vagy annak érvényét csak némi megszorítással igazolhatják. Egyfelől: nem 
lehetséges-e az, hogy az említett spekulációs alakzat és az allegória összefüg-
gése inkább egy — Frank kifejezésével élve - „generációs élmény" megnyil-
vánulásának dokumentuma, s kevésbé ad alkalmat az allegória kora romantikus 
felfogása és annak 20. századi koncepciói között tételezett összefüggés módo-
sítására? Például az allegória hagyományosan legfőbb attribútumát, a „kettős 
jelentést" illetően kínál-e valami új felismerést a Fichte-Studien ebben a történeti 
összefüggésben? A Fichte-Studienre vonatkozó következtetéseket továbbá épp-
úgy le lehetne írni az irónia fogalmával is, legalábbis annak A temporalitás reto-
rikájában megfogalmazott felfogása értelmében, igaz persze, hogy éppen ez a 
tanulmány a két alakzat szoros egymásrautaltsága mellett foglal állást. 

Egyébként, ha már szóba került, érdemes visszatérni egy pillanatra de Man 
allegória- és iróniafelfogásának megváltozásához, illetve az ebből eredő kér-
désekhez. Talán nem teljesen elhibázott ugyanis az a feltevés, hogy a Fichte-
Studien allegorikussága közelebbi kapcsolatba hozható A temporalitás retoriká-
ja de Manjával, aki itt amúgy is a kora romantikához fordul vissza allegória- és 
iróniafogalma kidolgozásánál, mint Benjáminnál, aki de Man számára mun-
kássága későbbi szakaszában vált fontossá. A temporalitás retorikája tételeinek 
revíziója vélhetőleg azzal a - már említett - körülménnyel magyarázható, hogy 
a kései de Man - nyelvelméleti megfontolásaival összhangban — megkísérelte 
eloldani az allegória és az irónia temporális struktúráját annak szubjektumra 
való vonatkoztatottságától. Ez a váltás Benjámint és Hegelt közelebb hozta de 
Manhoz, mint a kora romantikát, eltekintve a posztstrukturalista kánon álló-
csillagához, Friedrich Schlegelhez való viszonyától. 

A Novalis-Benjamin-kapcsolat tekintetében a legfontosabb problémát a tem-
poralitás kérdése jelentheti. A „melankólia" és az „allegória" szoros kapcsolata 
Benjáminnál nem független a (történetiként is értendő) emlékezet kérdésétől -
ezt az aspektust az utóbbi évek jelentős Benjámin-értelmezései (például Bettine 
Menkéé, Anselm Haverkampé) még inkább előtérbe helyezték. A Fichte-Stu-
dien temporalitás-felfogásának idekapcsolhatósága meglehetősen problema-
tikus kérdés, amennyiben az időbeliség Novalisnál egy, a tudatfilozófia által 
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kondicionált értelmezési keretben, láthatólag mintegy a reflexiós sorok struk-
túramozzanataként jut szerephez. S bár Frank kiemeli „az öntudat időbeliségét" 
a Fichte-Studienhen5 — többek közt a nála egy helyen azért említett „Transitus" 
teljesítményeként —, Benjaminnak a történetiséggel s annak a szubjektumtól 
független materialitásával számot vető időfelfogását aligha lehet problémátlanul 
egyeztetni a Fichte-Studien implicit időfelfogásával, ahol az időviszonyok a 
reflexiós sorok rögzíthetetlen produktumaiként jelennek meg. „Az Eggyé le-
vésre való törekvés [...] egy végtelen törekvés is, amíg a szubjektum nem válik 
tiszta Énné - ami mindaddig nem következhet be, amíg az Én Én marad", 
olvasható a Fichte-Studien időbeli tudatfogalmának egyik bizonyítékaként (377.): 
ez sokkal inkább a kora romantikus allegóriának A temporalitás retorikája által 
megfogalmazott időbeli tapasztalatát idézi fel („az allegória mindenekelőtt a 
saját eredetétói való eltávolodását jelöli, s lemondva az időbeli egybeesés nosz-
talgikus vágyáról, nyelvét eme időbeli különbség révén keletkező üres térben 
teremti meg. Az ént megóvja attól, hogy illuzórikus módon azonosítsa magát a 
nem-énnel, melyet így, bármily fájdalmas is, puszta nem-énnek tekinthet."). 

Végezetül számolni kell a Fichte-Studien allegorikusságának és Benjamin 
allegóriafelfogásának kontextusai közötti jelentős különbségekkel. A német 
szomorújáték eredete (1928) allegóriafogalma ugyanis Benjamin Baudelaire-
esszéiben és A műalkotás a technikai sokszorosítás korában című tanulmá-
nyában (1936) visszhangzik, közvetlen értelmezési környezetét tekintve a mű-
alkotás aurájának megszűnésére, a művészet „áru-jellegére" és ezzel kapcsolat-
ban az allegória „haszonelvűségére" vonatkozó tételeivel áll összefüggésben. 
Ezek a tapasztalatok Novalis számára értelemszerűen nem állhattak rendelke-
zésre. 

Ez nem pusztán adalékot jelent minden fogalomtörténet „nyomorúságához", 
paradox módon inkább azt jelzi, hogy a lehető leginkább járható utat olyannak 
kell elképzelni, mint amilyet Mesterházy Balázs dolgozata végigjárt. Láthatóvá 
tette ugyanis, hogy egy olyan „mozgó" fogalom, mint az allegória, miként képes 
átírni önnön hagyományának történetét, és ezzel nagyon pontosan és követ-
kezetesen mutatott fel egy olyan perspektívát, amely feltárja fogalomtörténet és 
hagyománytörténés kibékíthetetlen konfliktusát. 

3 FRANK: i. m . 2 6 4 - 2 7 2 . ; 267. 
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DÉRY TIBOR: AZ ÁMOKFUTÓ 

- Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához -

Déry illusztrált hosszúverse saját keltezése szerint 1921 áprilisából származik. 
Végleges formáját valószínűleg csak 1922 márciusa után nyerte el, ám a köl-
temény a kézirat tanúsága szerint már 1921-ben lényegében készen volt. Ez a 
tény akkor válik fontossá, ha az 1920-21-es éveket megpróbáljuk elhelyezni a 
magyar avantgarde művészet történetében. Déry műve egy olyan korban 
született, amikor a magyar avantgarde általános átalakuláson ment keresztül. 
A Tanácsköztársaság előtti aktivista világnézet és művészetfelfogás már a,for-
radalom idején erős ellenállást váltott ki még a kommunista vezetésből is. Kun 
Béla a kommunista párt országos gyűlésén dekadens burzsoá művészetnek 
nevezte az aktivizmust. A beszéd a Vörös Újság 1919. június 14-i számában 
napvilágot is látott, ám Kassák hiába válaszolt rá már a másnap megjelenő 
Mában (Levél Kun Bélához a művészet nevében), a helyzet rövidesen a Ma 
betiltásához vezetett. A folyóirat 1919- július elsején jelenhetett meg utoljára. 
Kassák számára az egyetlen elégtételt az jelentette, hogy az ifjúmunkások június 
21-i kongresszusukon kijelentették, hogy „értik és igenlik az új művészetet". 
Kassák a Boldog köszöntés1 című verssel válaszolt a nyilatkozatra. Már ekkor lát-
szott azonban, hogy az aktivizmus pártfüggetlen, a kollektív individuumot az 
önművelés kassáki eszméjén keresztül megvalósítani szándékozó mozgalma 
kivihetetlenné vált. A Tanácsköztársaságban való részvétel eredménye csupán 
annyi volt, hogy Kassákék elképzeléseinek megvalósítása véglegesen derékba 
tört, és az emigrációt is vállalniuk kellett. 

A magyar emigrációnak három központja alakult ki: Bécs, Berlin és Párizs. Az 
igazi központ mégis Bécsben volt, az addig is meghatározó egyéniségként és 
irodalomszervezőként működő Kassák körül. Kassák rövid hallgatás után, 1920. 
május elsején újraindította a Mát, amely 1925-ös utolsó megjelenéséig őrizte 
ugyan az aktivista folyóirat alcímet, de lapjain már az első év után is egészen 
más művészetfelfogás uralkodott. Az emigráció nemcsak az aktivista mozgalom 
csoportjainak átalakulását okozta ugyanis, hanem a művészetről alkotott 
elképzeléseik megváltozását, és a csoporton belül jelentkező differenciálódást 
is. Kassák és köre új művészeti irányzatokkal kellett szembesüljön, s számot kel-

xMa 1919/8. 182-183. 
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lett vetnie saját korábbi (politikai és művészeti) elképzeléseivel. Ennek ered-
ményeképpen a csoport több alkotója kivált az addig aránylag egységes moz-
galomból, új folyóirat alapítások és új programok születtek. 

Az emigrációban a forradalom lelki és művészi feldolgozásának feladata elő-
hozta az aktivista mozgalmon belül feszülő ellentéteket. Az emigráció kialakuló 
új csoportosulása egyrészt nem ugyanazokat az alkotókat foglalta csupán magá-
ban, akiket korábban - a Ma munkatársai lettek olyan később jelentős művé-
szek is, mint Németh Andor vagy Déry, akik az aktivizmus egykori mozgal-
mában nem vettek részt - , másrészt a kiközösített létforma felszínre hozta a 
művészi és társadalmi célok újrafogalmazásának igényét, ami konfliktusok 
nélkül nem mehetett végbe. A húszas évek elejére ennek következtében a ma-
gyar avantgarde irodalom három részre szakadt. Az egyik csoport, amely a régi 
aktivista eszmények folytatását tűzte ki céljául, kivált Kassák köréből, és ú j 
folyóiratok köré csoportosult, illetve a Magyarországon maradt vagy más orszá-
gokba emigrált kommunista alkotókkal és politikai személyiségekkel próbált 
kapcsolatot teremteni. A másik csoport, amelyhez Kassák, Reiter, Mihályi és más 
Kassákhoz kötődő alkotók tartoztak, megpróbálták az aktivizmus formanyelvét 
az avantgarde új mozgalmai és saját kísérleteik segítségével egy megváltozott 
(elsősorban) művészeteszményhez igazítani. A harmadik csoport azokból az 
alkotókból állt, akik nem vettek részt az aktivista mozgalomban, így az aktivista 
kifejezőeszközök nem hatottak költészetükre. Déry, Illyés és József Attila a leg-
jelentősebb képviselői ennek a csoportnak. Számukra olyan új költői technikák 
és irányzatok integrálása vált lehetővé, amelyek Kassák és köre számára már 
nem voltak befogadhatok (dada, szürrealizmus). Ezzel egy olyan formanyelv 
született, amely az avantgarde irodalom továbbvitelét és egy új irányzat ki-
alakítását is lehetővé tette, egy olyan nyelv, amely radikálisan különbözött 
Kassák „konstmktivizmusától". Mindezt azonban Kassák csoportján belül és az 
emigrációval szoros kapcsolatban hajtották végre. 

Az aktivizmus folytatásának módjával kapcsolatban keletkezett nézetel-
térések miatt 1924-re már csak néhány alkotó maradt Kassák mellett. Barta 1922 
augusztusában kiáltványban jelentette be, hogy új lapot alapít Akasztott ember 
néven, mely később élesen szemben állt Kassák körével, s a benne megjelen-
tetett tanulmányok Kassákot az aktivizmus eszméinek elárulásával vádolták 
meg. Barta ezt a nézetét még 1932-ben is fenntartotta, amikor pedig már magyar 
avantgarde irodalomról sem nagyon lehetett beszélni. A Sarló és Kalapácsban 
így ír Kassákról: „Én Kassák Anna »Egy ember élete« című könyvsorozatomban 
és egy renegát könyvsorozata című életemben s már mindjárt annak az elején is, 
mindig arra törekedtem, hogy egy (a művészet szent, »osztályfeletti« csirizébe 
mártott) üleppel két lovat üljek meg (egy vöröset és egy szociálfehéret).. ."2 

Barta rövid dadaista korszaka után (Tisztelt Hullaház, Igen) tanmeséket kezdett 
írni (Mese a menetelő emberről, Mese az indulókról), melyek sematikus és 

2 BARTA: Mit mond Kassák? Mit mondunk mi? Sarló és Kalapács 1932. 2. 7. 
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agitáló tartalmukkal a munkásosztály uralomra jutásának történelmi szükség-
szerűségét hirdették. Barta kiválásával egy időben Mácza János és azután Uitz 
Béla is elhagyta a Mát. Mindketten hasonló okokból, mint Barta. Uitz Komját 
Aladárral és Rosinger Andorral 1922 májusában megalapította az Egység nevű 
kommunista folyóiratot, melynek három száma jelent meg Bécsben, azután 
Berlinbe költözött. Uitz Kassák „öncélú" képarchitektúráinak hatására döntött 
úgy, hogy elhagyja a folyóiratot. A Tanácsköztársaság okozta krízis feldolgo-
zásának az avantgarde művészet céljainak újragondolása (Kassák), vagy a régi 
eszmék melletti következetes kitartás voltak a lehetséges útjai. Kassák aránylag 
korán arra a következtetésre jutott, hogy az aktivista kétpólusú költészetnyelv, 
mely a régi elavult polgári berendezkedés és az új, haladó negyedik rend pate-
tikus szembesítéséből állt, alkalmatlan a művészet új céljainak megvalósítására, 
s a megváltozott helyzetben már nem folytatható. Az 1920-ban megjelenő nagy 
eposz, a Máglyák énekelned már olyan kísérleteket foglalt magába, amelyek az 
aktivista versnyelv megújításának előképét jelenthették. A feladat a diszharmó-
nia műbe foglalása volt, amely lehetőséget biztosíthatott a kétpólusú aktivizmus 
meghaladására. A Máglyák énekelnek szövegébe, annak ellenére, hogy az akti-
vizmus kötelező pátoszával zárul: „A város fölött vörös csillagokat esőztek az 
orgonák.. . S a szegények kezében újra fölébredt a könyörtelen erő. Ó megtalált 
fiatal testvéreim!", a sematikus ábrázoláson túllépve, jellemek és tragédiák van-
nak belefoglalva, amelyek segítségével Kassák az elkötelezett hang mellett a 
megváltoztatás, a felemelkedés reménytelenségét is érzékeltetni tudta.4 Kassák 
első próbálkozásai az aktivista hangot az aktivizmus eszközein belül, de az 
ellentmondás differenciáló szerepének bevonásával próbálták meghaladni.5 

A Ma egész körének azonban, s így Kassáknak is, ha hűek kívántak maradni 
régi eszméikhez, de „vasbetontoronyba" sem akartak zárkózni, egyetlen esélyük 
volt csupán, hogy az avantgarde művészet új irányzatain keresztül újítsák meg 
saját addigi formanyelvüket. 

A magyar avantgarde mozgalom Tanácsköztársaság utáni válsága éppen ezért 
nem elsősorban egy világnézeti csalódás következményének tekinthető - ha 
nem elhanyagolható is az a feladat, amelyet a bukás feldolgozása jelentett - , s 
nem is az olvasóközönség értetlensége vagy érdektelensége okozta krízisnek, 

3 Eredeti címe: 1919 eposz. Ma 1920/4. 
4 Dl: к ÉK Y Pál Barta Akasztott ember című költeményével állítja szembe a Máglyák énekeineket éppen 

ezekből az okokból, ami Bartának a Ma körével való szakítására is magyarázatul szolgálhat. D. P.: A ma-
gyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve. Argumentum/Böhlen, Budapest/Wien/Köln/Wei-
mar, 1996. Előszó, 35. 

3A tragikum súlyának érzékeltetésére Kassák leggyakrabban éppen azt a szereplőt használja, a sza-
kállas ember figuráját, aki az átalakított „új ember"-elképzelésnek legjobban megfelel a műben: „A sza-
kállas ember kicsattant. / Dögölni! / De a falu keresztültengerkedett a hulláin. / S a szakállas ember még 
parancsplóbban: / Dögölni! Dögölni! Dögölni! / A toronyból kirepült egy jelzőrakéta. / Valaki átlőtt tüde-
jű szolga fölkínlódta a kezeit: / Megadjuk magunkat! / De az asszonyok elharapták a logika láncát. 
Haldoklók bukfenceztek az acélgolyók után. / ő k még pergették eszelősségüket. A halál örült a gesztu-
sainak és aratott." 
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hanem nagyon gyakorlati, a versírás hogyanjára vonatkozó poétikai kérdések 
körüli bizonytalanságok és viták lecsapódásának. Kassák és csoportja a for-
radalom után is kitartott kommunista nézetei mellett, s a Tanácsköztársaság 
bukását a negyedik rend erélytelenségével indokolta. A befogadói reakció vál-
tozott ugyan, de ez a változás csak a korábbi értetlenséget igazolta. Kassák szá-
mozott költeményeinek folyamatos megjelenése hasonló ellenállást váltott ki, 
mint kubo-futurista, majd aktivista költészete, azzal a különbséggel, hogy a szá-
mozott költemények radikálisabb poétikai avantgardizmusa hatására a korábbi 
költemények felértékelődtek. Nem arról volt tehát szó, hogy erre az időszakra 
már befogadhatóvá váltak volna a korábbi alkotások, inkább hogy az újak még 
érthetetlenebbek voltak a kortársak szemében. 

A poétikai feladat megoldásának lehetőségét ekkoriban a dada kínálta. 
Annak ellenére tette ezt, hogy a magyar avantgarde mozgalom történetét te-
kintve a dadaizmusnak hatása ellenére nem lett komoly irodalmi termése. 
Ennek okát leginkább a dada recepciójából is jól látható ambivalenciában 
kereshetjük, amivel az alkotók maguk közeledtek a dadához, s amely hatásának 
tekinthető, hogy a magyar művészek nem a dadaizmus „világnézetéért" keresték 
az irányzattal való kapcsolatot, inkább egy új költői kifejezésmód megterem-
tésének lehetőségét látták benne. A magyar dada sajátosságát tehát nem azok-
ban a társadalmi feltételekben kell keresnünk, amelyek az irányzat hazai elter-
jedésében közvetve szerepet játszottak, hanem a költői nyelv átalakításának 
igényéből és irányaiból. 

A dada hazai fogadtatásában dön tő szerepe volt annak, hogy Kassák maga 
1921-ben az orosz avantgarde-ból érkező konstruktivista művészet irányába 
kezdte továbbfejleszteni művészetét. A konstruktivizmus az egyszerűséggel, a 
világ lényegi összefüggéseinek felmutatásával lehetőséget biztosított számára, 
hogy aktivista eszméinek továbbfejlődését lássa benne.6 A konstruktivizmus 
szigorú, egyértelmű törvényeknek engedelmeskedő művészete - Kassák szán-
déka szerint - lehetővé tette volna, hogy a kor ifjúmunkása felismerje benne és 
általa a kor szerkezetének alapvető törvényszerűségeit, és megfelelő gyakorlat-
tal képessé is váljon hasonló művészi kifejezésmód megteremtésére saját élet-
tevékenységén belül. A dadaizmust ugyan nem utasította el Kassák, saját művé-
szetében is kimutatható a hatása (elég csak A ló meghal a madarak kirepülnek 
vagy körülbelül az első tizennyolc számozott vers dadaista részleteire utalnunk), 
az irányzat mégis inkább veszélyként élt Kassák szeme előtt. A Máglyák énekei-
nekben a bukás tragédiájának leírásakor a következő mondat tűnik fel: „Az 
aktivista költő, akire bankrablásokat kardlapoztak rá a rendőrök, / már egészen 
a dadaizmus határáig teljesítette föl magát verseihen."7 Kassáknak a dadaizmus, 
ahogy később a szürrealizmus is, integrálhatatlan volt észelvűséget hirdető 

6Vö. Az izmusok történeté ben is vállalt irányzati felosztással, ahol Kassák az aktivizmust a konstruk-
tivizmus átfogó irányzata alá sorolta. KASSÁK Lajos: Az izmusok története. Magvető, Budapest, 1972. 
17-18. 

7 KASSÁK: Máglyák énekelnek. In: Kassák Lajos összes versei 1. Magvető, Budapest, 1969. 160. 
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esztétikai koncepciójába. A szürrealizmust is csak mint kötelezően népszerűsí-
tendő új avantgarde irányzatot támogatta. 

A dadaista mozgalom egészének megtermékenyítő és felszabadító hatása 
volt, mely lehetővé tette, hogy egy új művészetfelfogás születhessen, s nem egy 
önálló dadaista mozgalom vagy irányzat létrejöttében játszott szerepet. A dada-
izmus tartós hatása csak olyan elszigetelt, otthon maradt alkotók életművében 
mutatható ki, mint Kristóf Károly dadaista hangkölteményeiben, vagy Pala-
sovszky Ödön profán, erotikus, kissé utópikus, de mindenképpen izgalmasnak 
tekinthető műveiben, melyek egy újfajta összművészet és a tömegművészet 
ötvözeteként olvashatók. A dada térnyerése nem volt széleskörű, ám még olyan 
alkotókra is hatott, akik később az aktivista-kommunista pártművészet agitá-
toraivá váltak. Barta Sándor Tisztelt Hullaház című kiáltványgyűjteménye 
például a magyar dadaista irodalmi termésnek egyáltalán nem értéktelen 
darabja. 

A dada viszonylag későn érkezett el a magyar avantgarde művészek csoport-
jaihoz. Az első recepció 1920 végéről származik, Balázs Béla tollából, mely rövid 
ismertetés és kritika az akkor már mozgalomként szinte a végéhez közeledő 
irányzatról. Az irányzat irodalmi hatásai sem mutathatók ki csak az 1921-es 
évtől. Balázs Béla cikkében már megtalálható a későbbi dada-értelmezések 
alapvető sajátossága: az irányzatot a tagadás, a pesszimizmus, nihilizmus és 
dekadencia megnyilvánulásának tartja. „Mert a dadaizmus nem új művészeti 
irány, hanem mozgalom a művészet és az egész kultúra ellen. A megcsömör-
löttség dühe. A magát túlélt polgári kultúra önutálata. Új barbár-lázadás. Kultúr-
agóniánk tipikus tünete.. ."8 — írja. Hangsúlyoznia kell azonban, hogy a dadaiz-
mus komolyabb jelenség a futurizmusnál és az aktivizmusnál, „...mert őszin-
tébb és majdnem konzekvens." (uo.) Hevesy Iván Balázs Béla értelmezését a tel-
jes relativizmus vádjával egészíti ki: „A dadaisták, akik valamennyien az új 
művészet harcosaiból kerültek ki, a végső pontokig jutott kultúrdekadencia 
következetes befejezéseként a teljes relativizmusnak és teljes formanegációnak 
a filozófiáját hirdetik."9 Hevesy szerint a régi művészet (a l'art pour l'art irányza-
tát érti ez alatt) csődbe jutásával párhuzamosan az új irányzatok nem értek el 
semmilyen komoly eredményt. A komoly eredmény szerinte az lett volna, ha 
valamilyen egységes eszmét mutatnak fel, de mivel erre nem voltak képesek, 
csak valóságművészetek vagy konstatálóművészetek maradtak, és nem tudtak 
„tömegművészetté, a régi művészet igazi ellenlábasává teljesedni." (uo.) Az 
öncélú művészet vádja több beszámolóban is ismétlődik. Komlós Aladár a moz-
galmat „egy abszolút grimasz elefántcsonttornyába bújásának"10 nevezi, mely a 
forradalmak kudarcából született. Tamás Aladár pedig kései, már a dada halálát 
beharangozó tanulmányában azzal indokolja a korai kimúlást, hogy a dada nem 

8BALÁZS Béla: Dadaizmus. Bécsi Magyar Újság 1920. dec. 4., 3. 
'HEVESY Iván: A dadaizmus. Irodalmi Szemle 1922. dec., 3. 

