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Kiefer Ferenc 

A NYELVTUDOMÁNY JELENE ÉS MÚLTJA 

1. Századunkban a humán tudományok közül minden kétséget kizáróan a 
nyelvtudomány fejlődött, változott legtöbbet. A nyelvtudomány speciális terüle-
teinek száma mérhetetlen módon megnövekedett. Nem olyan nagyon régen 
még elmondhattuk, hogy a nyelvtudomány főbb területei a fonetika, a fonoló-
gia, a morfológia (alaktan), a szintaxis (mondattan) és a szemantika (jelentés-
tan). Mindezek a területek kutathatók voltak leíró (szinkrón) és történeti 
(diakrón) szempontból. A 30-40 évvel ezelőtt érvényes kép azonban mára lé-
nyegesen megváltozott. A nyelvtudomány egésze áttekinthetetlenné vált, fonto-
sabb kutatási területeit is nehéz lenne ma már felsorolni, a nagyfokú specializá-
ció következtében pedig a nem szakember számára a legtöbb nyelvtudományi 
terület megértési nehézséget is okozhat. A mai fonológus nem föltétlenül ért a 
fonetikához, a fonetikus pedig nem kell, hogy ismerje a fonológiát. Ennek kö-
vetkeztében doktorátus szerezhető fonológiából minden fonetikai ismeret nél-
kül és fordítva. A fonológus annak ellenére, hogy ő is a nyelvi rendszerrel fog-
lalkozik, általában nem ismeri és talán nem is érti a mondattant. A mondattanos 
többnyire nem ismeri a fonológiát, és általában nem ért a szemantikához sem. 
A jelentés kutatója általában vagy szemantikával, vagy pragmatikával foglalko-
zik, nagyon ritkán mindkettővel. És mivel a két diszciplína módszertana egészen 
más, nem is biztos, hogy követni tudja a szomszédos diszciplínában végbemenő 
változásokat, a diszciplína fejlődését. De ez még nem minden. Ma a világon 
többféle fonológiát művelnek, az egyes fonológiai elméletek művelői sem biz-
tos, hogy szót tudnak egymással érteni. És ugyanez vonatkozik a szintaxisra, 
szemantikára is. A 30-40 évvel ezelőtt még egységes pszicholingvisztika is 
különböző területekre esett szét. A gyermeknyelv kutatója valószínűleg nem ért 
a neurolingvisztikához, amely szintén több területet ölel fel, melyek közül az 
afáziakutatás önálló területté vált. A nyelvi megnyilatkozások megértésének, 
feldolgozásának kutatása más módszertani elveken nyugszik, mint a megnyilat-
kozások produkciójának vizsgálatáé, és a két terület kutatói nem föltétlenül 
kommunikálnak egymással. A szociolingvisztika sem egységes, a klasszikus 
szociolingvisztika mellett ma már több, gyökeresen más módszertani elveket 
feltételező szociolingvisztikai elmélettel találkozhatunk. A szemantikán belül 
van logikai irányultságú formális szemantika, amelyhez speciális szaktudás kell, 
ezért eredményeit általában sem a kognitív szemantika, sem a strukturális sze-
mantika művelői nem értik. A pragmatika különféle területei ugyan a pragmati-
kai kutatás természetéből fakadóan általában mindenki számára hozzáférhetők, 
de az egyes területek művelése sajátos szaktudást igényel. És még nem említet-
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tük az alkalmazott nyelvészeti kutatásokat! A számítógépes nyelvészet talán a 
legdinamikusabban fejlődő alkalmazott nyelvészeti diszciplína, amelynek több 
önálló területe ismeretes (számítógépes elemzők, fordítás, szótárkészítés, számí-
tógépes nyelvtanulás stb.). Alkalmazott nyelvészeti diszciplína azonban a klini-
kai nyelvészet, a nyelvtanulás és -oktatás, a nyelvi tervezés, a nyelvpolitika, a 
fordításelmélet, a korpusznyelvészet is. És a sort még folytathatnánk. Mindez 
lényegében az elmúlt harminc-negyven év fejlődésének köszönhető. 

A magyar nyelvtudományon is tetten érhető a fent vázolt fejlődés, a tematikai 
és módszertani gazdagodás, a nemzetközi nyelvtudomány főbb vonulatainak 
nyomon követése, az azokhoz való felzárkózás. De ma már a nyelvtudomány 
egyetlen művelője sem mondhatja el magáról, hogy át tudja tekinteni a nyelvtu-
domány egészét. Gombocz Zoltán még képes volt erre, aki nemcsak szinkron-
ban volt saját kora nyelvtudományával, hanem alaposan ismerte annak legfon-
tosabb vívmányait is. Korán felismerte Saussure jelentőségét is, amiről a húszas 
években megjelent Saussure-ismertetése1 tanúskodik. A Prágai Iskola hatását 
mutatja az 1934-ben, a Nyelvtudományi Társaság közgyűlésén elhangzott elő-
adása.2 Rajta kívül századunk első felében a magyar nyelvtudományban az egy 
Laziczius Gyula kivételével csak kevesen érdeklődtek a nyelvtudomány általá-
nos kérdései iránt, ebben a vonatkozásban Melich János, Zsirai Miklós, Györké 
József és Klemm Antal nevét érdemes megemlítenünk mint olyan tudósokét, 
akiktől az általános kérdésfeltevések sem voltak idegenek. Gombocz után azon-
ban Laziczius Gyula volt az egyetlen nyelvtudósunk, aki nemcsak a nemzetkö-
zi nyelvtudománynak aktív szereplője, hanem kora nyelvtudományának kiváló 
ismerője is volt, ami azt bizonyítja, hogy a harmincas-negyvenes években is 
lehetséges volt elmélyült ismeretekre szert tenni az általános nyelvtudomány 
szinte minden területén. Laziczius fonetikájában, fonológiájában, általános nyel-
vészetről szóló könyvében és a sajnálatos módon kéziratban maradt alaktani és 
szerkezettani munkáiban minden lényegeset elmond, amit a harmincas-negyve-
nes években ezekről a kutatási területekről tudni lehetett. Ez elvileg még az 
ötvenes-hatvanas években is lehetséges volt. (Peter Matthews, a cambridge-i 
egyetem professzora, egyik könyvében megemlíti, hogy fiatal kutató korában -
a hatvanas évek elején - nemcsak hogy meg tudott minden lényeges nyelvtudo-
mányi könyvet vásárolni, de azokat el is tudta olvasni.) A nagy változás tehát 
nyilvánvalóan a hetvenes években következett be. A következőkben ennek a 
változásnak a hátteréről és okairól lesz szó. 

2. A századforduló táján még egyszerű kép tárul elénk. A nyelvtudomány főbb 
területeit a hangtan, alaktan és mondattan alkotja, a kutatás pedig elsősorban a 
diakróniára összpontosított, tehát a történeti hangtanra, alaktanra és kisebb mér-

1 G O M B O C Z Zoltán: E de Saussure: Cours de linguistique générale. (Ism.) Magyar Nyelv 1924. XX. 7-8. 
füzet, 141-143. 

2 G O M B O C Z Zoltán: Funkcionális nyelvszemlélet. Magyar Nyelv 1934. XXX. 1-2. füzet, 1-7. 
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tékben a történeti mondattanra. A nyelvtudomány vagy azonos volt a filológiá-
val, vagy erősen összefonódott vele. A leíró jellegű kutatások alárendelt szere-
pet játszottak. Kontinensünkön még a hatvanas években is lényegében ezt 
tapasztaljuk. Ezen a sokszor megkövesedett hagyománnyá vált gyakorlaton a 
különböző strukturalista iskolák sem tudtak sokat változtatni. A strukturalizmus 
nem vált tömegmozgalommá, a nemzeti nyelvtudományokat alig befolyásolta. 
Saussure tanításának jelentőségét kevesen ismerték fel, a Prágai Iskola hatása a 
csehszlovák nyelvtudomány egészén nemigen érezhető, és Dániában is csak né-
hány nyelvtudós munkásságán érhető tetten a Koppenhágai Iskola tanítása. Az 
európai strukturalizmus tehát nem vezetett átütő változásokhoz. Ezt nemcsak az 
mutatja, hogy a nyelvtörténeti kutatások a megszokott mederben folytak to-
vább, legtöbb esetben az újgrammatikus korszakot is megelőző módszertani ke-
retben, hanem az is, hogy a leíró kutatások általában gyakorlati célt szolgáltak, 
tudományos presztízsük alig volt. Ezen kívül a leíró kutatásoknál (a nyelvjárás-
kutatástól eltekintve) megmaradt az írott nyelv elsőbbsége a beszélt nyelvvel 
szemben (a nyelvtanok példaanyagukat szinte kizárólag írott nyelvi, többnyire 
szépirodalmi anyagból merítették), márpedig a strukturalizmus egyértelműen a 
beszélt nyelv elsőbbségét hangoztatta. (Ma is ezt valljuk.) A strukturalizmus vív-
mányai közé tartozik a fonetika és a fonológia megkülönböztetése: a fonológia 
a nyelvi rendszer része, a fonetika nem az. Ez már a húszas—harmincas években 
a beavatottak számára köztudott dolog volt. A leíró nyelvtanok ennek ellenére 
többnyire még mindig a strukturalizmus előtti állapotot tükrözik. Ez sokkal álta-
lánosabban is igaz: a strukturalizmus által követelt szigorúbb módszertani elvek 
alkalmazásának csak kevés leíró nyelvészeti munkában van nyoma. 

Amerikában lényegesen másképp alakult a nyelvtudomány helyzete. A nyelv-
tudománynak már a strukturalizmus előtti korszakban is fontos feladata volt az 
indián nyelvek tanulmányozása, e nyelvek leírása. Az ún. antropológiai nyelvé-
szet virágkorát élte, a nyelvésznek terepmunkát kellett végeznie, egyszerre ta-
nulta és tanulmányozta a leírandó nyelvet. (A terepmunka Amerikában ma is a 
nyelvészképzés fontos eleme.) Amerikában a strukturalizmus megjelenésekor 
tehát már létezett leíró nyelvészeti hagyomány, és az indián nyelvekkel foglal-
kozó nyelvészek írott nyelv híján a beszélt nyelvet tanulmányozták. A nyelv-
tudomány megerősödése azonban az Amerikai Nyelvtudományi Társaság 
(Linguistic Society of America) 1924-ben történt megalapításával és a társaság 
folyóiratának, a Language-nek az elindításával kezdődött. A megalapítás körül 
két Európában született amerikai nyelvész, Franz Boas és Edward Sapir, vala-
mint a nyelvészeti tanulmányait részben Európában végző Leonard Bloomfield 
bábáskodott. A Language elsó számában Bloomfield3 megindokolja, hogy miért 
van szükség a Nyelvtudományi Társaságra. Amerikában 1925-ben már több, a 
nyelvtudományt is magában foglaló társaság működött, így többek között a 

3 Leonard BLOOMFIELD: Why a linguistic society? Language 1925. 1/1. 1-5. 



6 Kiefer Ferenc 

Filológiai Társaság, az Orientalisztikai Társaság, a Modern Filológiai Társaság. 
Ezeknek a társaságoknak azonban nem volt elsődleges feladatuk a nyelvtudo-
mányi kutatások összefogása. Bloomfield a nyelvtudomány sajátos feladatait és 
módszereit hangsúlyozza. Szerinte a nyelvtudomány kapcsolatot teremt a hu-
mán tudományok és a természettudományok között. A nyelvtudomány a beszéd 
megnyilatkozásaiból rekonstruálja a nyelvi rendszert és eközben a matematiká-
hoz hasonló módszereket alkalmaz. A nyelvész megfigyelések alapján általáno-
sít, általánosításainak igazolhatóknak (verifikálhatóknak) kell lenniük. A nyelv-
tudomány azonban nem természettudomány, a nyelv emberi produktum és 
mint ilyen állandóan változik. A beszélt nyelv ennek a változásnak az alapja. 
A nyelvtudománynak tehát sajátos feladatai vannak, ezért nem azonosítható a 
filológia nyelvészeti oldalával, és a nyelvtudomány nem hozható közvetlen kap-
csolatba a szépművészetekkel, így az irodalomtudománnyal sem. Ezért van 
szükség Nyelvtudományi Társaságra. 

Bloomfield megállapításait természetesen nem osztotta mindenki, 1929-ben 
többen is hozzászóltak a filológia és a nyelvtudomány viszonyának kérdéséhez. 
A vita tanulságait az akkori szerkesztő, George Boiling foglalta össze.4 Boiling 
többek között ezt mondja: a nyelvet többféleképpen tanulmányozhatjuk, még-
pedig vizsgálhatjuk 

(a) az ember nyelvi megnyilatkozásait, 
(b) a nyelv kultúrateremtő és -fenntartó szerepét, 
(c) és a nyelvi szövegeket. 
A nyelvtudomány feladata a nyelvi megnyilatkozások vizsgálata, a filológiáé 

a nyelvi szövegek tanulmányozása. A nyelv kultúrateremtő és -fenntartó szere-
pének tanulmányozása is a tágabb értelemben vett filológia feladata. Sapir is 
lényegében ezt az álláspontot képviselte.5 

A nyelvtudomány feladatának ilyen értelmezése megegyezett az európai kon-
tinens több vezető nyelvtudósának véleményével is (az ún. filológiai vitában 
részt vett Edgar H. Sturtevant holland és Holger Pedersen dán nyelvész is). 
De hasonló gondolatokat találunk egy évtizeddel korábban Saussure-nél is: 
„A nyelv nem egyetlen tárgya a filológiának... Nyelvészeti kérdéseket főként 
azért vet fel, hogy különböző korszakokból való szövegeket összehasonlítson, 
az egyes szerzők nyelvi sajátosságait meghatározza, megfejtsen és megmagya-
rázzon régi vagy homályos nyelven megfogalmazott feliratokat... [A filológia] 
túlságosan szolgai módon tapad az írott nyelvhez, és megfeledkezik az élő 
nyelvről. [A filológia tehát] élesen elválik a nyelvtudománytól [...] a két tudo-
mányág érintkezési pontjainak ellenére."6 

4 George BÖLLING: Linguistics and philology. Language 1 9 2 9 . 5 / 1 . 2 7 - 3 2 . 
5 Edward SAPIR: The status of linguistics as science. Language 1929. 5. 207-214. 
6 F de SAUSSURE: Cours de linguistique generale. Payot, Paris, 1916. Magyarul: Bevezetés az általános 

nyelvészetbe. Corvina, Bp., 1998. 33., 38. 
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A nyelvtudomány és a filológia tehát két, egymással több ponton érintkező, 
de különálló tudományterület. Ezt tükrözi a kétféle foglalkozásnév is. A német 
Linguist elnevezés nem jelöl filológust, a filológust szűkebb szakterületének 
megnevezésével azonosítjuk: a német Germanist, Romanist stb. jelölhet ugyan 
nyelvészt is, de többnyire inkább a filológiával vagy irodalommal foglalkozó 
szakember megnevezése. 

A hatvanas évektől a nyelvtörténeti munkák számszerűleg egyre csökkenő 
tendenciát mutatnak, a deskriptív munkáknak fontosabb szerep jut. A nyelvtör-
ténet viszonylagos háttérbe szorulása összefügg a nyelvtudomány és a filológia 
szétválásával. Amíg ugyanis a nyelvtörténet erősen támaszkodik a filológiai 
kutatásokra, a leíró és az elméleti nyelvészeti munkákban a filológia nem játszik 
szerepet. 

A világosan megfogalmazott célkitűzések ellenére az első néhány évtizedben 
a Language-ben még sok filológiai jellegű munkát találunk, a háború után azon-
ban a filológiai munkák teljesen eltűntek a folyóirat hasábjairól. 

A harmincas-negyvenes évek mind Amerikában, mind Európában a struktu-
ralista iskolák korszaka. Amerikában megerősödik Bloomfield befolyása, 
Bloomfield Language című munkáját bibliaként forgatják, Európában a Genfi, a 
Prágai és a Koppenhágai Iskola (a glosszematikusok) műveit olvassák, de in-
kább csak szűkebb szakkörökben. Bloomfield hatása a világháború után is erős, 
az ún. posztbloomfieldiánus nyelvtudomány sokkal inkább bloomfieldiánus, 
mint bármi más. („Bloomfieldian linguistics can reasonably be treated as a 
unity...7). A deskriptivista iskola a hatvanas évekre azonban, Chomsky és a ge-
neratív iskola fellépésével, illetőleg térhódításával, lényegében megszűnt. Euró-
pában is befejeződik az iskolák korszaka, a genfi iskola Charles Bally és Albert 
Schechehaye halálával szűnt meg, a Prágai Iskola nagy korszaka a harmincas 
évekre tehető, amelyet Roman Jakobson és Nikolaj Trubeckoj működése fémje-
lez, és bár a háború alatt és után még néhány évig cseh nyelvtudósok folytatják 
elődeik munkáját (elsősorban Vilém Mathesius, Bohumil Trnka, majd Vladimir 
Skalicka), a hatvanas évektől már Prágai Iskoláról is csak múlt időben beszél-
hetünk. Nem jutott jobb sors a Koppenhágai Iskolának sem (Louis Hjelmslev, 
Rasmus Brondal, Hans Uldall), Hjelmslevnek 1965-ben bekövetkezett halálával 
a glosszematika is tudománytörténeti kuriózummá vált. 

Fenti megállapításaink általános érvényűek: az iskolák korszaka lejárt. A het-
venes évektől már nem beszélhetünk nyelvtudományi iskolákról, tudományte-
rületek vannak csak, amelyeken belül különféle trendek érvényesülnek. A ge-
neratív nyelvészet sem iskola jellegű, ennek az irányzatnak számos válfaja 
létezik, amelyek egymástól nemcsak elméleti elképzeléseikben, hanem az alkal-
mazott módszertani elvekben is különbözhetnek. 

7 R. H. ROBINS: A Short History of Linguistics. Longman, London, 1997. 238. 
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3• Chomsky megjelenése 1957-ben még nem okoz forradalmat. A posztbloom-
fieldiánusok eleinte a maguk emberének tartják. Chomsky maga is megjegyzi,8 

hogy munkája szerves folytatása Zellig Harris9 disztribúciós nyelvtanának. Ám 
már első munkájában10 a nyelv kognitív oldalát hangsúlyozza, a nyelvi kompe-
tencia leírását tekinti a nyelvtudomány elsődleges feladatának. A nyelvtudo-
mány a kognitív pszichológia egyik ága (ezt többször is hangsúlyozza11). Az em-
beri agy nem tabula rasa, hanem genetikailag kódolt képességekkel van ellátva, 
amelyek a nyelvelsajátítást lehetővé teszik. Chomskynak a 'velünk született 
nyelvi képességek'-ről vallott nézetei a port-royali iskola tanítását újítják fel,12 és 
sok szempontból Humboldt gondolataival mutatnak rokonságot. Chomsky el-
méletét azonban sem ismertetni, sem pedig értékelni e helyen nem kívánjuk. 
Célunk annak a fejlődésmenetnek a bemutatása, amely lényegében Chomsky 
fellépésével kezdődött, és amely a nyelvtudomány mai állapotához vezetett. 

3-1. Chomsky azzal, hogy a nyelvtudomány és a pszichológia szoros kapcsola-
tát hangsúlyozta, nagyban hozzájámlt a pszicholingvisztika fejlődéséhez. A pszi-
cholingvisztika terminus ugyan már korábban ismert volt, külön kutatási terület-
té azonban csak a generatív grammatika hatása alatt vált. A nyelv dolgai iránt 
érdeklődő pszichológusok fő törekvése a hatvanas években az volt, hogy 
Chomsky elképzeléseit igazolják. A pszicholingvisztika három alapvető kérdés-
re keresett választ: (a) milyen kognitív folyamatok képezik alapját a nyelvi meg-
nyilatkozások megértésének (megértés, feldolgozás); (b) milyen kognitív té-
nyezők vezérlik a nyelvi megnyilatkozások létrejöttét (produkció), és végül 
(c) milyen kognitív folyamatok játszanak szerepet a gyermekkori nyelvelsajátí-
tásban, mi magyarázza azt a körülményt, hogy a gyermek korábban soha nem 
hallott megnyilatkozásokat képes megérteni és ilyen megnyilatkozásokat pro-
dukálni (nyelvelsajátítás). Ez a három kérdéskör a későbbi évtizedekben a pszi-
cholingvisztika három, egymással nem mindig kommunikáló irányzatává vált. 
Eleinte azonban ezek a kutatások többé-kevésbé ugyanazt a célt szolgálták: 
Chomsky elméletének pszicholingvisztikai igazolását. Mind a megértés, mind a 
produkció, mind pedig a nyelvelsajátítás vizsgálatánál a Chomsky-féle mondat-
modell a hatvanas-hetvenes években alapvető szerepet játszott. A hetvenes 
években általánosan elfogadott felfogás szerint a megértés, feldolgozás például 
a következő lépésekből áll: (a) a hallgató a hallott megnyilatkozás fonológiai 
reprezentációját tárolja a memóriában; (b) a fonológiai reprezentációt a hallga-
tó összetevőkre bontja és megállapítja az összetevők jelentését és funkcióját; 

8 N . CHOMSKY: A transformational approach to syntax. In: A. A. HILL: Third Texas Conference on 
Problems of Linguistic Analysis in English. University of Texas, Austin, 1962. 124. 

9 Például: Z. S. HARRIS: Methods in Structural Linguistics. University of Chicago Press, Chicago, 1951. 
10 N. CHOMSKY: Syntactic Structures. Mouton, The Hague, 1 9 5 7 . 
11 N. CHOMSKY: Studies on Semantics in Generative Grammar. Mouton, The Hauge, 1 9 7 2 . ; Rules and 

Representations. Blackwell, Oxford, 1980. 
12 N. CHOMSKY: Cartesian Linguistics. Harper and Row, New York, 1 9 6 6 . 
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(c) az összetevők alapján a hallgató kijelentéseket (propozíciókat) konstruál, ez 
képezi a mondat mélyszerkezetét; (d) a kijelentéseket hierarchikusan elrendezi 
és a memóriából törli a fonológiai reprezentációt; a memóriában csak a megnyi-
latkozás jelentése tárolódik. Számos kísérlet született annak igazolására, hogy a 
szerkezeti összetevők (például a főnévi vagy igei szerkezet) felismerése elő-
segíti a mondatfeldolgozást.13 

Chomsky érvelésének egyik állandóan visszatérő szempontja a nyelvelsajátí-
tás. A gyermek szabályokat tanul (fedez fel a maga számára) anélkül, hogy a sza-
bály megfogalmazásához minden adat rendelkezésére állna. A szabálytanulást 
velünk született, univerzálisnak feltételezett nyelvi prediszpozíciók teszik 
lehetővé. A pszicholingvisztika éppen ezért egyik alapvető feladatának tekintet-
te a gyermeknyelv vizsgálatát.14 A hatvanas években Chomskynak a mély- és 
felszíni szerkezetet megkülönböztető elmélete is nagy hatást gyakorolt a pszi-
chológusokra, akik számos kísérlettel próbálták meg az ún. transzformációs mo-
dell pszichológiai realitását igazolni.15 így például azt a körülményt, hogy afá-
ziás betegek, akik képtelenek grammatikailag helyes mondatokat képezni, 
viszont hallott mondatokat minden további nélkül képesek átalakítani (például 
kijelentő mondatot kérdő mondattá), a transzformációk pszichológiai realitása 
igazolásának tekintették. 

A pszicholingvisztikai kutatások és a Chomsky-féle elmélet szoros összefonó-
dása a hatvanas évekre és a hetvenes évek elejére volt jellemző. A pszicho-
lingvisztika a későbbi években lassan függetlenítette magát Chomsky elméle-
tétől és saját úton járt. Ma rendkívül szerteágazó és gazdag kutatási terület, és 
több, többé-kevésbé önálló részdiszciplínát foglal magában. A pszicholing-
visztika önálló tudománnyá válásánál azonban Chomsky elmélete alapvető sze-
repet játszott. 

3-2. A szociológia és a nyelvtudomány szoros kapcsolatát már Edward Sapir 
felismerte.16 Ugyancsak ő hangsúlyozta az etnolingvisztika (a néprajzot is érintő 
nyelvi jelenségeket tanulmányozó diszciplína) fontosságát. Mindkettő azonban 
némileg háttérbe szorult a strukturalizmus térhódításával. A generatív fordulat 
azonban - legalábbis közvetve - a nyelv szociológiai vonatkozásai iránt újból 
felkeltette az érdeklődést. Chomsky ugyanis avval, hogy a kompetencia (a nyel-
vi képesség, illetőleg az azt modelláló nyelvi rendszer) és a performancia 
(a beszélő nyelvi megnyilatkozásai) közti különbséget hangsúlyozta, és hogy a 

1 3 V Ö . J . H . CLARK-E . V CLARK: Psychology and Language. An Introduction to Psycholinguistics. 
Harcourt, Brace, Jovanovich, Inc., New York, 1977. 

14 R. BROWN: A First Language: The Early Stages. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1 9 7 3 . ; 

D . I. SLOBIN: Cognitive pre-requisites for the acquisition of grammar. In: C. A . F E R G U S O N - D . I. SLOBIN: 

(eds.): Studies of Child Language Development. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1 9 7 3 . 1 7 5 - 2 0 8 . 
15 George Miller és munkatársai, vö. például MILLER: Some psychological studies of grammar. 

American Psychologist 1962. 17. 748-762. 
1 6 E . SAPIR: i. M . 
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kompetenciát a társadalomtól teljesen független ideális beszélő és hallgató nyel-
vi képességeként fogta fel (és ezzel teljesen homogén nyelvállapotot tételezett 
fel), és hogy a performancia vizsgálatát (tehát a különböző beszédhelyzetekben 
elhangzó megnyilatkozások tanulmányozását) nem tartotta a nyelvtudomány 
alapvető feladatának, kihívta maga ellen a a 'performanciakutatók' bírálatát. 
Hymes17 és Labov18 kimutatta, hogy a performanciának is vannak szabályai, és 
hogy a kompetencia kutatásánál sem tételezhetünk fel homogén nyelvállapotot. 
A nyelvi változatokról a kompetenciakutatásnak is számot kell adnia. Vizsgála-
tuk azért is fontos, mert a változatok nyelvi változások elindítói lehetnek. Mivel 
a performanciának is vannak szabályai, a 'grammatikai kompetencia' mellett van 
'kommunikatív kompetencia' is, a kompetencia kutatásának tehát ki kell egé-
szülnie a nyelvhasználat szabályszerűségeinek a vizsgálatával. Ily módon vált 
Chomsky akaratlanul a szociolingvisztikai kutatások elindítójává is. 

3-3 Chomsky 1965-ben megjelent munkájában vezeti be a 'mélyszerkezet' és 
'felszíni szerkezet' fogalmakat.19 A két szerkezet nála elsősorban szintaktikailag 
különbözik egymástól, de б is osztozik abban a véleményben, hogy a jelentést 
a mélyszerkezet tükrözi közvetlenül (az akkori megfogalmazásban: a szemanti-
kai értelmezésnek a mélyszerkezet az alapja20). Azt, hogy ennek az elképzelés-
nek van alapja, az alábbi példasor bizonyítja: 

(1) a. János Péternél jobban teniszezik. 
b. János jobban teniszezik, mint ahogy Péter teniszezik. 

(2) a. Láttam valakit bemászni az ablakon. 
b. Láttam valakit és ez a valaki bemászott az ablakon. 

(3) a. Hazamész? 
b. Azt kérdezem tőled, hogy hazamész-e. 

(4) a. Menj haza! 
b. Azt parancsolom, hogy menj haza. 

A fenti példasorban az (a) mondatok értelmezése a (b) 'mélyszerkezeti' monda-
tok alapján történik. Ez többek között azt jelenti, hogy a mélyszerkezetben a fel-
színi szerkezetben elliptált összetevők is szerepelnek [(la,b) példa], hogy az 
összetett mondatok elemi mondatokra bonthatók [(2a,b)], hogy a kérdő és fel-
szólító mondatok a mélyszerkezetben olyan összetett mondatok, amelyekben a 
kérdez, illetőleg a parancsol ige főmondati állítmányként fordul elő. 

1 7 D . HYMES: Toward ethnographies of communications, the analysis of communicative events. In: 
P. GIGLIOU (ed.): Language and Social Context. Penguin, Middlesex, 1 9 7 2 . 

18 W LABOV: The Social Stratification of English in New York City. Center for Applied Linguistics, 
Washington D. C., 1966.; Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972. 

19 N. CHOMSKY: Cartesian Linguistics, v. A transformational approach to syntax. 
20 J. J. K A T Z - P . M. POSTAL: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, The MIT Press, Cambridge, 

Mass. 1964. 
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A fent vázolt elképzelés vezetett a hatvanas évek második felében az ún. ge-
neratív szemantika kialakulásához.21 Ennek az irányzatnak a hívei így érveltek: 
ha a mélyszerkezet minden, a szemantikai értelmezéshez szükséges információt 
tartalmaz, akkor a fenti példasorban szereplő (b) mondatoknál sokkal absztrak-
tabb mélyszerkezeti mondatokat (illetőleg mélyszerkezeteket) kell feltételez-
nünk. így például a mélyszerkezet részének kell tekintünk az (5) mondat teljes 
értelmezéséhez szükséges cselekvésigét is: 

(5) Elkezdtem a könyvet. 

Ennek a mondatnak az értelmezéséhez a kontextustól függően az ír, olvas 
vagy egyéb cselekvésigére {szerkeszt, fordít stb.) is szükségünk van. Mivel azon-
ban a tényleges igét csak a kontextus alapján tudjuk kikövetkeztetni, a mélyszer-
kezetben egy absztrakt [+ cselekvés] jegyet kell felvennünk: 

(6) Elkezdtem a könyvet [+ cselekvés] 

A lexikai elemeknek is van belső szintaktikai szerkezetük. A megöl ige szer-
kezete például így fest: 

(7) 

V V 

OKOZ VÁLIK NEM ÉLŐ 

A (7) ábrában minden csomópontban ige (V = verbum) szerepel, a generatív 
szemantika felfogása szerint ugyanis az igéknek a mélyszerkezetben szereplő je-
lentésfelbontásaiban minden elem igei természetű. A (7) parafrázisa: 'x okozza, 
hogy у nem élővé válik'. Az x és az у argumentumok az ábrában nem szerepel-
nek. A (7)-ben látható jelentésfelbontások a generatív szemantika utáni időszak-
ban is továbbélnek, hasonló felbontásokat ma is használunk, azzal a különbség-
gel, hogy nem rendelünk hozzá (7)-szerű szintaktikai szerkezetet. 

2 1 E J . NEWMEYER: Linguistic Theory in America. The First Quarter-Century of Transformational 
Generative Grammar. Academic Press, New York, 1980. 
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Az absztraktabb mélyszerkezet egyik további következménye az volt, hogy a 
mélyszerkezetben a predikátum kategóriáján kívül csak főnévi szerkezetek sze-
repeltek. Innen már csak egy lépés kellett annak felismeréséhez, hogy az ilyen 
mélyszerkezet és a logikából ismert predikátumkalkulus között nincs lényegbe-
vágó különbség. A mondatnak a kijelentés, a predikátumnak a logikai prediká-
tum, a főnévi szerkezeteknek a predikátum argumentumai feleltethetók meg. Ez 
azt jelenti, hogy a mélyszerkezet nem lehet szintaktikai jellegű, hiszen nem a 
szintaktikai szerkezethez hasonlít, hanem sokkal inkább a logikai predikátum-
kalkulus formuláival mutat rokonságot. A (8a) mondat mélyszerkezete például 
(8b) alakú: 

(8) a. A férfi meglátogatta a nőt. 
b. 

Mondat 

X, meglátogatta X2 a férfi a nő 

ahol a Predikátum két változót tartalmaz, a változók értékét a FSz (= főnévi szer-
kezetek) adják meg. A mélyszerkezet tehát szemantikai formulákból áll, és 
ebből a szemantikai mélyszerkezetből állítják elő a szintaktikai szabályok a fel-
színi szintaktikai szerkezetet, vagyis - némileg leegyszerűsítve a dolgot - a szin-
taktikai szabályok szemantikai formulákból mondatot formálnak. 

A generatív szemantikának köszönhetően a nyelvtudomány a hetvenes évek-
től a jelentéskutatás nélkülözhetetlen eszközének tekintette a formális logikát. 
Mivel azonban a létező formális logikai rendszerek nem feleltek meg a termé-
szetes nyelv igényeinek, szükség volt adekvátabb logikai rendszerek kifejleszté-
sére. Ezt a feladatot vállalta magára a formális szemantika, amely így a jelentés-
tan ma is egyre terebélyesedő részdiszciplínájává vált. A hatvanas évek végén, a 
hetvenes évek elején a formális logikában szintén fordulat állt be. Richard 
Montague amerikai logikus munkáinak köszönhetően a formális logika is fel-
adatának tekintette a természetes nyelvek leírását.22 így találkozott egymással a 
formális jelentésleírás iránt érdeklődő jelentéskutatás és a formális logika. 

22 R. MONTAGUE: English as a formal language. In: R. H . THOMASON (ed.): Formal Philosophy. Selected 
Papers of Richard Montague, Yale University Press, New Haven, 188-221.; Universal Grammar. In: i. m. 
222-246. 
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3-4. Az absztrakt mélyszerkezetek egy másik következménye a pragmatika fel-
fedezése volt, amelyet korábban inkább csak nyelvfilozófiai irányzatként tartot-
tak számon. Ehhez a felfedezéshez az alábbi gondolatmenet vezetett. Tekintet-
tel arra, hogy minden mondatnak (pontosabban: megnyilatkozásnak) van 
beszédaktusértéke (állítás, kérdés, kérés, parancs, felszólítás, fenyegetés, figyel-
meztetés stb.), és ez is részét képezi a mondat értelmezésének, a mélyszerkezet-
nek tartalmaznia kell az erre vonatkozó információt is. A generatív szemantika 
felfogása szerint a beszédaktusértéket a mondat mélyszerkezetében a főmondati 
ige fejezi ki. Tehát például a (9a) mondat szerkezete (9b) alakú: 

(9) a. 
b. 

Eljönnél velem Párizsba? 

Mondat 

Predikátum 

Fsz 

kéri у у x-szel megy Párizsba x = beszélő у = hallgató 

Igaz, ezt az elemzést - tegyük hozzá jogosan - sok bírálat érte, az elemzés kö-
vetkeztében azonban a beszédaktusok vizsgálata, és ezzel a pragmatika, bevo-
nult a nyelvtudományba. A nyelvészek felfedezték a maguk számára John 
Austint23 és John Searle-t.24 Eleinte a nyelvészeti pragmatika is csak a beszédak-
tusok vizsgálatát jelentette, ma viszont már egy szerteágazó, sok más diszciplí-
nával érintkező tudományterület. 

3-5. Mielőtt áttekintésünket befejeznénk, érdemes egy további nyelvtudományi 
irányzatról szót ejtenünk. Chomsky elmélete nem ismert fokozatokat, diszkrét 
(matematikai értelemben: egymást nem átfedő, egymástól világosan elkülönülő) 
kategóriákkal dolgozott. Természetesen a generatív elmélet művelői is tudták, 
hogy vannak átmeneti vagy kevésbé egyértelmű kategóriák is, de úgy vélték, 
hogy az elméletnek a tiszta esetekre kell támaszkodnia, azokról kell számot 

2 3 J . L . AUSTIN: HOW to Do Things with Words. Oxford University Press, Oxford, 1 9 6 2 . 
2 4 J . SEARLE: Speech Acts. Cambridge University Press, Cambridge, 1 9 6 9 . 
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adnia. Márpedig a természetes nyelv kategóriáira inkább az életlen határok és az 
átmenetek jellemzők. A generatív nyelvészet kategóriáit sokan túlságosan me-
revnek találták. William Labov, a szociolingvisztika egyik megteremtője, kísérle-
teiben arra a következtetésre jutott, hogy a tárgyak nevének nem mindig van 
egyértelmű vonatkozása.25 így például a váza, csésze, tál szavak vonatkozása 
csak a tipikus váza, csésze és tál esetében problémamentes. A megszokottnál 
nagyobb méretű, fületlen csészét, amelyben virágot tartunk, vázának is nevez-
hetjük. A tárgyak neve tehát nem jellemezhető bináris (pozitív és negatív érté-
kű) szemantikai jegyekkel. Labovtól függetlenül hasonló eredményre vezettek 
Eleanor Rosch kísérletei26 is. Rosch a kategorizálás kognitív hátterét kívánta fel-
deríteni és arra a következtetésre jutott, hogy minden kategóriát annak legtipi-
kusabb eleme (például a 'madár' kategória esetében a veréb vagy a rigó) képvi-
seli legtisztábban. A kategória többi elemét a prototípushoz viszonyítjuk. 
A prototípus tesz eleget a legtöbb, a kategóriára jellemző ún. tipikalitási feltétel-
nek. A 'madár' kategóriára jellemző tipikalitási feltételek többek között a 
következők: szárnya van, repül, tojást tojik, tollazata van, szabadban él (nem 
'házi szárnyas'). A veréb és a rigó az összes tipikalitási feltételnek eleget tesz, a 
kacsa viszont nemigen tud repülni és házi szárnyas, a struccnak csak csökevé-
nyes szárnya van és nem repül. Ebből az következik, hogy - legalábbis a tár-
gyak, növények és állatok neve esetében - a szójelentés nem jellemezhető bi-
náris jegyekkel, leírásukhoz tipikalitási feltételekre van szükség. Labov és Rosch 
kísérletei vetették meg az alapját annak a hetvenes évektől egyre erősödő irány-
zatnak, amelyet ma kognitív nyelvészetnek (a szemantikára leszűkítve: kognitív 
szemantikának) nevezünk. 

3-6. Összefoglalva elmondható, hogy Chomsky hatása messze túlmutat a gene-
ratív iskolán. Elméletének kísérőjeként vagy ellenhatásaként számos új diszcip-
lína jött létre vagy vált önálló tudománnyá. Ezeket összefoglalva az alábbi ábra 
tartalmazza. 

szocio-
lingvisztika 

pszicho-
lingvisztika 

Generatív nyelvészet 

formális 
szemantika 

pragmatika kognitív 
nyelvészet 

25 W LABOV: The boundaries of words and their meanings. In: J. FISHMAN (ed.): New Ways of Analyzing 
Variation in English. Georgetown University Press, Washington D. C., 1973. 340-373. 

2 6 E. ROSCH: Natural categories. Cognitive Psychology 1 9 7 3 - 7 , 5 3 2 - 5 4 7 . ; Cognitive representations of 
semantic categories. Journal of Experimental Psychology: General 1 9 7 5 . 1 0 4 . , 1 9 2 - 2 3 3 -
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Ily módon a generatív grammatika fejlődésének természetes következménye 
volt egy egész sor új nyelvészeti diszciplína létrejötte. Ezek a diszciplínák a 
későbbi években már mintegy 'osztódással' szaporodtak. A pszicholingvisztika 
három fő területe különálló tudománnyá vált (feldolgozás, produkció, elsajátí-
tás). A pszicholingvisztikából fejlődött ki a neurolingvisztika, amely a nyelvi 
jelenségekből az agyi működésre próbál következtetni. Ezen belül elkülönült az 
afáziakutatás, az agyi sérülés következtében bekövetkezett nyelvi zavarok vizs-
gálata. Külön kutatási iránnyá vált a két-, illetőleg többnyelvűség vizsgálata is.27 

A szociolingvisztikának is több ágazata van: a dialektológiát ma többnyire 
csak szociolingvisztikai alapon művelik, a dialektológia tehát a szociolingviszti-
ka egyik részdiszciplínájává vált. A két-, illetőleg többnyelvűség nemcsak pszi-
chológiailag vizsgálható, hanem szociolingvisztikailag is. A kétféle vizsgálat füg-
getlen egymástól. A pidgin és a kreol nyelvek keletkezése szociolingvisztikai 
probléma. A nyelvpolitika és nyelvi tervezés szintén önálló tudományág, társa-
dalmi relevanciája miatt szokták a szociolingvisztikához sorolni. A konverzációs 
elemzés ('conversational analysis') két vagy több beszélő közötti társalgás szo-
ciokulturális tényezőit vizsgálja.28 

A nyelvészeti pragmatika ma nemcsak a beszédaktusokat, hanem sokkal álta-
lánosabban a megnyilatkozásoknak a különféle beszédhelyzetekben betöltött 
szerepét vizsgálja. A megnyilatkozások pragmatikai jelentésének kikövetkezte-
tése mögött rejlő mechanizmusok, stratégiák vizsgálata képezi a pragmatika 
egyik fő kutatási területét. A pragmatikában külön kutatási irányzat a szocio-, a 
kognitív, a politikai pragmatika, a diskurzuselemzés. 

A kognitív nyelvészeten belül is többféle trendet különböztethetünk meg: a 
prototípuselméletet, amely az emberi kategorizálás alapját egy adott prototípus-
hoz való viszonyításban látja; a metonímia és metafora kognitív alapjainak feltá-
rására irányuló vizsgálatokat; a konceptuális szintet a grammatikai rendszerre rá-
építő elméleteket (itt is kétfelé ágazik a kutatás, az egyik nem tesz különbséget 
a konceptuális és a szemantikai szint között, a másik a két szintet szétválasztja). 

A generatív grammatika klasszikus modellje magában foglalta a fonológiát és 
a szemantikát is. A grammatika alapját a mondattan képezte, amely a kreatív 
komponenst képviselte. A szintaktikai szabályok feladata volt a mondatok ge-
nerálása. A fonológiai és szemantikai komponens interpretatív szerepet játszott: 
mindkét komponens a szintaxis által generált mondatokat értelmezte. Ez a mo-
dell a hetvenes években érvényét veszítette, a fonológia és a szemantika függet-
lenítette magát a szintaxistól. A fonológia külön utakon jár: az újabb fonológiai 
elméletek (metrikus fonológia, optimalitás-elmélet, autoszegmentális fonológia, 

27 A nyelv pszichológiai és biológiai aspektusairól jó áttekintés található a következő munkában: E J. 
NEWMEYER (ed ): Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language. Psychological and Biological Aspects. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 

28 A szociolingvisztika területeire vonatkozóan lásd NEWMEYER: i. m. IV Language: The Socio-cultural 
context. 
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kormányzás fonológia) csak áttételesen kapcsolódnak a generatív elmélethez. A 
szemantikán belül legalább három irányzat különböztethető meg: (a) a formális 
szemantika, amely a logika módszereit alkalmazza a jelentéskutatásban, (b) a 
kognitív szemantika, amely a megismerés és a nyelvi jelentés kapcsolatrendsze-
rét kutatja, és (с) a strukturális szemantika, amely a nyelvi jelentések közötti 
rendszerszerű összefüggéseket kívánja feltárni, és amely elsősorban a szójelen-
tést vizsgálja. 

Mindez jelzi a nyelvtudomány nagyfokú specializációját. Ebben a fejlődésben 
döntő szerepet játszott a generatív grammatika. Egyes diszciplínák létrejötte és 
a generatív elmélet között közvetlen okozati összefüggést találunk, ezt tapasz-
taltuk a pszicholingvisztika esetében. Máskor egy-egy diszciplína a Chomsky-
féle elmélet ellenhatásaként jött létre. Tanulmányunk célja a specializáció hátte-
rének a felderítése, okainak a magyarázata volt. Nem volt célja a tanulmánynak 
sem a Chomsky-féle elmélet bemutatása vagy bírálata, sem pedig a hagyomá-
nyos nyelvtudományi területeken bekövetkezett változások bemutatása. 



Paul de Man 

KÉT HÖLDERLIN-TANULMÁNY 

HÖLDERLIN ÉS A ROMANTIKUS HAGYOMÁNY* 

Nagyon kevés műve jelent meg Hölderlinnek élete során: néhány költemény, a 
Hyperion című regénye, és két görög tragédia fordítása. Schiller nagylelkűen 
támogatta, ugyanakkor Goethe eléggé hűvösen elutasította; Hegel és Schelling, 
akik csoporttársai voltak a tübingeni teológiai szemináriumban, csodálták költői 
tehetségét, de megszakították vele a kapcsolatukat még jóval 1806 előtt, amikor-
tól elmebetegsége végleg elmozdította az irodalmi világból. Bár művei és léte-
zésének mítosza nem merült teljesen feledésbe a tizenkilencedik század során, 
csak [1913-231] között jelent meg az első teljes kiadás, és vált az 1800 és 1806 
között írt költemények nagyobbik része ismertté. 

Most, több mint százötven évvel keletkezésük után Hölderlin művei nagyobb 
kritikai figyelmet kapnak Európában, mint bármelyik más költőé. Négy évvel 
ezelőtt Londonban fölfedezték egy befejezett versét, és mára csak ennek a bizo-
nyos versnek több mint ötven tételes bibliográfiája létezik. Megdöbbentő ez a 
szám. Ráadásul a mennyiség nem megy a minőség rovására. Nem túlzás azt ál-
lítani, hogy az utóbbi húsz évben Németország legjobb filológiai (és kritikai) te-
hetségei Hölderlin kiadásával és értelmezésével voltak elfoglalva. Európa 
vezető kritikai iskolái jelentős időt szenteltek Hölderlin munkásságának, és 
egyes esetekben e munka során alakultak ki.2 

Egyszerre két kérdés merül föl: (1) Valóban jogos-e egyetlen, sokáig ismeret-
len költőnek hirtelen ekkora figyelmet szentelni? (2) Mit ért el ez a nagyfokú 
kritikai törekvés; teljesebb megértéshez, az életmű általánosan elfogadott értel-
mezéséhez vezetett-e? 

* A szöveg belső utalásai arra vallanak, hogy ez az esszé 1958 körül keletkezett. A kézirat vázlatosabb 
a szokásosnál, így több szerkesztésre volt szükség, mint a kötet (Romanticism and Contemporary 
Criticism) többi esszéje esetében. Valamennyi jegyzet a szerkesztőtől származik, kivéve ahol az jelölve 
van. 

1 De Man azt írta, hogy ,1920?", ám nyilvánvalóan Hellingrath/Seebaß/Pigenot hatkötetes kiadására 
gondolt. 

2 De Man megjegyzi, hogy Alessandro PELLEGRINI újabb keletű könyve, Hölderlin: Storia della critica 
(Firenze, Sansoni, 1956) összefoglaló áttekintést ad a Hölderlin-kutatásról, kritikai metodológiák szerint 
csoportosítva. A könyv bővített német kiadásban is hozzáférhető: Friedrich Hölderlin, Sein Bild in der 
Forschung. Berlin, Walter de Gruyter, 1965). 
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Az első kérdésről nem kívánok sokat beszélni. Sok nyilvánvaló oka van an-
nak, amiért gyanús lehet a Hölderlin körül teremtett kitüntetett figyelem - amely 
figyelem előbb-utóbb elkerülhetetlenül el fogja émi az Egyesült Államokat. Élet-
története, mint Rimbaud-é, könnyen mítosszá alakítható: a teljesen elidegene-
dett és befelé forduló költőt elmebajba kergeti végtelen magánya. Az elmebaj 
újabb kétértelműséget jelent, és kételyeket támaszt az igen bonyolult kései ver-
sek érthetőségével szemben. (Csak az 1806-os végső összeomlás előtti költé-
szetről beszélek. Azok a versek, amelyeket Hölderlin elmebetegen írt, és ame-
lyek közül néhány fönnmaradt, épp annyira orvosi, mint amennyire irodalmi 
dokumentumok.) Rossz indokkal is lehet vonzódni Hölderlinhez, külső minta-
ként használva személyes frusztrációk és félelmek átruházásához, vagy olyan 
azonosításokat kísérelve meg, amelyeket az ő saját kijelentései és költői kódja 
soha nem engedne meg. Mindez még veszélyesebbé válik, ha kollektív, nemze-
ti szinten történik, és ha Hölderlint a német sors egyéni megtestesítőjének tekin-
tik. írt egy Germanien című verset, és használt olyant szavakat, mint „vater-
ländisch" vagy „nationell" - amely szavak rendkívül kellemetlen konnotációkat 
vesznek föl, amikor Németországban használják őket, 1940 körül. Croce a há-
ború alatt folyóiratában, a Criticában megjelentetett egy cikket, amelyben a tőle 
megszokott bátorsággal adott hangot az európai liberalizmus tiltakozásának az 
ellen, hogy Hölderlint nacionalista vagy politikai célokra használják, kiegészítve 
egy kritikai bírálattal, amely Goethe korai elutasításához hasonlóan Hölderlint 
túlságosan „szubjektív" költőnek ítéli.3 Manapság még Croce követői közül is 
csak nagyon kevesen értenének egyet ezzel az értékeléssel, ugyanakkor vádja, 
amely szerint messianisztikus nacionalista ideológiák használják Hölderlin ne-
vét, a mai napig érvényes. (Érthető, hogy a jó ügy érdekében síkra szálló pole-
mizáló szándéka elvakította annak a költőnek az értékelését illetően, aki pedig 
mindenki másnál jobban megfelelt elvárásainak, amely szerint a legmagasabb 
költészet tiszta kifejeződés. Később vissza fogok térni ahhoz, hogy mit jelent a 
„nemzeti" Hölderlin költészetében, és akkor majd világossá válik, hogy semmi-
ben sem osztozik a huszadik század nacionalizmusának szélsőséges formáival.) 

A jelenkori Hölderlin-divat motívumait illető minden gyanakvás és kétség 
szertefoszlik, amint valaki kapcsolatba kerül ezzel az életművel.4 A művek ön-
magukért beszélnek, és amennyiben nem ferdítik el teljesen, nem hagynak teret 
semmiféle szubjektív tévelygésnek, éppúgy, ahogy Bach zenéje vagy Piero della 

3 Benedetto CROCE: Intorno alio Hölderlin e ai suoi critici. La Critica 39, no. 4 (1941). 201-14. 
4 A kéziratból kihúzva: föltéve, ha eredetiben olvassák, és semmi egyebet nem kell mondanunk ezzel 

kapcsolatban. A Hölderlinnel való találkozás és a vele való foglalkozás olyan sokkot okoz az embernek, 
amely áthelyez minket egy olyan birodalomba, ahol nincs helye a személyes és politikai hasznosság 
problémájának, csak a tiszta költői kifejezés viszonylatában; és minden kritikus közül leginkább Croce, 
ha ismerte volna a műveket, lett volna tudatában annak, hogy Hölderlin egyike azon költőknek, akiknek 
életművében, mint ahogy Goethénél is, és még néhány nyilvánvaló név esetében, személyes tapasztalat 
(Erlebnis), költői forma és időhöz kötött reakciók teljes egészében meg lettek haladva. 
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Francesca festészete sem; olyan költészettel találkozhat az olvasó, amely fölött 
semmilyen tisztátalan kritikai nyelvnek nincs hatalma. Bárkinek, aki rossz szán-
dékkal közeledik Hölderlinhez, vagy meg kell változtatnia szándékait, vagy má-
sik költőt kell választania. Éppen ezért a viszonylagos értékelés egész problémá-
jával — amely önmagában is alacsonyrendű probléma - nem foglalkozunk a 
továbbiakban. Az értékelés egy helyes olvasat következménye; az egyetlen 
helyes kiindulópont a költészet önmagában való megértése. 

Ez elvezet bennünket második kérdésünkhöz: hozott-e az utóbbi évek inten-
zív Hölderlin-kutatása kézzelfogható eredményeket? Amennyiben egy pontos 
szöveg meglétének csakugyan fontos problémája a tét, úgy a válasz kétségkívül 
igenlő. A Friedrich Beissner irányításával készülő teljes Hölderlin-kiadás bár so-
kat köszönhetett korábbi kiadásoknak, nagy előrelépést jelent. Ennek a kiadás-
nak köszönhetően jobban és pontosabban ismerjük Hölderlin életművét, mint a 
legtöbb költőét. (A szerkesztőnek, mivel annyira kevés jelent meg az írások kö-
zül a költő élete során, tulajdonképpen a kézirat hasonmását kellett kiadnia, az 
összes variáns, kézírásos javítás, átírás, és ehhez hasonlók aprólékos leírásával. 
Komoly filológiai nehézségekkel kell számolni egy csak kéziratban meglévő 
életmű pontos kritikai kiadása közben. Vannak helyek, még Beissner nagyon 
gondos kiadásában is, ahol ellentmondások és kétségek merülhetnek föl. 
Ugyanakkor bármilyen kétségek maradnak is a szöveggel kapcsolatban, ezek a 
nehézségek sohasem külső okokra vezethetők vissza - mint például egy olyan 
író esetében, mint Diderot, akinek tiltott műveit gyakran változtatták meg vagy 
leplezték le nyilvánvaló politikai okokból. Hölderlin megszámlálhatatlan válto-
zata és átirata mindig saját elméjének vagy technikájának változásait tükrözi; ez-
által önmagukban is kiindulópontjai lehetnek számtalan interpretációnak.) 

A mai kommentátorok tehát megbízható szöveghez férhetnek hozzá. Ezzel 
párhuzamosan az interpretáció és megértés területén is hasonló fejlődést lehet-
ne elvárni — ám ez nem következett be. Ha valaki összehasonlít egy Hölderlinról 
írt korai munkát, amely még pontos kiadás nélkül készült, mint amilyen Böhm 
1902-ből való diplomamunkája5 egy mai elemzéssel, amely Beissner kiadására 
és harminc év kutatásaira támaszkodhat, akkor be kell vallania, hogy a korai 
kérdések zöme megválaszolatlan maradt. A pontosság magas fokával tudjuk, 
hogy mit irt Hölderlin, ám még mindig eléggé tudatlanok vagyunk költészeté-
nek pontos jelentését illetően. A Hölderlin-kritika ellentmondását és zavarát drá-
maian illusztrálta az a nemrégi eset, amikor a már említett új versre rábukkan-
tak. A vers, amelynek Friedensfeier [Békeünnep] a címe, befejezett változata egy 
himnusznak, amelynek részletei ismertek voltak, és a legtöbb kiadásban szere-
peltek is. A Hölderlin-interpretációban betöltött fontos szerepe azonnal nyilván-
valóvá vált. Egyike legpozitívabb számadásainak, amelyben olyan kapcsolatot ír 
le ember és istenek között, amely béke és biztonság ígéretét hordozza magában. 

5 Wilhelm B Ö H M : Studien zu Hölderlins Empedokles. Weimar, 1 9 0 2 . 
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Az olyan vers, amelyben egy nehezen megfejthető költő világosan leírja azt az 
ideális tájat, amely felé életműve tart, természetszerűen nagy jelentőségre tarthat 
számot; kitűnő lehetőség volt ez az elemzők számára, hogy próbára tegyék azt 
a képet, amelyet Hölderlin ideáljáról kialakítottak - és amit eddig töredékes 
részletekből voltak kénytelenek rekonstruálni. 

Mint kiderül, a vers értelmezése javarészt annak a figurának a kilétén múlik, 
aki a második versszakban tűnik föl, és akit Hölderlin nem nevez meg; ilyen 
figurák - legyenek történetiek vagy mitologikusak, ám mindig mitologizáltak -
gyakran tűnnek föl verseiben, néha nevükön nevezve, néha csak egy leíró jelző-
vel jelölve, ami általában eléggé világos (der Donnerer Zeuszra vonatkozóan, 
der Weingott Dionüszoszi illetően); néha ugyanakkor ezek a figurák kifejezetten 
kétértelműek maradnak. Ebben a versben ezt a központi figurát egyszerűen úgy 
hívják, hogy „Der Fürst des Festes, der Allbekannte [az ünnep fejedelme, a min-
denütt ismerős]". Mivel az „Allbekannte" jelző egy másik himnusz vázlatában 
Napóleon Bonapartét írta le, a Friedensfeier első elemzői úgy gondolták, hogy 
az „ünnep fejedelme" a francia uralkodóra utal. Ennek az elméletnek egy svájci 
filológus, a Staiger-tanítvány és Heidegger-követő Beda Allemann a legjelen-
tősebb híve. Ám ez az olvasat rögtön erős ellenállást váltott ki. Hölderlin 
műveinek kiadója, Friedrich Beissner éles ellentétbe keveredett Allemann-nal és 
a stuttgarti kiadás legutóbb megjelent kötetéből néhány Allemann professzort 
érintő nagyon barátságtalan megjegyzéssel együtt megtudhatjuk, hogy a „Fürst 
des Festes" nem lehet más, mint a Jnémet-PdM] nép géniusza" (Genius unseres 
Volks). Mellesleg megjegyezhetjük, hogy nem jó jel, ha egy költő nagyszabású 
kritikai kiadásának irányadó jegyzetei egy vitacikk hangnemében kell, hogy 
íródjanak. A kommentátorok harmadik, teológusokból és filológusokból álló 
csoportja szerint az ünnep fejedelme csak maga Krisztus lehet. Ez a „béke fölötti 
csata" néven ismertté vált vita eldöntetlen marad: mind a három főbb értelme-
zés (Napóleon, a német szellem vagy Krisztus) következetes és védhető inter-
pretációhoz vezet. Csak az egész életmű fejlődéséből megmutatkozó általános 
számadás tudatában lehet döntést hozni. 

Az a tény, hogy hozzáértő és jószándékú értelmezők legalább három csoport-
ja nemcsak képtelen megegyezésre jutni egy központi szimbólum identitását 
illetően, hanem egymással össze nem egyeztethető következtetéseket nyújtó in-
terpretációkat is kínál, rámutat arra, hogy Hölderlin alapvető jelentését még nem 
ismerjük. Teljesen rendjén való, hogy vannak eltérések az interpretációk között, 
ám más írók esetében, mint amilyen Goethe vagy Schiller vagy Racine vagy 
Shakespeare, létezik a megegyezésnek egy közös talaja, egy, az összes elemző 
által osztott megkérdőjelezhetetlen kép, függetlenül az őket egyébként elválasztó 
módszerek és vélemények különbözőségétől. Ilyen közös talaj még nem létezik 
Hölderlin esetében; a „Friedensfeier" körüli vita ezt pontosan megmutatta. 

Föl kell tennünk a kérdést magunknak, hogy miért van ez így. Talán csak 
nem, mert Hölderlinnel kizárólag egy bizonyos kritikai iskola foglalkozott, 
amely saját előítéleteivel és korlátaival közelítette meg? Ezt nehezen állíthat-
nánk. Egy újabb olasz tanulmány Allessandro Pellegrinitól áttekintő összefogla-
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lását adja a Höldedin-kritikának 1955-ig, és a könyv szinte elkerülhetetlenül tel-
jes áttekintésévé válik az európai kritikai metodológiának 1920-tól napjainkig. 
A legkülönbözőbb megközelítési módokat használták Hölderlin értelmezésé-
hez: a stílus tisztán objektív és formális analízisét, Staiger iskolájának finomabb 
stilisztikai elemzését; Beissner művelt és konzervatív filológiáját; Kerényi mito-
lógiai és jungi kritikáját; Lukács marxista kritikáját; hegeli típusú eszmetörténe-
tet - mint amilyen Korff —, csakúgy, mint neokantiánus és idealista típusút - mint 
amilyen Cassirer vagy Jaspers; Heidegger ontológiai poétikáját; Rehm, 
Kommereil vagy Franciaországban Maurice Blanchot egzisztencialista analízisét. 
A sort folytatni lehetne, de ennyi elegendő ahhoz, hogy a Hölderlin-kritika 
erősen eklektikus voltára rámutassunk. Ha életműve továbbra is problematikus 
marad, akkor az nem magyarázható a megközelítési módok változatosságának 
vagy a kritikusok tehetségének hiányával. 

Nem lehetséges-e, hogy a nehézségek Hölderlinnek a hagyományhoz való vi-
szonyából erednek, ahhoz a hagyományhoz való viszonyából amelyhez állító-
lag kötődik? Az összes jelenkori kritikai módszer, bármennyire különböznek is 
egymástól, a romantika poétikai hagyományából eredeztethető - elég szélesen 
használva most a romantika fogalmát ahhoz, hogy magába foglalhassa Novalist 
éppúgy, mint Rilkét, Blake-t éppúgy, mint Yeats-t, Nervalt éppúgy, mint Valéryt. 
Természetes, hogy az irodalomelmélet együtt fejlődik a korszak meghatározó 
poétikai irányzataival, még akkor is, ha a szerzők, állításaik szerint szemben áll-
nak is ezekkel az irányzatokkal. Jól ismerjük a történelem olyan ironikus pilla-
natait, mint amilyen T. S. Eliot támadása a romantika ellen „az érzékenység fel-
bomlása" nevében, egy olyan elmélet nevében, amely maga is a romantika 
egyik legjellegzetesebb vívmánya. A stíluskritika látszólagos tárgyilagossága 
sem szabad, hogy elvakítson minket azzal a ténnyel szemben, hogy mennyire 
következetesen (és gyakran tudatosan) választja vizsgálódása tárgyául a roman-
tika és romantika utáni költészet formai jellegzetességeit: metafora iránti érdek-
lődésünk például nem választható el a romantikus költészet túlnyomóan meta-
forikus struktúrájától. (Romantikus örökségünk miatt vagyunk képesek 
bepillantást nyerni a barokk és reneszánsz irodalom metaforikus nyelvének ter-
mészetébe.) Ezért aztán elkerülhetetlen, hogy a jelenkori elemzési módszerek, 
legyenek stilisztikaiak, történetiek vagy filozófiaiak, legjobban ahhoz az iroda-
lomhoz képesek hozzáférkőzni, amely a tizennyolcadik század második felétől 
kezdve válik uralkodóvá. Hölderlinnel kapcsolatban az lesz a kérdés, van-e 
valami olyasmi a költészetében, ami kívül helyezi ezen a hagyományon. Ha va-
lóban ez a helyzet, akkor nem annyira meglepő, hogy az irodalmi értelmezés 
jelenkori módszerei nem képesek hozzáférni ahhoz az alapvető tudáshoz, ame-
lyet kortársaival kapcsolatban föl tudnak mutatni. Hölderlin megértésének meg-
kerülhetetlen nehézsége ez esetben abból adódna, hogy költészete tartalmaz 
valami lényegében különbözőt mindattól, amit költészeten adottnak szoktunk 
érteni, és csak akkor hatolhatunk be ebbe a világba, ha megértjük ennek a kü-
lönbségnek a természetét. 
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Ám nem úgy tűnik-e, mintha Hölderlin volna a legromantikusabb az összes 
költő közül? Nem hiperromanticizmusát támadta-e Goethe, amikor a szemére 
vetette, hogy annyira „absolut und unter allen Umständen so subjektivisch, so 
überspannt, so einseitig" [abszolút és minden körülmények között annyira 
szubjektív, túlfeszített és egyoldalú]?6 Ha ez az elképzelés helytálló, akkor nem 
lehetne-e a modern kritika, amely a romantikából ered és amelyet olyan kései 
fejlemények finomítottak, mint a szimbolizmushoz (szürrealizmus, expresszio-
nizmus) való közelsége, különlegesen alkalmas Hölderlin értelmezésére? A vá-
laszt csak akkor találhatjuk meg, ha szemügyre vesszük Hölderlin álláspontját az 
uralkodó romantikus témákkal kapcsolatban. Ez összetett vizsgálódást jelente-
ne, s én csupán javaslatokat szeretnék tenni, hogy milyen irányba tarthatna egy 
ilyen kutatás. 

A Hölderlin kései elégiáiban és himnuszaiban név szerint szereplő mitológiai 
figurák zöme isteni természetű: Dionüszoszt, Héraklészt és Krisztust említi a leg-
többször. A többi ilyen figura közül a szándékainknak legjobban megfelelő - rá-
adásul az egyetlen irodalmi név, amely egyáltalán előkerül -Jean-Jacques Rous-
seau-é. Egy befejezetlen óda tárgya lett volna, amely a nevét is viseli, és a jelen 
vizsgálódásunk középpontjában álló szövegnek, a Der Rheinnek a közepén is 
megjelenik. 

Rousseau félisteni rangban való szerepeltetése Hölderlin mítoszai között ter-
mészetesen mintha romantikus elkötelezettségét igazolná. Úgy gondolunk 
Rousseau-ra, mint a romantikus érzékenység forrására; ő az az emberi lény, aki 
teljesen elidegenedett korának valóságától, s aki az elidegenedés okozta fájda-
lomban talál rá arra a képzeletbeli erőre, amelynek segítségével elképzelheti 
egység és összeegyeztethetőség tökéletes képét. Ráadásul ez a kép szándéka 
szerint panteisztikus: az egység esszenciája a természeti tárgyban található meg, 
és a természettel való egység élményének emléke által - ahogy arra a gyerek-
korból vagy korábbi civilizációkból emlékszünk - van előzetes érzésünk az ál-
landó egység állapotáról, amely felé igyekszünk. Ezeknek az egymással össze-
függő jellemzőknek - elválasztódás, panteizmus, és egy olyan időbeli szerkezet, 
amely a fölidézett múlttól a tökéletes és fikcionális jövő felé tart - a kombináció-
ja az, ami meghatározza számunkra Rousseau-t és azt a hagyományt, amely 
Rousseau-tól ered. A romantika lázadó és forradalmi természete az eredeti elide-
genedés eredménye, függetlenül attól, hogy az egyéntől, a társadalomtól vagy 
akár magától a természettől való ez az elidegenedés. A múltból a jövő felé qnoz-
gó időbeli szerkezet felelős azokért az egyéni hangnem-kombinációkért, ame-
lyek olyan egymástól időben és térben messze eső költőkre jellemzőek, mint 
Wordsworth és Rilke: állandó hangnemváltakozások ezek az elégikustól, a múlt-

6 De Man idézete nem Goethétől való, hanem Schillernek Goethéhez intézett leveléből (August 17, 
1797). A levélnek ezt a részletét idézi PELLEGRINI: Hölderlin. 15. 
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béli egység és ártatlanság sajnálkozó fölidézésétói a himnusz magasztalásáig 
(Rühmen), vagy, ami ugyanoda vezet, a visszatérő dicsőség profetikus bejelen-
téséig. A jövőbeni egység eszménye indokolja a teljesen befelé forduló vagy mi-
tologikus nyelvet, amelyben ki kell fejeződnie, hiszen nem hasonlíthat semmi-
re, ami a jelenben valóságos. A panteizmus eleme pedig magában a romantikus 
kép vagy metafora szerkezetében jelenik meg, amely szerkezet mindig feszült-
ség (és nem puszta analógia vagy imitáció) öntudat és természeti tárgy között, 
amelynek során az öntudat mindig igyekszik elérni a természeti tárgy létezésé-
nek állapotát anélkül, hogy elvesztené tudatosságát. A romantikus kép mindig 
pásztori, amennyiben eszménye egy természeti állapotban rejlik, ugyanakkor 
mindig kép, mivel csak úgy tudja érzékelni a természetet, mint amelyet jelenleg 
nem birtokol. A nyelv vágyakozásáról van szó a természet után, nem a nyelvnek 
a természettel való egységéről; ezáltal alapvető eleme a tragikus kudarc, hiszen 
a létezés két összeegyeztethetetlen módja közötti konfliktusból született. 

Rendszerint, s talán túl könnyen is, Rousseau-val azonosítjuk ezeket a jellem-
zőket, és különösen az utóbbi, panteisztikus elemet szokás kiemelni. Ám nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezek a jellemzők későbbi szerzőknél is 
megmaradnak. Az alábbi, 1902-ben íródott részlet Yeats-től kitűnő példája egy 
fontos szövegnek, amely rendelkezik az említett jellemzőkkel; Yeats a saját ko-
rával hasonlítja össze Spencerét, „amely olyan kor, amikor az emberek minden 
országban megtalálták a költészetet és a képzelőerőt egymás társaságában és a 
napi munkában. Azok a méltóságteljes istenségek [... ] Shelley gondolkodásához 
tartoznak és a vadon vallásához - amely az egyetlen lehetséges vallása a költé-
szetnek napjainkban. Természetesen Colin Clout, a barátságos pásztor, és 
Calidore, az előkelő harcos, eltűntek, Alastor pedig az egyik magányos folyótól 
vándorol a másikig, sehol máshol nem találva boldogságot, csak azon a Csilla-
gon, ahova Spencer is elképzelte a tökéletes dolgok forrását. Ez az új szépség 
azáltal, hogy annyi mindent elvesztett, új büszkeségre talált rá, valamiféle vallá-
sos emelkedettségre, amivel a régi nem rendelkezett. Talán ezek a csillagok vo-
nulásához hasonló fennköltséggel mozgó istenségek valami olyasmit jelentenek 
az emberi lélek számára, amit a régi költők kedves asszonyai nem jelentettek. 
[...] Nem próféciák helye volt-e a vadon mindenkor?"7 

Itt van minden: a vadon elválasztottsága és sivársága, a puszta sivatag; nosz-
talgia egy olyan kor iránt, amikor a képzelőerő természetes volt; a csillagok és 
folyók panteisztikus természet-szimbolikája; a profetikus hang emelkedettsége. 
Yeats valószínűleg elhamarkodottan nevezte magát az utolsó romantikusnak, 
ugyanis századunk költészetéből kevés az, amit ne lehetne a romantikus hagyo-
mánynak ebbe a szélesen fölfogott keretébe illeszteni. Annyira hozzászoktunk 

7 William Butler YEATS: Edmund Spencer. In: Essays and Introductions. New York, Macmillan, 1 9 6 1 . 

3 7 7 - 3 7 8 . 
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ezekhez a témákhoz, hogy hajlamosak vagyunk azonosítani őket magának a 
költészetnek a lényegével. 

Talán ezért nem vettük észre, mennyire különbözik Hölderlin csakúgy, mint 
Rousseau - vagy legalábbis, Hölderlin Rousseau-ról alkotott felfogása - ettől a 
mintától. Az Önök előtt lévő költemény, a Der Rhein, különösen tanulságos 
ebből a szempontból. Mint a Friedensfeier esetében, ez a vers is lakoma vagy 
ünnep formájában tartalmazza a megbékélés ígéretét: 

Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter, 
Es feiern die Lebenden all, 
Und ausgeglichen 
Ist eine Weile das Schiksaal.8 

[És emberek, istenek ülik a nászt már, 
és velük az elők mind. 
Kis időre 
megbékél a végzet is.]9 

A megbékélés azonnal Rousseau megjelenése után következik; akkor lesz újra 
lehetséges, amikor az emberek olyanná válnak, mint Rousseau. Ezek szerint a 
költemény kulcsa: Hölderlin Rousseau-értelmezése. Az irodalmi utalás teljesen 
egyértelmű. Még a leggondatlanabb szerkesztők sem hagynák ki: az ötödik 
Reveries du promeneur solitaire-re és a Confessions tizenkettedik könyvére utal, 
híres részletekre, amelyben Rousseau leírja azt a boldog és békés megnyugvást, 
amelyet a bienne-i tavon található kis szigeten talált meg egy időre; Hölderlin a 
tizenegyedik versszakban említi. S bár a részlet eredete világos, értelmezése bo-
nyolult, különösen a tizenegyedik versszakban. Ahhoz, hogy megértsük, mit je-
lent Rousseau Hölderlin számára, először meg kell értenünk ezt a részletet a vers 
egészéhez viszonyítva. 

Az első versszaktól kezdve kettős mozgás figyelhető meg. Az alaphelyzet, 
amelyet a költő kijelöl a maga számára, és amit, mint a kései Hölderlin esetében 
mindig éppúgy kell szó szerint mint szimbolikusan értenünk, önmagában is ket-
tős természetű: a Nap arany dele leginkább az élet forrásaként van jelen, ám 
ugyanakkor a költő a legsötétebb árnyékban keres menedéket: „dunkeln 
Epheu" ellensúlyozza a „goldene Mittag"-ot, és az ellentéteknek ez az egyensú-
lyozása lesz a költemény lényege és misztériuma. Ez a statikus ellentét nagyon 
hamar ellentétes irányú mozgássá alakul: a költő lelke „Itália földje fölé s távol 

8 De Man a Friedrich Beissner szerkesztette nagy stuttgarti kiadásból idézi a Der Rheine. Friedrich 
HÖLDERLIN: Sämtliche Werke. Stuttgart, Cotta, 1 9 4 3 - 8 5 . 2 ( 1 ) . 1 4 9 - 5 6 . További referenciák a szövegben ta-
lálhatók. 

9
 A fordítás BERNÁTH Istvántól való. HÖLDERLIN: Versek - Levelek, Hüperíón - Hmpedoklész. Budapest, 

Magyar Helikon, 1961. 467. 
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Moréa partja iránt" vágyakozik, ami Hölderlinnél a római és hellén birodalmak 
parafrázisa, ugyanakkor a második versszak hangsúlyos Jetzt"-jében ezt a moz-
gást egyszerre megállítja egy olyan entitás, ami egyáltalán nem tartozik a hellén 
világhoz, hanem a költő saját, nemzeti tájképének része: a német Rajna folyó. 
E két erő közötti erős feszültség kiindulópontjánál vagyunk, az egyik Kelet felé 
tart, az antikvitás világa felé, a másik Nyugatnak, a Rajna-vidék német városai fe-
lé. Ezt a pontot nevezik forrásnak (földrajzi értelemben a folyó forrása), és a vo-
nal, ami egyben a folyó konkrét iránya, grafikusan ábrázolja a sorsot, azt az 
egyéni moira-1 (Schicksaal), ami Hölderlin idejében és helyén az ember sajátja. 

A Rajna, mint megtudjuk, a legnemesebb a folyók közül; szabadnak született, 
és abban különbözik két testvérétől (A Rhőne-től és a Tessintól), hogy királyi 
(königlich), illetve hogy másmilyen, magasabb reményekre törekszik. Ezek a 
tulajdonságai egészen különleges módon jelölik ki végzetét: a Rajna, és ez 
konkrét földrajzi tény, először nem Nyugat felé folyik, hanem Kelet felé; „Ázsia 
iránt vonzódik békétlen", olyan mozgással, amely párhuzamos a költő lelkének 
Görögország iránt érzett vonzódásával. Ezen a ponton a költemény megáll, és a 
leírást megszakítja egy meditativ rész, „Doch unverständig is / Das Wün-
schen...", ugyanúgy, ahogy a szophoklészi tragédia is megtorpan a legtragiku-
sabb feszültség pillanatában, és a cselekményt megszakítja az elmélkedő kórus. 
Ez félreérthetetlen jele annak, hogy a vers kifejlődésének olyan momentumához 
érkeztünk, amely megállást és reflexiót igényel. Mit jelent a Rajna türelmetlen 
vonzódása Kelet felé? 

Az első versszakban az analógia a költő Görögország után vágyódásával egy 
lehetséges választ kínál. Görögország természetesen az egyik uralkodó témája 
Hölderlin költészetének. Mint a német neohellenizmusban mindig, ez nála is 
par excellence elégikus téma; jelen van a korai Hyperion című regényben csak-
úgy, mint a középső korszak nagy elégiáiban: az Archipelagusbari, Brod und 
Weinben, és máshol. A Goethe Iphigenie-jából való sor, „Das Land der Griechen 
mit der Seele suchend [Lélekkel keresve a görögök földjét]", mindenképpen 
jellemző Hölderlin életművének nagy részére - mint ahogy oly sok kortársáéra 
is. Ugyanakkor Hölderlin számára Görögország mítosza sokkal sajátosabb és tu-
datosabb jelentést hordozott; kapcsolata a görög költészettel sokkal közvet-
lenebb volt, mint Goethéé vagy Schilleré,10 és Pindarosz, illetve Szophoklész-
fordításai kitüntetett pillanatot jelölnek a görögök és a modern nyugati világ 
közötti költői párbeszédben. Hölderlinnek igazi tudása van a görög szellemet 
mint olyat illetően, így aztán Görögország nem pusztán képzeletbeli birodalom; 
kapcsolata Görögországgal11 nem pusztán elégikus vagy utánzó, hanem dialo-
gikus abban az értelemben, hogy a különleges görög erények iránti modern 

10 A kéziratból kihúzva: „Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy számára a görögből való fordí-
tás a legmagasabb rendű költői műfajnak számított." 

11 A kéziratból kihúzva: „ismét csak, ez nem volt jellemző legtöbb kortársára, kivéve talán Hegelt". 
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vonzódást a különleges nyugati erények iránti görög vonzódás ellensúlyozza. 
Görögország és a Nyugat ellentétesek és lényegükben különbözőek; a nyugati 
ember nem azért vonzódik Görögország iránt, mert az alapvetően magasabb-
rendű és kívánatosabb, hanem mert lényegileg más, s olyan erényt birtokol, 
amilyennel б nem rendelkezik, miközben a görögökből hiányzik az, ami fölött 
neki van hatalma. Természetünk szerint vágyakozunk az után, ami nem a miénk, 
és lenézzük azt, ami már az; a dialektika lényegéhez tartozik, hogy eszményi 
státuszt biztosít az Én tagadásának mindaddig, amíg elegendő öntudatot nem 
szerzett ahhoz, hogy [láthassa] az Ént és a másikat kellő megkülönböztetésük-
ben. 

Egyik kései szövegében, az Antigoné fordításához ín kommentárjában Höl-
derlin pontosan meghatározza a sajátosan görög erényt: a görög költészet nyel-
ve egy konkrét, természeti objektum felé irányul, és képes el is érni azt - az 
etwas treffen kifejezést használja; ugyanazzal a biztonsággal találja el a megne-
vezett objektumot, mint ahogyan a görög atléta eléri a célját vagy a harcos dár-
dája az ellenséget; egy tragédia kontextusában szó szerint meg is ölheti azt a tes-
tet, amely felé irányul, mint ahogy Kreón szava megöli Antigonét. A szó azonnal 
jelen van a megjelölt természeti objektum mellett, és a logosz megragadja a ter-
mészetet, közvetlenül a birtokában tartja. A modemek panteisztikus vágyakozá-
sa, sajnálkozásuk a természettől való elszakadás fölött számukra elképzelhetet-
len mint költői téma (Hölderlin Homéroszra utal, nem a későbbi, theokritoszi 
Görögországra). Ugyanakkor a görögökből hiányzik az az öntudatos erő, amely 
által a modern ember képes megismerni saját tudatát, és nosztalgiájuk, ami meg-
felel a mi elégikus természetszemléletünknek, különösen a korai tragédiaírók 
visszatérő kórusbeli kérdéseiben nyilvánvaló, ahol az emberi lét természetéről 
való tudást hiányolják: a kórus az Antigoné [második] felvonásának elején -
amely különlegesen gyönyörű Hölderlin fordításában - kitűnő példája ennek: 

Ungeheur ist viel. Doch nichts 
Ungeheuerer, als der Mensch [...]12 

[Számtalan csoda van, de az 
embernél jelesebb csoda nincs. 

Mészöly Dezsőfordítása] 

12 Lásd a kórus nyitó sorainak újrafordítását Martin Heidegger által: „Vielfältig das Unheimliche, nichts 
doch / über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt", in: Einführung in die Metaphysik. 
Tübingen, Max Niemeyer, 1953 112. Ralph Manheim ugyanakkor így adja vissza ezeket a sorokat: „There 
is much that is strange, but nothing that surpasses man in strangeness", in: Martin H E I D E G G E R : An 
Introduction to Metaphysics. Garden City, N. Y., Doubleday, 1961. 123. Lásd még Heidegger magyaráza-
tát, amiért a kórusódának nem a Hölderlin általi fordítását használja annak érdekében, hogy megértse 
Hölderlin görögség (és a görögökről vallott) felfogását, in: Martin HEIDEGGER: Hölderlins Hymne „Der 
Ister". Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, 1984. 70; illetve a görögöknek Heidegger és Hölderlin 
(és talán de Man) általi „fordításai" között különbségek olvasatát in: Andrzej WARMINSKI: Monstrous 
History. Heidegger Reading Hölderlin. Yale French Studies 77. (1990), 193-209. 