18 KOMLÓS Aladár: Forradalmak után. Napkelet (Kolozsvár) 1921. 1085. 
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kötődött a való élethez, csak egy teóriából született.11 A gondolat Tamás 
Aladárnál ugyanúgy megtalálható, ó a mozgalom demoralizáló hatását említi: 
„Kimondhatatlanul káros volt azonban demoralizáló hatása, amelynek követ-
keztében a művészek minden felelősséget elvetettek cselekedeteikben, sőt 
ebből kultuszt csináltak."12 Az elemzők ugyan nem mondhatók elfogultnak, a 
dadaizmus erényeit és eredményeit is megpróbálják hangsúlyozni, művészetről 
alkotott előfeltevéseikkel mégsem tudják összeegyeztetni azt. A dadaizmust 
ugyanis elég nehéz volt a futurizmus-expresszionizmus-aktivizmus elképzelt 
fejlődési láncába beilleszteni. Az ún. „szavatlan versek" pedig végképp egy 
olyan „ballépés" kifejeződésévé váltak, amelyek - annak ellenére, hogy a szerző 
dicséri Simon Jolán expresszív, megvilágító előadásmódját — véleménye szerint 
minden lehetséges értelmezést megengednek.1 3 

A probléma feloldására egyetlen lehetőség látszott, amelyet Hevesy Iván 
valóságművészet fogalmával teremtett meg. 1923-as Nyugatban megjelent tanul-
mányában így ír a dadáról: Jö t t Antikrisztusként, hogy egy nagy, egyetemes 
tagadásban eszméltessen önmaga végromlására egy hatalmas kultúrformát."14 

A gondolat annál a Mácza Jánosnál is megtalálható, aki maga is írt dadaista 
műveket. Az aktivista költészettel való összevetés során azt írja: „A dadaista 
versek lényegileg mások. Az előbbi művészet forradalmi lendületéből adódó új 
pátoszával és romantikájával szemben ezek a realitást képviselik. És mi lehet ma 
a realitás? A rend? A logika? A kész, kemény formák? Legkevésbé."15 Mácza a 
dadaizmust a „káosz költészetének" tartja, mely visszatükrözi és felmutatja azt a 
társadalomban és az emberben élő káoszt, ami mindkettőt uralja. Barta ezt a 
gondolatot viszi tovább, amikor kiáll az új mozgalom mellett. A polgári irodalom 
bomlástermékének tartja ugyan a dadaizmust, ám értékeli benne a polgári 
kultúra önkritikáját: „Nos, mi nem is hagyjuk elvakítani magunkat tőlük, 
tisztában vagyunk azzal, hogy a l'art pour l'art arkangyalai ugyanúgy mint bohó-
cai csak a jó polgárok könnyzacskóit vagy hasizmát akarják megzörgetni. - És 
mindenesetre mély csodálattal adózunk annak a polgári kultúrának, amely 
halálra tudja magát nevetni saját rothadtságán és ostobaságán."16 

Látjuk tehát, hogy az ellenvetések egyszer a túlságosan való világhoz kötött-
séget vetik a dada szemére, másrészt ennek éppen az ellenkezőjét, vagyis hogy 
a mozgalom semmilyen kapcsolatot nem tudott kiépíteni a világgal. A kritika 
megfogalmazásmódja azonban el is veszíti jelentőségét, ha tudjuk, hogy mind-
kettő az elkötelezett (aktivista) művészet szemszögéből született. Az igazi 
probléma nem a művészet és a valóság kapcsolatában mutatkozott, hanem -
ahogy Hevesy értelmezéséből láthattuk - , hogy az új művészet semmilyen téte-

"TAMAS Aladár: A halott dada. Korunk 1927. 295-297. 
121. m. 296 . 
"TAMAS Aladár: Szavatlan versek. BMU 1922. 88., 7. 
14 HEVESY Iván: A dadaista világnézet. Nyugat 1923. II. 191-196. 
15MACZA János: A káosz költészete. Kassai Munkás 1922. március 21., 2. 
16 BARTA Sándor: Iwan Göll a polgári dadaistákról. Akasztott ember 1922/1. 10. 
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les eszmét, tanítást, vagy akár tartalmat sem foglalt magába. A dada elkerül-
hetetlennek látszott, amikor az avantgarde formanyelv átalakításáról volt szó, 
ám feltétlen híve talán egy sem akadt azok közül, akik az aktivizmusból 
érkeztek. 

A dada azonban, ha világnézetileg nem jelentett is sokat az avantgarde 
alkotók számára, a kifejezőeszközök megújítása terén nyújtott eredményeiért és 
az új alkotásmódok felszabadításáért mindenkinél elismerésben részesült. 
Kuncz Aladár írja: „A dadaisták nem akarnak írni, hanem kifejezni. Hadat üzen-
nek tehát a szavak mindenfajta logikai kapcsolatának, s természetesen bár-
minemű irodalmi beállítottságuknak is. Ők is az őslelket keresik [mint az 
expresszionisták — S. T.]\ de nem maradnak általánosságban, hanem pozitíve 
rámutatnak az ősiélekre, amely szerintük nem más, mint a logika, a kényszer-
gondolat-egység előtti lelkiállapot."17 A szerző a jelenséget ugyan az emberi 
értelem kifigurázásának tartja, de nem rossz értelemben, inkább csak mivel az 
embernek az értelem béklyói alóli kiszabadítása még nem sikerült egészen. 
Akik nyitottabbak voltak az új irányzat előítéletektől mentes befogadására, a 
dadaizmusnak mind felszabadító hatást tulajdonítottak: „De lia a dadaizmus 
nem is termelt ki egy generáció művészi törekvéseinek megfelelő értéket, min-
denesetre igen nagy eredményeket ért el: felszabadította a művészetet minden 
megkötöttségtől és óriási lehetőségeket tárt elébe"18 - írta a már idézett tanul-
mányában Tamás Aladár. Hevesy szintén elismeri, bár a jelenséget nem értékeli 
pozitívan, hogy az új mozgalom „az egyéni élet legkorlátlanabb és legteljesebb 
élését akarja".19 Szegi Pál pedig az új költeményekben az érzés és az élet tel-
jességének kifejeződését látja, amit nem csonkított meg az ész és a forma: „Az 
indulatok formába törése egyenlő az élet vérszagának kiszivattyúzásával." „Mert 
a harmonikusság konstatálása észfunkció, s az észen keresztül buktatott élet-
darab elveszíti az ízét, a szagát, a hangját, a színét, kaotikus ősegységéből hull 
ki és lesz csak íz, csak hang, csak szín, de sohase minden"20 — írja. A dadának 
olyan hatása volt, amely az aktivizmussal ellentétes tendenciákat hozott fel-
színre. Mácza már kifejezetten szembeállítja a költő saját magának teremtett, 
„a rendből született és a közösség felé irányuló", konstruktív formával ren-
delkező művészetét az érzések spontán kifejeződéseként létezővel. „Az agitá-
ciós propaganda versek elszaladtak az emberek feje fölött; de megdöbbent min-
denki, akiben még tiszta érzések vannak az »értelmetlenségektől«. Mert egyek 
vagyunk érzésben mindannyian. És mert ebben a káoszban senki sem szólhat 
hozzánk közelebbről, mint ezekkel a versekkel Simon Jolán"21 — írja a Ma fel-
olvasóestjéről. A Ma estjei mindenesetre ekkoriban már a dadaizmus jegyében 
zajlottak. Az 1921. október 11-én megjelent Bécsi Magyar Újság így ad hírt a Ma 

17 KUNCZ Aladár: Expresszionizmus és dadaizmus. Napkelet (Kolozsvár) 1922. 14-15-, 7. 
18TAMÁS Aladár: A halott dada. 296. 
19 HEVESY Iván: A dadaista világnézet. 466. 
20 Mindkét idézet: SZEGI Pál: Dadaizmus Magyar írás 1921. 7. 177-178. 
21 MACZA János: A káosz költészete. Kassai Munkás 1922. március 21., 2. 
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közelgő estjéről: „Ez alkalommal Kassák Lajos felolvassa legújabb hosszabb 
lélekzetű költői müvét, Barta Sándor Tisztelt Hullaház című, sajtó alatt lévő 
könyvéből mutat be részleteket, Németh Andor a hírhedt Tristan Tzara egy sokat 
vitatott művét adja elő magyarul, Kassák Lajosné pedig Huelsenbeck, Arp és 
magyar dadaista verseket ad elő." Az estre a jegyek már elővételben elkeltek, és 
még a várt botrány is elmaradt. Az egy héttel később megjelenő szám így zárja 
tudósítását: „Németh Andor pedig Tristan Tzara hírhedt Antipirin úr első 
mennyei kalandját olvasta fel magyarul. Ez volt a felolvasóest legnehezebb 
diója, itt már a kissé túlfeszített idegű közönségből kiváltódtak a visszafojtottsá-
gok: botrány azonban nem lett a dologból, ami a közönség morális érzékéről 
elég szomorú bizonyíték — legalább így mondják a dadaisták." Kassák ezeknek 
a rendezvényeknek lelkes szervezője és tevékeny részese volt, annak ellenére, 
hogy ekkor már a konstruktivizmus új égisze alatt született számozott versek jó 
néhány darabja napvilágot látott. De ez a konstruktivizmus még sokáig erőteljes 
dadaista hatásokat mutat. Az aktivizmusból érkezett írók, úgy tűnt, elég köny-
nyen integrálni tudták az új irányzatot. Ám azok az ambivalens jegyek, amelyek 
az egész dadaizmus-recepcióra rányomták bélyegüket, nem maradtak hatás 
nélkül. A dadaizmusnak egy sajátos fajtája valósult meg a magyar avantgarde-
ban, amely sokáig — Kristóf, Palasovszky fellépéséig — erősen a direktebb mon-
danivalóval rendelkező, provokatívabb német dadaista irányzatokhoz állt közel. 

Déry avantgarde (és dadaizmus)-recepcióiban tulajdonképpen ugyanazok a 
vádak sorakoznak, amelyek az egész magyar dadaizmus fogadtatásban meg-
figyelhetők voltak. Déry azonban nemcsak a dadához viszonyul ambivalens 
módon, hanem a Ma köréhez is. Az akkor még Kassák egyik lapjában sem pub-
likáló fiatal költő súlyos vádakkal teli kritikát jelentetett meg a Független Szemle 
hasábjain.22 Ezzel párhuzamosan azonban nemcsak a kevésbé megsemmisítő 
dadaizmusról szóló tanulmány készült, hanem az avantgarde művészet addigi 
eredményeit majdnem teljességében felvonultató Az ámokjutó című illusztrált 
költemény is. A mai olvasónak úgy tűnhet, Déry nem tudta, mit csinál az iro-
dalomban, amíg kritikusi tevékenységét folytatta. 

A dada Déry szemében is az élet, a káosz következetes felmutatása volt, „ahol 
minden önmagáért van, értelem és rend nélkül, egymásba kapaszkodva és ful-
ladozva, mint az őserdők indái, burjánzik össze-vissza..."23 Ez a látszólagos élet 
azonban - állítja - maga a halál. Az élet céltalanul, egy helyben vonaglik csupán, 
ami maga a mozdulatlanság. A dadaizmus értelmetlen és elvtelen, n e m művé-
szet tehát, de nem is akar az lenni, csupán egy lelkiállapot kifejeződése, annak 
ellenére, hogy teremtett már értékeket. Déry véleménye azonban egyértelmű: 
„Én nem tudok lemondani arról a hitemről, hogy az embereket új, szebb ren-
dekbe lehet vezetni, és minden erőm, művészi akaratom e cél felé taszítja 
életemet."24 Kassáknak és követőinek tevékenységével kapcsolatban ugyanez a 

22 DÉRY Tibor: Új irodalom elé. Független Szemle 1921. 301-308. és 358-365. 
23 DÉRY Tibor: Dadaizmus. Nyugat 1921. I. 553. 
2 4 DÉRY: i. m . 554 . 
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vád fogalmazódik meg: „Nem lehet csak művészettel egy olyan eszme érde-
kében dolgozni és lelkesíteni, melyet az emberek egyáltalán még nem is ismer-
nek, vagy amelynek legfeljebb csak ötleteit s fantasztikus ködképét látják homá-
lyosan a távolból."25 Kassákék céljai ezek szerint nem rosszak, csak a meg-
valósításról alkotott elképzelésük jut szükségszerűen csődbe. Tevékenységük 
híján van a negyedik rend vezetésére tett próbálkozásoknak, művészetük pedig, 
amely a teljes hagyomány elvetésének, sőt elpusztításának utópikus igényével 
fonódik össze, „l'art pour l'art-szerű dogmatikus formapróbálkozássá"26 válik. 
Déry Kassák költészetén és Mácza színházelméleti elképzelésein kívül egyetlen 
értékes alkotót vagy művet sem talál a Ma körének addigi tevékenységében. De 
ezt az elismerést is kiegészíti az eszme teljes hiányának27 vádjával. 

Nem tudhatjuk, miért írta Déry ezt a megsemmisítőnek szánt kritikát. A Ta-
nácsköztársaságban aktív kommunistaként részt vett fiatal költő valószínűleg 
szintén a forradalom elárulásának jeleit látta a Ma dadaista és részben már 
konstruktivista próbálkozásai mögött. A később a 2x2-ben, majd a Mában is 
publikáló, és azután a Dokumentum szerkesztői munkájában részt vállaló Déry-
nék vagy meghasonlania kellett a későbbiekben, vagy egy olyan saját poétikai 
és esztétikai rendszer kidolgozásába kellett belekezdenie, amelybe integrál-
hatók voltak ekkori nézetei. A megoldás valahol a két lehetőség metszéspont-
jában született meg. 

Az ámokfutó című hosszúvers ezen koncepció megvalósulásaként olvasható. 
A költeményt nem tekinthetjük tisztán dadaista műnek, ugyanakkor olyan 
dadaista vonásokat mutat fel, melyek elütnek azoktól a magyar avantgarde 
alkotásoktól, melyeknél az irányzat hatása megfigyelhető. Az 1985-ben meg-
jelent hasonmás kiadás szerkesztője, Botka Ferenc szintén a mű egyéni jellegére 
utal: „Az ámokfutó verssorai kitűnően jellemzik Déry írói-költői magatartását is, 
dadaizmusának (amelybe a legkülönbözőbb avantgarde irányzatok elképzelé-
sei keverednek) sajátos, egyéni jellegét."28 A mű hűen tükrözi Déry dadaizmus-
kritikájának alapvető tételeit (a Kassák és a Ma elleni vádakra ez már nem telje-
sen érvényes). A dadaista költői eljárásokat bizonyos megszorításokkal és 
„átfunkcionálva" alkalmazza Déry. A költemény legnagyobb részét korabeli 
napilapokból kiemelt cikkek és híradások alkotják, kiegészítve a szintén folyó-
iratokból kivágott képekkel. A közvetlen és ugyanakkor mégis teremtett való-
ságból alkotott kollázsnak kétségtelenül provokáló (dadaista) szándéka és ha-
tása volt. Az eredeti mű borítója is a korabeli újságolvasó polgárság felé irányuló 
provokációnak fogható fel. A fedőlap a bécsi Weiger-féle központi olvasókör 
mappájának fedelét ábrázolja. Ilyen mappákban szállították az újságolvasóknak 

25 DÉRY: Új irodalom elé. 304. 
261. m. 305. 
271. m. 308. 
28 DÉRY Tibor: Az ámokfutó. Múzsák, Budapest, 1985. Fülszöveg. 
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a heti képes folyóiratokat, s ebben a borítóban kellett azt olvasás után hiányta-
lanul visszaszolgáltatni. A költemény tehát maga is ilyen olvasmány vagy annak 
provokatív képmása, amelyben az egész világ sűrítménye foglaltatik benne. 
A hatás azonban éppen az ellenkezője, mint az érdekességek és borzalmak 
színes tálalását nyújtó folyóiraté: egy világon keresztülszáguldó ámokfutás, 
amelynek az olvasó is részévé válik. Az ámokfutás a világ metaforájává tel-
jesedik a versben, amelyben szemlélők és cselekvők nem szétválaszthatok 
többé: 

Idegen gépek állják az utat, szörnyű tagokkal csavarodnak, 
fiatal nők a futóversenyen, 
s a halott tigris szeme, 
mind engem üldöz, 
mind téged ver, 
őt éri el... 

Déry nem csupán felmutat, nemcsak szembesít és provokál, ahogy a dadaisták 
tették, hanem egy hatalmas vízióba foglalja bele az egész emberiség világát. 
Déry nem teljesen a dada alkotói módszerével dolgozik. Spengemann azt írta 
Schwitters alkotásmódjáról: „A munka során minden olyan szó eszébe jutott, 
amit korábban egy palánkon olvasott. A szavaknak a naivitás állapotában kellett 
megérinteniük őt."29 Az ámokfutó aligha ezzel a módszerrel készült. A köl-
temény tudatos válogatás, szerkesztés és ritmizálás jegyeit mutatja. Dérynék a 
versépítéshez használt nyersanyaga teljesen megfelel a kor megváltozott 
érzékelésmódjának, az élet „felgyorsulásának", illetve az információrobbanás 
kifejezésére használt elemek akkori kiválasztásának. Ezeket az elemeket pedig 
tudatosan laza konglomerátummá gyúrja össze. Egy gyors összevetésből is vilá-
gossá válik, Moholy-Nagy László szintén 1922-ben készült A nagyváros dina-
mikája című forgatókönyve mennyire pontosan ugyanazokból az elemekből 
építkezik, mint Déry költeménye. Moholy-Nagynál ugyanúgy meghatározóvá 
válnak az építészet új, monumentális alkotásai (gyárkémények, toronyházak, 
hidak), a sportversenyek, a tömegek, az emberek lábai, de még az egzotikus 
ragadozó állatok és rovarok is. Déry költeményének képanyaga és részben te-
matikája is ezekre az elemekre épül. A szerkesztés elveiben is mutathatók fel 
hasonlóságok. Déry szintén a párhuzam, az ellentétek, az ismétlés és a halmozás 
elvét alkalmazza legszívesebben. Az ámokfutás leírása az expresszionista 
Reihungsstil segítségével valósul meg a költemény jelentős részében, az infor-
mációk felsorolásával, és távoli valóságelemek montírozásával teremti meg a 
kívánt hatást: 

29 Armin ARNOLD: Kurt Schwitters Gedicht „Anna Blume": Sinn oder UnsinnfTexl und Kritik H. 35/36. 
1972. 20. 
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Előre! Előre! 
A kenyér szalad! 
A tavasz szalad! 
Menetrend nélkül rohannak a földek, 
az ének, az arany, a pincék és a méhek 
a zöld jégmezők felé - nincs megállás! 
ropog a só és a hó és nedves kristályok 
csurognak a szívre... 

kapuk közt szaladok, tornyokat fogok csokorba országút pántlikájával, 
és mint a bacilus kúszom a térkép véredényeit 

A különböző valóságelemek összekapcsolása a költemény központi alakjának, 
az ámokfutó rohanásának és pusztításának kifejezésére szolgálnak eszközül. Az 
ámokfutást az „Előre! Előre!" és ellentéte, a rohanás elleni tiltakozás ismétlődése 
és váltakozása strukturálja. Az őrületet két elem mozgatja, a kenyér újra és újra 
feltűnő motívuma, a köznapi valóság képe, és a metafizikai szintre növesztett 
világvége érzetének feszültsége. A vers bevezető része ennek a végítéletnek a 
képét nyújtja: 

A Nap is vonított, az ég cselédje, 
s az ökrök csordájával banánfák mögé menekült, 
vért eresztettek a bálnák a tengerben, 
a polipok tölgyfákra másztak krákogva 
és sós illatzacskóját riadtan lóbálta a szél, 
szemaforok lezuhantak, gyerekek meghaltak.. . 
Mi történt? 

Mi jelent meg a vizek fölött? 

A költemény ennek ellenére lezáratlan marad, a szerkezet nem utal arra, hogy 
valahonnan valamerre tartó folyamatot ábrázolna. Az ábrázolt végítéletnek 
éppen az a legnagyobb szörnyűsége, hogy egy olyan állapot, amely mozdulat-
lan, időtlen. A sebesség, amelynek csak fokozása lehetséges, a céltalanság 
állapotába dermed. A változás fokozott tempója a megváltoztathatatlanság 
érzetéhez, az információáradat információhiányhoz vezet - a kor jellemző 
világérzése ez. A költeményben ezt a rohanás egyenes irányának és az értel-
metlen egy helyben forgásnak egymásra vetítése érzékelteti: „. . .ki tehet róla, 
hogy engem egyenes pályára lökött a kenyér és a szomjúság" - olvashatjuk, 
majd néhány sorral később: „de rákok, emberek és madarak között / forogni 
fogok ezentúl, / mint az inkvizíció". Ez a költői kép is egyetemes érvényűvé 
tágul, az önmagát elpusztító és újjászülő emberiség alakjában: 
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Engedd, hogy utolérjelek 
engedd, hogy éljek, 
engedd, hogy megöljelek, 
én már annyiszor meghaltam, 
méregfa, most kivirágzóm! 

Az ámokfutás motívuma az őrült, pusztító versbeli én és az egész emberiség re-
ferenciatartományainak folyamatos egymásbajátszatásával vonul végig a köl-
teményen. A maláj tengerparton kegyetlen óriáscsecsemők ülnek a forró ho-
mokban, és növekednek, hogy pusztíthassanak és elpusztuljanak maguk is -
megszülve saját utódaikat. 

A versbeli ámokfutó alakjának egyetemes jelentéssíkba transzponálása biz-
tosítja Déry számára, hogy a kor expresszionista költészetére jellemző, és 
nyomokban Az ámokfutó ban is feltűnő szimultaneista technika alkalmazásán 
túllépjen. A szimultanizmus egy tudat egyidejű benyomásözönének rögzítését 
jelentette az összefüggések különösebb kutatása nélkül. Johannes Ullmaier a 
következő jellemzését adja az eljárásnak: a szimultanista technikában „az egyes 
összetevők nem léphetik át a tudatos benyomás, illetve egy jelenbeli észlelés 
egységének tartományát, s így nem kerülhetnek egymással kauzális vagy 
egyértelmű asszociatív viszonyba".30 A szimultanista technika alkalmazása leg-
gyakrabban a modern nagyvárosi élet érzékelésmódjának felgyorsulását és 
megváltozását hivatott szemléltetni. Jó példa Yvan Göll Johannes Ullmaier által 
elemzett Paris brennt című hosszúverse. A költemény Párizs, a lángoló Párizs 
ember- és eszmezuhatagában játszódik, a történet egy lázas nap eseményeit és 
benyomásait halmozza egymásra, míg egyszer véget nem ér a látomás, a köl-
temény szereplője (énje) vissza nem pottyan mindennapjaiba. „Wieviel Uhr ist 
es?" - végződik a vers az öntudatra ébredés kérdésével. Dérynéi szintén tema-
tizálódik a modern élet megváltozott struktúrája és felgyorsult ritmusa. Ám a 
folyamatos síkváltások nem teszik lehetővé, hogy egy tudat világban való bo-
lyongásáról legyen csupán szó. A költemény egészen más szubjektumstruktúrát 
mutat. Dérynéi a költői én nem befogadó, nem elveszik a nagyváros forga-
tagában, hanem belép abba, s tevékeny részévé, cselekvő, pusztító személyi-
séggé, személyiségekké változik. Déry ugyanakkor folyamatosan távolítja is a 
benyomásokat; hangnemváltások, a költemény tempójának állandó változásai 
erősítik a vers megszerkesztettségének érzetét. Déry elvonatkoztat, reflektál és 
ironizál egyszerre. A világ és a mesterséges, újságokból kiolvasható valóság nem 
elválasztható ugyan, de a vers kihasználja a kettő kontrasztjának lehetőségéből 
adódó jelentésteremtés többletét: 

30Johannes ULLMAIER: Yvan Gölls Gedicht „Paris brennt ". Max Nielmeyer Verlag, Tübingen, 1995. 187. 
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Miért kiabál a hold? 
A vendég meghalt és én éhes vagyok, 
hiába visznek a fogházba, 
a fogházban is 
éhes vagyok 
éhes vagyok. 

A megrendítő sorok után a költemény éles váltással a napilapok szenzáció-
hajhász nyelvét idézi: 

Elfogták az aradi bankcsalókat is, 
elfogták Jean Arpen katonaszökevényt 
elfogták a neográdi javasasszonyt... 

Az illusztrációk ugyanezt a jelentésteremtő lehetőséget szolgálják. Az értel-
metlen szenzációk és a kegyetlen valóság képei váltakoznak bennük: 

Itt látható a föld legkövérebb embere, kérem! 
[kép] 
Itt láthatók az Oroszországban éhenhalt gyerekek! 
[kép] 
A szárazság folytán felrepedezett a föld. 
[kép] 
Mary princessz kelengyéjén 40 000 fiatal lány dolgozik 40 000 éve. 

A költeménybe beragasztott képanyag nem puszta illusztráció, a jelentések 
széles körét képes létrehozni, beleértve a legblődebb viccelődés lehetőségét is. 
(Az egyik képsorozat alsónadrágban álló félmeztelen bokszolókat ábrázol a leg-
különbözőbb foglalkozásneveket írva alájuk. Az utolsó bélyeggyűjtő (eWrat fölött 
viszont „Deutschösterreich" két koronás bélyege látható.) A líra és irónia, az 
érzelmi fűtöttség és a rezignáció váltakozása olyan struktúrát hoz létre, mely 
szervezi, és ugyanakkor rombolja is a mű szerkezetét. A költemény a legvál-
tozatosabb hangnemi és stílusbeli síkokat foglalja magába, melyekből kont-
raszthatások sora adódik. A lírai betéteket, 

Nagy zenéket látsz mégis a mező végén? 
Zajos fényeket és egy roppant szálloda melegét, 
melynek ételszagoszlopa körül sárga tükörablakok forognak, 
liftek, gőzfűtéses lilaarcú emberek, 
és megvetett ágyak, 
és megvetett ágyak? 

a (hétköznapi) ábrándozás álomvilágát szétromboló rohanás parancsa szakítja 
meg: 
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Szaladj, minden út végén, 
szaladj, minden mező végén, 
a Sing-Sing fegyház áll sárga tükörablakokkal.. . 
. . .és a liftek felmennek, lemennek, 
felmennek, lemennek, 
a levegő áll. 

Deréky Pál rövid értelmezése szerint31 Déry ugyanúgy készen kapott ikonokkal 
dolgozik,32 ahogy Kassák még a Máglyák énekelnek ben is, vagy az aktivista 
korszak majd minden alkotója, ám Déry éppen azzal kerüli el az ideológiai tar-
talom vagy az agitatív hangnem veszélyét, hogy ikonjait folyamatosan távolítja, 
„hűti". Ezzel egy ironikus, elbizonytalanító hatást ad a költeménynek. A versben 
ugyanazok a tipikus alakok (ikonok) találhatók (a szegény Torna béres felesége, 
a sokat szenvedett és az élettől megcsömörlött Tausz Elza, a nyomdászok, a 
fűtők), mint az aktivista költeményekben. A szereplők „történetei" azonban már 
nem a megdicsőülés vagy a dicső bukás katartikus sorsfordulatai. Tausz Elza 
története így ér véget: 

... tegyünk inkább egy sétát a külső körutakon; 
Halper villanyszerelő bemutatkozik, 
szobára megyünk, 
ellopom negyven dollárját, 
istenem, mi történhetik: magaviseletből hármas, 
és egy hónap szobafogság a Landesgerichten. 

Dérynéi az iróniának ugyanaz a funkciója, mint Kassák ugyancsak ebben az 
évben megjelent A ló meghal a madarak kirepülnek című hosszúversében. 
Kassáknak is azért volt szüksége a stíluseszközre, hogy elkerülje a „fejlődés-
regény" veszélyét. Alakjait és helyzeteit ő is folyamatosan profanizálja. Szittyá-
ról, a leendő vallásalapítóról például azt olvashatjuk: 

itt találkoztam össze Szittyával aki Zürichből jött és chilébe készült 
vallásalapítónak 

én komolyan hittem hogy lehet belőle valaki 
nagyon különösen voltak megkoszosodva a fülei 

Dérynéi az irónia azonban csak egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel a 
valóság kontrasztokra felépített képének megteremtésére lehetőség nyílik. Déry 
inkább egyfajta polifóniára törekszik, alakok, hangnemek, szenzációk és a való-
ság abszurditásának zűrzavarral teli képének felvázolására, melyet a reflexió 

31 DERÉKY Pál: A vasbetontorony költői. Argumentum, Budapest, 1992., 82-86. 
32 Az ikon értelmezéséről bővebben: DERÉKY: i. m. 86-87. 
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állandó jelenléte kísér. A biblikus végítélet képe, amivel a költemény kezdődik, 
a mindennapok síkjára ereszkedik le, egyre több szereplő jelenik meg, az ámok-
futó alakja az emberiség közömbös, kegyetlen mindennapjaiba olvad bele — a 
hang átvált második személyre, s az isteni büntetés/igazságszolgáltatás motí-
vumát a Sing-Sing börtön tükörablakainak képe váltja fel, amelybe magát zárta 
be az emberiség: 

Szaladj, minden kenyér végén, 
szaladj, minden korty végén, 
szaladj, minden sugár végén 
Sing-Sing áll roppant tükörablakokkal, 
ketrecekkel, forró vízzel és számozott lehelettel. 

A költemény a lassú halál képével zárul, az elöregedő szív, a kihulló haj ironikus 
megjelenítésével. A vers kezdete még szentenciákat tartalmaz, az emberi lét 
tragikuma kozmikus képekben jelenítődik meg, az ember pillangó, mely öt kilo-
méterrel lassúbb csak, mint a fény, és ezért mindig sötétben él. A másik hatal-
massá nagyított kép a természet ősi egységének elvesztését ábrázolja: 

Egy a sebesség és az isten, 
egy a hő, az anyag és az idő, 
a vas, a világ és a mezei poloska, 
csak az ember hullott ki belőlük, 
s ugyancsak kergeti életét 
hullákon és hóviharokon át 

A költemény azonban nem válik ennek az egységnek az elsiratásává, és ezt 
éppen a gyakori és hirtelen hangulati és hangnembeli váltások okozzák. A vers-
be beépített képanyag is ezt a funkciót tölti be. Az olvasás folyamatossága 
megtörik, szétforgácsolódik a képek és a szöveg különböző interferenciáinak 
hatására. Az eredmény egy olyan kollázs-szerkezet, amely sokkal inkább állan-
dó váltásaival gyakorol hatást az olvasóra, mint a tartalmi elemek szintetikus 
egymásra építésével - ez kétségtelen dadaista hatás. A dadaista szöveg önrefe-
renciája egy valószínűleg Schwitterstől tanult szándékos szemantikai hiba révén 
is képviselteti magát a költeményben. A szubjektum feloldásának ez az egyik 
eszköze. „Én rohansz-e vagy / te rohanok? nem tudni" - olvashatjuk a vers 
kezdetén. Schwitters híres Anna Blume ciklusában az eszközt így alkalmazza. 
„O du. Geliebte meiner siebenundzwanzig Sinne, ich liebe dir! — Du deiner dich, 
dir, ich dir, du mir - Wir?" (An Anna Blume Merzgedicht I.). Ezek az eljárások, 
a képek teremtette hatással és az ironikus reflexióval kiegészülve hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Déry versét kollázs-költeménynek nevezhessük. Az irodalmi kol-
lázs technikájának alkalmazására, néhány szórványos kollázs-hatást mutató 
művön kívül (például Barta Ave mameluk! és Kassák 18-as számozott köl-
teménye), egészen a késői dadaista hangkölteményekig (Kristóf Károly) nem 
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találunk példát a magyar dadában. A kollázs poétikai elmélete talán éppen ezért 
nem vonult be a magyar avantgarde-recepcióba. 

Hans Burkhard Schlichting a következő összehasonlító táblázatban adja meg 
az irodalmi montázs és kollázs lényegi különbségeit:33 

MONTÁZS KOLLÁZS 

- az anyag mint a mű asszimilálhatatlan 
külső struktúrája (az anyag autenticitása) 
- a nyelv kioldása a mindennapi beszéd 
összefüggéseiből az elidegenítés művészi 

fogásának segítségével 

1. Dokumentum. Az anyag eredetének 
kiutasított összefüggései - az elidegenítés 
nemcsak a dokumentált valóságra, ha-
nem a műalkotás fiktív karakterére is 
irányul. 

1. Objet trouvé. Az anyagok eredetének 
általános egyenértékűvé tétele - az elide-
genítés többé nem irányul a mü mű-
vészeti meghatározottságaira, csak a 
valóságra, mivel a természet illuzionisz-
tikus utánzásának elvét maga mögött 
hagyta. 

2. Nyitva hagyott törési felületek. A tisz-
tán anyagból származó konzekvenciá-
kon való túllépés. A cél a valóság vissza-
vezetése annak mélystruktúráira. Az 
anyag kontinuitásának széttörése; azok-
nak az meghatározottságoknak a felfe-
dése, amelyek köré ez a kontinuum cso-
portosul, felmutatása annak, hogy a 
valóság megváltoztatható az anyagnak 
azokból a töredékeiből, amikből maga a 
valóság származott. Tudatos konstruk-
ció. 

3 A konstrukció során előállított jelentés 
nem-fiktív jelöltje. A valóságra magára 
való visszautalás. Az asszertorikus 
funkció túlsúlya. Egy operatív művészet-
fogalomhoz való lehetséges közeledés. 

2. Az illesztések helyeinek folyamatos 
egymásra vetítődése. Az anyag ön-
magától való kibontakozásának látszata. 
A kapcsolódási pontok esetlegessége egy új 
ars combinatoriáúaw Az összekapcsolt 
elemek az olvasási folyamatban játékba 
kerülhetnek egymással, de emlékezetbe 
nem hívhatók. Csak a koherencia puszta 
ténye őrződik meg. Az összekapcsolás 
folyamata egy irodalmi absztrakcióként 
jelenik meg. 

3- Az anyagi- és az összekapcsolási folya-
mat fiktív jelöltje. Az interogatív 
funkció tiilsúlya. 

33 Hans-Burkhard SCHLICHTING: Historische Avantgarde und Gegenwartsliteratur Zu Peter Bürgers 
Theorie der nachavantgardistischen Moderne. In: „Theorie de Avantgarde" Antworten auf Peter Bürgers 
Bestimmung von Kunst bürgerlicher Gesellschaft. W Martin Lüdke, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1976. 
231-232. 
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A montázs és a kollázs technikája egyaránt abból az elvből indul ki, hogy a 
valóság (az anyag) asszimilálhatatlan a mű belső világába. A két műalkotástípus 
azonban más eljárásokat alkalmaz ennek kifejezésére. A kollázsban a valóság 
darabjai nem veszítik el eredetüket, csak ez az eredet a műalkotásban betöltött 
funkciójuk szempontjából lényegtelenné válik. A kollázs nagyobb valóság-
darabokkal dolgozik, objet trouvékkal, s ezekből épít új, fiktív világot. Nem utal 
vissza azonban magára a valóságra. A montázs a deszemiotizáció erőteljesebb 
alkalmazását teszi lehetővé, az anyag apró darabokra esik szét, ezekből az apró 
darabokból azonban mégis a valóság lényege születik újjá. Kassák konstruk-
tivizmusának ez volt a legfontosabb elve. Kassák a számozott költeményekben 
a valóság olyan „lényegszerkezetét" kívánta nyújtani, amely az önművelés 
eszméjének szolgálatába állhatott volna. Meggyőződése volt, hogy a negyedik 
rend egyszerű munkásfiataljai képesek felismerni a költeményekben a világ 
alapvető törvényszerűségeit. Kassák olyan apró töredékekből (ő maga téglák-
nak nevezte ezeket az elemeket) építkezett, amelyek a számozott költemények 
szövegén jól kimutathatók. Ezek a viszonylag állandó jelentéskörrel rendelkező 
„motívumok" teszik lehetővé, hogy a versek egymás számára nyújtsanak inter-
pretációs segítséget.34 A kollázs alkotói eljárása erre nem biztosít lehetőséget. 
Nemcsak azért, mert a kollázs nem tördeli olyan apró darabokra a valóságot, 
hanem mert nem lép fel azzal az igénnyel, hogy a részek tudatos konstruk-
ciójából szoros összefüggésrendszert alkosson (s ezt a rendszert nem vezeti 
vissza az egy és ugyanazon valóságra). A kollázs, amely darabjait nem fosztja 
meg teljesen származásukból adódó meghatározottságaiktól, mégis egy fiktív 
jelöltet hoz létre, egy olyan fikciót épít, amelynek inkább „interogatív", mint 
állító funkciója van. A kollázs elemei nagyobb önállósággal rendelkeznek, ezért 
nem épülhetnek ki közöttük állandósult kapcsolatrendszerek, még ha ezt a 
folyamatot nem is metaforizációnak nevezzük.35 Schlichting Schwitters nevéhez 
köti azt a fordulópontot, amikor már nemcsak a valóság műbe foglalásának 
asszertorikus funkciója dominálhatott a műalkotásban, hanem magára az írás (és 
olvasás) aktusára való reflexió is lehetővé vált. A kollázs ugyanis, mivel nem a 
valóság szerkezetét kívánja felmutatni, a megírtságra, az összeszereltségre való 
reflexió lehetőségét hordozza magában. A kollázs szövege saját mesterséges 
voltára mutat rá, eljátszik és ironizál azzal - nem a valóság mélystruktúráinak 
feltárását végzi el, hanem éppen ennek lehetetlenségét demonstrálja. 

Déry műve ez alapján a distinkció alapján sokkal inkább köthető a kollázs 
alkotói eljárásához, mint a montázsformához. Az ámokfutó hangnemi, stílusbeli 
és tematikai sokszínűségével olyan (nagyobb) valóságelemeket vetít egymásra, 
melyek ellentételezése és ironizálása építik fel a mű világát. A mű folyamatosan 
visszautal azonban a mindennapi valóságra is — nem épít egyértelműen fiktív 

34 Ezeknek az elemeknek a feltérképezésére Deréky Pál tett kísérletet A vasbetontorony költői című 
művében. (125-129.) 

35 Vö. Peter BÜRGER: Theorie der Avantgarde. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974. 76-113. (Magyarul: 
P. BÜRGER: Az avantgárd műalkotás. Szép literatúrai ajándék. Pécs, 1997/3—í. 5-29.) 
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világot, inkább fikció és valóság kettősségével játszik el. Maga az ámokfutó 
emberfelettivé nagyított alakja, illetve az ámokfutás képe is a mindennapi 
valósághoz közeledik a vers előrehaladtával. A kezdeti apokaliptikus világleírás 
újra feltűnik a vers végén, ám már megváltozott jelentésmezőben: 

Tél van, 
és havazik, 
temetőket látsz hátadon és az országút 
jég alá menekült, 
a feszületek és a lombok ropognak, 
nincs madár és nincs lámpa sehol, 
szél és holdas árnyék versenyez 
előtted a mezőn. 
Minden falu elsüllyedt és minden kutya, 
minden sürgönydrótot elvittek a felhők, 
minden sínt a hó 
minden leheletet a hold 
már egyedül vagy, 
anyád meghalt, 
szél fúj. 

A szakasz ugyan a hold és a „másik csillag" képével indul, a végkifejlet azonban 
a metafizikus magány evilági mindennapiságában, a Sing-Sing börtön ketre-
ceiben ér véget. 

A költemény polifóniája, poétikai és hangnemi sokfélesége teszi lehetővé az 
ironikus jelentésképzés felbukkanását. Az ámokfutó saját alakjait és az em-
beriség apokaliptikus állapotrajzát éppen azáltal ironizálhatja, hogy ez a világ-
vége nem egy végítélet állapota, hanem a mindennapok véget nem é rő sivársá-
ga. Ennek kifejezésére a Benntől ismert (Éjszakai kávéház) szinekdochéban 
rejlő irónia eszközét alkalmazza Déry. Az ember „szétszerelése" lehetőséget biz-
tosít arra, hogy reflektálhassunk annak igazi valóságára. Déry az eszközt az 
emberiség fanatizmusának és együgyűségének ironizálására alkalmazza: 

Regensburgba érkeztünk, a St. Emmeran templomba, 
ott őrzik Szent Dénes egyik testét, a másikat, 
szintén teljes példányt St. Denisben. 
Prágában és Bambergben egy-egy fejét őrzik a szentnek, 
egy harmadikat Middlesboroughban, 
ezenkívül a statisztika szerint: 
Szent Andrásnak 5 testét, 6 fejét, 17 karját, lábát, kezét, 
Szent Annának két testét, 8 fejét, 6 karját. . . 

A láb motívuma szinte megtestesülésévé, szubsztanciájává válik a törtető és 
önmagát gyilkoló emberiségnek. Az idézett részletet tizenegy kisméretű kép-
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kivágás veszi körül menetelők, táncolók, felvonulók, tüntetők, birkózók és 
futók lábait ábrázolva: a láb mintha egyedüli képviselője, szimbóluma lenne a 
teljes emberi létezésnek. 

Az ámokfutó eszközrendszere tehát állandó eltávolítással, reflexióval, az 
olvasási folyamat megtörésével, nagyobb valóságelemek egymásra montírozá-
sával dolgozik. Nem annyira építkezik (újrakonstruál), mint saját összerakott-
ságának tényére világít rá. Az azonban már csak korlátozott mértékben állítható, 
hogy a költemény a bevallott fikcionalitás irányába mutatna. A bevezető rész 
ugyan egy metafizikai elemeket felmutató, kitágított „történetet" sejtet, ám az 
ámokfutó alakja és a hangnemi emelkedettség, amely a bevezetést kíséri, a köl-
temény előrehaladtával folyamatosan profanizálódik, az allegória vagy fikció 
létrejötte pedig lehetetlennek bizonyul, illetve a szervetlen avantgarde allegória 
felé közelít. Déry valószínűleg maga is érezte a bevezetés patetikusságát, ezért 
illeszthette utólag a költemény elejére a Bécsi Magyar Újságban (1922. március 
elseje) megjelent tudósítás részletét: huszonketten pályáznak a hóhérlegényi 
állásra Budapesten. A cikk azért megfelelő Déry számára, mert egyszerre pro-
fanizálja a költeményt, ad nagyon erős indító képet a szövegnek, s mégsem ren-
delkezik egy kívülálló, értékelő hangnemmel - a hír egyszerű, száraz modorban 
tudósít csupán. Déry pedig nagyon jó érzékkel egyes szám harmadik személy-
ben adatja elő a huszadik század új hősének karriertörténetét. 

A vers tematikus síkon egyetlen kiutat sejtet csupán saját valóságából, amely-
re viszont az itt megteremtett poétikai eszközök biztosítják a lehetőséget: 

a szakszervezetek nem folyósították a segélyt és 
a szántóföldek nem folyósították a kenyeret, 
minden kör bezárult, 
s a sürgönydrótokban megállt a gondolat. 
Ilyenkor borbélynak szegődik el az ember, 
künn esik a hó 
vágtatnak a zongorák a felső emeleten, 
udvariasan fenjük a kést 
(a mester a sarokban ebédel) 
s kékkarikás tekintettel becézzük a gázfényben 
a vendég ütőereit. 

Nem túl nagy merészség talán, ha ebben az idézetben Déry későbbi, szürrealista 
ciklusának, az Üvegfejű borbélynak tematikus, de ugyanakkor kifejezésbeli 
előképét is látjuk. A szürrealista költemények „üvefbé"-je már nem az éhségtől 
és az értelmetlenségtől rettegő korábbi alak. A polgári élet kritikája és a 
kultúrkritika azonban a későbbi ciklusban is megmarad. Az üvefbé már inkább 
ironizál, mint szembesít. О már polgári, jólmenő szalonban dolgozik, igazi bor-
bély, aki locsog, miközben a vendéget borotválja, és arról locsog, amit az hal-
lani kíván — valóban üvegfejű tehát. Látszólag nem mond semmit, sem a világról, 
sem önmagáról, a vendégről pedig nem is illik. A borbély átlátszó, tehát semmi 
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állandó nem lehet benne, amiről beszélhetne; nincs véleménye, mégis minden-
tudó. Estére végigég, mint a cigaretta, de reggel ismét harmatszárnyakkal lép a 
földalattiba; olyan parányi, hogy megbotlik egy sószemben, mégis akkora, mint 
a világmindenség. Üvegfejével nekimegy a falnak, kiderül, hogy a fal puha, az 
üveg kemény, a lakás falai ráncosak, a padló vízből van, egy tükörgolyó forog 
a kémény alatt - a lakás az üvegfejű borbély teste. Az üvefbé maga a világ, egy 
fiktív világ, ami a „mű világa" már.36 

Déry egy olyan én-disszimilációs technikát alkalmaz Az ámokfutóban, amely 
radikálisan különbözik akár az expresszionisták, akár Kassák módszerétől. 
Kassák számozott költeményei a költői én absztrakciója felé nyitottak bizonyos 
utakat.37 Az ámokfutó kollázstechnikája nem engedte meg a kassáki eljárás al-
kalmazását. Az ámokfutó azonban elkerült mindenfajta „új ember"-képet is. 
A költői én itt újabb és újabb metamorfózisokon megy keresztül. A költemény 
egy pontján mintha eltűnne szemünk elől, miután már emberfelettivé vagy 
összemberivé növekedett (magába olvasztva az én-te-ő hármasságot), és egy 
konkrét alakban bukkan fel újra: 

Blatetzben asszony voltam, Torna béres felesége 
megértettem a kutyákat, az igáslovakat, a jégverte vetést, 
de nem bírtam ki a távolságot gyomrom és az isten között 

Kevéssel ezután újabb átváltozás következik, hogy aztán végleg feloldódjék a 
kisemberek kis történeteiben: 

Kelebilán májrákban meghalt az apám. 
kit húsz éve ápoltam, s Rácz csendőrőrmester megveretett, 
mert a temetésen hangosan nevettem az örömtől. 
Wienbe utaztam, Tausz Elza a nevem, 
a Hornalser-Gürtel szállodájában lakom most. . . 

A metamorfózisok sorában megvalósuló én-disszimiláció az Üvegfejű borbély 
ciklusának már központi szervezőelve lesz. Ez a már meglévő technika tette 
lehetővé talán, hogy Déry annyira magára találjon a szürrealizmusban. Az üveg-
fejű borbély világa határtalan, alakja minden létező formáját képes felvenni, énje 
elveszik a világ jelentéktelen tárgyaiban és eseményeiben. Egyetlen biztonsága 
csak az, hogy a „vendégnek szüksége van rá". 

A közvetlen kapcsolat feltételezésének kísérletét Az ámokfutó és az Üvegfejű 
borbély ciklusa között talán csak az zavarhatja, hogy Déry 1925-26 körül feladni 
látszott ezt a költői technikát, és visszatért egy korábbi én-koncepcióhoz. A Kol-

36 A bekezdésben DERÉKY Pál értelmezését parafrazáltam: A vasbetontorony költői. 172. 
37 Ennek ellentmondásairól lásd: KULCSÁR SZABÓ Ernő: „ ...ki üdvözöl téged születő pillanat. "Alanyiság 

és deperszonalizáció a húszas évek Kassákjánál. In: KULCSÁR SZABÓ Ernő: Beszédmód és horizont. 
Argumentum, Budapest, 1996. 124-157. 
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dus című 1921-es költemény még egy kívülálló, a világra rálátással rendelkező 
énnel dolgozik, „...itt ülök s énhozzám vezet minden út / hideg ingoványba -
én, én vagyok az úr!" - hangzik a költemény visszatérő gondolata. Az 1926-os 
700 éves Szent Ferenc avagy az Assisi-i film című hosszúversében újra ez az én-
koncepció tűnik fel. A költemény Déry peruggiai utazásának lineáris, időrendi 
benyomásrögzítése, amely - az ismétlés technikájának alkalmazásától eltekintve 
- majd minden korábbi poétikai vívmányt feladni látszik. Sem a reflexivitás és 
irónia, sem a metamorfózisokban feloldódó én nem figyelhető meg a köl-
teményben. A művet még a szürrealizmus jegyeit felmutató képözön sem na-
gyon mentheti. Déry nem is tudja elkerülni a gyakran felbukkanó Kassák-hatást. 
Ezért tűnik érthetetlennek, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy Dérynék 
nem volt túl jó véleménye saját avantgarde alkotásairól, miért ezt a költeményt 
emelte be 1970-es A felhőállatok című gyűjteményes kötetébe, s Az ámokfutó, 
amely értékét és vívmányait tekintve is többet mondhat magáénak, csak egy 
rövid részlet erejéig szerepelhetett. Az egyetlen jóindulatú magyarázat talán csak 
a képanyag felvételének tetemes költsége lehet. 

Déry költeményének tulajdonképpen nincs recepciója a magyar avantgarde-dal 
foglalkozó szakirodalomban. Ez a tény azzal magyarázható, hogy a mű az 1985-
ös hasonmás kiadásig nem látott napvilágot. Mint láttuk, maga Déry is csak egy 
rövid részletét szerepeltette összegyűjtött verseinek kiadásában. A húszas évek-
beli kiadás szintén elmaradt. 1922-ben maga Déry németre fordította a köl-
teményt. 1923-ban Komlós Aladár már arról tudósít a Bécsi Magyar Újságban, 
hogy készül a mű német kiadása a Sturm Verlagnál. Déry a készülő kiadáshoz új 
képanyagot válogatott, amely ugyanazt a hatást, bár összességében kissé direk-
tebb és durvább módon próbálta kifejezni.38 A terv azonban végül nem valósul-
hatott meg, nem tudjuk, hogy miért, talán szintén a képanyag költségei miatt. 
A költemény így hosszú időre szinte feledésbe merült. 

A műnek a magyar avantgarde történetében való jelentősége pedig egyáltalán 
nem elhanyagolható. A légiesítéssel, elbizonytalanítással, a költőiség és irónia 
együttes használatával olyan költészetnyelv megteremtésének kísérletét láthat-
juk benne, amelyre azelőtt a magyar avantgarde alkotásaiban nemigen akadt 
példa, s amely átvezetést nyújt a későbbi kísérletek felé. Egy olyan dada lehető-
ségét villantja fel Déry, amely lényegesen különbözik Kassák erőteljesen de-
szemiotizált versnyelvétől, Barta művészettől eltávolodó provokatív alkotásaitól, 
de a későbbi kísérletező magyar dadaista költeményektől is. Az ámokfutó dada-
izmusa egy arányos szerkezettel és ritmussal kialakított konstrukcióval párosult, 
mely lehetővé tette, hogy az első világháború utáni világ zűrzavara ne a jó és a 
rossz, a munkásosztály és a burzsoázia, a kenyérért folytatott kétségbeesett 
küzdelem ábrázolása legyen, hanem egyszerre egyetemes és mindennapi, egy-
szerre lírai és ironikus kép a világ legnagyobb borzalmairól. 

38 M. F megállapítása A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyvében. 87. 



H. Nagy Péter 

METSZÉSPONT(OK) 

— Hozzászólás Seregi Tamás „Déry Tibor: Az ámokfutó"című dolgozatához -

Seregi Tamás tanulmánya a magyarországi dadaista líra meglehetősen szegényes 
recepciójának mindeddig feltáratlan, ugyanakkor meghatározó komponenseire 
próbál horizontot nyitni. Eme vállalkozás homlokterében egy olyan, mindeddig 
értelmezetlenül maradt avantgarde szöveg áll, amely egyszerre szembesít az 
„irányzat" poétikai-szemléleti formációinak megtöbbszöröződésével, ennek 
hatástörténeti feltételezettségével, illetve konkrét műfaji-textuális viszonylatok 
e kontextusba való nem identikus beágyazódásával. A dolgozat felépítése vilá-
gosan jelöli ennek az interakciónak a kiegyensúlyozottságát: elsőként a magyar 
avantgarde történeti részletezésével vázolja az értelmezés keretét, amelyet 
néhány ponton tovább differenciál a Déry-„vers" interpretációja és ennek újabb 
kontextusokhoz való hozzárendelése (például későbbi Déry-alkotások, a kol-
lázs-technika elméleti perfekciója). Jelen kommentár azonban nem vállalkozna 
arra, hogy a dolgozat kínálta összefüggéseket a teljesség igényével feltérké-
pezze, hanem pusztán az applikáció szintjén — az elemzés diszkurzív stratégiái-
ra rákérdezve — szólna hozzá Az ámokfutó értelmezhetőségéhez és ezáltal szi-
tuálhatóságához. 