Két Hölderlin-tanulmány 2 7 

El kell képzelnünk, Schiller szavaival élve, a naiv görögben egyfajta szenti-
mentális vágyakozást az Én tudatossága iránt, amely épp olyan erős, mint a ter-
mészet iránti „szentimentális" modern vágyakozás.13 

Ennek tudatában értelmezni tudjuk a Rajna első szakaszának mozgását, amint 
először kelet felé folyik, majd visszafordul nyugati irányba. Ha az Ázsia felé tar-
tó mozgás olyan, mint a neohellenizmus nosztalgiája Görögország iránt, akkor 
megegyezik azzal a panteista eszménnyel, amely tárgyának azonnali megraga-
dására vágyik; erre a megragadásra a görög költői nyelv minden erőfeszítés nél-
kül képes. Ez egy hagyományosan romantikus téma; a különbség abban rejlik, 
hogy milyen helyet foglal el ez a téma a vers teljes fejlődésén belül. Az egység-
nek a hagyományos folyó-szimbóluma az óceán, ahol minden folyó egyesül a 
közös Egészben; Hölderlin korábbi műveiben használja a tengernek ezt a képét. 
Mint arra a tenger szimbóluma rámutat, a romantikus szellem számára a pante-
ista egység minden egyedi végzet beteljesülése, a keresés végpontja. A Rajna-
versben ugyanakkor a tenger meg sincs említve, és az utolsó kép, amelyet a fo-
lyóról látunk az, ahogyan a civilizált Európa városain át és tornyai mellett folyik 
el. A panteista vágy nem jelenik meg a vers végén, a Rajna végzetének betelje-
sedéseként, hanem a forrásnál van jelen, kezdőpontja egy olyan mozgásnak, 
amely később megfordítja irányát. A panteizmus a nyugati szellem történetének 
csak az első állomása. 

Hölderlin határozottan állítja, hogy ennek a szakasznak a megléte rámutat a 
Rajnának a többi folyó fölötti magasabbrendűségére: azoknak, amelyek nem 
érezték ezt a vágyat, nincs ugyanolyan joguk a szabadságra és a nemes felsőbb-
rendűségre. Az egész ezután következő mozgás a másik irányba tart, el Görög-
országtól, de ha nincs a görög erények iránti kezdeti vonzódás, akkor a Rajná-
nak soha sem lett volna ereje, hogy létrehozzon egy nem-hellén, nemzeti 
világot. Ugyanakkor, ha a Görögország felé tartó mozgás folytatódott volna, ak-
kor puszta lázadásból hübrisszé nőtte volna ki magát. Erőszakos és pusztító, 
mint ahogy a folyó is vad, rettenthetetlen a forrás közelében. Kétségbeesett 
vágyában, hogy birtokolja a természetet, amit pedig soha sem fog elérni, pusz-
tít és rombol (hasonlóan ahhoz, ahogy napjaink technológiája pusztít és rom-
bol): 

wie der Bliz, muß er 
Die Erde spalten, und die Bezuberte fliehn 
Die Wälder ihm nach und zusammensinkend die Berge. 

13 A kéziratból kihúzva: „Ez a meghatározás emlékeztet Schillernek az Über naive und Senti-
mentalische Dichtungpta, azzal a fontos különbséggel, hogy míg Schillernél Görögország és a Nyugat 
ellentétesek egymással, mint ahogy a természet ellentétben áll a tudatossággal, addig Hölderlinnél dia-
lektikus megfordításról van szó: a mi természetfelfogásunk olyan, mint a görögök tapasztalata a tudatról, 
és fordítva. Ami naiv a számukra, az tudatos a számunkra (művészet)." 
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[még a földbe hasít, 
akár a mennykő, s kábultan utána 
suhognának az erdők s rogynának a szirtek is össze. 

Bernáth István fordításaJ14 

Ráadásul a Rajnának, mint olyan entitásnak, amelyen a nyugati világ egyedi 
végzete uralkodik, nincs is hatalma, hogy megváltoztassa eredeti irányát. Maga-
sabb, isteni erő közbelépésére van szükség, amely irányítja a félistenszerű Raj-
nát, hasonlóan ahhoz, ahogy a görög végzet vagy moira irányítja az isteni és 
emberi erőket az Iliászban. Ennek a pusztán Istennek (ein Gott) nevezett 
erőnek a közbelépése fordítja vissza a Rajnát a másik irányba, és kényszeríti ar-
ra, hogy elforduljon vágyától, amely menekülni akar az elöl, ami (a Nyugat szel-
leme), visszatérítve igazi sorsához, saját létébe. A Rajna számára ez az irgalmas 
közbelépés elviselhetetlennek kell, hogy tűnjön, tragikus halálnak és vereség-
nek, a legnehezebb áldozatnak az összes közül; föladva azt az energiát, hogy15 

Angolból fordította: Nemes Péter 

1 4 HÖLDERLIN: Versek - Levelek, Hüperíón - Empedoklész. 4 6 4 . 
15 A kézirat itt megszakad egy kéziratoldal alján, a mondat közepén. Az utolsó szó után de Man azt 

írta, hogy „meghaladja", kihúzta, majd fölé írta, hogy „elhagyja", amelyet szintén kihúzott. 



Paul de Man 

AZ IDŐBELISÉG MINTÁI HÖLDERLIN WIE WENN AM FEIERTAGE... 
CÍMŰ VERSÉBEN* 

Eddigi megfigyeléseink mintha azt sugallnák, hogy a romantikus irodalom első-
sorban egy empirikus és egy ideális tárgy közötti dialektikát jelenítene meg, és 
mintha fikció és realitás folyamatos konfliktusát dramatizálná. Erről szó sincsen. 
Az előző két előadásban említett empirikus elem ugyanis nem a romantikus 
íróktól származik, hanem a mai értelmezőktől. A kétfajta Én összeütközése, és 
az ebből származó konfliktus inkább modern, semmint romantikus téma, és fon-
tossága a mai kritika számára összefügg a huszadik századi költészetben és fik-
cióban betöltött domináns szerepével. Romantika utáni fejleményről van szó. 
Még Rousseau-nál is, aki talán a „legmodernebb" az összes romantikus közül, az 
ilyen dramatizált összeütközések, mint például a Pygmalionban vagy a Dia-
logues-ban, csak kisebb művekben jelennek meg, amelyek a nagyobb irodalmi 
teljesítményeket kommentálják. A fontosabb művekben az empirikus tapaszta-
lat teljes egészében beépül a fikcióba, még akkor is, ha az egész mű önéletrajzi 
hangnemű. Starobinski kérdését, hogy vajon az ilyen fikciót azért találják-e ki, 
hogy az Én személyes, szociális és morális érdekeit szolgálja, teljesen elfelejtik, 
mintha egyáltalán nem számítana, mi a válasz. Az író tudja, hogyan használhat-
ja б és hogyan használhatják mások a műveit a saját céljaikra, és időnként figyel-
meztet is erre. Ugyanakkor nincsenek illúziói azt illetően, hogy meg tudja-e aka-
dályozni ezt a lefokozást, és elfordul ettől a problémától, fontosabb dolgok felé. 
„Tel est le néant des choses humaines qu'hors l'Etre existant par lui-méme, il n'y 
rien de beau que се qui n'est pas [Az emberi dolgok semmisége olyan, hogy az 
önálló létezőn kívül az egyedüli szép az, ami nem létezik]",1 mondatja Rousseau 
Julie-vel a La Nouvelle Heloise vége felé. Ez a fajta éleslátás csak azoknak adatik 
meg, akik valóban maguk mögött hagyták az empirikus Én problémáit, és a mű 
igazságát fedi el, ha ezeket titokban újra bevezetik. 

Más a helyzet a költőkkel, legyenek romantikusok vagy másmilyenek, akik 
nem érték el az öntranszcendencia fokát, és akik nyelvük általánosságát és nyil-

• Ez a harmadik Gauss-előadás. Az esztétikai totalitás problémája Hölderlinnél címmel hirdették meg, 
és 1967. április 20-án, csütörtökön hangzott el a Princeton Egyetemen. Minden jegyzet a Romanticism 
and Contemporary Criticism című kötet szerkesztőitől származik. 

1 Jean-Jacques ROUSSEAU: Julie, ou la nouvelle Heloise, in Oeuvres Completes. Ed. В. GAGNEBIN és 
M. RAYMOND. Paris, Gallimard, 1964. 2. 693. 
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vánvaló személytelenségét nem empirikus tudatuk valódi dépassement-jára épí-
tik, hanem a meglátásaik elől való menekülésre. Keats, ahogy én látom, jó pél-
da volna, nála az önmagára találás és az öntranszcendencia egyetlen, destruktív 
pillanatban következik be, amely pillanat életművének egész stratégiáját 
megkérdőjelezi.2 A kései, vallomásos Rousseau nyilván nem kerüli el, hogy ha-
sonló helyzetbe essen vissza, bár prózájában érdekes módon megmarad a ko-
rábbi bölcsesség nyugodtabb fénye. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a ro-
mantikusokat kevésbé - nem pedig jobban - vezették félre saját empirikus 
Énjük, mégpedig részben azért, mert kevesebb illúziójuk volt a valós világra 
gyakorolt befolyásukat illetően. A mi nagy leleplezőink, Freud, Marx és Nietz-
sche, sokkal naivabbak, mint romantikus elődeik, különösen abban a hitükben, 
hogy leleplezéseik a személyiség vagy a társadalom számára hasznos gyakorlat-
tá válhatnak. A legtöbb romantikus írónál ez a hit fejlődésük eléggé korai szaka-
szában eltűnik — Rousseau-nál mindenesetre már a Second Discourse-Ъап, 
Wordsworth-nél franciaországi látogatása személyes és politikai válságakor, 
Hölderlinnél a szentimentális és politikai csalódások hasonló mintáit meg-
örökítő Hyperion című regényével. Nem sokat számít, hogy ők maguk, szemé-
lyesen képesek voltak-e együttélni vele és földolgozni ezt a tudást; bármi volt is 
a személyes reakciójuk, a műveik ebből emelkedtek ki. 

Ugyanis az Én transzcendenciája számukra - sokkal következetesebben, mint 
a mi számunkra - a költői nyelvvel való foglalatoskodás során merült föl, a költői 
nyelv az a médium, amelyen keresztül a transzcendencia beteljesítette és 
megőrizte önmagát. Valószínűleg jó adag gyötrelmet és ellenállást takaríthattam 
volna meg Önöknek - és magamnak is - , ha a transzcendentális Én kantiánus 
fogalma helyett rögtön a költői nyelv vagy akár a költői forma fogalmait használ-
tam volna. Ezzel a terminológiával sokkal otthonosabb területen mozognánk. 
Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy van előnye annak a gyötrelemnek, amit 
az okoz, ha a költői formáról az Én fogalmai szerint beszélünk. Rögtön az elején 
segít eloszlatni azt a téveszmét, amely a romantikával foglalkozó kritikai művek 
nagy részének alapját képezi: ez pedig a forma tárgyiasítása olyan dologgá, ame-
lyet le lehet írni intencionális szerkezetétől függetlenül.3 Arra kényszent ez min-
ket, hogy odafigyeljünk a forma mint tudat, mint időben létező mesterséges 
képződmény bonyolult problémájára. Olyan tudat, amely nem empirikus, amely 
saját maga beteljesedésétól függetlenül létezik, amely a létezésre irányul ahelyett, 
hogy egyes entitásokra irányulna, talán nehezen képzelhető el - ám éppen erre 
kényszerít minket az esztétikai megértés. Ráadásul azáltal, hogy olyan Énről be-
szélünk, amely a konkrét tapasztalathoz képest transzcendentális, védjük ma-
gunkat a pszichologizmus vagy esztéticizmus minden gyanújával szemben. 

2 A kéziratból kihúzva: „Yeats egy másik, kevésbé egyértelmű példa volna." 
3A kéziratból kihúzva: „és a romantikus természetfelfogás alany-tárgy kapcsolatként való gyakori 

értelmezése, amelyben a forma ennek a kettőnek az organikus egységeként jelenik meg, ilyen tárgyiasí-
tásból ered." 
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A költői kijelentésben mindig jelenlévő általánosság dimenziója megvéd attól a 
pszichológiai aggodalomtól, ami jelen lehet a kijelentés szándékainak azonnali 
keresése által, és legalábbis egy reflexió objektumává teszi, nem pedig egy betel-
jesedés tervévé. Ugyanígy a reflexió sem lehet önmagában véges, mint az esztéti-
cizmus esetében, ugyanis ez hagyná, hogy az öntudat statikus önimmanenciában 
nyugodjon háborítatlanul, ez pedig ellentmond természetének. 

A transzcendencia azt jelenti, hogy az Énnek ki kell jutnia saját immanenciá-
jából, rá kell, hogy találjon egy másik entitásra, amelyben úgy építheti föl saját 
intencionalitását, hogy azt teljes egészként szemlélhesse, s ne maradjon megélt 
vágyak elkerülhetetlen szűklátókörűségének rabja. Az intencionalitás egy teljes 
entitás pszeudo-objektív jellegét veszi föl, ami egy eredet pontjára összpontosít, 
és amit körbehatárol egy külső határ. Ám ez az entitás soha nem maradhat sta-
tikus, soha nem érheti be önmagával, mint egy természetes tárgy, vagy mint a 
tökéletes műtárgy, ami a művészet kedvéért létezik. Mivel amint elért egy ideig-
lenes teljességet, újra meg újra transzcendálnia kell önmagát az Énként való 
autonómiájának megőrzését célzó végtelen folyamat során. Részben ezt szimbo-
lizálja Rousseau képe, amelyben Galathea szobra életre kel, nem mint „ennek az 
élő univerzumnak" a része, hanem a természet statikus teljességét ellentéte-
lezve. A forma terminusa annyira mélyen tárgyiasult egy olyan formalizmus alap-
jaként, amely egyenlővé tette a természet organikus egységével vagy a világ ob-
jektív strukturáltságával, hogy nem lehet többé ráhagyatkozni a romantikus 
költők nyelvében végbemenő totalizáció folyamatának leírásakor. Ugyanakkor 
a romantikus költészet helyes olvasata lehetővé tenné, hogy visszaállítsuk ezt a 
terminust, amelyet a fenomenológiai elemzés talán túlságosan is gyorsan félre-
dobott. így aztán nyelvük alapján fogunk beszélni a költőkről, és nem az Énjük 
alapján; lényegében ezt tettük eddig is, amikor nem általános pszichológiai vagy 
filozófiai fogalmak segítségével fejeztük ki egyet nem értésünket Girard-ral és 
Starobinskival, hanem egyszerűen a szövegek föltételezett félreolvasásai alapján. 

Ugyanis ha a nyelv az a médium, amelyben az esztétikai Én megalapozódik, 
akkor semmi okunk mélyebbre, eme nyelv mögé tekinteni, azokra a hipotetikus 
területekre, amelyek megelőzik vagy követik költői műként való létezését. 
Elsődlegesen és kizárólag ennek a nyelvnek az igazsága érdekel bennünket, és 
sokkal kevésbé foglalkoztat minket az a folyamat, amely hozzá vezet (kivéve 
annyiban, amennyiben része ennek az igazságnak), illetve még kevésbé érdekel 
minket ennek az igazságnak a későbbi empirikus alkalmazása. Az esztétikai Én 
pontosan abban a mértékben transzcendálja az empirikust, amennyire irrele-
vánsként utasít el minden olyan tapasztalatot, ami nem az б nyelvén szólal meg. 
így aztán a megértés szempontjából sokkal messzebb képes jutni, mint bárme-
lyik empirikus cselekedet, ugyanakkor szűk és nyilvánvalóan redukált marad a 
tapasztalatok tekintetében. Az Én-központúság, amit oly gyakran rónak föl a ro-
mantikus költőknek, ennek a nyelvre való kizárólagos összpontosításnak a külső 
megnyilvánulása. És nincs a romantika korszakában még egy költő, akinek élet-
műve kizárólagosabban volna ebben az értelemben nyelvközpontú, mint 
Friedrich Hölderliné. 
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A Hölderlin műveire szakosodott kritikai munkák burjánzása szinte lehetet-
lenné teszi, hogy értelmes módon beszéljünk erről a költőről, még akkor is, ha 
Hölderlin-specialistákból állna a hallgatóság. Lehetséges volna teljes áttekintést 
adni a német kritika fejlődéséről Diltheytől napjainkig, kizárólag a Hölderlin-
kutatás alapján; egy olasz kritikatörténész, Alessandro Pellegrini éppen ezt teszi 
könyvében, amelynek kibővített változatát nemrég fordították le németre.4  

Hölderlin műveinek az első világháború alatt való újrafölfedezésének különle-
ges körülményei, amit aztán a döntő fontosságú Friedensfeier című költemény 
fölfedezése követett 1954-ben, olyan metodológiai és kritikai vihart indítottak el, 
hogy mára egy értelmezőnek, még ha mentes is a pedantériától (ami nem min-
dig igaz), hipotézisek, versengések, keresztutalások, nehézségek és problémák 
olyan bonyolult erdején keresztül kell megtalálnia az útját, hogy úgy tűnhet, 
messze került Hölderlin költészetének megértésétől.5 A filológia problémája, 
különösen mivel olyan költőről van szó, akinek lényegében kiadatlan maradt 
teljes életműve, súlyosan nehezedik a Hölderlin-kutatásra, s így a szöveg és 
elemzés közötti szoros és bonyolult kapcsolat konkrétan érezhetővé vált a szö-
vegek rögzítését és megjelenítését illető speciális döntések esetén. Másrészről 
Hölderlin korunkra vonatkozó tematikus kijelentéseinek relevanciája annyira 
föltűnő, hogy nagy a kísértés: mindenki más kizárásával a költőt fogadjuk el sa-
ját nehéz helyzetünk profetikus előképeként, és olyan kritikátlan tisztelettel és 
sietséggel közelítsük meg, amely jóslatszerű kijelentések számára van fönntart-
va. A Hölderlin-kritika így aztán a szélsőséges filológiai pedantéria, illetve egy 
irodalmi tárgyról valaha írt legdagályosabb pszeudoprofetikus próza megle-
hetősen visszataszító keveréke lesz. Még bonyolultabbá teszi a problémát az, 
hogy a szigornak és elvakultságnak ezeket a szélsőségeit nem lehet egyszerűen 
elutasítani vagy demisztifikálni, mintha csak múló tévelygések volnának: vala-
mennyire mindkettő legitim és szükségszerű. A kései Hölderlin interpretációja 
valóban annyira nehéz, mint ahogy azt az elemzők láttatják; azt is mondhat-
nánk, hogy még senki nem találtatott, aki eléggé szigorú és aprólékos lett volna 
a föladat elvégzéséhez. Másfelől maga a föladat eléggé fontos ahhoz, hogy min-
den igyekezetet igazoljon, mivel az életmű megértésének irányába tett minden 
lépés nemcsak a költészetnek mint olyannak a megértését segíti elő, hanem a 
költői öntudat történelmi végzetét illetően is - amit ez az író oly példátlan kér-
lelhetetlenséggel testesített meg - új meglátásokat hoz.6 

A látszattal ellentétben a Hölderlin-kritikát Németországban és másutt is még 
mindig uralja Heidegger közvetlen vagy közvetett hatása, mindez annak ellené-

4 Alessandro PELLEGRINI: Friedrich Hölderlin; sein Bild in der Forschung. Berlin, Walter de Gruyter, 1 9 6 5 . 

'Friedrich HÖLDERLIN: Friedensfeier. Ed. Friedrich Beissner. Stuttgart, Kohlhammer, 1 9 5 4 . 
6 A kéziratból kihúzva: „Bár ez most aligha tűnik megfelelő alkalomnak ahhoz, hogy gyarapítsuk a 

Hölderlin-kutatások tömegét, vagy akár hozzászóljunk ahhoz a gyakran eléggé elmérgesedett vitához, 
amely a germanisztikának ezt a rendkívül aktív területét jellemzi. A Hölderlin-kritika egy meglehetősen 
egyszerű kérdését fogjuk használni arra - amit egy nem túl bonyolult, és még mindig eléggé korai vers 
példáján fogunk igazolni - , hogy megmutassuk, hogyan működik a totalizáció - illetve hogy egész pon-
tosan milyen a viszony eredet és totalizáció között - a hölderlini nyelvben." 
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re, hogy Heidegger saját Hölderlin-kutatásainak - amelyek egyes esetekben 
egészen 1936-ig mennek vissza, és amelyek 1951-ben7 jelentek meg könyv for-
májában - egyes részletei hitelüket vesztették. Az általa javasolt szövegváltoza-
tokat, különösen mai főszövegünk, a Wie wenn am Feiertage... című vers ese-
tében sehol sem adaptálták, s állítását, mely szerint az általa javasolt verzió 
„ismét össze lett vetve az eredeti kézirattal" helyesen utasították el, mint a pszeu-
dotudományos rosszhitűség otromba példáját. A kommentárok politikai 
felhangjai (különösen, ha szembeállítják őket az 1933-as rektori beszéddel) egy-
általán nem biztatóak, és nem használtak Hölderlin ügyének. Stilisztikai szem-
pontból Heidegger nyelve komoly kritika alá esett, és nem is ok nélkül, ugyan-
is az eredeti szöveget kérlelhetetlen filozófiai diskurzussá fokozza le, ami 
figyelmen kívül hagyja a kijelentések komplexitását és finomságát; mintha 
Heidegger egyáltalán nem volna tudatában Hölderlin teljesen tudatos formális 
strukturalizációjának kifejező értékével. 

És mégis, Heidegger interpretációi, annak ellenére, hogy filológiai, történelmi 
és stilisztikai szempontból hitelüket vesztették, komoly metodológiai jelen-
tőséggel bírnak. Ugyanis ő egyike marad az elsőknek, aki visszairányította a köl-
tészet interpretációját valódi céljához: ahelyett, hogy parafrázisnak tekintette vol-
na, ami egy költői kijelentést áthelyez egy olyan kontextusba, amely már nem 
költői — például történelmi, vagy teológiai, vagy pszichológiai kontextusba - , el-
méletileg elvetett minden olyan megfontolást, amelynek nem az a célja, hogy sa-
ját lényege szerint értse meg a költői nyelvet. Minden vers vagy minden egység-
nek tekintett mű egyéni verziója annak a tudásnak, amelynek egy költői öntudat 
saját különleges és önálló intencióját illetően birtokában van - vagy, másképpen 
kifejezve, minden mű saját létezésének módjára kérdez rá, és az elemzőnek nem 
az a föladata, hogy megválaszolja ezt a kérdést, hanem, hogy megmutassa, mi-
lyen módon és a tudatosságnak milyen fokával merül föl a kérdés. A költői nyelv 
nyilván nem empirikus meglátásokra törekszik, és nem is transzcendentális ab-
ban az értelemben, hogy közelebb hozná a létet, mint olyat; szándéka szerint 
ontologikus, azaz saját egyéni létének tudatossága felé irányul. Elméletileg tehát, 
amikor Heidegger bizonyos kulcsfogalmakkal találkozik a költő művében, mint 
amilyen a Natur vagy a das Heilige (hogy a jelen példából idézzünk), akkor nem 
törekszik arra, hogy visszaidézze, mit jelentettek ezek a szavak a kései tizennyol-
cadik század intellektuális történelmének kontextusán belül, vagy a kor uralko-
dó vallásos tapasztalatának fogalmai szerint, hanem arra fog rákérdezni hogyan 
lehetne ezeket a fogalmakat jelekként fölfogni, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
vers létezzen úgy, ahogy létezik. A poétikai kontextus - amelyen belül egy teljes, 
monadikus entitás létmódjára törekvő nyelvi struktúra alapköveiként funkcionál-
nak - lesz az információ fő forrása ezeknek a kulcsfogalmaknak a megértéséhez. 
Ugyanis ezek a szavak és a teljes struktúra (vagy vers), amelyen belül ezek a sza-
vak működnek, kölcsönösen tisztázzák egymást a létrejövő interakció során. 

'Martin HEIDEGGER: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt am Main, Klostermann, 1951. 
Magyarul: Magyarázatok Hölderlin költészetéhez. Debrecen, Latin Betűk, 1998. 
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Heidegger kommentárjai így Hölderlin kulcsfogalmainak ontológiai megérté-
sére irányulnak, arra, ahogyan ezek a kulcsfogalmak egyes verseken belül mű-
ködnek. A kommentárok, mivel a vers alapját képező ontológiai szándékot 
(a teljes önmegértés szándékát) teszik nyilvánvalóvá, rendeltetésük szerint na-
gyobb analitikus világossággal mutatnak rá arra, ami már eleve jelen van a vers-
ben, amit a vers állít. Nem tesznek úgy, mintha valamit is hozzáadnának. 
Heidegger szerint „Minden értelmezés utolsó, ám egyben legnehezebb lépése 
az, hogy magyarázataival eltűnjék a költemény tiszta itt-állása elől. A költemény, 
mely ezután saját törvényében áll, közvetlenül maga engedi fényleni a többi köl-
teményt. Ezért véljük úgy a megismétlő olvasás közben, hogy már mindig is így 
értettük a költeményeket. És jó az, ha így véljük. (Der letzte, aber auch der 
schwerste Schritt jeder Auslegung besteht darin, mit ihren Erläuterungen vor 
dem reinen Dastehen des Gedichtes zu verschwinden. Das dann im eigenen 
Gesetz stehende Gedicht bringt selbst unmittelbar ein Licht in die anderen 
Dedichte. Daher meinen wir beim wiederholenden Lesen, wir hätten die 
Gedichte schon immer so verstanden. Es ist gut, wenn wir das meinen)".8 

Az irodalmi interpretációnak az ontológiai megértésre való ráirányítása nagy 
jelentőségű lépést jelöl a német kritika (és egy szélesebb, európai kontextus) 
történetében. Sokkal erősebb, magában a műben gyökerező alapot nyújt a ta-
pasztalat (Erlebnis) eszméjéhez, amelyet Dilthey a költő empirikus személyébe 
helyezett vagy a történelmi pillanatba. Elkerüli azt a mitologizált esztéticizmust, 
amely a George-kör megközelítési módja mögött áll, mint ahogy attól az impli-
cit, naiv antihistorizmustól is megóv, amely egy Curtius-féle topológiai kritikára 
jellemző. Elméletileg megengedi a forma (vagy teljesség) érzékelésének össze-
kapcsolását annak a tudatosításával, hogy a költői nyelv egy alkotó öntudat 
viszonylatában jelenik meg, hogy egy független szubjektum tevékenységének 
eredménye. Sem az amerikai formalista kritika, sem az európai fenomenológiai 
kritika nem volt képes kielégítő leírást adni erről a szintézisről: az előbbinek föl 
kellett adnia az alkotó szubjektum fogalmát, míg az utóbbinak a kialakított for-
ma fogalmát. Mindez annak ellenére, hogy a romantikus költészetben ezt a szin-
tézist kétségkívül nemcsak implicit módon érik el, hanem explicit módon, tem-
atikusán is megjelenik azok által a költői szerkezetek által, amelyek egységessé 
teszik a verseket (akkor is, ha a felszínen töredékesnek vagy befejezetlennek 
tűnnek). Úgy tűnik, mintha az interpretáció nyelvének Heidegger általi radikális 
„ontologizációja" (megint csak, elméletben) jobb lehetőséget adna egy olyan 
költő hatékonyságának leírásához, mint amilyen Hölderlin, akinek jelentősége, 
mint olyasvalaki, aki egy általános igazság keresője, aki általános antropológiai 
megfigyelésekre (újra csak kantiánus értelemben használva ezt a kifejezést) 
világít rá, egyértelműen összekapcsolható a költészet nyelve fölötti kontrolljá-
nak formális szigorúságával. 

A Sein und Zeit szerzőjeként Heidegger különösen alkalmasnak tűnt arra, 
hogy véghezvigye a kritika módszerének ezt a megújítását, illetve, hogy máso-

8 HEIDEGGER: Erläuterungen. 8. Magyarázatok. 8. SZABÓ Csaba fordítása. 
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kat rávegyen arra, hogy véghezvigyék, hiszen az irodalmi értelmezés nem volt 
az б saját területe. S bár a Sein und Zeit néhány utaláson kívül nem foglalkozik 
irodalommal, olyan meglátásokat tartalmaz, amelyek határozottabb irányt ad-
hatnak szövegek ontológiai interpretációjának. A Sein und Zeit nemcsak a nyelv 
privilegizált, meghatározó szerepét hangsúlyozza, mint ami a világban való lé-
tünk megértéséhez használt legfontosabb entitás, hanem azt is meghatározza, 
hogy a nyelvnek nem az instrumentális, hanem az interpretatív használata az, 
ami jellemzi az emberi létezést mint olyasvalamit, ami a természeti entitások 
lététől különbözik. És ennek az interpretatív nyelvnek olyan struktúrája van, 
amelyet explicitté lehet tenni. Ez a struktúra lényegében időbeli - különleges 
módja az idő három dimenziójának strukturálására, ami alapvető az öntudat 
minden cselekedete számára. így minden ontológia fő célja az lesz, hogy leírja 
ezt az időbeli strukturalizációt, és ez a leírás szükségszerűen az időbeliség feno-
menológiája lesz (mivel egy öntudat leírása), illetve a nyelv fenomenológiája is 
(hiszen a tudatunk számára a nyelv közvetítésével létezik időbeliség). Érthető, 
hogy mint az interpretatív nyelvek közül a „legtisztább", mint amit a legkevésbé 
fertőzött meg empirikus instrumentalitás és eldologiasodás, a költői nyelv kü-
lönlegesen alkalmas egy ilyen leírás kiindulópontjának. Másrészt az is világos, 
hogy a költői nyelvnek olyan megközelítése, ami időbeli struktúrájának leírása 
által előhozná interpretatív szándékait, kerülne a legközelebb ennek a nyelvnek 
a lényegéhez, a legközelebb annak leírásához, amit Heidegger „der Wesen der 
Dichtung"-nak nevez. így jogosan várhatnánk el a heideggeri premisszáktól, 
hogy a költői temporalitásra rávilágító analízist nyújtson, ahogyan az működni 
látszik a költői formán belül. 

Ilyen elvárásokkal közelítve meg Heidegger Hölderlin-kommentárjait, az em-
ber csalódni fog, nemcsak egy bármilyen alakulófélben lévő módszer elkerülhe-
tetlen hibái, hanem mélyebben rejlő problémák miatt is. Ennek a csalódásnak a 
természetét érdemes közelebbről szemügyre venni, mivel nemcsak bizonyos, a 
mai irodalomértésben rejlő problémákra világít rá, hanem arra a kapcsolatra is, 
ami ezeket a problémákat összeköti a romantikából származó eredetükkel. 
Egyetlen szöveg példájára kell, hogy szorítkozzunk. 

Mivel egy olyan versről van szó, amelyben „a költők" és szerepük konkrétan 
megjelenik, a Minthogyha ünnep hajnala nyílna föl... kezdetű töredékes him-
nusz különösen jól illik szándékainkhoz. Aránylag korai vers ez, Hölderlin első, 
1799-ből való próbálkozása, hogy pindaroszi himnuszt írjon. Heideggernek eh-
hez a vershez fűzött kommentárjai jól példázzák módszerének előnyeit és hibá-
it, bár ebben az esetben az utóbbiak elhomályosítják az előbbieket, talán az át-
lagosnál kicsit jobban is. Ám nyugodtan megengedhetjük magunknak egy olyan 
nagyságrendű figura, mint Heidegger esetében, hogy a kifejezés gazdaságossá-
ga érdekében lemondjunk a méltányosságról. 

Ellentétben Hölderlin legtöbb versével, ez a vers nem különösen nehéz, és 
mivel nem szándékom, hogy egy „olvasatát" adjam a szövegnek, hanem általá-
nosabb célokra akarom fölhasználni, eltekintek a részletes magyarázattól. 
Hölderlin szerkesztői és interpretálói számára a legnagyobb nehézséget a befe-
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jező rész jelenti. A vers egy nagyon is kielégítőnek tűnő zárlathoz érkezik a 66. 
sorban, amely a költők állhatatosságáról beszél, ahogy képesek elviselni az iste-
nek közelségét; ezt az eseményt végig a vihar egyesítő metaforája ábrázolja: 

bleibt in den hochstürzenden Stürmen 
Des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest.9 

[Szívünk (...) 
Áll rendíthetetlenül (...) 
a rábukó viharban, isten előtt.]10 

Ez a zárlat nemcsak azért kielégítő, mert pozitív hangot üt meg, hanem formai-
lag is megnyugtató látni, hogy a vers utolsó kijelentése megerősíti azt, amit szim-
bolikusan kinyilvánítottak a hasonlatban az első versszak elején. Ugyanis a vers, 
mint oly sok Hölderlin vers, egy természeti táj leírásával indít, olyan tájképpel, 
amely külsőleg nagyon általános, ugyanakkor nagyon is specifikus abban, aho-
gyan megragadja egy adott pillanat belső hangulatát: 

[Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn 
Ein Landmann geht, des Morgens, wenn 
Aus heisser Nacht die kühlenden Blize fielen 
Die ganze Zeit und fern noch tönet der Donner, 
In sein Gestade wieder tritt der Storm, 
Und frisch der Boden grünt 
Und von des Himmels erfreuendem Regen 
Der Wienstok trauft und glänzend 
In stiller Sonne stehn die Bäume des Haines 

(2[l]:118]u 

[Minthogyha ünnep hajnala nyílna föl, 
s vizsgálva járna földjén a paraszt 
mert hullt a villám hűtve az éj meleg odvát 
szüntelenül, még zeng is az ég oda távol, 
de már a folyam medrébe visszalép, 
s a föld zölden virít, 
s az égi boldog esőtől a szőlő 
gyöngyöz, s szelíd sugarában 
állonganak a fák a ligetük karéján]12 

'Friedrich HÖLDERLIN: Sämtliche Werke. Grosse Stuttgarter Ausgabe, Ed. Friedrich Beissner. Stuttgart. 
Cotta, 1943-85. 2(1). 120. További hivatkozások a szövegben találhatók. 

1 0 B E R N Ä T H István fordítása. HÖLDERLIN: Versek - Levelek, Hüperíón - Empedoklész. Budapest, Magyar 
Helikon, 1961. 451. 

11 De Man nem írta le a kéziratban ezt a versszakot, csak annyit jegyzett oda: „Elolvasni." 
1 2 B E R N Á T H István fordítása. HÖLDERLIN: Versek - Levelek, Hüperíón - Empedoklész. 449. 
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Az itt megragadott pillanat az elkerült veszély pillanata, egy zavargásé, amely 
katasztrofális lehetett volna, de amely szerencsére ártalmatlannak bizonyult -
hasonlóan, mint Beethoven VI. szimfóniájának befejező részében a Durchseg-
nung nach dem Sturmhoz való átmenet. Bármilyen aprólékosabb vizsgálódás 
előtt ez az általános elgondolás vezethető le a kezdő versszak pásztori újjá-
születéséből. Függetlenül attól, milyen veszélyek és nehézségek szerepelnek a 
vers középső részében, kezdet és vég mintha nagyon szépen elrendezne min-
dent egy körben, s ez épp annyira megnyugtató, mint az időjárás önmagába 
visszatérő sémája. 

Az egyik gond ezzel a megnyugtató képpel az, hogy Hölderlin nem szándé-
kozott a 66. sorral befejezni a verset. Nemcsak a triádikus pindaroszi felépítés-
ből következtethetünk erre, amely szerint szükség lett volna egy kilencedik 
versszakra, hanem abból a prózavázlatból, amelyet Hölderlin írt a vershez.13 

Ez a vázlat tisztán olvasható, és a korai szerkesztők közül többen is említették. 
A 66. sornál sokkal negatívabb, kísérletezőbb kijelentést vázol föl; az előbb még 
állhatatosnak nevezett „szívet" ért önmaga által ejtett sebről beszél, elveszett 
békéről, nyugtalanságról és ínségről (Mangel). És a prózavázlat verses kidolgo-
zásának az elején Hölderlin tovább erősíti az elkeseredés hangját azáltal, hogy a 
prózavázlatban nem szereplő gyötrődő, kétszer ismétlődő felkiáltással kezdi a 
versszakot: „Doch weh mir!... / Weh mir (De jaj nekem, jaj! / Jaj nekem!)" A vers 
első, George és Wolfskehl által nyomtatott kiadásában nem szerepeltek ezek az 
utolsó sorok;14 Norbert von Hellingrath, Hölderlin első szerkesztője egy részü-
ket jegyzetben megadja, ám nem szerepelteti a vers nyomtatott változatában. 
Heidegger Hellingrath-t követi, és nem tesz említést a többi sorról, illetve impli-
cit módon olvasatának nagy részét is szerepeltetésük ellen irányítja. Ez a tisztán 
filológiai probléma rámutat arra, Heidegger miképpen nem volt képes eleget 
tenni saját módszere követelményeinek - természetesen nem azért, mert ez a 
módszer megkövetelte volna az utolsó sorok szerepeltetését az objektivitás ked-
véért, hanem mert a kihagyásuk a mű hermeneutikai egységét nem megerősí-
tette, hanem aláásta. A vers kicsit részletesebb elemzésére van szükség ahhoz, 
hogy ezt világossá tegyük. 

Bármennyire egyszerűnek és lényegretörónek tűnhet is a kezdő versszak, az 
elemzők nem tudtak megegyezni abban, hogy pontosan miképpen működik 
mint hasonlat. Az ember nyilván kísértést érez, első olvasásra legalábbis, a má-
sodik sorban föltűnő parasztot azonosnak tekinteni a költővel, akit nyíltan 
először a 16. sorban említenek meg (So trauert der Dichter Angesicht auch 
[együtt vele költök arca gyászol]); a nyelvtani kötőszó „Wie... so" a 2. versszak 

13 Lásd HÖLDERLIN: 2 (2). 667-70. 
H Stefan GEORGE és Karl WOLFSKEHL (eds.): Deutsche Dichtung 3 Das Jahrhundert Goethes. Berlin, 

Blätter für die Kunst, 1990-1902. 48-50. George és Wolfskehl Himnusznak keresztelik a verset. 
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elején is ilyen szerkezetre utal, „Wie... ein Landmann geht... so stehen sie [a 
költők - PdM] unter günstiger Witterung [Miképpen... a paraszt megy... úgy áll-
nak a költők kedvező időben]" (2[1]:118). A parasztokhoz hasonlóan a költők 
sem voltak közvetlenül részesei a viharnak; inkább aggódtak azon, hogy milyen 
kárt tehetett másokban, minthogy maguk lettek volna veszélyeztetve, és most, 
hogy a veszély elmúlt, elhagyják otthonuk biztonságát, hogy szemügyre vegyék 
a földet ért károkat. Heidegger, aki csak nagyon kevés figyelmet szentel az első 
versszaknak, és nyilván nem érez benne semmilyen problémát, ezt az olvasatot 
adja: „Mint útján a földműves, aki világa megóvottságának örül, a határban 
elidőzve, »úgy állnak kegyező időjárásban- - a költők."15 A vers egyik újabb 
elemzője, Peter Szondi némi indoklással együtt rámutatott arra, hogy a vers to-
vábbi részében mintha a költőnek sokkal közvetlenebb tapasztalatai lennének a 
viharról, mint a parasztnak.16 A 7. versszak 57. sora annak szükségességéről be-
szél, hogy a költők fedetlen fővel álljanak Isten viharában, s így ne olyanok le-
gyenek, mint azok, akik hajnalban megtekintik a károkat, hanem olyanok, akik 
az éjszaka során ki voltak szolgáltatva a viharnak, mint az első versszakban em-
lített fák és szőlők. A hasonlat így nem a parasztokkal kapcsolná össze a 
költőket, hanem a kiszolgáltatott fákkal, olyan tárgyakkal, amelyek soha nem 
voltak védve a villámlás közvetlen becsapódásától. Mindkét esetben más idő-
beliségről van szó: a Szondi által javasolt olvasat esetében a költő a Jetzt, a vil-
lám fényének azonnali jelenén belül áll; a másik esetben, ami kézenfekvőbb 
minden olvasó számára, és amit Heidegger is elfogad anélkül, hogy tudatában 
lenne egy lehetséges problémának, a költő kívül áll ezen, és a legnagyobb ve-
szély pillanata után jelenik csak meg. 

Az első versszak mondatszerkezete alapján lehetetlen eldönteni ezt a konkrét 
kérdést, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy egy naiv, spontán olvasat könnyen 
azonosítja a költőt a paraszttal, míg egy figyelmesebb olvasat, amely a vers egé-
szét is figyelembe veszi, inkább a fákkal és a szőlővel azonosítaná. Ráadásul az 
egész vers olvasója számára úgy tűnhet (egy pillanatra figyelmen kívül hagyva a 
problematikus következtetés), hogy semmilyen különösebb gondot nem jelent 
a metaforikus utalásnak ez a lehetséges kétértelműsége. A vihar jelentőségére 
például következtetni lehet anélkül is, hogy az első versszak kérdését megolda-
nánk. A vihar egyre növekvő általánosság szintjén van jelen a versben. Először 
a természeti események kontextusán belül jelenik meg, mint egy igazi vihar a 
természetben. Később, a harmadik versszakban a viharnak egy hősi, katonai 
képvilággal való asszociációja („Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht [im 
fegyverzajjal a természet megébredt]"), illetve olyan későbbi utalások, mint „die 
Taten der Welt (a világ tettei)" egy történelmi olvasatot tesznek lehetővé, ami 
eléggé gyakori Hölderlinnél. Azokra a politikai zavargásokra utalnak, amelyek 

1 5 HEIDEGGER: Erläuterungen. 51. Magyarázatok. 57-58. SZABÓ Csaba fordítása. 
16 Lásd Peter S Z O N D I : Der andere Pfeil: Zur Entstehungsgeschichte des hymnischen Spätstils. In: 

Hölderlin-Studien. Frankfurt am Main, Insel, 1967. 37-61. További hivatkozások a szövegben találhatók. 



Két Hölderlin-tanulmány 3 9 

fölkavarták Európát a francia forradalmat követően a napóleoni háborúk alatt. 
Köztudott, hogy Hölderlin, csakúgy mint barátai és iskolatársai Tübingenből, 
Schelling és Hegel, komolyan részt vett ezekben az eseményekben. A lényeg 
ugyanakkor nem az, hogy a vihar egy történelmi esemény metaforája, hanem, 
hogy az igazi vihart és a történelmi zavargásokat ugyanazon a szinten kezeli, 
egy olyan entitás manifesztációjaként, ami tartalmazza és transzcendentálja 
azokat. Tévedés volna azt állítani, hogy a természeti vihar az első versszakban a 
második versszak forradalmi háborúira utal, vagy fordítva; mindkettő ugyanany-
nyira szó szerinti, vagy ugyanannyira szimbolikus a konkrét eseményekhez vi-
szonyítva, amelyek nem a fizikai természetben vagy a történelmi eseményekben 
találhatók, hanem abban, amit Hölderlin a 23. sorban természetnek, die 
Natúrnak nevez („Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten / Und über die 
Götter des Abends und Orients ist, / Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht 
[Mert ómaga, ki vénebb a koroknál / s felsőbb hatalom Nyugat és Kelet 
isteneinél, / ím fegyverzajjal a természet megébredt]"). Félrevezető volna, ha az 
első versszak tájképével kötnénk össze a természet fogalmát, és nehezen lehet-
ne összeegyeztetni a későbbi heroikus hangnemmel, illetve azzal az állítással, 
hogy a természetnek ez a fölébredése valójában a világban lévő isteni erő újbó-
li nyílt megnyilvánulása (35-36. sorok). 

Ám itt Heidegger kommentárjai segítenek elkerülni ezt a hibát. Ugyanis a 
hangsúly, miképp arra rámutat, végig a természet fogalmának mindent magában 
foglaló, abszolút totalitásán van, amelynek az erdőből, szőlőből és viharból álló 
konkrét, pásztori természet csak egyik megjelenési formája a sok közül. A ter-
mészet itt a létező föltárása, mint amiben minden entitás, beleértve az isteneket, 
létezik és alapszik.17 A költők levezethetik nyelvüket természeti eseményekből, 
mint az első versszakban vagy hősi, történelmi eseményekből, mint amikor a 
negyedik versszakban azt olvassuk, hogy a világ tettei lobbantották föl lelkük-
ben az inspiráció lángját. Mindezen túl, még isteni események is lehetnek a té-
máik, mint amilyen Dionüszosz születése vagy Krisztus halála. Egyik sem zárja 
ki a másikat ezek közül, és Hölderlin maga is egymás mellé fog helyezni ilyen 
eseményeket későbbi verseiben. Ez azért lehetséges, mert mindezek az esemé-
nyek poétikai szempontból (tehát egy olyan nyelvhez való viszonyuk szerint, 
amely lényegük alapján akarja megnevezni őket) egy közös forrásból erednek, 
amelyet ebben a versben „Natúrnak" vagy „das Heiligének" neveznek. Az erre a 
közös forrásra való irányultság nyilvánvalóvá válik a versnek azáltal a képessé-
ge által, hogy ennyire különböző entitásokat tud magában foglalni saját nyelvén 
belül. Ontológiai irányultsága miatt Heidegger képes ezt meglátni. Ez az ontoló-
giai irányultság képessé teszi arra, hogy elkerülje a természet fogalmának hami-
san naturalista vagy analogikus olvasatát, és hogy elvesse azt a tendenciát, ami 

17 A kéziratból kihúzva: „Ebben a versben legalább három ilyetén kitárulkozott entitás van megnevez-
ve az első négy versszakban: a hétköznapibb, szűkebb értelemben vett természet az első versszakban, a 
különösen jelentőségteljes és hősi események formájában megjelenő történelem a harmadik versszak-
ban, és az istenek, mint a legáltalánosabb forma." 
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az eredeti tájképet egyfajta paysage moráliséként olvasná, amely az ember ter-
mészeti és történelmi világának egységét hivatott kifejezni. 

Ugyanakkor még ha ebben a versben a villámlás pillanata valóban a létezés 
egyik autentikus megjelenési formájának kinyilvánítása is, azt semmi esetre sem 
állíthatjuk, hogy a vers megnevezi ezt a kinyilvánítást, hogy bármilyen formában 
megjelenítené ennek a kinyilvánításnak a költői megfelelőjét a nyelv világán be-
lül. A konkrét eseményeket illetően a versben kétszer fordul elő ilyen kinyilvá-
nítás: az első versszak tényleges viharában, és a második versszak forradalmi há-
borúiban. Önmagában véve egyik esemény sem poétikus; mindkettő a nyelv 
birodalmán kívül zajlik. Ugyanakkor a vers bizonyos mélységig beszél ezeknek 
a kiemelkedő eseményeknek a nyelvhez való viszonyáról. És ez az, ahol a 
költőnek a villámláshoz való hasonlatossága - az a kérdés, hogy a költő vajon 
olyan mint a fák, vagy olyan, mint a paraszt — fontossá válik. A vers előreha-
ladtával az események mintha egyre inkább eltüntetnék azt a távolságot, ami el-
választja a költőt attól, amit „a világ tetteinek" neveznek, és amiről tudjuk, hogy 
Hölderlin számára a létezés autentikus jelenlétének közvetlen manifesztációját 
jelentette. Versei mintha nemcsak megértenék ezeknek az eseményeknek az 
ilyen manifesztációként való igazi jelentőségét, de mintha közvetlenül innen 
vennék tüzüket is. Azáltal, hogy képes a természet tetteit, a történelmi ember tet-
teit és az istenek tetteit egyazon forrás közös manifesztációjának tekinteni, ő ma-
ga képessé válik ennek a forrásnak az elérésére. Sőt míg az isteni forrás tényle-
ges tettei szétszóródnak és elvesznek a természeti eseményekben, vagy a 
mindennapi történelem ellaposító hatására, addig a költői nyelvben fönn lehet 
azokat tartani. A költő közvetítővé válik létezés és történelem között, az általa 
följegyzett hősi tettek folytatója és megőrzője, aki éppúgy ki van téve az isteni 
jelenlétnek, mint a fák, ugyanakkor éppannyira aggódik a közjó iránt, mint a pa-
raszt. Ő lesz az, aki lehívja és lent tartja az isteneket az emberek között; Heideg-
ger a himnikus hangnemet nem dicsőítésként határozza meg, hanem a szentnek 
a földre való visszahívásaként. „A szent ajándékozza a szót és maga jön ebbe a 
szóba. (Das Heilige verschenkt das Wort und kommt selbst in dieses Wort)."18 

A tapasztalatnak ezen a fokán nem lehet valódi feszültség a versben kezdet 
és befejezés között. Az itt kifejezett teljesség abszolút mindent-körülölelő, allge-
genwärtig,19 és a vers mindegyik részében egyenlően jelen kell, hogy legyen. 
A nyitó kép körülhatároltabbnak tűnhet, egyedibbnek, mint a később elhangzó 
általános kijelentések; de ez csupán annak köszönhető, hogy teljes jelentő-
ségének határozott tudatossága nem válik azonnal nyilvánvalóvá. A vers azáltal, 
hogy fokozatosan tágul az egyedi fizikai valóságtól a történelemig, majd az iste-
nekig, és végül magáig a létezésig, egy mindent körülölelő totalizáció folyama-
tát dramatizálja, ami a szöveg kezdetétől a végéig tart. A folyamat megállás nél-
kül halad, egy irányba, a létezés teljes kitárulkozása felé. A minta apokaliptikus, 

1 8 HEIDEGGER: Erläuterungen. 74. Magyarázatok. 82. SZABÓ Csaba fordítása. 
I9A kéziratból kihúzva: „(parousia)". 
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olyan időbeli mozgás, amely az idő transzcendenciájában végződik. A nyitó 
versszak metaforikus kétértelműsége által esetlegesen létrejövő időbeli feszült-
séget teljesen föloldja a költőnek olyasvalakiként való leírása, aki a létezés jelen-
létében áll a múltban (amikor vár a kitárulkozásra), a jelenben (amikor az a tör-
ténelem hősi tettei által történik meg), és a jövőben (amikor, a földjéért aggódó 
paraszthoz hasonlóan, művészete mások számára fogja fönntartani a létezéssel 
való kapcsolat egy közvetett formáját). Ugyanígy nincsen feszültség a hősi tet-
tek erőszakossága - amire a 23. sorban kerül sor „fegyverzaj" közepette - és a 
között a befelé fordultság között, amivel ugyanez a tapasztalat halkan véget ér 
a költők lelkében a 44. sorban. Az apokaliptikus minta folyamatos előrehaladása 
egyesíti ezeket a nyilvánvaló ellentmondásokat. Nem meglepő, hogy Hei-
degger, miközben leírja ezt a mintát, Hölderlint eszkatológikus figurának látja, 
olyan elődnek, aki a létfeledettség (Seinsvergessenheit) időszakában beharan-
gozza ennek a meddő korszaknak a végét, és előkészíti a megújulást. Ezt az 
eszkatológiai sort ki lehet terjeszteni Hölderlinen túlra is, hogy magába foglal-
hasson egy egész fejlődési vonalat, amely a romantikából ered, és amely (német 
nevekre szűkítve a felsorolást) Nietzschéhez, Georgéhoz, Rilkéhez, és magához 
Heideggerhez vezetne. 

Ilyen látomásban valóban nincs helye azoknak a negatív soroknak, amelye-
ket Hölderlin verse zárlataként tervezett; el kellett utasítani őket múló gyenge-
ségként, az elkedvetlenedés rohamaként, ami képtelenné tette Hölderlint arra, 
hogy fönntartsa a vers hangnemét, miután a vers elérkezett valódi zárlatához a 
66. sorban. Ugyanakkor a zavaró tény az, hogy mindig is ezeket a sorokat szán-
ta zárlatnak. Elnyomásuk azt jelenti, hogy a vers igazsága, ahogy Heidegger ér-
ti azt, olyan totalitást fejez ki, ami nem esik egybe azzal, ahogyan a vers saját 
nyelve totalizálódik; ebből a szempontból természetesen különlegesen fontos, 
hogy éppen a befejező szakasz, az a rész, ami kijelöli a vers által elérhető hatá-
rokat, lesz az, ami ellenáll Heidegger az abszolút totalitásra tett követeléseinek. 
A szöveg igazságának a forrása ekkor már nem a szövegben található, hanem 
egy, a szöveg mögött lévő tudatosságban; a kommentár, az interpretáció való-
ban hozzátesz valamit a költői kinyilatkoztatáshoz, és ez a kibővítés nyilvánva-
lóvá válik az elemzőnek az által a lehetősége által, hogy elnyomjon olyan dol-
gokat, amelyeket most már irrevelánsnak gondol. 

Ezen a ponton érdemes lehetne közelebbről szemügyre venni a kérdéses 
részt. Általában csak az elkeseredettség fölkiáltásának tekintették, ami alig artiku-
lált, szinte inkoherens. Legalább egy elemző, Peter Szondi eléggé kíváncsi volt 
ahhoz, hogy nagyobb figyelemmel vizsgálja, és olyan interpretációt ajánlott, 
amely visszaállítja a kapcsolatot e között a téma - amelyet Hölderlin ebben az 
igen érzékeny pillanatban, a vers végéhez közel akart bevezetni - és más hölder-
lini témák között, amelyek szomszédos művekben jelennek meg. Igazság szerint 
a sorok olyan témára utalnak, amely újra és újra megjelenik Hölderlinnél, és 
amely messze áll attól, hogy izolált fölkiáltás, véletlenszerű betolakodás legyen. 

A vers végét tanulmányozva Peter Szondi a „saját kézzel ejtett sebnek" szen-
teli figyelmét, amelytől szenved a költő, és szembeállítja ezt a személyes, indivi-
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duális szenvedést a 64. sorral - „együtt szenved a naggyal" - , amelyben a költő 
érzelme nem önmagára irányul, hanem valami olyasvalakire, aki a létezés hie-
rarchiájában fölötte áll. A prózavázlat egy szövegjavítására alapozva azt állítja, 
hogy a végén megfigyelhető nyilvánvaló hezitálás annak a tudatából ered 
Hölderlinnél, hogy a korszak hősi tetteiben és szenvedéseiben való részvétele 
nem volt kellően érdek nélküli. Nem voltak kellően elválasztva a személyes 
szenvedéstől, ami fontos szerepet játszik a Hyperion című regény Diotima-
epizódjában, és azokban az elégikus versekben, amelyeket Hölderlinnek 
Suzette Gondtarddal való boldogtalan szerelmi viszonya ihletett. Ebben az eset-
ben az az állítása, hogy részt vett a korszak forradalmi enthuziazmusában (ami 
számára valóban egy isteni akarat történelmi manifesztációja), nem volna telje-
sen jogos. Amíg még mindig rabja egy személyes, szentimentális balsorsnak, ad-
dig Hölderlin nem érezte volna magát méltónak azokhoz az igényekhez, ame-
lyek egy igazi himnuszköltészet sajátjai, amely az isteneket célozza meg, nem az 
Ént. Csak akkor lett képes kialakítani igazi himnikus stílust, miután kellően el-
szakadt saját tragédiájától; ez a vers része az átmenetnek. Szondi szerint „A sze-
mélyes szenvedés pillanata az, amely ki van zárva a himnikus hangnemből. 
Amikor Hölderlin elkezdte írni ezt a verset, akkor még nem szabadult meg tel-
jesen ettől a szenvedéstől; ez egyértelművé válik abból a tényből, hogy a vers 
végén a saját Énje megszakítja a himnikus Ént, és követelni kezdi saját jogait. 
Ezért nem tudta megnyugtatóan befejezni a himnuszt" („Der andere Pfeil" 6l).20 

Bármennyire meggyőzően hangzik is ez, figyelmen kívül hagy egy fontosabb 
szempontot. A személyes szerelem tapasztalatáról a hősi tettek tapasztalatára va-
ló átmenetet gyakran megfigyelhetjük Hölderlinnél, ez képezi a teljes Diotima-
ciklus alapját, beleértve a Hyperion című regényt is. Tulajdonképpen soha nem 
is írt személyes szerelmi lírát, mivel a szerelmi élmény nála mindig transz-
cendálódik egy általánosabb hősi hangnem irányába. Ugyanakkor ez a transz-
cendálás nem hamis; az a folyamat, amely a Diotima iránt érzett szerelmet egy 
magasabb elkötelezettség előkészítőjévé teszi, valódi és nem problematikus. 
Hölderlin számára soha nem volt túl erős az a csábítás, hogy személyesebb mo-
dorban írjon; a Szondi által említett problémát soha nem érezhette magához túl 
közel. 

A Wie wenn am Feiertage... utolsó soraiban említett veszély más természe-
tű, és éppannyira veszélyezteti a költőt szerelme átélésében, mint ahogy a for-
radalmi fölkelés pillanataiban is. Pontosan annak a hitnek a veszélyéről van szó, 
hogy képes lesz elérni a létezéshez való olyan közelséget, mint amilyenre 
Heidegger rámutat a vers többi részében. A hatodik versszak mitológiai betétje, 

20 Németül így szól a bekezdés: „Es ist dieses Moment persönlichen Leidens, das aus dem hymnischen 
Raum, der den Dichter nur als Dienenden kennt, verbannt ist. Dass Hölderlin, als er die Feiertagshymne 
zu schreiben unternahm, sich davon noch nicht ganz befreit hatte, geht daraus hervor, dass es dem hym-
nischen Ich am Ende ins Wort fällt und sein Recht verlangt. Daran scheitert die Vollendung der Hymne." 
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Szemele története, amely a vers kiindulópontja is volt, annak a veszélyéről be-
szél, ha valaki közvetítés nélkül akarja látni az istent („sichtbar / Den Gott zu 
sehen begehrten]"); ezek a szavak szinte szó szerint megismétlődnek a tervezett 
zárlatban: „ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen, / Sie selbst, sie werfen 
mich tief unter die Lebenden [megközelítettem őket, hogy lássam a mennybeli-
eket, és ezért vetettek le, mélyen az élők alá]. Ebben a versben ez a veszély 
konkrétan úgy jelenik meg, hogy a költői világ funkciója összekeveredik azzal, 
amit „a világ tetteinek" neveznek - tisztán stilisztikai szempontból ez azt jelenti, 
hogy azt gondoljuk, a vers kielégítő zárlathoz érkezhet abban a hősi hangnem-
ben, amely a második versszaktól fogva uralkodó volt. Tematikusabb szintre 
emelkedve azt mondhatjuk, hogy a zárlat annak az elképzelésnek mond ellent, 
hogy az a fajta enthuziazmus, amely a hősi cselekedetek mozgatója, azonos vol-
na a költői tudat uralkodó hangulatával. A hősi tettekről el lehet mondani, hogy 
valóban létrehoznak egy közvetlen kapcsolatot a léttel, ám szükségszerűen tra-
gikus hangnemben teszik ezt, az apokaliptikus halál formájában, amely ebben 
a versben Szemel halálára utal. Ez a halál egyáltalán nem értelmetlen: Szemele 
halálából születik meg Dionüszosz - ám Dionüszosz soha nem jelenik meg 
Hölderlin életművében költői alakzatként, éppúgy, ahogy Krisztus sem. Dionü-
szosz az alapítója annak, amit Hölderlin Rousseau nyomán általános akaratnak 
nevez (Gemeingeist): ő egy politikai erő, aki az ember valódi létével a lehető 
legnagyobb összhangban kapcsolódik a társadalom gyakorlati szervezetéhez. 
О az a politikai szervezet, amely hősi tettek áldozatainak eredménye; s a költő-
vel ellentétben fő gondja nem a nyelv. 

A költőnek a történelmet lehetővé tevő hősi áldozathoz való viszonya bonyo-
lultabb. Szinte ellenállhatatlan csábítást jelent számára. A rá jellemző közvetlen-
ség miatt a hősi tettnek időbeli prioritása van saját tevékenysége fölött: a hősnek 
az emberiség sorsára tett befolyása olyan, hogy szinte az isteni akarat földi 
közvetítőjének mondhatjuk. A hős helyzete sokkal közelebb áll a közvetlenül a 
vihar isteni tüze alatt álló fákéhoz. Mivel saját médiumának, a nyelvnek tudatos, 
reflektív típusú közvetett kapcsolata van a cselekedetekkel és tettekkel, a költő 
soha nem éri el a léthez való hasonló közelséget. Innen ered az a vonzódás, amit 
a hősi jelent számára: Hölderlin elégikus vágyakozása olyan entitásokra irányul, 
akik hősi státuszt értek el; a hellén világról vallott elképzelése például, amely oly 
fontos szerepet játszik életművében, elsősorban hősi jellegű. A hősi hangnem 
ugyanakkor számára elválaszthatatlan a tragikus végkifejlettől: a történelem 
egyes figurái által - akik az emberiség és az istenek közötti megbékélést segítik 
elő - elért istenközeli közvetlenség szükségszerűen maga után von egy áldozat-
szerű pusztulást, ami a közben elért emberfeletti státusz következménye. 

Az Empedokles tragédia bontja ki ezt az áldozati témát, amely előrevetíti a ké-
sei, Krisztusközpontú himnuszok egy másfajta áldozatát is. A hősi uralkodó tra-
gikus halála ugyanakkor valamennyire szabályszerű, hiszen annyira belemerül 
a tettekbe, hogy nem lehet teljesen öntudatos. Nincs teljesen tudatában, hogy 
mit csinál, amikor rábízza magát egy olyan akaratra, amely mintha rajta kívül áll-
na. Ugyanakkor a költő teljesen tudatos alakjánál az ilyen önfeláldozó vágy a 
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hiibrisz egy formája volna, és ennek ellen kell állnia. A fő költői téma annak a 
szükségszerűségnek a felismerése lesz, hogy a költő meghaladja a hősit, és el-
érje az öntudatnak azt a fokát, amely minden nagyságával együtt fölismeri és tar-
talmazza a hősi dimenziót, ám ugyanakkor figyelmeztet a benne rejlő veszélyek-
re. A vers, az utolsó sorban határozottan kijelenti annak a szükségességét, hogy 
„intő dalt zengjek, ott ahol értik (dass ich / Das warnende Lied den Gelehrigen 
singe)". Ezt azok sorsának leírásával teszi, akik hősi tettek révén igyekeztek is-
teni állapotba jutni, és akiket, mint Tantaloszt, letaszítottak. Tragikusan félreér-
tették saját költői szerepüket, ami megkívánja a hősi álláspont tudatos megtaga-
dását. A heroikus egyike lesz azoknak a hangnemeknek, amelyet a költészet 
magáévá tehet, olyan téma, amelyet képes használni, és amelyet jó, ha használ, 
bár olyan öntudat távolságtartásával, amely bizonyos értelemben már megha-
ladta azt — annak ellenére, hogy ez a távolságtartás az isteni jelenléttől való 
távolságtartás szükségességét is jelenti. Ez az új metaheroikus hangnem az, ame-
lyet Hölderlin „ideális" hangnemnek nevez. 

A vers dramatikus (vagy hangnembeli) szerkezete így aztán teljesen más, mint 
amit Heidegger sémája javasolt. Úgy indít, hogy egy pszeudoidillikus jelenet 
segítségével megnevez egy lehetséges feszültséget a vihar által megjelenített is-
teni jelenléthez való viszonyulás két, időbeliségében különböző módja között; 
az egyik közvetlenül kiteszi magát a viharnak, mint a fák, a másik viszont a krí-
zis pillanata után teszi a veszélyt az aggodalom tárgyává (mint a paraszt). Az a 
kétértelműség, amelyre már utaltunk, tehát hogy a két hozzáállásból melyiket 
osztja a költő, így a szöveg központi problémájává válik. Ám először a konflik-
tus határozott tudatossága nélkül jelenik meg mindez, olyan módon, amelyet 
Hölderlin a saját szavaival naivnak nevezett volna. A második versszaktól a he-
tedik versszakig tartó egész fejlődési vonal, amelyet a hősi hangnem ural, azt a 
tendenciát jelöli meg, amely szerint a költő egyenlő a jelen világ sorsát formáló 
aktív emberrel. Ám a befejezetlenül maradó két utolsó versszak ezt az egész 
középső részt ironikus fénybe helyezi, hibaként határozva meg, elkerülendő 
csábításként. Hamis totalizációról van szó, amelyet egy sokkal restriktívebb, ne-
gatívabb zárlat cserél föl - ezt Hölderlin tervei ellenére sem tudta teljességgel ki-
dolgozni; az „ideális" hangnem fölötti teljes költői kontroll a legnehezebb stilisz-
tikai kihívás volt, amellyel találkozott, és csak későbbi himnuszaiban éri el 
teljesen. Ezekben a későbbi szövegekben (mint ahogy arra más helyütt próbál-
tam rámutatni, a Der Rhein és a Mnemosyne elemzése kapcsán)21 a költő és a 
titáni, hősi ember párhuzamos, ám különböző sorsai tisztán jelen vannak. 
Ugyanez a téma már ennek a költeménynek is szervező eleme, és különböző 
formában már ennél korábban is jelen volt Hölderlin életművében. 

21 Lásd Paul de MAN: Wordsworth and Hölderlin és The Image of Rousseau in the Poetry of Hölderlin, 
a The Rhetoric of Romanticism (New York, Columbia University Press, 1984) kötetből. De Man későbbi 
The Riddle of Hölderlin című írása, amely eredetileg a New York Review of Books-ban jelent meg 1972-
ben szintén érdekes lehet ebben a kontextusban. Ezt az írást újra kiadták in: Critical Writings 1953-1978. 
Ed. Lindsay Water. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988. 
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Saját korlátozottabb céljaink szempontjából különös fontossággal bír az, ho-
gyan viszonyul az „ideális" befejezés a „naiv" kezdethez. Ez a viszony megle-
hetősen különbözik attól az egyszerű, körkörös megerősítéstől, amit Heidegger 
ír le, s amelyben a végső kijelentés általánosabb nyelven mondja ki azt, amit a 
kezdeti tájkép magában foglalt. Ehelyett itt számottevő hangnembeli feszültsé-
get találunk, szinte ellentmondást, a kezdet elragadó természeti képei és a befe-
jezéskor elhangzó negatív, aggódó figyelmeztetés között. Ugyanakkor ez való-
jában nem igazi ellentmondás, mivel a befejezés a középső részben leírt 
csábítással együtt csak kiélezi azt a feszültséget, amely kezdettől fogva rejtetten 
jelen volt, ám csak egy problémamentes, naiv hangnemben. A befejezés expli-
citté teszi a kezdet rejtett értelmét; olyan nyelv segítségével interpretálja, amely 
elegendő tapasztalatot halmozott föl ahhoz, hogy felszínre hozza azt, ami 
kezdettől fogva ott volt, bár csak egy semleges, nem-tudatos állapotban. Mint 
ahogy Heidegger szerint a kommentár eltűnhet, hogy a vers teljesen a saját jo-
gán beszéljen, ugyanúgy a vers utolsó része, amely a legtisztábban interpretatív 
jellegű, eltűnhet azután, hogy föltárta a naiv kezdet teljes potenciális tartalmát. 
És valóban Hölderlin verseinek a nyitányai azok, amelyek a legerősebben meg-
maradnak az emberben, amelyek által a költő részese lesz saját tudatunknak. 
Tartalmazzák mindazt, amit a vers fejlődése ki fog bontani, és nem íródhattak 
volna meg, ha a költőnek nem lett volna valamilyen előzetes tudása a végső, 
ideális meglátásról. A végső elemzés során az ideális és a naiv kijelentések mint-
ha egybeesnének; kezdet és vég egyesül az őket látszólag elválasztó radikális 
szakadás feszültségében. Ám a kezdet időbeli és ontológiai prioritása megma-
rad az előzetes tudás által, azáltal a prefiguráció által, amelyet a későbbi, „ideá-
lis" kijelentés tesz explicitté, amelyet ugyanakkor soha nem szárnyal túl. A vers 
totalitását teljes egészében tartalmazza az a hermeneutikai körkörösség, amely 
összeköti a vers kezdetét a végével, és megalapozza a formáját; nem kell önma-
gán kívül keresni a vers forrását, sem Hölderlin empirikus létezésében, sem pe-
dig, mint Heidegger teszi, a létezés olyan tapasztalatában, ami megelőzi a szö-
veg nyelvét. A vers forrása pontosan a naiv első versszak, telosza az ideális 
utolsó, formája az az időbeli folyamat, amely összekapcsolja ezt a kettőt az inter-
pretatív olvasás egy aktusa során, ami pedig a versben végbemenő interpretatív 
aktus meghosszabbítása. Egyetlen pillanatra sem kell elhagynunk a verset meg-
alapozó nyelv világát annak érdekében, hogy megértsük a verset. 

Az, hogy Heideggernek mégis ezt kellett tennie, módszerének egy fogya-
tékosságára utal, amely Hölderlinnek apokaliptikus költőként való félreértelme-
zéséhez vezetett, annak ellenére, hogy Hölderlin fő témája pontosan a költői 
temporalitás nem-apokaliptikus szerkezete. A hiba az ontologikusnak a behe-
lyettesítése azzal, amit nyugodtan lehetne a nyelv formális dimenziójának ne-
vezni. Az irodalmi elemzés ontologizációja, ami a Sein und Zeit Heideggerénél 
oly ígéretesnek tűnt, nem jelenti azt, hogy az irodalmat lehetne úgymond a lé-
tezés szempontja felől olvasni, vagy egy olyan költő szempontjából, akit a léte-
zés közvetlen szószólójának tartanak. Csak olyan öntudat szempontja fogadható 
el, amely ugyan ontológiai (és nem empirikus) orientációjú, ám amely öntudat 
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ennek ellenére öntudat marad, egy szubjektum nyelvébe alapozódva, nem pe-
dig a létezésbe. 

Ez alapján könnyen egyetérthetünk Theodor Adorno kritikájának lényegé-
vel - ha polemikus hangnemével nem is - amikor Heidegger módszerét úgy tá-
madja, mint amely idegen eredeti céljaihoz képest. Adorno szerint: „A korrek-
tívumot ott kellene keresni, ahol a thema prolandum kedvéért Heidegger 
megáll: a tartalomnak - ideértve a gondolati tartalmat is - a formához való viszo-
nyánál."22 Később azt javasolja, hogy ennek a kapcsolatnak a kulcsa azokban a 
parataktikus szerkezetekben található, amelyek - különösen a későbbi himnu-
szokban - megszakítják a gondolkodás logikus menetét, illetve a himnusz meg-
szokott sémáját, és ezáltal olyan szervezőelvet alakítanak ki, amely már nem a 
vers különböző részeinek identitására, folytonosságára vagy akár analógiájára 
épül. Bármennyire elhamarkodottnak és vázlatosnak tűnik is Adorno ezeknek a 
megszakításoknak az interpretációja során, megjegyzése egy fontos aspektust 
érint, amelyet más kommentátorok is megfigyeltek, és másféle terminológia se-
gítségével le is írtak. Hölderlin valóban átmenet nélkül váltott a költészetében 
jelen lévő különböző hangnembeli szintek között; a Wie wenn am Feiertage... 
végén lévő váltás annyira erős, hogy a zárlat szinte egy másik versnek tűnik. És, 
mint ahogy azt láttuk, a különböző hangnembeli egységek közötti feszültség az, 
amely felszínre hozza a vers végső jelentését, nem pedig a különböző egységek-
ben tett izolált kijelentések. „A két mozzanat közti feszültség - ez az életeleme 
Hölderlin költészetének is"23 - írja Adorno a természet-szellem antitézissel kap-
csolatban, de ez a megjegyzés érvényes a Hölderlin műveiben megjelenő min-
denfajta feszültségre, különösen a különböző hangnemek közötti feszültségre. 
A totalizáció, az egység, amely ezen diszkontinuitások ellenére is létrejön, sem-
miképpen sem organikus egység; semmi sincs távolabb a schellingi identitás fi-
lozófiájától, annak látens panteizmusával együtt, mint a különbségekre, disz-
kontinuitásokra és közvetítésre helyezett hangsúly, amit Hölderlin világában 
találhatunk. Ugyanakkor nem is tisztán dialektikus, hegeli értelemben véve, mi-
vel itt maga az idő is — amely Hegelnél problémamentesen előre irányuló - meg-
szakítható eleme lesz egy olyan szerkezetnek, amely időbeli visszafordulások 
sorozatából áll - mint amikor a Feiertagshymnében feszültséget figyeltünk meg 
egyidejűség és egymásután-következés között. Hölderlin saját terminusa arra, 
amit Adorno parataxisnak nevez a caesura, amire az Ödipusz-tragédiákboz írt 
kommentárokban hivatkozik, és ami egyaránt jelenti a hangnem megfordulását 
és az idő megfordulását is, és amelyben a zárlat újra fölveszi a már látszólag el-
veszett kapcsolatot a nyitánnyal. A totalizáció elve valóban ontologikus, ameny-
nyiben magának a létezésnek a megszakításos szerkezetén belül kell megterem-
teni. 

22 Theodor W A D O R N O : Parataxis, zur späten Lyrik Hölderlins. In: Noten zur Literaturb. Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1965. Magyarul: Parataxis, Hölderlin kései költészetéről. In: Th. W Adorno: A művészet 
és a művészetek. Budapest, Helikon Kiadó, 1998. 93. BAN Zoltán András fordítása. 

2 3 A D O R N O : A művészet és a művészetek. 1 0 5 . BAN Zoltán András fordítása. 
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Az ilyen ontologikus irányultság teljes egészében összeegyeztethető a para-
taxis elvével. Jóval Adorno előtt Auerbach rámutatott, hogy a parataxis a stílus-
ban „egy belső esemény, egy fordulat dramatizációjára" utal, illetve, hogy egy 
különlegesen ágostoni fajtája a dikciónak: „mert nála szenvedélyesebben senki 
sem fürkészte a belső erők viszályának s összhangjának jelenségét, antitetikus 
és szintetikus kapcsolataik s hatásaik változását".24 Auerbach aztán azzal kap-
csolta össze a parataxist, amit ő figurális stílusnak nevezett, amely stílusban a ré-
szek közötti időbeli viszonyok nem a természetes egymásra következésen ala-
pulnak, hanem a figurális entitások közötti prioritások kapcsolatán, ezek az 
entitások különböző öntudatok, amelyek megfelelnek annak, amit Hölderlin a 
dikció „hangjainak" nevezett, a nyelv formáinak. Egy vallásos kontextusban ez 
azt jelenti, hogy a költői nyelv alapvetően függ az írás kinyilatkoztatott 
nyelvétől; a romantika szekuláris kontextusában pedig azt, hogy a nyelv egy tu-
datosan ontológiai irányultságból ered. Ez nem foglalja magában azt a fajta köz-
vetlen közelséget a léthez, amit a kései Heideggemél találhatunk, hanem sokkal 
inkább azt a sajátosan romantikus figyelmeztetést, amely annak a megtévesztés-
nek a veszélyére hívja föl a figyelmet, amit Hölderlinnél találhattunk meg, és 
aminek egy másik verziójára találhatunk Wordsworth költészetében. 

Angolból fordította: Nemes Péter 

24 Erich AUERBACH: Mimézis. a valóság ábrázolása az európai irodalomban. Budapest, Gondolat 
Kiadó, 1985. 71-72. KARDOS Péter fordítása. 



Mesterházy Balázs 

GONDOLATISÁG, IDEOLÓGIA, RETORIKA (VÖRÖSMARTY) 

A Vörösmarty-recepció történetét áttekintve viszonylag tisztán kirajzolódnak 
azok a megközelítésmódok és nehézségek, amelyek a magyar irodalmi roman-
tika vizsgálatának egy [nagy?) részét általában is jellemzik és problematikussá 
teszik. A romantika fogalmának a lényegében valóság és fikció oppozíciója 
mentén történő meghatározása1 egy olyan romantikakép megkonstruálódásá-
hoz vezet, ami a romantika „sajátosságainak", „eredményeinek" megfogalmazá-
sát illető szokásos nehézségeken túl2 minden értelmezést (nemcsak a magyar 
vonatkozásúakat) azzal fenyeget, hogy a romantikus szövegek konstitutív ele-
meit (például valóság és szöveg [mint fikció/imagináció] viszonyának prob-
lematizálása; a szövegben nyelvileg megképződő alakok identitásának bizony-
talanná tétele stb.) egyrészről kizárólag tematikailag és motívumtörténetileg 
teszi megközelíthetővé (lásd az álom, a fantázia, az őrület, a képzelet, a halál-
vágy, a szenvedés, a szerelmi halál, az elvágyódás stb. motívumai és témái felől 
már-már csak metaforikusán meghatározható3 romantika képét); másrészről 

1 Már jelen írás kompetenciájának körén belül maradva is jellemző példákra lelhetünk, amennyiben 
például Horváth Károly az „eredetiségnek" az utánzással szemben érvényre jutó követelményében, „a 
fantáziának" 'a szentimentális klasszikán túllépő' és „a képzelet" 'világot újjáteremtő' teljesítményében, 
az „álomnak" az ébrenlét reális valóságát felfüggesztő és meghaladó témájában (és természetesen az „éj" 
szimbólumának hangsúlyossá válásában) adja meg a magyar költészetben az 1820-as évek első felében 
jelentkező romantikus tendenciákat. IHORVATH Károly: A klasszikából a romantikába. Akadémiai, Bp., 
1968. például 234. sk., 244. skk.l Ennyiben úgy tűnik mintha a romantika mindig csak olyan fogalmak ál-
tal volna megadható, amelyek nemcsak hogy feltételezik az önnön ellentétükre (párjukra) való vonatko-
zást, de lényegük éppen az ellentétpárhoz való viszony meghatározhatóságában állna és a romantika lé-
nyegét magát is a fogalmak közötti viszony ezen meghatározhatósága konstituálná. Amin az sem 
változtat, hogy az oppozíciók kódrendszere mentén szerveződő értelmezések jelentős része a romantika 
„legfőbb sajátosságaként" az ellentétpárral való szembefordulást említi; a felszabadulás, az elvágyódás, a 
menekülés stb. antropomorfizmusaival csak még inkább az oppozíciók közé írva be azt. [így Horváth K. 
is: „...a romantika fő sajátossága a költői-művészi szabadság: a művészi egyéniség felszabadulása 
mindenféle szabályozottság alól." In: HORVATH Károly: A romantika értékrendszere. Balassi, Bp., 1997. 5.1 

2 Talán elég csak Lovejoy nominalista felfogására és a korai Paul de Manra utalnunk, amennyiben de 
Man még azt a kérdést is felteszi, hogy vajon nem tart-e még az 1960-as években is a romantika. A prob-
léma tárgyalásához a kortárs magyar diskurzusban lásd HANSAGI Ágnes: A romantika kánonjai': A káno-
nok romantikája'. Szép Literatúrai Ajándék 1998/2-3. 97-103. 