Seregi Tamás dolgozatának „centmmát" Déry „poémájának" interpretációja 
alkotja. Az elemzésben játékba hozott előfeltevések szerint „A közvetlen és 
ugyanakkor mégis teremtett valóságból alkotott kollázsnak kétségtelenül pro-
vokáló (dadaista) szándéka és hatása volt". (397.) Az értelmezés ugyanakkor 
nemcsak előfeltevésként működteti a kollázs-technika alkalmazásának lehet-
séges (esetleg előre adott) „képzeteit", hanem mindvégig fenn is tartja annak 
vonatkozási rendszerét (például elkülönbözteti a montázstól). Vagyis abból 
indul ki, hogy — s ez valóban meghatározza retorikáját — a kollázs mint össze-
illesztés, szelekció és kombináció, artikuláció és diszfiguráció, szövegépítés és 
szövegbontás stb., azaz a heteronómiák játéka valamely „reális" anyagiság függ-
vénye. Seregi Tamás értelmezésében tehát igen hangsúlyos szerepet kap a „talált 
szövegek" azon dimenzionáltsága, amely visszautalja azokat „eredeti" kontex-
tusukba. Emellett természetesen a dolgozat a kollázs olyan interpretációját kínál-
ja fel, amely nem lehet mentes az összekapcsolás műveleteinek sokféleségétől. 
Fontos kérdés lehet ezek szerint az, miként alkothatja meg a Déry-szöveg olvasó-
ja a kollázs egy lehetséges változatát mint e m e metódus allegóriáját. 

Rendkívül feltűnő ugyanis, hogy a dolgozat által javasolt korrespondanciák-
nak megalkotható akár az inverze is. Például ha nem abból indulunk ki, hogy a 
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szövegtöredékek „származékok", azaz van eredeti fellelési helyük (mondjuk 
valamely kortárs napilapban, hiszen ezek jelöletlenek), akkor ebből a szem-
pontból Az ámokfutó úgy is olvasható, mint ami folyamatosan kiépíti a kollázs 
összeillesztőjének szubjektumát. Azaz konstruál egy olyan alakzatot, amelyhez 
hozzárendelhetők a szövegbeli mozgások. Ez abban az esetben a legfeltűnőbb, 
amikor az aposztrofék és a beszélő-pozíciók egymásra vonatkozása nem törik 
meg az összeillesztett felületek metszéspontjaiban, hanem mintegy a litotész 
alakzata mentén alkothatók újra. A szövegtöredékek közötti viszony tehát úgy 
is felfogható, mint egy integráló játék kibontása, elemeinek halmozása és 
egymás mellé rendelése. Úgy tűnik, ennek nem mond ellent az sem, hogy a 
széthangzás effektusa, a grammatikai alanyok cserélhetősége, az idézetek 
összecsúsztatása stb., a kollázs „interogatív funkciója" (405.) a töredékek közötti 
kapcsolatok többrétegűségét hozza magával. A Déry-szöveg olvasása ugyanis 
kiépítheti annak lehetőségét is, hogy egyes alakzatok (például a rohanás folya-
matos rekontextualizációja) kijelöljék a kollázs egy lehetséges centrumát. 

Ugyanakkor mivel az interpretáció utal arra, hogy a kollázs „saját mesterséges 
voltára mutat rá, eljátszik és ironizál azzal", vagyis „nem a valóság mélystruk-
túráinak feltárását végzi el, hanem éppen ennek lehetetlenségét demonstrál-
ja", (405.) kérdésként merülhet fel, miért utalja vissza több esetben a tanulmány 
olvasóját a „valóság illúziójához" és a szöveg újraalkotásakor működtethető 
eljárások „eszközjellegéhez". Bár eme ellentmondást a dolgozat felszámolja 
(főként a montázs és a kollázs összehasonlító elemzése alapján), mégis a 
konkrét szövegelemzésben előfeltételként kezeli. A Déry-szöveg egy lehetséges 
olvasata — véleményem szerint - javaslatot tehetne ennek eliminálására. Ha 
abból indulunk ugyanis ki, hogy az egymásba írt felületek többféle műfaji kód 
felől közelíthetők meg, azaz többféle műfaji komponensből részesedhetnek, 
akkor eme részek referencialitása is inkább szöveg és másik szöveg viszony-
latában lesz szituálható. Vagyis a „struktúra strukturalitását" felmutató kollázs-
ban a „valóság" is textuális karaktert nyerhet, leépítve ezáltal az eredetre vonat-
kozó kérdés legitimitását. 

Vagyis a kollázs definiálása a montázs felől azért lehet problematikus, mert a 
szervezőelvek meglétéből vagy hiányából indul ki, azaz összeköti a szöveg 
megalkotottságát az intencionalitás kérdésével. Ugyanakkor számol az olvasási 
folyamatokkal is, de pusztán mint esetlegességekkel, (vö. 404.) holott fel-
tehetően éppen az válhat e definíciókísérlet igazi tétjévé, hogy képes-e fel-
villantani e két „idézéstechnika" (vö. Aragon: A kollázs) hermeneutikáját. Már 
felsejlik itt annak lehetősége, hogy — mivel a befogadó szerepét mind a 
klasszikus modern, mind az avantgarde felfogás másodlagosnak tekintette — 
eme két történeti formáció alakilag nagyon is hasonlít egymásra. Ez a hasonló-
ság azonban nem feltétlenül számolja fel a közöttük levő különbségeket. Innen 
tekintve az lehet a dolgozat tétje, hogy biztosítja-e eme különbségek fenn-
tartásának és aktivizálásának lehetőségét. Mert nem kizárható a Déry-szövegnek 
olyan interpretációja sem, amely az avantgarde kollázs produktivitása helyett 
(a fentiek alapján) inkább a dada klasszikus modernné szelidítésének nyomait 
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„írja bele" a mú heteronóm szövetébe. Ezért is rendkívül fontos lehet annak mér-
legelése, vajon lehetséges-e történeti értelemben reflektálni az összeillesztés 
műveleteire, a szöveg metszéspontjainak olvashatóságára. E történeti konstruk-
ció felülvizsgálatának - amelylyel ugyanis a dolgozat némileg adósunk maradt 
- kitüntetett szempontjává válhat a szövegválogató cserélhetőségének prob-
lémája, az összeillesztés alanyának poétikai szituálhatósága (ez utóbbihoz azon-
ban kitűnő szempontokat kínál Seregi Tamás Déry-tanulmányának második 
része). 
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JELENTÉSADÁS ÉS JELKÉPZŐDÉS 

- Hozzászólás Seregi Tamás „Déry Tibor: Az ámokfutó " című tanulmányához -

Seregi Tamás kitűnő dolgozatában röviden áttekinti a magyar avantgarde iro-
dalom történetének a dadaizmussal kapcsolatos vonatkozásait. A szerző arra a 
megállapításra jut, hogy az aktivizmusból és az expresszionizmusból indult 
alkotók nem tudták megfelelően integrálni a DADA törekvéseit, míg azok, akik 
korábban nem vettek részt ezekben a mozgalmakban (Déry, Illyés) fogéko-
nyabbak voltak rá, ahogyan néhány évvel később a szürrealizmusra is. Noha 
Kassák számozott költeményeinek első darabjaiban, s A ló meghal a madarak 
kirepülnek ben egyértelműen felfedezhetők a dadaista vonások, „az irányzat 
mégis inkább veszélyként élt Kassák szeme előtt" (392.) - erre a megállapításra 
a Máglyák énekelnek egy részlete a bizonyíték. A tanulmány hosszan citálja a 
korabeli hazai DADA-recepció fontosabh szövegeit is, amelyek többségükben 
(beleértve Déry két 1921-ből származó, jelentős tanulmányát is) fenntartásokkal 
élnek az irányzattal szemben, vagy egyenesen elmarasztalják azt. 

Seregi dolgozata az aktivizmus „kétpólusú költészetnyelvéről" beszél, „mely a 
régi, elavult polgári berendezkedés és az új, haladó negyedik rend patetikus 
szembesítéséből állt". Ennek - a bécsi emigrációban világossá lett - kimerülése 
után égetően szükségessé vált egy új, alkalmasabb jelrendszer bevezetése. 
„A poétikai feladat megoldásának lehetőségét ekkoriban a dada kínálta." (392.) 

A DADA tehát egyfelől teoretikusan-morálisan visszautasított, másfelől prak-
tikusan alkalmazott irányzat a magyar avantgarde irodalom történetében. A dol-
gozat Déry költeményét elemezve igyekszik magyarázatot találni erre az ellent-
mondásra. 

Kérdés azonban, valóban felvázolható-e ezen logika alapján a magyar dadaiz-
mus története. Ha az irodalom történetét ezúttal párhuzamosan vizsgáljuk a 
képzőművészetével, úgy tűnik, a fenti megállapítások módosításra szorulnak. 

Kép és szöveg együttese viszonylag kevés irodalmi műben kap hangsúlyos és 
következetes jelentésképző szerepet a magyar klasszikus avantgarde mozgal-
mak történetében. Kassák Lajos ez irányú kísérletei mellett Moholy-Nagy László 
filmforgatókönyvei, Tamkó Sirató Károly néhány verse említhető meg. A képnek 
ugyanakkor általános művészetelméleti jelentősége volt az avantgarde mozgal-
mak történetében, s ekként a MA mozgalmában is. Képzőművészeti reproduk-
ció és irodalmi szöveg együtt, egymást feltételezve jelentek meg a folyóirat ha-
sábjain. A lap éppúgy közölte K. Schwitters, mint Georg Grosz műveit, E Picabia 
vagy El Liszickij alkotásait. E publikációk legfőbb tanulsága talán mégis az volt, 
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hogy az avantgarde képzőművészetben korántsem különültek el egymástól a 
látszólag szemben álló irányzatok: az expresszionizmus, a dadaizmus és a 
konstruktivizmus együtt, gyakran egymással is keveredve jelentek meg. így 
például az expresszionista színélmények, melyeknek festészeti megjelenítését 
A. Gehlen olyannyira elmarasztalja nevezetes könyvében,1 s melyek egyébként 
a magyar aktivizmusban különösen meghatározók voltak, a dadaizmusban 
tovább élesedtek.2 

Talán meg lehet kockáztatni a feltevést: összefüggés van a magyar aktivista 
(-expresszionista) festészet és költészet színfelfogása és -kezelése között. A szín-
folt, azaz létrehozott, manifeszt látvány és a nyelvben jelölt szín-alakzat (gya-
korta jelzői összetétel tagjaként) mindkét művészeti ágban agresszív, közvetlen 
eredményre törő vizuális hatáselemként funkcionált. Avantgarde költészetünk-
ben e színek (más, expresszív jelzőkhöz hasonlóan) gyakorta állatokkal kap-
csolódnak össze, provokatív, gyakran deszemiotizáló jelentőséggel. A színek, az 
állatok, a számok (számjeggyel jelölve) és az anyagok (fémek, vasbeton, üveg 
stb.) egyaránt fontos jelölői a korszak képző- és szövegművészetének. Nem 
állítható, hogy a matériák hangsúlyos szerepeltetése először vagy elsősorban a 
nemzetközi építészeti és képzőművészeti törekvések által megtermékenyített 
„konstruktivista költészetben" fordult volna elő, már korábban („új irodalom", 
aktivizmus) is jelen voltak, de éppúgy fellelhetők akár Déry szürrealista ver-
seiben is (például Az üvegfejű borbély). 

A magyar dadaista festészet színkezelése, technikái, s gyakorta célkitűzései 
egybefonódtak az aktivizmuséival; képzőművészeti konstruktivizmusunkra 
pedig sokban hatott a mechnikus-dadaizmus. Kassák Lajos „képarchitektúra"-
találmánya éppolyan jól példázza az irányzatok egybefonódását, mint az (ezzel 
összefüggő) általa kidolgozott konstruktivista irodalom-koncepció, melyet 
azután később (lásd: Az izmusok történeté) visszamenőleg kiteljesített, és érvé-
nyesített az aktivizmus egészére is. A kollázs a MA képzőművészeti anyagának 
gyakori műformája volt, nemcsak a Schwitters-számban; G. Grosznak is szere-
pelt kollázsa (s nem „karikatúrája"!) a címlapon.3 Montázsokat viszont például 
Moholy-Nagy László készített, aki egyébként már igen korán hatással, s szemé-
lyes befolyással is volt Déry Tiborra. 

Talán kitűnik: e vázlatos áttekintés azt kívánja sugallni: nem osztható fel két 
pólusra a magyar irodalmi avantgarde története pusztán a kollektívum-felfogás 
és a társadalmi nézetek alapján úgy, ahogyan azt Seregi tanulmánya teszi. 
Nézetem szerint ugyanis egyrészt szoros összefüggés van ezen irodalom és 
képzőművészet jelformái között, másrészt pedig a rendelkezésre álló jelkészlet 
(az alakzatok, s részben a dikció) jóval életképesebbnek és időállóbbnak bizo-

1 Arnold G EHLEN: Kor-képek. A modern festészet szociológiája és esztétikája. Gondolat, Bp., 1987. 
Különösen 214-216. 

2 SZABÓ Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915-1927. Corvina, Bp., 1981. 93-96. 
3MA VI. évf. 7. szám (1921). 
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nyúlt annál, semhogy a folytonosság helyett a megszakítottságot, a hagyomány 
törését tekinthetnénk történetileg meghatározónak. 

Kiváló, s majdan bővebb kifejtést is megérdemlő része a tanulmánynak a 
montázs és a kollázs közötti, Hans Burkhard Schlichting elméletét követő, az 
irodalomra alkalmazott különbségtevés. Ha - mintegy próbaképpen - meg-
kíséreljük egybevetni Déry költeményét egy kortárs kezdeméhyezéssel , 
V Majakovszkij Erről (Pro eto) című poémájával, sok tekintetben beigazolódni 
látszanak Seregi megállapításai. Az orosz költő hosszúversét (mely 1923-ban 
látott napvilágot, akkor, amikor Az ámokfutó német nyelvű változata lett volna 
megjelenendő) A. Rodcsenko, a neves konstruktivista képzőművész illusztrálta 
montázsaival. E műben kép és szöveg voltaképpen párhuzamos elbeszélésként 
funkcionálnak; vágástechnikájuk hangsúlyosan analóg egymással, egymáshoz 
való viszonyuk referenciális. Rodcsenko „alkalmazott" montázsokat készít 
Majakovszkij poémájához, melyek képekkel beszélik el a versbeni én történetét, 
ugyanakor különös módon - bár egyébként igen leleményesen - megjelenítik, 
„illusztrálják" a szöveg képi alakzatait is, elhelyezve ezek között a költő/beszélő 
látható alakját. A képzőművészeti kidolgozottság hasonlíthatatlanul magasabb 
színvonala ellenére a Pro eto érdektelenebb (mert tautologikus4), mint a banali-
tás késztermékeit, a magazinfotókat szövegébe beollózó Déry-mű. Egyáltalán 
nem független ettől, hogy Az ámokfutó a versbeli alany helyzetét tekintve is 
korszerűbb, mint Majakovszkij könyve. Az objet trouvée-kre épített képi és 
szöveges kollázs technikája ugyanis különös lehetőséget teremt a beszélő 
azonosságának megsokszorozására, arra, hogy a nyelvtanilag identikusén min-
dig más és más hangon szólaljon meg; a Pro eto viszont (noha időnként nyelv-
tani második személyt alkalmaz) voltaképpen nem lép ki még az élmény-
költészet köréből sem.5 

A tömegkultúra szövegei Dérynéi (a verskezdő idézetet kivéve) beolvadnak, 
átalakulnak egy egységes narrációban. A kollázst ilyen módon alkalmazó Déry-
vers a kortárs világirodalmi kezdeményezésekkel egyidejűnek és egyenrangú-
nak tűnik. K. Schwitters Merz-képei és versei mellett azokat a szövegeket említ-
hetjük, amelyek néhány évvel ezután a prózában alkalmazták a költészetben 
meghonosodott szimultanista eljárásokat: például J. Dos Passos Manhattan 
Transfer (1925) című regényét és más munkáit, illetve A. Döblin Berlin, 
Alexanderplatz-]át (1929). (Hogy végül Déry prózájában más utakat keresett, 
azzal bizonyára vesztett is irodalmunk.) A szimultanizmus jelentőségét már 
Babits Mihály kiemelte az új irodalomról írott nevezetes bírálatában (Ma, hol-
nap és irodalom, 1916), G. Apollinaire-re hivatkozva; s mindvégig a magyar 

4 Noha a metaforikus és metonimikus viszonyoknak ez a sajátos, egymás ellen való kijátszása tekint-
hető ironikusnak vagy parodikusnak is, magam mégis inkább egy sajátos, a jelentést uralni vélő, „kon-
struktivista futurizmust" látok benne. 

'Noha AzámokfutónAí is létezik ilyen olvasata: „Az ámokfutó ugyanis... valójában maga a költő, aki 
lélegzet nélküli hajszában rohan, lohol elérhetetlen eszménye, az elvesztett és elérhetetlennek tetsző 
szabadság után..." BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin. Argumentum, Bp., 1994. 9-
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avantgarde költemény egyik meghatározó poétikai sajátossága marad. Seregi is 
utal rá dolgozatában: Déry versében felfedezhetők ilyen (leginkább expresszio-
nistának tekintett) jegyek, ám szerinte Az ámokfutó a versbeli alak „egyetemes 
jelentéssíkba transzponálásával" túllép ezen a technikán. Ezt arra a megálla-
pításra alapozza, hogy „a szimultanizmus egy tudat egyidejű benyomásözöné-
nek rögzítését jelentette az összefüggések különösebb kutatása nélkül". (400., 
Johannes Ullmaier nyomán.) Nos, Dos Passos és Döblin említett művei éppen a 
perszonifikált tudat zárójelezésével vagy viszonylagosításával övezik a gyakran 
talált szövegként bemutatott „valóságtörmelékek" leírását. 

A szimultán technika, az expresszionizmussal rokon színvilág és általában a 
harsány érzéki ingerek, az ezekre, valamint az állat-trópusokra építő jelzős 
szerkezetek, a számjegyek: a magyar aktivizmus jellegzetes alakzatai jól fel-
ismerhetően jelen vannak Dérynék ebben az egyébként joggal dadaistának 
nevezhető költeményében - de éppúgy nagy a jelentőségük Barta Sándor vagy 
Kassák Lajos dadaista költészetében. A szövegépítkezés hagyományának folyto-
nosságát a magam részéről jóval meghatározóbbnak és kiterjedtebbnek látom, 
mint a dolgozat szerzője - ezt persze nyilván megfelelő vizsgálódásokkal kell 
majd egyszer alátámasztani. 



Horváth Györgyi 

TAPASZTALÁS, HITELESSÉG, REFERENCIALITÁS 

- A Psychét és a Csokonai Lilit ért kritikákról -

A feminista irodalomkritika hatvanas évekbeli megszületése óta többször is átfo-
galmazta saját céljait, s e tekintetben ma sem egységes. A különféle irányzatok 
(érthető módon) már a vizsgálandó szövegek körét tekintve is gyakorta más 
álláspontra helyezkednek, de ennél még megosztottabbak a vélemények, ha az 
a kérdés merül fel, hogy a patriarkális ideológia működését a szöveget kon-
struáló erők mely szintjein érdemes vizsgálni. Története során a feminista kriti-
ka - mely a női sorsok és jellemek sztereotip ábrázolásainak kritikájától egészen 
magának az irodalom intézményének mint patriarkális értékrendi alapon mű-
ködő rendszernek a vizsgálatáig terjedt - újra és újra szembesült a női tapasz-
talat kitüntetettségének problémájával olyan kérdésfelvetések alakjában, me-
lyek azt feszegetik, szabad-e a megfelelő óvintézkedések nélkül erre a tapaszta-
latra mint autoritásra hivatkozni, létezik-e egyáltalán olyasvalami, mely ezzel a 
fogalommal jelölhető és elméletileg is jól megragadható, illetve nem kellene-e a 
tapasztalat fogalmát előbb eltávolítani a patriarkális erők köréből, hogy a femi-
nista kritika és elmélet céljaira felhasználhatóvá tegyük. 

A magyar irodalomelméleti diskurzusban a lehetséges megközelítésmódok 
heterogenitásának problémája a konkrét szövegek kritikájának szintjén egyelőre 
nem jelentkezett, tekintve, hogy a patriarkális értékrendszer működésmódjának 
vagy pusztán csak irodalmi szövegekben jelentkező hatásának feltárására spe-
cializálódott feminista csoportok a feminista elméletek gyér honi recepciója 
miatt nemcsak hogy nem konfrontálódhattak, hanem a feminista szövegolva-
satok, értelmezések is majdnem teljesen hiányoznak. E téren ugyan megfigyel-
hető némi örvendetes változás a legutóbbi időkben, mégis, a feminista elméle-
tek hazai helyzete még mindig nem tette lehetővé egy, a kritika alapfogalmait is 
problematizáló, termékeny dialógus kialakulásának lehetőségét. 

Született azonban az elmúlt évtizedekben egy olyan sajátos műfaj avagy szö-
vegcsoport - a fiktív női szerzőségű irodalom - , mely a körébe tartozó szövegekre 
adott kritikai reagálásoktól a feminista kritika és elmélet kérdésfeltevéseihez hason-
ló problémák megválaszolását kívánta meg. Az elkövetkezőkben egyrészt az ezek-
re a szövegekre érkezett - a nemváltás kérdését problematizáló - kritikáknak a női 
tapasztalattal és annak irodalmi megjelenítődésével kapcsolatos előfeltevéseit 
kívánom vizsgálni, másrészt pedig azt, hogy amennyiben elvetjük a fenti kritikák 
bázisául szolgáló szubjektum- és tapasztalatfelfogást, akkor milyen más lehetőség 
adódik a fiktív női szerzőségű szövegek problematikus pontjainak lokalizálására. 
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1. A nemváltástprohlematizáló kritikák kérdése: a hitelesség 

A fiktív nói szerzóségű szövegek közül a két legtöbbet kommentált Weöres 
Sándor Psychéje és Esterházy Péter Csokonai Lilije.1 Ezekről - a nagyszámú mél-
tató kritika mellett - a szerző nemváltását problematikusnak ítélő kritikák is 
napvilágot láttak. Míg a Psyché esetében ezt mindmáig egyedül Ineke Molen-
kamp-Wiltink fogalmazta meg,2 a Csokonai Lili körül már további kételkedő 
hangok is felbukkantak: Virág E Éva és Jolanta Jastrzçbska „hiteltelennek", 
„komolytalannak" minősítették Esterházy szövegét,3 Ineke Molenkamp-Wiltink 
pedig ugyanazon cikkében, ahol a Psychét is elemzi, a Csokonai Lilit megvizs-
gálva ez utóbbiban jóval több kifogásolható momentumra bukkan, mint Weöres 
írásműve esetében: 

,,[Ú]gy tűnik nekem, [...] hogy nem lenne fölösleges, ha Weöres és Esterházy 
ideiglenes nővé válását nagyon kritikusan, sőt talán kissé gyanakvóan vizsgál-
nánk meg. Véleményem szerint azt a kérdést kellene felvetni, hogy mennyire 
hitelesek a Weöres és Esterházy teremtette nők vallomásai? Valóban női per-
spektívából íródtak-e? (Ineke Molenkamp-Wiltink) 

„A Mester [...] nem vette igazán komolyan szülöttjét, Csokonai Lilit, mintha 
bizony leány létére nem is mutathatna sorsában többet, csak ilyen növényit." 
(Virág E Éva) 

„[Njemcsak az elbeszélő szemlélete szakad ketté, hanem az egész napló, 
amely így hiteltelenné válik. Tulajdonképpen egy szellemes ötletnek filosztréfa 
lett az eredménye." (Jolanta Jastrzçbska) 

Mielőtt a hitelesség és komolyság kérdését alaposabban is megvizsgálnánk, 
érdemes röviden áttekinteni a fenti három szemelvényhez köthető kontextu-
sokat, melyeken belül a fent megfogalmazódó problémák felvetődtek. 

Ineke Molenkamp-Wiltink tanulmánya a Psyché és a Csokonai Lili közös 
pontjaira való rámutatással indít. Kiemelném azon megállapítását, miszerint a 
két szöveg közös törekvése szerző, narrátor és főhős alakjának egybemosása, 
fiktív önéletrajzok létrehozása. A szerző és narrátor nőiesítésének (a nemváltás-

1 Holott a fiktív női szerzőség formai paramétere alapján a Psychén és a Csokonai Lilin kívül további 
szövegek is elemzésre kínálkoznának: így például azok az olvasói levelek, melyeket IGNOTUS 1893 és 
1906 közt Emma álnéven jelentetett meg A Hétben, de ilyen PARTI NAGY Lajos Sárbogárdi Jolán: A test 
angyala című munkája is (1997-ben jelent meg a Jelenkor kiadónál), valamint Murvai Julianna írása 
(FICSKIJ Pál neve alatt), mely ugyanebben az évben a Pompeji lapjain látott napvilágot. 

2 Ineke MOLENKAMP-WILTINK: A női perspektíva szerepe Weöres Sándor és Esterházy Péter műveiben. 
Jelenkor 1994/6. 533-543. 