3 Horváth Károly idézett munkájánál maradva: „[A romantikus költők] bevilágítanak a lélek titkos 
mélységeibe, de nem szállnak alá annyira, mint utódaik" [HORVATH: i. m. ( 1 9 9 7 . ) 5.1, ami A romantikus „fel-
szabadulás" visszavételében nem pusztán az oppozíciók mentén elhelyezett romantikakép problemati-
kusságára hívja fel a figyelmet („A romantikus felszabadulás... nem parttalan... A romantikus költő ma-
gából alkot magának szabályt, spontán módon érzi, hogy meddig mehet el." [Uo.] stb.), hanem jól 
példázza azt az esszéisztikus stílust is, ami a magyar irodalmi romantika kutatásában korántsem kizáróla-
gos, de mindenesetre domináns. 
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pedig észrevétlenek maradnak a nyelvi (például poétikai) teljesítmények, 
amennyiben azok minduntalan egy ideologikus rend stratégiáiba íródnak visz-
sza. És bár az ideológia fogalmának (legfőképpen pedig nyelvi létesülésének) 
meghatározása éppen olyan bizonytalan és nehéz feladat, mint magáé a roman-
tikáé, talán nem csak az ideológiai megközelítések érdekei, de maga a megkö-
zelítésmód is világosabbá válik, ha felhívjuk a figyelmet arra, hogy Paul de Man 
egy írásában 'éppen a nyelvi és a természetes valóság egybemosódásában' látta 
megadhatónak az ideológia fogalmát4 (vö. megint: fantázia/valóság, álom/való-
ság, teremtő képzelet mint önkény/utánzás, ábrázolás stb.). Mindezzel kapcso-
latban persze fontosnak tartjuk hangsúlyozni (ez idáig egy közbevetés utalhatott 
csak erre), hogy a romantikának a valósággal (Heine kritikáiban a jelennel 
[Gegenwart]) szemben történő meghatározása (és afelől való leértékelése) nagy 
valószínűséggel Hegel Esztétikájára vezethető vissza,5 és érezteti minden bi-
zonnyal egészen napjainkig hatását. A magyar irodalmi romantika recepciójá-
nak történetét azonban nem csak (vagy leginkább nem) a romantika szövegei-
nek a valósággal való szembesítése határozza meg (bár erre is akad példa, akár 
csak a Vörösmarty-recepcióban is6), hanem a szervezhetőségneк az a biztosítá-
sa, amire az oppozícionális struktúrák merevségükből eredően mindig is alkal-
masak, lehetővé téve az álom, a fantázia, a képzelet, a fikció és lényegében a 
nyelviség/a szövegiség valamely jól rögzíthető valóság felöli meghatározását és 
uralását, az uralhatatlannak pedig „meneküléssé", „vágyakozássá", 'puszta fan-
tasztikummá' történő leértékelését. Ezt szem előtt tartva kell azt mondanunk, 
hogy az oppozicionalitás mentén való szervezhetőség egy olyan „archeológiai 
munkának" a szervezése, ami a romantikus szubjektum 'előásásán' és fixálásán 
túl abban érdekelt, hogy 'a jelent egy többé-kevésbé közvetíthetlenül mögöt-
tünk maradt múlt azonosításából és az ebből a múltból a jelenbe vezető folya-
matokból vezesse le', a szövegeket mintegy „történelmi és esztétikai objektum-
má változtatva" ezzel,7 amivel kapcsolatban az ideologikus mozzanat leginkább 
abban érhető tetten, hogy a jelen levezethetóségét biztosító múltat éppen annak 
a jelennek az önértelmezése képzi meg (monumentum), amely ugyanennek az 
önértelmezésnek az igazolását éppen az így azonosított/konstruált múlt(ak) 
felől végzi majd el. A Vörösmarty-recepcióról például elmondható, hogy azt 

4 Paul de MAN: Ellenszegülés az elméletnek. In: Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Bp., lé. п.] 104. 
5 Vö. G . W E HEGEL: Esztétikai előadások I. Akadémiai, Bp., 1980. például: 64-69. és 162-164. 
6 Tóth Dezső így például aszerint különböztet Vörösmarty költészetének „különböző romantikus ten-

denciái" között, hogy 'a nyelv romantikája [? - M. В.] mennyiben válik nemzetközösségi tartalmak hordo-
zójává, maga alá rendelve a romantika individualizáló, valóság-feletti-kívüli világot teremtő motívumait'. 
Ennek megfelelően a verses epika nagy része a közösségiség (mozgalmiság) és a valóság(hüség) felől 
értekelődik le mint individualizáció vagy merő képzelgés. Ennyiben válik az A Délsziget „romantikus fan-
tasztikumok" Délszigetévé és 'járja pánmagyar illúziók nem kevésbé távoli tájait a Magyarvár'. (TÓTH 

Dezső: Vörösmarty Mihály. Akadémiai, Bp., 1974. 118. sk.l 
7 Vö. Paul de MAN: Shelleys Entstellung. In: Die Ideologie des Ästhetischen. Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1993. 147. és 175. 
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szinte kizárólag az a kontextuálisan helyreállító művelet jellemzi, amely a lírai 
én azonosításában érdekelt, és az azonosítható alak (hang) megteremtésében 
mitikus vagy történelmi funkciókat (például a költő mint vátesz) működtetve 
magát a romantikát is - e funkciók felől (és érdekében) „monumentalizálja".8 Az 
alak megképzése pedig nem csak annyiban érthető ideologikus funkcióként, 
amennyiben az egyfajta üzenet, mondanivaló vagy tanulság, tehát végső soron 
egy adott/lezárt jelentés letéteményese, sőt éppen ez a jelentés teszi ki annak 
alakiságát; hanem annyiban is, amennyiben egy azonosított, rekonstruált és rög-
zített szubjektum (például a szerző mint lírai én) szükséges magának az ideolo-
gizáló olvasásnak/értelmezésnek a működtethetőségéhez. Ez az alak-funkció 
(illetve az mint szándékegység) ugyanis az, ami „megbélyegez", „hirdet", „jöven-
döl", „leleplez", „(hatásokat) kivált", „kifejez", „követel", „megidéz", „kinyilat-
koztat", „tanúskodik" stb.,9 azaz egy mimetikus, reprezentációelvű és közlő-
funkcióra épülő, kommunikációs modellként felfogott nyelvet működtet. Ami 
számunkra pedig mindezzel kapcsolatban érdekes lehet, az talán nem is annyi-
ra (az esetünkben leginkább történelmi) valóság és szöveg „naiv szembeállításá-
ban" konstruálódó egyértelmű (genetikus) viszony és a szövegeknek mindunta-
lan e felől a valóság felől történő olvasása, hanem sokkal inkább ezeknek a 
stratégiáknak a nyelvi működtethetősége. 

A 18. század végi és 19. század első felének magyar költészetét vizsgálva 
ugyanis megfigyelhető az 'allegorikus, alkalmi és tanító jellegű klasszicista mű-
fajok' romantika általi leértékelése,10 amitől korántsem függetlenek azok a — már 
a 18. századi magyar költészetben is jelentkező - poétikai törekvések (tenden-
ciák), amelyeket Szegedy-Maszák Mihály többek között 'a logikai szintaxis de-
formálásában', 'az implicit jelentésű metaforák térhódításában', a tanító jellegű 
költeményekre jellemző általános alanyt megteremtő aposztrofé 'önmegszólító 
árnyalattal való gazdagításában' és a szimbolikus kifejezésmód megjelenésében 
lát megadhatónak.11 Az allegorikus jellegű műfajok leértékelésének és a szim-
bolikus kifejezésformák előtérbe kerülésének hangsúlyozása azonban semmi-
képpen sem a két alakzat episztemológiai érdekek mentén történő, alak-
zattörténetileg szokásos szembeállításának12 egyszerű megismétlését és az 
allegóriának az abszolút megismerés szimbólum kínálta lehetősége (illúziója) 
felőli romantikus leértékelését jelenti, hanem annak a kérdésnek a felvetését, 
hogy a szimbolikus formák előtérbe kerülésével párhuzamosan vajon nem ép-

8 Uo. 
9 Az eleddig hivatkozott, Vörösmartyval foglalkozó munkák diskurzusvezetését szervező performatív 

igék véletlenszerű válogatása. 
10 Lásd SZEGEDY-MASZAK Mihály: A magyar költészet főbb típusai a kései XVIII. és a korai XIX. század-

ban. In: Világkép és stílus. Magvető, Bp., 1980. 58. 
1 1 SZEGEDY-MASZAK Mihály: i. m. 3 7 - 7 4 . 
12 Lásd ehhez: Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Gondolat, Bp., 1984. 69-76. 
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pen a romantika13 egyes (elméleti és nem-elméleti) szövegei adnak-e lehe-
tőséget az allegória fogalmának lehetséges funkciótörténeti átértelmezésére. 
Ennyiben azt mondhatjuk, hogy például a Fichte-Studien felől olvasva Novalis 
híres töredékét,14 a művészet már nem az episztemológiai érdekek mentén 
szerveződő reprezentációs törekvések előfeltevései, hanem a látszat/valóság, az 
ábrázolt/ábrázolhatatlan fogalmainak egy tropológiai rendszerben való elhe-
lyezhetősége szerint értelmeződhet az 'ábrázolhatatlan ábrázolásaként'. Ami 
különösen érdekessé válhat a magyar romantika azon teljesítményeivel össze-
függésben is, amelyek legnagyobb értéke a tanító jellegtől eltávolodó gondolati 
költészet megteremtésében áll, ahogy arra Vörösmarty lírája15 vagy Kölcsey 
egyes költeményei szolgáltatnak példát. 

A Gondolatok a könyvtárban például gondolat és tanulság fogalmának (lát-
szólag genetikus vagy akár szinonimikus) viszonyba állításával olyan szöveg-
ként olvasható, amely tematizál(hat)ja is a vázolt kérdéseket. A 20. századi 
recepciót tekintve szinte kizárólagosnak mondható a költeménynek a 
tézis-antitézis logika mentén való elhelyezésére16 és a lírai én azonosítható 
alakként, ami annyit is jelent: konzisztens tudatként való megképzésére17 irá-
nyuló törekvés. A meghatározott alakot ezek az interpretációk valamely „tanul-
ság" vagy „igazság" letéteményeseként (ami maga is metafora) értelmezik, azon-
ban egy kritikai reflexió felől a (világosan felismerhető és leírható) tudattartalom 
hiánytalan közvetítésének képességével felruházott alak- és szerző-funkció sok-
kal inkább a szöveg valamely rögzíthető „tanulság"/„igazság" felől való olvasá-

13 Paul de Man A temporalitás retorikájában például egy temporalis meghatározottságú én-felfogás és 
az ezen önismeret elől menedéket kereső védekezési stratégia konfliktusában látja megadhatónak a ro-
mantikus gondolkodás centrumát, amely dialektika már nem a szimbólum organikus kódjának mint 
szubjektum és objektum dialektikus viszonyának kérdése, hanem 'az allegorikus jelek rendszerén belül 
fennálló időbeli viszonyoké'. [Paul de MAN: A temporalitás retorikája. In: Az irodalom elméletei I. Jelen-
kor, Pécs, 1996. 32.1 

14 „[A poézis] az ábrázolhatatlant ábrázolja. Látja a láthatatlant, és érzi azt, ami nem érezhető etc." 
Fragmente und Studien 1799-1800. Nr. 6 7 1 . In: NOVALIS: Schriften. Hrg. von Paul KLUCKHOHN und 
Richard SAMUEL. Stuttgart, I 9 6 0 . - Dritter Band, 6 8 5 . 

15 Vö. SZEGEDY-MASZAK Mihály: A kozmikus tragédia romantikus látomása. In: Világkép és stílus. 
Magvető, Bp., 1980. - „Ma úgy látjuk, Vörösmarty éppen azáltal hozott minőségileg újat költészetünkbe, 
hogy megvalósította a romantikus gondolatiságot". (183. sk.) 

16 Tóth Dezső ennyiben az „emberi előhaladásVaz ész, a tudomány; „a mögöttes valóság"/„az írott ma-
laszt" stb. azon ellentéteiben adja meg a verset szervező logikumot, amely ellentétek „a felvilágosodás 
eszméibe vetett hit megrendülésében" és „a polgári világban való csalódásban" nyerik el a maguk törté-
nelmi konkretizációit. így válik maga a könyv is 'a kétarcú, kettészakadt világ' (metaforáinak! - M. B.) 
szimbólumává. [TÓTH Dezső: i. m. 3 8 5 . skk. és 3 9 8 . sk.) Bókay Antal értékelméleti megközelítésű írása 
szükségszerűen pozitív és negatív pólusok kimutatásában érdekelt [BÓKAY Antal: A társas lét értékei Vö-
rösmarty romantikájában. In: HORVATH-LUKACSY-SZÖRÉNYI (szerk ): „Ragyognak tettei..." Tanulmányok 
Vörösmartyról. Székesfehérvár, 1 9 7 5 . 2 9 9 - 3 1 6 . ] , de Horváth Károly is úgy fogalmaz, hogy Vörösmarty „a 
kiábrándító valóság és az eszmény ellentmondásának lényegét éreztette. így jött létre a... tételt illusztrá-
ló képek és antitézisek szenvedélyes sorozata". [HORVATH Károly: Haza és emberiség eszménye Vörösmar-
ty Mihály és Petőfi Sándor költészetében. In: HORVATH: i. m. ( 1 9 9 7 . ) 1 7 6 . ] 

17 Horváth Károly hivatkozott (az átlagosnál egyébiránt jóval informatívabb) könyvében egyenesen 
úgy fogalmaz, hogy „[az „Egy újjabb szellem kezd felküzdeni" sortól kezdve] következik a költemény -
és A romantika - legfőbb tanítása: .. .a küzdés etikumának kinyilatkoztatása". [HORVATH: i. m. ( 1 9 9 7 . ) 1 7 7 . ] 
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sának antropomorfizmusaként, prozopopeikus alakzataként fogható fel. Mi ma-
gunk ezzel szemben nem csak azt gondoljuk, hogy a szöveget alkotó egyes ele-
mek, szerkezeti eljárások, annak retorikai alakzatai minduntalan keresztezik a 
versben feltételezett logikumot és a kérdés-válasz struktúra kommunikációs 
modellként való felfogásának stratégiáit, aláásva ezzel egy „hirdethető", mert 
tárgyként adott jelentés megképződését; hanem azt is, hogy a nyelv egyáltalá-
ban vett retoricitásának az olvasás (az értelmezés) során való figyelembevétele 
magának a „gondolatiságnak" mint poétikai fogalomnak, az ideológia fogalmá-
nak, sőt értelmezés és retorika viszonyának kérdéseit illetően is termékenynek 
bizonyulhat. 

Megfigyelhető ugyanis, hogy az empirikus/történelmi/természetes valóság és 
az írott nem-egybevágóságának megteremtését szolgáló rongy- és ruha-
metaforika grammatikai és szemantikai szerveződése igen bizonytalanul képes 
csak szembeállítani a valóságot a szöveggel. Szöveg és valóság (a költemény 
metaforáit használva: könyv és rongy) viszonyát ugyanis egyes részek lényegé-
ben ellentétként határozzák meg, más részek azonban éppen az azonosság vagy 
a kontinuitás szerkezetének felismerésére adnak lehetőséget. így talán csak az 
„akik a ruhát elszaggatták / Hogy majd belőle csínos könyv legyen" rész az, 
amelyik viszonylag világosan értelmezi szilárd ellentétként valóság és szöveg vi-
szonyát, a szöveg által feltételezett anyagiságnak egyfajta parazita-létmódot tu-
lajdonítva, az elszaggattatásnak/széttépésnek a csinossághoz való viszonyát egy 
grammatikai (célhatározói) szerkezetben18 rögzítve. Ez a viszonylag szilárdnak 
tűnő ellentét azonban lényegileg helyeződik át, amennyiben a szövegiség nega-
tív megítélését („Miért e lom?") éppen az arra a kontinuitásra való figyelemfelhí-
vás igazolja, amely azonosítható folytonosság a szöveg (mint negatívum) és a 
'zsivány ruhája', 'a dühös buja pongyolája', a 'véres lázadók, hamis birkák és 

Tóth Dezsőnek pedig minden igyekezete arra irányul, hogy a szöveget nyitó aposztrofé teremtette 'Én-
instanciák közötti szükségszerű differenciát' egy olyan költői szerep monologikusságává változtassa (pe-
dig nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az aposztrofé alakzatának sajátosságaiból eredően 'min-
den önmegszólító alakzat is tartalmazza ezt a differenciát' [Heinz SCHLAFFER: Die Aneignung von 
Gedichten. Poetica 1 9 9 5 / 1 - 2 . 3 8 - 5 7 . 1 ) , amely „jósként", „váteszként" nemcsak 'az igazság birtokosa és 
hirdetője' (vö. mindezt az egész értelmezést uraló tolmács-metaforával!) [Lásd: T Ó T H : i. m. 3 9 4 . 1 , de az 
alaknak tulajdonított antropológiai instanciák révén válik lehetővé a nyelvileg jelentkező bizonytalansá-
gok eltüntetése is, amennyiben például a kezdeti tanulság bizonytalanná válása a költő 'pesszimizmussal 
való szembefordulásának' képességével, a remény és a küzdés felülkerekedésével magyarázható; a 
„megválaszolhatatlan alapkérdést" 'az értékkeresés és a humanista reménység kérdésével cserélve mint-
egy fel', amely felől nézve természetesen a versben található további (érdekes módon mindvégig 
ismétlődő) „tagadás és pesszimizmus" is 'más lesz már' [vajon miképpen lesz az? - M. В.], „mint a vers 
elejének rettenetes víziói", [vö. T Ó T H : i. m. 3 9 8 - 4 0 3 . 1 Jellemző erre az értelmezési stratégiára az is, hogy a 
nagy nehézségek árán megképzett költő-funkció aztán alkalmassá tehető a poétikai jegyeknek ebbe a 
struktúrába való visszaírására, azaz eltüntetésére, amennyiben például Vörösmarty 1844 utáni lírájának 
újdonsága abban állna, hogy „szinte új lírai egyéniségként lép elénk a költő; a legigazibb Vörösmarty-
arc[!l... vonásai lepleződnek le végleg és jelennek meg tisztán" [392 . 1 , és a korábbi lírához viszonyítva „az 
alapvető különbség: a költői szerep- és helyzettudat megváltozása" lesz. [393. - kiemelések tőlem] 

18 Ennek problematikájára később még vissza kell térnünk. 
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zsarnokok meze', az 'aljas hitszegők gúnyái' stb. (mint egy szintén negatív érték-
rendszer trópusai) között fennáll. Ennyiben a valóság és a szöveg (az abban „hir-
detett" eszmék) közötti ellentét nemcsak átfordul (erény - zsivány ruhája; hű-
ség, barátság - aljas hitszegők stb.), de éppen ennek az ellentétnek azonosságba 
való átfordulása az, ami a könyv/a szöveg negatív megítélését konstituálja, fel-
híva egyúttal a figyelmet arra is, hogy az erény, a hűség, a barátság stb. fogalmai 
egy szöveggel kapcsolatban esetleg nem szó szerint olvasandók. Ami minden-
esetre már most felveti azt a kérdést, hogy egy szöveg mennyiben és miként ol-
vasható szó szerint, mintegy 'retorikátlanul', amely kérdés nemcsak hogy nem 
hagyja érintetlenül valóság és szöveg viszonyát,19 de egyenesen azzal a tapasz-
talattal szolgál, hogy a kérdéses viszony (ruha és könyv, valóság és szöveg) lé-
tesülése nyelvi esemény, amennyiben az olvasói döntésektől (például az imént 
hivatkozott szövegrészlettel összefüggésben az erény, hűség, barátság kifejezé-
seknek szószerint vagy ironikusan való olvashatósága) függően válik ellentétté 
vagy azonossággá. Ennyiben az 'elhányt rongyain leírva áll'20 szerkezet metafo-
rikus értelmezése teremti csak meg a rongy és a leírt oppozícióját, annak szó 
szerinti olvasása ugyanis sokkal inkább a funkcionális egymásrautaltság, a köl-
csönösség viszonyát létesíti. Ugyanígy csak bajosan dönthető el, hogy az „Egy 
eltépett szűz gyönge öltönyén" esetében21 a korabeli nyelvhasználat sajátossá-
gáról van szó és az idézett hely ennyiben úgy hangzik, hogy 'Egy meggyalázott 
szűz gyönge öltönyén', vagy az enallage alakzatának használatáról lévén szó, a 
hely a jelzők szintaktikai átrendezésén alapul és akképpen értendő, hogy 'Egy 
gyönge szűz eltépett öltönyén'. Ennek jelentősége pedig valószínűleg abban áll, 
hogy az első értelmezés által az ártatlanság és a meggyalázás ellentétében kiter-
melt antitetikus logika brutalitása (valóság és szöveg masszív ellentétének ismét-
lése ez) és morális felhangja nemcsak elvész azáltal, hogy a második értelmezés 
lehetővé teszi a hely pusztán „gyártástechnológiai" információként való olvasá-
sát, de ezzel maga az ellentét is a nyelv retorikai teljesítményébe helyeződik át, 
amennyiben ez a teljesítmény erósebbnek bizonyul annál a logikai rendnél, 
amely a tropológiát fenntartotta. Amivel az ellentét látszólag csak áthelyeződnék 
szűziesség és bujaság közé, ha az ellentételező logikát nem váltaná fel egy in-
kább iteratívnak nevezhető logika (a diszjunkció egyben törli is a megképződni 
látszó ellentétet), amennyiben az ártatlanság napjait először egy, a szűziesség-
hez tartozó textil-metafora, majd egy ugyanilyen, de már a bujasággal kapcso-
latban lévő metafora helyezi el. A hamis ártatlanság alakzatának (ami a szöve-
giség negatív megítélésének alakzata) ellentétes értékpólusokhoz kötődő 

19 Már ennek a mondatnak az olvasásakor sem dönthető és döntendó el, hogy a szöveg interpretáció-
jának például ezen szegmense nem egy elmélettörténetileg rendkívül jelentős kérdés tárgyalásának me-
taforáira épülő allegória-e csupán. 

20 „Az emberiségnek elhányt rongyain / Komor betűkkel, mint a téli éj, / Leírva áll a rettentő tanulság". 
21 „Az ártatlanság boldog napjai / Egy eltépett szűz gyönge öltönyén, / Vagy egy dühös bujának pon-

gyoláján." 
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metaforákkal való tetszés szerinti megadhatósága ennyiben a retorikai alakzatok 
azon performatív teljesítményére hívhatja fel a figyelmet, ami éppen az alakzat 
szerveződésének saját logikáját ásva alá, felszámolja a valóság és szöveg között 
tételezett, brutalitáson (meggyalázás/eltépés) alapuló ellentétet, azt legfeljebb 
az ilyen tézis-antitézis logika szándékegysége és annak nyelvi (trópusok által 
történő) létesülése közötti diszkrepanciaként hagyva meg. Ugyanígy olvasói 
döntés kérdése az erkölcsi dichotómia fenntarthatósága vagy felszámolódása 
annak a helynek az esetében, ami a 'népboldogító eszmék vértanúit' és a 
'rongykereskedőket' jó és rossz oppozíciójának logikája mentén igyekszik elhe-
lyezni: „Az el nem ismert érdem hősei, / Kiket - midőn már elhunytak s midőn 
/ Ingyen tehette - csúfos háladattal / Kezdett imádni a gálád világ, / Népboldo-
gító eszmék vértanúi, / Ők mind e többi rongy kereskedővel, / Ez únt fejek- s e 
megkorhadt szivekkel, / Rossz szenvedélyek oktatóival / Ők mind együtt - a jók 
a rossz miatt — / Egy máglya üszkén elhamvadjanak?" Az erkölcsi dichotómia 
szerinti megítélhetőség biztosítása ehelyütt a szöveghely szó szerinti értelmezé-
sével kell egybeessen (vértanúk [jók] - rongykereskedők [rosszak]), mert egy 
ironikus olvasat magukat a vértanúkat is a 'gálád világ' elemeként helyezheti el. 
Ennek az iróniának a lehetőségét pedig legalábbis támogatja a hősök tiszteleté-
nek anyagi érdekektől való függővé tételét uraló gúnyos modalitás jelenléte és 
azok az (egy európai szöveghagyomány akár csak paratextuális-kontextuális 
jelenségei által is kitermelt) konnotációk, amelyek 'az el nem ismert érdem 
hőseivel' összefüggésben könnyen humor forrásai lehetnek („meg nem értett 
zseni", elhalálozás és például szoboremelés közvetlen és esetenkénti automati-
kusságát tekintve már-már groteszk összefüggései, stb.; bár a „Csak a halott in-
dián jó indián" nagyon is európai kontextusai némi brutalitást vihetnek a 
szövegbe, amelynek tematikus visszhangja a „feketén születettekkel" összefüg-
gésben jelentkezik később a szövegben). De felvethető akár az a kérdés is, hogy 
az „Országok rongya! könyvtár a neved" verssor vajon rongy és könyv ellenté-
tét vagy rongy és könyv egymásrautaltságát/kölcsönösségét hangsúlyozza-e. 
Grammatikailag ugyanis valószínűleg eldönthetetlen, hogy egy ronggyá tépett 
ország azonosítódik könyvtárként és ennyiben a könyvtár az lenne, ami az or-
szágból megmaradt, ezzel egy bizonyos megőrzódés (akár értékmegőrzés) alak-
zataként jelentkezve [rongy = könyvtár], vagy a könyvtár a rongy-metaforika 
ellentétképző funkciójának megfelelően annak a parazitizmusnak és brutalitás-
nak a megnevezése, ami széttépi az országot/az országot széttépve (azon 
élősködve) létezik [rongy <-> könyvtár]. 

Figyelemre méltó az is, hogy a könyv negatív megítélését konstruáló tépés-, 
szaggatás- és rongy(osság)-metaforika megismétli magát az ellenkező oldal ér-
velésében. Ugyanis a könyvek értékességét/(lét)jogosultságát állító érvelést ís 
ugyanaz a tropológia tartja fenn, ami korábban a negatív megítélést létesítette: 
„Hány fényes lélek tépte el magát, / Virrasztott a szív égő romjai mellett, / Hogy 
tévedt, sújtott embertársinak / Irányt adjon s erőt, vigasztalást". Azzal, hogy a 
szöveg(iség) az (ön)eltépés, a romosság, tehát bizonyos öndestruáló alakzatok 
sorában az eltépettséggel való azonosságként konstituálódik, a szöveg destruk-
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tivitásának brutalitása immáron nem egy szövegen túli valóságra, hanem önma-
gára mint szövegre irányulva válik újraértelmezhetővé. Szöveg és valóság (jó és 
rossz) ellentéte ezzel a szövegbe magába íródik vissza, egy szöveg antropoló-
giai törekvései/funkciói és annak retorikai megképződése közötti viszonyként 
fogalmazódva újjá. A valóság és szöveg viszonyára vonatkozó kérdést („Ment-e 
a könyvek által a világ elébb?") ezzel a magára a szövegre mint tropológiai rend-
szerre vonatkozó kérdés váltja fel, magát a valóságot (amellyel a rongy-
metaforika először szembeállította a szöveget) is a szöveg alakzataként téve 
meghatározhatóvá. Miért lenne ugyanis eredetibb, elsőbb és igazibb az „őrült" 
és a „vak koldus asszony" szinekdochikus figurája, mint az őrült ágyát átvevő és 
az ellentétet megképző „bölcs fej" vagy „a csillagászat" prozopopeiája? Egy szö-
veg önartikulációs törekvései mint immanensen tropológiai műveletek ennyi-
ben a szöveg (státuszának) diszartikulálódását is eredményezik. A metaforika a 
szöveget hol a valóság roncsolásaként [destrukciói, hol pedig a valóság újjáépí-
tésének (irány, vigasz, erő) [konstrukció] az önroncsolásból nyerhető képessé-
geként artikulálja.22 A szövegrész pedig még érdekesebbé válik azáltal, hogy a 
költemény - mintegy képtelen lévén önnön retorikai természetének „olvasásá-
ra" - a szöveg diszartikulációjához vezető metaforika segítségével artikulált szö-
veg jelentőségét grammatikailag (célhatározói szerkezet) éppen az artikuláció 
világosságában, az irány mint konstrukció egyértelműségében adja meg (és ettől 
teszi függővé létjogosultságát is) [azért, hogy irányt, erőt, vigasztalást adjon]. 
Ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy a „szív égő romja" és az „eltépett lélek" 
metaforái antropomorfizmusokkal [irány, erő, vigasztalás] válnak helyettesít-
hetővé, hanem felvetődik a metaforikus, trópusokra épülő nyelvnek egy kogni-
tív igényű nyelvvel való felválthatóságának kérdése, ami a szöveg valamely 
nem-nyelvi valóságra történő vonatkoztatásának igényét (annak valósággá való 
átváltozását) juttatva érvényre egy nagyon markáns olvasói stratégiát működtet. 
Ez a stratégia a nyelv kognitív funkciójának biztosítása érdekében grammatikai 
szerkezetekkel kell hogy felcserélje a retorikai szerkezeteket, amennyiben „a 
grammatika a logikát szolgálja, ami viszont a világról való tudás megszerzésére 
kínál lehetőséget".23 A trópusok antropológiai szerkezetekben való rögzítésé-

22 Ami mindenesetre világossá teszi azt is, hogy mennyire kétséges vállalkozás egy trópus »intencio-
nális struktúraként" való meghatározása (vmit [ellvégezni). Vö. Paul de MAN: Dialogue and Dialogispt. In: 
The Resistance to Theory. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986. 111. 

23 Paul de MAN: Ellenszegülés az elméletnek. 107. - Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy 
nem csak mi magunk nem gondoljuk úgy, hogy grammatika és retorika (de Man ezen írása szerint is „bi-
zonytalan") viszonya kielégítően megadható volna ezzel az ellentéttel, de maga Paul de Man is valószí-
nűleg csak lehetséges (és minden bizonnyal értelmezésektől függő) ellentétről beszél, amennyiben más-
hol a grammatikát (például mint grammatikai eldönthetetlenség) magát is trópusként értelmezi: „[...] 
olyan trópusokkal mint a grammatika és a szintaxis (amelyek a betű szintjén funkcionálnak, anélkül hogy 
szerepet játszana bennük egy ikonikus faktor)". (Paul de MAN: Shelleys Entstellung. 169.1 Nem érdeltelen 
ennyiben felhívni a figyelmet arra, hogy a költemény elején írva álló tanulságot szervező antithetont 
(„Hogy míg nyomorra milliók születnek, / Néhány ezernek jutna üdv a földön") éppen egy grammatikai 
forma: a feltételes mód jele mozdítja ki nyomor és üdv, sok és kevés oppozíciójának merevségéből! 
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nek és a retorikai terminusok grammatikaiakkal való kicserélésének funkcióját 
az idézett helyen a célhatározói szerkezet látja el, amennyiben nagyon agresszí-
ven írja felül, törli el (deretorizálja) a metaforák nyelvét, lehetetlenné téve pél-
dául ok és okozat viszonyának nem grammatikai, hanem mondjuk metonimikus 
(tehát retorikai jellegű) létesülését. A célhatározói szerkezet grammatikai és az 
irány szemantikai egyértelműsége azonban hangsúlyozottan csak a szöveg 
retoricitásának olvasására való képtelenség (egy ambiguitás észre nem vétele) 
árán konstituálódhat meg, hiszen a szöveg hasznosként mert iránymutatóként 
való artikulációját biztosító metaforák éppen az irány összezavarásának, az 
oppozicionalitás és az erkölcsi dichotómia tájékozódást segítő logikája felszá-
molásának trópusaiként értelmezhetők. Azáltal pedig, hogy a szöveg elején 
megfogalmazott tanulság maga is „feírva áll", a szöveg nyelvének kognitív hasz-
nálata összeütközésbe kerülhet a nyelv használatának performativerejével, a ta-
nulság táblaszerű figurájának defigurációját eredményezve ezzel. A szöveg 
fenomenalizációját/érzéki megjelenítését megteremtő hasonlat (az írás betűi ko-
morak, „mint a téli éj") ugyanis nemcsak az írás, de az eltörlődés, az eltakarás 
képzeteit is felkelti. A téli éj komorságának hasonlata ennyiben nem csak látha-
tóvá/olvashatóvá teszi a szöveget/a 'rettentő tanulságot', de az áthatolhatatlan-
ság, a takarás konnotációival annak gyanúját teremti meg, hogy esetleg nem az 
van odaírva: egy szöveg félreolvasásának, a tanulság olvashatatlanná válásának 
szó szerinti (rosszul látni egy írást) vagy figuratív (egy szöveg félreértésének 
szükségszerűsége) jelentkezése ez a szövegben, ahogy a szív égő romjainak 
egységes iránnyá épülő története is az olvasás allegóriájaként olvasható. Amivel 
kapcsolatban a Vörösmarty-szöveg azzal a tanulsággal is szolgál, hogy a közöl-
hető és hirdethető „tanulság" szerveződésének a trópusok rendszere általi alá-
ásása és leépítése nagyon könnyen maga is olyan transzparenciában rögzülhet, 
amely a trópusok identifikálása és analízise következtében maga is egy tábla-
szerű transzparens figurájává válhat, akárcsak a tanulság. Mert nem csak a kog-
nitív (és közösségi) stratégiákat működtető, antropológiai érdekeltségű és igé-
nyű nyelvet konstituálja az önnön retorikájának olvasására való képtelenség, de 
magát ezt a felismert vagy fel nem ismert (nem olvasott) tropológiát is egyfajta 
olvasás/értelmezés hozza létre. Mert „elképzelhető-e vajon egy szöveg olyan re-
torikai analízise, ami nem előfeltételez a maga részéről hozzárendelő és ezzel 
'félreolvasásokat' [misreadings] termelő interpretációkat?"24 A Gondolatok a 
könyvtárbant olvasva is láttuk, hogy gyakran a szó szerinti és a figuratív jelen-
tés közötti olvasói döntések konstruálják (vagy dekonstruálják) úgy a szöveg 
tropológiáját, mint annak logikai szerveződéseit is. Ennyiben például a metafo-
rika bizonytalanságainak olvasása is olyan értelmezés- és olvasásmódok függvé-
nye, amelyek képesek a szó szerintiség és a figurativitás egymás mellett való 

24Jürgen FOHRMANN: Misreadings revisited. Eine Kritik des Konzepts von Paul de Man. In: Ästhetik und 
Rhetorik. Lektüren zu Paul de Man. [Hrg. von Karl Heinz BOHRER] Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993. 91. 
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olvasására (ami bizonyos értelemben azért egymás elleni olvasás is). A tanulság 
megképződésének retorikai aláásása ezért éppen úgy egy olvasás (ami más-
részről és talán szükségszerűen mindig valaminek a nem-olvasása is) teljesítmé-
nye, ahogy a - főleg a költemény második felében felerősödő - antropológiai 
regiszter is az. Fohrmann Paul de Man-kritikája is éppen az értelmezés (de Man 
terminológiája szerint inkább az olvasás) alakzat-képző szerepének 'eltüntetésé-
ben' látja megadhatónak a de Man-i dekonstrukció módszertani korlátait, 
amennyiben annak centrumában ezzel egy „koncepcionális ellentmondás" áll-
na. Ugyanis „a nyelv mint tiszta, a jelölők puszta játékaként, a jelölés kizárása-
ként értett nyelv de Man számára nem lehetséges; a nyelv retorikai-figuratív sík-
jának felmutatásaként értendő analízis azonban mégis ezt a játékot képezi 
mintegy még egyszer le, amennyiben az egy olyan autonómmá válásra(hoz)25 

vél ráakadni(eljutni), amely kivonja magát a jelentést képző definitív hozzáren-
delések alól. Az, ami a jelentést lehetővé teszi, már minden jelentést megelőzően 
készen áll. Ez az, amit szcientifizmus alatt értettem. Az nem más, mint a figurá-
ció tiszta analízise lehetőségének elfogadása... [Ami pedig] éppen a nyelv 
'önmagánál-való-létének' [értsd: tiszta prezenciájának] - a szövegek retorikai 
természetének tovább már nem kutatható felmutatásában történő - helyreállítá-
sához vezet". Ezért vélekedik Fohrmann úgy, hogy „a figurális rend maga is csak 
értelmezés útján nyerhető [...] Ennyiben pedig maga a figurális diagnosztika is 
már egy hozzárendelő eljárás effektusa, tehát pontosan egy hermeneutikai akti-
vitás eredménye".26 Mindezt figyelembe véve felvethető az a kérdés, hogy 
amennyiben maga a valóság is a szöveg alakzata,27 úgy az a sor, hogy „Világ és 
vakság egy hitvány lapon!", nem olvasható-e az ellentételezés logikájának ma-
gába a szövegbe való visszaíródásán túl, annak az olvashatatlanságnak az alle-
góriájaként, ami nem egyszerűen az egymás olvasására való képtelenségben áll, 
hanem abban, hogy a nyelv mint immanensen tropológiai rendszer különböző 
használatai (esetünkben egyrészről egy kognitív funkciójú, perzuatív használat, 
másrészről pedig a nyelv performativitása) éppen ezen képtelenség szerint 
működtethetőek csak. Sőt a „világ" kifejezés különböző jelentéseinek figyelem-
be vétele (mondjuk 'hermeneutikai aktivitás') szép példája lehet annak, hogy a 
nyelv kognitív-perzuatív és performatív használatának „egy lapon" (egy szöveg-
ben) való kereszteződéseként meghatározható defigurációt (például a tanulság 
tábla-figurájának olvashatatlanná válását) mint a szöveggel kapcsolatban tett fel-
ismerést (belátást) miképpen mozdítja ki egy trópus (esetünkben inkább egy 

25 E helyütt jegyzendő meg, hogy David Martyn tanulmánya az olvashatatlanság autonómiájával kap-
csolatban nem csak azt hangsúlyozza, hogy az éppúgy kánonképző erőként, „válogatási kritériumként" 
funkcionál, mint a különféle ideológiák, de felteszi azt a kérdést is, hogy azáltal, hogy a de Man-i dekon-
strukció szerint egy szöveg olvashatóságához mindig „ideologikus eredet tapad", nem íródik-e vissza 
minden olvasás (így akár de Man-é is) az ideológia elméletébe. [David MARTYN: Die Autorität des 
Unlesbaren. In: Ästhetik und Rhetorik. 17. sk. és 22. sk.] 

26Jürgen FOHRMAN: i. m. 87. és 93-
27 Lásd a csillagászat és a vak koldus asszony trópusainak elsődlegességére vonatkozó kérdésfelvetést. 
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olvasásalakzat) abból az autoritásból, ami magát a defigurációt is képes figura-
ként az értelmezésbe visszaírni, vagy inkább -rajzolni.28 Amíg ugyanis a 'világ' 
mint élet, környezet, mint konstrukció nyer értelmet, addig a szöveghely (és ezt 
korábban már említettük) a konstrukció vakság árán való megképződésének al-
legóriájaként olvasható. Ha azonban a kontextus (csillagászat, vak asszony) tró-
pusainak megfelelően a látás képességeként, szemünk világaként értelmezzük 
a kifejezést, akkor a vakságnak és a látásnak az egy szövegben való elhelyezé-
se már egy szöveg meglátásainak és az ezen meglátások labilissá válása iránti 
vakságnak az alakzata lehet; ami azzal, hogy felhívja a figyelmünket az egy szö-
veggel kapcsolatban tett belátásaink kimozdíthatóságára, egyben önmagát is ol-
vassa. És ez esetünkben jóval több a diskurzusvezetés egy metaforájánál. A köl-
temény második felében29 felerősödő antropológiai és történelemfilozófiai 
regiszter és ennek egy szónoki, intencionális-ornamentális értelemben vett reto-
rikai eszköztár30 használatával (például szemrehányó kérdések [epiplexis]; az in-
dulatok felkeltését és kifejezését szolgáló felkiáltások [mondjuk exclamatio]; a 
válasz kifejthetósége érdekében feltett ál-kérdések stb.) való egybeesése a szö-
veg önartikulációs törekvéseinek konzekvens újjászervezéseként értékelhetők, 
ami a rongy-metaforika elhagyásával és a szöveg-valóság összefüggések háttér-
beszorításával egyben a beszédmód (és az artikulációs stratégia) jelentős meg-
változását is eredményezi. És bár erősödik a szentenciózusság, az valójában 
csak a tropológia szöveget artikuláló törekvéseinek kisiklásával szembeni vak-
ság perzuatív retorikájaként valósulhat meg. A meggyőzés magát minduntalan 
újjáépítő teljesítményét pedig a felfelé irányulás egy olyan tropológiája (egy 
szellem felküzdése, köveket összehordani, 'a menny ajtaja', „magas gyönyör", 
„lelkünk a szárny") szervezi, amelyek az iránymutatás trópusaiként a meggyőzés 
kommunikációs (kérdés-válasz) modelljének diszfunkciói következtében Bábel 
allegorikus történetébe omlanak vissza („S ha összehordtunk minden kis követ, 
/ Építsük egy újabb kor Bábelét"). Amit persze a szöveg megpróbál úgy újraírni, 
hogy az egészen a „csillagokig" érve lehetőséget nyújt majd „a menny ajtaján" 
való bepillantásra, ám intenció és megvalósulás diszkrepanciáját (lásd magának 
a bibliai történetnek a „tanulságát") ily módon megismételve, éppen egy (alle-
gorikus szöveg) tanulság(ának) lényegi olvashatatlanságára (félre-értésére) hívja 
csak fel a figyelmet, az egy szöveg performativitása és kognitív funkciói közötti 

28 Vö. ahogy Paul de Man a Shelley alakjának helyreállításában édekelt totalizáló/monumentalizáló ér-
telmezési stratégiákat a vízbe fűlt és eltorzult Shelley alakjával írja felül, a szöveget ugyan nem egy alak-
funkció egysége, de „egy törés általi sebesülés" glegessége szerint határozva meg. 

29Tulajdonképpen attól a helytől, hogy „Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt". 
30 Nehéz kérdésnek tűnik számunkra, hogy mennyiben létezik egyáltalán ez az eszköztár és mi a 

viszonya a fonológiai, szintaktikai, szemantikai alakzatokhoz (főleg akkor, ha egyes - nagyon sok vonat-
kozásban azért igen hasznos - retorikai traktátusok például a chiazmust és az oxymoront is (!) ezen esz-
köztár részeként óhajtják tárgyalni. [Vö. SZÖRÉNYI-SZABÓ: Kis magyar retorika. Helikon, 1997.1) Ahogy 
kérdés marad az is, hogy miképpen állíthatók egymással szembe az általunk (is) használt retorika-fogal-
mak. 
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törést megintcsak31 magán az alakzaton belül helyezve el. De az, hogy az irány 
tropológiájának ezen összeomlása32 a tanulságot is mindig újraindítja, arra lát-
szik utalni, hogy a tanulság annak - a saját nyelvi létesülésének olvasására való 
képtelenség által szervezett - illuzórikus retorikának a trópusa, ami az állandó 
újjászervezhetőség („mégis"-)alakzataként antropológiai („olvashatósági") funk-
ciók letéteményese. Korábban már Szegedy-Maszák Mihály is felhívta a figyel-
met arra, hogy a vers zárlata „nem olvasható úgy, mint a feltett kérdésre adott 
válasz",33 és nem ez az egyetlen példa az említett kommunikációs diszfunkció 
jelenségére. Mert ahogy a vers első felében ugyanaz a tropológia tartotta fenn a 
könyv elleni és melletti érvrendszert, úgy a könyvek haszontalanságának vissza-
vonása [„Oh nem, nem! amit mondtam fájdalom volt"-tól a „S az isten képét szíj-
jal ostorozzák"-ig], talán a nyitó sor kivételével, nem is reflektál a könyv mellet-
ti érvekre, ellenben a fájdalom indoklása kapcsán nagy erőkkel ismétli az annak 
haszontalanságára vonatkozó meggondolásokat. Ennek kontextusában valójá-
ban érthetetlen, hogy a következő szakaszban hogyan (és legfőképpen hol, hi-
szen 'a föld csak alig bír még egy zugot', ahol a „legkelendőbb név az emberé", 
de még ebben a zugban is 'baromnak tartják az isten képét'!) 'kezd felküzdeni 
egy újabb szellem', amiért „mégis - mégis fáradozni kell", és ami világos irányt 
mutathat („Egy új irány tör át a lelkeken"). A tanulság (amiért „csüggedni nem 
szabad") azonban megint „olvashatatlanná válik", ahogy a következő szakasz-
ban [a „Rakjuk le, hangyaszorgalommal..."-tói az „És kezdjünk újra tűrni és ta-
nulni"-ig] éppen a szöveg diszartikulációjának előbb említett allegóriájába íródik 
be(le), ami magával a tanulsággal kapcsolatban is felveti azt a kérdést, hogy az 
nem válik-e ezzel az artikulációs törekvések kisiklásának állandó („mégis") is-
métlésévé („Ez hát a sors és nincs vég semmiben? / Nincs és nem is lesz, míg a 
föld ki nem hal / S meg nem kövülnek fiai." - kiemelés tőlem).34 

Az egy szöveg mint tropológiai rendszer nyelvének kognitív-perzuatív érde-
kek szerint való működtetése és annak performativitása közötti hiátus ennyiben 
nem csak felszámolhatatlan, de rámutat arra a szerepre is, ami ezzel a töréssel 
kapcsolatban az olvasásra hárul, és ez igazán lényegivé persze akkor válik, ha a 
meggyőzés éppen a szöveg (ilyen vagy olyan irányú) artikulálására irányul. Mert 
a nyelvhasználatok közötti hiátus mintha magának a szövegnek mint egymagá-
ban megmutatkozni képesnek/mint egy analizálható retorikai mező autoritásá-

31 Lásd vakság és világ egy lapon történő elhelyezését. 
32 Ami a tematika (a bölcselet) szintjén nem csak a magasság és a sár, az üdv és a tűrés, de éppen ta-

nulság és újratanulás (lásd „Leírva áll a rettentő tanulság: (...) És kezdjünk újra... tanulni.") váltakozásá-
ban jelentkezik, Vörösmarty ciklikus történelemfelfogásától korántsem idegen módon. 

3 3 SZEGEDY-MASZAK Mihály: A kozmikus tragédia romantikus látomása. 1 9 5 . Megjegyzendő, hogy ez-
zel összefüggésben Szegedy-Maszák is hangsúlyozza, hogy „a Gondolatok-at... nem úgy kell felfognunk 
mint tézist és ellentézist". (Uo.) 

34 Amit végső soron alátámaszt az utolsó szakasz irány- és magasságválsága: a „Mi dolgunk a világon?" 
kérdésre való válasz egyszer befelé („tápot adni lelki vágyainknak") és az ég felé ('hitvány madaraknál' 
magasabbra) irányul, majd kifelé („Előttünk egy nemzetnek sorsa áll") és egy egészen emberi lehetőség 
magasságának maximuma („Olyan magasra tettük, mint lehet") szerint határozódik meg. 
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nak a lehetőségeit fenyegetné és fenyegeti is.35 Ezért fogalmazhat Kulcsár-Szabó 
is úgy, hogy „ez a törés felfogható egyfajta 'kommunikatív' gesztusként, mint va-
lami hívás egy mindenkori másik (nem feltétlenül emberi, hanem akár textuális) 
instancia felé, am(/k)it olvasónak/olvasásnak is lehetne nevezni".36 Ami a trópu-
sok olvasásával kapcsolatban sem csak a már említett következményekkel jár 
(hogy tehát az olvasás nem egyszerűen felismer egy trópust, hanem teremti is), 
de azzal a tapasztalattal is szolgál, hogy a jelentések közötti eldönt(het)etlenség 
(retoricitás) csak annyiban érthető a szöveg sajátosságaként, amennyiben az 
olvasást ennek az eldönthetetlenségnek a fenntartásaként/fenntarthatóságaként 
és felszámolásaként/felszámolhatóságaként, azaz lényegi37 dialogicitásként ért-
jük. És ha felidézzük, hogy Blumenberg - a jegyzetben már hivatkozottakon túl 
is - a monologicitással hozza összefüggésbe a didaxist, amennyiben úgy fogal-
maz, hogy „a retorikai meggyőzés [Überredung] egyoldalúsága" ellen Platón 
eszköze a dialógus volt, és hogy egy „Platón által befolyásolt hagyomány számá-
ra a dialógus foglalta el azt a helyet, amit a tanító költészet birtokolhatott 
volna",38 akkor a Vörösmarty-vers olvasása során tett észrevételeink talán éppen 
a - Vörösmarty kapcsán sokat említett - gondolatisággal összefüggésben lehet-
nek termékenyek. Ennyiben a didaxist a gondolatiságtól valószínűleg viszony-
lag messze kell elhelyeznünk,39 amennyiben azt [tehát a didaxist] leginkább a 
nyelv kommunikációs modellként való felfogása, az intencionalitás, az 
aposztrofék által teremtett figurák/instanciák közötti hierarchikus viszony, egy 
viszonylag szilárd antitetikus logika és erősen perzuatív retorika jellemzi. A 
Gondolatok ezzel szemben nem csak a saját pozíciók kimozdíthatóságára szol-
gál példaként, de világossá teheti azt is, hogy egy tanítható igazság nyelvi léte-
sülése valószínűleg ideologikus stratégiák működtetésével esik egybe, ideológi-
án a kognitív és performatív nyelvhasználat közötti hiátus eltüntetését értve. 

35 Ezzel kapcsolatban lásd Kulcsár-Szabó Zoltán pontos megfogalmazását: „[A másik számára idegen-
nek maradni joga] mint interpretációs érdek amúgy különösen méltánylandó, viszont előfeltételezi az iro-
dalmi szöveg önprezentációjának lehetőségét (hiszen ez esetben a szövegnek bármifajta „másik" közre-
működése nélkül kellene megmutatkoznia)." KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Allegorézis, ismétlés, dialógus. 
Irodalomtörténet 1998/1-2. 155. 

361. m. 159. 
37 Hans Blumenberg ugyanis Platón kapcsán figyelmeztet bennünket, hogy bár „a platóni dialógus ép-

pen azokat az előfeltevéseket zárja ki, amelyek a tanító költészetet lehetővé teszik: nevezetesen az uni-
verzum közvetítendő elméleti képének egyértelműségét és véglegességét", 'a didaktikus költészeti for-
mának a dialógus általi blokkolását mégis csak akkor láthatjuk a maga jelentőségében', ha „látjuk, hogy 
miképpen veszíti el Platónnál a dialógus eredeti szókratikus funkcióját, pusztán csak formálisan rejtve el 
a tanító célzatú előadás egyoldalúságát, a Timaioszban maga Platón is egy univerzális világábrázoláshoz 
jutva el, amelynek pusztán látszólagos dialógusformája nagyon könnyen helyettesíthető volna tanító köl-
teménnyel." In: Poetik und Hermeneutik III. Wilhelm Fink Verlag, München, 1968. [Zweite Diskussion] 
554. 

38 Uo. 
39 Talán nem véletlenül fogalmaz Szegedy-Maszák Mihály is úgy, hogy 'bár a bölcseleti igény már Bes-

senyei korát is jellemzi', de a 1 8 - 1 9 . század fordulójának verseiben „jelenlévő gondolati elem legtöbbször 
inkább az eszmetörténet, mint az esztétikai hatás mibenlétét kereső történeti poétika szempontjából ér-
dekes". SZEGEDY-MASZÁK: i. m. 1 8 4 . 



Schein Gábor 

A „TRANSZCENDENTÁLIS KÖLTÉSZET" METAFORAELMÉLETE 
NOVALIS JEGYZETEIBEN 

Peter Szondi a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején tartott berlini 
egyetemi előadásában az irodalmi hermeneutikát, azaz az irodalmi művek in-
terpretációs tanát „ma még nem létező"1 tudományként jellemezte. Ekkor már 
második, javított kiadásában is olvasható volt Gadamer mérföldkőnek számító 
összefoglaló műve, az Igazság és módszer, és 1970-ben megjelent Jauß Az iro-
dalomtörténet mint provokáció című kötete is. Éppen ezért kelthetett Szondi 
megállapítása különösen nagy figyelmet, hiszen úgy vélte, hogy az irodalmi 
hermeneutika kialakulatlanságának okai „a ma létező hermeneutika tulajdonsá-
gaiban" kereshetők. Vajon igaza volt-e, amikor kora fenomenologikusan meg-
alapozott német hermeneutikájának szemére vetette, hogy gyakorlatában 
hajlamos elfeledkezni arról, hogy nem csupán maga a befogadás, hanem az ol-
vasás és a megértés stratégiáinak premisszái is történeti meghatározottságúak, 
ami azt jelenti, hogy azok a problémakötegeket jelölő fogalmak, amelyeket az 
írás és az olvasás műveletei egy-egy kor horizontján mozgásba hoznak, maguk 
is részesei az értelmezéstörténet alakulásának?2 E vitában Szondi Nietzsche 
A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról című esszéjében megfo-
galmazott nyelvkritikájának egyik jogos következtetését vonta le akkor, amikor 
azt mondta, hogy a hermeneutikát a nyelv eredendő metaforikussága miatt „a 
ma szintén nem létező történeti poétikához és a retorikához" kell közelíteni. 
Peter Szondi ehelyütt szemlátomást nem vett tudomást a korszak francia iro-
dalomtudományának eredményeiről, ahol a retorika hagyományainak újragon-
dolása már jelentős teljesítményekre tekinthetett vissza. Ő a modern német 
hermeneutika horizontján fogalmazta meg a kritikáját, tehát arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az írás és az olvasás során megalkotott igazság megtörténése, ez 
a hangsúlyozottan temporális folyamat, nem utolsósorban egy sor nyelvelméleti 
és történeti-poétikai tudáson alapul. 

Egy olyan vizsgálat, amely a modern költészet poétikatörténeti kutatását ösz-
sze kívánja kapcsolni az irodalmi hermeneutika, közelebbről a metaforaelmélet 

1 Peter SZONDI: Bevezetés a hermeneutika ha Budapest, T-Twins, 1996. 20. 
2 „A hagyományos, tehát történeti és ennyiben saját pozíciójától függetlenedni kívánó filológia meg-

rendülése - amiről képviselői nem tudnak, s ezért önbizalmuk egyre csak nő - határozza meg korunk 
hermeneutikáját. Ez különösen a hatástörténet fogalmában mutatkozik meg, melyet bevonnak az inter-
pretációba - Benjamin csakúgy, mint Gadamer vagy a mai irodalomtudományban Hans Robert Jauß, per-
sze mindegyikük más-más formában." (Peter SZONDI: uo.) 
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kérdéseivel, aligha kerülheti meg a valóság fogalmának történetiségében rejlő 
problémákat, amelyek egyszersmind a retorikai, filológiai és a nyelvelméleti dis-
kurzusok területét is megnyitják a vizsgálat előtt. Hiszen a modernség hagyomá-
nyában az irodalom, sőt lényegében minden artefaktumban megnyilvánuló 
művészet fenomenológiai jellegű meghatározási kísérletében rejtetten vagy ki-
fejtetten jelen volt az adott és az alkotott valóság, azaz a fikcionalitás feltételezett 
ellentétének gondolata, amely egyszersmind olyan poétikai, kritikai és recep-
ciós sémákat helyezett jogaiba, amelyek a fordulat, az átfordulás és a reflexió 
szintézisteremtő szerkezeteiben kívánták feloldani a világ valóságosságának és 
a művészet fikcionalitásának különbségét. Ám a valóság fogalmának történeti 
szemlélete kétségkívül elbizonytalanít minden olyan meghatározási kísérletet, 
amely a fiktív és a valóságos létmód elhatárolását tűzi ki céljául. Aligha véletlen, 
hogy azok a szerzők, akik az utóbbi évtizedekben újra vita tárgyává tették a 
kanti esztétikai modell alapfogalmait, a vita során rendre visszatértek a német 
kora romantika legfontosabb szerzőinek sokszor éppen Kanttal szemben kifej-
tett gondolatmeneteihez, mert a valóság fikcionalizálódása, ami előbb a film, 
majd később a televízió és a számítógépes kommunikáció elterjedésével az 
egyik leghatékonyabb társadalomszervező erővé vált, először az б töredékes 
jegyzeteikben kapott hangsúlyos szerepet. Mielőtt egy nem kanti esztétikai mo-
dell poétikatörténeti megfontolásainak nyomába eredve mi magunk is vissza-
lépnénk a német kora romantika korába, hogy onnan induljunk el a ma felé, 
vizsgálatunk határait érdemes először elméletileg kijelölnünk. 

Abban a bizonytalanságban, amelyet a fiktív és a valóságos elhatárolhatatlan-
sága okoz, aligha választhatunk magunknak termékenyebb kiindulópontot, 
mint Hans Blumenberg 1973-ban megjelent tanulmányát,3 amelyben a későbbi 
nagy hatású metaforaelméleti művek szerzője először tett kísérletet arra, hogy a 
metaforák valóságfunkciójának téziseit kidolgozza. Blumenberg abból a filozó-
fiatörténeti érvekkel jól alátámasztható megállapításból indult ki, hogy a való-
ságfogalom meghatározatlansága és történetisége a Leibniz utáni filozófiában a 
valótlanság korlátlan lehetőségein alapszik. Ám amennyiben a valótlanságra 
lehetőség kínálkozik, azt arisztotelészi értelemben - fikcionális létezőként - az 
esetlegesség, vagyis a lehetséges lehetőség körébe kell sorolnunk. Mindez azt 
jelenti, hogy a valóság és a fikcionalitás nem szimmetrikus ellenfogalmak, a 
valóság történetiségét a nem szükségszerű valóság történetiségének terében' kell 
megértenünk. E belátást foglalja össze Blumenberg alaptézise, amely szerint 
valóságos az, ami nem valótlan. Ez az egyszerű, már-már banális kijelentés való-
jában fontos kihívást fogalmaz meg: az a bizonytalanság, amely a valóság fogal-
mának történeti szemléletében megnyilatkozik, arra utal, hogy e fogalom je-
lentése betölthetetlen, így minden jelentésadási kísérletnek a fikcionalitás 
túlerőben lévő fogalmával együtt kell mozognia. 

3 Hans BLUMENBERG: Zum Wirklichkeitsbegriff. Mainz, Verlag der Akademie der Wissenschaftlichen 
Klasse, 1973. 
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A falszifikáció egyszerűen utolérhetetlen, állítja Blumengberg. Álláspontja 
bizonyos mértékben közelít Vaihinger, az als-ob filozófusának - provokativitá-
sukból máig sem veszített - belátásaihoz. Ő a nietzschei retorika megfontolásai 
alapján úgy vélte, hogy a gondolkodás, illetve az igazság minden tételezése, 
tehát a tudománytörténet egésze is a szabályozott tévedés formáját öltve a fik-
cionalitás területén mozog, ezért nincs lehetőség verifikációra, csak falszifiká-
cióra. Az igazság ebben az összefüggésben nem más, mint a legsikeresebb 
fikció, ahogyan a valóság sem egyéb, mint a leghihetőbb fikció. De amíg Vaihin-
gernél a valóság és a valótlanság elve egyesül egymással, és minden tényállást 
különböző erejű fikcióként értelmezve megkülönböztethetetlenné válik a világ 
megalkotása és eltörlése, Blumenberg nem megy el idáig, csupán azt állítja, 
hogy a fikcionalitás mindig túlerőben van, azaz hiába tételezzük föl a fiktivitás-
sal ellentétes valóság létét, az sosem adódik a szemlélet számára, mindig elbe-
szélhetetlen marad. Vele szemben a destruálhatatlan fiktivitás mutatkozik meg 
szüntelenül, és e valótlansághoz képest amelyben a fikciók mindig újabb fik-
ciókkal helyettesítődnek, a valóság csupán antifikcióként tételezhető fel. Ezért 
idézhette Blumenberg végkövetkeztetésében egyértőleg Kafkát, aki szerint a va-
lódi realitás sosem reális. E belátással lényegében azonos következtetésre jutott 
mintegy két évtizeddel Blumenberg után Odo Marquard is, amikor számot ve-
tett azzal, hogy ott, ahol a valóság a fikciók összjátékává változik, a fiktivitás elve 
többé nem szolgálhat a művészet definiálásának alapjául. „A művészet ebben a 
helyzetben antifikcióként kezd el viselkedni", és miközben menedéket nyújt az 
elméletnek, „szóhoz juttatja azt, ami a jelenkori valóság szélsőséges fikti-
vitásában non-fiction valóság marad, mindenekelőtt a halált".4 

A falszifikáció túlerejének értelmezésekor Blumenberg lényegében megma-
rad a kanti létfogalom szemléleti körén belül, amennyiben a szükségesség elvét 
teszi meg a létfogalmat kimerítő eset alapjául. Kant a szükségességet olyan a 
prorizmusként határozta meg, amely a lehetőség feltételét biztosítja. Ám a szük-
ségesség elve természetéből fakadóan gyengíti az a priori más meghatározásait, 
a változatlanságot és a viszonyok adekvációját, mert a létfogalom megalapozá-
sa közben a valóság puszta jelenséggé válik, amelynek jellegéhez éppúgy a le-
hetségesség tartozik hozzá, mint minden fiktív esetéhez, amely nem valóságos. 
A szükségesség elvének e nagyívű karrierje kétségtelenül Leibniz Theodicée 
című munkájában vette kezdetét. Leibniz itt nyilvánvalóan arra tett kísérletet, 
hogy miközben a világot a rossz szükségességének elismerésével a lehetséges-
ség elvéből kiindulva értelmezte, ne kelljen nyíltan ellentmondania Arisztote-
lésznek, aki az Organon második könyvének oly sokat értelmezett 13- fejezeté-
ben az övével ellentétes végkövetkeztetésre jutott.5 A rossz nála - a jóval azonos 

4 Odo MARQUARD: A művészet mint antifikció. Pannonhalmi Szemle 1998/3- 100. 
5 „Világos a mondottak alapján, hogy ami szükségszerűen van, az valóságosan van; tehát ha előbbiek 

azok, amik mindig vannak, akkor a valóság is előbb van, mint a lehetőség." ARISZTOTELÉSZ: Hermeneutika. 
1 3 , 2 0 (RÓNAFALVI Ödön fordítása). 
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módon - inverzív formában, a lehetőség feltételeként, azaz szükségszerűség-
ként igazolta az abszolút jó helyére kerülő lehetséges legjobb optimumának 
megvalósulását. A szükségességnek ez az elve átélte a theodicaea „transzcen-
dentális dedukcióvá" való szekularizálódását, amikor Kant a „jogi vizsgálat" cím-
zettjévé az igazolásra szoruló isten helyett az igazolásra szoruló embert tette 
meg.6 A kanti paradigmán belül Blumenberg ezért fogalmazhatja meg a világ 
fikcionalitásának, eredendő falszifikációjának problémáját, és ezért térhet vissza 
Leibnizhez, aki szerinte belátta, hogy a valóság teljes szimulációja nem csalás, 
mert sem a realitás fogalmát nem tudjuk megalapozni, sem azt nem vagyunk ké-
pesek bebizonyítani, hogy az elképzelt dolgok ártalmasak. Mindez alátámasztja 
azt a feltevésünket, hogy a szükségesség elvéhez hozzátartozik a tévedés, a lát-
szat, az érzéki csalódás és az öncsalás, egy szóval a valóság mint falszifikáció, 
ami nem morális értelemben vett hazugság, azaz fikció. Blumenberg törekvése 
nyilvánvalóan arra irányul, hogy a szükségszerűség elvével szemben erősítse az 
a priroricitás egyéb meghatározásait, mindenekelőtt a változatlanságot. Ezt az 
igényt jelenti be rejtett Kant-kritikájában, amikor azt mondja, hogy mivel a ha-
gyományos létfogalmat a szükségszerűen létező dolog meríti ki példaszerűen, 
ezért e létfogalom körében a valóság nem lehet más, mint a szükségszerű kon-
tingens redukciója, azaz a lehetségesség megvalósult esete. A változatlanság el-
vének védelmében teszi meg opcióját, amely egész későbbi pályájára nézve 
alapvető fontossággal bír, hogy valóság nem csupán egy dolog aktualizációját 
jelenti a puszta lehetőséghez képest, hanem annak tudati aktualizációját is. A tu-
dati aktualizáció, azaz az absztrakciók kialakulása természetesen csak nyelvi fo-
lyamat lehet. E nyelvi mozgást a metaforicitásban éri tetten, amelyet Nietzsche 
megszabadított a falszifikáció morális megítélésétől. Ezért állíthatja Blumenberg, 
hogy a metafora, amely itt már kilép a hagyományos stilisztika és a régi retorika 
szemléleti köréből, nem utólagos illusztrációja a valóság túl absztrakt fogalmá-
nak, hanem elsődleges ösztönzés arra, hogy az absztrakcióval foglalkozzunk. 
Mindez azt jelenti, hogy a valóság tudati fogalmához vezető utat a metafora nyit-
ja meg, azt viszont semmi esetre sem, hogy e nyelvi mozgás kivezetne az illú-
ziók köréből: a valóság tudati fogalma éppen úgy fikció marad, mint maga a 
valóság. 

Úgy tűnik, a kanti paradigmán belül Blumenbergnek nem sikerülhetett 
megerősítenie az a prioricitásnak azon meghatározottságát, amely képes lett 
volna ellenállni a fiktivitás túlerejének. E programot részben feladva későbbi pá-
lyáján azt vizsgálta, hogy a metaforicitás az absztrakció legfelsőbb szintjét meg-
nyitva miként helyettesíti maradéktalanul a fiktívvé vált valóságot újabb fikciók-
kal, és hogyan alapozza meg a lét falszifikatív természetű értelmezhetőségét. 
E kérdés vezet át a világ olvashatóságának paradigmájába, és teszi számunkra is 
fontossá a benne megszülető metaforaelméletet. E paradigmában a metaforicitás 

6 O d o MARQUARD: i. m . 9 2 . 
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minden más nyelvi mozgást megelőz és koordinálja őket, miközben maga is ér-
telmezésre szorul. E koordináció egyszersmind a fiktivitás végtelenül tág 
lehetőségeinek korlátozását is jelenti, mert a metaforának az olvashatóság fenn-
tartásának érdekében meg kell őriznie a jelentés és a jelentett különbségét, hi-
szen - Mallarmé szavával - ahol minden metaforikus értelmű, ott semmi sem az 
többé. Tehát a metafora a „meghatározott meghatározatlanság"7 alakzataként 
válik a világ megtapasztalásának, „olvasásának" fictumává. Ám a metafora vi-
szonylagos meghatározottsága sem törölheti el azt az alapvető ellentétet, amely 
a valóság és a fikció elve között feszül. Ebből a szempontból a totális fikciona-
litás a metaforikus olvashatóság elérhetetlen határának bizonyul. E határon a 
metaforikus tér minden lehetséges létezőt magában foglalna, alakzata nem utal-
hatna semmire, ami önnön fikcionalitásához képest valóságnak tételezhető. De 
a határon a metaforikusság is felszámolódna. Ott olvashatatlanná válna a fik-
cionalitás minden alakzata, és horizontjuk alatt maga a világ is.8 A világ metafo-
rikus olvashatóságának blumenbergi értelemben vett parabolikus természete 
nyilvánul meg a megírhatatlan könyv teljességének elérhetetlenségében. Hiszen 
a világot mint totalitás csak a fikció totalitásával, egy befejezhetetlen, szüntele-
nül keletkezőben lévő, mégis minden bővítési, folytatási és átírási lehetőséget 
eleve magában foglaló zárt kompozíciójú könyvvel lehetne helyettesíteni, ame-
lyet egyszerre írnak és olvasnak. Teljességgel autark könyv, amelynek önmagán 
kívül nincsen szüksége semmi másra, csak az lehet, amelyben az elbeszélés al-
legorikus funkciójának kizárásával, vagyis tárgy nélkül a minden és a semmi tör-
ténik meg. Ez a könyv valóban puszta jelentés lenne.9 E könyv lehetetlenségé-
nek árnyékában a világ olvashatóságának metaforikus alakzata mindig megőriz 
valamit a valamiről szóló beszéd allegorikus természetéből és szurrogátum-
szerűségéből, így nem vonhatja ki magát a teljes fikcionalitás túlerejének hatása 
alól, nem háríthatja el magától az elbeszélés vagy a bemutatás bizonytalanságát 
és zavarát. 

Azok a metaforaelméleti kérdések, amelyeket Blumenberg könyve megnyi-
tott, és amelyek egészen más módon a derridai és a Paul de Man-i dekonstruk-
ció homlokterében is állnak, először a német kora romantika néhány jelentős 
szerzőjének filozófiai és poétikai megfontolásaiban nyilvánultak meg máig ható 
erővel. Ahhoz, hogy beléphessünk a mai metaforaelméleti modellek vitáinak te-
rébe, és ott bizonyos kérdések elmélyítésével felvázolhassunk egy olyan mo-
dellt, amely későbbi poétikatörténeti kutatásunkban termékenynek bizonyul-
hat, mindenekelőtt kérdéseink kora romantikus összefüggéseit kell feltárnunk. 

7 Hans BLUMENBERG: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1 9 8 6 . 1 6 . 
8 Ez a magyarázata annak, hogy az abszolút önreferencialitás modelljével leírt hermetikus jelhaszná-

lat nem hozhat létre minden elemében és egészében is hermetikusnak bizonyuló jelkompozíciót. (Vö. 
e sorok írójának A hermetizmus fogalmáról és poétikájáról szóló tanulmányával: Literatura 1995. 2. 
192-203.) 

9 Hans BLUMENBERG: Die Lesbarkeit der Welt. 304. 
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Ehhez aligha választhatunk magunknak izgalmasabb olvasmányt Novalis filozó-
fiai, matematikai és nyelvelméleti töredékeinél. 

Novalis a világ romantizálását olyan műveletként gondolta el, amely visszave-
zet a világ eredeti értelméhez, amely újra előhoz valami elveszettet, elfelejtettet, 
ami azonban egyszer megvolt a világban. Az operáció ebben az értelemben az 
akarat és a reflexív cselekvés műve. „Amennyiben a dolog jelen van számomra 
- azaz én vagyok a célja - rám vonatkozik. [...] A világnak olyannak kell lennie, 
amilyennek akarom. A világ eredendően olyan, amilyennek én akarom l...]"10 

Tehát a romantizálás programjában az akarat és az eredet a cselekvésként meg-
mutatkozó fikcióval együtt jelenik meg. A kanti aprioricitás jellemzői közül a 
változatlanság helyére a gondolkodás és a cselekvés reflexivitása kerül, és így a 
valóság teljes mértékben helyettesíthetővé válik a költészet és a tudományok 
operációjával. Novalis a tapasztalható dolgokat az emberi gondolkodás és az is-
teni szellem reflexív kölcsönhatásából következő produktumoknak tekinti, ami 
azt is jelenti, hogy bár az eredet a világban történik meg, operátora csakis az em-
beri gondolkodás és az isteni szellem lehet: „A világ mindenképpen eredménye 
annak a kölcsönhatásnak, amely köztem és az istenség között zajlik. Minden, 
ami van és keletkezik, e szellemi kapcsolatból áll elő."11 Ez a belátás a szüksé-
gesség feltételének abszolutizálásával eltörli a valóságos és a fiktív ellentétét, és 
a számunkra adott lét terét, sőt magát az emberi létet is a szükséges fikciók kö-
rébe utalja. A világ romantizálásának programja, amely az individuális reflexió 
terében valósulhat meg, azt a poétikus követelést fogalmazza meg, hogy az aka-
rat - minden morális ellenvetést elutasítva - produktív módon fogadja el a 
lehetőség túlerejének ajánlatát. „A világ valóságos és lehetséges dolgokból áll -
mindkettő ugyanabból az elvből keletkezik, és Isten előtt egyek. Csak az ember 
dönt a valóságos és a lehetséges között."12 E döntésből mégsem fakadhat a fik-
cionalitás, vagyis a lehetőségek túlerejének maradéktalan kiterjesztése mindar-
ra, ami van, pontosabban ami lesz. A descartes-i redukció mintájára itt is marad 
valami, amit nem érinthet a fikcionalizáció, mert nem műve, hanem feltétele az 
akarat kiteljesedésének. És ez nem más, mint az írás, a szó eredeti értelmében 
vett poézis aktuális cselekedete. így Novalisnál a poézis és az akarat műveként 
értett világ között kölcsönös metaforikus viszony áll fenn, amelyben a rész és 
egész, az író és az abszolút szellem azonossága szüntelenül kioltja az oda-vissza 
zajló átvitelt, távolságuk pedig minden pillanatban megújítja. 

Mivel ez az operáció a művészetek és a tudományok, közülük is minde-
nekelőtt a matematika és a filozófia ügye, ez a gyakorlatban nem jelent mást, 
mint az egymással enciklopédikusán összeegyeztetett megismerési formák kö-
zös művének kivetítését a világra.13 Ám mivel a művészet és a tudomány is az 

1 0 NOVALIS: Werke 2. München, Carla Hanser Verlag, 1 9 7 8 . 3 4 3 . 

» I . M . 3 8 3 . 
1 2 1 , M . 2 1 4 . 
13 „Annyiban mondhatjuk, hogy tudunk, amennyiben cselekszünk (machen)." I. m. 218. 
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individualitás műve, amelyet kategoriális különbség választ el a teljességként 
felfogott világtól, eredményei csak annyiban általánosíthatók, amennyiben az 
individualitás transzcendens reflexiója hatja át őket. Novalis felfogása szerint ép-
pen ez a költészet alapjellemzője: „A költészet az individuumot saját kedélyének 
reflektáltságában a teljesség szervévé teszi."14 

Novalis a végsőkig radikalizálta azt a lényegében kanti eredetű gondolatot, 
hogy a rész csupán kvantitatívan különbözik az egésztől, azaz hogy — Novalis 
terminológiáját használva - a teljesség tagjaként felfogott rész az egésznek egy 
lehetséges variációja. Ez a megfontolás költészetelméletét és individuálfilozó-
fiáját15 is mélyen meghatározta. Az individualitás a teljesség transzcendenciá-
jához képest egy egyszeri véletlennek köszönheti megszületését, és ez az 
akcidentális egyedi esemény az individuális reflexió műveként éppen a költé-
szetben alkothat ismét szintézist a teljességgel: „A költészet minden egyes 
létezőt felemel a teljességhez egy sajátos kapcsolatban. [...] Az individuum a tel-
jességben él, és a teljesség az individuumban. A költészet által megszületik kö-
zöttük a legmagasabb szintézis és közös aktivitás, a véges és a végtelen legben-
sőbb egysége."16 A világ elsődleges tényéhez, ehhez az egységhez képest 
minden, ami van, illetve megjelenik, egy másodlagos, akcidentális eseménynek 
köszönheti létét. E másodlagosságban minden megjelenő eljövendőnek bizo-
nyul, hiszen megelőzi a fikcionalitás kimeríthetetlen lehetősége, ami egyszers-
mind a dolgok létének feltétele. „Az individuális ok előtt jár az abszolút önma-
gaság - legalábbis előtte kell elgondolni."17 A megjelenés második pillanata 
érthető úgy is, mint a feltétel metaforája, amelynek ideje a betölthetetlen jövő, 
hiszen a megjelenés soha sem képes megvalósítani teljesen a vele szemben 
túlerőben lévő lehetőségi feltételt. E második pillanat olyan futó jelenés, tartam 
nélküli villanás, amely a jelenlét nélküli jelenben mindig csak volt, mint a kez-
det emléke, és majd visszatér.18 A fikcióként megjelenő dolog léte ugyanakkor 
nem egyenlő a semmivel. A második pillanat alakzatában arra a temporális 
sémára ismerhetünk amelyet Kant fantasztikusnak nevezett. A fantasztikum az 
alkotó emlékezet műve. A kezdet emlékezetében keletkező metafora nyelvi 
szerkezete nem annyira parabolikus, mint inkább hiperbolikus természetű, mert 
minden eljövendő fiktum esetében ugyanolyan távolság választja el egymástól a 
betölthetetlen feltételt és a megjelenés tulajdonképpen soha nem létező jelen 
idejű pillanatát. Mindaz, ami megjelenik, ami a gondolat feltételét bizonyos mér-
tékig teljesítve testet ölt, e hiperbola vonalán helyezkedik el. Csupán egy vala-
mi nem esik egybe a feltétel és a betölthetetlen jelenlét fókuszával, és nem 

1 4 1 . M . 2 1 5 . 
15 „Minden ember egy tökéletes individuum variációja." I. m. 354. 
161. m. 322. 
171. m. 380. 
18Jellemző, hogy Novalis a bennünk meglévő világokkal kapcsolatban csak múltról és jövőről beszél, 

jelenről nem: „Vagy bennünk van meg az örökkévalóság minden világával együtt, vagy sehol - a múlt és 
a jövő." I. m. 232. 
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illeszkedik a fikcionalitás betölthetetlen jövőjének ívére sem. És ez nem más, 
mint a poézis, vagy tágabb értelemben az írás, hiszen az szintén feltétele a má-
sodik pillanatnak, az első eljövetelének pedig közvetítője. A poézis, amelyet az 
akarat és a képzelet közös akciójaként határoztunk meg, a világ fikciona-
litásához képest kétségtelenül antifikcióként működik. Ennek az antifikciónak a 
helye mindig bizonytalan és meghatározatlan, csak annyi bizonyos, hogy szük-
ség van rá a hiperbolikus nyelvi szerkezet, a fantasztikum felvázolásához. Hely-
nélkülisége a szerkezet minden más eleméhez és önmagához képest is csak 
tagadással írható le. Novalis ugyanezt a viszonyt ismerte fel a teljesség, az indi-
vidualitás és a világ kapcsolatában, ezért rögzítette jegyzeteiben több helyütt azt 
a fichtei eredetű képletet, amely szerint az én léte csak önmaga tagadásában 
tételezhető fel (Én = Nem Én),19 és csak e tagadásban lehet képes a művészet és 
a tudomány művelésére. A reprezentáció aktusában az Én és a Nem Én között 
kölcsönös viszony alakul ki, amely a reprezentálónak, mindenekelőtt magának 
a műalkotásnak szimbolikus természetet kölcsönöz: „Minden csak a reprezentá-
cióban válik érthetővé. Egy dolgot akkor értünk meg a legkönnyebben, ha rep-
rezentálva látjuk. így az Ént is csak akkor értjük meg, ha a Nem Én reprezentál-
ja, és szimbólumává válik."20 

Ha a teljességgel összhangban működő individuális akarat és képzelet akció-
ja során megalkotott világ kizárólag a csinálás, a poézis eredményeképpen 
létezhet, akkor vizsgálata csakis az esztétika, szűkebben a poétika kategóriáival 
képzelhető el. Ám mivel a dolgok létrejöttének pillanata nem csupán elgondo-
lásuk lehetőségéhez, hanem a csinálásnak tekintett elgondoláshoz képest is má-
sodik pillanat, e poétikának szakítania kell minden olyan szemlélettel, amely a 
mimézist egy előzetesen meglévő dolog artisztikus újraalkotásaként értelmezi. 
Novalis a mimézis viszonyait nem annyira ábrázolásként, mint inkább produktív 
reprezentációként vizsgálja. Ám e belátáshoz csak fokozatosan jutott el. A rep-
rezentáció fogalma különösen kései filozófiai jegyzeteiben fordul elő gyakran, 
korábban ő is az ábrázolás reproduktív funkciójáról beszélt.21 Az ábrázolás 
fogalma 1795-ből és 1796-ból származó jegyzeteiben még olyankor is helyet ké-
pes biztosítani magának, amikor a tárgyi világot megelőző tárgy nélküli abszo-
lútumról esik szó. De már ezeken a helyeken sem a tárgy művészi megismétlé-
sének elméletét fejti ki, hanem a tanúságét,22 a művész reflexív önábrázolásáét. 
Az „idegenben való önábrázolás" aktusa Novalis jegyzeteiben kezdettől teremtő 
munkának, a képzelet és az akarat művének bizonyult: „Van szimptomatikus és 
genetikus utánzás. Egyedül az utóbbi élő. Feltételezik a képzelőerő és az érte-
lem legbensőbb egységét. Az a képesség, amely képessé tesz bennünket, hogy 
egy idegen individualitást valóságosan felébresszünk magunkban - és ne csu-
pán csaljunk a felületes utánzás segítségével - , még most is teljesen ismeret-

19 „Ich - Nicht Ich - höchster Satz aller Wissenschaft und Kunst." I. m. 331. 
201. m. 478. 
21 Theodor HAERINC,: Novalis als Philosoph. Stuttgart, Kohlhammer, 1 9 5 4 . 1 6 9 - 1 7 2 . 
22 „A költészet tanúskodás. A megköltöttnek élő individuumnak kell lennie." NOVAUS: i. m. 3 2 3 . 
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len [...]. A művész bármivé át tud változni, amit iát, és amivé akar."23 Később 
odáig merészkedett, hogy kijelentette, az individuumhoz képest idegennek 
látszó dolog is az „idegenben való önábrázolás" aktusával nyeri el igazi ábrázo-
lását, ami tulajdonképpen nem más, mint a mindenben önmagát ábrázoló ab-
szolútum ábrázolása. Ezért joggal mondhatja Haering, hogy a novaiisi mimézis-
elmélet legfontosabb pillanata az, amikor e tevékenység az individuumon túlra 
utal,24 mert a reproduktív aktus itt válik produktív művészetté, amelyben 
Novalis meggyőződése szerint az abszolútum reprezentálja önmagát. A repre-
zentáció ebben az összefüggésben csak reflexív folyamatként beszélhető el. Bár 
Novalis minden alkalommal leszögezi a reprezentált és a reprezentáló különb-
ségét, mégis úgy véli, hogy mivel az abszolútumban minden eredendően meg-
van, és a keletkezés vagy előállás hozzá képest produktív jellegű második pilla-
nat lehet, ami reprezentálónak látszik, az egyben reprezentált is, és viszont. 
A külső világ Novalis szerint egy eredeti reflexióból származik, amely a repre-
zentációban újra belsővé válik,25 miközben a reprodukált külső tárgyként jele-
nik meg. A belső és a külső így nem más, mint az abszolútum egymástól elvá-
laszthatatlan két megnyilvánulási formája. 