3 VIRÁG E Éva: A Mester és az ő Lilije. Magyar Hírlap 1987. jún. 10.; Jolanta JASTRZPSKA: Archaizálás és 
intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Irodalomtörténeti Közlemények 1991/1. 48-62. 



Tapasztalás, hitelesség, referencialitás 4 1 9 

nak) Ineke Molenkamp-Wiltink szerint elkerülhetetlenül szemléletváltást kel-
lene okoznia, de ezek a „női" vallomások nem hitelesek. A hitelességről történő 
meggyőzés eszközeinek felsorolása a tanulmányban igen hosszú, s ezek nagyon 
változatosak. (Helyenként azonban Ineke Molenkamp-Wiltink kritikája - mely 
az elhallgatott és a túlhangsúlyozott számbavételén alapul - olyasmit kér szá-
mon, melyet szerintem már nem lenne szabad: így például elvárja Lilitől azt, 
hogy takarítási élményeiről részletesebben számoljon be.4) 

Virág E Éva (szenvedélyes hangvételű) cikke a hősnő alakja elnagyoltságának 
(„beszűkült tudatú ösztönlény") és sorsa szélsőségesen komor voltának („Félel-
metes élet, különbet a legelvadultabb századközepi giccsírónők sem voltak 
képesek összeszerkeszteni.") kritikáját nyújtja, s a fentiek alapján a könyvet a 
giccs körébe sorolja. A könyvet illető fenntartásait röviden úgy összegezhetjük, 
hogy szerinte a választott téma bemutatása nem megfelelő. 

Jolanta Jastrzçbska tanulmánya a Csokonai Lili archaizáló nyelvének vizs-
gálatán belül veti fel a nyelv használójának kérdését. Noha Jolanta Jastrzçbska 
megtesz egy igen fontos észrevételt - miszerint míg a Psyché esetén az archai-
zált nyelv hitelességének kérdése indokolt, a Csokonai Lili esetén már nem az, 
mivel nem referáló értékű nyelvezettel van dolgunk - , mégsem veti el teljesen a 
hitelesség kérdését, csak más szempontból közelít hozzá: rámutat a Csokonai 
Lili nyelvezete és témája (egy tragikus nősors) közti inkongruenciára (noha 
elképzelhetőnek tartja, hogy a barokkos nyelvet Lili sorsának tragikus volta 
indokolja). Ebből a problémából kiindulva több kritikus pontot is felsorol, me-
lyek szerinte a szöveget a felbomlás határára viszik: így azt, hogy Lili nem ren-
delkezhet olyan széleskörű szakmai (matematikai, grammatikai stb.) kompeten-
ciával, melyről a szöveg nyelvezete tanúskodik (azaz a hősnő által tudottakat 
felülmúlja a szöveg nyelvén megszólaló „hang" tudása); Lili személyiségével 
összeférhetetlen egy olyan szemléletmód, mely a szexuális vágy tárgyául egy 
nőt, a síoktató feleségét jelöli meg; a túl komor történet és az invenciózus nyelv 
együttese hitelteleníti a szöveget. 

Nem a szerzőséggel kapcsolatban megfogalmazott kételyekről van tehát 
szó a nemváltás problematizálása esetén. Ellenkező esetben Esterházy Péter 
beismerő vallomása, illetve Weöres Sándor nevének a borítón való feltünte-
tése előre érvénytelenítette volna ezeket az észrevételeket. A női tapaszta-
lat/sors/személyiség bemutatásának hitelessége az, amit a fent idézett három kri-
tikus - közvetve vagy közvetlenül — mindegyike megkérdőjelez, Jolanta 
Jastrzçbska pedig eme kétes hitel narratológiai következményét is jelzi: kétség-
bevonja az elbeszélői tudat egységességét és önazonosságát. Noha Jastrzçbska 
felismerte azt, hogy a hitelesség és az egységes narrátori tudat kérdése össze-

4 „Lilit sohasem látjuk mosni, vasalni, sütni, főzni, varrni, hímezni, ágyat vetni, ablakot tisztítani, bár 
mint szegény, egyedülálló asszonynak olyan a társadalmi helyzete, hogy nemigen tekinthet el e ten-
nivalók elvégzésétől. Vajon miért hallgatja el életének ezt A részét?" (Ineke MOLENKAMP-WILTINK: i. m. 542.) 
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függ, a szöveget még mindig problematikusnak ítélte.5 Nem lehet nem észre-
venni, hogy a Csokonai Lili és a Psyché eltérő fogadtatása kapcsolatban áll azzal, 
hogy más szövegeszme áll mögöttük: míg a Psyché narratív szerkezete a külön-
böző szövegtípusok felvonultatása ellenére is a koherens jelentések kinyerését 
segíti elő azáltal, hogy a benne megszólaltatott különféle diszkurzusok ellent-
mondásmentesen szervülnek egy magasabb egységbe (minden nehézség nélkül 
megkonstruálhatjuk Psyché életpályáját, költészetének a kortársakéhoz való vi-
szonyát, sőt ezen fiktív világnak a valóshoz való viszonyát is — a Psyché minden 
szempontból hitelességre tör); addig a Csokonai Lili л koherens világmagyarázat 
ellenében dolgozik, olvasójának nem nyújtja át a szövegvilág maradéktalan 
megértésének - egyáltalán: megkonstruálásának - illúzióját. (Gyakori, hogy az 
eseményeket számunkra közvetítő narrátor bevallja, hogy hazudott - így 
például az Édesapámhattyú és Édesanyámhattyú végén is.) Jól érzékelte 
Jastrzçbska, hogy a szöveg „heterogén": csakugyan az. Ezen heterogenitásért 
pedig mindenekelőt t egy olyan szubjektumfelfogás felelős, mely igen 
radikálisan szemben áll a Psyché bármely szintjén megragadható szubjektumtí-
pussal. Ez utóbbi típus preferenciája lehet az egyik oka annak, hogy a 
nemváltást problematizáló kritikák érdeklődésének előterébe sokkal inkább a 
Csokonai Lili, mintsem a Psyché került. 

2. A Psyché válasza: individualitás és referencialitás 

A Psyché esetén mintha minden a hitelesség és koherencia megteremtésének 
jegyében zajlana. A Psyché élettörténetét elbeszélő különféle narrátorok (Achátz 
Márton, az Utószó ban megszólaló Weöres Sándor, valamint a versei születési 
körülményeit explikáló Psyché) közt nincs disszonancia az elbeszélteket ille-
tően - mindez nemcsak Psyché életútja állomásainak ismeretére érvényes, ha-
nem Psyché személyiségének és költészetének megítélésére is. A narrátorok 
tehát mindannyian (még az információit sokadkézből merítő Weöres is) kijelen-
téseikért felelős és jótállni tudó, számunkra (ugyanazt) az igazságot közvetítő 
személyekként tűnnek fel, kiknek az események bemutatása terén nyújtott 
közreműködése — az egybevágó interpretációk - kizárja az elbeszéltek hite-
lességével kapcsolatban esetlegesen megfogalmazható kételyeket. (Az olvasó 
azt, hogy esetleg nem dől be nekik, csakis a Weöres-életmű alaposabb ismereté-
nek köszönheti, azaz az adott versesköteten túlterjedő azon tudásának, mi-
szerint néhány, az adott kötetben Psychének tulajdonított vers már korábban 
napvilágot látott Weöres neve alatt.) 

5 „Habár a posztmodern szövegekre nem érvényes a hagyományos értelemben vett szövegösszefüg-
gés iránti igény, a szöveg felbontása itt mégis súlyos következményekkel jár. A fő problémát nem abban 
látjuk, hogy barokk nyelven nem lehetne vagy ne lenne szabad bármiről is írni, hanem abban, hogy a 
nyelvi virtuozitás játékká válik ott, ahol a tartalom ennek ellentmond. A remek részletek ellenére az egész 
mű zavaróan heterogénnek hat." (JASTRZÇBSKA: i. m. 61.) 
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A hitelesség és tökéletes megjelenítőképesség jegyében vannak megkon-
struálva a Psychét jellemző egyéb viszonyok is, melyek közül a legfontosabb a 
Psyché élete és költészete közti. Psyché irodalmi kódja - a „kortársakétól", így 
Ungvárnémetiétől való szembetűnő különbözésen kívül - a kötet több utalása 
által is elhelyezést nyer milyenségét illetően, ilyen például Psyché hitvallása, 
ahol is Ungvárnémeti Tóth László költészetével szemben határozza meg a saját-
ját,6 de Psyché nyilatkozatán kívül Toldy Ferencnek az Utószó ban közölt bírála-
ta is segít elhelyezni Psyché költészetét a kortárs irodalmi vonulatokhoz képest: 
„Toldy" itt azt sugallja, hogy Psyché képes közvetlenül beemelni a „nyers valósá-
got" a költészetbe.7 Toldy bírálata és Psyché vallomása alapján Psychét képes-
nek kéne tartanunk olyan irodalmi kód létrehozására és használatára, mely (iro-
dalmi) nyelv és tapasztalat, jelölő és jelölt közti „természetes" viszonyon alap-
szik, szemben más, intézményiesült formákkal, mint amilyen Ungvárnémeti 
Tóth irodalmi kódja is, vagy mint amelyre Toldy javaslatot tesz, amikor Psyché 
egy (a kommentár alapján önéletrajzi ihletésűnek tartható és tartandó) versét az 
illemnek avagy konvenciónak megfelelően átalakítja.8 Bírálata azt feltételezi, 
hogy létezik tiszta megtapasztalás (azaz az érzetek és észleletek egyszerre-jelen-
levősége a tudatban), s az nyelvileg tökéletesen visszaadható - , valamint azt is, 
hogy erre képes lenne Psyché költészete. (Eme „természetes" viszony mint 
Psyché költészete és életvitele által felmutatott lehetőség a Psychéről íródott kri-
tikáknak is visszatérő témája: ezekben Psyché — az Ungvárnémeti képviselte 
költészet klasszicista modorosságával és a kor parókás-rizsporos társasági kap-

6 „Eggyszer azt mondám: - Ficzkó, te merő Abstractumot írsz. Nálad a fa nem fa, hanem valamelly Idea 
allegoricus fája; nálad a Tátra nem hegy, hol az ember a lábát törheti, hanem szent magasság, hol Zevsz 
sas madara honol. Te e Concretumoktúl el-vonod az illatot, mozgást, életet, minden hideg és kemény 
leszen, marván liget, marván Istenek, márván ember és asszony: te nálad minden köbül és érczbűl va-
gyon. Ellenben én, ha bármirűl írok, azt akarom, hogy tapintatja, íze, bűze legyen. Ha kalács evésrűl írok, 
úgy érzze az olvasó, mint ha б enné; ha keblem, vagy derekom említem, érzze, hogy véle hálok, vagy 
legalább is szorosan mellette ülök. Az egész Világ ölelő kurva Vénusszá légyek, vagy ha nem lehet, min-
den olvasóimé." (WEÖRES Sándor: Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Magvető, Budapest, 1972. 176.) 

7 „Tehát a költészetben hazudnia kell? - Nem, a költészetben nem kell hazudni, nem is szabad; hanem 
a realitast az idealissal harmoniaba rendezni. Hogy az Ön nyelvén szóljak: Mondjuk, kimegyek a closet-
ra s elvégzem szükségemet; és az eredményt nem ajánlhatom fel költészetként, pedig valóság. Vagy más 
példát mondok: Nyolcz óra hosszat aluszom és egy-folytában hortyogok, -krr-hrr- ezer egynehányszor 
egymás után. Ha egy poéta ott van s türelmesen jegyzi minden krr-hrr hangomat: valóságot ír, még sem 
fogja végig olvasni senki. De ha valamely virgoncz ifjú lantosunk, Czuczor, Garay, vagy más, a hortyo-
gásomról gúnyverset farag, ilyetén formán: 

Estétől reggelig vala, 
Hogy a rút Schedel horkola. 
Torkában hersegett a gége, 
Rezgett sárgás bajúsza vége... 

- s így tovább, de jobban; én nem vagyok költő. Úgy-e bár, ez is valóság, minden hamisítás nélkül? Csak 
a költészetnek megfelelő alakra idomítva! Ezt szívlelje meg Ngs. Báróné, esedezve kérem." (Weöres: i. m. 
286-287.) 

8 „-Epistola ennen-magamhoz- - Ez még lehet jó költemény, csak átalakításra szőrül. Ne legyen szemé-
lyi vallomás, mert így durva és nyers. A fő személy legyen egy teherbe esett egyszerű paraszt leány, a ki 
önnön hibáján kívül meggyaláztatott; így írandó" (WEÖRES: i. m. 286.) 
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csolataival szemben - az intézményi keretek, konvenciók szétfeszítőjeként, a 
látszatok leleplezőjeként áll előttünk.9) 

A fenti költőeszmény struktúráját látszik megismételni az a post scriptum, 
mely az 1972-es Psyché-kötet utószavának végéről (ahol is a versek felfedezője 
és közreadója, Weöres Sándor szól hozzánk) már lemaradt, ellenben a Psyché-
versek első, valamint a későbbi, az Egybegyűjtött írások ban történő megje-
lenésekor még megvolt, ahol is a „közreadó" szerzőként fedi fel magát, s a 
Psyché megírásának aktusát mint pót-én-kivetítést határozza meg.10 A rejtélyes 
terminus weöresi magyarázatát Fábri Anna így analizálja: „(a »pót-én-kivetítés-
folyamata] bizonyos létező és kínzó (legalábbis időlegesen kínzó) negatívumok 
megszüntetésére alkalmas személyiség és világ megteremtésére irányul. Vagyis 
negatívumok, hiányok pozitívumokká, meglétté való változtatásáról van szó."11 

A tudat eme expanziója, a teljességre törekvés avagy tökéletes jelenléthez segí-
tés vágya ugyanúgy a tökéletes megragadhatóság és közvetlenség (közvetítet-
lenség) bűvöletében zajlik, mint ahogy azt Psyché feltételezett irodalmi kódja 
esetén már bemutattam. A Psyché és költeményei közti viszony strukturálisan 
megismétlődik a szövegegészt egyaránt szignáló két név között: egyrészről van 
egy nevünk, amelyik azt az alanyt jelzi, aki a fent idézett „pót-én-kivetítést", s 
ezzel együtt a teljességre törekvést, és a teljesség általa történő sikeres meg-
ragadását állítja magáról, másrészt van egy második nevünk, amelyikről viszont 
ez a kivetítettség-volt állítódik, s aki az előző alany nem prézens tartamainak 
összegzője, akivel a kivetítettség és a nemlétből a jelenlétbe segítő teremtő 
megragadás csak megtörténik.12 Az a szerzői név jelölte alany tehát, mely magát 
a pót-én-kivetítés teremtő oldalaként határozza meg, magát a szöveg transzcen-
dentális, egyedüli értelemadó forrásaként jelöli ki. 

A Psyché ben alkalmazott szöveg-szerző-viszony tehát többszörösen is a 
beleélés, áttetszőség és (a tökéletes megragadhatóság értelmében vett) intuíció 
metafizikus struktúrája szerint lett felépítve. A Psyché így egy olyan szubjektum-
és tapasztalat-felfogáson alapul, melynek kapcsán a metafizika-kritika a husza-

9 Legkifejlettebben az alábbi két tanulmányban találkozhatunk ezzel a felfogással: MIKLÓS Pál: Weöres 
Sándor Psychéje. Literatura 1974/4. 125-137., valamint FÁBRI Anna: Weöres Sándor: Psyché. Életünk 
1 9 7 6 / 5 - 6 . 5 6 0 - 5 6 9 . 

10 „A magyar irodalomban talán szokatlan, hogy valaki az énjének egy-egy megvalósítatlan részét egy 
másik személlyé sűrítse, olykor más korszakba is. A világirodalomban sok példa van erre: Pessoa négy 
fő- és sok mellékénje, Chatterton középkorba visszavetített versei, Thaly kuruc nosztalgiája. Ez a •pót-én-
kivetítés- alkalmat ád más temperamentum és más stílus használatára, a szókincs és mondatformálás más 
módjára: vagyis nyelvi és szellemi felfrissülésre. A kis versciklusban női szív van, mely azonban nem talál-
hat életlehetőséget egy férfi életében, csak áttételesen, a versben." (WEÖRES Sándor: Psyché. Egy hajdani 
költőnő versei. Híd 1967/6. 498. - A kiemelés tőlem származik.) 

11 FÁBRI Anna: i. m. 561. (A kiemelés tőlem származik.) 
12 A nemlét kérdéséhez érdemes megemlíteni a Psychét61 íródott tanulmányok azon észrevételét is, 

mely alapján Psychét elkülönítik Weöres addigi alakmásaitól: Weöres a Psyché lapjain - addigi gyakor-
latától eltérően - nem egy már meglévő stílusra játszik rá, azaz a Psyché nem a pastiche műfajába 
illeszkedik, hanem egy nem létező stílust hoz létre, kreál meg. A Psychét létrehozó aktus igen hangsú-
lyozottan a kreáció aktusa. (Lásd: LENGYEL Balázs: A Weöres-Psyché. Élet és Irodalom 1972/52.; MIKLÓS Pál: 
i. m.; KENYERES Zoltán: Weöres Sándor: Psyché. Életünk 1978/2.) 
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dik század története során több ízben is kifejezte kételyét. Az egyik legradikáli-
sabb kritikát Jacques Derrida nyújtotta, aki az egész nyugati tradíció paradig-
matikus eseteként tartja számon a tudat- vagy lélektartalmak tökéletes meg-
ragadhatóságába, valamint egyedüli jelentésforrásként funkcionálásába vetett 
hitet, illetve vágyat. A Psyché képviselte költő- és költészeteszmény is ilyesmin 
alapul, s innen származtatható a „természetes" és „mesterkélt" költészet közti 
megkülönböztetés elve is. Ezek hierarchiáját ugyanúgy a logo- és fonocentriz-
mus alapozza meg, mely nem számol a közvetítőmechanizmusoknak, -anya-
goknak a hipotetikus tisztaságot korrumpáló voltával. A Psychét szervező te-
remtés-struktúra az áttetszőség és teljes megragadhatóság lehetőségének hipo-
tézise alapján megvalósíthatónak véli - mint azt majd látni fogjuk - egy szöveg 
feminin jegyeinek teljes jelenlétre segítését is, s így a femininitást lényegiségre 
redukálja. 

3• A kritika válasza: a tapasztalat megragadhatósága 

Amennyiben áttekintjük a Csokonai Lilit elutasító kritikák előfeltevéseit, sok 
közös pontra lelhetünk. A hitelt (a koherens világértelmezést) erősítő narrátori 
pozíció preferenciája (azaz hogy a narrátor legyen szemléletében egységes, 
kijelentéseiért felelős individuum) együtt jár ugyanezen követelménynek a 
szövegvilágban tevékenykedő nőhőssel szembeni alkalmazásával is: tapasztalati 
horizontjának érvényességét az lenne hivatott eldönteni, hogy egybevág-e az-
zal/megjeleníti-e azt, amit a kritikusok ezen tapasztalatról mint a nőkre álta-
lánosan érvényesnek tekintettról tudni vélnek.13 (Nem tudom másképp értel-
mezni, csakis a nőkre általánosan érvényes tapasztalatokba vetett hitként azt, 
amikor a kritika a „kihagyott tapasztalatok" számonkérésének formáját veszi ma-
gára.14) Amennyiben egy ilyen típusú tapasztalat-felfogást tüntetünk ki azzal, 
hogy rá alapozzuk egy szöveg értékelését (oly módon, hogy a koherens szem-
léletet és világmagyarázatot, s velük együtt egy tematikailag specifikált „női" 
írásmódot honorálunk), szembe kell néznünk azzal, hogy ennek a feminista kri-
tikára nézve igen nagy hátrányai lehetnek. Egy olyan kritika, mely nem veszi 
figyelembe azt, hogy a nőket a való élet során érő tapasztalatok csak mértékkel 
formalizálhatóak, továbbá azt sem, hogy ha léteznek is közös tapasztalatok, 
azok nem elérhetőek magánvaló dolgokként - semmi nem biztosítja, hogy 
ezeket mindenki ugyanúgy élje meg - , a tapasztalat tökéletes megragadható-
ságának koncepciójához fog eljutni, melynek következménye az autentikusként 
felismert „női" tapasztalatnak (mint amilyen például a takarítás nyűge) norma-
íítként való szerepeltetése lesz, s a feminista irodalomkritika ezen tapasztalat 

13 Megjegyzendő, hogy Jolanta Jastrz^bska kritikája a fent vázolttól eltér - ő ugyanis a hitelesség tám-
pontjául nem a nők „valós" életét veszi, hanem a szövegben bemutatott életpályát. A hitelesség kérdése 
így nála - szerintem szerencsésen - a kompetencia kérdésévé alakul. 

14 Lásd a 4. lábjegyzetet. 
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tételezett tartalmának a szövegbeli megjelenítését számonkérő/szabályozó 
intézménnyé alakul. Megfontolandó az is, hogy a tapasztalatok autentikusként 
való felismerésével ez a koncepció elzárja magát azok megváltoztatásának 
lehetőségétől, s a marginális/elnyomott pozíció örök érvényt! kisajátításának 
gesztusa egykönnyen a „legelnyomottabbnak" mint a „legautentikusabb" ta-
pasztalatokkal rendelkezőnek felmutatásához vezethet.15 

A Csokonai Lilit a nemváltás kontextusába helyező kritikák egy része (első-
sorban Ineke Molenkamp-Wiltink tanulmánya, de Virág E Éváé is ilyen felfogá-
son alapul) a női tapasztalat fogalmát mint adottat, megragadhatót és a nőkre 
általánosan jellemzőt használja - azaz egy egységesítő, esszencializáló foga-
lomként. Mindeközben nem vet számot azzal, hogy használatával egy ugyan-
olyan autoriter, előíró pozícióba helyezi a női tapasztalatot, mint amilyen pozí-
cióval szemben (a patriarkális objektivitáseszménnyel szemben) azt eredetileg 
felléptette. 

Mindez nem jelenti azt, hogy ábrázolt tapasztalatok kérdését teljes egészében 
el kéne vetnünk. Osztom Ineke Molenkamp-Wiltink nézetét abban, hogy női 
tapasztalatok bizonyos szempontból nagyon is hangsúlyozottan szerepelnek a 
két szövegben: femininitásukat (avagy nőiségüket?) ezek hivatottak biztosítani. 
A szereplők tapasztalati horizontját ugyanis biológiai nemükhöz köthető tények 
sora tölti ki: vérzés, szülés, abortusz, szüzesség elvesztése, szeretkezés férfiak-
kal. Ezek a szövegek a (fiktív) női szerző biológiai jegyeinek szövegbe képe-
zésére tesznek kísérletet, a biológiai jellemzőket kívánják közvetlen jelenléthez 
segíteni. Ezek csakugyan női tapasztalatok, azonban szerző és szöveg ok-
okozati kapcsolatát el kell vetnünk: a szerző biológiai neme nem determinál-
hatja a szöveg milyenségét; egy szöveg nemi jelleget csakis a femininitás (a tár-
sadalmi nem által hordozott tartalmak) által nyerhet. A femininitás pedig nem 
rögzített tartalmú, ahistorikus fogalom, hanem pozíció. A fenti két írásmű - a 
patriarkális érdekeknek megfelelően természetet és kultúrát összemosva -
esszencializálja a femininitást, azaz a marginális pozíciót a biológiai jegyekből 
próbálja levezetni, a kultúrát természetnek beállítani, ezt a „természetet" pedig 
jelenlevővé tenni. A problémát nem abban látom, hogy bizonyos tapasztalatok 
(így például a takarításé) hiányoznak, hanem abban, hogy a biologikumhoz 
köthető események kvázi-teljes repertoárja olyannyira végzetszerűen van jelen, 
hogy a hősnők sorsának jelentős állomásait szinte csakis ez alkotja,16 a fősze-
replők önértékelése is ebből vezetődik le, mintha életük menetének valamint én-
képüknek alakításába a társadalrpi-kulturális viszonyoknak semmi beleszólása 
sem lenne. 

15 A női tapasztalatnak a a feminista kritikában való alkalmazását illető bonyodalmakról jó (és tömör) 
áttekintést ad Jonathan CULLER: Nőként olvasni. In: J. С.: Dekonstrukció. Osiris-Gond, Budapest, 1997. 
5 7 - 8 7 . 

16 Noha - Csokonai Lilivel szemben - Psyché esetén a női léttel járó eseményeken kívül kétségkívül 
szerepet kapnak a társadalmi viszonyok is Psyché életének alakításában, mindenesetre a cigány-arisz-
tokrata szereplőt a társadalmi létra fokain történő gyakori fel- és leszökkenések hidegen hagyják, 
önértékelésébe a vagyoni pozíciók nem tartoznak bele. 