A jel és a jelölő egybeesésének önreferenciális nyelvi modelljét kétségtelenül 
meghatározta és erősítette az a kép, amely a német kora romantika írói előtt 
mindarról feltárult, amit az előző nemzedék történelmi fordulatnak érzékelt. 
A francia forradalom Goethe és Schiller nemzedéke számára elvek artikulációját 
és tragikus küzdelmét jelentette, bizonyos értelemben magát a sorsot, amely az 
általános erkölcsiségért folytatott küzdelem lenyomatát őrzi. Azonban ott, ahol 
az elvek magasából szemlélve az idősebbek a történelem mozgását érzékelték, 
a fiatalabbak, akik a forradalmi terror eluralkodásának idején eszmélkedtek, 
csupán politikai és taktikai hadmozdulatokat, a hatalomszerzés praktikáit látták, 
és úgy vélték, hogy az idősebbek meggyőződése morális dilemmákká stilizálja 
fel a túlélés, az „ölsz vagy téged ölnek" praktikus, szennyes szituációit. E dis-
tinkció megtételével maga a történelem, az élet válik fikcióvá,26 amely nem szol-
gálhat a kimondottak igazságának referenciájaként. E fikcióval szemben a 
művészetre hárul az a feladat, hogy megalkossa a beszéd, a cselekvés értel-
mezhetőségének, igazságként való olvashatóságának feltételeit, és eközben 

231. m. 324. 
24 „A művész a legnagyobb mértékben transzcendentális". I. m. 323. 
25 „A magunkba való visszatérést mi hajlamosak vagyunk a külső világtól való elvonatkoztatásként ér-

teni. A szellemek számára a földi élet ennek analógiájaként belső szemléletet - magukba való kilépést - , 
immanens működést jelent. Ezért a földi élet egy eredeti reflexióból származik - egy primitív belépésből, 
az önmagába való összegyűlésből - , amely olyan szabad, mint a mi reflexiónk. Ennek fordítottjaként a 
szellemi élet a mi világunkban a primitív reflexió áttöréséből fakad - a szellem így bontakozik ki újra - , 
és az áttörés során e primitív reflexió részben megszűnik - és ebben a pillanatban mondja először, hogy 
Én." I. m. 244. 

26 „Aki az életet másként szemléli, mint önmagát megsemmisítő illúziót, az még foglya az életnek" írta 
Novalis 1798-ban. 1. m. 352. 
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elveszíti minden korábbi kapcsolatát a kamuflázzsá vedlett politikával, az érzé-
kelhetetlen közösséggel.27 

Ahogyan a képzés legfőbb feladata28 Novalis szerint az, hogy az ént önmaga 
transzcendentális létezésének betöltéséhez elvezesse, úgy a költészet jövőjét is 
abban látta, hogy a poézis poézisévé válva megalapozza a világ szervességét. 
A transzcendentális költészet novaiisi eszménye eltért attól az ideáltól, amelyet 
barátja, Friedrich Schlegel ugyanezzel a fogalommal határozott meg, és az elté-
rés a világ romantizálásának értelmezésbeli különbségeiről is vall. Ahogyan 
Schlegel a Wilhelm Meister tanulóéveiről szóló kritikájában leszögezte, hogy a 
kritikának nem csupán a műről kell szólnia, hanem reflexív módon a kritika fel-
tételeit és bemérési pontjait is tisztáznia kell, úgy a jövő költészetétől is azt vár-
ta, hogy a vers a költői ábrázolás meghatározottságára is reflektáljon. Novalis 
költészetpoétikai álláspontja is Goethe regényével kapcsolatban alakult ki. 
1776-ban még egyértelműen lelkesedett érte, majd ítélete - amint későbbi jegy-
zetei mutatják29 - saját koncepciójának felvázolásával párhuzamosan egyre ne-
gatívabbá vált, mígnem 1798-ra, azaz a Heinrich von Ofterdingen írása közben, 
eljutott a teljes elutasításig. A jegyzetekből kiderül, hogy a kezdeti lelkesedés 
után, amelyben szintén érzékelhetők elhallgatott kétségek,30 olvasata nem any-
nyira a megfogalmazott eszményekre, sokkal inkább a képződés átváltozásként 
értett folyamatára összpontosult. Úgy vélte, hogy amikor Goethe az átváltozás 
során a világba, a valóságba vezeti hősét, és ezt a képződésfolyamat céljaként 
állítja az olvasó elé, lényegében a végtelent változtatja át végessé, és ezzel meg-
hamisítja a képzés eredeti lényegét, mert a tanulást egy konkrét téloszra irányu-
ló folyamatnak tekinti.31 Novalis Goethével szemben nem egy cél megvalósulá-
saként, hanem a kezdet kiteljesedéseként értelmezte a képzés folyamatát, és ez 
az értelmezés kétségtelenül közelebb áll a „Bildung" eredeti jelentéséhez. 
A »Bildung« (képzés) kései ófelnémet (bildunga) és középfelnémet (bildunge) 
alakja elsősorban valami megteremtését, egy dolog elkészítését jelentette, és lé-
nyegében még a 18. században is ez határozta meg a többi lehetséges jelentést. 
A »bilden« ige pedig, amely már egy 8. századi szövegben is előfordul, az ófel-
németben azt a folyamatot jelöli, amint egy dolog alakot ölt és elnyeri 
lényegét.32 Mint Gadamer fogalommagyarázatából33 is tudjuk, a 19. századi né-

27 Úgy vélem, hogy az önreferencialitás ironikus diadala, az ún. posztmodern nyelvi fordulat bekövet-
keztében is szerepet játszottak hasonló tapasztalatok. 

281. m. 238. 
29 Schlegel tudta, hogy a Wilhelm Meister tanulóéveinek olvasása Novalis számára is alapvetően fon-

tos belátásokkal szolgált, ezért többször felajánlotta neki, hogy hozzá hasonlóan б is írjon kritikát a 
könyvről, de Novalis sosem fejtette ki a regényről szóló elszórt megjegyzéseit. Talán azért nem, mert ér-
telmezése és értékítélete halálának pillanatáig mozgásban volt, nem jutott nyugvópontra. 

30 Roland HEINE: Transzendentalpoesie. Bonn, Bouvier, 1 9 7 4 . 2 8 - 3 7 . 
31 „A tanulóévek kifejezése hamis - egy meghatározott irányt fejez ki. Nálam a tanulóévek nem jelent-

hetik a végtelenből a végesbe való átmenet éveit ", írta Novalis 1799. február 27-én Caroline Schlegelnek. 
32 Friedrich KLUGE: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin/New York, De Gruyter, 

1 9 7 5 . 
33Hans-Georg GADAMER: Igazság és módszer. Bp., Gondolat, 1984. 31-36. 
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met szellemtudomány a képzés és a képzettség ideáját a platonikus hagyomá-
nyú középkori misztika »inbilden" (belső teremtés) fogalmához kapcsolta. 
Platón az Állam lapjain34 a képzés és a képzettség tartalmát - Nietzschéhez ha-
sonlóan - az embert meghaladó rendezettség ideájához köti, és az olyan ember-
ben, aki állandóan érintkezik a rendezett dolgokkal, nemcsak az önképzés igé-
nyét üdvözli, hanem „a józan önmérséklet, az igazságosság és minden közösségi 
erény tanítómesterének" is tartja őt. A fogalom modern értelmét a késő közép-
kori misztika alakította ki, mindenekelőtt Eckehart mester, aki az Imago-Dei teo-
lógiáját összekötötte az újplatonikus emanációtannal, illetve a teremtés ószövet-
ségi gondolatát és az „Úr Lelke" által történő átváltozás páli ideáját (2. Kor 3,18). 
Eckehart mester 57. prédikációdban magas erudícóval magyarázza hallgatósá-
gának, hogy a képzés értelmében vett átváltozás az isteni természet egységéhez 
való visszatérést, közvetítés nélküli teremtést jelent. Novalis is így használja a fo-
galmat, amikor azt mondja, hogy a transzcendentális költészetben, szemben a 
„gyakorlati poétikával, amelyben egy képzett emberi individuumról van szó", 
csak egyetlen „közös individuum" létezik.35 Tehát amíg Goethe regénye a vég-
telent vezette át végesbe, addig Novalis szerint az a költészet feladata, hogy a 
véges emberit visszavezesse a végtelenbe. De annak érdekében, hogy érthetővé 
váljék, a végtelent éppen úgy a végesnek kell reprezentálnia, ahogy a Nem En-
nek az Ént. A transzcendentális individualitással analóg módon e poétika a vé-
gesnek, tehát bizonyos megszorításokkal magának a műnek szimbolikus jelle-
get tulajdonít, míg Novalis értelmezése szerint Goethe műve allegorikus 
természetű. Amint később látni fogjuk, e költészetelméleti alapvetésben a német 
romantika más jeles szerzői is egyetértettek. Éppen ezért nem tekinthetünk el at-
tól, hogy Novalis fogalomhasználata ezen a ponton első olvasásra kissé homá-
lyosnak látszik. De csak első olvasásra. Aligha van még egy olyan fogalom, 
amellyel a német romantika szerzői olyan gyakorta és olyan pozitív tartalommal 
éltek, mint a „végtelenség" fogalma. Jelentésköre minden szerzőnél bizonyos 
mértékig különböző, de mindnyájuknál jól meghatározható. Novalis esetében e 
fogalom nyelvelméleti és matematikai jegyzeteinek segítségével közelíthető 
meg. 

Ám mielőtt megismerkednénk e jegyzetekkel, érdemes még egy gondolat 
erejéig elidőznünk a véges és a végtelen kölcsönös reprezentáció problémájá-
nál. A reprezentáció ebben a gondolatmenetben lényegében nem más, mint a 
reprezentáló funkciója. így a végesség és a végtelenség között kölcsönös funk-
cionális viszonyt tételezhetünk fel, amit Novalis kiterjeszt minden dologra, 
amely valamilyen módon megmutatkozik: „Minden dolog a másik általános for-
mulája - a másik funkciója."36 E kiterjesztésből következik, hogy a dolgok csak 
akkor válhatnak jelentésessé a reprezentáció aktusában egymás funkcióiként, 

3 4 PLATÓN: Állam. 5 0 0 D-e. 
3 5 NOVALIS: I. m . 4 8 0 . 
361. m. 623. 
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ha a világot, vagyis minden lehetséges dolgot, analogikus kapcsolat fűz össze, 
és végső soron minden dolog egy tökéletes, transzcendentális individualitás 
analógiája. Az analógia az az erő, amely a dolgok különbözőségével (heteroge-
nitásával) szemben jut érvényre. A lét minden eleme, egészen a legmagasabb 
létezőig, analogikusan egymásra vonatkozik, és ez biztosítja a világ transzcen-
dens homogenitását. Ebben a megfontolásban közvetett módon annak a Duns 
Scotusnak a hatását érzékelhetjük, aki később a fiatal Heidegger Husserl-
értelmezésben is fontos szerepet játszott. Hiszen Duns Scotusnál már megtalál-
ható a „prima intentio" és a „secunda intentio" fenomenológiai megkülönbözte-
tése. A „prima intentio" a természetes beállítódást, a felfogás és gondolkodás 
dolgokra való irányulását fejezi ki. A „secunda intentio" az a sajátos reflexivitás, 
amelynek során a gondolkodásnak önmaga, saját tartalmai válnak tárgyává. És 
amint láttuk, éppen a középkori értelemben vett „secunda intentio" az a mozza-
nat, amely Schlegel és Novalis „transzcendentális költészet"-koncepciójában is 
alapvető fontosságú. A funkció fogalmának lényeges jellemzőjét, hogy a fogal-
milag eltérő elemeket a szüntelen átmenet során egyetlen fogalomban egyesíti, 
a romantikusok szerint a költészet teljesíti be. A reflexív gondolkodás folyamat-
szerűségét és szukcesszív szintézisét a költészet alapozza meg.37 Ebből pedig 
két olyan belátás is következik, amely pontosíthatja eddigi gondolatmenetün-
ket. Először is az, hogy a reflexió szintjén a gondolkodás, illetve a nyelv és a 
létező dolgok között is analogikus viszonyt kell feltételeznünk. És alighanem 
éppen ez indokolja a műalkotás létrejöttének szükségességét. Másrészt a nyelv 
és a létező közötti analógia a nyelv eredendő metaforicitásának tapasztalatára is 
utal, és alátámasztja a metafora hiperbolikus természetéről tett kijelentéseinket, 
hiszen a nyelvi átmenet sosem érheti el, csak szimbolizálhatja38 a létező dolgo-
kat, mert a homogenitással szemben mindig érvényesül a heterogenitás ereje. 
Az autonóm nyelvi mozgások Novalis elméletében felülmúlhatatlannak bizo-
nyulnak, és ez kínál számára esélyt arra, hogy a végtelen analógiasorokat magá-
ban foglaló természetet megértse. A természet itt már nem valamiféle „mögöt-
tes" vagy „előttes" rendszer, illetve elv, amely mindig egy médiumon keresztül 
fejeződik ki, hanem olyan végtelen, szüntelenül differenciáló létező, amelynek 
megismerése éppen úgy a „változó anyagok" konstrukcióját hívja elő, mint ma-
ga a művészet. A tudatban és az énben bennefoglalt végtelent Novalis nem 
kvantitatív, a végtelenbe tágított nagyságként fogta föl, hanem a differenciálhoz 
hasonló intenzív teremtett egységként. 

Már Novalis korai jegyzetei (1797/98) is többféleképpen jelzik azt a belátást, 
hogy a gondolkodás az eredendően metaforikus természetű nyelvben mozog. 
A beszédet és az írást a platóni hagyományoknak megfelelően б is „a szellemi 

37 Käte HAMBURGER: Philosophie der Dichtung. Stuttgart/Berlin, Kohlhammer, 1 9 6 6 . 2 6 - 2 7 . 
38 „Tehát a teljesség megismerése számomra analogikus jellegű - ez azonban a legbensőbb és legköz-

vetlenebb módon vonatkozna a teljesség direkt és abszolút megismerésére. (...) Minden analógia szim-
bolikus." NOVALIS: i. m. 3 4 0 . 
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világ absztrakciójának" tartotta, de egyfelől nem tett minőségi különbséget a 
nyelv kétféle megnyilvánulása között, másfelől a reprezentáció dialektikájának 
érvényesítésével úgy vélte, hogy a nyelvben a szellemi világ dinamikája nyilvá-
nul meg.39 A dinamika fogalma Novalis jegyzeteiben legtöbbször a mechanikus-
ság és az atomisztikusság ellentéteként van jelen. A nyelvről és a gondolkodás-
ról két különböző helyen szinte szó szerint ugyanazt írja: „Nyelvünk vagy 
mechanikus-atomisztikus, vagy dinamikus. Az igazi költői nyelvnek azonban 
organikusan élőnek kell lennie.";40 „Gondolkodásunk eddig vagy pusztán 
mechanikus-diszkurzív-atomisztikus volt, vagy intuitív-dinamikus. Most eljött az 
egyesítés ideje."41 Novalis felismerte a nyelv platóni kritikájának mélyén húzó-
dó kétséget: a beszéd és különösen a betűírás atomizáló analitikussága ellent-
mond a szellemi belátások szintetikusságának, és ezt a különbséget az intuíció 
ereje sem hidalhatja át. Ám erre a kétségre a kora romantika más jelentős alko-
tóihoz hasonlóan ő is olyan választ adott, amely gyökeresen eltér a kanti mod-
elltől, az irodalomban pedig a goethei hagyománytól való eltérés igényét jelen-
ti be. A Wilhelm Meister jegyzetekben maradt kritikája éppen azt rótta fel a 
legélesebben a költőfejedelemnek, hogy a képzés folyamatát analitikusan értel-
mezte, és az elbeszélés előrehaladtával egyre inkább egy művész egyedi töké-
letesedéseként ábrázolta. Lényegében ugyanez a gondolat húzódott meg 
Schlegel kritikájában is, de sokkal tompább formában: ő csupán azt vetette a mű 
ellen, hogy Goethe láthatóan eredetileg egy művészregényt akart írni, és csak 
később jutott terveiben uralomra a Bildung eszménye, de a két törekvést nem 
sikerült szervesítenie. 

Kant a szintetikus ítéleteket az analitikusokkal szemben bővített ítéleteknek 
nevezte, mert a szubjektum fogalmához egy új predikátumot fűznek hozzá, 
amely új fogalmakat és tapasztalatokat hoz létre, illetve alapoz meg. Rajtuk 
nyugszik a spekulatív megismerés végső célja. A tiszta ész tulajdonképpeni fel-
adata annak megértése, hogy miként lehetségesek a priori szintetikus ítéletek. 
Kant szerint minden matematikai ítélet ilyen állítás. 

A szintetikus ítéletek ereje Novalis számára is kiindulópontul szolgált a gon-
dolkodás végtelenségének megalapozásakor.42 Az analitikus és a dinamikus 
nyelvi formákkal Novalis úgy állította szembe a szintetikus formákat, hogy a 
szintézis eközben olyan sémává bővült, amelyet a teremtés fogalmával lehet a 
legalkalmasabban meghatározni. A szintetikus formák alapja az a belátás, hogy 
a költészet mindenekelőtt magára a nyelvre vonatkozik, és e nyelvi önreferen-
cialitás akkor válhat a legszabadabbá és legsokszínűbbé, ha a költői műben a 

39 „A hangokkal és vonalakkal való jelölés csodálatraméltó absztrakció. Négy betű jelöli számomra Is-
tent - Néhány vonal dolgok millióit. Milyen könnyűvé válik itt az univerzum keze! Milyen szemléletes a 
szellemi világ koncentráltsága! A nyelvelmélet a szellembirodalom dinamikája! Egy parancsszó hadsere-
geket mozgat - egy szó, szabadság - nemzeteket." 1. m. 226. 

4 0 1 . M . 2 5 4 . 
4 1 1 . M . 3 1 4 . 
42 Käte HAMBURGER: i. m. 1 7 . 
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nyelvi elemek nem egy külső tematikus eszméhez képest határozódnak meg, 
mintha valamely nyelven kívüli igazság funkciói lennének, hanem egymásra va-
ló vonatkoztatottságukban, azaz egymás funkcióiként nyerik el aktuális pozíció-
jukat: „Centripetális erő — a szellem szintetikus törekvése, centrifugális erő - a 
szellem analitikus törekvése. Törekvés az egységre — törekvés a sokszerűségre -
a két erő kölcsönös meghatározásával előáll az egység és a sokszerűség maga-
sabb szintézise [.. ,]"43 Ez a törekvés hangsúlyozottan egy a világgal analóg kon-
strukció megalkotására irányul, és mivel a valódi gondolkodás Novalis számára 
mindig csinálást jelent, az e konstrukciót létrehozó teremtő elv jelentése nem le-
het más, mint a szintézis. 

A szó eredeti értelmében vett poézisnek ez a modellje azt a tapasztalatot is 
magában foglalja, hogy a mű által megnyitott igazság nem helyettesíthető a gon-
dolkodás, az eszmék és a fogalmak világában. Amennyiben a szintézis egy világ 
megteremtését jelenti, ott a nyelv nem utal önmagán kívül semmi másra, elemei 
nem másra vonatkozó jelek vagy jelcsoportok, a betű és a hang nem a megis-
merés átmeneti stádiuma. Miközben a heideggeri értelemben vett felvázolás jel-
legével bíró mű saját magára utal vissza, és teljességgel önmaga kíván lenni, e 
reflexív reprezentációban az nyelv metaforikusságának története is működésbe 
lép. Novalis jegyzeteinek leggyakrabban és leghangsúlyosabb helyeken említett 
mitológiai alakja Próteusz, a falszifikáció nagymestere, aki csak a jelent ismeri, 
de nem önmaga van jelen, hanem a lehetőségek, amelyek a keletkezésben nyit-
va állnak előtte. Próteusz, aki egyetlen alakjában sem azonos önmagával, men-
tes a hagyományos értelemben vett személyesség balesetétől (akcidentális 
véletlenétől, ahogy Novalis fogalmaz), változandóságának szabad játékában 
minden megjelenése önmaga elérhetetlen, totális individualitásának variációja. 
A metaforicitás története benne nyilvánul meg a legteljesebben, lényében az 
idegen és az idegenben elkülönböződő saját mindaddig tökéletes szintézist al-
kot, amíg megőrzi szabadságát. Próteuszban a saját mint jelölt, csak jelölőben, 
azaz alakváltozásainak folytonosságában válik totálissá, ezért esetében a szemé-
lyesség nem írhatja elő és nem ellenőrizheti a játék végtelenségét. Lénye éppen 
ezért képviselheti Novalis számára a tökéletes individualitás44 és a végtelen 
(ön)teremtés ideáját. Próteusz a falszifikáció túlerejének terében konstruált és 
folytonosan teremtődő művekben nyitja meg a nyelvi differencialitás végtelen 
folyamatát, amely nem ígér eszmei tudást, mégis az életet megszakító45 antifik-
cionalitás jövőjébe mutat. Más szóval: a mű puszta megjelenése olyan esemény, 
amely minden eddigit felforgat, megtöri a konvenciókat, felborít egy fennálló 
rendet, és megtanít arra, hogy új módon legyünk részesei a természetnek. De ezt 

4 3 NOVALIS: I. M . 3 7 8 . 
44Egy helyütt mintha maga Próteusz szólalna meg Novalis jegyzeteiben: „Minden változást (...) egy-

szerre érzékelek a sajátomként és idegenként; sajátomként, amennyiben egyáltalán érzékelem; idegen-
ként, amennyiben így és így meghatározottan érzékelem." NOVALIS: i. m. 3 4 1 . 

45 „Minden költészet megszakítja a szokásos állapotot - a közönséges életet, majdnem úgy, mint az al-
vás, hogy megújítson bennünket - és életérzésünket mindig elevenen tartsa." I. m. 357. 
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elsősorban nem a mű elemeinek szemantikai dimenziójában éri el, hiszen az 
egyes elemek semmi határozottat nem jelentenek, sokkal inkább az anyagsze-
rűen megjelenő elemek szabad kapcsolatlehetőségeiben, a decentralizált meg-
komponáltságban ható erő által. A műben érvényesülő kombinatorikus elv éles-
sé teszi érzékeinket az iránt, amiből a művész dolgozik. Az elemek dinamizálva 
jelennek meg: sokféle kapcsolatba léphetnek egymással, sokféleképpen kap-
csolódhatnak a mű egészéhez anélkül, hogy az egyes részletekben az összefüg-
gések nyomainál több lenne kódolva. Ám bármennyire is dereguláltak az ele-
mek, mégsem esetlegesek és önkényesek. Mindennek fényében sokkal 
pontosabban tudjuk, hogy a szintézis elve a mű időbeliségét, végtelen jelen-
létét46 avatja a poézis legfontosabb rendezőelvévé. 

Erre vall, hogy Novalis lényegében Kasszandrával szemben teszi meg Pró-
teuszt a poézis szimbolikus alakjává. Úgy véli, Kasszandra hiába tudja a jövő 
igazságát, nincs érzéke a nyelv belső természetéhez, így tudása a beszéd hely 
nélküli jelenében elveszíti igazát, és jogosan gúnyolják ki a trójaiak: „Senki sem 
tudja, hogy a nyelv sajátossága éppen az, hogy csupán magára van gondja. Ezért 
oly csodálatos és termékeny a titok, hogy ha valaki csak a beszéd kedvéért be-
szél, éppen akkor mondja ki a legnagyszerűbb és legeredetibb igazságokat. Bár-
csak megértethetnénk az emberekkel, hogy a nyelvvel ugyanúgy áll a dolog, 
mint a matematikai képletekkel - egy önmagában vett világot alkotnak. - Csak 
önmagukkal játszanak,csak saját csodás természetüket fejezik ki, és éppen ezért 
oly kifejezóek - éppen ezért tükröződik bennük a dolgok különös kölcsön-
viszonyainak játéka, csak szabadságuk által részesei a természetnek, és csak sza-
bad mozgásukban nyilatkozik meg a világiélek, amit a dolgok finom mértékévé 
és alapjává tesznek. Ugyanígy van a nyelvvel — akinek finom érzéke van hasz-
nálata, üteme és zenei szelleme iránt, aki belső természetének finom működé-
sét befogadja, és hatására megmozdítja nyelvét vagy kezét, próféta lesz, viszont 
aki úgy rendelkezik tudással e működésről, hogy nincs füle és érzéke ahhoz, 
hogy ilyen igazságokat írjon, [...] azt kigúnyolják az emberek, mint Kasszandrát 
a trójaiak."47 A nyelv zenei szelleme a logosz, az előírt igazság ellenében érvé-
nyesíti hatását. E modell nagy kérdése, hogy e próteuszi beszéd el tudja-e kerül-
ni, hogy visszaessék a totalitás logocentrikusan előírt érzékelésébe és elbeszélé-
sébe, nem tér-e vissza azokra az ösvényekre, amelyek a metaforát visszavezetik 
a puszta fikcionalitás metafizikájának körébe. 

E gyanú ellen szól az a Novalis jegyzeteiben több helyütt, többféle formában 
megfogalmazott tézis, amely nyilvánvalóan a költő legmélyebb meggyőződését 
fejezi ki: „Soha sem fogjuk magunkat teljesen megérteni, de sokkal többre le-
szünk és lehetünk képesek, mint a megértés."48 Novalis e jegyzete a megértés 

46 Gottfried Boehm is ennek megfelelően értelmezi a modernség művészetében a heideggeri műfo-
galom temporalitását. Gottfried BOEHM: Heideggers Werkbegriff und die Kunst der Moderne. In: Kunst 
und Technik. W BIEMEL és E - W v. HERRMANN (szerk.) Frankfurt am Main, Klostermann, 2 5 5 - 2 8 5 . 

4 7 NOVALIS: I. M . 4 3 8 . 
4 8 I . M . 2 1 3 . 
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fogalomalkotó, megragadó útjáról nyilatkozik, hiszen nem a helyettesítő, tehát 
a falszifikáció mozgásait is elindító „verstehen" szót vagy származékait használ-
ja, hanem a kézzel foghatóságot a fogalmisággal összekötő „begreifen" igét. 
A fogalom (Begriff) valójában véget vet a differenciálódás játékának, feltartja és 
felszámolja azt a szabad mozgást, amely a próteuszi alakot a természet részesé-
vé teszi. A megértésnek ez a modellje úgy szerez tudást a dologról, hogy köz-
ben lehetetlenné teszi a dolgot jelenbe hozó történés folytatódását, kiemeli a 
megragadottat az időből, és úgy veszi kézbe, hogy közben elfeledkezik arról, 
hogy maga a kéz hol van, és olyan fogalmakat alkot, amelyekbe bele van kódol-
va a sehollét kietlensége. De vajon mi az a több és más, amire Novalis szerint 
képesek lehetünk? Erről mindeddig csupán annyit tudunk, hogy annak a nyelvi 
működésnek, amely megőrzi temporalizáltságát, és a természet részesévé tesz, 
a poézis az adekvát módja. 

Az idézett jegyzet szerint e nyelv ugyanúgy működik, mint a matematikai 
képletek. A matematika egy szisztematikusan konstruált, nem empirikus tudás 
példájával szolgált Novalis számára, és az ars combinatoria leibnizi modellje49 

szerint olyan emberi elvet vélt megtalálni benne, amely képes a világ végtelen, 
mégis harmonikus sokféleségének methesis universalisként50 felfogott értelme-
zésére. A matematikát egyrészt azért tartotta valódi tudománynak, mert „csinált 
ismereteket", a „szellemi öntevékenység produktumait" tartalmazza, másrészt 
azért, mert meggyőződése szerint a matematika képes a szellem genializálására. 
Önmagukat magyarázó és legitimáló törvényeket tartalmaz, ennyiben tehát tel-
jességgel akaratelvű és szintetikus tudománynak nevezhető. A matematika nyel-
vének fogalmai érvényesítéséhez nincs szüksége a tapasztalati tudásra, ideális 
létük kizárólag funkciójukon alapul. 

Novalis 1797 végén és 1798-ban foglalkozott legintenzívebben a matematiká-
val. Ekkor Freiburgban tartózkodott, hogy befejezze természettudományos 
tanulmányait. Feljegyzéseiből kiviláglik, hogy ebben az időszakban alaposab-
ban foglalkozott Fichtével, mint Kanttal, ugyanakkor egy 1797-ből ránk maradt 
Kant-tanulmány bizonyítja, hogy A tiszta ész kritikája ekkor is egyike volt leg-
fontosabb olvasmányainak. Amíg a Kanttal való kritikus szembenézés legfonto-
sabb kérdése a szubjektum által meghatározott megismerés problémája volt, 
amely - mint láttuk - a poézis nyelvelméleti alapjainak meggondolásakor bizo-
nyult különösen termékenynek, addig Fichte hatása éppen a nyelv matematikai 
modelljének kidolgozásában érvényesült különös erővel. Ezt támasztja alá, hogy 
a matematikai formulák értelmezéséhez a szemantikailag azonos, de funkcioná-
lisan eltérő elemek azonosításának fichtei alapképletét (a = a) hívta segítségül,51 

""Leibniz a Dissertation de arte combinatoria (1666) című munkájában a permutáció és a kombiná-
ció eljárásával arra tett kísérletet, hogy minden fogalmi kapcsolat lehetséges teljességét megragadja, és 
tisztán formállogikai eszközökkel arra törekedett, hogy a kombinatorikai analízist a forma tudománya-
ként a matematika alapjává tegye. 

50 Barbara NAUMANN: Musikalisches Ideeninstrument. Stuttgart, Metzler, 1 9 9 0 . 1 8 0 . 
5 1 NOVALIS: I. M . 4 5 9 . 
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sőt Kant szubjektumfogalmának kritikájához is az algebra így megalapozott 
tudásformájára hivatkozva fogott hozzá: „A matematikai szemléletek (An-
schauungen) a sokszerű tér, a kiterjedt tárgyak és az önmagukban megsokszo-
rozódó pillanatok - a szukcesszív tárgyak rendjének látható szabályai. A valósá-
gos tárgyak a tér- és az időalkotás emberi variációi körül rögzülnek a képzelőerő 
segítségével. Az egymásnak ellenszegülő, független tömegek feltöltésével az Én 
és a Nem Én szintézisének sémáját rögzítik."52 Már most megállapíthatjuk, hogy 
az az antifikciós modell, amely tehát a valóságos tárgyakat a képzelőerő segítsé-
gével alkotja meg, egymástól szétválaszthatatlanul reprezentálja számunkra az 
Ént és a Nem Ént, tehát az így megalapozott poétikát egyszerre hatja át a homo-
genitás és a heterogenitás mozgása. A verset olvasva szükségszerűen részesei le-
szünk ennek a mozgásnak, amelynek csak úgy felehetünk meg, ha a megértés 
és az applikáció során az Én és a Nem Én differálódásának és közelítésének 
funkciójává válunk, ha folytonosan érzékeljük az idegenben az én megragadha-
tatlan megvalósulását, a sajátban pedig az idegen lehetőségét. E jegyzetben 
ugyanakkor feltárul az így felfogott metaforicitás alapja is: azok a tér- és idő-
viszonyok, amelyek körében e mozgás történik, nagyon is emberiek, így végső 
soron csak közelítenek, ám nem vezetnek el ahhoz a transzcendentális szinté-
zishez, amely Novalis szerint a kezdet ténye. így két olyan állításhoz jutunk, 
amelyek látszólag kizárják egymást, mégis együttesen jellemzik pontosan 
Novalis poétikai gondolkodását. Az egyik állítás magától Novalistól származik: 
„Semmi sem elérhetőbb a szellem számára, mint a végtelen."53 A másik állítás 
mintegy mérleget készít Novalis nagyszabású szintéziskísérletéről: Semmi sem 
valóságosabb és lehetetlenebb a szellem számára, mint a végtelen. 

Amíg Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck és Friedrich Schleiermacher a termé-
szet és az univerzum végtelenségét a metafizika posztulátumaként kezelte, 
amely a gondolkodás számára mindig elérhetetlen marad, és amit csupán sejte-
ni, megélni lehet azzal a vággyal, hogy benne feloldódjék a lélek, Novalis meto-
dikai jelentésében próbálta megérteni a végtelent.54 A végtelen számára olyan 
módszertani eszköznek bizonyult, amelyet úgy alkot meg a gondolat, ahogyan 
elgondolja a számtani sorok differenciálját. Ebben az alkotásban Novalis egy-
szerre érte tetten az emberi gondolkodás szuverenitását a léttel szemben, vala-
mint a metaforikus folyamat felfüggeszthetetlenségét és berekeszthetetlenségét. 
Ez utóbbi aspektussal kapcsolatban Káté Hamburger jó okkal hangsúlyozza a 
kontinuitás leibnizi és goethei modelljének hatását. A mi szempontunkból a ta-
lán Goethe megfontolásainál is fontosabb Leibniz magyarázata, amely az univer-
zum folytonosságának bizonyításakor a kontinuitás elvét összekapcsolta a 
kauzalitáséval.55 Amikor Leibniz a kontinuitást általános rendezőelvként jelle-

» I . ш. 221. 
" I . ш. 387. 
54 Kate HAMBURGER: i. m. 30-31. 
55 „Nézetem szerint metafizikus okoknál fogva az univerzumban minden kapcsolatban van, így a je-

len mindig ölében ringatja a jövőt, és minden egyes állapot természetes módon magyarázható az őt 
megelőző állapotból." LEIBNIZ: Hauptschriften II. Ernst CASSIRER (szerk.) 7 5 . 
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mezte, először tette lehetővé a végtelennel való számolást, és egyszersmind 
logikailag megalapozta a funkció fogalmát. A kontinuitás elvét Leibniz nem a 
végtelenből vezette le, hanem fordítva, a végtelen a folyamatosságban lelte meg 
alapját és logikai lehetőségét. A végtelen Novalis számára is a legközvetleneb-
bül elgondolható minőség volt, de nála a végtelenbe tartó variációs sorok diffe-
renciája nem utal semmiféle metafizikai okra, mert a pitagóreus hagyományt 
folytatva minden létezőben egy disszonáns magot tételezett fel, amely magában 
hordozza az elkülönbözódés lehetőségét és szükségét. Ezért mondhatta, hogy 
aki először tanult meg kettőig számolni, az előtt még akkor is feltárult annak 
lehetősége, hogy az 1 + 1 = 2 analógiájára a végtelenig továbbszámolhasson, ha 
e törvény alkalmazása nehezére esett. Ez az elv nála a reprezentáció mozgását 
is leírja, amennyiben az egyes dolgokat csak variációs sorokban vélte bemu-
tathatónak.56 

A nyelvi mozgásokat alapvetően zenei természetű folyamatokként gondolta 
el, amelyek legegyszerűbb disszonáns magját a magánhangzók és a mással-
hangzók különbsége alkotja. Azonban a különbség csak az oppozíciós viszony 
feltételezésével érvényesülhet. Az oppozíciók összefüggéséből Novalis nem 
következtetett egy rendszer létére, hanem a végtelen folyamatszerűségnek 
megfelelően arra a belátásra jutott, hogy a tézis (Setzen) és az antitézis (Gegen-
setzen) nem szigetelhető el egymástól, együtt alkotják a nyelvi mozgások disz-
szonáns magját, végtelen elkülönbözódésének és kombinációjának modelljét. 

Novalis meg volt győződve arról, hogy a költőnek mindenekelőtt kompozi-
torikus képességekkel kell rendelkeznie. Több helyütt írt arról, hogy a poézis-
nek minden lehetséges formájában és következményével együtt más-más gon-
dolatokat kell tudnia kifejezni, miközben a költőnek, akár a zeneszerzőnek, 
különböző hangokat és hangszereket kell megjelenítenie és kombinálnia57 

bensejében, hogy ezáltal a dolgokat életre keltő melódiák szülessenek. Novalis 
egy olyan muzikális poétika kialakítása felé haladt, amely zenei alkotóeszközei-
vel egyszerre képe ritmikai és filozófiai elvek szerint megvalósítani és igazolni a 
művet alkotó elemek kölcsönviszonyát és a beszéd önreflexivitását. E poétika a 
végtelen elsődlegességéből, azaz a lehetőségek túlerejéből fakadó antifik-
cionális világ szüntelen teremtéséről szól, és a teremtést a differenciálódás 
algebrikus törvénye, a disszonancia és a melodikusság zenei elve szerint képzeli 
el: „Vajon nem sajátja-e bizonyos mértékig a zenének is a kombinatorikus ana-
lízis, és fordítva. A számok - harmóniák —, a számok akusztikája hozzátartozik a 
kombinatorikus analízishez. [...] A kombinatorikus analízis vezeti a számfantá-
ziát, és tanítja a számok kompozíciós művészetét - a matematikai generálbasz-
szust. A nyelv zenei eszmék hangszere (musikalisches Ideeninstrument). 

5 6 NOVALIS: I. M . 4 1 9 . 
57 „Napjaink legnagyobb igazságait olyan kombinációknak köszönhetjük, amelyek összekapcsolták a 

tényszerű tudományok hosszú ideig elválasztott elemeit." I. m. 213-
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A költő, a szónok, a filozófus grammatikusan játszik és komponál. A generál-
basszus egyaránt magában foglalja a zenei algebrát és az analízist."58 

E nyelvi modell egy olyan partitúra megalkotásában jutna teljes terjedelmé-
ben érvényre, amely önmaga nyelviségén, mozgásain kívül semmi más referen-
ciát nem kínálna az értelmezés számára, tehát ahol minden jel önmaga jelöltje-
ként és egyben a végtelen metaforájaként funkcionálna. Ez a kompozíció, 
amelyben a kimeríthetetlenül gazdag, folytonosan differenciálódó összefüggé-
sek minden elem elhelyezését többszörösen igazolnák, valójában csak akkor 
lenne megvalósítható, ha maga az író és minden egyes olvasó is a részét képez-
né, tehát ha nem maradna kívül rajta semmi, ami tökéletes szimbolikusságából 
kimozdítva az allegorézis felé lendítheti a jelentésesség mozgásait. E teremtő 
munka előre tudottan lehetetlen vállalkozásnak bizonyul, hiszen a világ létének 
árnyékában e nyelvi operáció csak második pillanat lehet. A lehetetlenség iro-
nikus tudása jelenik meg abban a gesztusban, ahogyan Novalis e partitúra, e tö-
kéletes textus közös írói-olvasói megalkotását a történelmet berekesztő arany-
kori véglegességbe utalja: „Az lesz az arany idő, ha minden szó - figurális szó -
mítosz - és minden figura - nyelvi figura - hieroglifa lesz - ha megtanulunk 
figurákban beszélni, és írni - ha képesek leszünk minden szót plasztikussá ten-
ni és muzsikálni."59 A jelek metaforicitásának legfontosabb sajátsága éppen 
abban ragadható meg, hogy egymásra vetítik jelenlétük üres pillanatát és a 
végső betöltöttségük lehetetlen jövőjét, miközben időbeliségük két pólusától 
számított távolságuk különbsége soha sem változik. 

Novalis meg volt arról győződve, hogy a természet alapviszonyai is hasonló-
képpen muzikális természetűek,60 mint a nyelvé. Az arany idők hieroglifái, illet-
ve a költő „varázsszavai" által létrehozott tökéletes és teljes textúrát olyan 
könyvként képzelte el, amely nem helyettesíti, hanem leírja a valóság hozzáfér-
hetetlenné vált totalitását. Amennyiben a Bibliát a teljességet magába foglaló 
könyv, pontosabba a könyvtár61 metaforájának tartjuk, Novalis nem egy új 
bibliát akart írni, hanem le akarta írni azt, hogy így világítsa meg a könyv kelet-
kezésének és használatának törvényeit. E leírásban a könyv önmaga tanaként is 
értelmezhető, a művészet egyszersmind művészetelméletként is érvényesül: 
„Amire tulajdonképpen vállalkoztam, nem más, mint a Biblia leírása (Be-
schreibung der Bibel) - pontosabban a Biblia-tan (Bibellehre) megírása, amely 
egyszersmind művészet- és természettan is."62 E lehetetlen vállalkozás egy olyan 
jelrendszer leírására tesz kísérletet, amelyben a jel és a jelölt úgy esik egybe, 
hogy nem a jelölő (Biblia-tan) totalitása előzi meg a jelölt fikcióvá vált totalitását 

581. m. 597. 
591. m. 458. (Figurán Novalis olyan jelet ért, amely egyszerre látható és hallható.) 
601. m. 761. 
61 „A magvalósított Biblia nem más, mint egy teljes, jól elrendezett könyvtár. - A Biblia sémája egyszer-

smind a könyvtár sémája is. Az igazi séma - az igazi formula egyben keletkezésére - használatára is utal." 
I. m. 602. 

621. m. 602. 
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(Biblia, természet), hanem fordítva. Ezért elvileg is belátható, hogy Novalis jegy-
zetekben maradt nagy enciklopédiája kivitelezhetetlen volt, hiszen a benne ha-
tó differenciákat, a tudományterületek sosem kimeríthető számú belátásait nem 
ellensúlyozza az analógiák feltételezett rendszere. Maga a terv a modernség 
talán leginkább meghatározó jellemvonásainak jegyét viseli magán, amennyi-
ben Novalis projektuma a világ teljes uralmának eszményét, pontosabban a 
világ abszolút nyelvi helyettesítésének vízióját vetítette az újraalkotás gondola-
tába. De azok a nyelvelméleti kérdések, amelyeket e terv részletei tartalmaznak, 
a modernség utáni kondíciók szempontjából vizsgálva is fontos kiindulópontul 
szolgálhatnak. Novalis rövid élete vége felé haladva egyre több jegyzetben szá-
molt be az enciklopédikus tudás szükségszerű töredékességéről, miközben 
újabb és újabb tudományok tanulmányozását tűzte ki céljául. Amennyiben 
Novalis jegyzeteit immár nem a tervezett mű megírhatatlansága felől közelítjük 
meg, hanem éppen e töredékességet, befejezhetetlenséget, sőt a folyamatos 
bővíthetőséget és korrigáihatóságot fogadjuk el a vállalkozás formájának, akkor 
vele kapcsolatban véleményem szerint nem állja meg a helyét Derrida egyéb-
ként jogos kritikája, amely a könyv eszméjében a jelölő jelölt általi megelő-
zöttségét éri tetten.63 Ismereteim szerint Novalis soha nem tett kísérletet 
jegyzeteinek egységesítésére, koncepciózus összefoglalására, még kevésbé 
kiadására. E jegyzetek tulajdonképpeni formáját aligha tarthatjuk a logocentriz-
mus enciklopédikus védekezésének az írásban ható differenciálódással szem-
ben, sokkal inkább e differenicálódást helyezi jogaiba: Novalis szükségszerűen 
töredékes enciklopédiája a Biblia, a természet minden szervező közép nélküli, 
tudományos szétírását tartalmazza, amely nem valamely feltételezett értelemből 
táplálkozik, hanem a zenei természetű, funkcionálisan megkomponált mozgás 
végtelenségéből. Novalis nem a különbségeket, a sokaságot kívánta egységesí-
teni, hanem a végtelent igyekezett szemlélhetóvé tenni a sokféleség, a különbö-
zőség reprezentációjával. A költészet, amelynek tana így megszületik, végtelen 
időzést és szüntelen cselekvést jelent a lehetséges látszat és a valóságos látszat, 
a fikció és az antifikció körforgásában, és ezt az időzést nevezte Novalis igaz-
nak 64 

63 „A könyv eszméje a jelölő véges vagy végtelen totalitásának eszméje; a jelölőnek ez a totalitása csak 
akkor lehet totális, ha létében megelőzi a jelöít által létesített totalitás, ellenőrzi inskripcióját és jeleit, és 
eszmeiségében független tőle." DERRIDA: Grammatológia. Szombathely, Életünk-Magyar Műhely, 
1 9 9 1 . 4 0 . 

6 4 NOVALIS: I. m . 8 4 8 . 



Gérard Genette 

A FIKCIÓ AKTUSAI* 

A fikció aktusain a narratív fikció beszédaktusoknak (Speech acts) tekintett ki-
jelentéseit értem. Visszatérek tehát a narratív fikció illokúciós státusának kérdé-
séhez, amelyet, számomra úgy tűnik, kissé elhamarkodottan zárt le — tagadó-
lag-John Searle egy minden tekintetben döntő cikkében.1 A „narratív fikció" 
vizsgálatára szorítkozom, és nem a fikció, még kevésbé általában az irodalom a 
tárgyam. Az „irodalom és a beszédaktusok" kérdését korábban is tárgyalták, 
meglehetősen zűrzavaros módon, - olyan időszakban vagy szellemiségben, 
amit szívesen jellemeznék pre-searle-iánusnak - mikor a fikció és az irodalom 
közötti viszony implicit maradt, közelebbről meg nem határozott; mintha az 
egyik magától értetődően koextenzív lenne a másikkal, úgy, hogy soha nem le-
hetett bizonyosan tudni: a definiálandó beszédaktust fikcionalitása vagy irodai-
misága miatt választották ki. Ezt a viszonyt, amelyet Searle nagyon bölcsen met-
szésként írt le (nem minden irodalom fikció, nem minden fikció irodalom2), 
pillanatnyilag nem fogom tekintetbe venni, anélkül foglalkozom irodalmi fikció-
val, hogy föltenném magamnak a kérdést: vajon ennek pragmatikai terminusok-
kal elvégezhető leírását ki kell-e terjeszteni az irodalom egészének jóval széle-
sebb mezejére, vagy sem. Éppígy mellőzni fogom a drámai fikció esetét, mert 
úgy tűnik, hogy ábrázolásmódja - abból a szempontból, amely minket érdekel -
egészen másfajta. Hogy nagyon gyorsan elhelyezzük (érintőlegesen) csak arra 
hivatkoznék, hogy tiszta állapotában - amint azt Arisztotelész ajánlotta és ahogy 
nagyjából a klasszikus francia színház is mutatja - kizárólagosan fiktív szemé-
lyek által elmondott (nekik tulajdonított) párbeszédekből áll - olyan párbeszé-
dekből, melyeknek fikcionalitása valami módon hallgatólagosan feltételeződik 
a színpadi reprezentáció valóságos vagy képzelt kontextusa által; s amelyek 

•In: Gérard GENETTE: Fiction et diction. Seuil, Paris, 1991. 41-63. pp. 
1 Le Statut logique du discours de la fiction. (1975) In: Sens et Expression. Paris, Éd. de Minuit, 1982. 
21, m. 101-103. A második állítás két eltérő értékű érvvel van alátámasztva. „A képregények és a vic-

cek legtöbbje példa a fikcióra, de nem tartozik az irodalomhoz" (102.) - a képregény valóban, legalább 
részben, a nem irodalmi fikció példája, mert nem verbális, hasonlóan a némafilmhez vagy némely plasz-
tikai műalkotáshoz (ami a viccet illeti, inkább egy önálló irodalmi műfajt látok benne); „A Sherlock 
Holmes-történetek nyilvánvalóan fiktív történetek, de egyéni megítélés kérdése, hogy helyénvaló-e úgy 
tekinteni rájuk, mint az angol irodalom részeire" (103.) - itt a kirekesztés egy olyan esetleges értékítélet 
nevében kerül megfontolásra, amelyik nekem nem tűnik helytállónak. Ahogy Nelson Goodman mondja: 
ha a művészet mezejéből kizárjuk a rossz alkotásokat, nagy a kockázata annak, hogy nem sok minden 
marad, mivel a művek nagy része rossz (de számomra nem azok Conan Doyle művei) - ami egyáltalán 
nem akadályozza meg azt, hogy műalkotások legyenek." 
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pragmatikai státusa az így létrehozott diegézisen belül éppen olyan, mint min-
den hétköznapi párbeszédé bármilyen személyek között: állítanak („Igen, Her-
ceg, epedek, lángolok Tézeuszért"), ígérnek („Itt leszel, lányom"), parancsolnak 
(„Kifelé!"), félbeszakítanak („Ki mondta ezt neked?") stb., mint egyebütt, ugyan-
olyan feltételekkel, szándékokkal és következményekkel, mint a valós életben, 
azzal az egyetlen fenntartással, hogy mindez a valós világtól, ahol a nézők él-
nek, tökéletesen elhatárolt fiktív univerzumban történik - kivéve a szándékos és 
paradoxális metalepsziseket, amelyekkel főleg a 20. században élnek (és a 
barokk időszakban: színdarab a színdarabban), melyeknek „speciális" hatásait 
önmagukért lehetne tanulmányozni. Ami a színpadi utasításokat illeti, a drámai 
szöveg egyedüli olyan részeit, amelyeket a szerző közvetlenül magára vállal -
arányuk a hagyományosan majdnem elhanyagolhatótól a becketti végtelenig 
terjed3 - , ezeket Searle úgy tekinti, mint tisztán „direktív" illokúciós státusúakat 
(„a darab játékmódjára irányuló instrukciók"). így egészen bizonyosan eljut a 
színészekhez és a rendezőhöz, de nem szükségszerűen az átlagolvasóhoz (ami 
a nézőt illeti, ő csupán a megvalósulást érzékeli), aki ugyanúgy láthat bennük 
arra vonatkozó leírást, hogy mi történik a jelenetben (a fiktív diegézisben). Egy 
olyan típusú utasítás, mint „Hernani leveti kabátját és a király vállára teríti" egy-
szerre leírja a szereplő magatartását és előírja a színész játékát. A szerzői szán-
dék így eldönthetetlenül a deskriptív és a preskriptív (vagy direktív) között 
helyezkedik el, aszerint, hogy inkább az olvasóhoz fordul (Müsset) vagy pedig 
a színházi társulathoz (Brecht). 

Mellékesen jegyzem meg, hogy a drámai fikció dialógusainak státusa meg-
egyezik a narratív fikció „dialogizált" jeleneteiével; ez majdnem mindig, aho-
gyan legalábbis Platón óta tudjuk, „vegyes", tehát a drámaival kevert, vagy in-
kább tűzdelt („fluktuáló", ahogy Käte Hamburger mondja): egy regényben a 
személyek között elhangzó szavak nyilvánvalóan ugyanúgy komoly, a regény 
fiktív univerzumában megvalósuló beszédaktusok: amit Vautrin Rastignacnak 
ígér, nem köti Balzacot, de ugyanolyan komolyan kötelezi Vautrint, amennyire 
engem kötelezne, ha én tettem volna. A drámai vagy a narratív fikció alakjainak 
beszédaktusai autentikus aktusok a fikcionalitás kontextusában, tökéletesen fel-
ruházva ezek lokúciós karakterével, illokúciós helyzetével és erejével, esetleges 
szándékolt vagy önkéntelen perlokúciós hatásukkal. A problematikus aktusok, 
melyeknek státusát lehetséges mértékig definiálni kell, azok a beszédaktusok, 
melyek ezt a kontextust, tehát magát a narratív diskurzust, a szerző diskurzusát 
alkotják.4 

3 Ez természetesen az Actes sansparolesban éri el határát, ahol a szöveg pusztán színpadi utasítások-
ból áll. 

4 A narratív fikció egyes kijelentéseinek - többnyire azoknak, amelyeket általában szabad füg-
gőbeszédnek [discours indirecte librel neveznek - meghatározatlan, sőt, meghatározhatatlan a státusa; 
ezért az olvasó nem tudja, hogy egy szereplőhöz vagy pedig a szerző-narrátorhoz kell kapcsolnia. De 
ezek az összetett körülmények nem érvénytelenítik az egyszerű állapotok definícióit. 
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Ez utóbbi szavakkal implicite feltételeztem, hogy a vizsgált területet újból le-
szűkítem; bizonyosan jobban explicitté kell tennem: a „perszonálisnak"5 vagy 
„első személyűnek" nevezett elbeszéléstípusban (narratológiai szakszóval: 
homodiegetikus elbeszélő esetén) az elbeszélés előadója - aki maga is a törté-
net szereplője (az „első személyű elbeszélő" kifejezésnek ez az egyetlen helyt-
álló értelme) - saját maga fiktív, következésképpen narrátori beszédaktusai 
éppúgy fikcionálisan komolyak, mint elbeszélése egyéb szereplőinek beszédak-
tusai, és saját története szereplőjeként az övéi: „Marcel", az Az eltűnt idő narrá-
tora éppolyan komolyan fordul virtuális olvasójához, mint Marcel, a szereplő 
Guermantes grófnőhöz.6 Akinek a „komolysága" - ami illokúciós elkötelezettsé-
get jelent - problémát okozna, az nem Marcel, a narrátor, hanem Proust, a 
szerző. Problémát okozna, mondom, így feltételes módban, mivel ténylegesen 
itt (Az eltűnt idő... szövegében), semmilyen beszédaktus nincs, amely Marcel 
Prousttól származna, abból az okból, hogy б itt soha nem jelenik meg - mindig 
(ahogy már Platón is mondta) azt „színlelve", hogy ő Marcel vagy valaki más - , 
bármi legyen is a viszony az elbeszélés tartalma és a biográfia, szerzőjének „éle-
te és a vélekedései" között. Megannyi okunk van tehát, hogy érdeklődésünknek 
megfelelően, elhagyjuk az első személyű fiktív elbeszélés s a szereplők diskur-
zusát. 

így aztán csupán az imperszonális vagy „harmadik személyű" elbeszélés 
pragmatikai státusának leírása van hátra, amit különféle nyomós okokból a nar-
ratológiában heterodiegetikusnak neveznek (az elbeszélő nem saját szereplői 
közül kerül ki) - azzal a megszorítással, hogy extradiegetikus, vagyis elsőfokú 
elbeszélésről van szó, melyet olyan narrátor-szerző hoz létre, aki - hasonlóan az 
Ezeregyéjszaka narrátoraihoz - maga nem szereplője az elbeszélésnek.7 Rövi-
den: a „reális" világban, hasonlóan „reális" szerző által létrehozott fiktív elbe-
szélésről van szó; ilyen szerző Iris Murdoch, akit azért idéz Searle, hogy be-
mutassa, színlelt narratív állításai nem autentikus beszédaktusok. 

Mielőtt megkezdjük a vizsgálódást nem árt még egy óvintézkedés: tudniillik 
nem pontosan az a kérdés, hogy a fiktív elbeszélést alkotó kijelentések illokú-
ciós aktusok-e avagy sem, olyanformán, mintha megkérdeznénk vajon a Titán a 

3 Lásd Marie-Laure RYAN: The pragmatics of Personal and Impersonal Fiction. Poetics 1 0 . ( 1 9 8 0 ) 
6 Searle kicsit kétértelműén úgy nyilatkozik (112.), hogy Conan Doyle „nem csupán azt színleli, hogy 

állításokat tesz, hanem John Watsonnak tetteti magát ... amint éppen állításokat tesz"; ez azt sejteti, hogy 
kettős színleléssel van dolgunk: egyrészt Doyle részéről, aki Watsonnak tetteti magát, másrészt Watson 
részéről, aki úgy tesz mintha állításokat tenne. Számomra helyénvalóbbnak látszik ebben az esetben 
egyetlen színlelésről beszélni: a Doyléról (vagy a Proustéról), Watson (vagy Marcel) állításai (fiktíven) ko-
molyak. Feltételezem, hogy Searle is így gondolja, és a „nem csupán" inkább azt jelzi, hogy ez a színle-
lés (másiknak tettetni magát) erősebb, mint a harmadik személybeni színlelés (egyszerűen az állítást szín-
lelni). 

7 De azt nem állítom, hogy egy fiktív (intradiegetikus) szerző-elbeszélő, mint Albert Savarus, a 
LAmbitieux par amour szerzőjének pragmatikai státusa ne reprodukálná kicsiben len abyme] egy 
extradiegetikus szerző-elbeszélő (például Balzac, az Albert Savarus szerzőjének) státusát: mivel partiku-
laritása nyugodtan elhanyagolhatóvá teszi, egyszerűen nem foglalkozom ezzel a lehetőséggel. 
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Saturnus bolygója avagy sem; hanem inkább az, hogy a Titán ilyesfajta leírása 
eredményesebb, gazdaságosabb és hatékonyabb-e, mint egy másik, sót mint az 
összes többi, amelynek ez esetleg csak egy találóbb megformálása lesz. Ha 
(mint ahogy valóban) az egyéb irodalmi diszciplínák ténykérdéseket tesznek fel 
(„Ki a Goriot apó szerzője?"), akkor a poétika minden bizonnyal metodikai kér-
déseket vet fel - például: melyik a legjobb, vagy a legkevésbé rossz mód arra, 
hogy elmondjuk, mit tesz a Goriot apó szerzője?8 

Összehasonlítva tehát Iris Murdoch egy regényrészletét és egy faktuális (zsur-
nalisztikus) elbeszéléstöredéket, Searle nehézség nélkül kimutatja, hogy az állí-
tó formájú fikcionális kijelentések nem felelnek meg az autentikus állítás egyet-
len kritériumának sem (őszinteség, elkötelezettség, bizonyíthatóság). Éppígy 
kimutatja, (véleményem szerint) vitathatatlanul, hogy ezek a kijelentések nem 
tekinthetők más típusú szó szerinti illokúciós aktusoknak, csakis állításnak. 
Ebből a kettős negatív megfigyelésből Searle két, véleménye szerint egybetarto-
zó következtetést von le, melyeket szét szeretnék választani: az első az, hogy az 
a fiktív kijelentés, amely formálisan állítás, de nem tesz eleget az állítás feltétele-
inek, színlelt (pretended) állítás; a második az, hogy fikciót létrehozni („regényt 
írni") nem specifikus illokúciós aktus. Számomra az első vitathatatlannak tűnik: 
egy kijelentés, amely az állítás minden formális jegyét mutatja, de nem tesz ele-
get pragmatikai feltételeknek, csak színlelt állítás lehet, [ne peut étre qu' une 
assertion feinte] A „csak... lehet" kétértelmű kifejezés jelentését még pontosíta-
ni kell; én személy szerint úgy értem, mint „nem tehet létezéséről" [ne peut 
qu'étre] jelentésűt, vagy még pontosabban: „nem lehet, hogy ne legyen „[ne 
peut manquer d'étre], de nem fogom sietve levonni a következtetést, hogy 
ugyanekkor ne lehetne más is; természetesen vissza fogok térni a problémára, 
mert végül is ez az egész kérdéskört felöleli. Searle második következtetését 
(hogy a fikció nem sui generis illokúciós aktus), úgy látszik, két kiegészítő meg-
figyelés erősíti meg: az egyik (107.) az, hogy a fikció színlelt állításként való 
leírása megfelelő, kielégítő és láthatóan kizárólagos; a másik, hogy a fikció kije-
lentéseinek csak betű szerinti értelme van, mivel(?) a szavaknak (például piros a 
Piroskában - 101.) ebben az esetben sincs más értelmük, mint a mindennapos 
kijelentésekben. Ez az a két szorosan kapcsolódó elgondolás, amelyeket együtt 
szeretnék vitatni. 

íme tehát a javaslatom: ha a fikció kijelentéseit színlelt állításoknak nevezzük, 
ez nem zárja ki azt, ahogy Searle hangoztatja, hogy ugyanakkor más dolgok is 
legyenek - egy másik szinten egyébként maga Searle is elfogadja ilyen indirekt 
kiegészítések lehetőségét: egyfelől (118-119.) mikor felveti, hogy a fikció szi-
mulálta beszédaktusok „üzeneteket" képesek hordozni, sőt a komoly „beszéd-
aktusok" is, ahogy egy mese, képesek erkölcsi tanulságot közvetíteni (ez a pél-

8 Fel lehetne vetni egy ilyesfajta kérdés impertinenciáját, amennyiben beszédaktus karaktert tulajdo-
nít egy írásbeli eljárásnak. Ez az ellenvetés azonban nem helytálló az írásban véghezvitt beszédaktusok 
tömegével szemben, a szerelmi vallomásoktól a válási határozatokig. Ahogy találóan jegyzi meg Searle: 
„Beszélni vagy írni egy nyelven beszédaktusok véghezvitelét jelenti..." (101.) 
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da nem szerepel Searle szövegeiben, de úgy gondolom, nem idegen gondolko-
dásától); másrészről (115.) mikor azt állítja, hogy „azt színlelve, hogy egy sze-
mélyre vonatkozik, [a regényíró] megteremt egy képzeletbeli alakot". Ez a két 
propozíció még vitathatatlannak tűnik számomra, akkor is, ha az „alkotni" ige 
(to create) némi metaforikus felhanggal bír.9 Nem távolodom el nagyon a máso-
dik felvetéstől, ha - inkább betű szerinti módon - azt mondom, hogy a regény-
író miközben úgy tesz, mintha állításokat tenne (a fiktív létezőkről), valami mást 
tesz; egy fiktív műalkotást teremt. Egy ilyesfajta kettősség, úgy tűnik, nem ha-
ladja meg az emberi képességeket, és elvégre az a színlelés definíciója, hogy 
míg úgy teszünk, mintha egy dolgot csinálnánk, a valóságban egy másikat 
végzünk.10 Színlelt állítások létrehozása (vagy állítások létrehozásának színlelé-
se) így nem zárhatja ki a priori azt, hogy létrehozva ezeket (vagy színlelve lét-
rehozásukat) valóban véghezvigyünk egy másik aktust, egy fikció létrehozását. 
Az egyetlen kérdés, s ez kétségtelenül retorikai szál, ti. az, hogy ez az aktus tech-
nikai értelemben nem „beszédaktus"-e, pontosabban, hogy a két aktus közötti 
viszony (létrehozni egy fikciót, azt színlelve, hogy állításokat teszünk) nem tipi-
kusan illokúciós természetű-e. Másképpen mondva, a fiktív kijelentés nem so-
rolható-e a „nem szó szerinti értelemben vett" kijelentések közé - legyen akár 
figuratív: ha azt mondom: „Maga oroszlán" azt jelzem metaforikusán: „Maga 
hős" (vagy esetleg ironikusan: „Maga gyáva"); legyen akár indirekt: ha azt kér-
dezem magától, ide tudná-e adni a sót, azt a kívánságomat fejezem ki, hogy 
adja ide. 

A figurák és az indirekt beszédaktusok közötti különbség nem jelentékte-
len - erre még visszatérek - de, mivel a két hipotézisben a fikció aktusa többé-
kevésbé elrejtve jelenik meg (állításként), először kétségkívül megéri azt az ak-

9 Metaforikus, mivel az egyetlen dolog, amit egy művész szó szerinti értelemben „alkothat" és hozzá-
tehet a világhoz, az a műve. Helytálló Joseph Margolis ellenvetése Searle-nek: nem lehet egyszerre azt 
mondani, hogy a fiktív lények nem léteznek, és hogy a szerző teremti őket, mivel csak létezőt lehet te-
remteni: „What is relevantly created are stories and the like, using which in the appropriate (convention-
al) way we (both authors and readers) imagine a certain non-existent world to exist." (The Logic and 
Stucture of Fictional Narrative. Philosophy and Literature 7. 1983- október, 169.) Már 1933-ban ez volt 
Gilbert Ryle véleménye: „While it is correct enough to describe Dickens' activity as 'creative', when the 
story is considered as the product of his creation, it is wholly erreneous to speak as if Dickens created a 
Mr. Pickwick." (Imaginary Objects. Proceedings of the Aristotelian Society, 1933. 32.) 

10 Nekem úgy tűnik, hogy Searle a szimulációból egy túlságosan alárendelt fogalmat hoz létre; mint-
ha a szimuláció aktusa mindig „alsóbbrendű vagy kevésbé összetett" lenne a szimulált aktusnál (111.). 
A színész emfatikus művészete inkább az ellenkezőjét bizonyítja, és a szimulálás az „életben" is többnyi-
re „ripacskodás": mint a sartre-i inas, aki inast játszik, vagy Charles Balbecben „úgy tett mintha elégedet-
len lenne, amivel azt hitte, érzékelteti, már elegendő a várakozásból, de amit soha nem tesz az ember, ha 
valóban vár valamit" [faisant „le geste de mécontentement par lequel on croit faire voire qu on en assez 
d'attendre, mais qu on ne fait jamais quand on attend réellement"]. {Recherche... Paris, Gallimard, „Bibi. 
de la Pléiade". II. 111.). Jól tudom, a valóság néha túltesz a fikción, de nekem úgy tűnik, hogy amennyi-
ben észrevesszük, akkor azért van így, mert fordított a norma: a fikció sokszor nem több eltúlzott való-
ságnál. Mikor gyermekkoromban valamit túlozva meséltem el, olyankor apám, aki öntudatlanul poziti-
vista és ockhamista ember volt, józanul fűzte hozzá: „Látszik, hogy nem a te bőrödre megy a vásár." ["On 
voit bien que се n'est pas toi qui paies."] 
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tust vizsgálni, amelyben nem elrejtett, csupasz, vagy ahogy néha Searle mondja, 
„elsődleges" állapotban lenne. Azért használok feltételes módot, mert nekem 
úgy tűnik, hogy ilyen csupaszság soha nem fordul elő, a (narratív) fikció külön-
böző okokból szeret mindig az állítás kabátjába burkolózni. 

Ez az állapot a fiktív univerzumba lépésre szólíthat, következésképpen - illo-
kúciós terminusokban - szuggesztió, kérés, könyörgés, ajánlat formáját veheti 
fel - mindegyik „direktív"11 aktus, azonos illokúciós „helyzettel", csak az „erő" 
fokozatában különböznek. Ebben az értelemben ez az állító formájú mondat: 
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki az erdő szélén lakott a ma-
májával" valójában valami ilyesmit jelentene: „Képzeljék el velem együtt, hogy 
volt egyszer egy kislány stb." A fikcionális aktusnak ezt az elsődleges vagy dek-
larált állapotát könnyedén leírhatnánk a kérés minőségével, melyet Searle java-
sol a Les Actes de langage című könyvében.12 És sematizálhatnánk oly módon, 
ahogy ugyan az a Searle ajánlja a Sens et Expression című művében,13 tehát: !Tv 
(A elképzeli p-t) - vagyis a beszélő kérést fogalmaz meg, amely arra irányul, 
hogy elérjük a valóság elhelyezkedését a diskurzusban, és őszinte kívánságát fe-
jezi ki, hogy hallgatója (vagy olvasója), A, elképzeljen egy p propozíció által 
kifejezett tényállást, tudniillik: „Hol volt, hol nem volt stb." 

Ez a deklarált fikcionális aktus egy lehetséges leírása. De az a benyomásom, 
hogy javasolni lehet egy másikat is, szintén megfelelőt s kétségkívül sokkal in-
kább megfelelőt a fikció állapotaira, melyeket Starwson „mesterkéltnek"14 mi-
nősített, s melyekben az olvasót imaginativ együttműködésre szólító hívás csen-
desebb, mivel az együttműködés már feltételezett vagy elismertnek tekintett, ily 
módon a szerző gyorsabban és rendelkezésszerűen járhat el: a fikció aktusa töb-
bé nem kívánság, hanem inkább az, amit Searle deklarációnak nevez. A dekla-
rációk azok a beszédaktusok, amelyekkel a beszélő hatást gyakorol a valóságra 
annak a hatalomnak köszönhetően, mellyel fel van ruházva. Ez a hatalom álta-
lában intézményes típusú - mint egy elnök, („Az ülést megnyitom"), egy főnök, 
(„El van bocsátva"), egy pap hatalma („Péternek keresztellek")15 - , de Searle is 

11 Lásd Taxonomie des actes illocutoires. In: Sens et Expression. 39-70. 
12 Lásd Structure des actes illocutoires. Les Actes de langage. Paris, Hermann, 1972. 95-114. 
1 3 P . 5 3 . 
14 Etudes de logique et de linguistique. Paris, Éd. du Seuil, 1977. 22-23. 
15 Az Austin óta performatívként ismert formát leggyakrabban erre a kategóriára alkalmazzuk. De el-

lentétben az uralkodó véleménnyel, számomra ez a forma és ez a kategória nincs szükségszerűen össze-
kötve. A kategória bármely illokúciós aktus explicit asszertív leírásából áll (bevallom, hogy az „implicit 
performatív" fogalma zavarba ejt): természetesen lehet deklaratív („Az ülést ezennel megnyitom"), de 
éppígy eszpresszív („Fogadja őszinte részvétem"), direktív („Megparancsolom, hogy menj ki"), promisz-
szív („Megígérem, hogy eljövök"), és akár asszertív (Jelzem önnek...", „Megmutatom magának...", „Ész-
reveszem..." stb.), nem számítva az ilyen töltelékszók eluralkodását: „Azt mondanám, hogy..." vagy: 
„Mondjuk, hogy ..." A ritka valószínűtlenségek (soha nem mondjuk: „Megfenyegetlek...") költői jellegűek 
lehetnek: a fenyegetésnek nem érdeke, hogy ennyire nyilvánvalóvá váljon; éppen ellenkezőleg, hogy in-
kább elrejtőzzön, például egy tanács formájába: „Azt ajánlom, menjen ki" (beleértve: „különben..."). Meg-
fordítva viszont, egy deklaratív aktus felvehet nem performatív formát, például állítót: „La séance est 
ouverte." [Megfelel a magyar „Az ülést ezennel megnyitom" kijelentésnek, amely megmarad perfor-
matívnak; a francia passzív szerkezet megnehezíti a mondat állító formájú fordítását - a fordító.] 
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megemlít más hatalomtípusokat, például a természetfelettit („Legyen vilá-
gosság"16), vagy azt, amely magára a nyelvre vonatkozik, mikor egy szónok azt 
mondja: „Rövidre fogom", vagy egy filozófus: „definiálom..." Biztosan látható, 
hová akarok kilyukadni, mivel már itt is vagyok: a fikció szerzőjének fiat!-ja 
valahol a demiurgoszé, és az onomaturgoszé között helyezkedik el; hatalma -
mint az onomaturgoszé - olyan közösség többé-kevésbé hallgatólagos bele-
egyezését feltételezi, amely — Coleridge elkophatatlan formulája szerint — szíve-
sen lemond a vitatás jogának használatáról. Ez a konvenció lehetővé teszi, hogy 
a szerző a címzett explicit figyelmeztetése nélkül, a searle-i értelemben vett 
„deklaratív" formában nyilvánítsa ki fikcionális szándékait, melynek előfeltétele 
egyszerűen csak annyi, hogy joga van ezt megtenni; a leírás operátorát kölcsö-
nözhetnénk a matematika nyelvéből („Adva van egy ABC háromszög"): „Adva 
van egy kislány, aki a mamájával lakik stb." A pszeudo-searle-iánus forma 
DtO(p) lenne — amit itt nagyjából ezekkel a kifejezésekkel kell magyarázni: „Én, 
a szerző, fikcionálisan eldöntöm a jelen pillanattól fogva, egyszerre alakítva a 
szavakat a világhoz és a világot a szavakhoz, anélkül, hogy bármiféle őszintesé-
gi feltételnek eleget tennék (= anélkül, hogy hinnék benne és arra kérném önö-
ket, hogy higgyenek), hogy p (hogy egy kislány stb.)". Egy ilyesfajta deklaráció 
és a mindennapos deklarációk közötti eltérés magától értetődően a „kinyilvání-
tott" esemény imaginárius karakteréből ered, vagyis a p tartalmából, amit a 
szerzőnek nincs hatalmában valóban előidézni úgy, mint egy demiurgosz képes 
előidézni egy fizikai, és az egyszerű (feljogosított) halandó egy intézményes ese-
ményt. De legalább hatalmában van p figyelembevételét előidézni, még ha csak 
mulandó és bizonytalan módon is, a hallgató tudatában - és ez elvégre mégis 
egy esemény. 

A direktív megfogalmazás („Képzeljék el, hogy...") és a deklaráció („Adva van 
egy...") közötti eltérés nem más, mint hogy az utóbbi feltételezi (ez a feltétele-
zés alkotja) saját perlokúciós hatását: „Mostantól fogva ráveszem önöket, hogy 
elképzeljenek..." Márpedig ez a hatás mindig bizonyos, mivel pusztán az, hogy 
hallom vagy olvasom, hogy egy kislány egykor egy erdő szélén lakott, óhatatla-
nul kiváltja tudatomban - még ha van is időm visszautasítani, mint fikcionálist 
vagy haszontalant - egy erdő szélén lakó kislány gondolatát. A deklaratív meg-
fogalmazás, noha elbizakodottabb - mert elbizakodottabb - nekem a leg-
megfelelőbbnek tűnik. A narratív fikció tehát, úgy mint a matematikai és kétség-
kívül még néhány másik, elsődleges és komoly állapotában elfogadhatóan 
leírható searle-i értelemben vett deklarációként; tehát mint egy sui generis, vagy 
legalább sui spéciéi illokúciós aktus, az alapító funkciójú deklaratív illokúciók 
szélesebb fajtáján belül. 

A nem deklarált állapotba való átmenet - tehát (már) nem direktív, sem dek-
laratív, hanem pszeudo-asszertív, amely a narratív fikció aktusának rendes álla-

16 Az igazat megvallva ez a mondat inkább direktívnek, mint deklaratívnak tűnik, de itt a határ nagyon 
porózus. 
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pota - közelíthető az intézményes deklarációk bizonyos állító megfogalmazásai-
hoz, mely megfogalmazások maguk is saját perlokúciós hatásuk feltételezéséből 
állnak: „Az ülést megnyitom" vagy a „Ki van rúgva" mondatok azt az institu-
cionális tényállást írják le, amelyet saját maguk idéznek elő. A „Hol volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy kislány..." mondat azt a mentális tényállást írja le, amit a 
kijelentés okozott hallgatója tudatában; és a különbség alapjában véve elég cse-
kély közöttük, mivel az institucionális tényállások kollektív mentális állapotok, 
hasonlóan, ahogy a fiktív kijelentésaktusok előidézte mentális állapotok is gyak-
ran kollektívek. A végsőkig menve úgy is leírhatnánk ezeket az állító formákat, 
mint szó szerinti megfogalmazásokat és igaz állításokat: a fikciós kijelentések 
egyszerűen saját mentális hatásuk leírásai lennének. De szembeötlő egy ilyes-
fajta definíció hátránya: túlságosan tág, mivel minden kijelentésre vonatkozik 
(akár fikcionális, akár nem): a „Napoleon Szt.-Ilonán halt meg" vagy a „Víz 
100 °C-on forr" mondatok épp olyan jól (vagy rosszul) írják le közlőjük és befo-
gadójuk tudatállapotát. A valós kijelentésekkel szemben, amelyek többek 
között(!) egy objektív tényállást írnak le, a fikciós kijelentésnek az a sajátossága, 
hogy csakis egy mentális állapotot ír le és semmi mást. Egy valós kijelentés tel-
jes állító megfogalmazása valami ilyesmi lehetne: „Tény, hogy a víz 100 °C-on 
forr, ezt kimondva tájékoztatom önt erről vagy felhívom rá a figyelmét"; a fikci-
ós kijelentés teljes állító megfogalmazása pedig inkább ez lenne: „Nem valós, 
hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány stb., de ha ezt állítom, ak-
kor imaginárius tényállásként kell erre gondolniuk." Nyilvánvalóan nem mond-
hatjuk azt, hogy a „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány stb." egyet-
len mondat szó szerinti fordítása lenne ennek a kijelentésnek, sem a fortiori 
direktív vagy deklaratív ellenpontjainak. Helyénvalóbb tehát úgy tekinteni ezt a 
nem komoly állítást, mint nem szó szerinti (de kurrens) kifejezését a fentebb 
említett szó szerinti (de nem használatos) megfogalmazások egyikének. 

Nem-literálist használva egész idáig elkerültem a két pontosabb minősítés kö-
zötti választást; ezeknek megkülönböztetését, úgy tűnik, maga Searle nyújtja -
mindenesetre nem veszi tekintetbe, hogy bármelyikük alkalmazható lenne a fik-
ciós kijelentésekre. Egyik a figuratív kijelentés, másik az indirekt beszédaktus. 
Az első kategóriát részben érinti a Sens et Expression metaforának szentelt feje-
zetében, a második egészében tárgya egy már idézett fejezetnek, ennek egyben 
címadója is. Searle szerint a nem szószerinti kifejezések két típusa közötti elté-
rés abban volna, hogy a figuratív kifejezés esetében lehetetlen a szó szerinti in-
terpretáció- vagy, ha úgy jobban tetszik, a szó szerinti értelem nyilvánvalóan el-
fogadhatatlan: a „Maga oroszlán" szó szerint hamis; a hallgató tudja, hogy ezt a 
közlő is tudja (kivéve ha bolond), s ez a nyilvánvaló szó szerinti hibásság kény-
szerít egy olyasfajta figuráit értelem keresésére, mint „Maga hős"; ellenben az 
indirekt beszédaktusban az elsődleges értelem kiegészítőként17 járul egy elfo-
gadható szó szerinti jelentéshez: a „Magánál van a só" igaz állítás, mint ilyen, 

17 Sens et Expression. 84. 
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elfogadható; és ezen felül sugalmazza az „Adja ide a sót" kérést, még akkor is, 
ha ténylegesen ez a „kiegészítő" értelem a mondat igazi illokúciós irányultsága. 

Elméleti síkon és az (általam) választott példákra a megkülönböztetés 
megfelelő és vitathatatlan. Nem vagyok bizonyos benne, hogy a gyakorlatban is 
mindig ilyennek bizonyul. Egyes figuráknak van elfogadható szó szerinti értel-
me, bár inkább a figuratív értelmükre törekednek: „Az Elysée-ben dolgozom" 
szó szerint igaz a köztársasági elnök egyik munkatársának szájából, mivel mun-
kahelye a Fabourg-Saint-Honoré utca 55- alatt található, akkor is ha a célzott me-
tonimikus értelem inkább ez: „A köztársasági elnök mellett dolgozom"; és for-
dítva, az „Ide tudná adni a sót" indirekt beszédaktus (kérés kérdés formában18) 
mint kanonikus kijelentés nemigen fogadható el szó szerinti formájában, mivel 
az esetek többségében a válasz (mindenki számára) nyilvánvalóan előre ismert, 
ami megfosztja a kérdést az őszinteség feltételétől. Hibás kérdés tehát, és közel 
áll a költői kérdéshez, mint elismert figurához („Márványból van a milói Vénusz, 
vagy sem?" [Verlaine, Epilogue]). Röviden: a figura és az indirekt beszédaktus 
közötti eltérés - vagyis jobban mondva, az elfogadhatatlan szószerinti jelentés-
sel bíró indirekt beszédaktus és az elfogadható szó szerinti jelentéssel bíró indi-
rekt beszédaktus közötti - erősen másodlagos ahhoz a közös vonáshoz képest, 
hogy végrehajtanak egy illokúciós aktust egy másik illokúciós aktus formájában, 
vagy eltérő típusút (kérés kérdés, állítás, ígéret formájában; állítás kérés formá-
jában: „Tudják, hogy..."), vagy ugyanolyant: kérdés egy másik kérdés formájá-
ban, mint „Avez-vous l'heure?", stb. [A kifejezés a magyar „Van órája?" kérdéssel 
rokonítható, bár nem egyezik meg vele teljes egészében; a kérdésben az óra 
mint 'időegység' s nem 'időmérő' értelemben szerepel - a fordító.] 

Nem tudom, hogy fogadná Searle ezt a fél-asszimilációt, de újból felhívom a 
figyelmet arra, hogy ő egyáltalán nem szándékozik az indirekt beszédaktus ka-
tegóriát a fikció diskurzusára alkalmazni, és a figurákét nyíltan visszautasítja -
egy véleményem szerint esetleges, a „nem komoly" és a „nem szó szerinti" kö-
zötti distinkció nevében.19 A „Hegel egy fabatkát sem ér" [„Hegel est un rossig-
nol" - szó szerint: „Hegel egy pacsirta / vacak"] komoly állítás is lehet figuratív 
értelemben („Hegel túlhaladott"), de nyilvánvalóan nem lehet az szó szerinti ér-

18 Megjegyzendő, hogy az ebben a fejezetben vizsgált indirekt beszédaktusok leírása („kérdés-for-
májú-kérés") nem vesz tudomást arról az első fejezetben elvégzett összekapcsolásról, amely a kérdést a 
kéréshez köti (a csatolás egyébként igen diszkrét, pusztán egyetlen mondat: „A kérdések a direktív egyik 
alkategóriájába tartoznak, mivelhogy kísérletek К részéről H-t válaszadásra bírni, hogy tehát véghez-
vigyen egy beszédaktust", Sens et Expression. 54.) Amennyiben használni akarjuk, ilyen logikailag bizarr 
formában kell újrafogalmazni a leírást: „kérés a kérés alkategóriájának számító kérdés formájában" -
mintha „kapitánynak álcázott tisztről" beszélnénk. Itt talán - ahogy elég gyakran megesik - több kelle-
metlenség, mint előny jár az összekapcsolással. De észben kell tartanunk, hogy az indirekt aktusok ko-
rántsem mind kérdés formájú kérések. 

19 Sens et Expression. 103- Az előszóban Joelle Proust kiválóan illusztrálja a szó szerinti kijelentést a 
(nehezen fordítható) „He means what he says" kifejezéssel. A hangsúly persze a what-on van, de ugyan-
ez a kifejezés a means hangsúlyozásával illusztrálhatná a komoly kijelentést is - „I mean it" pontosan azt 
jelenti: „komolyan beszélek". Az eltérés nyúlfarknyi; általában igen nehéz vagy hiábavaló eldönteni, hogy 
például egy tréfát mint nem szó szerintit vagy mint nem komolyat kell-e tekinteni. 
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telmében. Megfordítva, a „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány stb.", 
amit Searle egyszerűen nem komolynak minősít, analizálható (én nyilván ezt ja-
vaslom) mint indirekt illokúciós aktus (széles értelemben véve), tehát komplex 
aktus, amelynek vehiculuma egy színlelt vagy nem komoly állítás, és tartalma ad 
libitum egy kérés („Képzeljék el, hogy..."), egy deklaráció („Fikcionálisan ki-
nyilvánítom, hogy..."), vagy akár egy másik - nyilvánvalóan komoly - állítás, 
mint például: „Mostantól fogva szeretném felidézni a tudatukban egy kislány fik-
tív történetét, stb."20 Ez a leírás semmiképpen nem a searle-i felváltására irányul 
(„A fikció szövegei színlelt állítások"), hanem annak kiegészítésére valami ilyes-
mivel: „...amelyek, mivel indirekt beszédaktusok, fikcionális beszédaktusoknak 
tettetik magukat, így - a komoly aktusok definíciója szerint - saját maguk épp-
úgy sui spéciéi illokúciós aktusok". 

Innentől kezdve az a kérdés, hogy vajon a vizsgált indirekció egy figuráé-e 
(elfogadhatatlan szó szerinti és helyettesítő elsődleges értelemmel) vagy pedig 
egy searle-i indirekt beszédaktus, (elfogadható szó szerinti és kiegészítő 
elsődleges értelemmel), nekem megint csak másodlagosnak tűnik. Fontolgatni 
lehet felosztásukat nem-valószerű, vagy fantasztikus és valószerű, vagy realista 
fikcióra. így figuratívnak minősíthetnénk egy ilyen kijelentést: „Egy napon a 
tölgyfa azt mondja a nádnak...", mely nyilvánvalóan fikcionális, tehát csak el-
fedni tud egy kérést vagy fiktív deklarációt. És egyszerűen indirektnek minősít-
hetnénk egy ilyet: „Ezernyolcszáznegyven őszén, szeptember tizenötödikén 
reggel, a Ville-de-Montereau nevű hajó hatalmas füstfelhőket hányt útra készen 
a Saint-Bernard rakodópart előtt." [Flaubert: Érzelmek iskolája. Fordította: 
Gyergyai Albert.] Ennek szó szerinti értelme tökéletesen elfogadható és valószí-
nűleg hű valamilyen empirikus valósághoz, fikcionalitása egyáltalán nem logi-
kai vagy szemantikai evidencia, hanem inkább kulturális valószínűség,21 amely 
levezethető textuális, kontextuális és paratextuális jellegű konvencionális té-
nyek bizonyos mennyiségéből. Tehát a színlelt állítások figurák lennének, ami-
kor a logikai fikció illokúciós aktusait fednék el (például a mesék esetében), és 
searle-i indirekt beszédaktusok, amikor csak a kulturális fikció aktusait takarnák 
(például a realista regények). De ez a distinkció igencsak mesterkéltnek és a 
részletekben kevéssé alkalmazhatónak bizonyul, mivel a fikcionális gyakorlat 
folyamatosan összekeveri a két típust: maguk a tündérmesék számtalan részle-
tet átvesznek a valóságból, és a leginkább valószerű regény sem tudja nagyon 
sokáig igaz történetnek kiadni magát. És, főképpen, túlságosan terjedelmesnek 
és előfeltevésekkel terheltnek találom a distinkciót ahhoz, hogy alkalmazható 
legyen a változataira vagy különbségeire ennek a végül is nem más, mint vé-

20 Nem hiszem, hogy a fordítás szabadsága ellenvetésre adna okot az elemzésemmel szemben: ugyan-
ez a bizonytalanság vonatkozik a figurák többségére, s az indirekt beszédaktusokra is: az „Ide tudná ad-
ni a sót?" ugyanúgy elrejt kérést („Adja ide a sót"), információt („Szeretném, ha ideadná a sót") stb. 

21J. O. Urmson erősen hangsúlyozza (Fiction. American Philosophical Qarterly XIII-2. 1976. április): 
igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Piroska és a farkas első bekezdése egybeessék egy jelen vagy 
múltbeli empirikus igazsággal - ami egyáltalán nem befolyásolja fikcionális státusát. 
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konyka álcázásnak: fikcionális deklarációk mint színlelt állítások elrejtőzésének. 
Tehát szeretném nyitva hagyni az indirekt aktusok (véleményem szerint) két faj-
tája közötti választást, és szélesebb értelemben definiálni a mindennapos fik-
cionális kijelentéseket, mint olyan színlelt állításokat, amelyek - többé-kevésbé 
evidens és áttetsző22 módon - egészen komoly deklarációkat (vagy kéréseket) 
fednek el, amelyeket illokúciós aktusnak kell tekintenünk. Ami a szándékolt 
perlokúciós hatást illeti, ez nyilvánvalóan esztétikai jellegű, specifikusabban az 
arisztotelészi poiein értelmében artisztikus jellegű: egy fikciós mü létrehozása. 

Mindez, természetesen, egy keresztül-kasul ilyennek feltételezett „fiktív dis-
kurzusra" vonatkozik, mintha a narratív fikció szövege egészében „Hol volt, hol 
nem volt..." típusú mondatok sorából állna, amelynek minden referense ugyan-
úgy nyilvánvalóan fiktív lenne, mint Piroska. Természetesen nem ez a helyzet: 
maga Searle megemlíti egyes olyan gnomikus kijelentések — szerinte egészében 
extrafikcionális - státusát, mint az Anna Karenina első mondata, ahol Tolsztoj 
egészen komolyan és őszintén kifejtené véleményét a családi örömökről és ba-
jokról. Nem vagyok bizonyos benne, hogy ennyire tiszta lenne a helyzet ebben 
az esetben, és a fortiori egyéb esetekben; és nem látom be, egy regényíró, pusz-
tán fikcionális szándékai miatt, miért tartózkodna ad hoc maximák hangoztatá-
sától, amelyek éppoly kevéssé „őszinték", mint narratív vagy deskriptív kijelen-
tései;23 de világos, hogy egy ilyen típusú propozíció képes nem-fikcionális vagy 
eldönthetetlen helyzetű szigetecskéket képezni a fikció szövegében, mint pél-
dául a Büszkeség és balítélet híres kezdete: „Általánosan elismert igazság, hogy 
a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség." [Szenczi Miklós fordí-
tása, Bp., 1979.] Hasonlóan érvényes számtalan történeti vagy földrajzi típusú ki-
jelentésre, hogy fikcionális kontextusba illeszkedésük vagy ilyen céloknak való 
alárendelésük nem vonja el szükségképpen igazságértéküket: nézzük csak a 
Cléve hercegnő kezdetét: „La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en 
France avec tant d'eclat que dans les derniéres années du regne de Henry se-
cond..." [„A fényűzés és feslettség soha nem mutatkozott Franciaországban 
olyan zajosan, mint II. Henrik uralkodásának utolsó éveiben."] Elvégre a legin-
kább tipikusan fikcionális referensek, Anna Karenina vagy Sherlock Holmes, 

22 A transzparencia ezen foka nem csupán a tartalom többé-kevésbé leplezetlenül fikcionális karak-
terétől függ, hanem maga az állító formula előfeltevéseinek fokától is, naiv („Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy...") vagy „hamisított" voltától („Amikor Aurélien először látta Bérénice-t..." (Aragon, 
Aurélierii), vagy még a „fíkcionalitás ismertetőjegyeinek" (K. Hamburger) meglététől, illetve hiányától, 
ami jelet ad, mint például a direkt belépés egy szereplő szubjektivitásába („...csúnyának találta"). Nem 
számítva természetesen a regény, mese, vagy novella műfaj paratextuális jegyeit. Esetleg visszaélésnek 
tűnhet állandóan a kezdő formulákra hivatkozva érvelni, mintha soha nem olvasnánk tovább a szöveget. 
A kezdő formulák funkciója meghatározó és tulajdonképpen megalapozó: amennyiben egyszer elfogad-
juk azt az univerzumot, amit - így vagy úgy - feltételeznek, a folytatás a fiktív konszenzus kvázi-komoly 
módján működik. 

23 Lásd: Käte HAMBURGER: Die Logik der Dichtung. Stuttgart 1 9 6 8 , 1 4 6 . ; és Gérard GENETTE: 

Vraisemblance et motivation. In: Figures II. Paris, Éd. de Seuil, 1969. 
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igen könnyen helyettesíthetők lettek volna nekik „állított" valós „modellekkel", 
mint Hendrijke Rembrandt Betsabéjának (így például George Sand Camille 
Maupinnek vagy Illiers Combrainak a modellje), úgy, hogy a rájuk vonatkozó 
propozíciók fikcionalitása csak a referencia kettősségén múlik; a szöveg denotál 
egy fiktív x-et, miközben leír egy valós y-t. Itt nem feladatunk ezeknek az eljá-
rásoknak végtelenül komplex részleteivel foglalkozni, de legalább észben kell 
tartanunk, hogy a „fikció diskurzusa" végül is egy patchwork vagy egy többé-ke-
vésbé homogenizált elegy, ami többnyire a valóságból kölcsönzött heterogén 
elemekből áll. Ahogy - Valéry szerint - az oroszlán csupán megemésztett bá-
rány, úgy a fikció sem más, mint fikcionalizált valóság; diskurzusának definíció-
ja illokúciós terminusokban csak ingadozó (fluktuáló) lehet, vagy globális és 
szintetikus: állításai nem mind egyforma világosan színleltek, és talán szigo-
rúan és egészében véve egyik sem az — ahogy egészében egy szirén vagy egy 
kentaur sem képzeletbeli lény. A fikció mint diskurzus kétségtelenül ugyan-
olyan, mint a fikció mint entitás vagy kép: egésze inkább fiktív, mint bármelyik 
része. 

Végül pontosítani kell, hogy a fikció diskurzusának illokúciós meghatározása 
lényegéből következően csak a diskurzus intencionális aspektusát érintheti, és 
annak sikeres (felicitous) végkimenetelét, amely legalábbis fikcionális szándé-
kának felismeréséből áll. Márpedig, ahogy egy figura vagy egy indirekt beszéd-
aktus meghiúsulhat azért, mert fogadója nem tudta megfejteni („Én, oroszlán? 
Maga megbolondult!"; „Igen oda tudom adni a sót, micsoda kérdés!"), úgy a fik-
ció aktusa is félreérthető, amennyiben fogadója nem érzékelte fikcionalitását, 
mint Don Quijote, mikor Pedro mester bábszínházára ront, hogy megbüntesse a 
gonoszokat és megmentse a jókat. Az erőteljes visszatérés a paratextus segéd-
eszközeihez néha jótékony hatással jár az ehhez hasonló balfogások elkerülésé-
re. De, mint tudjuk, az is megtörténik, hogy ugyanaz a történet megváltoztatja 
státusát a kulturális kontextus szerint: valakik (önmaguknak) mint igazságot 
hozzák létre, ezt mások balhitként érzékelik és mint fikciót, újraintegrálják, „új-
rafelhasználják". így illusztrálja a mítosz a fikció akaratlan állapotát, amelynek 
illokúciós formulája nem ugyanaz a láncolat két végpontján. Ez a fajta felcseré-
lés nem csak a „reprezentációt" képes befolyásolni, hanem magát a realitást is, 
ha fikciónak érzékeljük, mint mikor megcsípi magát az ember, hogy felébred-
jen, ha valami már túl soknak tűnik. A Don Quijote-i hiba ellenkezőjét nagyon 
szellemesen illusztrálja Robert Day rajza, a New Yorker egy régi számában.24 

Lerobbant autót látunk borzasztó felhőszakadásban. A vezető bőrig ázva a lyu-
kas gumi cseréjével vesződik. Két gyereke, akik a kocsiban maradtak, türelmet-
lenül és kétségkívül hitetlenkedve nézi, ha jól értem a szerencsétlen apa szöve-
géből: „Don'tyou understand? This is life, this is what is happening. We can't 
switch to another channel. 

24 The „New Yorker" Album of Drawings. 1925-1975. New York, Viking Press, 1975. 
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Foglaljuk össze az eddigieket. Az a benyomásom, hogy a szándékoltan fik-
cionális kijelentések megnyugtatóan leírhatók mint az explicit fiktív deklaráció-
kat (vagy kéréseket) indirekt beszédaktus (vagy figura) képében elrejtő nem 
komoly (vagy nem szó szerinti) állítások. Ez a leírás számomra sokkal gazdasá-
gosabbnak tűnik mint Searle-é, amely visszatérést igényel (110.) a rejtélyes 
„horizontális konvenciókhoz", „nem szemantikai, extralingvisztikus konvenci-
ókhoz, amelyek megszakítják a kapcsolatot a szavak és a világ között", és „fel-
függesztik a szabályok normális működését összekötve az illokúciós aktusokat 
és a világot". Az én leírásom semmi mást nem kíván meg, mint a mindennapi 
nyelv azon kézzelfogható (fikción kívül széles körben kihasznált) képességének 
felismerését - amit másutt Searle is megtesz - , hogy többre, kevesebbre, vagy 
másra utal, mint amit mond. 

Az irodalmi diskurzus egyéb (fikcionális vagy nem fikcionális) formáit szán-
dékoltan a vizsgálat területén kívül hagytam, de nem vagyok bizonyos benne, 
hogy abból a szempontból, amely most minket érdekel, sok mondanivalóm ma-
radt volna róluk. Érintőlegesen definiáltam a színpadon és a „vegyes" elbeszélé-
sekben a szereplők diskurzusának illokúciós státusát, továbbá az első személyű 
narratív fikcióét. Úgy gondolom, ezek a diskurzusok végül is mind a drámai 
módra vezethetők vissza (egy szereplő beszél), és többé-kevésbé hallgatólago-
san intrafikcionálisnak tételezett25 komoly illokúciókból állnak: a színlelés -
ahogy Platón és Searle mondja - itt egy szimulációból vagy az identitás 
helyettesítéséből áll (Homérosz Khrusesnek, Doyle Watsonnak, Szophoklész 
Ödipusznak vagy Kreónnak színleli magát), amely veszélyezteti és meghatároz-
za a szereplő fiktív univerzumán belül egészen komoly diskurzusát26 - kivéve 
ha ez a szereplő, mint Seherezádé vagy Savarus, másodfokon maga is a fikció 
megalkotója. Ez a leírás véleményem szerint kielégítő. Ami a nem-fikcionális 
irodalom diskurzusát illeti, akár narratív (történelem, önéletrajz, újság), akár 
nem (esszé, aforizma stb.) nyilvánvalóan abból áll, amit Käte Hamburger „való-
ságos kijelentéseknek" nevez - komoly illokúciók (igazak vagy sem), amelyek-
nek pragmatikai státusa titok nélkülinek és így számomra érdektelennek tűnik. 
Ami kérdéses, az a - szándékolt vagy akaratlan - irodaimiságuk; tehát még egy-
szer, esetleges esztétikai funkciójuk. De ez már egy másik történet - amelynek 
kétségkívül nincs sok köze az illokúció intencionális logikájához.27 

25 A leginkább hallgatólagos pozíciót a „tiszta" színház gyakorlata jelenti: színpadi utasítások és „nar-
ratív" bevezetés nélkül; a leginkább explicit pozíciót pedig a szereplők diskurzusa jelenti a narratív fik-
cióban, olyan narrációval bevezetve, amely „átadja nekik a szót". 

26 Marcia Eaton, a fiktív szereplőknek tulajdonított komoly illokúciókat leírandó, javasolja a valóban 
szerencsés 'transzlokúciós aktus' terminust (M. E.: Liars, Ranters, and Dramatic Speakers. In: B. R. 
TILGHMAN (ed.), Language and Aesthetics. University of Kansas, 1973 ). 

27 Még egyszer; az egyszerű állapotok diagnózisa nem zárja ki a komplex, közbeeső formák létezését 
a fikcionális és a nem-fikcionális között, ahogy Hamburger beszélőjének meghatározatlanságával defi-
niálja a lírai szöveget. 
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Az irodalmi diskurzus egyetlen specifikus illokúciós státusú típusa tehát az 
„imperszonális" narratív fikció. A többi különbözhet formális és funkcionális je-
gyeiben (megindít, szórakoztat, meghódít stb.), ezeket talán megfelelőbb lenne 
perlokúciósnak nevezni - leltárt kellene róluk készíteni, a szándékolatlan iro-
dalmiság eseteit illető előítélet nélkül, amilyen irodalmiságot Stendhal tulajdoní-
tott a Polgári Törvénykönyvnek. Mivel megtörténik — nagy szerencsénkre és az 
illokúció szabályaival ellenkező módon — hogy „az olvasó lesz az, aki eldönti, 
irodalom-e avagy sem [egy szöveg]".28 

Franciából fordította: Szekeres András 

28 A „mű" (work) kifejezést „szöveggel" helyettesítem, mert nem ugyanazt az értelmet tulajdonítom 
ennek a kifejezésnek, mint Searle. Még egyszer tehát, számára az irodalmiság megítélése, úgy tűnik, érték 
kérdése, amely mindenképpen csak műalkotásnak tulajdonítható; számomra egy olyan szövegnek tulaj-
donított esztétikai funkció kérdése, amely nem feltétlenül ilyen intencióval jött létre. 



Sepeghy Boldizsár 

„...FÉLIG TRÉFÁSAN, FÉLIG KOMOLY HANGSÚLLYAL..." 

- Az irónia alakzatai Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényében -

„ Valahányszor kettősség merül fel szellemünkben, 
megjelenik az idő." Paul Valéry1 

„Az irónia felosztja temporalis tapasztalatunkat 
egy olyan múltra, mely tiszta megtévesztés, és egy 

olyan jövőre, melyet örökre megmérgez az 
inautentikusság veszélye." Paul de Man2 

„És honnét tudja, hogy mi a múlt? Hiszen a múlt 
fogalmát az ember úgy tanulja meg, hogy 

emlékezik." Wittgenstein3 

Az 1929-es Boldogult úrfikoromban Krúdy azon jelentós regényei közé tartozik, 
melynek az értelmezők kitüntetett figyelmet szentelnek, néhol pedig a terjedel-
mes életmű reprezentatív darabjaként olyasfajta integráló perspektíva fókuszá-
ba helyezik, melyben az összegző értelmezés retrospekciója főként tematikus 
referenciáiban igazolódik. Az e törekvésben részben osztozó Bori Imre Krúdy-
monográfiája éppúgy külön fejezetben foglalkozik a regénnyel, mint Fülöp 
László munkája. Ez utóbbi a mű kétségkívül legalaposabb és legtartalmasabb 
narratológiai elemzését végzi el: a hivatkozások nélküli szöveg Genette poe-
tológiai kategóriáit alkalmazva olyan Zeitromankéril írja le a regényt, amely a 
korszerű időproblémát nem kifejezett formában tartalmazza ugyan, mégis 
szövegszervező funkcióval látja el, s a „jelenidő kijátszását" tematizálva avatja 
„főszereplővé" az időt.4 Bori Imre értelmezését ugyancsak a komparatív szándék 
vezérli: szellemes analógiával a „Krúdy-hósök •varázshegyeként"" aposztrofálja 
a művet, s az előzőekhez hasonló következtetésekre jut.5 Ha szemléleti igényei-
ket illetően nem is, annyiban mindenképpen közös nevezőre hozható a két ér-
telmezés, hogy - a Krúdy-irodalomban korántsem társtalanul - a modern regény 
20. századi kanonizált törekvéseivel harmonizálhatónak látják e kései Krúdy-
művet. Hogy e kanonizáció egyik méltányoltjának eminens eszmeregényével 

1 Füzetek. SOMLYÓ György fordítása. Bp., 1997. 208. 
2 A temporalitás retorikája. BECK András fordítása. In: Az irodalom elméleteit. Pécs, 1 9 9 6 . 5 1 . 
3 Filozófiai vizsgálódások. NEUMER Katalin fordítása. Bp., 1998. 333. 
4 Az idő funkciói (Boldogult úrfikoromban). In: Közelítések Krúdyhoz. Bp., 1986. 356-383. 
4 A Krúdy-hősök „varázshegye". In: Krúdy Gyula. Újvidék, 1978. 228-238. 
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mutatkozó párhuzam révén mennyit nyer a magyar regény, azt minden bizony-
nyal a Thomas Mann-mű jövőbeli recepciója is befolyásolni fogja - a szöveg-
világ megszervezésének korabeli újszerűsége mindenesetre már a mű megalko-
tottságára, poétikai összetevőire figyelő kortársi értékelést is foglalkoztatta: 
Szerb Antal éppenséggel az epikus linearitás megbontása miatt lát elitművésze-
tet e regényekben. Az időrend „egysíkú", s a történések „egyenesen haladó 
konvenciójának" felszámolásában a „megértő befogadást" az „íróval való együtt-
fantáziálásban", az aktív olvasói részvételben látja kiteljesedni.6 A Bori Imre által 
brechti mintára alkotott kifejezéssel „Krúdy-effektusnak" nevezett7 elbeszélés-
technikai eljárása mellett a regénynek azon jelzései orientálók különösen, me-
lyek a mű esztétikai létmódjára irányítják az ily módon ugyancsak „elidegenített" 
figyelmet. A Boldogult úrfikoromban szövegközi utalásai, a különböző irodalmi 
alakok hasonlatokbeli „felléptetései" (Falstaff, Kolhaas Mihály stb.)8 hathatósan 
gazdagítják a lehetséges jelentések játékterét: a Dorottya-napi farsang Csokonai 
verses műve óta a megfiatalodás eseményét is jelentve a dekameroni regény 
egészét emeli metaforikus keretbe éppúgy, ahogyan a mű végkifejletében az 
ördögi jelenlétre és e jelenlét kisugárzására vonatkozó utalások idézik fel a 
Walpurgisnachtot. A hasonlatokban minduntalan felbukkanó zenei, operett- és 
operai elemek (Gasparone, Verdi stb.) pedig az események színpadiasságát és 
színpadszerűségét, esztétizáltságát is sugalmazzák, ahogyan a karneváli tánc-
jelenet ölt később danse macabre formát. A regény e hangsúlyosan metaforikus 
pillanata motivikusan és szcenikusan egyaránt előkészített: az elbizonytalanított 
identitású,9 sőt - társasági, társadalmi maszkjaik révén - megkettőzött azonossá-
gi), marionettszerű alakok felvonulása és megelevenedése úgy teljesedik ki e 

6Magyar irodalomtörténet. Bp., 1982. 481. 
7 „A szövegháttér sajátosságáról van szó, amelyet elsősorban a művek képvilágának a vizsgálata ré-

vén lehet megközelíteni. Vannak ugyanis szövegrészletek Krúdy műveiben, amelyeket az olvasó rend-
szerint nem érzékel jelentősebb mértékben, csupán a mű összhatásában összegeződött benyomásként 
fog fel. [...] Képi mivoltukban, makrorészletként az egész regény irányultságát, általában az adott művek 
tendenciáját alapvető jellegükben reprodukálják. [...] Elsősorban Krúdy hasonlatai az effektuskiváltó 
tényezők, de megfigyelhető munkájuk a hasonlattól nagyobb makroképekben éppen úgy, mint a nevek 
világában, tehát a kisebb jelentésegységekben." I. m. 106-110. 

8 E hasonlatok sugallta értelemintenciók kettős irányúak: részben identifikáló hatásúak, hiszen gya-
korító (iteratív) szerepűek, részben megbontói is az azonosság integratív alakzatának - a „valóság" esz-
tétizált érzékelésében a látványosan Oscar Wilde frappírozott kijelentésében megfogalmazódó nézet afe-
lé kalauzolja az értelmezést, hogy a szövegköziség eseteiként azonosítható epikus műfogások itt azon 
viszony megfordítását rejtik, melynek során e viszony leszármazási irányának megfordítása révén a ha-
sonlítottak hasonlóvá válnak. Krúdynál az esztétizmus ezen emblematikus paradoxona a következőkép-
pen exponálódik: „Az élet néha megismétel ilyen meglepetéseket az álruhás hercegekkel és kísérőikkel, 
akik a közvélemény szerint már csak a nagyon régi színdarabokban játszhatnák szerepüket, ha még 
akadna színház, ahol ily színdarabokat játszanak, de pedig ebben a percben még komolyabbra fordult a 
'Bécs városához' címezett vendégfogadóban ismétlődő régi színdarab." 

'„ . . .ennek a történetnek a szereplői nem olyan emberek, akik inkognitójukat mindjárt a megjelenés 
alkalmából elárulják...", „Kesthelyi úr (olyan életkorú úriember, akinek már mindig igen komoly, 
ceremoniális, sőt lovagias arculatot kellett viselnie, hogy az embereknek eszükbe ne jusson megkérdez-
ni, hogy voltaképpen: mi a foglalkozása?)", „Az igazi nevemet már régen elfelejtettem, pedig három dip-
lomát is szereztem valaha arra nézve, hogy nevemet e hazában felejthetetlenné tegyem." stb. 
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sajátos téridőnkívüliség „színpadán", ahogyan az általuk mind kevésbé uralt „szín-
játék" válik öntörvényűvé, a mű metafiktiv főszereplőjévé. A résztvevők által 
egyre inkább uralhatatlanként érzékelt események közvetett jelképessége a nar-
ráció „grammatikájának" metonimikus logikáját is leképező alakulásában mutat-
kozik meg. A sörházi „durchmarsot" karnagyként vezénylő Pista úr a szereplői 
hierarchia csúcsán, kitüntetett beszélőként, a múlt első számú értelmezőjeként 
az egyetlen, akit nem megosztott személyisége jellemez, s aki ugyan nem alak-
mása az elbeszélőnek, de hozzá hasonlóan uralja a történéseket, ezért talán nem 
túlzás azt állítani, hogy annak mégis egyfajta analóg szerepű narrációs alteregó-
ja, hiszen pozíciója éppúgy megingathatatlannak látszik, mint a fölérendelt, auk-
torális elbeszélő helyzete, s a mű folyamán abban a mértékben gyengül, ahogy 
a szereplői szólamok erősödnek az elbeszélői mellett. Minthogy azonban Krúdy 
szereplői elbeszéléseinek narrátorai csak részben veszik át a regény elbeszélő-
jének szerepét és funkcióit, amint maguk is „múltidéző" perfomanciákat hajta-
nak végre, a szereplői és a nagyelbeszélői narratíva gyakori egymásbacsúsz-
tatása, a beszédhelyzet s a beszédmódok hangsúlyozottan kiegyenlített, 
némelykor kevert modalitása10 egy másfajta párbeszéd létrejöttének válik alkal-
mává. A vég nélkül variálható és kombinálható anekdotikus betétek szemanti-
kailag egysíkú sorjázása során a regény narrátorának és a szereplői megszólalás-
nak egymáravetítésében az irónia trópusa eredményezi és tartja mozgásban azt 
a „végtelen reflexiót", melyet az így reprezentált diszkurzivitás tesz lehetővé. 

E transzparens diszkurzivitás ezért a szövegek modalitásszerkezetét állítja az 
ideologikumtól kevéssé befolyásolt olvasói figyelem középpontjába - miként 
azt korai, s talán legjobb értője teszi egy feljegyzésében. Márai a következőket 
írja: „Krúdy németül. Az idegen nyelv perspektívájában kitetszik, hogy éppen 
azt nem lehet lefordítani, ami Krúdy írásaiban jellegzetes: a paródiát. Ahogyan 
ez a nagy író — mindenről és mindenkiről — örökké parodisztikusan beszélt. 
Ahogyan az író feltételezte az olvasó cinkosságát, azt, hogy együtt röhögnek, író 
és olvasó, mindazon, amit az író férfiakról és nőkről mond, és azon is, ahogy 
mondja... Amikor Krúdy hősei és hősnői sóhajtoznak, szemüket forgatják, fenn-
költeket vagy érzelmeseket mondanak, az író feltételezi, hogy az olvasó tudja: 
mindez csak paródiája a valóságnak. És ez a varázsos Krúdy írásaiban, magya-
rul. De az idegen olvasó mindezt valóságosnak, igazinak kell olvassa... és ak-
kor visszájára fordul az egész."11 A Krúdy művészetét egész regénnyel értelmező 
szerző reflexiója nem csupán azért tanulságos, mert az (idegen) nyelvet a hum-
boldti értelemben látja világszemléletet alapozó jelentőségűnek, „perspektivi-
kusnak", s nem is az ideológiai realizmusfogalom és irodalomértés mellékes kri-
tikája miatt, de kiváltképpen azért, mert parodisztikusságában érzékeli az 
életmű azon különös hozadékát, nyelvi többletét, melynek hiányában nemcsak 

1 0 GENETTE kifejezésével polimodálisnak nevezhető E „kétértelmű, vagy inkább komplex és határozot-
tan anomikus" narratív pozíció. Figures 111. Éd. du Seuil, 1972. 224. 

11 Napló 1958-1967. Bp., é. п. 295-296. 
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szegényedik, de egyenesen „visszájára fordul"а szövegek intenciója.12 A paró-
dia fogalmának leírására irányuló strukturális elemzés a szövegformálás e mód-
jának másodlagos, szövegközi státuszából indul ki: „A paródia legszigorúbb for-
mája [...] egy ismert irodalmi szöveg átvételéből áll, hogy annak új jelentést 
adjon [...] így minden idézet már eleve parodikus, [...] s a kontextus elmozdítá-
sa (déplacement) révén" jön létre, ezért „inkább alakzat, mint műfaj."13 Az ame-
rikai új kritika - hasonló logikával - a rekontextualizálás eredményeként az iró-
nia poétikai összetevőit definiálja, abban „egy állítás kontextus általi nyilvánvaló 
eltorzítását" látva.14 A kontextus által irányított szatirikus beszédmód tro-
pológiájának olvasási alakzataként a továbbiakban az irónia figuráját tüntetve ki, 
a Márai által hangoztatott referenciális áttételesség és elválasztottság többértel-
műen lesz dimenzionálható. Az ott a beszédmód többleteként felfogott - a 
szemiózis működését reflektáló - „metanyelvi processzus"15 a megértés szitua-
tivitásának aspektusából, azaz e folyamat dialogikusságának szemszögéből 
azonban kérdésesnek mutatkozik. Az ironikus szöveg, mely a kortárssal szólva 
eleve bizonyos „cinkosságot" ve elő, korlátozó feltételeivel a - hermeneutikai ér-
telmű - „szövegezódés"16 ellenében hat, azaz „antitextusként" működik, ameny-
nyiben működtetésekor „az egyetértés kétségbevonhatatlan megszakadását je-
lenti, ha nem fogják föl, hogy irónia gyakorlásáról van szó. Éppen egy "hordozó 
egyetértés> a mindenkori feltétele annak, hogy tréfa és irónia mindig lehetséges 
legyen."17 Az „idegen olvasó"innen nézve egy általa ismeretlen - és nem feltét-
lenül nyelvi — helyzet kirekesztettje lesz, amennyiben „idegenségét" nem képes 
e konszenzuált folyamatban - „hordozó egyetértésben" - felszámolni. Az iróniá-
nak eme - köztes irányaiban - megosztó hatalmát a Krúdy-regény így példázza: 
„De ezen a helyen hál' Istennek olyan biztos vagyok, mint vasárnap délben a 
nagymama asztalánál. Mint a Grószmutterkámnál, - hangsúlyozta a lovag és rit-
ka jóétvággyal kanalazta a lencsét, amelyre pecsenyezsír is volt öntve. (Vájjon 
igazán élt még a lovag nagymamája, akire hivatkozni szokott? Csak néhányan, a 
'régi kamerádok', mint például az elnök, Jenőke és a mindenttudó Piac moso-

12 Természetesen nem Márai az egyetlen, aki hasonló minőségeket emel ki az életmű értékelő összeg-
zésekor. Füst Milán például - a megfogalmazás kimódolt keresetlenségében a megértés (ön)ironikus út-
jait járva - mondandóját az itt különösen szerencsés vendégmetaforára futtatva ki, így summáz: „Akár-
hogy forgattam is magamban műveit az évtizedekben, az még sose volt, hogy Rabelais ne jutott volna 
eszembe. Mert ahogy e monstruózus francia könyveinek gigászi tömkelegéből, úgy Krúdy műveinek 
mélyéről is valami kaján és istentelen röhej csapott ki mindig felém, de mint a tűz. [...] S minek szól a rö-
högés? Mondani se kell, nem annyira a szaftos csonthúsnak, mint inkább azoknak a szamaraknak (ami-
lyen lám, e leghívebb olvasója: magam is vagyok), akik oly véghetetlenül ostobák, és ennek a nyúlfark-
nyi, jelentéktelen kis földi vendégségünknek még más értelmét is keresik." Emlékezés Krúdy Gyulára. In: 
Emlékezések és tanulmányok. Bp., 1956. 82. 

13 Gérard GENETTE: Palimpsestes. Éd. du Seuil, 1982. 24-25. 
14 Lásd Cleanth BR<X>KS: AZ irónia mint strukturális elv. In: Az el nem képzelt Amerika. Az amerikai 

esszé mesterei. Bp., 1974. 617-643. 
1 5 R . BARTHES: S/Z. Éd. du Seuil, 1 9 7 0 . 1 3 3 . 
1 6 H . - G . GADAMER: Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. BACSÓ Béla szerk. é. n. 29. 
171. m. 30. 
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lyogtak, amikor a lovag a nagymamáját emlegette. A nagymama egy elég fiatal 
hölgy volt és arról volt nevezetes, hogy a legszebb magyar nótákat énekli egy 
éjszakai mulatóhelyen.)" A zárójeles elbeszélői megjegyzés hermeneutikai sze-
repű ugyan, felfogható azonban olyan öntükröző betétként is, mely a trópust 
illető reflexiót — nem kevés leleménnyel — a narrációba írja át. Minthogy az 
önreflexió ezen „elbeszélését" megintcsak az irónia kettősségében teszi olvasha-
tóvá, egyszersmind az alakzat autoreferenciájára is rájátszik. A hermeneutikai 
gondolatmenet során az előzetesség-elvben18 stabilizált iróniafogalom mind-
azonáltal éppen az ironikus játék dinamikus elemeit hatástalanítja - mindazt, 
ami létmódbeli köztességét egyáltalán lehetővé teszi. Amennyiben viszont a fen-
ti passzust mint e (statikus) fogalmi képzet dekonstrukcióját is olvassuk, vagyis 
úgy, mint ami nem az elózetességben leli fel instanciáit, de az úgynevezett 
egyetértést és „cinkosságot" folyamatosan hozza létre és tartja mozgásban - hi-
szen az irónia itt magára a helyzetre is, sőt elősorban arra vonatkozik, amennyi-
ben az olvasóhoz szól - , úgy egyszersmind általánosabb érvényű is lesz. Hiszen 
így az előzetesség-instancia illúzióként lepleződik le - olyan utólagosan létre-
hozott pszeudo-hipotézisként, mely az iróniáról mint metafunkciójú nyelvről 
szóló distanciált beszédet azon az áron működteti, hogy veszni hagyja a trópus 
voltaképpeni nyelvi energiáit. Márai fenti észrevétele ezért az anyanyelvi (és 
közvetve: irodalmi) közösségre vonatkoztatottan, azaz integratív (kulturális, 
ideológiai) szerepében kap pozitív hangsúlyokat. Az irónia átfogó trópusa ezért 
lehet nála az olvasás lehetőségeit sokszorozó és a beszélő osztottságának nyel-
vi megformálásaként számbaveendő alakzat. Hogy e szövegigény a (lekerekítő) 
értelmezés természetes kockázatát is jelentős mértékben növeli, arra - az iró-
niáról szólván - Friedrich Schlegel is figyelmeztet: „Hatása hihetetlenül hosszú 
ideig tarthat. Azt gyanítom, hogy az előző kor egyes, legcéltudatosabb művészei 
még haláluk után is hosszú évszázadokig gúnyt űznek leghívebb tisztelőikből és 
követőikből."19 Az intés elsősorban a fellelhető/lokalizálható értelemtartalmak 

18 . . . . világos társadalmi előfeltétel az előzetes közmegegyezés, amelyet az irónia használata feltételez. 
Aki az ellenkezőjét mondja annak, amit gondol, de biztos lehet benne, hogy amit gondol, azt megértik -
a megértés egy működő szituációjának részese. Hogy egy ilyen eltorzítás', mely mégsem az, mennyiben 
lehetséges írott formában is, az az előzetes kommunikatív megegyezés és az uralkodó egyetértés 
mértékétől függ. [...] Amikor viszont a megértetés ezen feltételeineic körülményei nem ennyire világosak, 
máris kérdéses az írásban rögzített formába való átvitel. Ily módon gyakran rendkívül bonyolult felada-
tot jelent az irónia gyakorlása, és nehezen igazolható a feltételezés, hogy iróniáról van szó. Nem alapta-
lanul vélekedtek úgy, hogy valamit ironikusként felfogni - ez gyakran semmi egyebet nem jelent, mint 
olyan tettet, amit az interpretáló kétségbeesésből követ el. [...) Ennélfogva az emberek közötti megegye-
zést aligha lehet úgy helyreállítani, hogy valakinek félreérthetetlen megfogalmazássá kelljen átalakítania 
ironikus kifejezésmódját. S mégha ez lehetséges is, A kijelentés ily módon egyértelművé tett értelme 
messze elmarad az ironikus beszéd kommunikatív értelme mögött." (GADAMER: uo.) A ,.félreérthetetlen 
megfogalmazás " konszenzusteremtő gadameri igényében érhető tetten az a bölcseleti alapállás, mely a 
nyelvnek tulajdonított kognitív funkciót az ambiguitás fogalma által látja veszélyeztetni, s az irónia „devi-
anciájában" a megosztható beszéd feltételeinek torz szűkítését értelmezi. 

19 Az ért kötetlenségről. In: Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Bp., 1981. 88. A schlegeli 
gondolat látványos igazolása Perkátai László - a mű drámaiságát hibavalóan firtató - megjegyzése: „A ka-
tasztrófa mindössze annyi, hogy beesteledik. A szereplők arra gondolnak, hogy haza kell menniök. 
Ennek A gondolatnak A súlya alatt valósággal összeomlanak." Idézi FÜLÖP László: i. m. 3 8 1 . 
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bennfoglalt tételezése felől tekinti elvéthetőnek az árnyaltabban artikulált mon-
dandót, mégis indokolt lehet e szövegrész olyan értelmezése, mely nem a 
kockázat veszélye felől mérlegel, de a trópus hatókörét a receptív oldal lehető-
ségeire is kiterjesztve az olvasás/értelmezés elvi esendőségében éppenséggel 
esélyt lát. Vagyis az ironikus intenció figurájának kettősségében lezárhatatlan, 
kétirányú játék megalapozó alakzatát érti, amely e kölcsönviszony fenntartásá-
ban jut értelmezői lehetőséghez. A megkettőződés eme játékára, az irónia köz-
tes helyzetére utal Paul de Man - nem kevéssé ironikus — megjegyzése is: „Fur-
csa módon úgy tűnik, mintha csak a nyelv olyan módozatának leírásával 
mondhatnánk el ténylegesen, mit is gondolunk, amely nem azt gondolja, mint 
amit mond."20 S bár „az irónia sohasem válasz a tudásra vonatkozó kérdésre"21 

működése mindenkor a mondottak denotálhatósága ellenében hat. (A Szind-
hád hazamegy szerzője ugyanezért mindig csupán ott teljesít alul az epikai meg-
szólaltatás műveleteiben, ahol a jelentések rögzítésére irányuló késztetésének 
engedve egyirányúsítja saját értelmezését.) Krúdy másik műbeli megidézóje, 
Kosztolányi, 1924-es versében22 a (hasonlított) produkció képzetét jelentős mér-
tékben érvényesítve, a tapasztalatiságban igazolódó olvasás szempontját ugyan 
nem elutasítva, mégis háttérbe szorítva interpretálja a szerző művészetét.23 Ami 
a kortárs lírai „szótárában" ily módon hozzáférhető, az abban az átfogó metafo-
rában válik kifejezetté, amely - az esztétizmusra jellemző módon, zenei vonat-
kozásaiban — hangulatiságot, hangoltságot, mindenekelőtt tehát modális minő-
ségeket rendel a szerző személyében allegorizálódó írásművészetéhez. E két 
artisztikus értelmező összekapcsolása így azon törekvésükben igazolható, mely-
nek révén - vállalkozásaik alapvető különbözőségeinek ellenére - min-
denekelőtt nyelvi teljesítményében látják hozzáférhetőnek a Krúdy-művészetet. 
Amennyiben tehát a jelen értelmezés önnön elődeit kívánja fellelni, úgy vél-
hetően elsősorban ehhez a hagyományhoz kell fordulnia, nem csupán a kon-
textualizálás várható nyereségei, de főként azon megfelelések miatt, melyek a 
regény öntükröző eljárásai és ezen olvasatok közt mutatkoznak. A szereplői 
hangnemet illető 'szerzői utalások' (az elnök egy helyütt „megrázó hangon be-
szélt, mintha valamely emlékiratot diktálna, amelynek e fejezetéhez többé nem 

20 Paul de MAN: i. m. 36. 
21 Uwe Jappot Kulcsár Szabó Ernő idézi. In: Esterházy Péter. Pozsony. 1996. 230. 
22 „Rómában egy éjjel, rettenetes erővel / láttalak téged: / ívlámpák, babérfák közt, egy diadalív / ár-

nyán remegtél föl, / deresedő, tékoz, mámoros, nábobi, / ábrándozó, részeg, zokogó cimbalmos, / bor-
ba és könnybe fúlt régi lakodalmon, / mindig folytatódó ősi lakodalmon, / apám lakodalmán, fiam lako-
dalmán, / nagyapám lakodalmán, unokám lakodalmán / muzsikálod nekünk ősrégi bánatod / duhajul és 
halkan, nekikeseredve, / bortól csorgó arccal, könnytől csorgó arccal, / szivarhamus arccal nézed a dári-
dót, - / magyar-bucsúztató, testvéri magyar te, / süllyedő világban utolsó, legelső / cigány." Krúdy Gyula. 

23 Ami korántsem jelenti azt, hogy a kortársak impresszionisztikus Krúdy-képe csaknem mindig a szö-
vegek hangoltságát, azaz a közvetlen nyelvi teljesítményt méltányolta a művekben. Az ítélkezés temati-
kus összetevői több-kevesebb dominanciával ugyancsak jellemzői az „artisztikus" megközelítéseknek. El-
hamarkodott dolog lenne tehát e „recepció" túlzott egyneműségét hangsúlyozni. (Lásd például 
Kosztolányi - igaz, korai - Krúdy kritikáit az Egy ég alatt című kötetben.) 
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akar visszatérni.", majd „bizonyos recitáló hangon folytatta, mintha olyan dol-
gokról beszélne, amelyeket amúgy is tud mindenki a városban.") a szereplői 
közlésre mint partitúrára tekintenek, a megszólal(tat)ás módját helyezve 
előtérbe. Az Elnök szerepe mint a regény „játékos önmagára utalásának" epikus 
allegóriája néhol kifejezett formában is tetten érhető: „... pecsétgyűrűs ujját kar-
mesteri mozdulattal rázta meg a borbély felé, mintha valamely hamis hangot 
észlelt volna, ugyanakkor mutatóujját a trafikos felé szúrta, mintha ennek követ-
kezett volna a 'szólója'. A trafikos 'élt az engedelemmel' és félig felemelkedett 
ülőhelyzetéből: 

— [...] atyám zenész volt a magyar királyi Operaház zenekarában, sokszor kí-
sérte el Ney Dávidot azon a helyen, ahol most az én trafikom áll és Wissendorf, 
aki most legnevezetesebb zenésze Operaházunknak, atyámat kísérte el gyakran 
egy közeli sörházba, ahol Kneipp páter tiszteletére esténként söröző társaság 
szokott összegyűlni, megvárták az előadás végét, még a Wagner-előadásokét is, 
és mindennap megígérték egymásnak, hogy a kora reggeli órában a városligeti 
víztoronynál a harmatos gyepen és mezítláb találkoznak, mint ezt a wörishofeni 
plébános, Kneipp páter elrendelte mindazoknak, akik az б gyógymódja révén 
hosszú életkort akarnak élni, mindenféle galand bélférgektől megszabadulni és 
késő öregségükben is elsőnek akarnak megmaradni a nyolc nagybőgős között, 
aki Nopcsa báró intendáns idejében voltaképpen a zenekar elitjét jelentette, 
mert a nagybőgős tartja össze a bandát, amit mindnyájan tudunk, akik valamit is 
konyítunk a zenéhez. 

Az elnök ekkor valamely emberfölötti cselekedetet vitt véghez, tudniillik ösz-
szeszorított ajkai közül kinyújtott nyelvével tökéletesen olyan hangot adott, mint 
a nagybőgő, ha annak húrján végigvonják a lószőrből készült vonót." A Bori 
Imre által megfigyelt regénypoétikai eljárásmód karakterének e látványosan il-
lusztratív példája egyszersmind igazolhatja az olvasói figyelem asszociatív mó-
don megosztott működését is, ami - a ÉmegaC által noétikusnak nevezett re-
gényfajtákra jellemző „távolságtartást és önreflexiót"24 - azaz a mégoly kevéssé 
transzparens metanarratív elem megkettőző hatását is érzékeli: „Tartsunk tehát 
sorrendet elbeszélésünkben, - mondja egyhelyütt a regény elbeszélője - mint 
akár Vájszné, született März Johanna, aki okos asszon létére sohase ivott máskor 
sört, mint akkor, mikor az öreg Dreher -márciusi" sörét a tekintélyes söröskocsik 
ünnepélyes lassúsággal, meggondoltsággal kezdték hordókban szállítani a vá-
rosban - mint akár ez a flegmatikus asszonyság, aki -kötelességét« elvégezte a 
konyhán, de a tolóablakot egy -collal« se tolta ki bővebben, bármilyen vendé-
gekkel érkezett az Andrássy-úti -hamiskártyás«, miután Irma egyszer kártyázott a 
-Bécs városánál« és egy kártyát, éppen a makkdisznót emlékben ott felejtett az 
asztal alatt." E különösen jellemző mondat ott árulja el ironikus intencióját, ahol 
patetikus hangoltsága, „ünnepélyes lassúsága és meggondoltsága" a hasonlítás 
előlegezett értelmét (az elbeszélő fölényének helyreállítását) fordítja az ígért 

24 Történeti regénypoétika. RAJSLI Emese fordítása. In: Az irodalom elméletei 1. Pécs, 1996. 1 0 1 . 
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párhuzam elhagyásával „visszájára"azzal, hogy disszonanciát teremt a várható 
és a logikailag már kisiklatott kapcsolódásból adódó jelentések között. Ahogyan 
az elliptikusan sorakoztatott fabuláris fragmentumok narrációját illető „regu-
lativ"25 reflexió a berekeszt(het)etlen performativitás játékában látványosan „tör-
lődik", a hasonlított szó szerinti értelme a hasonlító révén retorizálódik. A mon-
dat ellentétező szerkezetébe ezzel megintcsak olyan öntükröző mozzanat íródik 
bele, amely - ezúttal az elbeszélés bonyolításának formai összetevőire utalva -
a „reflektálatlan", asszociatív történetvezetés olvasóját a felhívás ellenében 
orientálja. Indirekt módon bár és némileg eltávolodva attól, mégis azon regény-
hagyományhoz kapcsolódva teszi ezt, mely az epikus szövegszervezés lineari-
tásának vonzásterében alakítja beszédmódját. Mivel azonban a szereplői elbe-
szélések keretéül szolgáló közvetlen regénytörténések nagyfokú redukciója az 
epikumnak a beszélgetés közegébe való - részbeni - átjátszásával jár együtt, e 
„beszédcselekvésekben" formálódó anekdotizáló betétek által megjelenített ese-
mények metonimikus logikája - az emlékezések személyessége révén - helyen-
ként fel is bomlik. A szereplői konfessziók „igazságának" - a kontextusnak a 
nézőpontváltoztatással elért - gyakori ironikus kimozdítása azonban sosem 
rögzítődik a narrátornak a külső és belső fokalizáció játékában létrehozott per-
spektívájában,26 sőt magát az elbeszélő diszkurzust is a kétértelműségek dimen-
ziójába helyezi. A regény elején Podolini Lajos himnikus elokvenciával előadott 
szólamát, illetve annak konstitutív modalitását a narrátor egyetlen bekezdés 
közbevetésével teszi viszonylagossá: „A hímzésébe merült hölgy megint csak 
mosolygott, mintha sokkal többet tudna erről a bizonyos Görgeiról, amit itt nyil-
vánosan elmondhatna. A nőknek külön véleményük van a férfiakról, de ők 
rendszerint titokban tartják a mondanivalójukat. Vilma kisasszony is csak mo-
solygott, mikor Görgei A. hófúvásos gyaloglásairól volt szó. Ő talán meg tudta 
volna mondani, hogy miért járkált a toporci földesúr minden nap Podolinba?" 
Krúdy kedvelt ironikus alakzata, a szentenciózus elbeszélői introverzió, vala-
mint a kérdő mondat a „titokban tartott mondandó" auktoriális hozzáfér-
hetetlenségéről tanúskodnak, közvetve tehát a heterodiegetikus elbeszélői 
pozíció határoltságát hangsúlyozzák, egyszersmind pedig ezen elbeszélő iden-
tifikációját is megmutatják. Ez utóbbi ugyanis a fejezet lezárásakor sem kívánja 
egyértelműsíteni a mondottak igazságtartalmához való viszonyát: Podolini 
(Görgei A. életmenetét illető) rajongó elbeszélésének lekerekítését („Nem aka-
rom őt ideálnak tekinteni, habár sok tekintetben az is lehetne. Szerzetesi lemon-

25 Talán nem ragadja el magát az értelmezés, ha ezen a ponton - némileg kajánul, de egyszersmind a 
szöveg „örömelvét" is áthallva - az epikum „orgiasztikus" szerveződésének korlátozását - saját disz-
kurzivitásának rendjét is megbontva - Barthes Sade-esszéjének egy passzusával asszociálja, mely a vo-
natkozó „akciók" grammatikáját így írja le: „a tobzódás ugyan féktelen, de nem összevissza [...] a sade-i 
kombinatorikát többnyire a rendező (dramaturg) határozza meg: -Barátaim - kiáltott fel a szerzetes - vi-
gyünk már egy kis rendet az élvezetekbe.-" BARTHES: Sade. In: SADE: Filozófia a budoárban. Utószó. Bp., 
1 9 8 9 . 1 4 6 . 

2 6 G E N E T T E : Figures III. 2 0 7 . 
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dása példa nélkül való.") a következő „alternatív" szereplői összegzéssel billen-
ti ki: „- Rosszhírű ember volt; nem züllhetett el jobban, mint ahogy elzüllött -
mond Vilma kisasszony és csendeskén nevetett." 

Abban Krúdy legtöbb értelmezője egyetért, hogy a regény szemléletformáit 
rögzített nézőpontú elbeszélő határozza meg. Minthogy a hasonlítás valóban a 
Krúdy-művek domináns retorikai alakzata, az így implikált kétpólusú létérzéke-
lést ugyanezért minduntalan abban a nyelvi formában fogalmazza meg, amely 
nem csupán fönntartja a hasonlító, vagyis a beszéd forrásaként azonosítható in-
tegráns szubjektum, azaz az elbeszélő autoritásának képzetét, de én-típusú be-
szédmódjában, poetizált nyelvhasználatában egyszersmind nem feltétlenül 
nyelvi tartalmak közvetítőjeként, reprezentánsaként is aposztrofálja magát. Ezen 
autoritás így „állandóan közléshez kötött: ez azt jelenti, hogy egy üzenet segít-
ségével adja tudtul magát és jut érvényre. [...] A szerzőt a fentiek értelmében 
elsősorban »informátorként« kellene értenünk, olyasvalakiként, aki »benyomást« 
tesz és »benyomásokat« közvetít [...] az ilyen tekintélyalkotás egy integrális én-
tudatot előfeltételez, és a szerző [...] általában monologikus perspektívájú dis-
kurzussal dolgozik, melynek segítségével egy tranzitív, a nyelven túlmutató 
(vagy a mögé visszautaló) kijelentést igyekszik érvényre juttatni."27 A Boldogult 
úrfikoromban beszédmódjának e nyelvi-poétikai magatartáshoz fűződő viszo-
nya annyiban tekinthető kettősnek, amennyiben nemcsak fönntartja és működ-
teti, de - a polifon regényszerkesztést nyelvében egyneműsítő alakításmódjában 
- ironizálja is azt. A fentebb idézett passzusokban jól megfigyelhető Krúdy „mo-
nológjainak" nagyobb fokú összetettsége. Ahogyan a megszólalások idéző-
jeleivel a szereplői, azaz a szereplők által „birtokolt" nyelvi elemeket „metszi 
bele" a szövegbe, e nyelvi indexekkel meg is osztja az elbeszélői perspektívát, s 
az egységesen stilizált regénynyelvben a beszédhelyzet összetettsége révén 
olyan kevert modalitású megnyilatkozást hoz létre, amely iróniájával bizony-
talanná teszi „azt a távolságot, amely egy adott nyelvezettől választja el"28 

beszélőjét. E „távolság" ugyanakkor arra is alkalmat adhat, hogy folytonosan 
viszonylagossá tegye a beszélők mondandóinak referenciáihatóságát: „Ha 
»boldogult úrfikoromra« gondolok (mintha ez a kifejezés e társaságban a magyar 
históriának a legszebb lapjait jelentené, amely lapokra aranybetűkkel van felír-
va mindazoknak a neve, akik ebben a korban szerencsések voltak élhetni), ha 
»boldogult úrfikoromra« gondolok, - ismertette az elnök némi merengő hang-
rezgéssel, - emlékeimben azt kell látnom, hogy a legszebb volt az élet, amikor 
karcsú, hétdecis butéliákból, körülbelül egy decit tartalmazó sima, egyszerű 
poharakból iddogáltuk borainkat." A zárójellel is elkülönített elbeszélői közbe-
vetésben a címbeli performatív kifejezés ironikus értelmezésével maga a regény 
is átminősül e kifejezés értelmezőjévé: a regényszereplők neve a „história" 
könyvmetaforájában éppúgy „aranybetűkkel" íródik e regény lapjaira, mint a 

27 Felix Philipp INGOLD: Szerzőség és management. Athenaeum 1 9 9 5 / 1 . 1 6 3 - 1 6 4 . 
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hasonlatban megidézetteké: a szereplő szólamát illető irónia pedig - a jelentett 
fokozatos távolításával, s e folyamattal egy időben - átalakul a tematikus olvasás 
iróniájává. A felkeltett, de szemantikumában beteljesítetlen várakozásban kari-
kírozott „semmitmondás" így újabb vehikulumát adja csupán e múltnak, azaz 
újabb jelölőt ad, azt sugallva, hogy e „múlt" maga is csupán jelölő, távolodó és 
referenciálisan rögzíthetetlen minőség. Az ily módon dinamizált múlt statikus 
képzete a mondat retardáló kompozíciójában, az elbeszélői s a szereplői szólam 
ironizált összjátékában29 fokozatosan bizonytalanodik el, s a patetikus kijelenté-
sek a felkeltett várakozás szemantikai kiüresítése, a csattanó „mélabús ciniz-
musa"30 révén azzal szembesítenek, hogy a „megváltozott nézőszög lényegében 
mást idéz vissza, igen gyakran csupán a visszaidézés mozzanatának melankóli-
áját, a jelenbeli és a kutatott realitás közti távolságok epikolírai hangulatát."31 

Magát az emlékezés folyamatát tehát, annak „eksztázisát" és reflexióját egyide-
jűleg lehetővé tevő ironikus nyelv kettősségében ezért ugyanazon megket-
tőződést érzékeltetve, mely a temporalitás retrospektív reflexiójának sajátja, mi-
vel az „olyan időbeliség létezését tárja fel, mely kimondottan nem organikus, 
amennyiben forrásához csak a távolság és a különbözőség fogalmaival kapcso-
lódik, s nem teszi lehetővé sem a befejezést, sem a teljességet."32 Az emlékezők 
a regényben így mindig csupán a - minduntalan idézőjelbe kerülő (hiszen a 
szereplők hasonlítottakként idézett alakokhoz hasonulnak) - múltban nyerhetik 
vissza azonosságukat, e mozgásban ezért önmaguk „újraelsajátítása" az elbe-
szélői perspektívában maga is fikció lesz, azaz abbéli törekvésük, hogy valami-
fajta eredethez térjenek vissza, e képzettől való növekvő eltávolodásukban ér 
folyamatosan célt, a megkettőződés e játékában pedig a múlt felidézésének 
vágya - a megszólalás pátoszának modális „áthangszerelése" révén - mindegy-
re önmagához kényszerül visszatérni. 

29 A (regénypoétikai értelemben vett) ironikus perspektívában „a hős képességeit és intelligenciáját te-
kintve alattunk áll: felülről szemléljük őt; e mód sajátja, hogy a hős azt a látszatot kelti, mintha alacso-
nyabban állna, mint valójában, vagyis keveset mondva többet jelent." Northrop FRYE észrevételét The 
Anatomy of Criticism című művének tárgyalásakor RICOEUR említi. In: Temps et récit. Éd. du Seuil, 1 9 8 4 . 

2 . 3 4 . 
3 0 M A R A I kifejezése, in: Föld, föld!. .. Bp., é. n. 291. 
3 1 KULCSÁR SZABÓ Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés. Bp., 1 9 8 4 . 5 4 . 
32 Paul de MAN: i. m. 51. 
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Hans Blumenberg 

ANTROPOLÓGIAI KÖZELÍTÉS A RETORIKA AKTUALITÁSÁHOZ* 

A kérdés megválaszolására, hogy mi is az ember, számtalan definíciószerű meg-
határozásban tettek már kísérletet. Annak változatai, amit manapság filozófiai 
antropológiának neveznek, egyetlen alternatívára redukálhatok: az embert szű-
kölködő' vagy gazdag teremtményként jelenítik meg. Az, hogy az ember bioló-
giailag nem kötődik egy bizonyos környezethez, úgy is érthető, mint az önfenn-
tartás helyes kialakításának fundamentális hiányossága, vagy mint egy már 
nemcsak az élettel összefüggésben hangsúlyos világ teljességére való nyitottság. 
Az embert vagy a szükségletei teszik kreatívvá, vagy az, ahogy játékosan bánik 
tehetsége tűláradásával. Az ember olyan lény, amely képtelen ok nélkül csele-
kedni, vagy olyan állat, amely egyedül képes „öncélú cselekedetekre" [„acte gra-
tuit"]. Az ember fogalma tehát vagy azáltal definiálható, amiben hiányt szenved, 
vagy azon teremtő szimbolika révén, mellyel belakja világát. Az ember a világ 
közepén az univerzum szemlélője, vagy г paradicsomból a porszemnyi és jelen-
téktelen földre űzött különc [Exzentriker], Az ember a fizikai valóságok felhal-
mozott javait rejti magában, vagy olyan fogyatékos teremtmény, akit a természet 
cserben hagyott, s akit meg nem értett s funkciótlanná vált ösztön-maradványok 
gyötörnek. Azt hiszem, nem kell folytatnom az antitézisek felsorolását ahhoz, 
hogy felismerhetővé váljon az alapelv, ami tovább nyújtaná e felsorolást. 

Ami a retorikát illeti, hagyományos alapeszméit ugyanígy egyetlen alternatívá-
ra vezethetjük vissza: a retorika a valóság birtoklásából adódó következménye-
ket, vagy(is) azokat a zavarokat tárgyalja, melyek a valóság elérhetőségének 
lehetetlenségéből származnak. Platón azért harcolt a szofisták retorikája ellen, 
mert feltételezte, hogy ez a retorika a valóság lehetetlenségének tézisét alapul 
véve, jogot formált arra, hogy az érvényesíthetőt valódiként kezelje. Ezzel szem-
ben a cicerói Tetorika, mely tradíciónkat leginkább befolyásolta, a valóság bir-
toklásának lehetőségéből kiindulva, a beszéd művészetét azzal a funkcióval 
látta el, hogy a valóságról szóló közléseket megszépítse, hozzáférhetővé és ha-
tásossá tegye, röviden: hogy a tárgynak megfelelően járjon el vele. A keresztény 
hagyomány a valóság-birtoklás premisszáiból kiindulva, két lehetséges konzek-
vencia között ingadozik. Eszerint az isteni valóságnak egyrészt nincs szüksége 
retorikai jellegű emberi segítségre, és a lehető legdísztelenebbül, önmagaként 
kell megmutatkoznia - ez az őszinteség retorikájának egyik ismétlődő iskolapél-

"Hans BLUMKNBKRÜ: Wirklichkeilen in denen wir leben. Reclam, Stuttgart, 19H1. 104-135-
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dája —, másrészt éppen ez a valóság humanizálódik a retorikai szabályok kano-
nizált burkában. A retorika implikációja - pozitív vagy negatív módon közelítve 
a valósághoz - az újkori esztétikában aratta utolsó győzelmét, melyben megfor-
dult az összefüggés: megengedhetővé válik a beszéd művészetéből, a stílusból, 
a szépből valóságtartalomra következtetni, azaz a művészet identikussá válik a 
valósággal. Tehát a Platón által elültetett, filozófia és retorika közti ellenségeske-
dés magában a filozófiában, de legalábbis a filozófiai nyelvben - esztétikaként -
a filozófia kárára dőlt el. Csupán esztétikaként? 

Könnyen belátható, hogy az antropológia és a retorika két radikális alternatí-
vája egyértelműen egymás mellé rendelhető. Az ember mint gazdag teremtmény 
igazság-birtoka [Besitz an Wahrheit] fölött a retorikabeli ornatus hatékony 
eszközeinek segítségével rendelkezik. Szűkölködő lényként viszont szüksége 
van a retorikára mint látszat-művészetre, amellyel igazság-hiányát [Mangel an 
Wahrheit! pótolja. Az az ismeretelméleti szituáció, amelyet Platón a szofistáknak 
tulajdonított, antropológiailag a „fogyatékos lény" esetévé radikalizálódik, mely-
nek túlélési esélyei az eszközkészletével való gazdaságos bánásmódtól függnek, 
s amit a retorika következésképp nem engedhet meg magának, meglehet, töre-
kednie kell rá. A kimeneti feltételek antropológiai szigorítása azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy az ezekhez rendelt retorika fogalmát is elemibben kell 
megragadni. A beszédtechnika így a szabályozott viselkedésmódok speciális 
eseteként jelenik meg, amely értelmez, jeleket alkalmaz, összhangba hoz vagy 
éppen ellentétet szít. Egy viselkedési kontextusban a hallgatás vagy valaminek 
a szembeötlő abbahagyása épp annyira retorikus lehet, mint a nép haragjának 
lapról leolvasott jajdulásai, s a platóni dialógus sem kevésbé retorikus, mint az a 
szofista tan, amely ellen Platón irodalmi szempontok alapján fellépett. A retorika 
a kimondott vagy leírt szó küszöbe alatt húzódó, eszközként működő forma, 
olyan szabályszerűség, mely egy szerv fontosságával bír. Nietzsche valószínűleg 
melléfogott azzal a megállapításával, hogy Platón retorika elleni harca a retorika 
befolyásosságának irigyléséből ered, abban viszont igaza volt - amikor ugyanitt 
megjegyzi - , hogy a görögök a retorikával az „magában való formát" [Form an 
sich] fedezték fel.1 

Platón a tomisták és szofisták elleni fellépése valójában még súlyosabb követ-
kezményeket vont maga után, mint a platonizmusnak nevezett s ezen keresztül 
megállapítható hatástörténet dogmatikus állásfoglalásai. Annak, hogy a filozófia 
a nyelv szemantikai tényállásait részesíti előnyben, az lett a következménye, 
hogy tartós érzékenység alakult ki a retorika pragmatikus nyelvfelfogásával 
szemben mely bár csak átmeneti jelleggel, de mégis a retorika javára szolgál, 
amikor a skolasztikus formájú fogalmi nyelv tárgy-vonatkozása hitelét veszti. 
A platonikus Szókratész 'az erény tudás' evidenciából - mely a triviális művelt-

1 Friedrich NIETZSCHE: Gesammehe Werke. Musarion Ausg., hrgs. von Richard O I J I L H R , Max O E U L E R und 
Friedrich Christian W Ü R Z B A C H , Bd. 6. München, 1921. 105. 



Antropológiai közelítés a retorika aktualitásához 109 

ség alapeleme - intézményesítés helyett viselkedési normát csinált. Nem is vitat-
ja senki, hogy Szókratész ezzel egy olyan ideált formált meg, melynek hol biza-
kodó, hol pedig kétségbeesett követése nélkül európai tradíció nem gondolható 
el. De ugyanígy érvényes az is, hogy ez olyan teljesíthetetlen követelést jelen-
tett, mely csak rezignációt szülhetett. Mindez azzal a katasztrofális hanyatlással 
vette kezdetét, amelyet az ideatan Platón saját iskolájában, alig egy évszázaddal 
az alapító halála után, az akadémiai szkepticizmus betörése révén szenvedett el, 
s amely a nietzschei „nihilizmusban" fulladt ki. Az abszolút célok filozófiája nem 
legitimálta, hanem kiszorította és kioltotta „az eszközök elméletét". Egy olyan 
etika, mely a jó evidenciájából indul ki, nem enged teret a retorikának, a visel-
kedés-befolyásolás elméletének és gyakorlatának, hiszen azt feltételezi, hogy a 
jó evidenciája nem áll rendelkezésünkre. Mindez érinti a retorikából eredő s ab-
ból kinőtt „antropológiát" is; az antropológia olyan idealitáson túli embertan, 
mely evidenciáktól való mentessége révén elvesztette esélyét arra, hogy „filozo-
fikus" legyen, és így a filozófia utolsó és megkésett diszciplínája lett. 

A retorika antropológiai jelentősége leginkább a már az antikvitás óta domi-
náns szerepet betöltő metafizika hátterében körvonalazódik, melynek kozmoló-
giai alapvetése szerint az ideák olyan kozmoszt képeznek, melynek a látható 
világ csupán a másolata. Az ember, annak ellenére, hogy az univerzum közepén 
mint szemlélő mégoly előnyös helyet foglal is el, mégsem tisztán különleges 
eset, sokkal inkább idegen realitások metszéspontja, egy kompozíció - s mint 
ilyen problematikus. A modernizált rétegmodellben tovább él az a gondolat, 
hogy az emberben olyan „erők" találkoznak össze, melyek csak üggyel-bajjal 
egyeztethetők egymással. Ez a metafizika tehát alapvetően azt mondja ki, hogy 
az ember gondolatai egy istenéi is lehetnének, s ami őt mozgatja, az egy meny-
nyei szféra vagy egy állat mozgatója. Ezzel a természet - mely különben csak a 
tiszta formákat s a kerülőutak nélküli szabályozást kedveli - egyfajta bonyolult-
ságába botlunk, amit leginkább balesetként vagy a heterogén elemek össze-
keveredésével magyarázhattak; a viselkedés problémája pedig - szubsztanciális 
konzekvenciát létesítve így - az egyik elem többivel szembeni fölénybe kerülé-
sével volt magyarázható. Röviden: a metafizikus tradíciónak alapjában véve 
nem sok mondanivalója volt az egyedülállónak tartott emberről. Ez meglepő, 
viszont szorosan összefügg a retorika filozófiából való száműzetésével. A retori-
ka ugyanis abból és csak abból indul ki, amiben az ember egyedülálló; ez azon-
ban nem a sajátos emberi jellemzőnek tekintett nyelv, hanem a retorikabeli 
nyelv, mely egy sajátos emberi zavar funkciójaként jelenik meg. Ha ezt a zavart 
a tradicionális metafizika nyelvén akarjuk kifejezni, akkor azt kell mondjuk, 
hogy az ember nem része ennek a kozmosznak (ha létezik egyáltalán ilyen), 
mégpedig nem egy benne rejlő transzcendentális többlet révén, hanem egyfajta 
immanens hiány alapján. Ez pedig nem más, mint az előre adott és előkészített 
beillesztési struktúrák és az összefüggésért felelős szabályozások hiánya, amely 
összefüggés „kozmosz"-nak nevezhető, és ez alapján létezik valami, ami a koz-
mosz részének tekinthető. Az embert a természet rend(szer)teremtő teljesítmé-
nyeihez képest a modern biológiai antropológia is visszamaradott lénynek 
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tekinti. Az embernek cselekedetekkel kell helyettesítenie azokat a szabályozá-
sokat, melyeknek híján van, vagy amelyeket korrigálnia kell, elfogadva az 
erratikus pontatlanságot. A cselekvés az emberi lény(eg) [Wesen] „meghatáro-
zatlanságának" kompenzációja, a retorika pedig az egyet-értés- erőltetett létre-
hozása, mely a szabályozások „szubsztanciális" indoklását helyettesítve lehető-
vé teszi a cselekvést. Ebből az aspektusból a nyelv nem ismeretek vagy 
valóságok közlésének, hanem elsődlegesen a megegyezés, a beleegyezés és a 
tolerancia létesítésének eszköztára, amelyre a cselekvő rá van utalva. Ebben 
gyökerezik a konszenzus, a „valóság(os)"' fogalmának bázisa: „azt, amiről min-
denki meg van győződve, nevezzük valóság(os)nak" - mondja Arisztotelész,2 és 
erre a hátterében mindig van egy teleologikus érve. A konszenzus pragmatikus 
alapjai csak akkor válnak újra láthatóvá, ha ezeket a fenntartásokat szkeptiku-
san leromboljuk. 

Tudom, hogy a „szkepszis" kifejezés jelenleg nincs különösebben forgalom-
ban, hiszen túlságosan is sok mindenről van túlságosan-is pontos ismeretünk, és 
ebben a helyzetben nehezen akad olyan valaki, aki szívesen rendbontóvá válna. 
Viszont épp a szkepticizmus rejtett és csak néha-néha feléledő hagyományában 
vált leginkább sürgetővé az antropológia - melynek a metafizikából való kiszo-
rulását fentebb megpróbáltam tömören lokalizálni - , amikor is az örök igazsá-
gokat az elérhető bizonyosságok mértékéhez kellett igazítani, s az ember a to-
vábbiakban már nem a tiszta szellem álruhás változataként jelent meg. Az első 
filozófiai antropológia, mely e nevet kiérdemelte, Montaige Apologie de 
Raimond Sebond című műve volt az újkor kezdetén. Egy olyan szkeptikus keze 
alatt, aki úgy érzi, meggátolják abban, hogy az emberen túlira kérdezzen rá, a 
túlnyomórészt konvencionális anyag olyan új halmazállapotba kerül, melyben 
az ember egyetlen még lehetséges tárgya kikényszeríti, hogy minden más csu-
pán e tárgy szimptómája legyen: A moralizmuson keresztül e tradíció a nyoma-
tékosan Antropológiának nevezett kanti tanig nyúlik. 

A megismerés-elméletek (de épp így a husserli fenomenológia) elé felhalmo-
zott szkepszis, mely önmaga végérvényes tisztázását célozza, eleve megfosztja 
magát bármiféle antropológiai nyereség esélyétől, ami azon a kérdésen áll vagy 
bukik, hogy mi marad az embernek, ha a tiszta evidencia, az abszolút önmeg-
alapozás dolgában melléfogunk. Ezt a tényt bizonyítja az a mód, ahogyan 
Descartes megoldást talált a radikalizált elméleti kétely mellett, a morale par 
provision [ideiglenes morál, ideiglenes erkölcstan] problémájára is - mely az el-
méleti megismerés kiteljesedésével lehetségessé váló morale definitiv előzetes 
képviseletét kellett, hogy betöltse. A Descartes által táplált, még ma is tanulsá-
gos illúziók lényege nem annyira abban rejlett, hogy a morale definitiv eljöve-
telének hamarosan be kell következnie, hiszen a fizika ugrásszerűen tökéletese-
dik, hanem sokkal inkább abban, hogy a [a morale par provision és a morale 
definitiv közti] köztes idő amióta világ a világ kötelezően a rögzülés egy nyugal-

2 ARISZTOTELÉSZ: Metafizika. 1 1 7 2 B 36f. Hatágú síp alapítvány. Bp., 1992. 
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mi fázisa. Descartes nem ismerte fel az elméleti folyamatok visszahatását a pro-
vizórikus morál állítólagos ideiglenességére. Nagyon figyelemre méltó a morale 
par provision eszméjének következményeit az elfelejtett tudományos eszkataló-
gia előfeltevései felől elgondolni, s eközben sok mindent újra felfedezni abból, 
amit a tudománnyal szemben támasztott, újra és újra meghiúsuló végső elvárá-
sok közösen létrehoztak. Az, hogy Descartes az ideiglenes fogalmát nyugalmi 
állapotként akarta bemutatni, arra kényszerítette őt, hogy ezen állapot antropo-
lógiai implikációival is számot vessen. Ezért állíthatta az erdőben eltévedt 
vándort a provizórikus morál példájaként, akinek mindig a lehető legegyene-
sebben, egy irányba kell haladnia ahhoz, hogy kijusson az erdőből,* hiszen 
valamennyi erdő véget ér egyszer, s így a kigondolt szituáció szempontjából 
megváltoztathatatlannak tekinthető. A provizórikus morállal szembeni formális 
eltökéltségre tett javaslat megtiltja a szituációk konkrét jegyeinek és ezek meg-
változásának figyelembevételét, beleértve a bizonytalan tájékozódás állapotára 
vonatkozó emberi diszpozíciót is. A „módszer" bejelentett végső teljesítménye 
akadályozza az ember jelen idejű önmegértését, de a retorikát mint technikát is 
gátolja abban, hogy az ideiglenességben egyeztessen minden egyes végérvé-
nyes igazsággal és erkölccsel. Ahol az evidenciák hiányoznak, ott a retorika 
intézményeket hoz létre. 

A filozófia és a retorika dualizmusa, melyek összeegyeztetése mindenkor 
sikertelennek bizonyult, feloldható lenne egy olyan történetfilozófiai koncep-
cióban, amely, amennyiben szkeptikusan módosítja a morale par provision fel-
tételeit, átformálja a descartes-i tervezetet. Nemcsak az marad azonban kétséges, 
hogy tökéletesíthető-e a tudományos megismerés (bármely területe), hanem az 
is, hogy jövedelmező lesz-e a morale definitiv ilyenfajta kiteljesítése. Szinte el-
feledkezünk arról, hogy a „fejlődés" nem más, mint annak a kartéziánus ideig-
lenességnek a tovább élő formája, melyet lefed a provizórikus morál fogalma. 
Amiben azonban mégis igaza lett Descartes-nak, az az, hogy nem létezik az 
egész sikeréből való előzetes és előre biztosított részesedés. Másként megfogal-
mazva: a filozófia programja akár nyer, akár veszít, részletekben nem hajt hasz-
not. Minden, ami az evidencián innen fennmarad - retorika, amely a morale par 
provision orgánuma. Ez a megállapítás mindenekelőtt annyit jelent, hogy a reto-
rika legitim eszközök foglalata. A retorika maga is szkeptikus feltevések szindró-
mája. így aztán nem áltathatjuk magunkat tovább azzal, hogy a retorika csak 
azért adta ki magát a valóság eszközének, hogy ne „puszta eszköznek" tekint-
sék. A retorikának ugyanis győzelmei terén is „retorikusán" kellett eljárnia: ami-
kor az i. e. 4. században a retorika ténylegesen kiiktatta filozófiai követeléseit, 
Iszokratész egy szofisztikus műfogással „filozófiának" nevezte el szofisztikáját. 
Jakob Burckhard a görögöknek a hatás [Wirkung] iránti érzékét s a valóságtól 
[Wirklichkeit] elrugaszkodott gondolkodását tartja a retorika bázisának, amely 

* Vő. DESCARTES: Értekezés a módszerrőt. 3- könyv, 3. bkk (a fordító]. 
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retorika „ugyan csak pillanatokra", de „hivatalos ékesszólássá" lépett elő, más-
különben „ugyanis csak a törvényszék előtti siker elérésére" fejlesztették ki. De 
maguk a görögök is ellentétbe állították a meggyőzést a legyőzéssel: ha a görö-
gök görögökkel érintkeztek, mondja Iszokratész, akkor a meggyőzés volt a cél, 
míg a barbárokkal való érintkezés során a hatalom gyakorlása. Ezt a megkülön-
böztetést viszont a nyelv és a műveltség differenciájaként kell érteni: a proto-
típusokra való rájátszás s a metaforikus, illetve hasonlatokra építő orientáció 
közös horizontja, ugyanis az előfeltétele a meggyőzésnek. Az igazság [Wahrheit] 
és a (rá)hatás [Wirkung] antitézise felszínes csupán, hiszen a retorikus (rá)hatás 
nem egy választható alternatíva egy olyan felismeréshez, amelyre szintén szert 
tehetnénk, hanem alternatíva egy olyan evidenciához, amely nem vagy még 
nem, de legalábbis itt és most nem adott. így a retorika nemcsak (rá)hatás el-
érésére szolgáló technika, hanem ugyanakkor ennek áttetszővé tétele is: a reto-
rika olyan hatóeszközöket [Wirkungsmittel] tudatosít, amelyek használatához 
nincs szükség külön előírásra, amennyiben azt explikálja, amit amúgy is megte-
szünk. 