Tapasztalás, hitelesség, referencialitás 425 

A Psyché és a Csokonai Lili kritikája a tapasztalat előíró fogalmának kikerü-
lésével is elvégezhető. Noha számos érvényes megközelítésmódot lehetne fel-
sorolni, a jelen írás szempontjából legkézenfekvőbbnek az a megközelítés kínál-
kozik, mely támaszkodik az eddigiekben már érintett szubjektumelméleti belá-
tásokra. Ezen vezérfonalat egészíteném ki azzal a — Toril Moitól kölcsönzött -
gondolattal, miszerint egy bizonyos szubjektumtípus (az individuum) szöveg-
ben működtetése alkalmasabb (patriarkális) ideológiai tartalmak átadására, mint 
másoké - erre kínálkozó példa Weöres Psyché je, mely — mint azt láttuk — az indi-
vidualitás és eredetiség mítoszára alapozva utasítja Psychét a kultúrával szem-
ben a természet oldalára.17 Noha a szubjektumtípusok nemmel ellátása meg-
gondolandó, Toril Moinak az individuum patriarkális természetére vonatkozó 
koncepciója az ideológiakritika kontextusában mindenképp érthető: a feminista 
kritika feladata ilyen elhelyezésben éppen az, hogy rámutasson arra, hogy a 
különféle szubjektumpozíciók, így a femininitás és a (magát az individuumhoz 
közelebb állóként megmutató) maszkulinitás is az ideológia által konstruált és 
felkínált szerepek, melyek konstruált voltát az individualitás illúziója fedi el, s 
képes azokat természetesként, belső meggyőződésként prezentálni. A feminiz-
mus feladata ebben a kontextusban értelemszerűen az individualitás leleplezése 
lesz. A Csokonai Lili azonban éppen azt a kérdést veti fel, hogy az individuum-
mal szemben felmutatható heterogén szubjektum képét szerencsés dolog-e 
nemi konnotációkkal ellátni. 

4. A Csokonai Lili replikája: decentráltság és areferencialitás 

Csokonai Lilit - mint arra Kulcsár Szabó Ernő is rámutatott - nem tekinthetjük 
Psychéhez hasonló elbeszélőnek: Lili decentrált szubjektum.18 A Csokonai Lili 
elutasítja a női tapasztalat autentikussága mentén történő értelmezéseket 
(autentikusságon itt egy megragadható tapasztalat hiteles bemutatását értem), 
nyelvezetét tekintve areferenciális szöveg, s fel kell tennünk azt is, hogy világa 
talán nem valószerű, nem mimetikus. Mint egy ilyen új típusú szövegeszme 
példája zavart kelthetett (mint ahogy keltett is) a hozzá a már vázolt előfeltevés-
rendszerrel közeledő kritikusok körében. 

A Csokonai Lili által aratott gyér(ebb) sikert azonban más is magyarázhatja: 
míg Esterházy a Weöres-féle modern individuum képzetével szemben egy, a 
„posztmodern" címkéje alatt lelkesen egyesíthető különféle szubjektumfelfogá-

17 Toril Moi a szerzői én individuumként való felfogását a patriarkális ideológia egyik irodalmi talp-
köveként jellemzi, s a (minden esetben maszkulin jegyeket magán viselő) szerzői individuum szöveg-
nemzését az isteni teremtéshez hasonlítja, mely a semmiből lenne képes világot (és rögzített jelentéseket) 
létrehozni. (Toril Moi: Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. Routledge, London and 
New York, [19851 1995. 8.) 

18 KULCSÁR SZABÓ Ernő: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Kortárs 1987/12. 159-167. 
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sok terében alakuló „decentrált" szubjektummal dolgozik, és ez a nyelvhaszná-
latára is kihat, nem viszi következetesen végbe a decentrált szubjektummal járó 
szemléletváltást. Nem értek egyet Kulcsár Szabó Ernő véleményével abban, 
hogy egy ilyen decentrált személyiség csak úgy értelmezhető „teljes esztétikai 
minőségként", ha nem tesszük fel a „ki beszél?" kérdését azon az alapon, hogy 
a szöveg maga az, aki beszél. A kérdés szerintem a szövegvilág törvényeit vizs-
gálva továbbra is feltehető, noha ekkor már elsődlegesen kétségkívül nem a 
szöveg elkövetőjére, hanem a szövegben kódolt „elkövetői mintákra", azaz a 
szöveg és hipotetikus alkotója közti viszony szerkezetének vizsgálatára irányul, 
de ezen keresztül lehetővé válik a szöveg által kijelölt alkotói pozíció betöltése 
feltételeinek vizsgálata. 

Ebből a szempontból releváns mozzanatnak kell ítélnünk Jolanta Jastrz^bska 
meglátását, miszerint a Csokonai Lili hősnője által tudhatót mindenképp felül-
múlja a szöveg sajátos nyelvén megszólaló „hang" tudása. Lili születési ideje és 
életének eseményei ugyanis vagy nem teszik lehetővé számára ennek a spe-
ciális nyelvnek a használatát, vagy igen jelentős események el lettek belőle hall-
gatva. Mivel ez a nyelv és Lili mint narrátor mindenképp összeférhetetlenek, 
összekapcsolásuk nem valószerű, következésképp az a feltevés adódik, hogy a 
szöveg a külvilágban érvényes szabályoktól (miszerint a nyelvet is tanulni kell) 
függetleníteni kívánja magát. Lili készen kapja a nyelvét, gondolkodásmódját, 
önértékelését, s egyéb meghatározottságait is: ő pusztán a szöveg vendége. 
Noha Lili ezen pozíciója bizonyára éppen a kartéziánus individuummal való sza-
kítás szembetűnő példájának íródott, a szakítás már oly radikális, hogy Lilitől 
bármiféle felelős, sorsát formáló lehetőség megtagadtatik, s önállótlan és cse-
lekvésképtelen bábu-pozíciója tartalmát tekintve veszélyesen közel sodródik a 
patriarkális ideológia által felkínált (ugyancsak az önállótlanság és a passzivitás 
terminusaival körülírható) feminin pozícióhoz. Lili az (althusseri értelemben 
vett) ideológia tökéletes szubjektuma: az életét irányító viszonyrendszert mint 
sajátját ismeri fel, öntudatlanul interiorizálja a (vallási, szexuális stb. diskurzu-
sok által) felé közvetített szubjektumpozíciók tartalmait és implikált értékszem-
léletüket. Az ily módon felfogott identitás elérésére tett kísérleteinek (az Isten-
nek tetsző életnek, a boldog szerelemnek, az egyedi életvitelnek, a személyes 
sors alakításának) kudarca létét menthetetlenül inautentikusként mutatja meg. 
Míg azonban Lili nincsen tudatában annak, hogy a sajátjaként felismert értékeket 
artikuláló jel- és viszonyrendszer hozzá képest már mindig előzetes és adott, s 
nem képes (szöveg)világának szerkezetét, a sorsát meghatározó viszonyok 
összességét (érthető módon) átlátni, s így azoknak mindörökre tájékozatlan 
foglya marad, a Lili által tudottak fölé helyezkedik egy másik kompetenciaszint, 
mely a szöveg nyelvezetén megszólaló hang tudásával azonos. Ez a szint gya-
korlatilag mindazon diskurzusok komplexuma, melyekbe Lili belépni kíván az 
identitáskeresés útja során, de amelyekből sorra kivettetik. A szövegvilágot 
szervező erők idegenek Lilitől annyiban, hogy nem képesek a Lili által képviselt 
sors sajátként elfogadására alkalmas világmagyarázatot és kielégítő identitást 
nyújtani. 
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Egyetlen kivétel adódik Lili számára mint olyan szubjektumpozíció, mely 
magyarázatot nyújthat a felsőbb hatalmaknak való kiszolgáltatottságát illetően: 
ez a teremtmény pozíciója, a vallási diskurzusba való belépés/az ott megma-
radás lehetősége.19 A teremtő-teremtmény viszonyba való belépés azonban 
nem pusztán a keresztény hit kontextusába ágyazva érvényes Lilire, hanem azo-
nos azzal a viszonnyal is, melyben Lili a világát meghatározó diskurzuskom-
plexummal áll. Lili tehát sokszorosan is a szöveg terméke, kreatúra\a, s az már 
csak ráadás, hogy a kreáció-viszony teremtőpozíciójában (mely pozíció ontoló-
giai elsőbbséget élvez a teremtettével szemben) egy Esterházy Péter szignóval 
ellátott, könnyen azonosítható stílusú nyelv áll, melyen önnön identitását és 
teremtő pozícióját még további, Lilit teremtő Péterekkel (így a testi nemző-atyá-
val, Csokonai Péterrel, de a lelki vezető Pázmány Péterrel is) hangsúlyozza. Lili 
és a Péterek viszonya így a Psyché szöveg-szerző viszonyaihoz hasonló terem-
tés-struktúra keretei közé illeszkedik, mely nemi konnotációkkal is terhelt. 

A Csokonai Lili így - szerintem elég szerencsétlenül - önkéntelenül is meg-
bolygat kényes kérdéseket azáltal, hogy femininként és maszkulinként felis-
merhető szerepeket vetít rá ontológiailag hierarchikus viszonyba rendezett lét-
módokra: a decentrált szubjektivitással járó inautentikusságra és a magát ezen 
előbbi számára autentikusként megmutató, a szövegvilágot átjáró diskurzus-
komplexum által kijelölt identitás-szerepekre, s végső soron a decentrált és az 
önidentikus szubjektumfelfogásokra is. Ebből a szempontból érthető, hogy a 
feminista kérdésfelvetések irányában fogékonyabb olvasók nem pusztán a ma-
gyar posztmodern szövegkezelés areferenciális esztétikai imperatívuszának pél-
dájaként olvasták a Csokonai Lilit, hanem egy másik, nem kevésbé fontos nyo-
mon indultak el. 

A Csokonai Lili kritikai fogadtatása így arra is felhívhatja a figyelmet, hogy -
noha esztétikai értékítéleteink sikerrel szabadultak fel, vagy legalábbis felszaba-
dulóban vannak a rájuk évtizedekig kirótt szociális vagy nemzeti intenciónak 
megfelelés irodalmon kívüli követelménye alól - az esztétikai mező mint ideo-
lógiailag semleges szféra elképzelése az említett jó pár évtized fényében ugyan 
szükséges és hasznos dolog, de nem lenne szabad megfeledkeznünk arról sem, 
hogy gyanakvással tekintsünk ennek a hirtelen minden más szférától herme-
tikusan lezárt, vagy legalábbis annak tételezett mezőnek mindenfajta ideoló-
giától vagy politikától való mentességének koncepciójára. A feminista kritika 
egyik fontos feladata éppen az, hogy az areferenciális, nem valóságanalóg alko-
tások látszólagos ideológiai és politikai semlegességét megkérdőjelezze, s eh-
hez ne késlekedjen felhasználni más (irodalom)elméleti irányzatok belátásait is 
- továbbra is saját céljait tartva szem előtt. 

" A vallási diskurzus szövegbeli jelenlétének értelmezését a Csokonai Lili csaknem minden kritikusa 
megkísérli, vagy legalábbis kiemeli fontosságát: NAGY SZ. Péter: Legenda a szerelemről. Új írás 1988/3.; 
Jolanta JASTRZI-BSKA: i. m.; MEZÓVÁRI Gyula: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Kritika 1988/2.; KULCSÁR SZABÓ 
Ernő: i. m.; IMRE László: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Forrás 1987/11.; PETRŐCZ.I Éva: Tizenhét hattyúk. 
Csokonai Lili regénye. Magyar Nemzet 1987. jún. 15. 



Kappanyos András 

KÉT KONZERVATÍV KRITIKUS (2) 

11. Kritikaelméleti foglalat 

Intuíciónk - egyetértésben az irodalomelmélet jó néhány tekintélyével - azt 
súgja, hogy egy adott irodalmi szövegről nagyon sok minden mondható, de 
nem bármi. Az irodalomelmélet és a gyakorlati kritika egyik legdöntőbb kérdése 
az utóbbi évtizedekben, hogy hogyan határolható el egymástól, amit lehet mon-
dani, és amit nem. 

Kissé paradoxra élezve a problémát: a műnek egyfelől végtelen sok 
érvényes interpretációja lehetséges, másfelől mégsem érvényes bármely inter-
pretáció. Hogyan lehetséges biztonsággal meghatározni, illetve mi határozza 
meg, hogy a lehetséges értelmezések végtelen halmazában melyik az a — 
matematikailag kisebb számosságú, de szintén végtelen - halmaz, amely az 
érvényes értelmezéseket (valamennyit, és csak azokat) tartalmazza? A kérdés 
megválaszolásának lehetséges módjai az ismeretelmélet alapkategóriáit érintik: 
döntést implikálnak objektivizmus és szubjektivizmus, idealizmus és materia-
lizmus, sőt közvetve jobb- és baloldaliság között. A logikai lehetőségek a 
következők: 

1. Az érvényesség korlátainak tagadása (laissez faire álláspont; „virágozzék 
minden virág"), Bradley és a pragmatikus ismeretelmélet; monizmus; Rorty: 
„csak használat van"; radikális konstruktivizmus. 

2. Az interpretációk pluralitásának tagadása (autokratikus álláspont); csak egy 
igaz jelentés van, a szerzői szándék (E. D. Hirsch). Lényegében ide tartozik a 
freudista és marxista „objektivizmus" (tudattartalmak/pszichológiai univer-
zálék, illetve osztály tartalom). 

3. Az érvényesség hatályának külsőleges korlátozása: 
a ) a történeti időben: történeti hermeneutika; Jauß „történeti olvasata" 

Gadamer hermeneutikájára alapozva. 
b) a társadalmi térben: legkorszerűbb példája, az értelmező közösségek 

elmélete (Fish) tulajdonképpen alkalmazott Rorty. 
4. Az érvényesség hatályának belsőleges korlátozása, azaz mű és interpretáció 

viszonyának a langue/parole distinkció mintájára való felfogása. Ingarden 
elmélete a kitöltetlen helyekről és a konkretizációkról; az új kritika nor-
mafogalma; Mukarovskynál a szándékoltság; Isernél az üres hely és a 
perspektíva; Ecónál a nyitott mű fogalma és az ebből következő intentio 
operis. 



Két konzervatív kritikus (2) 429 

Ez a felosztás természetesen igen elnagyolt és vázlatos, közvetlenül talán csak 
egy irodalomelmélet tankönyv tartalomjegyzékének megtervezésében lehetne 
hasznát venni. Ideiktatását az indokolja, hogy a század talán legnagyobb hatású 
kritikusa, T. S. Eliot pályája során bejárta mindezeket a lehetőségeket, anélkül, 
hogy korábbi nézeteit valaha is tételes revízió alá vette volna. A sorrend története-
sen megfelelt az itt felállítottnak, de egyáltalán nem kívánok olyasmit sugallni, 
mintha ez valamiféle fejlődési ívet jelentene: inkább csak egy gondolkodó elme 
egyetemességét, s ugyanakkor korával való összeforrottságát példázza. 

Az első fázis a Bradley-disszertációban érhető tetten, a második a húszas évek 
nagy hatású „objektív" esszéiben, a harmadik a harmincas évek előadásaiban, 
végül a negyedik az idős Eliot reflexióiban. „A sors iróniájának" nevezhetnénk, 
hogy Eliot kritikai munkásságából é p p a második, az „objektivista" fázishoz tar-
tozó elgondolások fejtették ki a legnagyobb hatást, s máig is ezek a legismer-
tebbek, holott a négy felvázolt lehetőség közül manapság épp ez a gondol-
kodás-típus tűnik a legavultabbnak, legkevésbé termékenynek. S további ke-
serű iróniával állapíthatjuk meg, hogy a magyar kritikai gondolkodásra még ez 
a - maga idején korszerű és termékeny - gondolkodásmód sem gyakorolt akko-
ra hatást, hogy kimozdítsa 19. századi kötődéseiből. De talán épp Halász Gábor 
pályája volt az, amelyik leginkább tartalmazta egy ilyen kimozdulás lehetőségét. 

12. Európai irodalom 

Itt kezdődik a bevezetőben ígért munka második, és minden bizonnyal 
nehezebb része. Összehasonlítani két, kétségkívül rokon, kortárs szellemet, 
amelyek két rendkívül különböző szerkezetű és hatókörű életműbe ágyazód-
nak. Halász Gáborról itt még áttekintő pályaképet sem kívánok adni, főként 
mert Mikó Krisztina elvégezte ezt a feladatot, olyan alapossággal, ahogyan én 
sohasem lennék képes.54 Halász Gábor életművét kifejezetten T. S. Eliot 
munkásságának tükrében kívánom vizsgálni, következésképp az életműnek 
csak azokat a darabjait tartom szem előtt, amelyekben érintkezési pontok, 
összefüggések, egyetértések vagy ellentmondások, netán hatások, átvételek 
mutathatók ki kettejük között (utóbbi természetesen csak egy irányban lehet-
séges). Ezért itt nem foglalkozom Halász magyar kultúrtörténeti tanulmányaival, 
és magyar irodalomtörténeti esszéi is csak mint kritikai módszerének lenyomatai 
kerülnek szóba. Hasonlóképpen kevés hasznot várhatunk sajátos célunk szem-
pontjából az elméleti általánosításra nem törekvő, napi kortárs-kritikáktól. Az 
elméleti igényű írások között pedig viszonylag kisebb jelentőséget tulajdonítunk 
itt a próza-, illetve regénypoétikával foglalkozó szövegeknek. Ez a behatárolás 
azért is elfogadhatónak tűnik, mert végső soron Eliotnál is elvégeztük a 
megfelelőjét. Minthogy elméleti általánosításokra törekszem és nem extenzív 

54 MIKÓ Krisztina: Halász Gábor. Balassi, 1995. 



430 Kappanyos András 

bemutatásra, mindkét szerzőnél elsősorban az általánosító igényű írások 
érdekelnek. Másodsorban pedig a világirodalmi tárgyú írások, ahol érintkezési 
pontok lelhetők; noha a sajátos körülmények következtében Eliot, amikor a 
maga nemzeti irodalmának nagyjairól beszél, óhatatlanul világirodalmi tárgyú. 

Két szerzőnk között a legfontosabb és legevidensebb különbség minden 
bizonnyal az, amelyik személyes kvalitásaik nagyságrendje között áll fenn. Eliot 
- szeretjük vagy sem — a század egyik irodalmi géniusza volt; Halász Gábor 
pedig „csak" egy kivételesen művelt és tehetséges kritikus (amit egyebek mel-
lett az is bizonyít, hogy Eliot jelentőségét Magyarországon az elsők között 
felfedezte). Erre a különbségre kár is több szót vesztegetni. A következő lát-
szólag é p p ilyen evidens, de vannak rejtettebb következményei. Eliot olyan 
nyelven írt, amely az európai irodalomban évszázadokra visszamenően centrális 
helyzetű volt, Halász pedig egy olyanon, amely mindig marginális volt, és min-
den bizonnyal az is marad. Eliotnak tehát az európai irodalommal (hiszen jó-
szerével Babits és Halász is ezt értik „világirodalmon") nem kellett külön 
foglalkoznia, míg Halász a maga számára kénytelen volt (természetesen Babits 
nyomdokain) megteremteni, megkonstruálni ezt a fogalmat. Eliot számára a 
„nemzeti irodalom" és a „világirodalom" nem jelentett dualitást, s ezt saját kettős 
(amerikai és brit) kulturális kötődése csak megerősítette. Ugyanakkor talán 
életében sem olvasott egyetlen „Lajtán inneni" szerzőt sem; következésképp a 
magyar nemzeti irodalmat (ha egyáltalán eszébe jutott valaha, hogy ilyesmi 
létezik) ő is Európán kívülinek tekintette. Kettejük ítélete e tekintetben egyezik 
tehát, csak más-más következményekkel jár. 

Halász Gábor stílusában és gyakran gondolkodásában is jelen van valami 
jóindulatú ismeretterjesztő, népneve lő szándék, ami Eliotból alapvetően 
hiányzik. Eliot nem meggyőzni akar igazságairól, hanem kinyilatkoztatja őket. 
E különbségnek csak egyik oka, hogy Halász a maga világirodalmi nézeteihez 
(éppen nyelvünk és kultúránk perifériális helyzete miatt) valóban kénytelen 
magyarázatokat fűzni. De a másik, a fontosabb ok is ezzel függ össze. Eliot sok-
kal könnyedébben lehet elitista, hiszen az a nyelv, amely százmilliós nagyság-
rendű beszélőt számlál, könnyedén kitermeli azt a néhány ezres kulturális elitet, 
amelyre, mint olvasótáborra, neki szüksége van. Azoknak a lapoknak, ame-
lyekben Halász Gábor közli írásait (a Nyugatot is beleértve), hozzávetőleg 
ugyanakkora olvasótáborra volna szükségük - nem a rentabilitáshoz, csak az 
igazolható fennmaradáshoz. Ezt azonban egy sokkal kisebb lélekszámú 
nyelvközösségből kell részben meghódítaniuk, részben kinevelniük. Halász 
tehát kénytelen időnként didaktikus lenni. De ez végső soron talán habitusától 
sem áll távol. 

Eliot és Halász neveltetését össze lehetne ugyan hasonlítani, de nincs sok 
értelme. A Missouri partján kapott puritán nevelés és az Óbudán kapott refor-
mátus nevelés egyformán kifejlesztheti a tiszta kifejezést, az önfegyelmet, a 
hivatástudatot; de szerepét igazán nem becsülhetjük meg. 

Időben csaknem kortársnak tekinthetők. Eliot tizenhárom évvel idősebb 
ugyan (tehát az „első nemzedék" legfiatalabb tagjai az igazi kortársai), de kri-
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tikusi pályája (néhány korai, kisebb jelentőségű közleménytől eltekintve) csak 
harmincéves korában, a békekötés után indult meg; igaz, akkor szédületes se-
bességgel. így kettejük indulása között csak mintegy öt év az eltérés. Halásznak 
pályakezdésétől kezdve öt évet kellett várnia, míg 1932-ben munkatársul hívta 
az ország első számú folyóirata, a Nyugat; ugyanakkor Eliotot már 1919-ben 
utolérte a megfelelő megtiszteltetés a Times Literary Supplement felkérése for-
májában. De neki még innen is volt hová továbblépni. 

1.3. Filozófiai dilemmák 

Miután Eliot filozófiai alapjait fentebb már ismertettem, fontos megjegyezni, 
hogy Halász is elvégezte a pesti filozófia szakot. Ez azonban - amennyire a Mikó 
Krisztina által függelékként közölt leckekönyv-kivonatból megállapíthatom55 -
elsősorban filozófiatörténetet jelentett, esetleg még a nagy metafizikai rendsze-
rek ismertetését. Ami a majdani kritikusnak némi gyakorlati eligazodást nyújt-
hatott, Négyessy László esztétika-szemináriuma volt. Négyessyhez hasonlóan 
Pauler Ákos és Horváth János professzor is a hazai tudományosság élmezőnyét 
képviselte, de ezzel együtt is elég evidens, hogy a pesti Bölcsészkar abban az 
időben sem állt a Harvard vagy az oxfordi Merton College színvonalán. Azért a 
produktív ismeretelméleti dilemmáért, amit Eliot szinte készen megkapott, 
Halász Gábornak keményen meg kellett dolgoznia. De mivel ő valószínűleg 
sohasem vágyott filozófusi babérokra, ebben a kérdésben sem mélyült el job-
ban, mint amennyire a kritikusi módszer kialakításához szükséges volt. 

A kérdés, amely Eliot számára így merült fel: Bradley vagy Russell, pragma-
tizmus vagy logikai empirizmus; Halász Gábor és kortársai számára ezt jelen-
tette: szellemtörténet vagy pozitivizmus. Nemcsak a magyar irodalomkritika, 
hanem a magyar közgondolkodás is egyszerre haladt tovább ezen a két úton, 
ami csak akkor baj, ha egy állításról nem lehet tudni, melyik kontextusban 
értendő. Mikó Krisztina például Cs. Szabót idézi: „Esszéíró nemzedék soha nem 
volt, ez a felkapott címke hol mosolyra, hol bosszúságra ingerel...",56 majd 
tizenöt oldalnyi lehengerlő bizonyítás után közli saját konklúzióját: „Esszéíró 
nemzedék tehát volt"}1 (Eredeti kiemelés.) Természetesen mindkettőjüknek 
igaza van. Cs. Szabó pozitivista ismeretelméleti szempontból rögzíti, hogy nem 
volt, s ha valakinek, neki elhihetjük: e fogalom tárgya empirikus értelemben 
tényleg nem létezett. De azt senki nem is állította, hogy az érintettek valamikor 
a húszas évek elején összejöttek volna és közfelkiáltással megalapították volna 
a nemzedéket. Ez a fogalom természetesen utólagos absztrakció (azaz végső 
soron szellemtörténeti konstrukció), amely nélkül sokkal nehezebb lenne 
beszélnünk egy bizonyos jelenségkörről, sőt nehezebb lenne elhatárolnunk is 

551. m., 220-222. 
561. m., 19. 
571. m., 33. 
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az adott jelenségkört. Vagyis, ha úgy tetszik, az ilyen absztrakciók valóban a 
szellemi restség termékei, amiképpen a vasutat is azért találta fel az ember, hogy 
ne kelljen annyit gyalogolnia. Fogalmunk tárgyát definiáltuk (megneveztük az 
ide tartozó empirikus jelenségeket), tehát az esszéíró nemzedék létezik, akkor 
is, ha sohasem létezett. 

Az ilyen anomáliák megoldásáért nem kell túlságosan messze mennünk, elég 
Eliothoz fordulnunk. A szabad versről szóló korai értekezésében nem azt mond-
ja, hogy szabad vers nem létezik, hanem azt, hogy ez egy igen zavaros, tartal-
matlan fogalmi konstrukció, egy közhasználatba került, tisztázatlan értelmű 
absztrakció, a szellemi restség terméke. Ez a reduktív analízis eredménye. 
Ugyanezt, ha valakinek épp ez a programja, megfelelő érvekkel alátámasztva az 
„esszéíró nemzedék" fogalomról is el lehet mondani. Egy másik érdekes példa 
Eliot környékéről: John Howard 1995-ös könyvében ugyanilyen alapon nem 
létezőnek, utólagos absztrakciónak nevezi az angolszász „modernizmus"-t, 
mondván, hogy Pound és Eliot korai működése idején semmi olyan empirikus 
jelenség nem található, amely ezt az utólagos fogalmi elkülönítést indokolná.58 

Megfontolandó vélemény, csak hát ilyen alapon nem létezőnek nevezhetnénk 
például a középkort is, hiszen ki hallott akkoriban feudalizmusról. 

A kérdés jelentősége tehát Magyarországon is messze túlmutat a puszta mód-
szertanon; ismeretelméleti és nyelvfilozófiai kérdéseket vet fel használt fogal-
maink értékével, érvényével kapcsolatban. Halász Gábor (s úgy tűnik, egész 
nemzedéke) megáll a módszertani tárgyalásnál, és műfajelméleti kérdéssé szű-
kíti le a problémát. Az esszé műfaja lenne a „megoldás", amellyel e döntések 
elkerülhetők. 

Nem azt akarom itt állítani, hogy az esszé általánosságban opportunista 
műfaj, sőt azt sem, hogy az „esszéíró nemzedék" opportunizmusból fordult 
hozzá. Vagy ha mégis, akkor ez józan, jól meggondolt reakció a helyzetre, a 
fennálló szellemi környezetre: felismert szükségszerűség. Az ő esszé-fogalmuk 
sajátossága abban áll, hogy az esszé számukra program. A kortárs magyar 
tudományosság kétségkívül túl merev és nehézkes volt az új irodalmi jelenségek 
feldolgozásához, a napi kritika pedig túlságosan felszínes. Az esszé olyan biztos 
középút, ahol a szerző maga döntheti el, mennyi szaktudományosságot enged 
be a játéktérre és mennyit áldoz az aktualitásnak. És büntetlenül használhatja a 
szellemtörténet vagy a pozitivizmus módszereit, anélkül, hogy valamelyik 
ismeretelméleti álláspont mellé kicövekelné magát. 

És az esszé természetesen átmenetet képez a művészet és a tudomány között 
is. Ez az az oldala, amelytől Eliot már legkorábbi kritikaelméleti írásaiban is 
óvott. Ha nem alkotó művész ír kritikát, akkor félő, hogy „úgy érzi, teremtenie 
kell valamit, ami több, mint kritika, de ez nem igazán teremtő eksztázis, 
műalkotás nem születik belőle". A művész ezzel szemben „kritikát ír, és nem 

58 John HOWARD: Eliot to Derrida. The Poverty of Interpretation. Macmillan,1995. Főként 30-60. 



Két konzervatív kritikus (2) 433 

elfojtott alkotásvágyát éli ki, amiből másoknál csak baj származhat".59 Nos, az 
„esszéíró nemzedék" többi tagja valóban nem fojtotta el egyéb irányú alkotás-
vágyát; mindnyájan írtak „primér" irodalmi műveket is, bár Szerb Antal vagy 
Cs. Szabó nevének említésekor valószínűleg nem ezek jutnak először eszünkbe. 
Halász Gábor azonban par excellence kritikus; nem alkot szépirodalmi mű-
fajban, de kritikáiba sem szűrődik be különösebben a szépirodalmi ihletés -
annyira bizonyosan nem, mint Cs. Szabó esszé-novelláiba. Az Eliot által e tekin-
tetben jósolt veszélyektől tehát megóvja magát. 

14. Az esszé 

Kritikai programjában a fentebb vázolt pozitivizmus-szellemtörténet dilem-
mából indul ki. Az a véleménye, hogy az irodalomtudomány zűrzavarának oka: 
a történeti szemlélet túlzott eluralkodása mindkét irányzatban. A pozitivizmus-
ban ezt a fejlődés-elv képviseli, a szellemtörténetben a „korszellem" fogalmának 
részleteket elfedő, durván sematizáló használata. A megoldás egy ahistorikus 
nézőpont megteremtése volna.60 

Eddig a gondolatmenet tulajdonképpen párhuzamba hozható Eliotéval. Itt 
kezdődik az éles különbség. „Ha hinni tudnánk az abszolútumban - írja és 
tudatunkban hozzámérve zsugorodnának vagy nőnének nagyra a korszakok, a 
feladat magától megoldódna, mint a boldogabb időkben."61 Eliotnak e ponton 
az az előnye, hogy hisz az abszolútumban, még akkor is, ha éppen csak tradí-
ciónak nevezi. 

Halász Gábor az időtlen elemet keresi az irodalomban, és ezt az „örök pszi-
chologikum"-ban véli megtalálni, amely „az egyéni lélek minden időben azonos 
visszahatása az őt ért benyomásokra". Enyhe öniróniával jegyzi meg, hogy ez 
voltaképpen az „örök emberi" keresésével azonos, de azután biztosít róla, hogy 
„az egyéniségvizsgálat vezet vissza a színességhez és a teljességhez". A keresett 
műfaj és módszer tehát (az esszén belül) a lélekrajz, azaz a portré. És Halász 
nem hagy kétséget: a szerző lelkéről van szó. „Mű és író egymás titkát vallják" — 
mondja Halász, tehát vissza kell térni a Sainte-Beuve-i portréhoz, amely 
egyesítette a „műesztétikát és művészlélektant", továbbá bevonta vizsgálata 
körébe a szociológiát. A lényeg tehát a diakrónia teljes mellőzése, és minél 
szélesebb körű szinkrón vizsgálat. Halász szerint az értékelő ítéletet kizárólag ez 
teszi lehetővé.62 

Nem kétséges, hogy Eliot, aki ekkor (1933-ban) már nagyon tekintélyes 
mester volt, ennek olvastán igencsak összehúzta volna a szemöldökét. Egyfelől 

59 KR, 99-100.; SP, 53. 
60 Lásd HALÁSZ Gábor: Irodalomtörténet és kritika. 

(Továbbiakban TN) Magvető, 1981. 1018-1024. 
61 TN, 1020. 
62 TN, 1020-1021. 
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határozottan ellenére lett volna a szerző személye iránti érdeklődés.63 Egész 
életében következetesen elutasította ezt, hivatalos, autorizált életrajza például 
máig sincs. Másfelől nyilvánvalóan megkérdezte volna, hogy a történetiség ki-
iktatásával hogyan hozható bármiféle értékelő ítélet; mihez képest ítéljük meg a 
művet, ha csak a pszichológiai és szociológiai kontextus van körülötte, a kultúr-
és irodalomtörténeti pedig nincs. 

Folytatva a képzelt párbeszédet, bizonyosak lehetünk benne, hogy Halász 
Gábor válasza nem nyerte volna meg Eliot tetszését. „Titokzatos teljességében a 
lélek is abszolútum - írja Halász - , és az az értékelés, amely azon méri az egyént, 
mennyire tudta lényegét kibontakoztatni, a munkát pedig, hogy hogyan érzé-
kelteti ezt a kibontakozást, feltétlenül helytálló."64 Ebből a mondatból kihall-
hatjuk Sainte-Beuve sokat idézett kritikai ismérvét: Meg tudta-e csinálni az író, 
amit akart. Ezzel nem is volna baj, de Halász arra is választ kíván adni, honnan 
tudható, hogy mit akart az író. Ó is érzi, akárcsak Eliot, hogy szükség van egy 
abszolút mércére, de ő ezt a lélek titokzatos teljességében véli megtalálni. 
Vagyis ugyanúgy a „belső hang" megfellebbezhetetlen tekintélyéhez folyamo-
dik, mint az Eliot által oly szigorúan bírált Middleton Murry.65 

Aztán Halász így folytatja: „Hiába a korelemek, megérezzük az egyívású mű-
vek időfeletti erős kapcsolatát... megérezzük és értékeljük mai idegzetünkkel, 
ízlésünkkel, kiváltott indulataink önkéntelen hierarchiájával. ...A lélektani kriti-
ka aktualizál, állandó kapcsolatot teremt a múlt kihasított szakasza és jelenünk 
között.. ,"66 Itt Halász más ú ton jut el az Eliot által kívánt célhoz. A kritika fő fel-
adatai közé sorolja a művek közötti rokonságok, és különösen a mának szóló 
üzenetek feltárását, de ezt n e m egy abszolút érvényű tradíció megértésének és 
használatának tulajdonítja, hanem titokzatos lélekrezdüléseknek. Végső soron 
Eliot tradíció-fogalma is ahistorikus, amennyiben a tradíciónak mindig egy adott 
pillanatban érvényes állapotát vizsgálja. О azonban nyilvánvalóan elutasítaná az 
esztétikai ítéletek ízlésre, azaz a befogadó szubjektumra való alapozását. Erre az 
eljárásra mondaná azt Eliot: „Úgy reagálnak, mint egy kivételesen érzékeny, de 
különben köznapi ember."67 

Eliot érvelésének azt lehetne ellene vetni: az általa feltételezett tradíció, mely 
a művelt konszenzusban él, sohasem ellenőrizhető empirikusan. Amikor valaki 
ezt a tradíciót hivatkozási pontként használja, akkor valójában az lebeg előtte, 
amit ő maga gondol erről a tradícióról. Vagyis ítélete nem kevésbé szubjektív, 
csak éppen olyan abszolút tekintélyre hivatkozik, amelyet valójában sohasem 
kérdezett meg. Amikor Eliot a Hamletet művészi kudarcnak minősíti, akkor 
minden bizonnyal a tradícióval szemben foglal állást. 

63 Lásd a 24. jegyzetet. 
64 77V, 1022. 
65 Lásd a 20. jegyzetet. 
66 TN, 1022. 
"KR, 100.; SP, 53. 
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Ha ebben az irányban haladunk tovább, az ismeretelmélet és a lételmélet 
közötti határt is átlépjük, ami itt nem látszik szükségesnek. Az, hogy az abszolút 
mérce külső-e vagy belső, úgysem befolyásolja túlságosan a végeredményt.6 8 

Lényegesebbnek látszik itt az egyetértés azon a ponton, hogy a kritikusnak min-
denképpen szüksége van abszolút mércére. Ez etikai hátteret teremt a mun-
kájához, ami, mint látni fogjuk, Eliot és Halász számára egyaránt fontos. Jelen-
tősebb különbségek abból származhatnak, hogy Halász programja kifejezetten 
a pszichológiai és szociológiai kritika művelésére irányul, míg Eliot (legalábbis 
ifjabb korában) a legnagyobb határozottsággal elveti mindkettőt, és kifejezetten 
a formálás mikéntjére, a poétikára koncentrál. Később mindketten engedtek 
határozott álláspontjukból, és érett komkra, mint később látni fogjuk, vélemé-
nyük szinte találkozott középen. Természetes, hogy Eliot sohasem írt igazi lélek-
tani kritikát, viszont tisztán poétikait sem. És ugyanez Halász Gáborról is el-
mondható. Ugyanakkor Eliot pszichológia- és biográfia-ellenes, műközpontú 
álláspontja minden bizonnyal nagyban inspirálta az angolszász strukturalizmust, 
míg Magyarországon a viszonylag modernnek számító irodalomtörténeti szin-
tézisek főként Halász Gábor „portré" metódusa alapján készült cikkekből állnak 
össze. A valamirevaló elmélet, úgy tűnik, előbb-utóbb megtalálja a maga útját a 
gyakorlathoz. 

75. Értékmentés, értékőrzés 

Egy konzervatív értékrend számára a legnagyobb kihívás minden bizonnyal 
maga a jelen. A konzervativizmus a hétköznapi (tehát nem kultúrszociológiai és 
nem is politikai) értelemben a meglévő, már felhalmozott értékek védelmét 
jelenti a fenyegető jelennel szemben. Halász Gábor (Babits nyomán és vele 
egyetértésben) ezt az értékőrzést tartotta hivatásának, és végső soron ezt jelenti 
a Babits által meghirdetett újklasszicizmus is. Ezzel a fogalommal pedig ismét 
Eliot eszméinek közelébe kerültünk, hiszen az újklasszicizmus a romantika által 
végbevitt rombolást lenne hivatott kijavítani. 

Ahogyan ezt a fogalompárt Magyarországon használták és használják, az min-
denképpen rászorulna egy tisztító analízisre. Eliot a maga számára (igaz, elég 
röviden) elvégezte ezt a feladatot: teljesség és töredékesség, felnőttség és éret-
lenség stb.69 Eliot szintén olvasta azokat az ellentmondásos szerzőket, elsősor-
ban Charles Maurrast és Julien Bendát, akik a húszas évek végének magyar-
országi irodalmi vitáit oly nagy mértékben meghatározták, és be is építette 
nézeteiket a maga műveibe. A fogalmak tisztázására törekvő intellektusa azon-
ban megóvta azoktól a félreértésektől, amelyeket Magyarországon talán máig 
sem sikerült megnyugtatóan tisztázni. 

68 Eliot disszertációjában elveti a belső-külső, objektív-szubjektív distinkciót (vö. KE, 20-21, 31, 
138-139 ), s még A kritika hivatása (1923) végén is fenntartja kételyeit. (KR, 191.; SE, 34.) 

69 Lásd a 21. jegyzetet. 
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Halász Gábor 1928-as Áruló írástudók című írása nem közvetlenül Benda 
könyvére válaszol, hanem Babits arra reagáló híres cikkére. Kissé meglepő 
módon - és nagyon tisztelettudóan - vitába száll a mesterrel. Babitsnak abból a 
vádló mondatából indul ki, hogy „A modern írástudóknak nem az Igazság a 
fontos, hanem a 'világnézet', vagyis a harc, a párt". Azt válaszolja erre, hogy az 
írástudónak igenis szüksége van világnézetre, harcra és pártra. Ki kell cövekel-
nie magát valamilyen eszméhez, hogy rendet tudjon teremteni a világban. 
„A világ értelmetlen káosz, ha nem lépünk rendező elvekkel elébe, az igazság 
szétfolyik, ha nem öntjük kész fogalmi edényekbe."70 Ezen az alapon úgy véli, 
hogy Babits a megkötöttségek nélküli, korlátlan szabadság híve, azaz végső 
soron romantikus. Valószínűleg ennek a gondolatmenetnek az alapján társítja 
Mikó Krisztina is azt a jelzőt Babits nevéhez, hogy „romantikahívő".71 Babits két-
ségtelenül nagyra tartott számos romantikus művészt (szemben például Eliottal, 
aki a romantika korszakában működött kedvenceiben is az antiromantikus 
vonásokat értékelte), de ahogy ebben a kontextusban Halász érti a romantikát 
(a korlátlan szabadság tisztelete a világ káoszba hullása árán is) az bizonyosan 
nem érvényes Babitsra. 

Halász a folytatásban Babitsot idézi: .Jöjjön most már az Esz!" (ugye, nem 
tipikus romantikus vélemény), s ezt a mondatot így értelmezi: „újból az intellek-
tus tekintélyére van szükség, elég volt az érzelmi anarchiából, diktátort kívá-
nunk."72 Ez megint olyasmi, amit Babits aligha mondott volna. Babits, ha már 
ebben a dualitásban kell elhelyezni, feltétlenül klasszicizmus-hívő volt. Mi okoz-
za itt az álláspontoknak ezt a különös súrlódását? 

Érdemes itt egy kissé elszakadni a klasszicizmus-romantika fogalompártól. 
A különbség a gondolkodás mélyebb rétegeiben rejlik. Halász Gábor agnosz-
tikus szemmel közelíti meg a kérdést. A világ önmagában kaotikus, tehát ahhoz, 
hogy megértsük, nekünk kell belevinni a rendet. Ez pedig nyilvánvalóan az 
elme tudatos választásával történik: csatlakozom egy adott világnézethez, s attól 
kezdve minden ítéletemben az lesz a mérce. Babits ezzel szemben gnosztikus: 
б hisz az abszolútumban, ismeri az örök értékeket. Az ő szemében ez nem 
választás kérdése, hanem adott helyzet. Persze a gyakorlatban nem sok haszna 
van, ha az abszolútumot mint „Igazságot" nevezzük meg; ezt épp a pragmatista 
ismeretelmélet igen meggyőzően bizonyítja, és mai történeti távlatunkból 
Babitsnak is jó néhány ítéletéről megállapítható, hogy nem szolgálta az 
„Igazságot". 

Azért vannak itt egyértelmű pontok is. Babits számára éppoly világos, mint 
Eliot számára, hogy a klasszicizmus rendje értékesebb a romantika rendetlen-
ségénél. Babits - Halász Gáborhoz hasonlóan - kaotikusnak látja a jelent, és 
feladatának tartja a múlt értékeinek átmentését, de nála a viszonyítási alap nem 
Halász által kifejtett „kötelezően választható" világnézet, és nem is holmi korlát-

7 0 77V, 9 4 5 . 
71 MIKÓ Krisztina: i. m. 28. 
72 TN, 9 4 5 - 9 4 6 . 
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lan, romantikus szabadság, hanem az abszolútumba, az értékek abszolút mi-
voltába vetett hit. És az irodalmi értékek tekintetében az б abszolútuma is az 
európai hagyomány. Azt jelentené ez, hogy Babits álláspontja felel meg Eliot 
elgondolásának? 

Majdnem. Mikó Krisztina értelmezésében például Eliot a töredékeire hullott 
„nagy egész" helyreállításán munkálkodott, s tradíció-elméletében „a születő új 
betörését eleve kaotikus helyzetnek minősítve az esszé feladatául a rend-
teremtést jelölte ki".73 Ez az értelmezés Babits álláspontját hívebben írja le, mint 
Eliotét. Eliot szerint ugyanis egyáltalán nincs káosz, „a rendet módosítja, ha új, 
igazán új műalkotás iktatódik soraik közé". Módosítja, és nem felborítja vagy 
megszünteti. Nem a kritikus feladata a rend helyreállítása; helyreáll az magától. 

Tekintsük át a három álláspontot. Halász Gábor szerint a világban káosz 
uralkodik, az egyes jelenségeket csak úgy érthetjük meg, ha kicövekeljük ma-
gunkat egy világnézet mellé. A kritikai ítéletnek feltétele, hogy előzőleg 
válasszunk magunknak egy értékskálát. Babits szerint a világot káosz fenyegeti. 
A kritika feladata ismerni a múlt értékeit, és megóvni azokat a káoszba hullástól, 
s átmenteni a jobb időkre, amikor majd újra felépíthető lesz belőlük a rend. Ezen 
értékek abszolútak, minden világnézeten felül állók. Ez tehát egy etikai alapú, 
ugyanakkor erősen historikus beállítottságú álláspont. Eliot egyáltalán nem 
beszél káoszról. Szerinte a múlt értékei nem önmagukban képeznek abszolútu-
mot, hanem az általuk alkotott dinamikusan változó rend, a tradíció az abszolút. 
A kritika feladata ennek az adott rendnek a megértése és megismertetése. 

Ebből az összehasonlításból az derül ki, hogy hármuk közül még mindig 
Halász Gábor a legrelativistább. Ha megengedhető egy kis játék a szavakkal, azt 
mondhatnánk, б a romantika felől próbálja meghódítani a klasszicizmust: világ-
képében a rend szigetet alkot a káosz óceánjában. Babits számára klasszicizmus 
és romantika egyenlő erők, szinte egyenlő mértékben vonzók is, de a romanti-
ka felszabadító viharában a pusztítás démonai is elszabadultak, amelyektől most 
meg kell óvni a kultúrát, az örök értékeket: az inga túlságosan kilengett. Eliot 
szemében a romantika csak múló fekély az ideális rend, a tradíció testén. 

16. Nemzedék 

Néhány évvel később Halász Gábor, úgy tűnik, teljes szívvel Babits mellé állt, és 
átérezte mestere értékmentő elhivatottságát. A kritika mai hivatása című 
cikkében a fenyegető káoszt ízlésválságként konkretizálja. Megállapítja a 
romantika kimerülését, és meghirdeti, hogy „a ma forradalma visszanyúlás a 
múltba", pontosabban a 19. század előttre. „Az ízlés világában ez új klassziciz-
must jelent" - mondja, és európai tekintélyként Paul Valéry és T. S. Eliot nevét 
említi. „Természetesen az újraélés nem jelenthet ismétlődést, szolgai másolást" -

73 MIKÓ Krisztina: i. m. 199. 
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jelenti ki talán Eliot nyomán, de ezúttal a morális következményekre is kitér, 
amiben nyíltan Babitsot követi. „Új humanizmus van születőben" - mondja, és 
valószínűleg ugyanarra a humanizmusra gondol, amelynek filozófiájába Eliotot 
a Harvardon Irving Babbit vezette be. Kijelenti azt is (s ezzel mind Eliot, mind 
Babits kész volna egyetérteni), hogy ez a klasszicista ízlés nyíltan elitista.74 Ez 
nyilvánvaló következmény: a klasszicista értékrendhez nem lehet a klasszikus 
műveltség elsajátítása nélkül csatlakozni; a lelkéből éneklő népfi itt nem talál 
helyet. Ugyanakkor az elméletnek ez az a pontja, ahol az irodalmi konzerva-
tivizmusból legkönnyebb az átjárás a politikai jobboldal felé, s e kísértésnek 
sokan nem tudtak ellenállni. 

Halász Gábor tehát elmondja, mi a kritika feladata: egyesíteni a szellem 
embereit a nagy cél érdekében. Ehhez biztosítani kell az irodalom vérkerin-
gését, mert megszűnt a kommunikáció az egyes frakciók között, valamint az iro-
dalommal foglalkozó szaktudomány és a közönség között. Ez a műfajok közül 
az esszé feladata, és az irodalom művelői közül (s ez a cikk igazi mondanivaló-
ja, ami a zárómondatában található:) az új nemzedéké. „Az új nemzedék kíván-
ja, gyakorolja a magasabb rendű kritikát."75 Ha máshol nem is, e mondatban 
bizonyosan felfedezhetjük az „esszéíró nemzedék" kiáltványszerű megala-
pítását. 

Halász Gábor vállalja és hirdeti, hogy б egy nemzedék szószólója; hogy vizs-
gálódásainak terepe e nemzedék teljesítménye, kritikusi törekvéseinek célja e 
nemzedék definiálása és elismertetése. Ezért bocsátkozik több fordulós vitába 
az előttük járók képviseletében Babitscsal, később pedig Sőtérrel, aki az utánuk 
jövőket testesíti meg. Halász számára nagyon fontos volt a nemzedék, holott ter-
mészetesen ez is absztrakció, különösen ami épp a második nemzedéket illeti. 
„Régen nem tombolt ennyire a generációs öntudat, mint a mai harmincasokban. 
Kirobbanó egyéniségek helyett közös törekvések rajzolódnak ki."76 Az a baj, 
hogy a mi történeti távlatunkból é p p ezek a közös törekvések nemigen lát-
szanak. Mi közösét lehet felfedezni e nemzedék (nagyjából a kilencszázas évek 
első felében születettek) három nagy költője: Illyés, Szabó Lőrinc és József Attila 
pályájában, munkásságában? Nem sokat. 

Úgy vélem, a második nemzedéknek az a legfőbb specifikuma, hogy ka-
maszként, tizenévesként, eszmélkedésük során élték át a háborút. Az első nem-
zedék szeme a „boldog" (és romlott) békeidőkben nyílt ki a világra, a harmadik 
nemzedéké egy másféle, fenyegetőbb és megalázottabb békeidőben. A má-
sodik nemzedék alapélménye azonban nem egy hazug rend volt, amely ellen 
harcolni kell vagy amelytől el kell zárkózni, hanem maga a rendetlenség, a világ 
káoszba hullása, egy világrend szétesése. A magyar kultúra 1918-19-ben élte át 
azt a krízist, amelyet Eliot az angol kultúrában a 17. század közepére helyez. 
(Nyilván 1526-nak is hasonló hatása volt, de erről nagyon keveset tudunk.) 

74 Ж, 1006-1007. 
75 TN, 1007. 
76 TN, 1013. 
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A trauma szétszórta az értékeket, megszüntette a biztos, közös viszonyítási pon-
tokat, mai szóval súlyos értékválságot hozott maga után. Egyáltalán nem meg-
lepő, hogy a nemzedék tagjai olyan különböző helyeken keresték a maguk 
abszolútumát. A nemzedék közös élményeiből következő természetes jellemző 
éppen a széttartás. 

Valószínűleg épp ezért, mintegy érdekvédelmi szempontból volt olyan fontos 
Halásznak a nemzedéki összetartás megerősítése, vagy megteremtése. Ráadásul 
ott volt előtte a „nagy nemzedék" példája, akik között (legalábbis ifjú korukban) 
igen erős volt a szolidaritás, és egyetlen folyóirat igencsak szűkös terepén sike-
resen létrehoztak egy irodalmi aranykort. Valószínűleg ez indokolja Halász szi-
gorát a nála fiatalabbakkal, az Ezüstkor nemzedékével szemben is: úgy érez-
hette, ezen ifjak épp azokra a babérokra pályáznak, amelyeket az б nemze-
dékének kellett volna megkapnia. És nemcsak eszmei babérokról van szó, 
hanem valós pozíciókról; ha nem is az intézményes hatalomban, legalább az 
utókor értékrendjében. A nemzedék az érdekérvényesítés eszköze és terepe. 