Amennyiben a filozófia örök igazságokat s végérvényes bizonyosságokat sze-
retne legalábbis kilátásba helyezni, úgy megvetendőnek kell, hogy tűnjön szá-
mára a konszenzus, a retorika ideálja, s a beleegyezés is, melyet a meggyőzés 
felfüggesztése eredményez. Annak ellenére, hogy a filozófia az újkor tudomá-
nyos „módszerének" elméletévé vált, neki is kijutott a lemondásból, ami minden 
retorika alapja. Jóllehet, először úgy tűnt, hogy a tudományos hipotézisek min-
dig a megismerés előzetes segédeszközei, valamint a verifikáció, illetve a végle-
ges rögzítés előidézésére tett utalások; a tudomány története ezzel szemben 
arról tájékoztat, hogy a verifikáció is a [meggyőzés] felfüggesztésével elért bele-
egyezés típusát reprezentálja, s hogy bármely elmélet publikációja implikál egy 
felszólítást arra, hogy utána járjunk igazolása adott útjainak, s mondjunk áment 
az objektivitásra, bár ezzel a folyamattal nem zárható ki véglegesen, hogy más 
utakon járva más található, s így ellentmondás emelhető. Thomas Kuhn A tudo-
mányos forradalmak szerkezete című művében3 azokat az alapfeltevéseket ne-
vezte „paradigmának", amelyek hosszabb időn keresztül uralkodnak egy tudo-
mányos diszciplínában, s amelybe azok a későbbi kutatások is integrálódnak, 
melyek a finomítást és a bővítést célozzák. A kuhni paradigma tehát nem más, 
mint egyfajta konszenzus, mely megszilárdulását, ugyan nem kizárólag, de az 
akadémiák és a tankönyvek retorikájának is köszönheti. 

Amennyiben az evidencia hiánya az, ami az elméleti folyamat és a retorika 
helyzet-meghatározásában közös, úgy a tudomány felbecsülhetetlen előnyre 
tesz szert, mivel eredményeinek ideiglenessége számára egyáltalán nem elvisel-
hetetlen. Mindez nem egyértelmű; maga Descartes is tarthatatlannak érezte vol-
na. A módszerrel kapcsolatos elképzelése viszont lehetővé tette, hogy a tudo-

1 Thomas S. Kciin: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Bp., 1988.; Osiris, Bp., 1999. 
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mányt mindenkor „átvihető", az individuumokat és a generációkat mint e funk-
ció képviselőit magában integráló összfolyamatként értsük és szervezzük. Min-
den cselekedet, mely ilyen típusú elmélet „alkalmazása", hordozza az elmélet 
ideiglenességéből következő gyengeségeit is, s így bármikor megcáfolható. 
Implicite az elméletek is „jóváhagyásra" törekednek, amit a retorika explicit mó-
don tesz. A döntő különbség az idődimenzióban keresendő; míg a tudomány 
tud várni, vagy legalábbis a konvenció szerint képes erre, addig a retorika elő-
feltételez egy konstitutív szituációelemet, a fogyatékos lény cselekvésre kény-
szerülését — hiszen az igazság ornatusa (ékesítője) már nem lehet. Ezért a reto-
rika nem más, mint a tudomány folyamatformájának másolata, amennyiben a 
vitát a nyilvános akaratformálás eszközének tekintjük, mintha csak az ered-
ményre való racionális rátalálásának egy mechanizmusa lenne; a retorika azon-
ban nem engedheti meg magának azt az elvi végtelenséget, mely a tudományos 
formátumú racionalitás sajátja. A beszéd időbeli behatároltsága csak nehezen 
pótolhatja a retorikai előírások szigorát, ami maga is a retorika esszenciális in-
tézményének pótléka. Ahol a retorikát semmibe veszik, vagy ismeretlen, vagy 
épp az ellenkezője intézményesül („filibuszter"), ott alternativitása terrorrá válik. 
A retorika nézőpontjából a „valamit megérteni" nem jelent mást, mint egy vég-
telen szituáción belül tudatában lenni a cselekvéskényszernek és a normák nél-
külözésének. Minden, ami ebben nem kényszer, az eljut a retorikához, a retori-
ka pedig implikálja a kényszerről való lemondást. 

Eközben a cselekvéskényszer, amely meghatározza a retorikai szituációt s el-
sődlegesen egy fizikai reakciót követel meg, retorikailag úgy transzformálható, 
hogy a kikényszerített cselekvés a konszenzus révén újra „csak" egy retorikus 
cselekvéssé válik. A fizikai és verbális teljesítmények felcserélése olyan antropo-
lógiai gyök, melynek rendszerezését a retorika végzi. Ernst Cassirer A szimboli-
kus formák filozófiája című könyvében az embert animal symbolic и mníós ne-
vezte, ennek eredeti teljesítménye, hogy a külső „benyomást" [Eindruck] belső 
„kifejezéssé" [Ausdmck] értelmezi át. Ezen a módon az addig idegent és hozzá-
férhetetlen! egy másik, érzékileg megragadhatóval helyettesíti. Cassirer szerint a 
nyelv, a mítosz, a művészet és a tudomány olyan „szimbolikus formák" régiói, 
melyek alapjában véve csak a „benyomás" „kifejezéssé" való primer átültetési 
folyamatát ismétlik meg. Cassirer elmélete azonban tartózkodik attól, hogy meg-
magyarázza, miért is van szükség a „szimbolikus formákra"; az a tény, hogy a 
szimbolikus formák megjelennek a kultúra világában, az animalsymbolicum lé-
tére enged következtetni, amely „lényegét" kreációiban nyilvánítja ki. Az embert 
„gazdagnak" tekintő antropológia egy biztos vagy legalábbis nem kérdéses bio-
lógiai egzisztenciára támaszkodik, ami a „szimbolikus formák" kultúrán belüli 
fokozatos kifejlődésének alapja. A csupasz egzisztencia gazdagítása és a csu-
pasz egzisztenciában rejlő lehetőség között nincs funkcionális összefüggés. 
Viszont amennyiben a filozófia a magától értetődöttség leépítése, úgy egy „filo-
zófiai" antropológia témájává teheti azt a kérdést, hogy vajon nem a fizikai 
egzisztencia-e éppen annak a munkának az eredménye, melyet az ember „lé-
nyegiségének" tulajdonítanak. Egy ilyen antropológia első kijelentése a követ-
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kezőképpen hangzana: az, hogy az ember egzisztálhat, nem magától értetődő. 
Az ilyen típusú megfontolásokat az újkori államszerződés-elméletek készítették 
elő. Az ember polgáriasuk állapotának szükségszerű indoklását abból vezetik le, 
hogy a „természeti" állapotban a fizikai egzisztencia lehetőségének feltételeivel 
szemben ellentmondás van. Hobbesnál az állam az első artefaktum, mely az 
életszférát nem a kulturáltság [Kulturwelt] szempontjából gazdagítja, hanem csu-
pán annak halálos antagonizmusait szünteti meg. Filozófiailag ebben az elmé-
letben nem az az elsődleges, hogy egy olyan intézmény mint az állam - még-
hozzá az abszolutisztikus állam - keletkezését magyarázza, hanem az, hogy 
funkcionális megvilágításba helyezi az ember feltételezett lényeg-meghatározá-
sát, melyben mint zoon politicon definiálódik. Az antropológia számára sem lá-
tok más tudományos utat, mint ezzel analóg módon az állítólagos „természetes" 
destruálását, s a „műviség" fogalmának életre keltését az ember elemi teljesítmé-
nyének funkció-rendszerében. Az első ilyen irányú próbálkozás Paul Alsberg 
1922-es Das Menschheitsrätsel című könyve, mely félrevezető címe és nyelveze-
te miatt csak kevés figyelmet vívott ki magának. 1940-ben Arnold Gehlen alap-
vető fontosságú Der Mensch című - ugyan intencióját tekintve szintén kér-
déses - művében ezt a kezdeményezést az észlelés és a nyelv elméletévé 
fejlesztette, amelyet azóta tovább vitt az ún. „institúció"-tan megalapozása felé. 
Az „intézményi" abszolutizmus gehleni elképzelésével az antropológia bizonyos 
értelemben visszatér kiindulópontjához, az államszerződések modelljéhez. 
Ezen antropológia körüli vita mind a mai napig nem tisztázta, hogy vajon elke-
rülhetetlen volt-e ez a fatális visszatérés. 

Egy valósággal szembeni reaktív viselkedéséhez hiányoznak bizonyos speci-
fikus diszpozíciók, ez az emberi ösztönszegénység, mely az antropológia köz-
ponti kérdésének kiindulópontját is képezi: hogyan képes az emberi lény bio-
lógiai indiszponáltsága ellenére egzisztálni? A választ a következőképpen 
foglalhatjuk össze: űgy, hogy közben nem kerül közvetlen viszonyba a valóság-
gal. Az ember valósághoz való viszonya indirekt, körülményes, halogatott, sze-
lektív s mindenekelőtt „metaforikus". Az ítélet nominalista interpretációja már 
rég megmutatta, hogyan is képes az ember megbirkózni azzal az aránytalanul 
nagy kihívással, mely valósághoz való viszonyából származik. A predikátumok 
„intézmények"; konkrétumként akkor fogunk fel valamit, ha az feloldódik intéz-
ményekhez való tartozásában. Mint konkrétum eltűnik, amennyiben ítéletté 
oszlik szét. De valamit valamiként megérteni radikálisan különbözik attól az el-
járástól, amelyben valamit valami révén fogunk fel. A metaforikus kerülőút, a te-
matikus tárgyról egy másikra vetett pillantás — a tanulság előre sejthető —; az 
adottat idegennek, a másikat pedig ismerősnek és könnyen kezelhetőnek veszi. 
Amennyiben az ítélet határértéke az identitás, úgy a metafora határértéke a 
szimbólum; itt a másik az az egészen más, amely semmi mást nem mutat fel, csu-
pán a nem-rendelkezésre-álló rendelkezésre-állóval való helyettesíthetőségét. 
Az animal symholicum azáltal uralja a számára eredendően gyilkos valóságot, 
hogy helyettesíti azt; az animal symholicum átnéz a kísérteties [unheimlich] 
felett, s egy neki ismerős felé veti tekintetét. Mindez ott válik leginkább érthe-
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tővé, ahol egy az identitás igényével fellépő ítélet egyáltalán nem érhet célba, 
hiszen már maga a tárgy („a világ", „az élet", „a történelem", „a tudat") túl nagy 
kihívás az eljárás szempontjából, vagy mert e vizsgálathoz nincs elegendő játék-
tér, mint például a cselekvéskényszer szituációiban, ahol gyors orientálódásra és 
drasztikus plauzibilitásra van szükség. A metafora nem csupán a retorikai eszkö-
zök tárgyalásának egy fejezete, hanem olyan szignifikáns retorikai elem, amely 
segítségével bemutatható a retorika funkciója és antropológiai vonatkozásai. 

Egyoldalú lenne és nem volna teljes azonban úgy ábrázolni a retorikát, mint-
ha az csak a cselekvéskényszer szituációiban az evidencia-hiányát pótló „szük-
ségmegoldás" lenne. A retorika nemcsak a cselekvéshez szükséges elméleti 
orientálódást pótolja, hanem ennél jelentősebb, hogy képes magát a cselekvést 
is helyettesíteni. Az ember nemcsak arra képes, hogy egy dolog helyett egy má-
sikat elképzeljen, hanem arra is, hogy valami helyett valami mást tegyen. Ha a 
történelem tanít egyáltalán valamit, az nem más, mint az, hogy a cselekvések he-
lyettesítésének képessége nélkül az emberiség nem maradhatna fenn. Az em-
beráldozatnak egy állat feláldozásával történő ritualizált helyettesítése lehetett a 
kezdet, amely még áttetszik az Ábrahám-Izsák történeten. A kereszténység két 
évezreden keresztül magától értetődőnek tartotta azt, hogy egy ember halála 
megválthatja a többi bűneit. Freud a halotti torban a fiak azon bevett viselkedé-
si szokását látta, hogy az Apa megölésével történő befejezés helyett valami me-
rőben mást cselekednek. 1909-ben Brémában, amerikai útjukat megelőzően, 
Freud arra beszélte rá az iskolához való hűtlenséggel megvádolt C. G. Jungot, 
hogy az evéshez igyon bort - ami viszont Jung első tanárának, Beulernek téte-
leit sértette - , s tette mindezt ahelyett, hogy Jungot nyílt behódolásra vette vol-
na rá, vagyis a lényeg, hogy Freud nem akarta az apa szerepét magára venni. 
Politikailag igen súlyos az a szemrehányás, hogy egy verbális vagy demonstra-
tív aktus „tiszta retorika"; de ez is hozzátartozik ahhoz a retorikához, amely nem 
ismeri el, sőt nincs is szüksége annak elismerésére, hogy a politika annál haté-
konyabb, minél inkább megengedheti magának, hogy a „puszta szavakra" szo-
rítkozzék. Leginkább a külpolitikában használatosak olyan figyelmeztetések, 
amelyek még abban a pillanatban is kimondásra kerülnek, amikor az, akit 
figyelmeztetnek, amúgy is tartózkodott attól, hogy végrehajtsa az aktust, amely-
től óvják. Mindez azzal függhet össze, hogy „bele kell törődni a magyarázatok-
ba" - ahogy ezt mondani szokás - a cselekvéskényszert vissza kell tartani, ha a 
cselekvés rizikója a cselekvés lehetséges sikerét veszélyeztetheti. Ebbe beleját-
szik a valóságfogalom kérdése is, amelyre viszont ehelyütt nem tudunk kitérni. 

Az evidencia hiánya és a cselekvéskényszer a retorikai szituáció előfeltételei. 
Viszont nemcsak a helyettesítő [substitutive] és a metaforikus eljárások retoriku-
sak! A cselekvéskényszer maga sem teljesen „reális" tényező, ez is azon a „sze-
repen" alapul, amelyet a cselekvőnek szánnak, vagy amellyel önmagát próbálja 
definiálni - az önmegértés is igénybe veszi a metaforikát, például a „(saját) lel-
kére beszél" szólás is felfedi, hogy az önmagunk felé irányuló [interne] retori-
kusság nem új találmány. A manapság újra használatos szerep-metaforika egy 
olyan egészen egyszerű hagyományon nyugszik, amelyben az élet és a világ 
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mint színház jelenik meg, bár a színház nem mindegyik történeti tormája eseté-
ben magától értetődő az, hogy a színházi szerepek oly mértékben rögzítettek, 
mint ahogy ma a metafora használatakor feltételezzük. Egy konfliktus során va-
lakinek megengedni azt, hogy „megőrizze az arcát", még annak ellenére is, hogy 
ez egy másik nyelvterületről származik, messzemenően egy szerep-metaforika 
által implikált parancsot takar. Az esemény a személy viselkedésének megválto-
zását kell, hogy előidézze, de nem szabad, hogy kibillentse szerepe identitásá-
ból, az elképzelt ingadozást hihető konzekvenciaként kell felkínálni. Itt nincs is 
szükség annak illusztrálására, milyen mértékben írható le a nagy- és kis hatal-
mak politikája a szerepdefiníció és a szerepelvárás kifejezéseivel (ahol az antro-
pológiai metafora újra csak metaforaként értendő), s hogy ezekben milyen 
pragmatikus utalások találhatók a potenciálisan retorikus magatartás aktuális 
retorikai kezelésére. Georg Simmel mutatott rá arra, hogy a szerepmetafora csu-
pán azért rendelkezik ilyen nagy kapacitással, mert az élet „a színjátszás előfor-
mája"; épp Simmel az, aki felismerte, hogy e szerepmetaforikával semmiféle alá-
rendelés nem hozható kapcsolatba, egy illúzióról van szó csupán, álarcos és 
jelmezes vagy éppen mindezeket nélkülöző kettős színpadi életről, úgyhogy 
csak a színpad és a színészek leleplezésére van szükség ahhoz, hogy a realitást 
megpillanthassuk, s így a teátrális közjáték véget érjen. Az az „élet", amelyről 
Simmel beszél, nemcsak mellékesen és epizodikusan „elóformája" a színjátszás-
nak, hanem az élni-tudás és a magát-szerepként-definiálás szerinte identikusuk 
egymással. Ezzel csupán azt állítom, hogy nemcsak a „szerep"-ról való beszéd 
metaforikus, hanem maga a szerepkoncepció definiálási folyamata is — melytől 
maga az identitástudat függ, s amellyel ezt meg is lehet sebezni - a metaforában 
gyökerezik, belülről és kívülről egyaránt metaforikusán állítható, s a védelmére 
is csak metaforikusán kelhetünk. Épp a védelem esetében válik mindez világos-
sá, amelyre több szempontból is bizonyíték Erving Goffmannn Stigmája (1963). 
A „beleegyezés", amely minden „meggyőzés" (sőt önmeggyőzés) célja kell, 
hogy legyen, nem más mint valamely szituációban a másik részéről a szereptu-
dat és a szerepelvárás veszélyeztetett, újra és újra megerősítendő kongruenciá-
ja. A „beleegyezés" talán túl erős kifejezés, mert a tetszésnyilvánítás mindig már 
csak a ráadás pillanata. Alapjában véve mindez attól függ, hogy sem a konzisz-
tencia belső [interne] értelmében, sem pedig az elfogadás külső [externe] értel-
mében ne lehessen ellentmondásra bukkanni. A retorika nemcsak a cselekvé-
sek mellett voksoló szavazatok elnyerésére szolgáló rendszer, hanem a magát 
formáló és megformált önfelfogás önmaga és mások előtti érvényesítésére és 
védelmezésére is szolgál. Tudományelméletileg a metaforikusán koncipiált 
„szerep" hipotézis funkciójú: minden olyan aktust „verifikál", amely a hipotézist 
nem hamisítja meg. Ami a konszenzus, azaz a természet jótállása teleologikus 
értékéből a retorikának megmaradt, az az ellent-nem-mondás és az elfogadott 
konzisztencia töretlenségének [Nicht-Zerbrechen] biztosítása, amelyet éppen 
ezért a napi politikai zsargonban „platform"-nak neveznek. Tekintettel erre a 
tényállásra, érthetővé válik, hogy mindig szükség lesz a „közös meggyőződések 
bázisára" - ami különböző más ajánlatok formájában újra és újra virulenssé 
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válik. így a konszenzust továbbra is szívesen neveznénk a retorikai (rá)hatás 
„alapeszméjének"; ám a retorikai funkció antropológiai megalapozásában sze-
repe mellékes. 

A cselekvéskényszerbeli retorikai szubsztitúcióban és az ön-prezentáció mint 
„önfenntartás" retorikai védelmezésében az a közös, hogy bár kreatív aktusokat 
előfeltételeznek (szimbólumalkotás, szerepkoncepció), a tiszta kreativitásban 
mégis tehetetlenek és funkciótlanok maradnak. Egyúttal felmerül az a kérdés is, 
hogy vajon a produkcióesztétika és a recepcióesztétika közötti, manapság oly-
annyira keresett összefüggés nem egy analóg struktúrára vezethető-e vissza. 
„Egy bizonyos szinten minden művészet retorika" [Jede Kunst hat eine Stufe der 
Rhetorik"] — írja Nietzsche 1874-ben egy Ciceróról szóló töredékében.4 A szubsz-
titúción alapuló szimbólum „feltalálása" így a világ egyik legártalmatlanabb és a 
legfantáziátlanabb aktusa; nyilvánosan is el kell, hogy ismerjék, de ehhez anya-
gát tekintve - ellentétben az esztétikai művel - a legcsekélyebb ösztönzést sem 
tartalmazza. Az elismerés minden; hiszen következményei csak ennek lehetnek. 
Emlékeztetnék arra a klasszikus politikai képletre, hogy a kereskedelem a zász-
lót követi, amire ma megfordítva azt mondhatjuk: a kereskedelmet követik a 
zászlók (olyan államok, amelyek még diplomáciai viszonyt sem tartanak fenn, 
abban a reményben kötnek egymással kereskedelmi egyezményt, hogy a másik 
követi majd őket) - tehát ennek a régi mondásnak a megfordítása egyúttal telje-
sen leértékeli a „zászló" szimbólumot, ami így végül már csak a realitás díszíté-
sére lesz alkalmas. Ha azt mondtuk, hogy a szubsztitúció érvényessége „kon-
vención" alapul, akkor ez a kijelentés éppen annyira helyes mint amilyen 
tautologikus. A konvenció ugyanis végeredmény - vajon miképp jön létre? Két-
ségtelen, hogy a kínálat és a reklám segítségével. Mindez még a tudománytörté-
net legabsztraktabb esetére, a formállogikai szimbólumrendszerek elismerteté-
sére is érvényes. A reklámretorika részletekbe bocsátkozik vagy abból áll, hogy 
a nyilvánosság elé tárja a nem kedvelt nemzeti formákat illetően, hogy soha nem 
foghatók fel. Ameddig a politikai valóság „működhet" a gazdasági szférán kívül 
is, addig fontosak maradnak az „elismerések", az elnevezésre vonatkozó kérdé-
sek, a szerződések, amelyekben az egyébként is lehetetlenről mondanak le, s 
azok a procedúrák, amelyekben eleve megállapított dolgokról folyik vérre 
menő vita. Mihelyt az, amit valaha „reálisnak" tekintettünk, többé nem létezik, 
maguk a szubsztitúciók lesznek „valósággá". Az esztétikában a tárgyiasság mó-
dozatainak és fokozatainak feláldozásával az, hogy valamit műtárgynak fogad-
junk el - vagy legalábbis olyasvalaminek, ami a művészet végével „eltűnik", 
csupán a retorika erőteljesebb felhasználásával keresztülvihető. Elsődlegesen 
nem a mű kommentárigénye az, amely későbbi kísérő szövegekben érvényre 
jut, hanem műalkotássá vagy művészettudományi művé való deklarálása. 
Ennyiben egy kompetens kritikus ledorongoló véleménye még mindig csak el-

4 Friedrich N I E T Z S C H E : Cicemfra^metU. In: Е N.: Gesammelte Werke. Bd. 7. 1923. 3«5. 
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fogadás, mely összhangba áll egy olyan történetiséggel, ahol a művészet szün-
telenül a művészet ellenében jön létre, mégpedig egy olyan retorikai gesztus 
segítségével, amellyel a jelenlegi véget ér, az eljövendő pedig elkezdődik. Ekkor 
a retorika tagadása maga is retorikus; még az a lépés is, amit a konvenció sze-
rint „megértésen" fáradozó néző elszalaszt, azt demonstrálja, hogy amit a néző 
nem ért, az jogszerűen áll fenn, mégpedig ahelyett, ami hajdanán érthető volt 
vagy egy megfelelő instanciával most érthetővé válhat. Az „átrendeződések", „a 
szerepek újbóli kiosztásai", amelyekből maga a történelem áll, retorikusán men-
nek végbe. 

A retorikának a cselekedetek temporalis struktúrájához is van köze. A meg-
lódulás [Beschleunigung] és késleltetés [Verzögerung] egy történeti folyamat 
olyan pillanatai, amelyekre mindeddig még nem figyeltek fel kellőképpen. 
A „történelem" nemcsak eseményekből s ezek (mikor hogy értelmezett) össze-
kapcsolásából áll, hanem úgynevezett időbeli „halmazállapottal" is rendelkezik. 
Amit hagyományunkban racionalitásként írtak le, az szinte mindig a folyamatok 
összesűrűsödés- és meglódulás-pillanatainak hasznára vált. Maguk a dialektikus 
történelemelméletek is hangsúlyt fektetnek a meglódulás tényezőire, mivel ezek 
befolyásolják azt, hogy egy folyamat eléri-e az átcsapás kritikus pontját, s ezzel 
igazolva az állítólagos törvényszerűséget, láthatóan a befejezéshez visznek kö-
zelebb. így a gépesítés sokrétű jelensége is redukálható az időnyerés intenció-
jára. A cselekvés temporalis struktúrája szempontjából ezzel szemben a retorika 
csupán a késleltetés különböző formáinak foglalata. A körülményesség, a terjen-
gős fantázia és a ritualizáltság kétséget ébresztenek aziránt, hogy humánus-e két 
pont között a legrövidebb utat választani. Ez a tényállás az esztétikából és a 
zenéből már egészen ismerős. A modern világ követelései, melyek meghaladják 
képességeinket azonban nemcsak e tényállás bonyolultságából erednek, hanem 
abból a növekvő divergenciából is, mely a dulogi követelmények es a döntés 
szférájának időstruktúrái között tapasztalható. A folyamatok meglódulása, fel-
gyorsulása nem áll arányban azokkal a lehetőségekkel, melyek ezen folyamatok 
ellenőrzés alatt tartását, a folyamatokba döntésekkel való beavatkozást, illetve 
más folyamatok segítségével az áttekinthetőség elérését célozzák. Egyes kise-
gítő funkciók, melyek az emberi cselekvést gépiessé tehetik, asszimiláló hatá-
súak: ahol az adatok pillanatok alatt rendelkezésre állnak, ott úgy tűnik, ennek 
megfelelően kitüntetetté válik a gyors elhatározás is. Az a vágy, hogy a fejlődést 
kézben tartsuk s újra irányításunk alá vonjuk, uralja a haladásra vonatkozó kri-
tikai megfontolásainkat is, már ha ezek nem túlságosan romantikusak. A műve-
leti analízis optimális problémamegoldást biztosít, de soha nem ébreszt kételke-
dést aziránt, hogy a probléma helyesen van-e felvetve. A kétely a cselekvést 
eleve az elmélet elé helyezi, tehát nem az elmélet puszta eredményének tekinti. 
Nyilvános cselekedetekben erősebben domborodnak ki a késleltetés pillanatai. 
Nem véletlen, hogy egy olyan elcsépelt [abgelebtes] szó mint a „reflexió" újra jel-
szóvá vált. Az intézményesített levegővételre [Atemholen] igény van, ami még 
egy döntésképes többséget is hosszas retorikai kerülőutakra kényszerít. Látha-
tóvá kell válnia annak, hogy minket nem „űz" soha semmi, s hogy nem csupán 
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a már rég eldöntött jóváhagyása áll szándékunkban. Egy folyamat meglódulása, 
felgyorsulása csupán annak az „inger-áradatnak" a változata, aminek szervesen 
ki van téve a biológiailag elszegényedett emberi lény, s ami a viselkedés intéz-
ményesítését előzi meg. Ebből a szempontból a verbális intézmények semmi-
képp sem a nehézkes szabályozások redukált formái; jelentőségüket a döntés-
elméletek ideálján, a pontosságon kellene inkább lemérni. 

Van valami célszerűség a célszerűtlenségben. Ma azt látjuk, hogy olyan kriti-
kai eljárások söprik ki a „túlhaladott" formákat, amelyekben a fennállót annak 
bizonyítása terheli, van-e joga létezni. De egyúttal szemtanúi lehetünk egy olyan 
burjánzó fantázia megjelenésének is, mely a körülményes procedúrák újjáalakí-
tásában működik közre s olyan száraz elnevezéseket remekel mint az üzleti-
rend, az ellenőrző-szerv vagy a funkció-rendszer. Az időbeli nyereség mindig 
azon nyomban felemésztődik. 

Mindinkább fel kell adnunk annak a képzéstípusnak az eszményét, melynek 
uralkodó irányelve szerint, az embernek mindig tudnia kell, mit [miért] tesz. Egy 
orvosnak nemcsak a szervezet működési feltételeit - melyek abban az esetben, 
ha nem kielégítőek, betegség okozói is lehetnek - , s a betegségek írjául szolgáló 
terápiákat és gyógyszerek hatásmódjait kell ismernie, hanem azoknak az idegen 
szavaknak az eredetét is, melyeket nap mint nap mindezek megjelölésére hasz-
nál, s melyek szakmájának pátoszát is adják. Egy hajóskapitánynak, nemcsak a 
szextáns s az ehhez tartozó trigonometriai egyenletek alkalmazását kell ismer-
nie, hanem egyúttal e műszer működését s az egyenletek levezetését is; mintha 
csak potenciális Robinson lenne, aki az előre gyártott segédeszközök elvesztése 
ellenére is ex nihilo újra tudná kezdeni. Ezzel szemben már elég régóta terjed 
az az eszme, hogy a technikai világnak olyan edzett és reakcióképes funkcioná-
riusokra van szüksége, akik viszont funkciójuk összefüggéseit nem látják át min-
den oldalról. Azzal, hogy megtanulják, miért cselekednek így, csak egyre keve-
sebben fogják tudni, mi az amit tesznek. A cselekvés annál inkább reakcióvá 
csökevényesedik, minél közvetlenebbé válik az út az elméletből a keresett gya-
korlathoz. A „hasznavehetetlen" tananyag eltávolításáért szót emelni, egyúttal a 
gyakorlatba való átültetés „megkönnyítését" is szorgalmazza. Ugyan az a körül-
ményes igényünk, hogy megtudjuk, mit is teszünk, még nem lehet egy humá-
nus vagy morális belátás garanciája, ám mint késleltetett reakció potenciálisan a 
„tudatos" cselekvés egy fajtája. Feltételezem, hogy a „képzés" - vagy amit ezen 
mindig is értünk - kapcsolatban áll a jelzések és a reakciók közötti funkcionális 
összefüggések akadályozásával. Ezáltal a képzés tartalma, „értékei" és „előnyei" 
másodlagosakká válnak. Ezekről az értékekről legtöbbször úgy folyik a vita, 
hogy megosztják a vizsgálatlanul hagyott bizonyítási terhet: aki a hagyományos 
képzési javakat védelmébe veszi, annak azt kell bebizonyítania, hogy azok igen-
is még mindig értékesek. Tegyük fel ezzel szemben, hogy ezek az értékek mint 
olyanok egyáltalán nem értékesek, ekkor „retorikai" karakterük teljesen nyilván-
valóvá válik: ezek csupán alakzatok [Figuren], előírt gyakorlatok, kötelező 
kerülőutak és körülményeskedések, olyan rituálék, amelyek megnehezítik az 
ember közvetlen hasznosítását, s amelyek akadályozzák vagy lassítják a minden-
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kori két pont közötti legközvetlenebb kapcsolatok világának kitárulását. Ahogy 
a klasszikus retorika lényegében a cselekvésre való felhatalmazást akarja elérni, 
ügy a modern retorika a cselekvés késleltetésének s az erre való érzék megszer-
zésének csinál reklámot akkor is (s éppen akkor), amikor cselekvéskészségét 
fitogtatva, szimbolikus szubsztitúciókat vezet be. 

Minden retorika alapja a nem kielégítő okok princípiuma (princípium ratio-
nis insufficientis). Ez egy olyan lény antropológiájának a korrelátuma, amely a 
leglényegesebb dolgokban hiányt szenved. Ha az emberi világ olyan optimista 
lenne mint Leibniz metafizikája — Leibniz ugyanis azt hitte, hogy megtalálta a 
megfelelő indokot abban, hogy inkább valami, mint semmi létezik (cur aliquid 
potius quam nihil)-, akkor retorika egyáltalán nem is létezne, hiszen sem szük-
ség nem lenne rá, sem lehetőség nem lenne arra, hogy segítségével (rá)hatást 
gyakorolhassunk. Történelmünk már csak elterjedtsége miatt is legjelentősebb 
retorikája - gondolok itt az imádkozásra - , a racionalista és voluntarista isten-fo-
galmak teológiai pozícióival szemben, meg kell hogy maradjon annál az Isten-
nél, aki hagyja magát meggyőzni; az antropológiában újra felvetődik ez a prob-
léma: az antropológia számára tematikus ember nem írható le a „vélemény" 
„tudás" általi filozófiai felszámolásával. 

De a nem kielégítő okok princípiumát nem szabad felcserélni az okokról való 
lemondás posztulátumával, mint ahogy a „vélemény" sem indokolatlan, hanem 
diffúz és metodikailag nem szabályos indokolású viselkedést jelent. Az irracio-
nalitás vádjával tartózkodónak kell lenni ott, ahol a végtelen és meghatározha-
tatlan kiterjedésű eljárásokat ki kell zárni; az életpraxis megalapozásában a nem 
kielégítő racionálisabb lehet, mint egy „tudományos formátumú" procedúrához 
való ragaszkodás, sőt racionálisabb is, mint a megdőlt határozatok tudományos-
szabványosító indoklásokkal való palástolása. A tudomány nyilvános cseleke-
detekben betöltött tanácsadó szerepéből fakadó eufória már valamelyest lecsen-
gett, ám a szövetségükből való kiábrándulás azon a hiányzó belátáson alapszik, 
hogy lezáró evidenciák hiányában a tudományos kamarák csakis azon intézmé-
nyek módján tudnak eljárni, melyeknek ők a tanácsadói. Mindezt retorikusán 
teszik, azaz olyan faktikus konszenzust megcélozva, mely viszont nem lehet el-
méleti normáik konszenzusa. A tudományos norma ugyanis világosan jellemzi 
a tudományos tételek modalitását is. Ha apodiktikusan [ellenvetést nem tűrően] 
vagy asszertoikusan [állító, kijelentő módon] állítunk valami olyasmit, ami csu-
pán problematikusán állítható, akkor vétünk e norma ellen. Akit érintenek a 
nyilvános cselekedetek, vagy akinek el kell fogadnia ezeket, az igényt tarthat ar-
ra, hogy megtudja, milyen méltóságúak azok a feltevések, melyeket a tudomá-
nyos tanácsadás eredményeiként tűntetnek fel. A retorika tanítja a retorika felis-
merését, de a retorika legitimálását nem. 

Itt nemcsak a tudomány és a politikai hatóságok viszonyáról van szó, hanem 
azon nagy jelentőségű és megszüntetendő gyakorlati következményekkel járó 
állítások területéről is, melyek viszont elméleti státuszukat tekintve talán mindig 
is nem kielégítő okokon alapulnak, vagy bizonyíthatóan nem verifikálhatóak. 
Az a pozitív javaslat, hogy ki kell irtani az olyan kérdéseket és állításokat, me-



Antropológiai közelítés a retorika aktualitásához 121 

lyek verifikációjára nincs útmutatás, egyúttal magába foglalja az ilyen típusú pre-
misszákon alapuló, s így illuzórikussá váló praxis, gyakorlat megszüntetését is. 
Az olyan kérdések eldöntése, hogy az ember természeténél fogva jó-e vagy 
rossz, hogy hajlama vagy környezete határozza-e meg, hogy történelmének fak-
tora-e vagy faktuma, tudományosan ugyan felfüggeszthető vagy értelmetlennek 
tekinthető, gyakorlatilag viszont nem. így a pedagógia minden ága gyakorlati 
folyamat, s nem várhat elméleti feltevéseinek kidolgozására; ennélfogva arra 
kényszerül, hogy elfogadja a biológia, a pszichológia, a szociológia és más disz-
ciplínák elméleti általánosításaiból kínálkozó kvázi-eredményeket. Ebben a ha-
tárzónában a retorikusság figyelemreméltó eseményei, folyamatai játszódnak le, 
melyekben a racionalitás és a realizmus széttartani, különbözni látszanak egy-
mástól; hiszen itt nemcsak a cselekvéskényszer mint olyan van jelen, hanem 
szükség van az (eló)feltevések axiomatizálására is, enélkül ugyanis a cselekvés-
kényszerre vonatkozó elmélet megbénul és terméketlenségre ítéltetik. Mégis 
úgy gondolom, hogy ennek a döntésnek nincs köze sem a liberum arbitrium 
indifferentiae [a szabad döntés semlegessége] cinizmusához, sem az egziszten-
ciális öntételezéshez. A nem-kielégítő okok princípium érvényességi körén 
belül léteznek olyan racionális döntésszabályok, melyek nem tudományos for-
mátumúak. Pascal az Argument du pariban készített erre egy modellt, mely szá-
munkra ma már nem érthető, hiszen egy transzcendens, végtelen nyereség esé-
lyét hasonlítja össze egy véges erőkifejtés rizikójával. Ez a modell viszont 
érvényes marad, ha az ember gyakorlati valójának egészét a tévedés kockázata 
ellenére is arra az elméleti alternatívára kell, hogy feltegye, mely önfenntartása 
és önkibontakozása szempontjából a legelőnyösebb. A kauzalitás érvényességé-
ben vagy evidens magalapozhatóságában való elméleti kételkedés nem változ-
tathat semmit sem azon, hogy viselkedésünkben e korlátlan érvényességre ha-
gyatkozunk. A különböző tudományok területén a legmesszebbre ható állítások 
egyike az arra a kérdésre adott válasz lenne, hogy milyen mértékben határozzák 
meg és teszik ezáltal befolyásolhatóvá az ember viselkedésmódját az endogén 
és exogén determinánsok. Amennyiben ezt a komplex kérdést tudományos 
szempontból a továbbiakban is eldönthetetlennek tekintjük, úgy mégiscsak 
könnyen felismerhetővé válik, hogy a tudományos gondolkodás az endogén 
determinizmust támogatja, például teljesen függetlenül az empirikus tényállá-
soktól ez implikálja az evolúcióelméletben a darwinizmus előnybe részesítését 
a lamarckizmus válfajaival szemben. A specifikusan kevéssé, módszertanilag vi-
szont tisztán izolálható és megjeleníthető faktorokra korlátozódó elméletnek na-
gyobb esélye van arra, hogy „paradigmává" váljon - a szó Thomas Kuhn által 
használt értelmében - , mint annak az elméletnek, mely a szétszórtság kicsit job-
ban preparálható faktormezejét kínálja fel. Nekem úgy tűnik, a darwinista típu-
sú elméletek eredményeihez való tudományos közelítés kikerülhetetlen és 
elméletileg megalapozott. 

Ez a fejlemény nagy horderejű következményekkel kellene hogy járjon a nyil-
vános és a privát életben is: például a nevelésben és az ítélkezésben, a szociális 
megelőzésben és a végrehajtásban, sőt az emberek mindennapi érintkezésében 
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is. Ténylegesen viszont úgy tűnik, a gyakorlati axióma elsőbbsége nem igazodik 
a tudományos dominanciához. Ez egy olyan tényállás, amelyet Kant akkor fede-
zett fel, amikor a Gyakorlati ész kritikájának „posztulátumokról" szóló tanában 
feltette, hogy a moralitás alaptételei és az elméleti bizonyosság lüggetlenek egy-
mástól. Kant szerint a metafizika klasszikus alaptételei - mint az emberi szabad-
ság, isten léte, a halhatatlanság — posztulátum formájában „szétválaszthatatlanul 
kötődnek" a gyakorlati törvényhez.* E szétválaszthatatlanság logikája világosab-
bá válik, ha belátjuk, hogy csakis annak állhat érdekében a szolgaságra és a tör-
vényes magatartás hiábavalóságára hivatkozni a jólétet vizsgálva, aki e törvényt 
semmibe veszi. A metafizikából kinyert posztulátumokat megtehetnénk az 
erkölcs retorikájának: a posztulátumok lényegét képezik a meggyőzés és az ön-
meggyőzés révén létrejövő gyakorlati axiómák konszenzusának, és mindannak, 
ami a nyilvános és privát erőfeszítéseknek értelmet ad s elfogadásukat eredmé-
nyezi, jobbítja a vétek- és konfliktusmentes élet fellételeit, s az elmaradott vagy 
eltévelyedett életutak továbbviteléhez is bizalmat ad. Úgy teszünk, „mintha" biz-
tosak lennénk abban, hogy ez a fajta vesződség és ráfordítás az emberiség javát 
nem hiábavalón szolgálja, s hogy tudományosan sem kérdőjelezhető meg. 
A gyakorlat „posztulátumként" axiomatizálja mindazt, ami motiválja a jelentő-
sebb humán esélyek észlelését. A retorika művészet, mely arról győz meg ben-
nünket, hogy ne vegyük figyelembe azt, ami szemben áll ezen esélyekre való 
fogadással. A genetikai ikerkutatás lehangoló eredményei sem tudták elbátorta-
lanítani a miliő-elmélet pártján állókat - s joggal nem. A tudományos állítások 
bizonytalansági mezeje ugyan egyre vékonyabb lesz, viszont sohasem fog telje-
sen eltűnni, ott is építenek erre, ahol a gyakorlat elmélete kiszámíthatatlannak 
és tűrhetetlennek látszik. Kant óta a gyakorlati posztulátum szemben áll a lehet-
séges tudományos objektumok világának mindent elsöprő determinizmusával. 

A retorikának nem a faktumokhoz, hanem az elvárásokhoz van köze. Amit a 
retorika egész tradíciója „hihetőnek" és „igazhoz hasonlónak" nevez, azt gyakor-
lati értékét tekintve világosan meg kell különböztetni attól, amit elméletileg „va-
lószínűnek" nevezhetünk.5 Az, hogy az ember a történelmet „csinálja", olyan 
esély, amelyre történetfilozófiai kerülők után épített az újkor. Hogy ez az állítás 
mit is jelent, csak akkor válik érthetővé, ha észleljük azt az átrendeződést, a 
szerepek azon újbóli leosztását [Umbesetzung] is, amit ez az állítás foganatosít. 
Az Umbesetzung fogalmát Legitimität der Neuzeit (1966) című munkámban ve-
zettem be és fejtettem ki, de akkor még nem láttam, hogy ez a fogalom egy el-
méleti folyamatot implikál. Hiszen a történelem e cselekvő szubjektumának ki-
létét pp"i fedik fel s nem is bizonyítják; a történelem szubjektumát „kinevezik". 
Tradíciónk valóságmagyarázat-rendszerében e történeti szubjektumnak „helye" 
van, mely hely megüresedhet és újra elfoglalhatja valaki. Az átrendeződés érvé-
nyesítése és megerősítése retorikai aktus; a „történetfilozófia" csupán tematizálja 

* Lásd Imanuel K A N T A gyakorlati ész kritikája. Gondolat, Bp.. 1991. 244. 
s Ehhez lásd Hans BUJMENBERC, : Paradigmen zu einer Metaphorologie. Bonn, I960. 88-105. 
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e folyamat struktúráját, annak nem hordozója. Nem véletlen, hogy ez az aktus, 
mely a szubjektum meghatározására és legitimálására szolgál, egy alapvető figu-
ra nevét viselte, úgymint translatio imperii. Az átvitelek, a metaforikus funkciók 
mindig is lényeges szerepet játszanak. Nagy Sándor például történelmi koncep-
cióját, programját a Hellészpontosról visszatérő Xerxes-hadjárat formájában 
ragadja meg. Az Ószövetség istene történelmi fennhatóságát átruházza egy szer-
ződés keretében. A francia forradalom konventjének polgárai pedig a római 
köztársaság metaforikáját értették szó szerint, jelmezeivel és frázisaival egyetem-
ben. „Az emberek maguk csinálják történelmüket, viszont nem szabad alkotó-
elemekből, nem maguk által választott, hanem közvetlenül készen talált, adott 
és áthagyományozott körülmények között" - írja Marx a Brumaire 18-ánhan.6 

Mennél mélyebbre hatol a legitimitás krízise, annál határozottabbá válik a reto-
rikai metaforák használata - nem a restség hozza létre a tradíciót, hanem az akö-
rüli zavarodottság, hogy a történelemi szubjektum kijelölésének eleget tegyünk. 
Ezért beérjük a történelmi szubjektum szerepében való részesedéssel: nem va-
gyunk azok, de hozzá tartozunk., hozzá kellene tartoznunk, ha minden rendben 
menne. Valamit valahová besorolni, csakúgy mint a mentségek is, mindig ren-
delkezésünkre állnak a retorika révén. A retorika így itt éppen nem az ember 
kreatív talentumának ünnepe. Az antropológiai vizsgálattal nem bizonyítottuk 
be a retorika „metafizikai" kitiintetettségét. Egy olyan lény viselkedési jegyeként, 
mely mégis é 1, a retorika inkább a szó szoros értelmében egy „szegénységi bizo-
nyítvány". Attól viszont visszariadnék, hogy az „ész cselének" nevezzem; s nem-
csak azért, mert így a retorika egy még kétesebb társaságba kerülne, hanem 
mert szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy benne magának az ésszerűségnek az 
egyik formáját s az ész ideiglenességével való ésszerű rendelkezést lássuk. Le-
hetséges, hogy az elméleti ideiglenesség, melyet a retorika észlel és használ, 
csupán csak egy kegyelmi haladék, ha nem bizonyulna helyesnek, hogy elmé-
leti visszavonhatatlanság nem létezik. Mindazon retorikákkal szemben, amelyek 
„a gondolatok és fogalmak tiszta és elegáns kifejezésére" nem képesek, Hobbes 
a „valódi ész" alkalmazását javasolta. Ez a kifejezés hasonlít a jelenleg forgalom-
ban lévő „kritikai ész" kifejezéshez. Szépen fogalmazva: mi, ha nem éppen az 
ész, éspedig a „valódi ész" az, ami meg tudná ítélni, hogy a „valódi észről" van-e 
szó? Hobbes legnyomósabb ellenvetése, kifogása a demokrácia ellen, hogy az 
retorika nélkül nem életképes, s ebből következően inkább az impetu animire 
mint recta ratione-гл támaszkodik, hiszen a szónokok nem a „dolgok természe-
téhez", hanem a hallgatók szenvedélyeihez igazodnak . „Ez nem az emberek, 
hanem az ékesszólás hibája, melynek célja, ahogyan ezt az ékesszólás minden 
tanára is tanítja, nem az igazság (kivéve ha véletlenül), hanem a győzelem, 
melynek feladata nem a tanítás, hanem a rábeszélés."7 Ez egy figyelemreméltó 
állítás, hisz az embert egyértelműen felszabadítja annak az eszköznek a hatása 

6Vö. Karl MARX: Louis Bonaparte Brumaire tizermyolcadikája. Bp., Kossuth, 1 9 7 5 . 1 5 - 1 6 . 
7 Thomas H O B B E S : De Cive X, 11. 
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alól, melyet az ember épp e hatás elérésére talált fel és használt. Még figyelem-
re méltóbb állítássá válik azonban, ha konfrontáljuk a racionalitás azon típusá-
val, amelyet Hobbes államelmélete reprezentál: az önfenntartás, mely a behó-
dolási szerződés racionális motivációja, az önkényuralkodó határozatlan és 
meghatározhatatlan akaratával kockázatossá teszi az impetus animit (a lélek 
szenvedélyét), melyet Hobbes a retorika korrelátumaként diszkriminál. 

A Hobbes-féle retorika-patológia a szenvedélyek feléledését a „szavak meta-
forikus használatára" vezeti vissza. A metaforika számára is a retorika lényeges 
alkotóeleme; ügy gondolja, hogy a metaforika „a szenvedélyekhez idomul", s 
ezért „nagyon távol áll a dolgok valódi megismerésétől".8 De min is alapszik a 
metaforika és a szenvedélyek azon összhangja, amit itt Hobbes olyan magától 
értetődően állít. Szerinte a metafora a fogalom ellentéte; a metafora kikapcsolja 
az ész eszközkészletét, instrumentáriumát, s teret enged mindannak, amit a tra-
díció szerint az észnek fékeznie és ellenőriznie kell, s ami a fogalmi erőfeszítés 
elől szívesen a képi tájékozódás kényelmébe menekül. Hobbes ezen a helyen 
egy olyanfajta ékesszólást (eloquentia) érvényesít, mely tartózkodik a metaforá-
tól s „maguknak a dolgoknak a szemléletéből" következik, s csupán a felisme-
rések elegáns bemutatásából áll. A „dolgok természetével" mint a dolgok lehet-
séges tulajdonával konfrontálódva a retorika ténylegesen excentrikus művészi 
eszköznek tűnik. Persze Hobbes fogalomelméletét szemlélve csak csodálkozha-
tunk azon, hogy a metafora elutasításának alapja az, hogy az emberi elméhez 
igazából nagyobb bizalma van, mint azt fogalomelméletében elismeri. Hisz a fo-
galom is csak egy mesterséges eszköz, melynek a „dolgok természetéhez" sem-
mi köze sincs. Nem mellékes viszont az sem, hogy erre a eltérésre, ellentétre a 
metafora, azaz a retorika lényegi elemének kritikájában mutat rá. Ez közel áll ah-
hoz a feltevéshez, hogy a metafora kritikája - a metafora szenvedélyekhez való 
affinitását tekintve — alapvetően az abszolutisztikus állam eszméje és a retorika 
ellentmondásán alapszik, ahol is az állam a retorikát „a nyugtalanságra született 
ember szükséges tulajdonságának" tekinti. Mármost valójában a metafora nem-
csak a hiányzó, bár alapvetően mindig lehetséges s ezért megkövetelendő foga-
lom pótszere, hanem olyan projektív elem, mely mind a kitágított, mind az üres 
teret birtokolja. Olyan imaginárius eljárás, mely hasonlítással hozza létre saját 
konzisztenciáját. Az önfenntartás alapelvéből racionálisan levezetett abszolu-
tisztikus állam, ahogy erre legutóbb Alrich Meyer rámutatott,9 egyik oldalról az 
organikus, a másik oldalról pedig a mechanisztikus metaforika szorításába ke-
rül. Az ilyen irányadó metaforikának sajátos meggyőzőereje van, mely épp a 
metaforikus mag lehetséges tágítása révén visszahat: egy organikus történetfilo-
zófia lehetősége például az organikus államtípust erősíti. Maga Hobbes is át-
siklott az „állam személyé"-re vonatkozó organikus metaforika művi eredete 
fölött - s éppen ez az, ami tanulságos, hisz a metafora elítélése, tilalma megne-

"Thomas HOBBES: i. m. X, 12. 
' 'Alrich M E Y E R : Mechanische und organische Metaphysik politischer Philosophie. Archiv für 

Begriffgeschichte 13. (1969) 128-199. 
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hezíti faktikus háttérfunkciójának észlelését. Még a retorika megtiltása is retori-
kai folyamat, melyet csak mások mint olyanok vesznek észre. Hobbes példája is 
mutatja, hogy az antiretorika az újkor legfontosabb retorikai eszközévé vált, hisz 
igénybe vette a realizmus keménységét, amely egyedül képes megfelelni az em-
beri állapot - itt „a természeti állapot" - komolyságának. 

A retorika ennélfogva művészet, mivel a valósággal kapcsolatos nehézségek 
foglalata, s mivel tradíciónkban a valóságot mindig is „természetként" értették. 
Egy magas fokú artificiális környezeti valóságban a retorika csak alig észrevehe-
tő, hiszen mindenütt jelen van. így a klasszikus antiretorikai figura: „res, non 
verba!" (ne szóval cselekedj!), azokat a tényeket feddi meg, melyek már nem 
rendelkeznek a természetesség szankciójával s retorikával itatódtak át. Ezt más-
részről viszont a retorikai stíluseszközök hangsúlyozott ajánlása és prezentáció-
ja könnyen egy kicsit (vagy jobban) nevetségessé teszi, amit aztán a felfokozott 
realizmus számlájára írnak. A retorika valósággal kapcsolatos modernkori ne-
hézségei jórészt abból erednek, hogy a valósággal szemben nem lehet felleb-
bezni, mivel az maga is művi folyamatok eredménye. így belemegyünk sajátos 
retorikai szituációkba, magunk számára biztosítjuk és nem engedjük át a töb-
bieknek azt a figyelmeztető felszólítást, hogy „ad res", „dologhoz és dolgokhoz". 
A retorika beleszuggerálja az emberekbe azt az feltevést, hogy gondolkodásra 
és cselekvésre szükség van. Ha a valóság „reálisan" szemlélhető és kezelhető 
lenne, akkor már korábban is így szemlélték és kezelték volna. Ezért a retour au 
réel (vissza a realitáshoz) viselkedésnek sokkal inkább foglalkoznia kell az illú-
zió, a csalás és a csábítás magyarázatával, melyeknek végükre kell járnia, mint 
az ígérgetett realitással. A realizmus retorikájának mégiscsak szüksége van azok-
ra az összeesküvésekre, melyek eddig akadályozták. Platón barlanghasonlata — 
melyben a foglyok a barlang falán keletkező árnyjátékból az igaz valóságot soha 
meg nem ismerhetik, hacsak nem erőszakkal szakítják ki onnan őket —; az ilyen-
fajta leleplezés modellje: a retorika ellen irányul, hiszen az árnyékvilág alkotói a 
szofisták, a „képcsinálók". Már az is retorika, hogy Platón e példája a fényre-
jövetel elementáris metaforáján alapul s hasonlatként olyan abszolút realitássá 
tágul, melynek evidencia-ígérete azonban nem teljesedhet be. A valóság árnyék-
ként való megjelenítésének fordulatát a filozófia a retorikától, s az őt követő esz-
tétikától bitorolta el. Jean Paul a Láthatatlan páholy két mondatával ironikusan 
reflektál erre: „Óh, csupán reszkető árnyékok vagyunk. S az egyik árnyék még-
is szét akarja tépni a másikat?" 

Kant szerint a retorika „annak a művészete, hogy a szónok saját szándékai 
érdekében használja ki az emberek gyengéit", s így „egyáltalán nem méltó 
tiszteletre".10 Ennek az „álnok művészetnek" az a célja, „hogy az embereket a 
fontos dolgokban gépekként ítélkezésre buzdítsa". így itt az egyáltalán nem is 
kérdéses, hogy az ember retorikai cselekedetekre való ráutaltsága egyúttal a re-

" ' Immanuel K A N T AZ ítélőem kritikája. Gondolat, Bp., 1991. 53. 5 256. lábjegyzet. 



126 Hans Blumenberg 

torikára való fogékonyságot is jelent; mindez elegendő veszélyt és kényszert rejt 
magába, hogy az ember gépezetté váljon. Azt a szándékot, hogy az embernek 
ezt a gyengéjét ki lehet használni, a retorika elmélete úgy tárta fel, hogy a szol-
gálatába lépett. A retorika antropológiai meghatározásában erről a gyengeségről 
nem esik szó. A retorika antropológiai megközelítései egy központi deskriptív 
megállapítás felé konvergálnak: az ember önmagához való viszonya nem köz-
vetlen, azaz nem tisztán „bensőséges". Önértésének struktúrája az „önkifejezés" 
struktúrájával azonos. Kant volt az első, aki nem ismerte el az események ben-
ső tapasztalatának elsőbbségét a külső tapasztalattal szemben; önmagunk láto-
másai vagyunk, egy elsődleges sokféleség másodlagos szintézisei s nem for-
dítva. Az identitás szubsztancialitása megdőlt; az identitást realizálni kell, 
teljesítménynek kell tekinteni, s ez az identitás patológiájának felel meg. Az ant-
ropológia témája már csak „az emberi természet" lehet, mely viszont soha sem 
volt s nem is lesz „természet". Az, hogy a „az emberi természet" metaforikus 
öltözékben lép elő — állatként és gépként, üledékrétegződésként vagy tudat-
lolyamként, istentől különböző vagy istennel konkuráló lényként —; még nem 
alapozza meg azt az elvárást, hogy a hitvallások és a moralisztikák képesek le-
leplezni. Az ember csak azon keresztül képes megérteni magát, ami nem ő. 
Nemcsak helyzete, hanem már alkata is potenciálisan metaforikus. A legrosz-
szabb hely, amit választhatunk, önmagunkban van („la pire place, que nous 
puission prendre, с est en nous")11 - így összegezte Montaigne antropológiájá-
nak, önmaga megtapasztalásnak eredményét. Ebben a kopernikuszi fordulatra 
is utal, amely mint az ember világbeliségének [Weltinnerlichkeit] traumája 
metaforikusán a bensőségességben [Selbstinnerlichkeit] való kételkedést is meg-
erősítette. Az önmeggyőzés külső kapcsolatban minden retorika alapjául szol-
gál; nemcsak azokat a nagyon általános és gyakorlati vonatkozású tételeket hat-
ja át, amelyekről korábban már beszéltünk, hanem az önkifejezésből eredő 
önértést is. A legmerészebb metafora, mely a legnagyobb feszültség átfogására 
tett kísérletet, az emberi önkoncepció számára ennélfogva talán a legtöbbet 
nyújtotta: azáltal, hogy megkíséreltük istent hozzánk képest egészen másnak el-
gondolni, feltartóztathatatlanul elkezdődött az a legnehezebb retorikai aktus, 
melyben magunkat istennel hasonlítjuk össze. 

Németből fordította: Molnár Mariann 

"Michae l M O N T A I G N E : Essais II. 12. 
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'KINEK VAN TÖRTÉNELME?' 

- Az irodalomtörténet elméletében újabban meghonosodott 
kolonialista hangnemről -

Csak valamilyen eszme emelheti föl. Egy eszme a 
hódí tás hát terében; n e m valami érzelmi alakos-
kodás, hanem valódi eszme és önzetlen hit ebben 
az e szmében - valami, amit fölmagasztosíthat az 
ember, és leborulhat előtte, és áldozhat neki... 

Joseph Conrad} 

Bizonyos é r te lemben a darab, amelyet e b b e n a 
seholsincs színházban játszanak, mindig ugyanaz: 
az e lnyomók és e lnyomot tak által szakadat lanul 
ismételt színielőadás. 

Michel Foucault2 

Bevezetés 

Az alcím Kant-, közvetve Derrida-parafrázis. Kant A filozófiában újabban meg-
honosodott előkelő hangnemről-)él, és Derrida A filozófiában újabban meg-
honosodott apokaliptikus hangnemről-\él idézi.3 Magyarázat helyett érdemes 
leszögezni, hogy a dolgozat tárgyát képező kolonialista hangnem - metafora. 
A kolonializmus - a mágikus realizmushoz hasonlóan - „a világgal szemben el-
foglalt attitűd".4 Ám míg ez utóbbi célja egy rejtély megragadása és kibontása, 
addig a kolonializmusé ugyanezen rejtély (történeti, kulturális, episztemológiai), 
idegenség vagy másság — weberi kifejezéssel: - 'varázstalanítása'. A mágikus 
realizmusról író Bényei Tamás szerint az általa vizsgált attitűd nem műfaj, hanem 
írásmód, (nagy)epikai jelenség. Ennek analógiájára próbáljuk megragadni az 
irodalomtörténet-írás 'epikáját' jellemző tárgyunkat, mely szándék nem bír sem 

' Joseph C O N R A D : A sötétség mélyén. (Ford. VÁMOSI Pál) In: A Narcissus négere. Kriterion, Bukarest, 
1973. 208. A részlet a hódítástól különböző gyarmatosításról szól (A posztkolonialitásról értekező Szamo-
si Gertrud is idézi; szerinte a passzus „különösen finom érzékkel határozta meg a gyarmatosítás lénye-
gét". Vö. Helikon 1996/4. 416.). 

2 Michel F O I OAULT Nietzsche, a genealógia és a történelem. (Ford. T O R O K Gábor) Új írás 1 9 9 1 / 1 0 . 

' Lásd A Gondl. számát, valamint Immanuel KANT-Jacques D E R R I D A : Minden dolgok végei Századvég, 
Bp., 1993 ) című kötetét. 

4 B É N Y E I Tamás: Apokrif iratok. Mágikus realista regényekről. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
1997. 27. Az idézett mágikus realizmus-'definíció' Luis Leal álláspontja. 
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(a 'kritizálás' értelmében vett) kritikai, sem valamiféle 'sajnálatos' szimptóma 
megragadására törekvő, sem pedig általánosító szándékkal. Az irodalomtörténet 
elméletének 'kolonializmusa' homogenizáló, progresszív, processzív és az ezek-
kel összefüggő korszakoló és/vagy stílustörténészi jellegében nyilvánul meg és 
kerül bemutatásra a továbbiakban. Kérdés azonban, kik ennek a 'gyarmatosítás-
nak' az 'elszenvedői'. Az is kérdés, hogy miféle értelemben beszélhetünk a tör-
ténetírás kolonializációjáról.5 A válaszadás egyik lehetősége egy további kérdés-
ben implikálódik. Kinek van történelme? Mindenekelőtt - a kérdést egyben a 
dolgozat 'nyelvére' lefordítva - annak van történelme, aki adott pillanatban és 
adott helyen, megfelelő preszuppozicionális háttérrel és érdekektől motiváltan 
történelemhez 'jut'. További kérdés, hogy lehet-e egyáltalán historiográfiai tevé-
kenységet folytatni nem kolonialista hangnemben. Érvelhetünk amellett, mint 
majd látni fogjuk, hogy már Thuküdidész óta - az írás, a történetbe foglalás ele-
mi feltételeként - ekképpen folyik a történelem diskurzusa: megírói felől, meg-
irói (szükségszerűen korlátozott) nézőpontjából stb. A 'kinek van történelme?'-
kérclés egy lehetséges, leszűkített története felől azonban az evidenciaként 
adódó fenti elemi feltételek mellett belépnek egyéb tényezők is, melyek értel-
met adnak az alcímben szereplő 'újabban' kitételnek. 

Dolgozatunk a filozófia és irodalom(elmélet) határán próbálja felvázolni egy-
felől a kérdé.sben foglaltakat, másfelől rámutat az irodalomtörténetről való iro-
dalomtudományos beszéd 'gyarmatosító' jellegére. A két kérdéskör — a történet-
filozófiai és irodalomtörténet-elméleti - egymástól nem elválasztható; hasonló 
mechanizmusok működésének lehetünk tanúi mindkét esetben, így egymást ki-
egészítve, egymás segítségére lehetnek a vizsgálódásban. 

A történetfilozófia felől feltett kérdés 

Schelling ad elsőként szó szerinti választ a kérdésre: „csak olyan lényeknek van 
történelmük, akik előtt olyan eszmény áll, amelyet csak a nem valósíthat meg, 
sohasem az egyén".6 Ezt az eszményt pedig csakis a nemhez tartozók gondol-
hatják el, mondja közvetlenül ezt megelőzően. A nemhez tartozás lesz - a pasz-
szust a Schelling óta végbement szubjektumfilozófiai fejlemények felől olvasva, 
egyben a továbbiakat előrevetítve - az a szükséges episztemológiai feltétel, 
melynek a társadalmilag, kulturálisan, nyelvileg formált szubjektum felel meg.7 

Azaz csakis a produktumként éneit szubjektumnak van történelme. 

5 Történetíráson itt egy igen tág értelemben vett, bármiféle tárgyra vonatkozó, önmagát tudomány-
ként feltüntető, történeti szempontú és írásos rögzítésű elbeszélésforma értendő. 

6 F W 1. SeiNA.LING: A transzcendentális idealizmus rendszere. (Ford. ENDKEFKY Zoltán). Gondolat, 
1 9 8 3 . 3 5 5 . ' 

7 A 'szubjektumfilozófiai fejlemények' kapcsán a Helikon 1995/1-2-es, „Posztszemiotika'-számára hi-
vatkoznék. A formált kifejezés Stephen Greenblatt ön- vagy informálás (self-fashioning) fogalmának 
involuntárisabb', lényegében szinonim értelmére utal 
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A schellingi kijelentés alapjául szolgáló nem-individuum megkülönböztetés 
Kant 'implicit' - történetiség-koncepcióját közvetve tematizáló - történetfilozó-
fiájában már szerepel. Kantnál ugyan a nem az észhasználat magasabb fokú fej-
lettségi szintjének alapjaként nyeri el fontosságát, mindamellett ő is hasonlóan 
érvel: az „általános világtörténetnek az emberi nem tökéletes egyesülését célzó 
[...] eszme alapján történő kifejtése" szükségeltetik.H Ezt az igényt retrospektive 
- a történelmi értelemadás konzekvenciáit 'vállalva' — is érvényesítenie kell. Az 
előretekintő, prospektiv végcél, az emberi nem egy(ség)esítése melletti hasonló, 
retrospektív rendeltetés fényében a „régi történelmet" - mint egy jegyzetben ír-
ja - „csupán valamilyen, a kezdettől máig megszakítás nélkül fennálló művelt 
közösség hitelesítheti. Ezen túl minden terra incognita, s a kívüle élt népek tör-
ténete csak azzal az időponttal kezdődhetik, amikor beléptek e művelt közös-
ségbe. [...] Thukiididész első lapja (mondja Hume) minden valódi történelem 
egyetlen kezdete".9 A Schellingnél szereplő hasonló 'beismerés' - melyet nem a 
nemtől elválasztottak, Kant által a 'történelemből kisemmizettek' nevében, ha-
nem éppen a nem kontextusában értett történelem szükségszerű voltának bizo-
nyításaként hoz fel — így hangzik: „természetesen az is bizonyos, hogy sem az 
emberek nagy többsége, sem az események sokasága soha semmilyen korban 
nem tett szert a világban olyan létezésre, amely voltaképpen a történelembe tar-
tozik."10 

Kant nembe\\ érvelése 'fordított' (retrospektivitását prospektivitása felől el-
nyerő) kérdésirányából adódóan értelem szerint nem veszi figyelembe azt az — 
Emmanuel Le Roy Ladurie által hangsúlyozott - érvet, hogy gyakran összekever-
jük valaminek a történelemben való tényleges megjelenését а kultúrába (ez eset-
ben az alighanem Hegelnél kulmináló hajthatatlanul teleologikus történelembe) 
történő bevezetésével,u Kantnál ez azt jelenti, hogy a 'történelem nélküli né-
pek'12 a történelmet hitelesítő „művelt közösség" felől lesznek történelem nélkü-
livé. 

Kérdés azonban, hogy Kant szemére vethető-e a ladurie-i érv, egy látszólag 
kompetenciáján kívül eső kérdés, hogy miért nem számol azzal, hogy a ten~a 
incognitának is lehet (van) történelme. Magától Kanttól származó példával él-
ve: a dolog A tiszta ész kritikájában ábrázolt dogmatista és (Kant felől ugyan-
csak dogmatista) empirista negatív — az ellenfél érveinek cáfolatával önmagát 
igazoló - érveléséhez hasonlít.13 Érveik önmagukban egyaránt találóak, lénye-
güket tekintve azonban mégiscsak diszkvalifikálják egymást. Az a kérdés tehát, 

8 Immanuel K A N T AZ emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből. (Ford. Vit>-
RÁNYI Katalin). In: Történetfilozófiai írások. Ictus, é.n., 56. 

4 K A N T i. m. 56-57. jegyzet. 
1 0 SCHELLING: i. m . 3 5 7 . 
11 Vö. Emmanuel Le Roy LADURIE: Montaillou. Osiris, Bp., 1997. 297. 14. jegyzet. 
12 Vö. Eric W O L E : Europe ancl the People Without History. Berkeley, University of California Press, 

1982. 
11 Vö. K A N T A tiszta ész kritikája. Ictus, é. п., 354-381. 
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hogy összemérhetők-e a kanti és ladurie-i elvárások, ez pedig elvezethet a 
kuhni inkommenzurábilitás erős értelmezéséhez. 

A kuhni inkommenzurábilitás - Forrai Gábort idézve - „egyfajta kommuniká-
ciós zavar, amely ha nem is könnyen, de orvosolható. A tudományos forradal-
mak szerkezete azonban megenged egy erősebb olvasatot is. E szerint a közös 
nevező nem is teremthető meg".14 Az erős inkommenzurábilitás kétségbe vonni 
látszik egy olyasfajta szuperpozíció kialakításának lehetőségét, melyet Kant a 
dogmatista és empirista, mi pedig Kant és Le Roy Ladurie érve esetében elfog-
lalhatnánk. E szuperpozíció előnye abban állna, hogy általa - Kantot 'idézve' -
kimutatható volna, hogy 'amazok' (racionalista és empirista, retrospektive teleo-
logikus és kulturális relativista) küzdelme esetleg puszta ködképekért és ködké-
pek nevében zajlik; vagy az, hogy valamiképpen mégiscsak Kant szemére kel-
lene vetnünk a ladurie-i igényt. Walter Benjamin tanulmánya М.гг eljövendő 
filozófia programjáról éppen a kanti ismeretelmélettel szembeni erős inkom-
menzurábilitást igyekszik 'gyengíteni'.1"' 

Benjamin mint organon 

Benjamin 'programadó' szövege az ismeretelmélet (Erkenntnistheorie) kettős 
aspektusára épít: pontosabban a megismerés (Erkenntnis) és tapasztalat (Er-
fahrung) Kantnál különféleképpen érvényesülő jellegére. Míg az előbbi 
Benjamin értelmezésében Kantnál elnyeri bizonyosságát (Gewißheit), addig az 
utóbbi nem kapja meg az őt megillető méltóságot (Dignitát). Kettejük arányel-
tolódásának okát Benjamin abban látja, hogy - bár A tiszta ész kritikájáb-лп a ta-
pasztalat az empirikusra is vonatkozik - Kant úgy tesz, mintha az csakis a tiszta 
tudatra vonatkozna. A kanti 'tettetés' magyarázata: a felvilágosodás nulla-tapasz-
talatából adódóan az empirikus tapasztalati oldal értékcsökkenést szenved el. 
A kanti empirikus 'tapasztalat árfolyamesése' hasonló ahhoz, mint amit Ben-
jamin a világháborút követően diagnosztizál a Tapasztalat és szegénységben.16 

A tiszta ész kritikája 'tiszta'-ságát tehát így, indirekt módon 'szennyezte be' a 
szegényes világnézet, melynek kontextusában megszületett.17 

A benjamini eljövendő filozófia feladata tehát az lesz, hogy a megfelelő isme-
ret-oldal mellé az azonos méltóságú tapasztalat-oldalt felfejlessze, azaz: „neki-
fogni egy magasabb tapasztalatfogalom ismeretelméleti megalapozásának" (10). 

1 1 F O R R A I Gábor: Erős inkommenzurábililás? Replika 2 7 . 1 9 9 7 . szeptember. 2 3 . 
15 Az alábbiakhoz lásd Walter BENJAMIN: AZ eljövendőfilozófia programjáról. (Ford. B E N C E György) In: 

Angelus novus. Helikon, Bp., 1980. 7-23. A főszöveg zárójeles oldalszám-utalásai a továbbiakban erre a 
kiadásra vonatkoznak. 

16 Vö. B E N J A M I N : Angelus nouus. 737-738. 
" B e n j a m i n méltányosan rámutat, hogy a kanti vállalkozás monstruózus jellegét éppen ez a korláto-

zott tapasztalat tette lehetővé, s így nem véletlen, hogy ..[ejgyetlen Kant előtti filozófus sem találta magát 
ilyen értelemben fölvetődő ismeret-elméleti probléma előtt". I. m. 9. 
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Ez úgy történhet, hogy visszahelyezzük a metafizikát az őt megillető — ugyan-
csak méltányos - pozícióba, hogy aztán végül magát az ismeretet (Erkenntnis) 
is revideáljuk.18 A metafizika revíziója történhet a „gyenge és színlelt" (10), ám 
mindenképpen implicit kanti metafizika-elemek átalakításával - másként fogal-
mazva: hátravan még a (nemhez tartozó) megismerő tudat szubjektumtermésze-
tének kritikája. 

Végső soron - és számunkra ez a benjamini Kant-kritika konklúziója — a kanti 
tapasztalatra (az empirikus tudat mint metafizikus entitás kényszeres vissza-
csempészésére) alapozott tuclat (Bewußtsein) „az őrült tudat egyik fajtája "(13) 
(eine Art des wahnsinnigen Bewußtseins) - ami történetiségének esetleges 
következménye.19 

E ponton elhagyhatjuk Benjamin érvelését - ha magát Benjámint nem is. 
Célunk Az eljövendő filozófia programjáról felidézésével egyfelől annyi volt, 
hogy tisztázzunk egy álláspontot, mely összemérhetetlen(nek tűnő) rendszerek 
erős inkommenzurábilitását 'gyengítő' szuperpozícióként működhet. 

Másfelől Az eljövendő filozófia programjáról fenti értelmezése dolgozatunk-
ban az organon funkcióját töltheti be. Miként a legtöbb komparatív jellegű vizs-
gálódás tétje egy (vagy több) erős inkommenzurábilitás 'gyengítése', úgy itt is 
hasonló szándéknak lehetünk tanúi: a dolgozat célja egyrészt az irodalomtörté-
net elmélete és a kolonializmus - illetve ez utóbbi metaforikája - közti átjárha-
tóság érzékeltetése. Másrészt a kultúra szélesebb és tágabb értelmét egymástól 
élesen megkülönböztető, és az ezt (így) nem megkülönböztető antagonisztikus 
kultúraleírás közti 'összemérhetetlenség' árnyalása. Harmadrészt a(z irodalom)-
történeti lokális olvasatok szemléleti hozadékának jelzése. 

A Tézisek 

Walter Benjamin tervezett disszertációjának témája - Kant és a történelem - volt 
az irány, melyet Az eljövendő filozófia 'programja' jelez ugyan, ám melytől az 
ugyanezen 'programban' jelzett irányba kanyarodott el a későbbiekben. Az egy-
oldalúan mechanizált megismerésfogalom korrekcióját a nyelv megismerés-
vonatkozásának bevonásával igyekezett elvégezni és ez (reményei szerint) „azo-
kat a területeket is magában foglalja majd, amelyeket Kantnak nem sikerült 
besorolnia a rendszerbe" (19-20). A kései Történetfilozófiai tézisekig (más címen: 
A történelem fogalmáról [1940]; eztán: Tézisek) л történelem kérdése — noha ilyen 
intenzitással nem merül fel - mindvégig jelen van a benjamini oeuvre-ben. 

Érdemes megfigyelnünk, hogy Benjamin nem próbálja magát kihúzni a metafizika 'mocsarából, 
melybe bizonyos filozófusok az utánuk jövők felől (Kant Nietzsche felől. Kant és Nietzsche Heidegger fe-
lől. Heidegger és sokan mások Derrida felől) bele szoktak ragadni. Talán Benjamin rendhagyó metafizi-
ka-vállalása lenne az a pont , mely az általunk szorgalmazott szuperpozíciót igazolná? 

19 Benjáminnál élve: Kant müvébe kora „lapos tapasztalata'" ivódott belé, hogy aztán újabb évszáza-
dokra hasonló tapasztalatot sugározzon ki magából. 
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Történelem és rögzítése - 'burkoltan', eredeti mű és fordítás viszonyaként -
jelenik meg A műfordító feladatában.20 Paul de Man Walter Benjamin A műfor-
dító feladata című írásáról szóló tanulmányában ugyancsak kiemeli e szöveg 
történelemfilozófiai vonatkozásait: „A tanulmány legnehezebben megfejthető 
részében Benjamin a fordítást a történelemhez hasonlítja..."21 Valóban, értelme-
zésünkben a történelem ideája és a hozzá képest szükségképpen elégtelen 
(mindenkori) történészi igyekezet viszonyát adja meg a dolgozat híres hasonlata: 

„Ahogy tudniillik egy edény cserepeinek ahhoz, hogy összeilleszthetőek le-
gyenek, a legparányibb peremvonal-részletükkel is illeszkedniük kell egymás 
vonalához, ám azonosnak lenniük korántsem szükséges, így kell a fordításnak, 
az eredeti mű értelméhez való mindenképpeni hasonulás helyett szeretettel s az 
eredeti elgondolás-módot saját nyelvi közegében a legapróbb részletig kidol-
gozva, olyképp alakulnia, hogy a kettő együtt, mint egyetlen edény töredéke, 
töredéke egyetlen nyelvnek, jelenjék meg." (82) 

A törésvonalak közti történelem csupán szimbolikusan adott, nem olvasható 
ki a repedésekből - másfelől, ki gondolhatná, hogy a történelemhez fűződő kol-
lektori viszony (a cserepek begyűjtése) valaha is kiteljesítheti gyűjteményét?22 

A történelem fogalmáról - az önnön történelemfilozófiai kezdetéhez vissza-
kanyarodó benjamini 'életmű jellegzetesen enigmatikus végpontjaként - sajátos 
választ ad a 'kinek van történelme?'-kérdésre.23 Válaszát a történelmi materializ-
mus korrekciójára tett javaslatába foglalja bele. Történelmi materialista az, aki 
képes arra, hogy teljesítse a múltnak a jelennel szembeni követelését - hogy át-
ítja a kérdésre adandó választ: csak a nemhez tartozóknak lehet történelme -
annak ellenére, hogy „eddig még mindig [az ellenség] győzött" (964). A történel-
met sajátos osztályharcként elképzelve - melyben az 'elnyomottak' a történelem 
vesztesei (a történelemből kiszorultak, a saját kultúrával 'nem rendelkezők'), 'az 
elnyomók' pedig a történelem győztesei - az „ellenség" (Feind) ez utóbbiak szi-
nonimája lesz. A válasz átírása abban áll, hogy a történelmi materializmus a 
„durva és materiális" dolgokról, a mindenkori antagonizmus szembetűnő tétjei-
ről át kell helyezze figyelmét a tőlük elválaszthatatlan ,,finomak[ra] és spiri-
tuálisaktra]" (963), azaz a „bizakodás, bátorság, humor, furfang, tántoríthatatlan-

20 In: BENJAMIN: Angelus novus. 7 1 - 8 6 . (Ford. T A N D O R I Dezső.) 
21 Paul de M A N : Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. (Ford. KIRÁLY Edit.) Átváltozá-

sok 1994. 2. 
22 Hasonló felismerésről tanúskodnak Michel Foucault 'törésvonal-vizsgálatai' vagy a mikrohistória 

pepecselő ecsetvonásai, ahol a cserepek közé ragadt, eltávolítandó homok szerepét sokszor éppen az 
' időközben' létrejött történelmi narratívak töltik be. 

A gyűjtőszenvedélyről lásd továbbá Jean Baudrillard megjegyzését, mely adalékul szolgálhat a 'ha-
gyományos történetírással szembeni tipikus elmarasztalásokhoz: „Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a 
gyűjtemény azért van-e. hogy teljessé váljék, a hiány pedig nem játszik-e lényeges, egyébként pozitív sze-
repet, hiszen a hiány az, amelynek révén az alany objektív mórion összeszedi magát: míg a legutolsó 
tárgy jelenléte végső soron az alany halálát jelentené..." In: A tárgyak rendszere. Gondolat, Bp., 1987. 
109. 

23 Walter BENJAMIN: A történelem fogalmáról. (Ford. BENCE György.) In: Angelus novus. 961-974. 
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ság, kitartás" formáira (uo.). A felsoroltak értelemszerűen a „küzdelem"24 nem 
diszkurzív (diszkurzíve tematizálatlan) tétjei. A történelmi materialista dolga 
továbbá rögzíteni ,,[a] múltnak azt a képét [...] amely a veszély pillanatában hir-
telen megjelenik a történelmi szubjektum előtt" (964). A veszély, mely a konfor-
mista ellenségtől ered, azzal fenyeget, hogy eszközévé tesz bennünket. Nem 
annyira konkrét fenyegetésről van szó, mint inkább a nemmé válásról, arról az 
elkerülhetetlen processzusról, melyen a történelmi szubjektumnak át kell esnie. 
A processzus per, folyamat, processzió; a történelem legalább annyira procesz-
sziózus — a szavak 'láthatatlan felével' elbeszélt (nem diszkurzív) - szenvedéstör-
ténet, mint írott (diszkurzív) történet. 

Olvasatunkban összekapcsolódik az eszmény beteljesülése felé tartó kanti-
schellingi progresszív, és a benjamini processzív történelemszemlélet: csakis a 
társadalmi-kulturális-nyelvi procedúrát elszenvedőknek van történelme — nem 
csoda, ha immár legyőzetve, győztessé lesznek. Benjamin szerint a(z általa his-
toristának nevezett) történész személyében az uralkodók, a győztesek tradíció-
jának ápolóját és letéteményesét üdvözölhetjük; ő a fennmaradt kulturális javak 
őrzője és gondozója. Jellemző attitűdje a beleélés (Einfühlung), a tradícióval va-
ló feltétlen azonulás. „A győztesnek pedig, bárkik és bármikor győztek, mindig 
az éppen hatalmon levők az örökösei. Az effajta beleélés tehát mindig az ő hasz-
nukra válik." (965) 

Emmanuel Le Roy Ladurie szerint „ha hihetünk Marx tanítványainak, [...] a 
történelem mozgatója az osztályharc [...]. Ugyanakkor talán mondanunk sem 
kell, hogy a szóban forgó harcok nem tűznek ki maguk elé forradalmi célokat. 
Inkább maffia jellegűek, mint radikálisak. A hatalomra törő klán célja nem a má-
sik klán által szilárdan kézben tartott [... j hatalom megdöntése. A cél ennek a ha-
talomnak a megkaparintása,"25 A Tézisek Benjaminja - amellett, hogy maga is a 
lokális értelmezésben látja a homogenizáció leküzdésének egyik feltételét - ra-
dikálisabban képzeli el a 'történész-klánok' küzdelmét. A historista történész 
számára a történelem ideje homogén és üres idő, melynek homogenitását a 
progresszió képzete táplálja: a történelem számára nem „rendkívüli állapot" -
melyet forradalmiasítani kell - , hanem homogén tömb, az egyedüli paradigma, 
s mindenek az ő rugójára járnak. 'Filozófiai berendezése' méltán felveheti a ver-
senyt bárkivel. 

Persze nem szükséges kizárólag a historista szemével néznünk a történelmet. 
A 'korrigált' történelmi materialista - Benjamin maszkulin metaforájával - „elég-
gé férfi, hogy átszakítsa a történelem [győztesei által felkínált] kontinuumát" 
(972), nem fogadva el annak kizárólagos érvényét. A győztesekkel való szem-
benállás gesztusa ekképpen a forgalomban lévő történelemértelmezésekkel 

u A küzdelem kifejezés n e m merülhet ki sem abban, hogy fizikai', sem abban, hogy 'ellenállás' 
értelmében használjuk. Foucault-t idézve: „az ellentmondás régi, jó 'logikája' messzemenően elégtelen a 
jelenlegi folyamatok kihüvelyezésére". In: A hatalom szeme. (Ford. R O M M Ä N Y I T Ő R Ö K Gábor . ) 2000 
1996/10. 9. 

25 Le Roy LADURIE: Montaillou, egyokszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris, Bp., 1997. (Ford.jÁszAY 
Gabriella.) 396-397. 
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való szembenállásként értelmezhető. A beleélés, a csodálkozás a történelemre 
nézvést immár nem fenntartható attitűdök, ezek ugyanis - miképp a historizmus 
— a vesztesek tradíciójából és a győztesek perspektívájából erednek. A pro-
cesszívprogresszió - mint dogmatikus, irreális, a homogén és üres idő képzeté-
re visszavezethető illúzió-a konformizmus, a technokratizmus és a divat (csak-
úgy, mint az ugyancsak a konformizmus vádjával illetett vulgármarxista 
történelemkoncepció) Benjáminnál egyaránt elvetendők. 

„A történelmi materialista csakis ott közelít meg valamely történelmi tárgyat, 
ahol az monádként áll előtte." (972) Ahogy kiszakít „egy bizonyos korszakot a 
történelem homogén lefolyásából; ugyanígy szakít ki egy bizonyos életet a kor-
szakból, egy bizonyos művet az életműből" (972). Benjamin e megfogalmazás-
sal látszólag túllép a korszakés életmű homogenizáló fogaimiságán;26 azzal pe-
dig, hogy felhív a történeti perspektíva szűkítésére - azon hitének ad hangot, 
hogy „a történelem nem az örök élet processzusaként, hanem inkább a feltar-
tóztathatatlan bomlás folyamataként jelentkezik".27 A történész által bomlásában 
- lokalitásában és nem homogenizált globalitásában - megszólított történelem 
válasza pedig a gadarénus disznókba űzött tisztátalan léleké: „Légió a nevem, 
mert sokan vagyunk." (Márk 5:9) 

A történelmi materialista „dolga az, hogy szálirány ellen fésülje a történelmet". 
(965) (Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu 
bürsten.) A 'szálirány ellen fésülés' elhíresült félmondatát idézi Michael Löwy 
tanulmányának címe — Against the Grain („Szőr ellen", ugyanakkor „Vonakod-
va"!) - , mely továbbmutat a történészi (és olykor a történésszel szembeni) kolo-
nialista hangnem kérdéséhez.28 

A kolonialista hangnem (rendhagyó elméleti összefoglalás) 

Michael Löwy a 'szálirálirány ellen fésülés' három feltételéről beszél: elsőként 
arról, hogy a kulturális javakat „a legyőzöttek óvatosan elfogulatlan' nézőpont-
jából" kell szemlélnünk.29 A második feltétel kettős szándékot feltételez: egyfe-
lől azt, hogy a legyőzöttek kultúráját, tradícióját fel kell emelnünk az őt megille-
tő szintre, másfelől demitizálnunk kell a fetisizált és el-árusított kulturális 

2f 'MelyekkeI ' legutóbb' Foueault 'számolt le'. Vö. FOCCAULT: A tudás archeológiája (Bevezetés). 
Kaliigram 1994/2. 18-29, valamint Mi a szerzfp Világosság (melléklet) 1981/4. 26-35. 

2 7 BENJAMIN: Allegória és szimbólum. (Ford. BAKIAY László). In: Kommentár és prófécia. Gondolat, Bp.. 
1969. 149. 

28 Michael LÖWY: Against the Grain': The Dialectical Conception of Culture in Walter Benjamin's 
Theses of 1940. In: Walter Benjamin and the Demands of History. Ed. Michael P. S T E I N B E R G , Cornell Univ. 
Press, Ithaca-London, 1996. 206-213. 

29 „...with cautious detachment', from the viewpoint of the defeated" (210). Kérdés, veszteseke seté-
ben lehet-e elfogulatlan pozícióról beszélni. Abban viszont lehet valami, hogy ha 'legyőzötteken' az ösz-
szetört edény cserepeinek peremvonalait kirajzoló' ellenállás-formák ágenseit értjük, akkor talán való-
ban ók az egyedüli letéteményesei minden olyan kísérletnek, mely az edény - felfüggesztett időbe 
helyezett - helyreállítására' irányul. 
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javakat, a győztesek tradícióját.30 A harmadik feltétel értelmében fel kell tárni 
kulturális örökségünk rejtett utópisztikus jellegét - ez azonban, mint figyelmez-
tet, maga után vonhatja a hivatalos kultúrával szembeni destrukció negatív moz-
zanatát.31 Löwy a 'szálirány ellen fésülés' legkézenfekvőbb példájaként a mai 
posztkolonialista kritikát említi, mely a győztesek (konkvisztádorok, misszioná-
riusok és történészek) szemszöge helyett a kulturális másság, a történelmileg ki-
semmizettek, a non-diszkurzivitás szemszögéből destruálja a történeti hagyo-
mányt. 

Hans Medick a kolonializáló történészi látásmódot - ugyanezen metaforához 
kapcsolódva - a centrisztikus jelzővel illeti.32 A 'centrista' 'misszionárius-
történész' a történelem talmi üveggyöngyeit hozza el a 'történelem nélküli 
bennszülötteknek'.33 A centrisztikus történelemlátás számára a történelmi tárgy 
nem ebben az 'otthonosságában', saját történelmi rendeltetés-egészében, hanem 
a történelem (csakis a történész számára) homogén lefolyásából adódóként mu-
tatkozik meg. A történelem 'veszteseit' centrisztikus módon, 'történelem nélküli' 
bennszülöttként aposztrofáló 'misszionárius'-történész nem képes észrevenni a 
bennszülött mögül előlépő másik történelmét, azt a letűnt eszközegészt, világot, 
melyben az értelmet nyert. Számára minden egzotikumként hat, ami viszont 
nem engedi visszatérni a jelenvolt jelenvalólétet, és ez megóvja attól, hogy - egy 
jóval alapvetőbb szinten - önnön előfeltevéseinek átértékelésére kénysze-
rüljön.34 

1 0Ez nevezhető egyfajta 'igazságszolgáltatásnak', de újrakanonizálásnak is. Az utóbbi, semlegesebb 
kifejezés számomra találóbbnak tűnik. 

V ő . LÖWY: i. m . 2 1 1 . 
42 Vő. Hans MEDICK: Misszionáriusok a csónakban}" Néprajzi megismerésmódok kihívása a társada-

lomtörténettel szemben. In: Misszionáriusok a csónakban. Antropológiai módszerek a társadalomtörté-
netben. (Vál., ford. VAKI András.) Akadémiai, Bp., 1988. 62-110. 

"Lásd ehhez és A bekezdés további részéhez: FEHÉR M . István: Martin Heidegger. Egy XX. századi 
gondolkodó életútja. 2., bővített kiadás, Göncöl, Bp.. 1992. 122. 2. jegyzet: .Ha valaki bennszülött, akkor 
itt nem térbeli relációra gondolunk elsősorban [...] hanem arra. hogy ott született, azaz benső ismeret-
ségben áll az illető vidékkel, [...] hogy eligazodik ott, kiismeri magát e körülmények között, kötődik hoz-
zájuk stb." 

A heideggeriánus fogalomhasználat - miként a Fehér M. István-idézet - a heideggeri történetiség-
koncepció alábbi, jelzésszerű érvmenetét vezeti be. A Lét és időben megalapozott autentikus történeti-
ség' értelmében „csak az a létező, amely mint jövőbeli egyformán eredendően a voltat jelenként őrző is, 
vállalhatja az öröklött lehetőségre hagyatkozva tulajdon belevetettségét (...1. Csak a tulajdonképpeni idő-
beliség, amely egyszersmind véges, tesz lehetővé olyan valamit, mint a sors, vagyis mint a tulajdonkép-
peni történetiség" (Martin HEIDEGGER: Lét és idő. (Ford. VAJDA Mihály et A! . ) , Gondolat, Bp., 1 9 8 9 - 6 1 8 . ) 

Hasonlóképpen, Heideggernél a diszciplínaként értett és kritizált „történettudomány témája sem a csu-
pán egyszeri történés, sem pedig a felette lebegő általános, hanem a lehetőség, amely faktuálisan egzisz-
táló volt. (Lét és idő. 631.) Értelmezésemben eddig a pontig érintkezik a heideggeri világban-benne-lét 
kapcsán idézett 'bennszülött-példázat' a történeti antropológia kolonializmus-metaforájával, valamint a 
benjamini „forradalmi-kritikai állásponttal" (Löwy). Az idézet folytatása ugyanis aláássa ez utóbbi állás-
pontot, amivel ellehetetleníti a történelmi alteritás képében megmutatkozó 'kulturális másság' megjelené-
sét. mivel annak jelenvolt-jelenvalólétét egyszerűen jelenvalólétté alakítja át: „Csak a faktikus tulajdon-
képpeni tör ténet iség mint elhatározott sors képes a jelenvolt történelmet úgy feltárni, hogy az 
ismétlésben a lehetséges ereje' betör a faktikus egzisztenciába, vagyis annak jövőbeliségében jön el hoz-
zá. A történettudomány ezért [...] semmiképpen sem a jelenből' és a csak ma valóságosból' indul ki, 
hogy ebből egy múlthoz tapogatózzon vissza, hanem a történészi feltárás is a jövőből jön létre." (Lét és idő. 
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A történelemről való beszéd lehetősége az, ami a - Kant, vagy még inkább 
Descartes előtti - terra incognita ismeretelméleti szituációjában élő embert biz-
tonságba ringató beszédhez történő visszatérést garantálja - úgy, hogy azt a 
terra cognita szigorának álcája mögé rejti. A 'külső', a 'titokzatos' lehetősége -
mindaddig, míg kívüli, míg titok marad - képes elodázni a pillanatot, mígnem 
az ember végül kénytelen körülnézni az immár teljesen meghódított világban. 
Talán az ettől való szorongás az oka a történelmi beszédet benövő kolonialista 
fogalmiság kigyomlálhatatlanságának. Az ennek kiirtására irányuló igyekezet 
pedig - 'maga alatt vágva a fát' - szinte biztosan apátiába vezet, episztemoló-
giai nyugtalansághoz, a tehetetlenség ürességéhez. 

Az irodalomelmélet felöl feltett kérdés 

Alihoz, hogy az i rodalomtör ténet ne a szignif iká-
ciós fo lyamatokat 'ritkító' rendszerként m ű k ö d j ö n , 
részint az is s zükséges , h o g y fe l i smer je ö n m a g a 
részlegességét , megsokszorozha tóságá t é s hagyo-
m á n y o s merev kategóriáit (mint például a korsza-
kot) d inamikusabb , a potencialitást e lő té rbe helye-
ző strukturális e l emekké transzformálja.3 5 

Az irodalomtörténet elmélete szintén győztes tradíciók kulturális javaiból építi 
fel a maga terrénumát, 'terra cognitáját'. A hatalommal és vággyal átitatott törté-
nelemben, a történetbeti — mint azt a posztkolonializmus kapcsán Szamosi 

631.) Heidegger érvelése 'átlép a múlton', amennyiben hozzá képest „a jövőt I...] tartja az emberi lét mér-
tékadó horizontjának'. (MIKLÓS Tamás: Angelus perditus. In: Kari Löwmi: Világtörténelem és üdvtörténet. 
Atlantisz, 1996. 30.) 

A heideggeri cél a történelem 'ontológiai' problémájának egzisztenciális problémaként exponálása 
(vö. Lét és idö. 614 ). A Heideggert éppen emiatt kritizáló Karl Löwith szerint ezután már „csak egyvala-
mi marad hátra: csupasz 'egzisztenciájának' puszta véletlenszerűsége" - mint mondja, Heidegger „a létet 
az időből és a mindennapokból magyarázza" (LÖWITH: i. m. 2 5 4 . MIKLÓS: i. m. 1 9 ; A Löwith-Heidegger-
kontroverziák részletes kifejtéséhez lásd Kari LÖWITH: Martin Heidegger and European Nihilism. (Szerk. 
Richard WOI.IN.) Columbia Univ. Press, New York, 1995, különösen a „History, Historicality, and Destining 
of Being" című fejezetét.). 

Joel Fineman Heideggert joggal tartja „poszt-hegeliánusnak" abban az értelemben, hogy „azért érint-
kezett a történelemmel, hogy találjon valamiféle módot, mely képes bemutatni a hegeliánus történetfilo-
zófia ahistorikus történetiségét" (The History of Anecdote: Fiction and Fiction. In: The New Historicism. 
Ed. H. Aram VEESER. New York, Routledge, 1 9 8 9 . 5 7 . : Heidegger Hegelt érintő ambivalenciájához lásd Lét 
és idő [677.1: ..Hegel időfogalma a vulgáris időmegértés legradikálisabb és túl kevés figyelemben része-
sülő fogalmi megformálása."). Fineman Heideggerre utalva ad provizórikus definíciót a történelemről: 
„Történelem az, ami akkor történik, mikor egyesítjük a létet az idővel." Ehhez viszont „csakugyan bele 
kell fognunk a történetbe, még pontosabban, a történet filozófiájába. 1...1 Ám ez a történetfilozófia mint 
olyan, nem történeti". (FINEMAN: i. m. 60.) 

33 KLLCSÁR-5/.ABÓ Zoltán: Oravecz Imre. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 1996. 12-13- Az idézet az 
„irodalomtörténet mint rend iránti averzió" igen frappáns megfogalmazása. Két megjegyzést fűznék hoz-
zá: egyrészt, hogy az általában vett 'hagyományos' irodalomtörténettel kapcsolatban nem ártana történe-
ti szempontból is megvizsgálni, hogy ki, mikor, hol és mit ért(ett) ezalatt; másrészt, hogy míg a jelenlegi 
érdemi irodalomtörténeti kutatás gyakorlatilag megfelel a megfogalmazás által jelzett elvárásoknak, ad-
dig azt legtöbbször a hagyományos kategóriák akaratlan visszacsempészésével teszi. 
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Gertrud megjegyzi - „nem az válik világossá, hogy kinek is van igaza, hol a pon-
tos értelem, jelentés, hanem az, hogy mi jellemzi a beszélés helyét, milyen 
előfeltevések mozgatják az egyes beszélőket és mi hoz létre dialógust".36 A 'ha-
gyományos' irodalomtörténet-írástól elszakadni vágyó legkülönfélébb kísérle-
tek kapcsán nehezen eldönthető, hogy vajon az elmélet poxzrfkolonialitásáról 
vagy inkább újabb és újabb neokolonializmusairól érdemes-e beszélni.37 Úgy 
tűnik, nem vagyunk, nem lehetünk - és nincs is miért - túl lennünk rajta. 

A fenti anomáliák szemléltetésére hivatott szövegek (Kibédi Varga Áron: Az 
irodalomtörténet elméleti problémái (1979) és párdarabja, Az irodalomtörténet 
kettős válsága (1992), Kulcsár Szabó Ernő: Az irodalmi modernség integratív 
történeti értelmezhetősége (1993), Rohonyi Zoltán: Funkció és/vagy struktúra-
váltás: a történeti olvasat kérdéséhez (1994) és A posztkantiánus tapasztalati 
helyzet és a költői beszédnemek (1996)) megfelelő illusztrációként szolgálhatnak 
az irodalomtörténet elméletében megnyilvánuló 'gyarmatosító intenció' bemuta-
tásához. Az utóbbi mondat kettős értelmét igyekszem játékban tartani: egyfelől 
azt, hogy e szövegek valóban az intencionált történeti olvasás különféle attitűd-
jeiként kerülnek bemutatásra, másfelől viszont azt is, hogy a jelen lapokon író-
dó szöveg is hasonló, talán még intencionáltabb, önnön 'érdekeinek' megfelelő 
szelekciós eljárásokkal él velük kapcsolatban. Meglehet, inkább 'konkvisztádor' 
mint 'misszionárius' - még ha a kettő az irodalmi-kritikai mezőn gyakran egy-
más szinonimája is. 

Cl.) Stíluskutatás és/vagy -történet 

Kibédi Varga Áron szerint38 a hagyományos „irodalomtörténet nyelvtana" (Ro-
land Barthes) - Kanttal úgy is fogalmazhatnánk: terra cognitá\z - „elsősorban 
három műveleten alapul" (EP 124); e műveletek pedig három fogalomtípus 
kombinatorikájára vezethetőek vissza. Léteznek „általános történelmi fogal-
mak", „korszakjelző fogalmak" és „szűkebb értelemben vett, általában nemzet-
hez kötött irodalomtörténeti fogalmak" {EP 124). Kombinálhatóságuk (azaz ma-
ga a nyelvtan) „szintaktikai" és „szemantikai" szabályok szerint történhet. „Ha ily 
módon [...] kidolgoztuk a hagyományos irodalomtörténet-írás nyelvtanát, azaz 
alapstruktúráját, megnézhetjük, hogy ezen a szintagmatikus tengelyen - hiszen 

3 6 SZAMOSI: i . m . 4 1 6 . 
17 A neokolonializmus Philip H. Altback általi definíciója': „A tradicionális gyarmatbirodalmak romja-

in egy új[...Ifajta kolonializmus bukkant fel. (...) A tradicionális kolonializmus direkt politikai uralmával 
[szemben] (...) a neokolonializmust sokkal nehezebb leírni, így vizsgálni is (...) nem feltételez direkt po-
litikai ellenőrzést, (...) nem feltétlen negatív hatású - csakúgy mint a kolonializmus - számos területen 
pozitív hatással bír." (Educat ion and Neocolonialism. In: The Post-colonial Studies Reader. Ed. Bill 
AsitCROFT-Gareth GRII FiTiis-Helen TIFFIN. Routledge, London-New York, 1 9 9 5 . 4 5 2 . ) 

3 8 KIBÉDI VARGA Áron: Az irodalomtörténet elméleti problémái (л továbbiakban EP), Az irodalomtörté-
net kettős válsága (ezután KV)\ mindkettőt a Szavak, világok. (Jelenkor, Pécs, 1998) című kötetből idé-
zem. A főszöveg zárójeles oldalszám-jelölései az alábbiakban erre a kötetre vonatkoznak. 
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a fogalmak a korszakokra vonatkoznak [...] - hogyan helyezhetjük el a para-
digmatikus tényeket (EP 125). Azonban, mint azt az alábbiakban megpróbáljuk 
igazolni, Kibédi „új, korrigált, a tárgyak és formák megismerésére irányuló" 
{EP 125) irodalomtörténetét, a stílustörténetté váló irodalomtörténetet - bár a 
'hagyományos' irodalomtörténettől eltérő módon - , szintén a homogenizáló 
(processzív) hite élteti.39 

Az irodalomtörténet kettős válsága szempontunkból kiemelendő gondolatát 
parafrazálva: egy szöveg kánonpozícióját egy szintagmatikus és egy paradig-
matikus tengely mentén való elhelyezhetősége adja. Az előbbi tengelyt ne-
vezzük intertextualitásnak, az utóbbit referencialitásnak. Értelem szerint a ten-
gelyek alkotta koordinátarendszer origója felé haladva nő a kánonpozíció 
'intenzitása' - tőle távolodva csökken; az intertextuális 'enyészpont' az epigon-
ná válás, a referenciális a művészi szöveggel szembeni „kordokumentummá" 
válás. 

A referenciális tengelyen történő 'szembeállítás' egyben rá is mutat a tanul-
mány irodalmi és nem irodalmiközü különbségtételének fontos előfeltevésére, 
mely - egy rövid kitérő erejéig - párhuzamba állítható Harold Bloom érvelésé-
vel. Bloom a (nyugati) kánont a „túlélők listájaként" definiálja, olyan művek lis-
tájaként, melyek különféle társadalmi erők közt zajló küzdelem ideiglenes győz-
teseiként nyernek értelmet, ám ennek a küzdelemnek - írja Bloom - „vajmi 
kevés köze van az osztályharchoz".40 

E helyen két következtetés adódik. Egyrészt, hogy a „túlélők listájába" azok a 
művek kerülnek bele, melyek „a két folyamat [az intertextuális - valójában mű-
fajtörténeti - és referenciális] középpontjában, a legnagyobb feszültség terepén 
helyezked[nek] el" (ATE 140). Másrészt, hogy az irodalomtörténetet hasonló dia-
lektikaként elképzelő elmélet joggal nem egyeztethető össze az osztályharc 
fogalmának reflektálatlan, naiv küzdelemközpontú használatával. Léteznek 

w I smé t két megjegyzés: (I.) a tárgyak és formák 'paradigmatikus' jelenségeinek szintagmatikus' elhe-
lyezése (vö. EP 125) a George Kubler-féle szekvenciákkal rokonítható ( K U B L E R : AZ idő formája. Gondo-
lat, Bp., 1992.); (И.) az irodalmi változásokról értekező Ralph Cohen szerint „a reneszánsz óta mindenfaj-
ta műfaji újítás a régebbi használatok felhasználhatósága ellenében történik". (Ralph C O H E N : Innovation 
and Variation: Literary Change and Georgic Poetry. Neohelicon III. 1-2. 152.) Innováció és variáció, in-
venció és inverzió összefüggnek egymással, viszonyuk pedig nem annyira a klasszifikáció, mint inkább 
a történeti megítélés kérdését hozza magával. Innováció és variáció történetileg változó kategóriák, s ami 
itt inra,, aciónak, az amott puszta variációnak minősülhet. ('Varáció' és 'innováció' különbsége Cohennél 
abban áll, hogy innováción „a változás kezdete", variáción pedig „a változás folyamata, kontinuitása, fej-
lődése és kiterjeszkedése" értendő.) Az innováció/variáció alapjául szolgáló formai jegyek története to-
vábbá csakis más innovatív/variatív formatörténetekhez kapcsolódó szövegekből olvasható ki. A forma-
történet ily módon meglehetősen képlékeny alapja nem bírja el a - korszak' absztrakt fogalma helyetti, 
nem kevésbé absztrakt és nem kevésbé problematikus fogalomtípusra, a formára alapozott - „diakroni-
kus stíluskutatás" által felvállaltakat, mely végül ugyanazon nyelvtanon belül marad, melyet grammatizál. 

40Vö. Harold BLOOM: The Western Canon. The Books and School of the Ages. Papermac, London, 1996. 
38. Bloom szerint az osztályharc valójában trópus. A balosok kényelmes manzárdjaiból pedig néha, „tisz-
ta időben, ellátni egész az osztályharcig". (Vö. Mike Listát: Career Girls.) 
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azonban árnyaltabb 'osztályharc'-koncepciók is. A kultúra antagonisztikus le-
írásának historio-szociográfiai hozadéka esetenként megéri a benne rejlő 'koc-
kázat' vállalását. Pierre Bourdieu mező-koncepciója, a történeti antropológia 
(általunk részben átvett) kolonialista metaforikája vagy az újhistorízmus (New 
Historicism) kánonkritikája egyaránt 'elnyomók' és 'elnyomottak' küzdelmeként 
ábrázolnak kulturális folyamatokat anélkül, hogy különösebben vulgáris értel-
mezést adnának tárgyukról. 

„Az irodalomtörténet-írás erkölcsi tett, de olyan, amelynek erkölcsi érvényét 
egy idő múlva vagy más körülmények között, vissza kell vonni." (KV 144) 
Az irodalomtörténet kettős válsága - tisztában lévén önnön írásmódbeli41 eset-
legességével - zárlatában kiegészítéssel szolgál fenti megfogalmazásunkhoz. 
Az irodalomtörténet elmélete egyrészt valóban győztes tradíciók kulturális javai-
ból építi fel terra cognitáját. Ezt azonban időről időre terra úzcognitává kell ten-
nie, ami pedig szükségképpen újratermeli a történelemmel és szövegekkel 
szembeni kolonializmust. 

(2.) Hermeneutika és integrativitás 

A modern hermeneutika felismerésétől áthatott irodalomértés42 - mely szerint 
„az irodalom értelmezője nem „az időbeliségen kívül helyezkedve", valamint 
nem „tárgytól elkülönülő 'objektív' obszerváció"-val vesz részt az értelmezésben 
(39-40) - kivédeni látszik a homogenizáció 'csapdáját'. Másfelől az irodalmi 
hermeneutika ezen válfaja, szemléletét tekintve, az irodalomtörténeti kolonializ-
mus attitűdjének kifejezett, felvállalt képviselője. Az, mivel egyenesen 'meg-
követeli', hogy tárgya az értelmezés során megváltozzon, mivel az értelmezés-
nek - Heidegger maximáját alapul véve - „észrevétlenül valamit a sajátjából 
hozzá is [kell] adnia" (41) e tárgyhoz. 

Célunk a kolonializmus eme különösképpen direkt, tudatos változatának 
megragadása. Jelentőségét szempontunkból az adja, hogy a történeti vizsgáló-
dás elengedhetetlen velejárójaként adóció paradoxonnal szembesít: annak elle-
nére, hogy a perspektíva közelhozásával és állandó változtatásával valóban dia-
lógusképessé látszik tenni tárgyát, egyben tudatában van annak is, hogy „annak 
a kultúrának [mellyel dialogizál] már nincsenek 'anyanyelvi beszélői'".43 Ezért — 
továbbra is a kolonializmus metaforikájánál maradva - a hermeneuta a per defi-
nitionem misszionárius, aki hitét terjeszteni, egyben kockára tenni jő; aki, mivel 

41 Lásd a jelen dolgozat Bevezetésének mágikus realizmus- definícióját' követő megfogalmazását. 
4 2 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége. Irodalomtörténet 

1993/1-2. 39-65. A főszöveg alábbi zárójeles oldalszám-jelölései erre a szövegre vonatkoznak. 
4 4 KÁLMÁN C . György: Te rongyos (elm)élet!Balassi, Bp., 199«. 14. 
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komolyan veszi, elemi szükségletként éli meg az offenzív másik-felé-fordulást.44 

Offenzív, mivel dialógusa lényegi, magán az alteritáson is átlépő tétje az ön-
megértés. Az idegenség, a nem-én, a másság ebben az interakcióban mint „köz-
reműködő", „leküzdendő" távolság tölti be szerepét.45 

De miben is áll az integratív irodalomtörténet? A „múlt horizontjának jelenbe-
foglalása" (47), integrálása a múlton keresztüli önmegértés reményében, elébe 
megy bármiféle 'rekonstrukció' lehetőségének. Az önmegértésre koncentráló 
szemlélet által megteremtődő dialógus egyfelől szükségképpen a mindenkori 
jelen felől szerveződik, mely jelennek megvan a maga (megfelelő szempontok-
ra kihegyezett) történeti érzékenysége, s melynek szelektív következményeivel 
maga is tisztában van.46 Az integrativitás másfelől azt állítja, hogy „a hatástörté-
neti folyamatban való bennefoglaltság [...] nem írja elő a dialogikus interakciók 
irányát".47 

41 A kép offenzív jellegét tompíthatja - ha heroikus jellegét nem is - a kolonialista misszionárius' figu-
rájának a neokolonialista etnográfussal' történő behelyettesítése. E behelyettesítés azért is szerencsés, 
mert visszautal Az eljövendő filozófia programjáról 'rész-konklúziójára' (a kanti-modern tapasztalatra 
alapozott tudat „az őrült tudat egyik fajtája"), valamint a Conradi mottóra: John W Griffith Conrad írásait 
- elsősorban a Heart of Darkness-l - a viktoriánus és az azt követő 'modern' antropológia átmeneteként ' 
értelmezi, mely a kolonialistákat ért 'kulturális sokk', áthelyeződés', 'másodlagos identifikáció' stb. fogal-
mai mentén világossá teszi, hogy az „őrület eszméje mint Conrad írásainak közös vonása, mindig kultu-
rális áthelyeződés eredménye; gyarmatosai [...] a dezorientáció állapotában élnek, ami az őrület egyik faj-
tája" (joseph Conrad and the Anthropological Dilemma. Bewildered Traveller'. Clarendon Press, Oxford, 
1 9 9 5 . 1 6 . ) . 

45 Vő. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Történetiség - megértés - irodalom. Universitas Kiadó, Bp., 1 9 9 5 . 1 3 . , 1 5 . 

A másság általunk 'meghaladandóvá' egyoldalúsított jellegét látszik kompenzálni ugyanezen másság 
megkerülhetetlenségének hangsúlyozása A másság mint jelenlét. Posztmodem kortudat és irodalmiság 
című szövegben (in: KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Beszédmód és horizont. Argumentum, 1 9 9 6 ) . A heideggeri 
ontologizáló - végső soron egzisztenciálissá tevő - történetiség-koncepcióhoz való fentebb jelzett ambi-
valens viszonyunk - mivel az irodalmi hermeneutika itt vizsgált válfaja visszavesz а probléma egziszten-
cialitásából - nem jellemzi maradéktalanul itteni benyomásunkat. A lyotard-i alapú 'posztmodern' onto-
lógia „a létet a maga meghatároz(hat)atlanságában olyannak gondolja el. ami szükségképpen csak a 
másságban, a kölcsönösségben képes megmutatkozni. Ami végül azt jelenti, hogy a posztmodern disz-
kurzusban a másság elve az európai gondolkodástörténeti hagyomány egyik alapvető és normatív fogal-
ma, az identitás mellé, annak rangjára emelkedik" (in: A másság mint jelenlét. 240.). A heideggeri előfel-
tevések itt annyiban vannak jelen, amenny iben - mint arra a főszövegben is kitérek - ..aktuális 
másságról" van szó, „amely által az idegenség számunkra-valósággá válik" (244. - kiemelés tőlem). 

A másság 'inaktuálissá tételében' - vagyis a benjamini értelemben vett 'vesztesek', ha tetszik: 'kolo-
nializáltak' megidézésében - látom a 'kényszerű aktualitásból' kijutás lehetőségét. Ez afféle 'e/fenhatás-
esztétikaként' lehetővé tenné számos irodalomtörténeti preszuppozíció levetkőzését, a hagyomány oldá-
sát, vagy ama tény magyarázatát - ha nem egyenesen relativizálását - , hogy „az irodalom értelmezője 
számára a Goethe-féle Iphigenia éppúgy elválaszthatatlan marad a Racine-félétől, mint Joyce Ulysses-e az 
Odüsszeiától" (KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Komparatív vagy integratív? In: FKILD István (szerk.): Utak a kom-
paratisztikában. Szeged, 1997. 12.) 

4,1 Például a tanulmány által emiitett kitétel az utómodernség alaptapasztalatának ..idő előtti" megszó-
laltatásáról (55) - anakronizmus' alatt a kései elváráshorizont elvárásainak megfeleltetést értve: - halmo-
zottan 'anakronisztikus'. A modernség alaptapasztalata, ahogy az őt követő alaptapasztalat-,típushoz' 
képesti mássága is - retrospektive elgondoltak, nem kevésbé az ezt a másságot megelőlegező 'ritka pilla-
natok'. A „kérdésirányok váratlan megváltozása" (58) talán csak az utólagosság számára jelentkezik „vá-
ratlan" - és egyáltalában vett - kérdésként. 

47 Komparatív vagy integratív? 10. 
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A hermeneutikai előfeltevések konzekvenciája, hogy a vizsgálódás tárgyát 
adó „megértendő másság funkcióját [...] úgy kell elgondolnunk, hogy a rá irá-
nyuló 'megértés egyáltalán nem a Te-t érti meg, hanem az általa nekünk mon-
dott igazat'". Az idézett Gadamer-passzus frappáns megfogalmazását adja az 
integratív irodalomtörténeti megközelítés 'direkt' kolonialista jellegének. A mi-
felőlünk értett másság esetében csakugyan kézenfekvő, hogy a „jelenbe integ-
ráló" (48) integrativitás a számára legnyilvánvalóbbat adja hozzá tárgyához. Ez 
viszont azzal jár, hogy a 'Te felőli igaz' nem lesz (lehet) azonos azzal a másság-
gal, amivé a megértés teszi. Ha a dialóguselv diakrón-retrospektív irányultsága 
'egyoldalú', akkor csakis azért az, mert benne „nem az az irodalomtudományi 
illúzió testesül meg, hogy bármely értelemben is 'mögékeriilhetnénk' valamely 
- tő lünk függetlenül létező - történeti világnak".48 „A jelen felől ezért mindenek-
előtt értelmezés, a múlt felől viszont — képletesen szólva - 'értelmeződés' kö-
vetkezik be." (48) Azonban az értelmezés/értelmezettség, megértés/meg-
(nem)értettség interpretatív kategóriáit a konkrét értelmezői szituációban, a 
hermeneutikai körben benne álló - mivel azok önnön létének konstituensei - , 
hajlamos a 'maga javára' értelmezni. Annál is inkább, mert a folyamatban még-
iscsak ő az aktív fél. 

A horizont-összeolvadás 'legalább' két - mindenesetre több - horizontot fel-
tételez, ahol rendszerint a későbbi az irodalomtörténészé, aki a múltbélit közel 
hozza a jelenhez, részben azért, hogy általa, valamint a múltbéli recepciótörté-
nete által közelebb kerüljön a jelen 'produkciójához'. Mindeközben talán éppen 
a saját visszhangjával 'beszélget', ami persze szükséges velejárója annak, hogy 
nagy, átfogó időintervallumokat integrálhasson. Az integratív kifejezés kon-
notációi (egységesítés, összegződés, teljessé tétel, az integritás/épség/érin-
tetlenség megőrzése stb.) egyrészt a kuhni értelemben vett normál tudomány 
attitűdjére emlékeztetnek, mely tárgyát a szakszerűség aktuálisan érvényben 
lévő fogalmi keretei közé kívánja kényszeríteni. Másrészt az „integratív"-kon-
notációk az irodalom történetének kontinuus, folyamatjellegű - ha nem is prog-
resszív fejlődéselvű, ám a „megszakított folytonosság" csorbáját kiköszörülni 
igyekvő — elképzelésére utalnak. 

A homogenizációt éppen ezért csak látszólag elkerülő integratív irodalomtör-
ténet annyiban mégis elkerüli azt, amennyiben - mint utaltunk rá - mindvégig 
fenntartja az önreflexív kolonializáció kibúvóját: „Nem azt akarjuk itt hang-
súlyozni, hogy [...] mik voltak [az integrativitás által megszüntetendő alteritás 
tárgyai] a valóságban, [...] hanem csupán azt, hogy létezik nézőpont, amelyből 
[...] [így és így] mutatkoznak."(59) 

48 Uo. 
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(3-) A korszak átértelmezése 

Rohonyi Zoltán tanulmánya49 egy foucault-i paradoxonnal nyit: a történetírás 
minél inkább megpróbálja 'kireflektálni' magát önnön történetiségéből, annál 
inkább közelít az „elbeszélés karcsúságához". Rohonyi célja - részben e para-
doxon késztetésére - az irodalomtörténet számára egyre inkább sürgető funk-
ció- és/vagy struktúraváltás irányát kijelölni. A Kulcsár Szabó-szöveg utolsó 
mozzanataként kiemelt 'önretlexív kolonializáció' retorikai jegye itt is jelen van: 
„a szöveg interpretálója által feltett kérdés [...] mindig elfogult és előítéletes 
válaszadást eredményezhet csak." {FSA3) Azt viszont fenntartja, hogy a történeti 
megközelítés tárgya mégiscsak az önkényes kérdezéssel szembeni „szigorú vi-
szonyítási pont marad" (uo.). 

Ugyancsak a dialogikus megértésattitűd felől foglalja össze 'gyanakvóan' 
Fokkema gondolatmenetét, mely „az általános hermeneutikával szembeni távol-
ságtartásjával]" {FS 44) - úgymond - kizárja magát „az irodalomtörténeti megér-
tésmód hagyománya mögé kérdezés" (uo.) lehetőségéből. A Funkció és/vagy 
struktúraváltás részben maga is annak az irodalmi hermeneutikának az elköte-
lezettje, melyről a (2.) pontban esett szó. Hogy mennyiben tér el ettől, azt abból 
a „mérsékelten kontextualista és mérsékelten apriorisztikus" {FS 45) szemléleti 
keretből érthetjük meg, mely végül is irodalomtörténet-elméletének „módszer-
tani mélyszerkezetéül" (uo.) szolgál, s melynek a korszakolás alatti kutatói ér-
telmezői műveleteket elvető(IV) előfeltevése a Kulcsár Szabó-féle integratív iro-
dalomtörténethez képest egészen más okokból tartja fontosnak a korszakolást. 

Ralph Cohen szerint „a felismerés, hogy a történelmet azért kell felosztanunk, 
hogy felfogható legyen",50 különféle szegmentáció-fajtákat eszközölhet ki. 
Rohonyi Zoltán dolgozata esetében a szegmentáció kérdése újabb paradoxon-
ban ölt testet, mely az „egyidejű egyidejűtlenségek" és a történetírás eleje-
közepe-vége teljességigénye közt feszül.51 Mindez a történeti szukcesszivitás 
(többé-kevésbé leplezett) keretező kontextusán belül áll fenn. A Funkció 
és/vagy struktúraváltás által képviselt szemlélet azzal, hogy „megközelítési 
síkok és szintek körülhatárolását majd integrálását kívánja meg" {FS 45), végső 
soron szintén „nagyobb korszakegységek összefüggésrendszerében" {FS 48) 
homogenizálja, integrálja tárgyát - persze itt is egy, a korábbiaktól eltérő 
homogenizációval van dolgunk. 

A korszak-problematika a tárgya A posztkantiánus tapasztalati helyzet és a 
költői beszédnemek című dolgozatnak is. A tanulmány „megismerési nyeresége" 

4 9 R O H O N Y I Zoltán: Funkció és/vagy struktúraváltás: a történeti olvasat kérdéséhez. ( A továbbiakban 
FS) In: „Úgy állj meg itt, pusztán "(Balassi Kiadó, Bp.. 1 9 9 6 . ) , valamint az ugyancsak e könyvben szerep-
lő dolgozat - A posztkantiánus tapasztalati helyzet és a költői beszédnemek öczután PT) - kerülnek em-
lítésre; a főszöveg zárójeles oldalszám-jelölései erre a kötetre vonatkoznak. 

, 0 C O H E N : i. m . 1 4 9 . 
81 Joel Fineman szerint a historiográfiai értelemben vett tény legkisebb minimális egysége (historémá-

ja) az anekdota, egy olyan „írásforma, mely elsősorban hagyja a történelmet megtörténni, úgy, hogy utat 
mutat A kezdet, közép és vég teleologikus, időtlen narrációja felé". ( F I N E M A N : i. m. 6 1 . ) 
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szerzője szerint abban rejlik, hogy általa, „a modernség episztemológiai alap-
struktúrájához [...] kapcsolt korszak-megközelítési keret révén maga a korszak 
és megragadhatőságának elvi szerkezete nyer értékindexet kulturális tudásunk 
szempontjából". (PTSG) Azaz a korszakolás logikájának 'negatív dialektikája'52 

itt sem vezet a korszakolás elvetéséhez, csupán más módokon történő legitimá-
ciójához. A korszak korszak-jellegét adó újfajta szempontok bevonásáról van 
szó, ami új lehetőségfeltételeket teremt a korszak használói számára. Ezzel pár-
huzamosan maga a perspektíva is áthelyeződik: „nem az időpontok, hanem az 
általuk elválasztott időterek válnak korszak-konstituálóvá" (PT 80). A korszak-
küszöb blumenbergi, az egyidejű egyidejűtlenségek blumenbergi-kosellecki 
fogalmára helyeződik a hangsúly; a korszakelvű szemlélet mintegy 'kifordul', a 
korszak maga helyett inkább az azt meghatározó, körülhatároló stb. aspektusok 
kerülnek a kutatás fókuszába. Mindez összefügg a dialóguselvet valló szemlélet-
tel: az absztrakt küszöb helyett a korszakküszöb ellentétes oldalai felől feltett 
„azonos kérdésekre adott eltérő válaszok" (PT80) válnak érdekessé. 

A korszakolás 'finomításának' foucault-i, gadameri, blumenbergi, kosellecki 
vagy éppen titzmanni kísérletei több szempontból valóban túllépnek a korsza-
kolás naiv elképzelésein, azonban végső soron a premisszáikat elsajátító iroda-
lomtörténet-elmélet maga is az 'identifikáló gondolkodás' rációelvű metanar-
ratívátját követi. Mennyiben tartható fenn a korszakolás mint heurisztikus 
eszköz, ha fogalmai „konvencionális elnevezésüket [leglinkább kultúra- és tár-
sadalomtörténeti cezúráknak köszönhetik"?53 Habermas szerint az utolsó ilyen 
cezúrát a „18. század vége jelzi [...], az észtörténeti dráma döntő fordulópontját, 
a modernség küszöbét, melyet a kanti filozófia és az új humán tudományok 
jeleznek".54 Lényegében ennek korai, 18-19- századforduló körüli stádiumát 
jelöli a „posztkantiánus tapasztalati helyzetet" kifejezése. Habermas értelmezé-
sében a modernség ekkor kialakult történeti tudata máig ható alapmintákkal 
szolgál a történeti vizsgálódás számára, melyek meghaladási lehetőségét 
Foucault 'észkritikai, embertudomány-leleplező' munkásságának történeti as-
pektusa felől, részben éppen a Benjamin-féle Történetfilozófiai tézisekhez kap-
csolható szempontok révén reméli bemutatni.55 Foucault — mint az Habermas 
elemzéséből kitűnik, a modernség prezentista kortudatának meghaladására irá-
nyuló intenciójával, valamint a globális történetírással való szakításával együtt -
a hermeneutikától is „búcsút vesz"; egyfajta transzcendentális historizmust 
hirdet „a szó gyenge értelmében [...], amennyiben a történeti-hermeneutikai 

4 2 W E I S S János szerint Adorno negatív dialektikája ..a filozófiatörténeti tradíció integrálásának talaján 
egy új gondolkodói korszak megnyitására törekszik". (Az esztétikum konstrukciója Adománál. Akadé-
miai Kiadó, Bp., é. n. 166. - kiemelés tőlem.) 

и A kultúr- vagy társadalomtörténeti cezúrák - többek között Benjámintól tudjuk - elfedik a cezúra 
nevezőjébe' kerülőt. A korszakjelző fogalmak mögé ezért mindig oda kell képzeljük azt a 'többletet', me-
lyet a korszakolás időközben elfedett. Az idézetet lásd Jürgen HABERMAS: Filozófiai diskurzus a modern-
ségről. (Ford. NYIZSNYÁNSZKI Ferenc, ZOLTAI Dénes.) Helikon Kiadó, h. п., é. п., 2 0 0 . 

5 4 HABERMAS: u o . 

HABERMAS: i. m. 2 0 5 - 2 0 6 . ; valamint vö. 1 6 - 1 9 . 
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értelemmegértés tárgyait konstituáltként",56 diszkurzíve konstituáltként érti. 
Mindebből az következik, hogy a Foucault-t a hermeneutikával párosító szem-
lélet egy alapvetően nem a megértés vágyától hajtott instrumentumot használ a 
megértés eszközeként - ami persze nem jelenti azt, hogy Foucault bevonása az 
elméleti arzenálba más szempontból ne járna döntő hozadékkal.57 

Konklúzió: válasz a kérdés re 

Ha a bemutatott szövegek közös célja - Kulcsár Szabó kifejezésével élve - a tár-
gyuk alteritásából adódó idegenség valamiképpeni áthidalása, akkor ezt Kibédi 
Varga Áron a 'korszak' helyetti 'formára' koncentrálásban, Kulcsár Szabó Ernő a 
'korszakot' preferáló dialóguselvben, Rohonyi Zoltán pedig a 'korszak' - rész-
ben ugyancsak dialóguselvű - átértelmezésében látja kivitelezhetőnek. A dolgo-
zat elején a kolonializmust a 'varázstalanítás' attitűdjeként 'definiáltuk'. Példá-
inkból tisztán kitűnik, mit is érthetünk ezalatt az egyes esetekben. Kibédi Varga 
Áron egyfelől egy formális fogalomrendszer megteremtésén keresztül, másfelől 
a strukturalizmus és „egy hamisnak érzett ideológia bukása utánli]" (KV 137) 
kettős válság történeti kontextusán belül igyekszik elvégezni az irodalom ideo-
lógiától mentesítésését-, Kulcsár Szabó Ernő a befogadást passzivitásra ítélő, 
obszervatív pozícióba taszító, az irodalmat transzcendáló irodalomértés de-
transzcendálását szorgalmazza;58 végül Rohonyi Zoltán egy erősen szisztemati-
zált funkció- és/vagy struktúraváltás korrekciós javaslatán, továbbá egy tárgyát 
„aktuális kérdésstruktúra révén" (PT16) megalapozó, metatörténetileg reflexív 
beszédmód révén 'varázstalanítja' tárgyát. 

Ahogy a hivatalos kultúra (és történelem) fogalmai - kultúra, vallás, nyelvek, 
művészet - elfedték a történelmüket tekintve kolonializáltak folklórját, babo-
náit, dialektusait és kézművességét,59 úgy az irodalomtörténet hagyományos 

% HABERMAS: I. M . 2 0 7 . 
37 Olyannyira nem. bogy Foucault maga sem mond le a korszakolás lehetőségéről, hiszen éppen ezen 

korszakolás diszkurziv működésére kíváncsi, s az excesszusra (Bataille) csak ennek vizsgálata után tart 
igényt, csak ez után teszi fel a tudás jelenlegi állapotát meghaladó, lehetséges alternatívájára vonatkozó 
kérdést. Emellett a készen kapott (történet)tudományos szintézisek, csoportosítások kapcsán figyelmez-
tet: „ki kell őket szakítanunk kvázi-evidenciájukböl, szabadjára kell engednünk az általuk felvetett prob-
lémákat; fel kell ismernünk, hogy nem azt a nyugodt helyet jelentik, ahonnan kiindulva egyéb kérdések 
feltehetők [...] hanem ők maguk vetnek fel egy egész kérdésnyalábot". (.4 diszkurziv szabályszerűségek. 
Ford. ANC.YAI.OSI Gergely.) Gond 1 5 - 1 6 . 2 7 1 . ) 

"""Vö. Kt4 .CSÁR SZABÓ Ernő: Történetiség - megértés - irodalom. 9-17. 
w Vö. LÖWY: i. m. 213. „Az indiánoknak folklórjuk, nem kultúrájuk; gyakorolt babonáik, nem vallásuk; 

beszélt dialektusaik, nem nyelveik; m ű k ö d ő kézművességük, nem művészetük [van]." A 'vadak' nem fel-
tétlen indiánok' - a bennszülött' tágabb értelmet is megenged: érthető a fenomenológia értelmében vett 
'vad értelemként' (sens sauvage) is. 'Világát' ekkor, melyből valami idegenként és egyszerre ismerősként 
felbukkan, olyan fenomenológiai mezőként képzelhetjük el, „amelyen semmilyen értelemadásra vissza 
nem vezethető (...) értelem képződik". Lásd TENGELYI László: Élettörténet és önazonosság című tanulmá-
nyát (Holmi 1998. április, 539.) vagy Élettörténet és sorsesemény című kötetét (Atlantisz, 1998. 42. vala-
mint 125-133.). 
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'nyelvtana' is elfedte, és újra és újra elfedi a kontingens történelem eseményeit, 
a korszakok alatt zajló és velük nem feltétlen összecsengő eseményeket. Az iro-
dalomtörténettel szembeni idegenkedésnek - ha nem is első, de talán legismer-
tebb példájaként - hangot adó Wellek60 dilemmájáit számos kísérlet igyekezett 
és igyekszik mindmáig 'feloldani'. A közülük itt bemutatott három és más, 
további 'szökési kísérletek' a 'két titok' (forma és korszak) celebránsaként - egy-
szerre 'írásmódként' és 'a világgal szemben elfoglalt attitűdként' - olyan aprio-
risztikus alapfogalmakat működlelnek, melyek - hogy a művészettörténet-írás-
ból vett hasonlattal éljünk: - végső soron „a[z irodalomtörténet-elméleti] 'stílus 
kettős gyökeréről' szóló"61 nagy elbeszélés keretén belül nyerik el értelmüket. 
A kantiánus fogalmiságnál maradva: egy 'transzcendentális irodalomtudományi' 
szemléletmód keretén belül, mely - Benjamin fentebb utalt rá - „az őrült tudat 
egyik fajtája". A jelenlegi episztemológiai konstellációban csakis az ezen 'őrült 
tudathoz' tartozóknak 'lehet történelme' (a sajátjuk, és önmaguk által megíran-
dó), akik önmagukat a nyelv eszközeként beállítva, szelektív és önidentifikáló 
eljárásaikkal igyekeznek a történelmet aktualizálni. Ha írható történelem, akkor 
például éppen egy ilyesfajta, többé-kevésbé elleplezett szándék történeteként 
írható. Ennek a történetnek, aktuális aktualizációjaként a fentiek - Kant, 
Schelling, Benjamin, valamint az irodalomtörténet elméletét író diszkurzív kö-
zösség - csupán számos egyéb melletti, esetleges fejezeteit adhatják. 

60 René W E L L E K : AZ irodalomtörténet bukása? Helikon 1 9 7 1 / 1 . 
61 Erwin PANOFSKY: A Kunstwollen' fogalma. In: A jelentés a vizuális művészetekben. (Ford. TELI.ÉK 

Gyula.) Gondolat. Bp.. 1984. 23. A 'Kunstwollen' fogalmát tisztázó Panofsky-szöveghely pontos megfo-
galmazását adja dolgozatunk célkitűzésének — egyben adalékként szolgál konklúziónk értelmezéséhez: 
„a jelen kísérlet, mely semmiképpen sem vállalkozhatik ilyesféle, ha szabad úgy mondani: transzcenden-
tális-művészettudományi kategóriák levezetésére és rendszerezésére, hanem a dolgozat központi fogal-
mát kívánja pusztán kritikai alapon védelmezni a téves értelmezésekkel szemben, hogy a fogalom felfo-
gására irányuló tevékenység módszertani előfeltételeit megvilágítsa, nem tekintheti céljának azt sem, 
hogy a művészi szemlélet effajta alapfogalmainak tartalmát és jelentését az iménti utalásokon túl is nyo-
mon kövesse; maguk ezek az utalások azonban kijelölhetik az irányt, amelyben egy effajta rendszeres 
vizsgálódásnak haladnia kell. (25. - kiemelés tőlem) 
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IRÁNYZATI POÉTIKÁK EGYÜTTÉLÉSE KASSÁK KÖLTÉSZETÉBEN 

A számozott költemények irodalomtörténeti szempontú elhelyezésének legna-
gyobb problémáját sokáig az jelentette, hogy a Kassák-életművet az egyes euró-
pai avantgarde irányzatok mentén felosztó szakirodalom számára nyilvánvalóan 
gondot okozott a húszas évek magyar avantgarde lírafordulatának meghatáro-
zása, mely - ahogy a poétikai vizsgálatokból ma már láthatjuk - nem egyértel-
műen egy új irányzat megjelenésének jegyében zajlott le. Az irányzati szem-
pontú közelítésmód azonban ettől függetlenül is problematikus volt. Már az sem 
jelenthető ki minden további nélkül, hogy a magyar avantgarde mozgalom indu-
lása az első jelentősebb avantgarde irodalmi irányzatnak is tekinthető moz-
galom, a futurizmus poétikai eszközeinek átvételével és részben magyarításával 
vette volna kezdetét. Kassák első kötetének lírájában és az egész születőben 
lévő magyar avantgarde esztétikai nézetrendszerében legalább olyan mértékben 
jelen van Whitman és Ady hatása, mint Marinettié. Mindjárt A Tette\ső számában 
olvasható egy Ady védelmében írt tanulmány Franyó Zoltán tollából, s a Nyugat 
legnagyobbjának hatása, ha nem is mindvégig poétikai értelemben, az avant-
garde mozgalom utolsó éveiben is fellelhető a különböző műfajú szövegekben. 
A Diogenes című folyóirat például még 1925-ben is közölte folytatásokban Ady 
angolra fordított verseinek gyűjteményét, mely Gáspár Endre munkáját dicsérte. 

Kassák első kötetének versein azonban kétségtelenül megfigyelhetjük a futu-
rista poétika jellemző jegyeit, s tehetjük ezt annak ellenére, hogy amikor Kassák 
A Tett tizedik számában közölt Programm harmadik pontjával egyértelműsíti, 
hogy a magyar avantgarde művészet „nem esküdhet egyetlen izmusra sem", 
elsősorban Marinettiék mozgalmát veszi célba ezzel. Talán ez volt az egyik gesz-
tus, mely megteremtette a feltételt ahhoz, hogy a magyar avantgarde mozgalom 
Kassák saját, minden időszakban markánsan körülhatárolható esztétikai nézetei 
ellenére is poétikai értelemben az útkeresés állapotában maradt - egészen lezá-
rulásáig. Az európai avantgarde mozgalmakra nem annyira jellemző „többizmu-
súság" rakár a különböző irányzatok egyidejű jelenlétének értelmében) Kassák 
meghatározó hatalmi pozíciója mellett is a magyar avantgarde művészet kétség-
telen jellegzetessége. 

Ha ezt a tételt Kassák költői életművének avantgarde korszakára próbáljuk 
vonatkoztatni, úgy megfigyelhetővé válik, hogy első kötetei mennyivel „sokré-
tűbbek" annál, mintsem hogy egy-egy izmus alá sorolhatnánk azokat. Az Éposz 
Wagner maszkjában tizenhárom költeménye közül csak a sokat idézett Brrr... 
bum... bumbum... kezdetű alkotás tekinthető minden tekintetben a futuriz-
mus költészetnyelvét alkalmazó műnek. A kötet fennmaradó költeményei eseté-
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ben pedig nem az én-disszimilációt a szintaxis felbontásán keresztül végrehajtó 
futurista verstechnika tökéletlenebb megvalósulásával van dolgunk, hanem egy 
attól független, a magyar irodalomban elsősorban képi szerkesztéstechnikájával 
újat alkotó lírával, mely a versszerkezet egészét tekintve azonban általában meg-
őrzi a hagyományos történetmondó lineáris időbeliség szervezőelvét (Kelet felől 
bús, téveteg karavánt öklözött az éj..), egy konkrét életvilágbeli szituációra 
való referenciális utalást (Zöld szőnyegén gubóztam a csókkerített háznak...) 
vagy a közvetlen érzelemkifejezés és az értékszempontokat érvényesítő közöl-
ni akarás nyilvánvaló intencióját (Ó, Élet, élet, mi sírunk, mi sírunk, panaszko-
dunk és Most téged énekellek...). A kötetet záró költemény pedig, sejthetően tu-
datos szerkesztés eredményeképpen, már a későbbi aktivista-expresszionista 
művek modalitását juttatja eszünkbe. A költemény sorai, hasonlóan a Most téged 
énekellek... kezdetű vers hangütéséhez, még erőteljesen whitmani hangnem-
ben szólalnak meg, de helyenként már a kollektív én szemszögéből tekintenek 
az emberiség egészére, melynek egyszerre része és kirekesztettje a költői én. 
A költemény két közösségi létforma pólusai mentén osztódik fel, melyek egyi-
ke a robotos hétköznapok világa: 

„Rossz sorsunk féktelen emészti a dús percet, 
hogy holnap még vaksibb gubóba szőjjön a gond, 
s holnap, ha pórázról emlékezünk, 
jajongva térdre törjük szebbik énünk." 

A másik pedig az ünneplő közösség derűje, amelyhez felemelkedni kíván az 
ekkor már első személyben megszólaló lírai én: 

„Ó, két kezem, két asztaltól elvert jobbágy, 
ma tartsatok üres, mély tálat a bőséges ég alá, 
hogy nálam nézze meg magát négy sarka a világnak 
s lássam meg én is a kért földi tájat, 
hol boldog ember áll a dombon 
és fehér zászlaját nevetve lengeti 
a bús rokon felé." 

Az ünnepnek mint az „életöröm" megnyilvánulásának ez a típusú tematizációja 
már kétségtelenül a két nagy expresszionista-aktivista költemény, Az örömhöz 
és a Mesteremberek versbeszédét szólaltatja meg, melyek - ha a versek eredeti 
megjelenési dátumát és nem a későbbi, kötetbeli helyüket tekintjük - közvetlen 
folytatói az Éposz Wagner maszkjában kötetet záró költeménynek: mindkét em-
lített mű még 1915-ben keletkezett, közvetlenül Kassák első kötetének megjele-
nését követően, s A Tett első és harmadik számában láttak napvilágot. 

A Hirdetőoszloppal című második Kassák-kötet verseivel kapcsolatban ha-
sonló problémákat vethetnénk fel. A recepciótörténetből ismert adat, hogy az 
aktivizmus és az expresszionizmus fogadtatásának kezdeteit egyaránt 1919-re 
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tehetjük, tehát nem sokkal előbbre, mint a szintén megkésve érkező dadaista 
irányzatét. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a magyar avantgarde alkotók-
nak ne lett volna tudomásuk az említett irányzatokról (a Ma például rendszere-
sen hirdette a Die Aktion számait), mint ahogy azt sem, hogy az európai irányza-
toknak ne lett volna magától értetődő befolyásuk a magyar mozgalomra, csak 
annyit, hogy a nem elhanyagolható, bár az európai mozgalmakkal összehason-
lítva kevésbé önreflexív teoretikus irodalom mellett, mely sokkal inkább világné-
zeti, mint esztétikai jellegűnek nevezhető, poétikai szempontból leggyakrabban 
- a saját vívmányoktól eltekintve - irányzatilag kevert irodalmi formákat öltött. 

Ha azonban közvetlen poetológiai vizsgálatok helyett magukhoz az alkotók-
hoz, jelen esetben Kassákhoz fordulunk, hogy a költészetnyelv alakulástörténe-
tét feltárjuk, hamar eltévedhetünk a világnézet és az esztétikai koncepciók 
vegyiilékének tömegében, még kifejezetten poétikai kérdések tematizációja 
esetén is. Elegendő, ha csak egy példát említünk a dolgozat témájához szoro-
sabban kötődő terület, a számozott költemények kapcsán. Kassák egy interjú-
ban a következő mondatokkal írja körül saját, immár az aktivista utópiáktól vég-
leg elszakadni látszó és a mai nézőpontból megítélve több avantgarde jegyet 
felmutató számozott verseinek jellegzetességét: „A kérdés második fele, hogy a 
tömeg nem értheti meg ezt az irodalmi formát. Erre azt felelem: igaz, hogy a tö-
meg nem értheti meg ezt az irodalmi formát, de nem azért, mert ez az irodalmi 
forma túl komplikált, hanem mert túl egyszerű... Képzelje el, ha egy agyontech-
nikázott Babits-sor mellé például ezt az abszolút egyszerű sort írom le magam-
tól: 'S a szolgáló 1 389 425 koronáért a sültgalambot még mindig áthozhatja a 
korcsmából.' A Babits-sort itt minden skmpulus nélkül mint értelmeset fogják el-
fogadni, ezen a soron pedig, anélkül hogy észrevennék benne mai tragédiánkat, 
a legvidámabban röhögni fognak."1 Kassák érvelése több ponton is problemati-
kusnak látszik. Ha csak a 15. számozott versből idézett sort magát vizsgáljuk, 
akkor is rögtön szemünkbe tűnhet a szövegrészletnek legalább egy olyan ele-
me, mely a mondatot jelentéstani értelemben nyitottá teheti, elbizonytalaníthat-
ja és többértelműsítheti. Kassák beemel s azután lerögzítetlenül hagy egy kon-
vencionális jelentéskörrel rendelkező elemet, a „sültgalamb" kifejezést a 
verssorba, amellyel már önmagában is gátat vet egy, az interjúban általa sugallt 
erőteljesen referenciális olvasási mód érvényesíthetőségének. Az említett elem 
sokkal inkább megfosztja lehetséges rögzíthető jelöltjétől az „1 389 425 korona" 
és a „korcsma" kifejezéseket, mintsem maga elveszítené konnotatív energiáit. 
Emellett azonban magától értetődően adódik egy másik vizsgálati nézőpont is, 
amit pedig Kassák egyáltalán nem vesz figyelembe, melyet az idézett verssor 
szövegkörnyezetéből, a 15. számozott költemény egészéből nyerhetünk, s 
amely újabb jelentésbővüléseket és -módosulásokat eredményez. A vers első 
olvasásra meglehetősen egyértelmű értékrendszer mentén épül fel (hasonlóan 
az aktivista költeményekhez), amely képileg ábrázolható ellentétekben is kiraj-

' Németh Andor beszélgetése Kassákkal. Jövő 1922. febr. 19. 3. Idézi DI :RÍ :KY Pál: A easbetontorony 
költői. Argumentum, Budapest. 1992. 80. 
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zolódik. A felfelé röpülő, „felemelkedő" dolgok sora összetartozni látszik („a jó 
szív röpül az üvegbúrában harangok fölemelkednek / s a haldoklók szintén föl-
emelkednek") abból a deklaratív hangnem által konstituálódó nézőpontból, 
mely ezekkel a „világ csontszínű magját", a forgó turbinákat és a komolyság esz-
ményét állítja szembe. A szembeállításnak az utóbbi pólusa azonban már nem 
képződik meg egyértelmű értékkategóriák mentén. A Kassák-versek prófétai 
hanghordozása a számozott versek szövegeinek majd mindegyikében, ahogyan 
A ló meghal a madarak kirepülnek hasonló modalitású soraiban is, erőteljes iro-
nikus többletjelentéssel bővül, mely magát az expresszionista „O, ember" test-
vériességre buzdító himnikus és gyakran tanító szándékú hangnemét is ironikus 
kijelentéssé formálja át. A 15. számozott költemény komolyság-kultuszát {„csak 
az ólomfejű komolyság menthet meg bennünket az ördögtől / ó jaj jaj / legyünk 
hát valamennyien komoly emberek testvéreim ") részben épp az a fokozott, néha 
már-már siránkozó hangnem hitelteleníti, mellyel a vers alanya megszólal és 
olvasóját megszólítja. Ezt erősíti a bizonyosság deklarációjának módozata, mely-
lyel a költemény zárul, összekapcsolódva végső soron az említett „sültgalamb" 
kifejezéssel is: 

„mi bizonyosan tudjuk 
az ember azért született hogy szépen éljen 
s a szolgáló 
1 389 425 koronáért a sültgalambot még mindig áthozhatja a korcsmából" 

A vers utolsó sora jelentős mértékben elbizonytalanítja az előzőleg kategoriku-
san kijelentett tételt, mivel a „még mindig" kifejezés időbeli kétértelműsége fel-
oldja a mondatok közötti szemantikai viszonyok egyértelműségét (Kassáknál a 
szintaxis szintjén képződő többértelműségek csak nagyon ritkán figyelhetők 
meg): a szókapcsolat utalhat egyrészről egy a jelenben még fennálló lehetőség-
re, mely részét alkotná ennek a bizonyos, a vers alanya által sugallt „szép élet-
nek", másrészről azonban egy fennmaradó, mintegy jobb híján biztosított jö-
vendő lehetőségére is, melynek révén nem utolsó sorban a „sültgalamb" 
szóösszetétel is újabb jelentésbővülésen mehet keresztül. A „sültgalamb" a ver-
set ily módon olvasva az elérhetetlen „komolyság" pótszerévé válik csupán, a 
megígért - pontosabban a versbeli beszélő által teljes bizonyossággal előre jel-
zett - „szép élet" (akár a Földi Paradicsom békéjének) tátott szánkba repülő, 
megcsúfolt jelképévé. 

A számozott költemények poétikai újdonsága minden bizonnyal nem csupán 
annyi, hogy Kassák húszas évekbeli, a dadaizmus hatását kétségtelenül magán 
viselő költészete képes volt túllépni az aktivizmus-expresszionizmus profetikus 
hangnemű versnyelvén és szerkesztési technikáin, hanem az, hogy ezt a tovább-
lépést Kassák a nyelvi alakzatok többérteiműsítése felé tette meg, ellentétben 
számos olyan alkotóval, akiknél az 1920 decemberében Magyarországra érkező 
dadaista irányzat hatása egyértelműen kimutatható ugyan, de magát a dadaiz-
must inkább a provokáció és polgárpukkasztás céljaira használták fel, ennyiben 
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tehát részben belül maradtak a közvetlen értékközvetítés alapján megképződő 
korábbi paradigmán, még ha annak áttételesebb módját használták is, s nem a 
versnyelv fokozottabb deszemiotizációjának lehetőségét látták benne. S még ha 
ez az út nem jelentett is egyértelmű visszalépést vagy lemaradást az egész avant-
garde mozgalomhoz képest - Barta Sándor húszas években írt dadaista művei 
például önmagukban nem mondhatók értéktelen alkotásoknak - az évtized má-
sodik felében a magyar avantgarde irodalomban is jelentkező kísérletezőbb da-
daizmus fényében (Palasovszky Ödön, Kristóf Károly) azonban jól látható, hogy 
a Barta által választott útnak - Moszkvába költözésétől függetlenül - sem lehet-
tek volna nagyobb távlatai. 

Kassák számozott versekkel megteremtődő, s azok keletkezése folyamán is 
állandóan alakulóban lévő versnyelvét egyértelműen az aktivista kétpólusú köl-
tészet ellenében, illetve azon túllépve alkotta meg. Ahogy a számozott költemé-
nyek legelső darabjába ezt bele is foglalja, maga is érezte a változást és annak 
radikalitását: „Kinek adjam ezt az új könyvem első nekiszaladás az új Kassák 
felé. "A változásról magáról azonban már nem állíthatjuk, hogy - például Barta 
Sándor életművével összehasonlítva - valamely új izmus beköszöntének hatá-
sára következett volna be. A dadaista és szürrealista Kassák-címkékkel ezért 
elővigyázatosan kell bánnunk. Kassák látszatra sok mindent megőriz korábbi 
verseinek elsősorban modális regisztereiből. Az expresszionista, részben Whil-
mantól örökölt kinyilatkoztató hangnem és a többes szám első szentélyű meg-
szólalásmód, ahogy a 15. számozott költemény kapcsán is látható, sokáig jelen 
van a versekben. Ám a prófétai hang által közvetíthető tartalom a legtöbb eset-
ben elhasonul a sorok kölcsönviszonyai által teremtődő előre és visszafelé egy-
aránt ható szemantikai mezőben. A !ó meghal a madarak kirepülnek híres rész-
leteiben ráadásul a Kassák életművet az aktivista korszak felől tekintő mai 
olvasó szinte úgy érezi, Kassák az aktivista vátesz-költői szerepen s egyszer-
smind saját korábbi önmagán is gúnyolódik a költemény bizonyos kijelentései 
által: 

„...esküdjetek meg hogy ezután csak a tiszta gatyamadzag 
varázshatalmában hisztek 

szólaltam meg egészen váratlanul 
s láttam amint a hangom erre felé jön a szomszéd udvarból 
én költő vagyok 
tehát csak tudom 
a lámpások azért égnek jól mert kétszer turatámó 
és tele vannak petróleummal" 

A profétikus-kinyilatkoztató hangnem az idézett részletben kétszeresen is eltá-
volítva jelenik meg: egyrészt tematikus síkon (egy részeg ember értelmetlen, da-
daista versmondatai) másrészt képi ábrázolás révén (a saját hangjától elide-
genedő, azzal vizuálisan is szembesülő beszélő képében). Mindezek után az 
önmagát költőként azonosító versbeszélő megszólalásának hitele erőteljesen 
elbizonytalanodik a verset olvasóban, s ezt csak tovább fokozza, hogy a tudás 
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bizonyosságának deklarációja itt is, mint a versben oly sokszor, egy értelmetlen 
kijelentésbe torkollik. 

Kassáknak az idézett interjúrészletben azonban kétségtelenül igaza van ak-
kor, mikor az új versekkel kapcsolatban nem azok túlbonyítottságát hangsú-
lyozza, hanem ennek éppen ellenkezőjét, vagyis, hogy a számozott versek szö-
vegei „túl egyszerűk". Elegendő csak egy felületes összehasonlítást elvégezni 
ahhoz, hogy láthatóvá váljon, az Eposz Wagner maszkjában című első kötethez 
képest a számozott versekből mennyire kivesznek az antropomorfizáló, díszítő 
jellegű jelzői metaforák, s így a túlzsúfolt képek jelentős mértékben egyszerű-
södnek, de - tegyük hozzá - a költemények ezzel párhuzamosan szerkezetileg 
jóval összetettebbé is válnak. Kassák ebben az értelemben nem alaptalanul 
használta az irodalomtudományi szempontból meglehetősen problematikus, sa-
ját korszakában használatos „konstrukció", „konstruktivizmus" kifejezéseket. Ez 
az „építkezés" azonban, a szigorú értelemben vett tudatos szerkesztés nem egy-
értelműen hagyta rajta nyomát a költeményeken. Mikor azt hangsúlyozzuk, 
hogy a jelkapcsolatok állandósulása ellen folytatott harc az avantgarde egyik, ta-
lán legfontosabbnak tekinthető heroikus vállalkozása volt, észre kell vennünk 
azt is, hogy a deszemiotizációnak mint avantgarde nyelvi magatartásformának 
kassáki alkalmazása még a számozott költeményekben sem következetesen vé-
gigvitt folyamat. Általános értelemben igaz ugyan, hogy a számozott költemé-
nyek darabjai azok, amelyek mind a versek egész szerkezetét, mind a deszemio-
tizált elemek tropológiai kapcsolatait illetően a leginkább heterogén jellegűnek 
és összetételűnek mondhatók, a konstrukció szintaktikai és szemantikai uralom-
jellegét azonban nem minden esetben képesek elkerülni. Kassák ugyanis, mire 
életművében a számozott költemények írásának időszakához érkezett, részben 
már olyan topikus állandósággal rendelkező költői nyelvet használt, mely a 
deperszonalizációs eljárásokhoz való ambivalens viszonyulásával együtt, az 
avantgarde poétikai technikák következetes alkalmazása elé gyakran akadályo-
kat gördített. S emellett - tehetnénk hozzá - saját művészetéről írt munkáiban is 
lépten nyomon olyan kijelentésekkel találkozhatunk, melyek húszas években 
született alkotásait és esztétikai nézeteit megpróbálják az aktivista világ- és mű-
vészetfelfogás képzetköréhez kapcsolni, néha érezhetően irreleváns módon. 
Ennek köszönhető, hogy 1925-ben írt híres A korszerű művészet él című tanul-
mányának izmus-koncepciójában, melyre később izmus-történetének gondolat-
menetét is építette, az aktivizmus a konstruktivizmus nagy összefoglaló irányza-
tának zászlója alatt sorakozott fel — a mai olvasó számára kissé meglepő módon. 
Kassák az expresszionizmust „szentimentális és érzelgősségbe fulladt lelki-
séggel"2 vádolja, az aktivista művészetben viszont továbböröklődő viszonyt lát 
a műalkotással és a világgal való általa kívánatosnak tartott kapcsolat természe-
tét illetően. Az aktivizmus és konstruktivizmus szoros egységének alapjává két 

2 A tanulmánynak több megfogalmazása is létezik Kassáktól, én itt Az izmusok történetibe is bekerülő 
változatot használom: KASSÁK Lajos: A korszerű műrészét él. In: uő: Az izmusok története. Magvető, Buda-
pest, 1972. 5-30. 22. 
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fogalom válik: a - talán poétikai szempontból érdekesebbnek tekinthető - „épí-
tés" fogalma és az ehhez kapcsolódó nem individuális ember eszméje. A kon-
struktivizmus annyiban folytatója az aktivista mozgalomnak, állítja Kassák, 
amennyiben a négyszög a „kollektív világszemlélet formai megtestesítője".3 

Ebből az önmagában következetesen felépített koncepcióból világosan látha-
tó közvetlen és közvetett hatások vezetnek a számozott versek poétikai rend-
szere(i) felé. Kassák a húszas évek időszakára végleg elvetni látszik, még akkor 
is, ha saját nyilatkozatai gyakran ellentmondanak ennek, a közvetlen érzelemki-
fejezésre irányuló költői nyelv alkalmazásának intencióját. Ahogy a 15. számo-
zott költemény és A ló meghal... kapcsán láttuk, az expresszionista modalitáséi 
versmondatok a költemények szerkezeti meghatározottságaiból, illetve az ala-
kok és szituációk megformálásának mikéntjéből adódóan elveszítik közvetlen, 
életvalóságra vonatkozó érvényesíthetőségük biztosítékait. Kassák nyelvhez va-
ló viszonyulása azonban továbbra is problematikus marad. Az eszköz jellegű 
nyelv válságát deklaráló esztétista tradíció ellenében fellépő avantgarde mozga-
lomnak a deszemiotizáció jegyében végrehajtott nyelvfelfogásbeli váltása Kas-
sák számozott verseiben lelhette volna meg magyar megvalósulását. Hogy ez 
nem következett be egyértelműen, annak okát azonban nem Kassák észelvűsé-
get hirdető művelődéseszményében kereshetjük, inkább az előzőekben említett 
„építkezés"-eszme konstruktivista kényszerében. Ennek poétikai megvalósulá-
saiként tekinthetünk véleményem szerint azokra a költeményekben újra és újra 
felbukkanó nyelvi elemekre, melyek lassanként, a montázs elvének radikáli-
sabb alkalmazása ellenére is, a jelölés folyamatának bizonyos fokú rögzüléséhez 
vezettek. A húszas évek verstermésének végigolvasása azt a benyomást kelti, 
hogy a számozott költemények szövegei, és ezt maga a számozás alkalmazása 
is erősíti, szinte felhívják arra az olvasót, hogy a három kötetnyi verset egyetlen 
önmagába záródó ciklusként olvassa, amelynek darabjai, és - Kassák szavaival 
élve - az azokat felépítő „téglák", a cikluson belüli referencialitással rendelkez-
nek, vagyis közvetlenül visszautalnak korábbi előfordulásukra. Az elemek re-
dundanciájának vagy identikus ismétlődésének kérdése a számozott költemé-
nyek kapcsán egyáltalán nem egyértelműen eldönthető alternatívaként vetődik 
fel. Paul de Man Lyric and Modernity című korai tanulmányában, ahol a mo-
dernség irodalmára az ötvenes-hatvanas években gyakran s olykor talán elha-
markodottan alkalmazott „homályosság" fogalmát bírálja, felhívja a figyelmet 
arra, hogy bizonyos, a modernséghez sorolható irodalmi művek esetében elke-
rülhetetlen a szövegközi olvasásnak az a stratégiája, mely nem feltétlenül dissze-
minatív értelemben vett jelentéssokszorozódáshoz vezet, hanem - legalábbis 
első lépésben - pusztán a homályosság efféle elhamarkodott tételezésének el-
kerüléséhez. „Egy kis leleményességgel több értelmezés is adódhat akkor, ha 
mindig emlékezetünkben tartjuk azt az önmagát magyarázó (auto-exegetic) 
szimbolikus szótárt, amit Mallarmé ebben az időszakban kifejlesztett"4 — írja. 

41. m. 26. 
11n: Paul de MAN: Blindness and Insight. University of Minnesota Press, Minneapolis. 1983. (1971.) 178. 
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Mallarmé Tombeau de Verlaine című versével kapcsolatban ebből a módszertani 
kiindulópontból alkot meg de Man egy önmaga által ugyan véglegesnek nem 
tartott, de erőteljesen lerögzített jelentések megteremtésével kidolgozott inter-
pretációt. 

Kassák számozott költeményei kapcsán szintén felvetődő probléma lehet, 
hogy egyes versrészletek vagy elemek értelmezhetőségére csak azokon az 
ismétlődő és már-már szimbolikus jelentésre szert tevő egységeken keresztül 
adódik lehetőség, amelyek hálóként szövik át a száz számozott költemény szö-
vegét. Deréky Pálnak a 70. költeménnyel kapcsolatos interpretációja beszédes 
példája lehet annak, hogy egy Kassákra rákényszerített javítással (a Mában ere-
detileg A virágnak agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla sor később mó-
dosítva, A virágnak árnyéka van a felhőnek aranyból koronája formában jelent 
meg a versolvasók körében okozott felháborodás miatt) hogyan válhat majd-
hogynem értelmetlenné egy kassáki verssor, amelynek pedig az első változat-
ban adekvát allegorikus értelmezése adható, s ennek következtében természe-
tesen a költemény egésze is.5 A példa jól mutathatja a számozott költemények 
szövegeinek az interpretációs folyamat során fellépő működési mechanizmusát, 
és ezen keresztül Kassáknak az avantgarde mű radikális deszemiotizációját 
néhol privát szövegközi felettes jelentésrendszerbe transzformáló, „építkező" 
poétikai technikáját, illetve ennek következményeit. 

A következőkben a 18. számozott költeményről egy leszűkített szempontrend-
szer alapján próbálok meg bizonyos megjegyzéseket tenni. A megfogalmazható 
tézisem a következő: ha csak az egyes avantgarde irányzatok poétikai eszköz-
rendszeréből adódó szempontokon belül mozgunk is, de magukat az irányzato-
kat nem a versek és ezen keresztül az egész kassáki életmű felosztására és kor-
szakolására használjuk fel, a művek homogénnek látszó jelentésmezője nem kis 
mértékben többértelműsíthetővé válik. Ez a közelítési szempont persze nem le-
het egyedüli érvényű, s az értelmezés során természetesen ki kell egészülnie 
konkrétabb alakzatelméleti-tropológiai elemzési szempontok alkalmazásával is. 

A 18. számozott verssel kapcsolatban rögtön filológiai problémákra kell fel-
hívni a figyelmet, olyan problémákra azonban, amelyek az értelmezés szem-
pontjából egyáltalán nem elhanyagolhatók. A Kassák összes verseit összegyűjtő 
kötetben a költemény több elemében is eltér attól a változattól, amelyet a Ma 
1922. évi első számában találunk.6 A két vers „oszlopainak" egész tagolása más, 
az összes versekben a költemény első oszlopa csak az oldal felénél kezdődik, 
így a vers minden egysége elcsúszik, s az összkép jelentősen megváltozik. Eltér 
továbbá a költeményt záró „sir" szón lévő pont mérete. Eltér ezeken kívül a köl-
temény betűtípusainak egésze, az összes versekben egy kézírásos (vagy azt imi-

5 V Ö . D E R É K Y P á l : i . m . 1 2 5 - 1 2 9 . 
6 Kassák Lajos összes versei I. Magvető, Budapest, 1969. 194-195. Élihez még azt is hozzá kell tennünk, 

hogy az 1921-es Világanyám című kötetben a költeményt felbontva, az egyes hasábokat külön oldalra 
helyezve jelentették meg. 
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táló) szedésben olvasható, a kiemelések jellege és helye azonban nem változik 
meg, ezért erre nem térek ki a következőkben. Ami a legfontosabb eltérés azon-
ban, és fontos szerepe lehet az elemzésben, az maga a „cím". A 'cím' szót nem 
csak azért kell idézőjelben használnunk, mert a számozott költemények szá-
mokkal való jelölése maga is a cím funkciójának átértelmezésére utalhat, hanem 
mivel a '18'-as szám egyáltalán nem bizonyos, hogy a költemény címeként, illet-
ve nem csak akként szerepelhet az eredeti szövegben. Ha kinyitjuk a Ma 
1922/1. számát, mely január elsején jelent meg, láthatjuk, hogy a folyóirat a 18. 
oldalon kezdődik, rögtön a szóban forgó költeménnyel, s az oldalak tetején ta-
lálható lapszámozás innentől kezdve folytatódik tovább, már a vers másik olda-
lánál (3-4. oszlop) is a 19-es számmal. A 18 tehát lapszám, mondhatnánk, a vers-
nek pedig, ahogy azt a tartalomjegyzék hátul mutatja, nincs címe, csak annyit 
olvashatunk, hogy Kassák Lajos: Képköltemények. Ha azonban a másik változat-
hoz fordulunk, és immár a vers szövegét is segítségül hívjuk, a 18-as szám integ-
rálhatóvá válik magába a szövegbe is, amellyel szintén eltűnhet címbéli funkciója. 
A 18 mint szám jelölheti az este szó sorszámát, ha az „elmúlt a 19 nap" sorokkal 
olvassuk össze.7 Ezek a viszonyok a költemény határainak kitágítását és elbi-
zonytalanítását egyszerre jelzik: a margókra kilépő mű a művészetnek az aktivis-
ta tett általi kilépését is jelentheti a zárt (műfaji és institucionális) keretek közül. 