Ezen a ponton ismét érdekes lehet az összevetés Eliottal, aki következetesen 
visszautasította a nemzedéki vezér szerepét, sőt jó darabig magát a nemzedék-
fogalmat is, miközben a körülmények összejátszása folytán egy nemzedék egy-
hangúlag pajzsára emelte. Angliát a háború természetesen másképp érintette, 
mint Magyarországot. Ott nem ingott meg a morális értékrend, nem volt köztár-
saság, diktatúra és megtorlás, azonban a fiatal értelmiség egy csaknem teljes 
nemzedéke odaveszett a lövészárkokban (a már megmutatkozott tehetségek 
közül a legjelentősebb talán Wilfred Owen). A megmaradt kortársak szét-
szóródtak a világban (Pound Párizsba majd Rapallóba, Joyce Triesztbe majd 
Zürichbe költözött, a párizsi amerikai kolónia legtöbb tagja hazautazott), s így 
Eliot egyszercsak szinte egyedül maradt egy nemzedék képviselőjeként. Mint-
hogy eltűntek mellőle az azonos nagyságrendű szerzők, б is olyan magányos 
óriásnak látszott, mint nálunk a Nyugat indulása táján Ady. Ugyanúgy körül-
vették a kritikátlan tisztelők és a hatása alól szabadulni vágyó eretnekek, s ezt a 
szerepet Eliot hasonló türelmetlenséggel próbálta lerázni magáról, mint Ady a 
„Duk-duk affér" kirobbantásakor.77 A döntő különbség kettejük helyzete között, 
hogy Eliot ekkor még alig múlt harmincéves. Hatását csak tovább növelte, hogy 
fellépése (éppúgy, mint nálunk Adyé) egy hosszú hiátus végét jelentette az 
angol irodalom történetében. Ó hozta meg a viktoriánus idők óta várt nagy vál-
tozást. így történhetett, hogy míg Halász Gábor maga választott ki és definiált 
egy alig létező nemzedéket, amelyet képviselhet, Eliotot egy nagyon is jól 
definiált, nála fiatalabb nemzedék választotta ki képviselőjéül és mintaképéül. 
A későbbiekben tehát nemzedéki szerepe inkább Babitséval állítható pár-
huzamba, akinek Halász nemzedéke lényegében behódolt, noha alkalmanként 
igyekezett hangot adni különállásának. 

77Jellegzetes példája ennek a Thoughts after Lamberth című esszé, lásd SE, 368. 
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17. Líra-szemlélet 

Altalánosságban aligha vitatható, hogy T. S. Eliot nagy hatással volt Halász 
Gáborra. Egyetlen más külföldi kortárs szerzőről sem írt olyan mélységben és 
terjedelemben, mint Eliotról - erre a későbbiekben visszatérek. Ha azonban a 
kritikus Eliot kimutatható hatását keressük, Halász líraelméletében találhatjuk a 
legbiztosabb fogódzókat. Az a feltevés sem látszik túl merésznek, hogy az 
1929-es A líra halála című esszé a The Sacred Wood 1928-as kiadásának köz-
vetlen hatása alatt keletkezett. Valamirevaló szerző természetesen csak olyan 
hatásokra reagál, amelyek a saját nézeteihez illeszthetők, azokat pontosítják, 
értelmezik. Jól követhető itt, hogyan kapcsolja be Halász a maga történeti-szo-
ciológiai alapú „új klasszicizmus" elméletébe Eliot nézeteit a költészet sze-
mélytelenségéről . 

A társadalomtörténeti háttérből kiindulva meggyőzően levezeti, hogy a pol-
gári etikából hogyan következik a személyiség-kultusz és a romantikus ízlés; és 
hogyan függ össze mindez az arisztokrácia elpolgáriasodásával, vezető szere-
pének feladásával. A romantika azonban azzal, hogy általános normává vált, 
elvesztette minden forradalmi, inspiratív erejét, és stagnálásával általános ízlés-
válságot okozott, amely legerősebben vezető műfajára, a lírára hat ki. A líra 
haláláról szóló jövendölések azonban alaptalanok: é p p a romantikus ízlés hege-
móniája miatt vagyunk képtelenek tudomást venni a líra nem-romantikus 
lehetőségeiről. 

A költői személyiség hipertrófiája okozta, hogy a költészet tárgya kizárólag az 
érzelem, az önkifejezés lett, s ezért „kialakult a gondolati és érzelmi líra mester-
séges megkülönböztetése".78 Ez pontosan az a gondolat, amely Eliotot az érzé-
kelésmód széttagolódásának elméletéhez vezette. A Metafizikus költők című 
esszé nem szerepel ugyan a fent említett Eliot-kötetben, de Halász, ha már 
elkezdett érdeklődni Eliot iránt, minden bizonnyal olvasta a Times Literary 
Supplement 1921-es évfolyamában. (Lehetséges, hogy John Donne jelen-
tőségére is ez az írás hívta fel Halász figyelmét, bár róla szóló esszéje csak 1937-
ben készült el.) Halász szerint Magyarországon Ady volt az utolsó, aki még 
képes volt hitelesen működtetni a romantikus költészeteszményt. 

Halász és Eliot pozíciója abban különbözik, hogy Eliot a széttagolódást a 
17. század közepére helyezi, Halász pedig a romantika kifáradása idejére, tehát 
nagyjából a 19. század második felére. Eliot szerint tehát a romantika már egy 
kialakult válság keretei között jött létre, maga is válságtermékként, míg Halász 
nem kérdőjelezi meg a romantika történeti létjogosultságát és a jelenkori válsá-
got é p p a romantika bomlásának tulajdonítja. Ez a különbség nem annyira 
logikai megközelítésük vagy nézeteik eltéréséből fakad, hanem az általuk vizs-
gált irodalmi korpusz sajátosságaiból. Halász Gábor nehezen tudott volna a 
magyar költészetben a 17. századra vagy még korábbra visszanyúlva követendő 

78 TN, 960. 
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példát, felvehető fonalat mutatni, hacsak nem egy-egy elszigetelt zseni (például 
Balassi) személyében. Ezért inkább a kiteljesedett romantika előtti időkre 
próbált visszanyúlni, és ott fel is fedezte például Berzsenyit, aki ebben az írás-
ban az objektív költő mintaképeként szerepel. 

Mindketten a jelenkor válsága miatt aggódnak. Eliot szerint ez majd' három-
száz éve tart, Halász szerint néhány évtizede. Amikor Eliot John Donne-t nevezi 
meg az utolsó igazán hiteles költőként, Halász pedig (igaz, más modalitással) 
Adyt, akkor mindketten saját nemzetük nagy traumájához kapcsolják a jelen vál-
ságát, tehát gondolkodásuk igencsak hasonló módon működik. 

Amikor Halász a költő mai lehetőségeinek ismertetésére tér, elhagyja a tár-
sadalomtörténeti tárgyalást, és álláspontja poétikai megfogalmazása szinte szó-
ról szóra összecseng Eliotéval. „A költő nem ott kezdődik, ahol érez, hanem 
ahol az egyetlen lehetséges kifejezést találja meg, válogatva és tudatos gátat 
emelve lelke túláradásának."79 Az „egyetlen lehetséges kifejezés" fogalma meg-
lehetősen pontosan fedi az „objective correlative" fogalmát, a különbség csak 
az, hogy Eliot program-szerű demisztifikáló törekvésének az „egyetlen" nem 
felelt volna meg. Ha olvasta volna Halász írását, talán azt mondta volna, hogy 
bármennyire is romantika-ellenes a szerző, terminusait a romantika nyelvén 
fogalmazza. Hogyan lehetnénk benne biztosak, hogy a megtalált megfelelő kife-
jezés az „egyetlen lehetséges"? 

Halász mondatának második fele ugyanakkor megelőlegezi a személytelen 
költészet elméletét, amit megerősít a következő mondat is: „A költészet techné, 
mesterség." Később ezt a gondolatot olyan irányba fejtegeti tovább, hogy az 
pontosan megfelel fentebbi Diderot-párhuzamunknak. „A szubjektív költő 
számára lényeges az átélés mozzanata.. . Az objektív költő kiindulópontja az 
egyéniségétől független verstárgy... Panaszait sohasem a magakifejezés, mindig 
a témavisszaadás hiányérzete hívja elő."80 Mindez teljesen megfelel Eliot sze-
mélytelenség-elméletének, de újra és újra tetten érhetjük a romantikában gyö-
kerező fogalmazást: míg Eliot katalizátorhoz hasonlítja a költő elméjét, Halász-
nál a költő felemeli lelkét a verstárgyhoz. 

Halász egy ponton tovább is megy Eliotnál: azt állítja, hogy a romantika 
szétrombolta a klasszikus formákat. Ezt a véleményt Eliot két okból nem támo-
gatta volna. Egyrészt mert saját költői gyakorlatában ő is sokat tett a klasszikus 
formák szétfeszítéséért, másrészt mert a megállapítás alapjában véve nem igaz. 
Halász ezt írja: „A szubjektív lírikusban tudatosan vagy öntudatlanul munkál a 
verlaine-i kérdés: 'Oh! qui dira les torts de la Rime?"',81 de nem veszi figyelem-
be, hogy ez a sor egy virtuóz tökéletességű ölelkező rímes strófába illeszkedik. 
Van egy-két romantikus „formaromboló", mint Walt Whitmann vagy talán 
(Halász szerint?) Ady, de nem ez a jellemző. Az sem igaz, hogy a romantikus 
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költőből hiányzik a „formai cinizmus": jó néhány romantikusnak besorolt költő-
től idézhetnénk a fenti Verlaine-sorhoz hasonló példákat versforma és verstárgy 
viszonyának „cinikus" kezelésére. 

Valószínűnek látszik, hogy Halász előtt a magyar romantikus költészet lebe-
gett, amely valóban kevesebbet használta az antik strófaformákat, és nagyobb 
kedvvel fordult az egyszerűbb, népiesnek tekintett versalakzatok felé. De azért 
a magyar 19- század verselését még korántsem lehet sem szürkének, sem szerte-
lennek tekinteni. A premissza tehát kétséges értékű, de a következtetés helyes: 
„a formai játék is a nagy alaptörekvés, az énkorlátozás egyik mozzanata."82 

Halász jól látja, hogy az ízlésváltozás a korábbi korszakok közötti preferen-
ciákat is átrendezi. Az új, objektív költő többet foglalkozik a tradíciókkal, de a 
tradíció más része lesz fontos a számára. Az ízlés immár nem polgári lesz, hanem 
arisztokratikus, mert arisztokratikus vonások (a formatisztelet és egyebek mel-
lett), „a tradíciókra ügyelés, az én háttérbe szorítása". 

Ne értsük félre: Halász itt visszatér a társadalomtörténeti kerethez, az „arisz-
tokratikus" jelző itt valódi osztálytartalmat hordoz. Ami persze azt is jelenti, hogy 
az új líra „egész kevesekhez fog szólni".83 Ismét egy furcsa, felemás egyetértés 
Halász és Eliot között. Eliotnál program a bonyolultság, de nem a herme-
tikusság. Az ő elitje elsősorban szellemi, és nem társadalmi elit. És meggyőző-
dése, hogy az igazán jó költészet befogadásához nincs szükség különleges 
felkészültségre. Ez a véleménykülönbség akkor világosodik meg jobban, ha 
megnézzük, hogyan reagált Halász Gábor Eliot költői teljesítményére, és ho-
gyan viszonyul egymáshoz az avantgarde-ról alkotott véleményük. 

18. Avantgarde-szemlélet 

Utaltam már rá, hogy a konzervativizmus több értelmű, félreérthető fogalom. 
Nehéz megítélni, Halász Gábor filozófiai értelemben konzervatív kritikaelmélete 
mennyiben függött össze hétköznapi ér te lemben konzervatív ízlésével. 
Bizonyára összefüggött. Amikor 1932-ben a Nyugat által szervezett konferen-
cián Németh Andor az irodalmi avantgarde irányzatairól adott elő, Halász 
képviselte, mintegy hivatalból, „a tagadás szellemét". Ki is mondja, hogy a kon-
zervativizmus „bizonyos maradiságot jelent",84 de ezt azonnal szembe is fordítja 
vitapartnerével, mondván, б a valódi maradi. 

Újra a klasszicizmus és romantika régi szembenállása kerül elő, és erre épül-
nek az érvek. A kiindulópont ismét történeti-szociológiai. A forradalmár - állítja 
Halász - csak a nyárspolgár másik arca. Összeköti őket a mérhetetlen indivi-
dualizmus, következésképp az érzelmek elhatalmasodása az értelem felett, azaz 
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a romantika, a formátlanság. Halász nem mondja ki, de világossá teszi, hogy a 
művészet forradalmárait a 19- század társadalmi forradalmárai késői utódainak 
tekinti, vagyis a romantika örököseinek. Az izmusok: a romantika késői vad-
hajtásai. 

Ebből az is következik, hogy „a mai irodalom káosz, izmusok tömege".85 És 
Halász azonnal hoz is néhány ítéletet. A maradandó Tolsztojjal szemben Dosz-
tojevszkij szerinte „olyasmi, amit kihevertünk; a XIX. század Wertherje". Virginia 
Woolf és Huxley „átmeneti ingerek", mert „a formaadás művészetéig még nem 
jutottak el". És azután még néhány párosítás: „nem az analitikus Joyce, hanem a 
szintetikus Proust"; „nem a nyughatatlan Gide, akit annyira korszerűnek érez a 
fiatalság egy része, hanem a kiegyensúlyozott Schlumberger"; „a lírában nem a 
szürrealizmus, de Valéry".86 Ezeket az ítéleteket az sem menti, hogy társul hoz-
zájuk egy olyan párosítás is, amelyet végül igazolt az idő: az életrajzíró Kassákot 
ma valóban többre tartjuk, mint Zsolt Bélát. (Érdekes egyébként, hogy Joyce-ot 
a nemzedékből Szerb Antal is meglehetősen mereven elutasította, ugyanakkor 
Babits megérezte a nagyságát.) 

Halász Gábor „új realizmus"-ról beszél, amiről nem igazán lehet tudni, hogy 
mit fed, majd a kritikus feladataként ismét meghirdeti a világnézeti alap kere-
sését, és új követelmények is megjelennek: „Hogy mi lesz az új, tiszta forma, erre 
a művek maguk adnak választ. A káoszból, a világnézeti határozatlanságból fog 
felmerülni. Formakultúrát fog jelenteni és tárgytiszteletet, konvenciótiszteletet, 
osztálymegkötöttséget."87 Ezzel T. S. Eliot Angliában minden bizonnyal egyet-
értene. A kései utódban csak az a kérdés fogalmazódik meg, hogy az 1932-es 
Magyarországon mely osztálykötöttség hozhatott a kritikus számára morális 
bizonyosságot? 

Egy későbbi, 194l-es cikkben, A stilizálás alkonya címűben is található né-
hány megjegyzés, ami az avantgarde-ra is vonatkoztatható, habár úgy tűnik (ne-
veket nem említ a cikk), hogy inkább a „harmadik nemzedék" íróinak szól az 
intelem. „A forradalmakat a művészetben nem is elkezdeni nehéz, hanem abba-
hagyni" írja Halász, és később: „Az új szokások megkötőbbek a régi hagyomá-
nyoknál."88 Valószínűleg ugyanazt a forradalom-ellenességet láthatjuk itt viszont, 
amely már Eliottól is ismerős. A forradalmak kulturális törést okoznak, értékes 
tradíciók pusztulását, és a szabadság nevében terrort: ez esetben stílusterrort. 

Az egész dolgot az teszi rendkívül bonyolulttá, hogy a konzervatív és Halász 
Gábor által nagyra értékelt T. S. Eliot végső soron avantgarde szerző: egy vado-
natúj poétikai nyelv, formakultúra, tematikai spektrum meghonosítója nemcsak 
az angol, hanem az egész világirodalomban. Nehéz itt a kategorizálásban követ-
kezetesnek maradni, nehéz ezzel a bejáratott kategóriák világában elszámolni. 
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Ehhez az 1939-es Az újabb angol líráról, de elsősorban T. S. Eliotról szóló 
esszét hívhatjuk segítségül. Az írás első részének alcíme elgondolkodtató: A si-
keres expresszionizmus. Mai fogalmaink szerint Angliában nem igazán volt 
expresszionizmus, de ha lett is volna, Eliotot semmiképpen nem sorolnánk 
köreibe. Azt kell feltételeznünk, hogy ezt a szót Halász Gábor gyűjtőfoga-
lomként használta, ahogyan ma az „avantgarde"-ot. Valami olyasmit jelenthetett 
a számára, hogy a szimbolizmus és szecesszió utáni, mozgalom-jellegű, forma-
bontó irányzat, amely azért nem alkalmaz túlságosan vad szélsőségeket (akkor 
ugyanis feltehetőleg a „futurizmus" szót használta volna.) 

A „sikeres expresszionizmus" (vagy sikeres avantgarde) Halász Gábor 
számára oximoron. „Mert valamennyi kísérlet kudarcot vallott, szégyenteljes, 
bántó kudarcot; helyes volt az ösztön, de végletesen rosszak voltak az 
eszközök."89 Fel is sorol néhány ide tartozó irányzatot - expresszionizmus, 
aktivizmus, dadaizmus —, és meglehetősen árnyalatlan általánosítással jellemzi 
az irányzatok közös pályafutását: „Harsogtatta, megsokszorozta a hangját, 
tömegre szabta, és utcazajba képzelte el, végül ereje fogytán csak torz grima-
szokkal jelezte, hogy semmi köze az egészhez."90 Ismét a szépség széttöréséről 
és a kifejezés kényszeréről van szó, tehát Halász logikájában (habár itt nem 
mondja ki) a romantika végső fellángolásáról. Anélkül, hogy az avantgarde-
apológia területére tévednénk, meg kell jegyeznünk: „siker" és „kudarc" nem 
túlságosan operatív fogalmak a huszadik századi irányzatok körében. 

Halász Gábor az angolok tradicionális társadalmával és lelkületével magya-
rázza, hogy ott a költészet huszadik századi vívmányai nem önpusztító viha-
rossággal jelentkeztek, hanem szervesen beépültek a meglévő rendszerekbe és 
belülről tágították ki a kereteket: „semmi nevet nem adtak mozgalmuknak; ez 
már jelentős lépés a siker felé".91 Valójában akik valódi mozgalmi jelleggel 
próbáltak működni Angliában, azok elsősorban áttelepült amerikaiak voltak, 
Ezra Pounddal az élükön. A Halász által említett üfeats mozgalma igazában az ír 
nemzeti mozgalomhoz kapcsolódott, és eszmeiségében közelebb állt 1848-hoz, 
mint a századfordulóhoz. Az egyéb „mozgalmak", mint a Bloomsbury-csoport és 
hasonlók, valójában arisztokratikus értelmiségi csoportosulások voltak, hasonló 
mozgalmi ütőerővel, mint az „esszéíró nemzedék". Nem túl merész feltételezés, 
hogy Halász Gábor é p p e tradicionalizmus, a sima átmenetek, a megőrzött érté-
kek miatt vonzódott az angol kultúrához. És ugyanezt elmondhatjuk az amerikai 
születésű Eliotról is, aki 1927-ben felvette a brit állampolgárságot. 

Halász tehát az angol „avantgarde"-ban épp azt kedveli, hogy nem avant-
garde. Kétségtelen, hogy Eliot soha semmiféle mozgalomszerű tevékenységben 
nem vett részt, kiáltványokat nem írt alá, az Átokföldje megjelenésekor Pound 
mégis azt írta, ez az a teljesítmény, amely igazolja az egész „mozgalmat" (az 
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idézőjel tőle származik.) Eliot esszéiben nemigen foglalkozott a mozgalmi 
avantgarde-dal. Némely kortársának, így Poundnak és Joyce-nak szentelt ugyan 
írásokat, de ezek határozottan műközpontúak, nem foglalkoznak a mozgalom-
mal. A Hagyomány és egyéniség tartalmaz egy mondatot, amely, noha eredeti-
leg valószínűleg a túlzó romantikát célozta, alkalmazható az izmusokra is. 
„Döntő hibája minden excentrikus költészetnek, hogy azt hiszi: 'új emberi emó-
ciók' kifejezése a cél; és a rossz helyeken hajszolt újdonkodás eredménye a 
rossz egzotikum" (az eredetiben: „perverse").92 

Halász 1939-ben meglepő biztonsággal választja ki az Eliot-életmű sarkpont-
jait, és ugyanilyen biztonsággal tapint rá az újítások olyan értékeire is, amelyeket 
csak az elmélyült tanulmányozás tárhat fel. Nem kívánok itt az Eliot-vers 
poétikai sajátosságaival foglalkozni, csak rögzíteni szeretném, hogy Halász 
Gábor mélyen és korszerűen érti Eliot költészetét. És épp ilyen biztonsággal 
választja ki az Eliot utáni nemzedék legjobbjait, MacNiece-t, Spendert, s közülük 
is a legjobbat: Audent 9 3 Az avantgarde általános megítélésétől függetlenül Ha-
lász Gábort, a kritikust legjobb formájában látjuk itt. 

19. Kiegyenlítődés 

T. S. Eliot és Halász Gábor ugyanazt a rendet keresték és ugyanabban vélték 
megtalálni. Kritikai gondolkodásuk változása mintha eltérő kiindulópontokról 
haladna egy közös cél felé: Eliot kezdetben a szigorú objektivizmust vallja, és 
fokozatosan jut el az ítélet elkerülhetetlen szubjektivitásának elismeréséig, míg 
Halász az ahistorikus lélekrajztól, a portrétól halad az adatokra épü lő tabló felé. 
Az utak egymás felé tartását 1933 táján észlelni először. Ekkor jelent meg Eliot-
nak az a kötete, amelyben először beszél a szubjektum szerepéről, és ugyan-
ekkor írta jegyzeteit Halász A kritikáról címmel, ahol a törvényszerűségek fel-
tárásának elsődlegességét hangoztatja, de hozzáteszi, hogy „bizonyos szubjek-
tivitás persze elkerülhetetlen".94 Ugyanitt jelenti ki azt is, hogy „A kritikus első-
sorban tekintély".95 Ha ezt összevetjük Eliot meglátásával „a tekintély kontra 
egyéni ítélet ősi apóriájá"-ról,96 akkor világos, hogy ebben is egyetértenek 
Halásszal: A tekintély, az autoritás az б szemében is fontosabb volt az egyéni 
ítéletnél. Végül még egy nagyon fontos meglátás Halász jegyzeteiből: „A kánon 
nem adott valóság, hanem vízió."97 Eliot tradíciója voltaképpen kánon, s mint 
ilyen, valóban vízió: egy képzelt konszenzus eredménye. 

92 KR, 70; SE, 21. 
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1942-ben jelent meg Halász Portré és tabló című írása, amelyben félreért-
hetetlenül kritikát gyakorol saját korábbi módszere, a portré felett, és meghirde-
ti az új, gazdagabb eredményekkel kecsegtető eljárás, a tabló korát. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy „portré" és „tabló": metaforák. Halász kritikai gyakorlatából 
pontosan tudjuk, hogy a portré mit jelentett a számára, de nem ilyen világos, 
hogy mi a tabló. Mikó Krisztina ide sorolja már az 1929-es Az újabb regényről 
című írást is,98 amely (a metaforák megkezdett körén belül maradva) két-
ségkívül csoportkép, többszörös portré, mint egy érettségi tabló. Lehet, hogy 
erre gondolt Halász az 1942-es írásban, noha az itt megfogalmazott különbségek 
(mármint a portréhoz képest) mélyebbnek tűnnek ennél. 

Érvelésében a szellemtörténet és pozitivizmus kettős vonzásához tér vissza, s 
most egyértelműen a pozitivizmus mellett dönt. „Az elvek legyenek empiriku-
sak... jöjjön meg a becsülete az elhanyagolt eszméknek. . . Az egyéniség pedig 
ne legyen kiszolgáltatva a már mindnyájunk kezén mechanikussá vált pszicho-
logizálásnak."99 Ez tökéletesen egybecseng azzal, amit Eliot 1919-ben mondott: 
„Becsületes bírálót és érzékeny értékelőt nem a költő személye érdekli, hanem 
a költészete." Halász Gábor ezen a ponton feladja korábbi kritikai krédójának 
azt a pontját, amely eddig a legélesebben elválasztotta Eliot nézeteitől: a pszi-
chológiát. Sainte-Beuve helyett Taine-t nevezi meg mestereként. 

20. Egyenlőtlenség 

Nem tudhatjuk biztosan, hogy Halász Gábor mely megírt írásait tartotta volna 
tablónak és milyen tablókat írt volna még. Amikor programját 1942-ben megfo-
galmazta, mondván „a férfikor számára nem lehet méltóbb és súlyosabb ambí-
ció",100 alig két év állt már csak előtte. Amikor T. S. Eliotéhoz mérjük Halász 
Gábor pályáját, minden más körülményen túl tudatában kell lennünk annak az 
igazságtalanságnak, hogy egy kiteljesedett és boldog öregkorban bevégzett 
munkássághoz hasonlítunk egy brutálisan félbetört életművet. Nem tudhatjuk, 
mit hozott volna még létre Halász Gábor. De az ilyen igazságtalanságok ki-
igazítása nem az irodalomtudomány feladata, és nem is emberi hatalmaké. 

98MIKÓ Kr isz t ina : i. m. 45. 
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