Ha megvizsgáljuk a vers vizuális jegyeit, hamar arra a következtetésre jutunk, 
hogy képversként első ránézésre tulajdonképpen nem olyan érdekes alkotás. 
Néhány ikonikus elemtől eltekintve, mint például az „utak mentén sárga kutak 
forognak", a „le hát", az „énekeljetek" vagy „a sövény mellett" összetételek, 
Kassák nem használ olyan eszközöket, melyek a képverset Apollinaire módján 
egy attól független külső képi elem által határoznák meg, mintegy előlegezve 
vagy képileg megjelenítve a vers „témáját". Ugyanakkor azt sem állíthatjuk, hogy 
Kassák a versszerkezet felbontására használta volna fel a képvers nyújtotta lehe-
tőségeket, oly módon, hogy láthatóan a fehér lapból mint szabad sík felületből 
indult volna ki.8 Az olvasás linearitása csak néhány ponton törik meg a költe-
ményben, ott is csak oly módon, hogy a szöveg többértelműsítéséhez érdemben 
nem járul hozzá. A vers legnagyobb részében leginkább csak tipográfiai kieme-
lésekkel találkozunk, melyek az adott elemek fontosságára hívják fel a figyel-
met, vagy a kifejezések érzelmi töltetének érzékeltetésére hivatottak. 

A vers összességében kollázs-jellegűnek mondható, tehát egymástól viszony-
lag távoli jelentéstartományból származó nagyobb szövegegységeket rak egy-

7 Következtetéseinkben akár odáig is elmehetnénk, hogy felvessük a problémát: vajon a 18. számo-
zott költemény szükségszerűen hozzátartozik-e a számozott versek sorozatához. A mű ugyanis jellegét 
tekintve sokban eltér a ciklus egyéb darabjaitól, emellett pedig az ebben az időszakban keletkezett két 
másik képkölteményben is találhatók számok (15, 17). s csak az egyik sorolódott a számozott versek kö-
zé, azok nyolcadik darabjaként. A felvetésnek csupán az alapján lehet ellentmondani, hogy nem találha-
tunk másik 18-as számmal jelzett Kassák-művet. 

8 P E T Ö C Z András ezzel indokolva tartotta inkább Tamkó Sirató Károlyt és nem Kassákot a magyar neo-
avantgarde képversirodalom előfutárának. Vö. Napjaink vizuális költészeti előfutára: Tamkó Sirató Ká-
roly. Tiszatáj 1988/4. 62-77. 
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más után, annak ellenére, hogy Kassák műveinek ismeretéhen kirajzolódik a 
verset olvasó számára, hogy a mű témájában ugyanahhoz az 1909-es utazáshoz 
kapcsolódik, amivel A ló meghal.. -ban vagy az Egy ember életének „Csavargá-
sok" című fejezetében is találkozhatunk, egészen más poétikai eszközökkel él-
ve azonban. Az egymástól tematikus értelemben távoli szövegegységeken belül 
elhelyezkedő kiemelések a költeményt még tovább darabolják, szentenciózus 
mondatok emelkednek ki a szövegből, megtörve a történetképzés folyamatát. 
Ha a költemény teljes képiségét próbálnánk meg jellemezni, tehát a hasábokra 
tördelést, a különböző tematikus elemek tipográfiai elválasztását, kiegészítve a 
vonalak és a függőlegesen írt sorok szerkezeti tagolásban játszott szerepével, és 
nem utolsósorban odafigyelve arra, hogy a költemény határai mintegy egybe-
mosódnak a folyóirat határaival, arra a következtetésre juthatunk, hogy a vers 
képi világa inkább újságoldalra emlékeztetheti az olvasót, mint képköltemény-
re, olyan kisebb hírcsoportok, beszámolók, felhívások gyűjteményére, amelyek 
nézőpontjából, amellett hogy a költeményen vizuálisan is uralkodnak, maga a 
visszakereshető utazás-motívum tematikus értelemben elveszíti jelentőségét. 
A vers zárlata ebből a szempontból szintén értelmezhető egyfajta híradásnak, 
amely az emberiség egészét próbálná Kassák költői alteregóján keresztül 
megszólítani.9 

A költemény a vizualitásnak és tipográfiájának köszönhetően tehát inkább azt 
a benyomást kelti, mintha a köznapi életbe lépne ki, vagyis a közvetlen megszó-
lítás intenciójával kapcsolódna össze (ez természetesen nem annyira a művé-
szettől való megfosztottságát hangsúlyozza, inkább azt a különbséget, amely 
egy avantgarde folyóiratot tematikus és hangnemi értelemben elválasztott az 
esztétista tradíció hasonló orgánumaitól): s ezáltal úgy tűnhet, az aktivista mű-
vészeteszmény megtestesülésének kifejezője. A fenti értelmezés azonban na-
gyon egyoldalú ahhoz képest, amit a vers akár képiségében is hordoz. Már a 
költemény tematikus elemei is azt a dada hatására az aktivizmustól eltávolodó 
Kassákot idézik, aki majd röviddel ezután A ló meghal... soraiban szólal meg, 
vagy az előző számozott költemények hangütésében felfedezhető. S a tipográ-
fiailag kiemelt részek éppen ezeknek az elemeknek a hangsúlyát erősítik. A „le 
hát a hálósipkákkal" vagy az „Ó mindenki / tegye be hát a fejébe a tölcséreket" 
sorok leginkább a dadaista kiáltványok hangnemére, a magyar avantgarde tra-
díción belül pedig elsősorban Barta Sándornak a korszakban írt dadaista kiált-
ványaira emlékeztetnek (például Tisztelt hullaház). Ha Barta vagy az európai 
dada kiáltványait vesszük szemügyre, egyértelmű hasonlóságot fedezhetünk tel 
az elsősorban tipográfiai elemek túlsúlyával hivalkodni akaró kiáltványok és a 
18. számozott vers között. Kassák költeményét a szakirodalomban valószínűleg 
ezért szokták, lazább szerkezetű, inkább a dadaizmusra jellemző kollázs-jellege 
mellett, a magyar dadaista irányzat fejezetén belül tárgyalni. 

9 Vö. STANDEISKY Éva: Kassák Annája című tanulmányával, melyben A Kassák-versekben többször fel-
bukkanó Anna alakját a költő alteregójaként értelmezi. - Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 676-694. 
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A képiségben is kifejeződő aktivista és dadaista világnézet és részben poéti-
ka koncepciója azonban, ha többszöri olvasásra nem is bizonytalanodik el a ver-
set befogadóban, de a költemény egy pontján bekövetkező erőteljes képi váltás 
hatására később kiegészülhet egy újabb lehetséges irányzati szempontú értel-
mezéssel. A Mában publikált talán autentikusabbnak tekinthető változat tagolá-
sa alapján a költeményt záró utolsó hasáb az „Anna / Annácskám" sorokkal kez-
dődik. A verset mindvégig kísérő erőteljes érzelmi töltés itt erősödik fel 
legmagasabb fokára, mégis itt érezzük először, hogy ehhez az emocionális 
hanghoz más képi eszközök társulnak, mint a költemény első három hasábjá-
ban. A túlnyomórészt tipográfiai elemekkel dolgozó kifejezőeszközök szerepét 
ezen a ponton kiegészíteni, részben felváltani látszik a vizualitást szerkezeti el-
rendezésként felfogó versszerkesztés elve. A hasáb majd kétharmad részét fog-
lalja el a képileg is megtört „keservesen" szó, a verset záró „sir" kifejezés pontja 
sokkal nagyobb, mint az összes versekben közölt változatban, mintegy rátelepül 
magára a szóra, mivel méreteiben meghaladja azt, a hasáb középső, majdnem 
kihasználatlanul hagyott harmadában pedig az üresen maradó képsík dominan-
ciája érezhetően felerősödik az írott szöveghez képest. 

Ha profán módon akarnánk megfogalmazni a versolvasás során szerzett 
benyomásunkat az utolsó hasábbal kapcsolatban, azt is mondhatnánk: a költe-
mény végére megérkezik a konstruktivizmus, meglehetős (leginkább az ex-
presszionista-aktivista időszakra emlékeztető) érzelgősség kíséretében. S be-
nyomásunk természetesen alátámasztható irodalomtörténeti érvekkel. Kassák 
már az 1921. november 15-én megjelent Má ban közölt képarchitektúrákat, híres 
Képarchitektúra című, első elméleti összefoglalást nyújtó tanulmányának meg-
jelenésére pedig már csak két hónapot kell várni, a Ma márciusi számában lát 
napvilágot. S ha a tanulmánynak olyan kijelentéseit idézzük fel, mint: „A kép-
architektúra nem hasonlít semmire, nem mesél el semmit és nem kezdődik el 
sehol és nem végződik be sehol" vagy a képarchitektúra az, ahova „akárhol be 
lehet lépni és minden pontján az egészet fölérezhetjük",10 akkor az utolsó hasáb 
képszerkezetének eredete s ugyanakkor a szerkezeten belül kifejeződő és an-
nak ellentmondó érzelmi tartalom képiséggel való feszültsége több szempont-
ból is értelmezhető lehet. A láthatóvá váló szabad sík felületet átszelő, felsértő 
„keservesen" szó belső monotóniájának és ikonikusságot sugalló képi megtört-
ségének, s a szakasz apokaliptikus, sőt azt a változtatni immár képtelen Isten 
alakjával még tovább fokozó expresszionista képének és hangnemének az 
említett nézőpontból vizuális értelemben riválisává válik a versszerkezetben ki-
fejeződő képiség rendje és szabályossága, a „keservesen" szót kísérő átló egye-
nesének regulázó hatalma, mely kizárólag a sík geometrikus törvényeinek en-
gedelmeskedve képileg uralja a vers befejező negyedik részét, s a versmondatot 
erőszakkal, az írás konvencióival nem törődve a „keservesen" szó belsejében 

10 Ma 1922. március, 53. 
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töri meg. Ezt egészíti ki a vizualitásban kifejeződő, természetes nyelven elural-
kodó helyesírási hiba a vers utolsó szavának ékezetében, a konstaiktivista mű-
vészeteszmény egyik alapvető kifejeződési formájának, az önmagába záródó 
körnek, a tökéletesség és lényeg, vagy Kassákkal szólva a képarchitektúra vi-
zuális megjelenésével a költemény szövegének írásképében, mely a mű zárlatá-
ra uralmi pozíciót képes kiharcolni magának nemcsak a vizualitás, hanem a 
nyelv szintjén is. 

Talán nem véletlen, hogy több antológia szerkesztői is úgy érezték, a költe-
ménynek ez az utolsó hasábja önálló műként is megállja a helyét,11 még akkor 
is, ha az egész költeményt ismerve látjuk, hogy ezzel a költemény éppen hete-
rogenitását és többértelműségét veszíti el, vagyis ebben az esetben azt a képes-
ségét, hogy különböző, egymástól ekkor már világnézetileg és poétikailag is 
távol álló irányzatokat képes integrálni, melyek egymást dekonstruálva, de sem-
miképpen sem kioltva élnek egymás mellett a műben. 

Ha összefoglalás helyett egy kölcsönzött szövegrészlettel próbálnánk vissza-
adni azt, amit a vers vizualitása kapcsán a poétikát meghatározó irányzati keve-
redésekről eddig mondtunk, az 1922/5-6. (május 1.) Ma-számban 33 címmel 
megjelenő, egyik Kassákéhoz nagyon hasonló képvers részletét vehetnénk elő, 
mely Sugár Andor munkája,12 és valószínűsíthető módon közvetlen kassáki ha-
tásra íródott. A költemény olvastán ugyanis úgy tűnhet, mintha dadaista, egyes 
szavakat kollázsszerűen egymás után és egymás mellé helyező technikájának te-
matikus rétegével Sugár Andor Kassáknak erről a verséről is beszélne. A mű egy 
része a következő szavakat sorolja fel, miután mintegy bevezető alcímként a 
„Tiszta művészetek szférája" szintagmát használja: „Szerelmek / Tragédiák / 
Futbalsport/Architektúra/ Vezércikk. "Az egyetlen „futbalsport" kifejezés kivé-
telével a részlet az említett Kassák-költemény tematikus és poétikai jegyeket 
meghatározó elemeinek szinte teljes arzenálját feltárja előttünk, s ehhez még azt 
is odaírja egy görbe vonalat formáló ferde sorban, hogy a dada se maradhasson 
ki teljesen a képből és a mű tömör összefoglalóját is megkapjuk: „Logikus egyen-
lőtlenségek. " 

11 Ebben a formában találkozhatunk a művel Az izmusok története kiadásainak hátsó borítóján is, 
méghozzá azzal a részletével csupán, amely a Afóban utolsó hasábként megjelent. 

12 Ma 1922/5-6. (május 1.) 26-27. 



Kovács Béla Lóránt 

A TIPOGRÁFIA DISSZEMINATÍV TELJESÍTMÉNYE 

- Kassák Lajos: 18. számozott költemény -

„...a szavak nem azért vannak hogy tartalmat hur-
coljanak mint a zsákhordók. . ." 

Kassák Lajos 

Kassák Lajos művei által új hang szólalt meg a század húszas éveinek tájékán 
költészetünk történetéhen, amit itthon nemcsak a kortárs recepció fogadott ide-
genkedve, de a modernség második hulláma után jelentkező irányzatok is eluta-
sítottak vagy elfeledtek. Még a hatvanas években induló hazai neoavantgarde is 
a magyar tradíciók helyett külhoni, elsősorban francia minták felé fordult, pedig 
esetében indokolt lett volna a „saját" hagyományokkal való számvetés. Kassák 
írásmódja tehát látszólag teljesen visszhangtalan maradt, amennyiben „írásmód" 
alatt szűkebb értelemben vett poétikát értünk. Valami azonban mégis megőrző-
dött belőle, bár ez épp feleslegnek is tűnhet: „írásképe" ösztönző erőként hatott 
a magyar konkrét képköltészet kialakulására. A számozott költemények képver-
sei és szövegkollázsai tehát majdnem olyan jelentős hatást tudtak gyakorolni a 
rákövetkező korok irodalmára, mint A ló meghal és a madarak kirepülnek című 
poéma, amelynek első kiadása is tekinthető képversnek.1 Vizsgálatuk ennek el-
lenére méltatlanul háttérbe szorult az utóbbi évtizedek kritikai gyakorlatában. 

Az 1921-ben megjelent 18. számozott költeménynek azért tulajdoníthatunk 
jelentős helyet Kassák költői életművében, mert játékba hozza mindazokat a 
nyomdatechnikai eljárásokat, amelyek egy utólagos távlatból beláthatóan meg-
termékenyítő erővel hatottak napjaink költészetének eljárásaira. A mű invenció-
zus tipográfiája a magyar lírában még nem ismert poétikai eljárások létrejöttét 
tette lehetővé. Kassák itt azzal kísérelte meg a metaforikus jelhasználat hagyo-
mányát elbúcsúztatni, „hogy a művészi jelek optikai ... konstellációjában próbál-
ta meg felszámolni jel és jelölt szemantikai elválasztottságát",2 így valósítva meg 
a deszemiotizáció programját. Sajátos, hogy mindeközben nem Apollinaire 
Kaligrammáihoz, hanem sokkal inkább Mallarmé Kockadobásához került közel 

1 A ló meghal és a madarak kirepülnek először a 2x21922/1-es számában jelent meg, másodjára pe-
dig 1926-ban, a Tisztaság könyve című kötetben. A két kiadás között a legfontosabb eltérés a tipográfiai 
kivitelezésben mutatkozik. Sajnálatos, hogy nincs olyan elemzése a műnek, amely bármilyen módon szá-
mot vetett volna ezzel a különbséggel. 

2 H. N A G Y Péter: Kalligráfia és szignifikáció. In: uő: Kalligráfia és szignifikáció. Veszprém, 1997. 8. 
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eljárásaiban. Ez utóbbi persze számos helyen megelőlegezte az 1912-es korszak-
küszöb jellemzőit,3 néhol pedig túl is mutatott rajta. A Mallarmé-vers megidézé-
se olyan poétikai innovációk lehetőségét is magában foglalta így, amelyek az 
avantgarde hagyományainak megújítását szolgálhatták. Történt mindez akkor, 
amikor a magyar avantgarde lírában egyébként is változások kezdődtek meg. 
Az aktivizmustól eltávolodó mozgalom olyan lehetőségeket keresett, amelyek 
költészetének eszköztárát felfrissíthették. Ennek során számos alkotó figyelme 
kép és szó, vagy tipográfia és szöveg viszonyának átértelmezése felé fordult. 

Kassák Lajos 18. számozott költeménye tehát tipográfiájával hívja fel magára 
a figyelmet, vagyis olyasmivel, ami a költészetről vallott vélekedések túlnyomó 
többsége szerint ontikus. „Egyszerű" avantgarde műalkotáshoz jutunk akkor, ha 
ettől a sajátosságától eltekintünk, és a vers strukturálódását kizárólag annak 
grammatikai összetettségére bízzuk. Peter Bürger „montázsnak",4 Deréky Pál 
pedig „digitális - analógiás"5 szövegalkotásnak hívja azt a poétikai eljárást, 
amely az ilyen „egyszerű" költeményekben működik. Ezeket egymástól függet-
len „lexiákra"6 - Kassák szavával „téglákra" — lehet osztani, amelyek belső egy-
ségét és egymástól való különbségét grammatikai és retorikai jegyek teremtik 
meg. Mivel a különböző részek nem állnak össze egységes alkotássá, ezért azok 
nem lesznek értelmezhetők az egész távlatából, illetve az egész sem a részei fe-
lől, így a „hermeneutikai kör" az avantgarde műalkotások interpretációjára alkal-
matlannak bizonyul. Ezeknek a verseknek a fragmentalizáltsága tehát „belső" és 
nem „külső" okokból fakad, azaz grammatikai inkoherenciájukból, ami függet-
len például szedésüktől. Amennyiben van értelme a líra esetében a következő 
oppozíció megtételére, úgy az előbbiek alapján elmondhatjuk, hogy ezeknél a 
verseknél sem megjelenésük formája, hanem tartalmuk lényeges. Látszólag igaz 
ez a 18. számozott költeményre is, de már a cím olvasása közben bajba kerül-
hetünk, ha nem veszünk tudomást a szöveg térbeli megjelenéséről.7 Az újszerű 
szedési eljárások ennek hagyományos pozícióját megváltoztatták. A vastagon 
kiemelt 18-as szám a szöveg első oldalának jobb felső sarkában van, magasab-
ban, mint a többi rész, de nem kezdődik följebb, mint az ,,[A EÁK ALATT...]" sor-

4 Az 1912-es korszakküszöbről a líra történetében Hans-Robert JaulS egy tanulmánya nyomán beszél-
hetünk. (Hans-Robert J A I S S : Die Epochenscwelle von 1912. Guillanme Apollinaires Zone'und Lundi 
Rue Chrisline'. Vö. Studien zum Epochenwandel der Ästhetische Moderne. Frankfurt am Main, 
Shurkamp, 1990. 216-256.) 

4 Peter BÜRGER: Az avantgárd műalkotás. Szép Literatúrai Ajándék 1997/3-4. 5-29. 
5 D E R É K Y Pál: Az olasz futurizmus fogadtatásának kezdetei a magyar irodalomban és irodalomkriti-

kában. In: uő: „Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi". A XX. század eleji magyar avantgárd iro-
dalom. Debrecen, 199«. 7-34. 

''Ezt a terminust Roland Barthes-tól kölcsönzőm, de a továbbiakban tőle némiképp eltérő értelemben 
használom. Az olvasás elemi egységét jelöli itt is, de nem olyan statikus egységet, mint az SZZ-ben. A le-
xiák nálam olyan dinamikus képződmények, amelyek az interpretáció során bármikor újrarendeződ-
hetnek. 

7 A IS. számozott költemény tipográfiai megjelenítésében hasonló anomáliára lehet felhívni a Figyel-
met, mint A ló meghal és a madarak kirepülnek című poéma esetében. A Ma 1921/2. számában lénye-
gesen másként volt szedve a vers, mint a Világanyám című kötetben. Én ez utóbbit olvasom és csupán 
néhány helyen kívánok utalni a másik változatra. 
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ral induló fragmentum. Ettől függetlenül valóban lehet úgy olvasni, mint címet, 
ami egy kötet egészébe sorolja be a rákövetkező irodalmi alkotást, de lehet úgy 
is, mint iniciálét, amely a költemény kezdő lexiája vagy annak egy része.8 Az első 
esetben a vers indítása a következő: JA FÁK ALATT / LISPITZ ÚR / FÉSÜLGETI 
/ SZÉP HAJÁT] / [ESTE]". Az utóbbi lehetőséget elfogadva viszont, a költemény 
úgy szól, hogy „[18] / [ESTE] / [A FÁK ALATT / LISPITZ ÚR / FÉSÜLGETI / SZÉP 
HAJÁT]". Látható, hogy az eltérő olvasatokban megváltozik Lispitz úr cselekvé-
sének időtartama, illetve azok a versrészletek, amelyeket felidézhet. A második 
alkalommal a 18-as szám nem „idegen" költeményekkel hozza összefüggésbe a 
szöveg nyitását, hanem a versen belül teremt számára kapcsolatot. A „[LE HÁT / 
A HÁLÓ / SIPKÁKKAL / ELMÚLT / A 19 NAP]"-pal alakít ki metonimikus, idő-
beli érintkezésen alapuló összefüggést. Akármilyen módon értjük is azonban ezt 
a rövid szakaszát a műnek, mindenképpen láthatóvá válik, hogy a grammatikai 
és retorikai szabályok csak azután tudják strukturálni a szöveget, miután a szét-
szórt töredékeket sikerült saját igényeik szerint lineárisan elrendezni. Erre per-
sze több mód is nyílik, ami megmutatja a tipográfia disszeminatív potenciálját. 
A nyomdatechnika eljárásai így viszont szövegszervezővé és olvasáspoétikai 
szempontból ontológiai jelentőségűvé válnak. Eszerint azonban nem tekinthe-
tünk el a feltűnő tipográfiától, hanem egyenesen ennek szerepére kell, hogy rá-
kérdezzünk. 

A továbbiakban leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az olva-
sás linearizáló törekvéseinek továbbra is ellenáll a szöveg. Ez az ellenállás több 
forrásból fakadhat. Egyrészt abból, hogy a tipográfiai és grammatikai egységek 
nem esnek egybe, másrészt a grammatika és tropológia közötti feszültségből, 
esetenként pedig intertextuális kapcsolatokból. Az előbb elemzett bevezető so-
rokat követően azonban térbeli megjelenését tekintve egységesebbnek tetsző 
szövegrésszel folytatódik Kassák műve, amelynek első lexiája a kezdés mindkét 
variációjának „enjambementja" lehet („[de mégis / az ér a legkeve- / sebbet / 
akinek értelme van]"), ezért inkább épp a „hagyományos" olvasásnak látszik 
szolgálatába állni. Az áthajlás(oka)t az teszi lehetővé, hogy a szedésüket tekint-
ve jól elkülönített versrészletek jelentése ugyan nem következik szorosan egy-
másból, de nyelvtanilag nincsenek kizáró viszonyban. 

A montázs-szerkezet csak ezután válik tettenérhetővé a mű grammatikai és 
retorikai összetettségében. Ezt a „[ne nyúlj a virágokhoz...]" kezdetű fragmen-
tum teremti meg. A költemény itt kezdi meg fölsokszorozni azokat a beszélői és 
hallgatói pozíciókat, amelyeket az olvasás feltárhat. Az említett versrészlet nem 
hozható sem grammatikai, sem szemantikai kapcsolatba az előtte állókkal. 

8 A Ma hasábjain olvasható versben a 18-as számot cím és iniciálé mellett oldalszámnak is vélhetjük, 
ami tovább bővíti a költemény értelmezési lehetőségeit. Én nem kívánom ezt a szempontot is bevonni 
interpretációmba, lévén ezáltal a két szövegvariáns összevetésére kényszerülnék, így estik utalok Seregi 
Tamásnak A miskolci Kassák-konferencián elhangzott előadására (SEREGI Tamás: Irányzati poétikák 
együttélése Kassák költészetében. Lásd e folyóiratszám 146-157. lapján.) 
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Ennek következtében nem feltétlenül rendelhető hozzá ugyanahhoz a beszélő-
höz, mint az előző rész, és nem feltétlenül szól ugyanahhoz a hallgatóhoz sem. 
A fragmentum tropológiája is a vers egy lényegesen későbbi részére utal, ami 
utóbb még egyenes vonalú olvasása ellen hathat. A grammatika és retorika 
szintjén beálló törés ezáltal azonban megképzi egy előre kiszámíthatatlan irányú 
jelentéssor létrejöttének lehetőségét is, ami később talán még integrálni tudja az 
egymástól elválasztott szövegrészeket. 

A „[ne nyúlj a virágokhoz / mert kihullnak a fogaid]" sorok nemcsak az előt-
te állókkal nincsenek összefüggésben, de első pillantásra úgy tűnhet, hogy a rá-
következő résszel sem, ami úgy szól, hogy „[az asszony akkor / kinyílott / az ura 
előtt / és azt mondta]". Az előbb lévő lexia egyes szám első szentélyű megszólí-
tás, ami az őt követő egyes szám harmadik szentélyű leírással semmiféle gram-
matikai kapcsolatban sincs. A két töredék között a „virágok" és az „asszony" sza-
vak mégis kötést hozhatnak létre, minthogy az első a második metaforájának is 
érthető. Kapcsolat teremtődhet ezáltal közöttük, de ez inkább „asszociatív", 
mintsem szorosabb értelentben vett tropológiai vagy szemantikai lesz. A két 
szegmentumban megalkotott összefüggés hozadéka az lehet, hogy a „ne nyúlj a 
virágokhoz" felszólítást érthetjük úgy, mint amit egy a szövegben nehezen meg-
határozható hang intéz a második lexiában szereplő férjhez. 

A vers ezután többféleképpen is folytatódhat, minthogy a szedés legalább két 
lehetőséget nyit meg az olvasás számára. Az „[az asszony akkor / kinyílott ura 
előtt / és azt mondta]" sorokra következhet az „[én / te / ő]" rész és a „[VILÁ / 
GOS / SÁG]" szó is. Az előbbi mellett a betűk hasonlósága szól, míg az utóbbit 
egy intertextuális kapcsolat látszik megerősíteni. A 22. számozott költemény egy 
helyén ez áll: „világosság / az asszony hiába verte meg az urát és viszont". Az 
olvasás linearizáló törekvései elé mindenesetre szemmel láthatóan itt is akadályt 
állít a tipográfia. 

A vers első oldalának alján található utolsó négy sor a következőképpen 
hangzik: „[aztán / minden / átsétált az egyenesbe / még két napig aludtunk]". 
Ezek szedésüket tekintve ugyan egyetlen résznek tűnnek, de a számozott ver-
sek kontextusában kettéválnak. Az első három sor egy drámai eseményt jelent 
be, amennyiben összefüggésbe hozható a 12. számozott költemény azon kije-
lentésével, amely szerint „ami a legtragikusabb az életbe / az az egyenes vonal". 
Az utolsó sor a drámai esemény bekövetkezése után történteket írja le, ám arra 
nem kapunk választ, hogy ez mi lehet. Itt is halasztódik tehát annak a jelentés-
nek a megképződése, ami majd integrálni tudja az egymástól elválasztott frag-
mentumokat. A két rész között azonban föltételezhető összefüggés, így nyugod-
tan tekinthetők azonos olvasási egységnek. 

Mint már láthattuk, a 18. számozott költemény számos verssel áll szövegközi 
kapcsolatban. Ezen kapcsolatok közül azonban külön kiemelném azt, a mely 
A ló meghal.. .-hoz köti. Kassák poémáját eddig általában az Egy ember életével 
olvasták össze és önéletrajzi műnek tekintették. Ez főleg integratív olvasatait 
erősítette, amelyek viszont a vers egyes részleteit redundáns elemként voltak 
kénytelenek kezelni. A ló meghal... fragmentumainak jelentős része között két-
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ségkívül megteremthető egy metonimikus — főleg időbeli érintkezésen, ritkáb-
ban pedig ok-okozati összefüggésen alapuló - kapcsolatsor, ami epikus művek-
kel rokoníthatja. Első kiadásának megjelenése is erősítheti ezt a vélekedést, hi-
szen folyamatos szedése novellához vagy regénytöredékhez teszi hasonlatossá. 
A 18. számozott költemény némely helye azonban ügy idézi meg a hosszúver-
set, hogy széttartó voltára hívja fel a figyelmet. A szövegszerű kapcsolatokra 
éppúgy igaz ez, ahogy a tipográfia szerepére. Már az első, látszólag ártalmatlan 
és véletlenszerű intertextuális kapcsolat is így van ezzel. A 18. számozott költe-
mény azon helye, amely úgy szól, hogy „[ez pedig a JÓ emberek me- / 
nedékháza előtt történt / / BECSBEN / aztán kimentem / az országútra ...]", „vé-
letlenül" épp azt a helyét idézi meg a hosszúversnek, amelyben először tema-
tizálódik az elbeszélt én egykori integritásának megbomlása („Bécsben három 
napig az utcán aludtunk * aztán véglegesen kicsavartuk magunkat önmaguk-
ból"). Minthogy nyilvánvaló, hogy a két mű között textuális összefüggések te-
remthetőek, figyelmünk arra is irányulhat, hogy néhol mennyire hasonló A ló 
meghal.. .-ban a tipográfia szerepe, mint a 18. számozott költeményben. Az 
előbbi befejezése például ennek figyelembevételével újabb értelmeket is nyer-
het, mint korábban. Az „én KASSÁK LAJOS vagyok * fejünk felett pedig elrepül 
a nikkel szamovár" mondat eszerint ugyanis nem véletlenül ugratja ki csupa 
nagybetűvel szedve a Cendrars-allúzió9 előtt a nevet. Ennek oka lehet az is, 
hogy a saját történetét a jelen felől elmondó beszélő a poéma során olyannyira 
eltávolodik múltbéli énjétől, hogy azzal semmiféleképpen nem válik azonosít-
hatóvá. Emiatt a hosszúvers végére már csak a történettel szemben identifikál-
hatja magát, egyetlen névre szűkítve grammatikai terét, amit szedése is elválaszt 
a többi szövegrésztől. A költemény megjelenítése ennek megfelelően itt sem 
másodlagos, mivel beleszól a jelentésképzés mikéntjébe. Visszafelé is hathat 
persze a két vers kapcsolata, de erről még majd később ejtek szót. 

A fentebb elemzett „[ez pedig a JÓ emberek me- / nedékháza előtt történt] / / 
[BECSBEN...]" fragmentum persze nem feltétlenül tekinthető oszthatatlannak. 
A költemény szedése két részre választja, amelyek közül a második így szól: 
„[BECSBEN / aztán kimentem / az országútra s a / határkövek alól / fölszedtem 
a meg- / főtt tojásokat 1234]". A szöveg itt a „vándorlás" topikáját idézi meg, ami 
később képesnek bizonyulhat arra, hogy legalább a költemény néhány helyét 
valamiképpen egységbe fogja és elrendezze. Ide tartozik az „országút" és a „ha-
tárkövek" szó ugyanúgy, mint az „átsétált" ige némileg korábban. A 18. számo-
zott költemény második oldalától kezdve tehát tematikusan is kapcsolódik A ló 

9 A „s fejünk felett elröpül a nikkel szamovár" kijelentést még a legszínvonalasabb interpretációk is az 
1917-es októberi orosz fordulat allegóriájaként értették. Ez a szöveghely összeolvasható azonban 
Cendrars Transzszibériai елргежгепек azon soraival, amelyek így szólnak: „a primitív tűz megmelenge-
ti majd szegény szerelmünket / szamovár / és nagyon polgárian szeretjük majd egymást az északi sark 
közelében" (ford. Kassák Lajosi!]). A szamovár tehát abban a viszonyrendszerben, amelyben szépirodal-
mi szövegeket olvas A ló meghal.... nem annyira forradalmi jelkép, mint amennyire konyhai kellék, ezen 
keresztül pedig egy polgári háztartás szinekdochéja. 
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meghal...-hoz, amennyiben az is egy vándorút eseményeit inszcenírozza. Rövid-
del később az „[ÉNEKELJETEK / LÁNYOK / ÉNEKELJETEK] / [A 12 KAMASZ 
pedig / 24 VATTAGOMOLYA / GOT / HAJTOTT KI A VÁSÁR / RA]" sorok is ezt 
a vélekedést látszanak igazolni. 

Kérdés lehet azonban, hogy a „vándorlás" témaköréhez miként kapcsolódhat 
az „[EKKOR már va- / lamennyien együtt voltunk / a pap levetette reverendáját 
s / kijelentette ezentúl csak este / hajlandó a kútba nézni]" sorokból álló rész. 
A választ úgy vélem, hogy a szöveg autó- és intertextuális olvasása egyaránt ké-
pes megadni. A 18., de más számozott költeményekben is a „kút" szó a bizony-
talan jövő jelképe, amely az utakhoz és az utazáshoz kötődik. Az említett jövő-
ről a 44. számozott költeményben például a következőt olvashatjuk: „ki lát majd 
le a kút fenekére ahol az előttünk még ösmeretlen idők képe van elrejtve". 
A legtöbb versben a „kút" azonban nemcsak a beláthatatlan időket szimbolizál-
ja, hanem valamiképp kötődik a vándorlás képzetköréhez is. A 18. számozott 
költeményben ugyanúgy van erre példa, ahogy az 55.-ben és az 56.-ban. Az 5 5 -
ben a következők állnak: „Merítsetek a kutakból melyeket szívetek rejtekén 
őriztek / valamennyiünkben felporzanak az elfelejtett utak", míg az 56.-ban azt 
olvashatjuk, hogy „az alvó ember néha kilép a falak közül és észreveszi hogy 
mély kutakkal és vándorló csillagokkal van körülvéve..." Az ezután következő 
„[LE HÁT / A / HÁLÓ / SIPKÁKKAL / ELMÚLT / A 19 NAP]" részről fentebb már 
volt szó. Metonimikus kapcsolatban áll a vers kezdésének egy variánsával, ezál-
tal pedig lehetővé teszi, hogy kapcsolódjék egy epikus sorhoz, amelyre felfűz-
hetjük a versben leírt vándorlás bizonyos elemeit. 

Mint említettük, visszafelé is hathat az itt elemzett vers és Kassák leghíresebb 
művének, A ló meghal.. ,-nak a kapcsolata. A 18. számozott költeményben ta-
lálható egy rövid rész, amely úgy olvassa a hosszúverset, hogy ezzel nyilvánva-
lóan önmagát is megváltoztatja. Ezt az egységet az tarthatja össze tipográfiailag, 
hogy a bal oldalán egy függőleges felirat halad - „A SÖVÉNY MELLETT" - , 
amely a jobbján futó sorokat úgy fűzi egybe, mint egy kapcsos zárójel, és amely 
az azokban leírtak helyhatározójául is szolgálhat. Az említett versrészlet így szól: 
„[mária átölelte fiát / és könnyeket virágzott / de ez sem ért már semmit / elrö-
pültek / A MADARAK / elúsztak / A HALAK] / [S A HARAN / GOZÓ] / [örökre / 
elaludt a kötélen / elaludt / szegényke / kivilágított / városok fölött]". A tipográ-
fiailag és grammatikailag is egységesnek látszó szakaszba önmagában nehezen 
indokolható törést ír be a ,,[S A HARAN / GOZÓ]" soroknak a többitől eltérő mó-
don történt szedése, ami miatt két részre válik a fragmentum. Az egységesnek 
tűnő töredék további felaprózódására magyarázattal intertextuális olvasása szol-
gálhat. A „[mária átölelte fiát / és könnyeket virágzott / de ez sem ért már sem-
mit / elröpültek / A MADARAK / elúsztak / A HALAK]" rész úgy idézi meg a 
piétá képe mellett A ló meghal.. ,-nak néhány sorát, hogy azoknak a címhez 
való viszonyát is új megvilágításba helyezi. Ezek a sorok a következőképpen 
hangzanak: „gyertek át velem a kerten * a folyó túlsó partján Mária altatgatja fiát 
* ... * mint Mária a fiát * az egész kertet az ölemben ringattam * és lejjebb * íme 
itt vannak VA márkáikkal a sameszek * sóhajok üvegesednek * virágok virágza-
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nak" A „mária átölelte fiát" és a „Mária altatgatja fiát", illetve a „könnyeket virág-
zott" és „virágok virágzanak" sorok egymásra kölcsönösen utalnak. Tehetik 
mindezt azért, mert egyik mű sem „esik áldozatául a jelentésátvitel elemi eszté-
tikai hatáselve tagadásának", minthogy szerzőjük „számos olyan motívummal 
dolgozott, amelyek alapjában véve nem voltak deszemiotizálhatók, vagy Kassák 
sem vette észre, hogy lassan maga is saját jelnyelve toposzaiként használja 
őket".10 Minthogy a két vers idézett része utal a másikra, ezért értelmezik is egy-
mást, ezen keresztül pedig beleszólnak a másik költemény strukturálódásába. 
A 18. számozott költemény először osztatlannak tűnő fragmentumának nehezen 
megokolható tipográfiai törése tehát egy nagyon fontos intertextusra hívja fel a 
figyelmet, amely felől visszatérve az olvasás az említett szegmentumot már nem 
tudja egyetlen egységként kezelni. Az integratív olvasásnak inkább szolgálatába 
álló poéma persze olvastathatja úgy is a 18. számozott költeményt, hogy az in-
kább egységes jelentés megképződésének kedvezzen. Magához hasonlóan a 
„vándorlás" témája köré csoportosíthatja például a költemény egyes elemeit. Ez-
zel csupán az lehet a probléma, hogy az előbb értelmezett szövegrész nehezen 
kapcsolható ehhez a témához. 

Amennyiben elidőzünk még egy kis ideig a 18. számozott költemény említett 
szöveghelyénél, akkor további, immár autotextuális vonatkozásaira is rábuk-
kanhatunk. A fragmentum a vers olyan egységeivel hozható összefüggésbe, 
amelyek eddig nem vagy csak részben idézték meg a „vándorlás" topikáját. Az 
„[aztán / minden / átsétált az egyenesbe]" rész például mintha épp az itt színre 
vitt tragédiát jelentette volna be. A „[ne nyúlj a virágokhoz / mert kihullnak a fo-
gaid]" felszólítás is érthető úgy ebből a távlatból, mint ami attól tiltja el megszó-
lítottját, hogy letörölje Mária arcáról a könnyeket, ezáltal pedig blaszfémiát kö-
vessen el. Az ehhez a részhez „asszociatív" módon kapcsolható „[az asszony 
akkor / kinyílott az ura előtt / és azt mondta]" sorokról vélhetjük úgy, hogy vala-
mi ehhez hasonlóan bűnös cselekedetet „hajtanak végre". Mária könnyeinek 
megjelenését a virágként kinyíló asszony képével hozzák összefüggésbe, ami 
meglehetősen profán gesztus.11 Amennyiben össze akarjuk foglalni azt, hogy mi 
fűzi egybe a 18. számozott költemény fentebb említett részeit, azt mondhatjuk, 
hogy mind kapcsolódnak valamiképpen ahhoz a gyászhoz, amelyet Mária fiá-
nak elvesztése miatt mutat, vagy amelyet a harangozó öngyilkossága kiválthat. 
Ezek szerint viszont a verset nemcsak a „vándorlás", hanem a „gyász" témája is 
stnikturálja. 

Ehhez a gyászhoz és az azt kiváltó eseményekhez meglehetősen cinikusan 
viszonyul a vers következő fragmentuma. Az alábbiakat írja róla: „[de ez is csak 
két fabatkát / és három gombot ért]". Vitatható, hogy a szöveg ezt követő -

1(1 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: ki üdvözöl léged születő pillanat..." (Alanyiság és deperszonalizáció a hú-
szas évek Kassákjánál). In: uő: Beszédmód és horizont. Bp., 1996. 153. 

11 Hasonló dolog figyelhető meg A ló meghal... „virágok virágzanak" sorában is. Ez úgy transzformál-
ja hypotextusát, az Ómagyar Mária-siralom „virágnak virága"-ként olvasott részét, hogy azt áterotizálja 
környezete és autotextuális kapcsolatai révén. Az „este láttuk amint az asszonyok lába között kinyíltak a 
virágok" szöveghelyre utal, az utóbbi pedig a virágénekek metaforikájára. 
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tipográfiailag két részre bontott - szegmentuma tekinthető-e a fentiek indoklá-
sának. így szól: „[tudni kell hogy] / [ISTEN / SZEME / MINDENT / LÁT]". Ameny-
nyiben annak tekintjük, ügy a harangozó halála s az e fölött érzett gyász azért 
válik jelentéktelenné, mert olyan értékelő távlatból lesz hozzáférhető, amely en-
nél fontosabb eseményekkel foglalkozik és lényegesen nagyobb veszteségeket 
is meg tud mutatni. Mária könnyei viszont ebből a távlatból sem tekinthetők ér-
téktelennek. Részben ez indokolja, hogy ne feltétlenül tekintsük a „[tudni kell 
hogy] / [ISTEN / SZEME / MINDENT / LÁT]" sorokat a „[de ez is csak két fabat-
kát / és három gombot ért]" állítás indoklásának. Vélekedhetünk úgy is, hogy ez 
már a következő részekhez tartozik. 

Ezek a részek ismét a „vándorlás" témájához kapcsolhatók. Közülük az első 
az „[ÉS ÉN / AZ ÖREGASSZONY / BATYUJÁT ÁTVIT / ТЕМ A PATAKON]" kije-
lentés. Ez a grammatikain kívül kétségtelenül tematikus kapcsolatba is hozható 
az előtte álló fragmentummal. Ok-okozati összefüggést tételezhetünk fel a ket-
tő között. A „[tudni kell hogy] / [ISTEN / SZEME / MINDENT / LÁT]" kijelentés 
oszcillál tehát a költemény két nagy tematikus egysége között. Éppúgy lehet a 
„gyász" cinikus megítélésének oka, mint a „vándorlás" közben végrehajtott jó 
cselekedeté. Ez rámutat arra, hogy mennyire esetleges a kisebb fragmentumok-
nak a mű főbb strukturális egységeihez való odatartozása, és arra, hogy ezek ki-
alakításában milyen nagy szerepe van a befogadó aktivitásának. 

Az előbbiek folytatásaként is érthető a szöveg következő szegmentuma. Ezt a 
vers szedése ugyan három részre osztotta, ám a tipográfiai egységek lineárisan 
következnek egymásra és grammatikai koherenciát is könnyű fölfedezni közöt-
tük. A fragmentum így szól: „[de az em- / ber tenge- / reket és le- / roskadt 
hidakat cepel a szemeiben / s hiába hogy valaki homlokunkra kente] / 
[•A CSILLAGOTJ / [szamarak nem mernek vizbe / ereszkedni a sószsákokkal]". 
A versrészlet első tagmondata az emberről, mint általános alanyról tesz kijelen-
tést. Súlyos, vélhetően leginkább lelki terheket viselő lényként állítja elénk. 
A második tagmondatban a beszélő többes szám első személyben szólal meg, 
azonosulva az emberek közösségével, amit kiválasztottnak vél. A legtöbben vi-
szont a kiválasztottságot nem képesek felismerni, pedig ezáltal válnának „köny-
nyűekké". A költemény szövege szerint az emberek épp ezért olyan szamarak, 
akik „nem mernek a vízbe ereszkedni a sószsákokkal", hogy az föloldja terhei-
ket. A fragmentum beszélője tehetetlen aufkleristának mutatkozik itt, aki lemon-
dóan figyeli azt, hogy az emberiség nem képes kilábalni önmaga okozta kis-
korúságából. Hasonló — bár ennél ironikusabb — részre A ló meghal.. .-ban is 
találhatunk. A poéma párhuzamosnak tekinthető helye a következő: „csak ezek 
a belga parasztok ne lennének ennyire piszkosak * ezek a soviniszta állatok még 
mit se tudnak a világ folyásáról * hiába állok előttük * egyik sem látja meg hom-
lokomon a csillagot". A kiválasztottság itt már korántsem magától értetődő. 
A hosszúvers megteremt egy nézőpontot, ahonnan nézve a homlokra kent csil-
lag már csak az önjelölt zsenik és szélhámosok szimbóluma, amelyet rajtuk kí-
vül nem is lát meg senki. 
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Az „[ÉN ÉHES / VAGYOK / TE ÉHES / VAGY / Ő SZIN / SZIN / TÉN / ÉHES]" 
rész a vers egésze szempontjából lényeges autó- és intertextuális összefüggése-
ket alakít ki. Ez bár sem az előtte, sem az utána lévő fragmentummal nem tűnik 
kapcsolatba hozhatónak és a mű egyik nagy tematikus egységéhez sem látszik 
tartozni, mégis hozzájárul a szövegen belüli kohézió megteremtéséhez azzal, 
hogy emlékeztet minket a költemény elején olvasható „[én / te / ő]" sorokra. 
Ezzel párhuzamosan felidézi a 14. számozott költemény azon részét is, amely 
úgy szól, hogy „én nem vagyok senki te nem vagy senki / ő szintén nem vala-
ki". A 18. számozott költeménynek ez a rövid kis fragmentuma ezáltal úgy tud-
ja a szöveg integritását megerősíteni, hogy ezzel párhuzamosan szélesebb kon-
textusba is helyezi, a Világanyám-kötet verseivel is összeolvashatóvá teszi. 
Ennek ellenére olyan „redundáns" elemnek számíthat az interpretáció során, 
amely nem a mű egészének megértéséhez juttat minket közelebb. Ebből a szem-
pontból feleslegnek vélhetjük a „[KÜLÖNBEN IS / SWARTZ ÚR MÉRLEGÉN / 
MINDENT LE LEHET / MÉRNI]" sorokat is. Szép példája lehet ez a kijelentés 
azonban Kassák deszemiotizált jelnyelvének. Fölismerhető, hogy valamikor 
reklámszöveg lehetett vagy annak a parafrázisa. Eredeti helyének és összefüg-
géseinek „elvesztésével" ez a mondat azonban új funkciót kapott. Immár nem a 
„valóság" valamely elemére utal, hanem önmagára, miközben meglehetősen ne-
héz feladat elé állítja olvasóját akkor, amikor annak egy vers kontextusában kell 
értelmeznie. 

Szemben az előzőekkel az „[UTAK / MENTÉN] / [SÁRGA KUTAK / FOROG-
NAK]" rész ismét hozzárendelhető a „vándorlás" képzetköréhez. Utal a „[pap le-
vetette reverendáját s / kijelentette ezentúl csak este / hajlandó a kútba nézni]" 
sorokra a költemény egy korábbi helyéről, miáltal nemcsak a versen belül te-
remt szorosabb összefüggéseket, de az „út" és a „kút" szavak jelentésköre között 
is, legalább Kassák költészetének ezen szakaszán belül. A versrészlet folytatása 
viszont már nem ilyen egyértelműen látszik az említett témakörhöz tartozónak, 
így szól: „[és a dombokon / GYEREKEK / tenyerében kinyíltak a / liliomok]". 
A meglepő szépségű kép nem páratlan Kassák költészetében. A tenyérben ki-
nyíló virág több számozott költeményben előfordul. Itt sem funkciótlanul ismét-
lődik. A liliomok a gyermeki tisztaságon kívül Máriára utalnak, hiszen neki is att-
ribútuma ez a virág. A kép a vers vallásos autotextusához tartozik tehát, ezáltal 
pedig a gyász tematikáját idézi meg. Az ezt követő „[kinél tehát máma / kinél pe-
dig holnap / törik el a korsó / nincs töb / bé / TESTVÉR / nincs töb / bé / SÓ-
GOR]" sorok is a műnek ehhez a nagy egységéhez sorolhatók. 

A „[KÖVÉR LUDAK ÜLNEK A HOLD / ALATT]" kép meglehetősen zavarba ej-
tő. Redundáns elemnek tűnik, hiszen nem illeszkedik szervesen a mű egészébe, 
ahogy az utána következő rész sem. Az ,,[Ó mindenki / Ó mindenki] / [TEGYE 
BE HÁT / FEJÉBE / A TÖLCSÉREKET]" sorok emiatt vélhetőleg az értelmezés ku-
darcát viszik színre. A szavak itt már valóban nem hurcolnak jelentést, mint a 
zsákhordók. Amennyiben nem a betűkre - vagyis a versre - , hanem az általuk 
hordozott jelentésre vagyunk kíváncsiak, annyiban éppen ezért a „hagyomá-
nyos" interpretációs eljárásokkal itt már kudarcra vagyunk ítélve. Tölcsérre van 
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szükségünk, amelyen keresztül valahonnan máshonnan megkaphatjuk a mű 
értelmét, mert a szavak immár nem közvetítik felénk. Ekkor viszont nem olvas-
suk, hanem passzívan magunkba fogadjuk azt. A tölcsér így az eleve adott vers-
jelentés „olvashatatlanságának" az allegóriája. A 18. számozott költemény 
interpretációja csak akkor lehet sikeres, ha aktívan hozzájárul a jelentés meg-
képződéséhez azzal, hogy a megfelelő sorba rendezi a betűket, ügyelve arra, 
hogy lehetőleg minél kevesebb maradjon „felhasználatlanul". A szöveg ezáltal 
az anagrammatikus olvasás egy sajátos fajtájára hív fel, ami lényegesen eltér a 
„hagyományos" interpretációs eljárásoktól. 

A vers ezt követő szakasza képi megjelenése miatt is a „[mária átölelte fiát...]" 
kezdetű részt juttathatja eszünkbe. Miként ott, itt is egy sornyi szöveg - „[MERT 
MINDENNEK EGY A VÉGE]" - függőleges szedése biztosít kohéziót a különben 
nyomdatechnikai kivitelezését tekintve széttördelt fragmentum számára. A ti-
pográfia ezt egyébként többféleképpen is linearizálhatóvá teszi. Én most csak 
két lehetőséget mutatnék meg. Az első variáns szerint a „(MERT MINDENNEK 
EGY A VÉGE]" sor úgy folytatódik, hogy „[nekünk nem maradt más / csak egy 
kis / sziget][A JÉGTÖRŐ / FÜLE MÖGÖTT] / [ÉS / JAJ / JAJ]". Ebben az esetben 
egy sornak olvassuk a ,,[...sziget][A JÉGTÖRŐ...]" szavakat. Ez indokolható, de 
nem szükségszerű lépés. A három szó háromféle betűtípussal van szedve, rá-
adásul teljesen nincsenek is egy vonalban. Épp ezért dönthetünk úgy is, hogy az 
,,[A JÉGTÖRŐ...]" kezdetű tipográfai egység elválik az előtte állóktól. Ekkor vi-
szont a szedés sajátosságai miatt a „sziget" szó után olvasható az „[ÉS / JAJ / JAJ]" 
rész is. A fragmentum ekkor a következőképpen hangzik: „[MERT MINDENNEK 
EGY A VÉGE] / [nekünk nem marad más / csak egy kis / sziget] / [ÉS / JAJ / JAJ]". 
Az itt középső egység a 25. számozott költemény befejező sorait idézi meg, 
amelyek így szólnak: „s induljunk el a testvérek felé akik nyugodtan alszanak / 
az elsüllyedt szigeten". A vers itt is a halál és az ehhez kötődő gyász témáját idé-
zi meg. Ebben redundáns elemként szerepel az ,,[A JÉGTÖRŐ / FÜLE MÖ-
GÖTT]" rész, amely leginkább elidegenítő funkciót tölthet be. 

A költemény utolsó oldala már vizuális megjelenésével is fölhívja magára a 
figyelmet.12 Bal felső sarkában egy név, esetleg egy megszólítás szerepel: „[AN-
NA / ANNÁCS / KÁM]". Ez több számozott költeményből is ismerős lehet, így 
amellett, hogy evokatív funkciót tulajdoníthatunk neki, olyan szöveghelyekkel 
is kapcsolatot teremt, mint a 9.-ből a következő: „de azért mégiscsak legjobb 
meghalni lenne Annácska / gyerekkoromból még eszembe maradt két halottas 
ló szép fekete bóbitákkal". Az utolsó szövegrész a következő módon hangzik: 
„[AZ / ÚR] / [megjelent a vizek fölött] / [ÉS KESER / VESEN / SIR]". Az „[ÉS 
KESER]" betűsor felett egy hosszú, egyenes vonal látható, amely nem tartozik 
közvetlenül a vers szövegéhez, de tulajdoníthatunk neki olyan jelentést, ami a 
szöveggel összefügg, hisz mint emlékezhetünk rá, „ami a legtragikusabb az élet-

12 A Ma hasábjain szereplő versben ennek a szövegrésznek a többihez viszonyítva lényegesen na-
gyobb hely jut, mint a Világanyárrfoan. 
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ben / az az egyenes vonal" {12. számozott költemény). A vizek felett síró isten 
képe nem csupán azért megrendítő, mert a bibliai genezis-történetet hatásosan 
transzformálja, hanem mert egyszersmind az ember végessége felett érzett bá-
natot is kifejezésre juttatja. 

Visszatekintve a vers egészére azt láthatjuk, hogy az egymással párhuzamo-
san idézi meg a „vándorlás" és a „gyász" topikáját anélkül, hogy a kettő között 
könnyen indokolható kapcsolatot teremtene, ráadásul mellettük „redundáns-
nak" tekinthető elemeket is szép számban beemel szövegébe. Amennyiben a 
szerves műegész ideájának meglétét kérnénk számon a költeményen, ez min-
denképpen csökkentené esztétikai értékét, csakhogy ekkor valószínűleg éppen 
„a szöveg igényére" maradnánk süketek, hiszen joggal föltételezhető, hogy 
Kassák műve ennek a normának szegül ellen. A vers részei szabadon elhagyha-
tók vagy fölcserélhetők, egy „anagrammatikus" olvasás szolgálatában látszanak 
állni. Mindeközben feszültség figyelhető meg a költemény azon részei között, 
amelyek egy látszólag ok és cél nélküli vándorlás állomásait jelenítik meg, és 
azok között, amelyek egy látszólag ok és cél nélküli öngyilkosság kiváltotta 
gyász képeit teszik láthatóvá. Nem mindig eldönthető az sem, hogy a szöveg 
egy-egy szegmentuma hová tartozik a kétféle topika szerinti - egyébként meg-
lehetősen „esendő" - felosztásban, illetve gyakran az sem, hogy a szegmentu-
moknak hol vannak a határai. Ennek következtében a befogadó feladata nem 
csupán a kontempláció lesz, hanem tevékeny részt kell vállalnia a mű megalko-
tásában. Minduntalan újra kell strukturálnia a szöveget annak érdekében, hogy 
az valamilyen értelmet nyerhessen, miközben szembesülnie kell azzal, hogy a 
szöveg nem hagyja magát maradéktalanul ennek az értelemnek a hatalma alá 
vonni. Ez a jelentésképzés lezárhatatlan játékát nyitja meg, amiben jelentős sze-
repe van a nyomdatechnikai megjelenítésnek is. 

Mindezek ismeretében talán már megválaszolható az, hogy milyen jelentősé-
ge van a mű újszerű tipográfiájának. Röviden szólva: alámossa a fono- és logo-
centrikus, illetve a humanista értelmezések alapját. A magyar költészet hagyo-
mányosan „hallva-beszélés"-ként {s' entendre - parier)13 határozza meg magát, 
amit elősegít az, hogy fonologikus {fono - logikus) írásra hagyatkozva vesz részt 
az irodalmi kommunikációban. A régiségben ugyan ez alól számos kivétel volt 
- ennek emlékezete újul meg Kilián István A régi magyar képvers című 
könyvében14 - , de uralkodó tendenciának mutatkozott már ekkor is, olyannak, 
ami a 19- század elejétől felerősödött, és szinte kizárólagos érvényre tett szert 
napjainkig. Kassák képversei, így a 18. számozott költeménye is, ilyen hagyo-
mányok által kondicionált elvárások horizontján jelent meg, amit máig provo-

14 A fogalmat Jacques Derrida Grammatológia című könyvéből kölcsönzőm. (Jacques D E R R I D A : 

Grammatológia. Szombathely, 1991.) 
14 A régi magyar képvers. Szerk. KILIÄN István. Bp., 1998. 
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kál(na, ha volna visszhangja.)15 Ennek a provokációnak legfontosabb forrása a 
fonologikus írás de-linearizálása és térbeliesiilése (espacement) a poéma tex-
tuális közegében. A vers fragmentumai nemcsak egymás után következhetnek, 
mivel a nyomdatechnika eljárásai a lapok egész felületén szétszórja azokat. Sor-
ba rendezésük ezért ha lehetetlenné nem is válik, de mindenképpen olyan fel-
adattá lesz, amit sokfajta úton-módon lehet elvégezni. A megoldások gazdagsá-
gát a grammatikai-retorikai kötések és nyomdatechnikai törések összjátéka teszi 
lehetővé az olvasás számára. Figyelemreméltó, hogy Kassák dadaista képversé-
ben, a Tipográfia ban ez azért nem lép játékba, mert a textuális kapcsolatok min-
den lehetőségétől megfosztja szövegkollázsát. Ez rámutat arra, hogy a nyomda-
technika a jelentések magvait azért szórja szét, hogy a grammatika közegébe 
hatolva az olvasást mindig újabb és újabb értelmekkel termékenyítse meg. 

A korábban elmondottak alapján belátható viszont, hogy a mű eltávolodik a 
logocentrikus értelmezhetőségtől. A poéma textúráját nem tekinthetjük egyetlen 
beszéd pótlékának, márpedig sokan vélekednek úgy a líráról, hogy az egy köl-
tő lelkében megképződő gondolat- és érzelemsor kibeszélése, illetve ennek a 
kibeszélésnek a lejegyzése. E szerint a vélekedés szerint az olvasó feladata az 
írást megszólaltatni, hogy annak hangja visszavezesse a forrásához, az eredeti 
gondolatokhoz és érzésekhez. Mint láthattuk, a 18. számozott költemény eseté-
ben a textúra térbeliesiilése (espacement) nem teszi lehetővé azt, hogy egyetlen 
lineáris hangsorrá rendezzük. Ezzel eltörli saját származását. Többféle hangot 
kaphat, ami viszont összekuszálja az utat a forráshoz. Ez fölveti a lehetőségét an-
nak, hogy a költeménynek nincs eredeti származási helye, azt más szövegekhez 
is csak odaképzeltük, hogy humanizáljuk matériáját. Azt is megmutatja, hogyha 
van is eredete, az nem egységes, egy megosztott vagy több szubjektum terméke. 
Ez utóbbi lehetőség, ha nem is tematizált a szövegben, de a poétika által min-
denképp intencionált, a deperszonalizáció programját valósítja meg. 

Fölismerhettük azt, hogy amennyiben a 18. számozott költemény nem egy 
beszéd szuplementuma, annyiban nem áll a logosz hatalma alatt és egy költői 
szubjektum termékének sem tekinthető. Ekkor viszont belátásunk nyílik arra, 
hogy a szöveg idegensége nem pusztán az általunk soha teljesen nem uralt 
nyelv idegenségéből fakad, hanem abból is, hogy olyasminek adunk a percep-
cióban eleven hangot, ami halott anyag, az írás néma nyoma. Nem egy másik 
ember beszél, hanem valami élettelen és idegen dolog nyer benne értelmet ol-
vasása által. A szöveg materialitása nemcsak a grammatikai-retorikai összetett-
ségnél kezdődik, hanem már a „véseténél" is. Az elemzett versben nyilvánvaló-
vá válik, hogy amikor valaki beszédét hallva olvassuk, akkor nem egy valós 
személy hangját rekonstruáljuk műve alapján. Sokkal inkább az történik, hogy 

15 A költemény első igazán komoly és részletes interpretációja csak a kilencvenes évek elején szüle-
tett meg, ez azonban nem vetett számot a tipográfia disszeminatív szerepével. Érdekeltsége leginkább 
egy integráns jelentés létrehozásában volt, amelyet alátámasztott a mű képi megjelenésének elemzésével 
is. ( IVÁNSZKY Ágota: Kassák Lajos: 18. számozott költemény. It 1 9 9 4 / 3 . 1 2 6 - 1 4 7 . ) 



170 Kovács Béla Lóránt 

„a szöveg beszél", miután az írás nyomának hangot adott a nyelv velünk együtt 
és rajtunk keresztül. Mi magunk is csak „átjártsággá" válunk azonban ebben az 
interpretációs aktusban. Az a hely leszünk, ahol az értelem megképződik, en-
nek ez értelemnek viszont nem urai leszünk, hanem pásztorai. Az olvasó „em-
ber" is eltűnni látszik tehát ennek a versnek az értelmezése során, „ürességgé" 
válik, csakhogy az üresség nem valamiféle hiányt jelent itt. Foucault szavaival 
„nem több és nem is kevesebb, mint a tér kiterjedése, amelyben lehetővé válik 
a gondolkodás".16 

Kassák irásképe nem akcidenciális tartozéka tehát művészetének. A 18. szá-
mozott költemény amellett, hogy szembesít minket ezzel a ténnyel, tovább is 
mutat rajta. Láthatóvá teszi a beszéddel szemben alulértékelt írás felforgató ere-
jét és azt, hogy ez „irodalmi" szempontból sem irreleváns. Kassák műve újra 
megszólíthatóvá válik így egy Derrida-utáni horizontból. Olyan kérdésekre tud 
válaszolni, amelyek saját korában még nem léteztek, de egy mai interpretáció 
számára lényegesnek bizonyulhatnak. Ezáltal a mű esztétikai teljesítménye a 
múlt és a jelen közötti közvetítés lehet, ami persze nem jöhet létre a recepció ak-
tív részvétele nélkül. A 18. számozott költemény erve mindenkeppen igényt tart. 
A mű tipográfiája jelölőinek autoreferenciális aspektusát emeli ki. Emiatt „az 
írott szavak fizikai jegyeknek tűnhetnek, melyeket az olvasónak kell értelmez-
nie és életre keltenie".17 Ezzel a vers kimozdítja olvasóit hagyományos kontemp-
lativ beállítottságukból Az aiszthészisz és a katharzisz lehetősége mellett a 
poiésziszét is visszaadja nekik. Vélhetően itt törte át a 18. számozott költemény 
saját korának elvárási horizontját. Ezáltal több száz évnyi hagyományba írt be tö-
rést, ami önmagában is sajátos értéket kölcsönözhet neki. Ennél fontosabb lehet 
azonban szempontunkból az, hogy a fentebb leírt okokból egy mai olvasó szá-
mára is érvényes válaszokat tud adni eleven kérdésekre. 

Dietmar КлмРЕк-Christoph WULF: A tökéletesség és a megjobbíthatatlanság közötti feszültség. In: Antro-
pológia az ember halála után. Szerk. Dietmar Клмггк-СЬп.чорВ WULF. Bp., 1 9 9 8 . 1 1 . 

17 Jonathan CULLER: Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. Bp., 1 9 9 7 . 1 5 0 . 
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ÖNREFLEXÍV ALAKZATOK KASSÁK LAJOS MŰVÉSZETÉBEN 

- Szempontok az életmű narratív vizsgálatához — 

Az irodalomértelmezés leggyakrabban olyan szövegalakzatokat szokott önrefle-
xidként felismerni, melyek autoreferenciális funkciója egyértelmű: a szövegre 
magára, annak irodalmi jellegére, megalkotottságára hívják fel a befogadó fi-
gyelmét. Az önreflexió e válfaja olykor metanyelvi jellegű kijelentésekhez 
kötwdik, melyeknek beszélője a „szerző" alakzatának jegyeit mutatja. Más ese-
tekben viszont a szubjektum azonossága elmosódik (alkalmasint folyton vál-
tozó, cserélődő identitásokkal is rendelkezhet), éppen a „szövegszerűség" häng-
st) lyozottsága miatt. Ilyenkor az intratextuális és az intertextuális összefüggések 
hozzák létre az önvonatkozások terét. Az önreflexió tehát összefüggésbe hoz-
ható az önértelmezéssel és a visszatekintő megértéssel is (ennyiben „önéletrajzi" 
karakterű), és/vagy narratív viszonyok rendszereként vagy játékaként is leírható. 

Michael Tilby e két alakzatot elkülöníti egymástól, midőn André Gide A pénz-
hamisítók című regénye kapcsán két alapvető elbeszélésformáról szól: a self-
conscious, azaz az önmagáról tudó, s az önre/lexív narrációról. A self-conscious 
elbeszélésmód (jobb híján öntudatosnak fogom nevezni) egy beavatkozó típu-
sú narrátorhoz kötődik, tudatosítva az elbeszélés tényét (műveleti jellegét), s 
ennyiben eltekint az illuzórikusán világszerű, mimetikus írásmódtól. Az öntuda-
tos narrátor a szöveg fikció-jellegére irányítja a figyelmet, ugyanakkor a szöveg az 
elbeszélői szubjektum létesítésével fenntartja a belső tartalmak: „gondolatok", 
„érzések" stb. kifejezésének lehetőségét. Tilby A pénzhamisítók elbeszélőjét 
öntudatosnak tartja, de fölhívja a figyelmet arra, hogy az események alternatív 
narrátorának, a naplójegyzeteit író Édouard-nak a szövegei viszont nélkülözik a 
reprezentációra alapozott jelölés lehetőségei iránti kételyből adódó poétikai 
távolságtartást. 

E két, eltérő narratív modelleket képviselő diskurzusforma „mögött" a tanul-
mány felfogása szerint a gide-i regény autoriális szubjektuma áll, aki (amint azt 
az elemzés sugallja) lemond arról, hogy a nevéhez kapcsolható szólamot az em-
lékezésnek olyan megkérdőjelezetlen, közvetlen nyelvén beszéltesse, ahogyan 
például a regénybeli Édouard ír feljegyzéseiben; ugyanakkor a „self-conscious" 
narrátor hangja sem azonosítható teljes mértékben az övével - Gide ugyanis 
vonzódik az „érzelmes" beszédhez: erre, azon túl, hogy a regénybeli napló nem 
kerül ironikus kontextusba, az író más műveiben is lelhetünk bizonyítékot. 
A pénzhamisítók e két narratív beszédmódját egymás ellen kijátszva jön létre az 
a szövegstruktúra, amely lehetőséget ad rá, hogy az olvasó maga hozza meg 
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döntéseit, kiegészítvén a pre-textusként működő szöveget. Az önreflexió a szö-
veg elemeinek viszonyrendszerében van kódolva, így a szövegnek magának az 
olvasó bevonásával végrehajtott (újra és újra megismétlődő, lezárhatatlan) el-
járását és viszonyát jelenti.1 A narratív önreflexió e felfogása szerint ugyanakkor, 
mint láttuk, a játék tétje egy szubjektumnak a szövegrétegek viszonyainak irá-
nyíthatatlan jelentéskonfigurációiban történő létesülése. 

Kassák Lajos alkotásait (elsősorban az 1920-as években írottakat) megvizs-
gálva e szempontok igencsak alkalmazhatónak tűnnek. A továbbiakban az író 
néhány költeményét, prózai munkáját és tanulmányát értelmezem. (Abból az 
előfeltevésből indulok ki, hogy narratológiai szempontok akár költemények 
értelmezésében is alkalmazhatók, s nemcsak egyes versek „epikus" vagy 
„pszeudo-epikus"2 karaktere miatt.) Nézetem szerint a fent vázolt viszonyrend 
részint egyes szövegeken belül, részint viszont különböző művek között is mű-
ködik. Kassák életművének alapvető sajátossága, hogy az alkotások körének 
bővülésével az „erős" beszélő szólama mindenkor átírja a korábbi művészeti 
szakaszok történetét is, időnként explicit állításokkal, máskor viszont a korábbi 
alakzatok újrakombinálásával. A „szövegmunka" autonómiája ugyanakkor lehe-
tetlenné teszi, hogy az életmű egy-egy kitüntetett (bár voltaképpen tetszőlege-
sen kijelölhető) pontjának aktuális, szellemi-(ars)poétikai „ultima manus-át" 
intencióként értelmezzük. Az önreflexív viszonyrendszerek ugyanis, mint 
A pénzhamisítók példája mutatja, gyakran éppen az öntudatos szólamok között 
alakulnak ki, de ugyanígy létrejöhetnek a nem self conscious karakterű, „erős" 
(szubjektum/kijelentés logikájú) szólamok között is. Az írásművek összjátéká-
nak összetettsége, valamint a szubjektumpozíciók alakulása igen jól megfigyel-
hető egy, az életművel „szinekdochikus" viszonyban álló műben, a Tisztaság 
könyvé ben3 (1926) - annál is inkább, mert e kötetben a képek, a tipográfia, to-
vábbá a vizualitás elmélete is fontos szerepet kapnak. A felületes olvasónak 
esetleg az a benyomása támadhat: az itt egybefűzött szövegekben egyetlen, „kö-
vetkezetes véleményeket" formáló, „tulajdonosi jogokat" érvényesítő beszélő 
szólama uralkodik. Az egyes szövegek tüzetesebb vizsgálata nyomán viszont 
megmutatkozik, hogy ez aligha lehetséges, ha már intratextuális szinten is a 
hangok (voix)4 összetett játékával kell szembesülnünk. 

Kassák számozott költeményei különösen figyelemreméltóak e szempontból, 
hiszen az egész lehetséges képzeteit minduntalan ironikus alakzatokkal írják 

1 Michael TILHY: ,.Self-conscious Narration" and „Self-Reßexivity" in Gilles ..Les Faux-Monnayeurs". 
Essays in French Literature. Vol. XV 1978. 56-81. 

2 R Á B A György alkalmazza az utóbbi terminust A ló meghal a madarak kirepülnektő\ szólva. In: 
Formateremtő elvek a költői műalkotásban. (Szerk.: HANKISS Elemér.) Akadémiai, Bp.. 1971. 31., 34-35. 

4 A továbbiakban az e könyvben (is) megjelent szövegekről szólva címük után a „TK" jelölést alkalma-
zom. 

4 Itt és a következőkben még néhányszor Gérard Genette és Philippe Lejeune terminusait alkalma-
zom. Vö. Gérard G E N E T T E : Narrative Discourse. An Essay in Method. Cornell University Press, Ithaca, New 
York, 1 9 8 0 . ; Philippe LEJF.I,'NE: Lepac/e autobiographique. Seuil. Paris, 1996. 1 3 - 4 8 . (Utóbbi VARGA Róbert 
fordításában: Az önéletíróipaktum. Kézirat.) 
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fölül. Érvényes ez a szövegekben létesülő beszélő és elbeszélt szubjektu-
m(ok)ra, s - a fenti esetben - prepozíciók soraként olvasott szöveg szemantikai 
rendjére egyaránt. A Világanyám (1921) kötetben megjelent 1. számozott vers a 
következőképpen kezdődik: 

Kinek adjam ezt a könyvem első nekiszaladás az új Kassák 
felé s szívem alatt fölnyitottam a mézeshordókat 
királyunk akkor még tojásokon ült a svájci kastélyban 
eljöttem sánta planétákkal a szemeimben 
most 24 fiatal lány meszeli bennem tisztára a falakat 
ó művészet... 

Az epikus imitációjú költemény beszélője szövegek sorát ígéri, s kínálja föl, be-
vezetve/megelőlegezve egyúttal a szerzői tulajdonnévvel jelzett szubjektum sze-
repváltozását, a szövegekben létesülő identitásának átrajzolását is. Az öntudatos 
narratívát ugyanakkor már e sorok provokatív képei ironikus modalitással ru-
házzák föl, kettős, egyszersmind távolságtartó olvasat lehetőségét életre hívva. 

A következő, gyakran idézett részlet azonban már túlmegy ezen a részleges 
elidegenedésen: 

bizony mondom szomorú krumplicsuszpeizba esik minden fényes 
kilátás 
s ha a költők megfaggyúzott hullái nem szolgálnának ki bennünket 
annyira fenntartás nélkül rég megdöglöttünk volna 

Nemcsak az újszövetségi reminiszcencia létesít itt egy másik hangot, de önma-
gában az a kijelentés is, mely az irodalmi hagyomány kényszerű megkerülhetet-
lenségét blaszfemikus trópusokkal beszéli el, melyek a vers folytatásában még 
erőteljesebbek. Egyfelől az „új Kassák" ígéretében az „új" szó a törésből és tör-
lésből kiinduló avantgarde innovációt konnotálja (noha ennek pátoszát az iró-
nia megrendíti), másfelől viszont a költemény folytatása elzárja ezt az utat, a ha-
gyomány felé visszavonva, visszavonulva. A két narratív réteg viszonya nézetem 
szerint az iménti értelemben vett önrellexív alakzatot képez. A jelentéskonfigu-
ráció alakulásának lehetséges irányai oly módon „mutatnak ki" a szövegből, 
hogy egyszerre szólítják meg a megértendő, de közvetíthetetlennek bizonyult 
ént, és e közvetítés módjainak lehetséges poétikai irányait. 

A Reggeli harangszó (TK) című novella helyzete/funkciója igen hasonló: a 
szövegközi viszonyokban, de a textus belső szintjein is felmutatja az öntudatos-
ság és az önrellexió játékát. E művet Deréky Pál meggyőzően értelmezi a szür-
realizmus szubverziójaként.5 A szöveg parodikus megformáltsága ugyanakkor 

' D E R É K Y Pál: A vasbetontorony költői. A magyar avantgárd költészet a 20. század második és har-
madik évtizedében. Argumentum, Bp.. 1992. 166-167. 
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más olvasatokat is lehetővé tesz. A szélsőbaloldali avantgarde-dal való szakítás 
utáni helyzet feldolgozása (mely a húszas évek Kassák-szövegeinek egyik fon-
tos sajátossága) itt részben az új művészgeneráció szemszögéből megy végbe, 
noha valóban ironikusan. Ám az öntudatos elbeszélő ezúttal „Kassák Lajost, az 
írót" is színre lépteti, aki „mindig szerette ezeket a teljesen magukat adó figu-
rákat"(mint a főszereplő Olgyai Old Ernő), „bár az б egyénisége szomorúnak, 
sőt elzárkózottan komolynak látszott az emberek előtt". A játék itt nemcsak a 
szürrealizmus kinevettetésében, továbbá a Kassák nevű szereplő megjelenítésé-
ben áll, hanem az önreferencialitásban is, hiszen a szövegalkotó oly módon „lép 
be" a történetbe, hogy a vele azonosként felismerhető elbeszélő az ő szöveg-
alakító preferenciáiról tudósít. A kollektivizmus-kritikai beállítódás és a bizo-
nyos horizontokból tekintve az irodalom alapvető létmódjához tartozónak 
tűnhető mimetikus játékszabályok felrúgása egymással összefüggésben, egy-
máshoz viszonyulva alakítják a novellát. Kissé egyszerűsítve: a Reggeli harang-
szó olvasható önparódiaként is, nemcsak szürrealizmus-paródiaként. Ekként a 
szöveg egyfajta „harmadik szentélyű önéletírásként" működik, a narratív formát 
diszkurzív funkcióban alkalmazva. 

A személyközi viszonyok grammatikai megjelölése a számozott költemények 
némelyikében a megértés lehetőségeire vonatkoztatva nyer különös jelentősé-
get. Csak utalnék itt arra, hogy a már vizsgált 1. versben az én és a mi sajátos 
kettőssége a Mesteremberek kollektivista „optimizmusától" való eltávolodásként 
is leírható; a 2. (a Világanyám kötetben) és a 30. versben ( Ú j versek, 1923) pedig 
a te is a beszélő látószögébe kerül. Ezekben a versekben a kiolvasható kérdés-
re nem adható dialógus-viszony nélküli válasz. Ám nyilván nem kell hangsú-
lyoznom, hogy nem ez az uralkodó kassáki verstípus. 

A tulajdonnévhez kötött én az emlékezés önérteimező retrospekciójában a 
legfigyelemreméltóbb módon Kassák 1922-es hosszúversében jelenik meg. A ló 
meghal a madarak kirepülnek (TK) olvashatóságának jelentésképző feszültsé-
geit többek között a szimultanista poétikának az ingerek egyidejűségét deklará-
ló tropológiája és a „történetmondás" szukcesszivitása közötti ellentmondások 
adják. Mindkét alakításmód végrehajtja az én szövegbeli létesítését, ám az atem-
poralitás-temporalitás tengelyén ezek elkülönböződnek egymástól. Az önref-
lexív viszonyt azonban vélhetőleg nem ez hozza létre, hanem a jelformák 
dadaista szubverziója, amely számos helyen radikálisan eltávolítja a szöveget a 
Cendrars-Apollinaire-féle önérteimező poéma jellegétől. A ló meghal... nyelv-
tani-logikai énje ugyanis a legkülönbözőbb személyviszonyokban végbement 
szituálódás után jut el a nevezetes „én KASSÁK LAJOS vagyok / s fejünk fölött 
elröpül a nikkel szamovár." kijelentésig. Itt csak a költemény zárlatára koncent-
rálva, a megelőző sorokban a következőket olvashatjuk: 
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bizonyos hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik 
vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek 
vagy 
vagy 
madarak lenyelték a hangot 
a fák azonban tovább énekelnek 
ez már az öregség jele 
de nem jelent semmit... 

Az én-beszédből („én láttam párist és nem láttam semmit") átváltva létrejön tehát 
a harmadik személyű narráció a megértett, én-mintázatú szubjektumról, kiter-
jesztve az általánosan érvényes felé („a költő"); létrejön továbbá a személy nél-
küli környezet metaforizált-megszemélyesített elbeszélése; s csak ez után az 
énnel azonosított szerzői tulajdonnév (tipográfiailag kapitálissal kihangsúlyoz-
va); majd a többes szám (mi) kollektivitása, dadaista jelformában szituálva. A két 
egységet (személytelen és személyes hang) az „ez már az öregség jele / de nem 
jelent semmit" sorok kötik össze, amik a személy nélküli világ leírását ironikus-
önreflexív módon értelmezik át, a percipiáló és appercipiáló személyre (is) visz-
szavonatkoztatva azt.6 

A sortöréssel dolgozó tipográfia alkalmat ad rá, hogy a vers idézett soraiban 
szereplő altarnatívákkal szembesülő befogadó az önállóan álló „ / vagy / vagy /" 
-ok melletti — a papíron látható - üres helyet a (ki)jelentés hiátusának tekintse. 
(Noha értelmezhetjük hezitáló vagy „dadogó" ismétlésként is e részt.) Az üres 
hely viszont nem tölthető be (vagy fel) az olvasás során, hiszen éppen a logikai 
szerkezet (vagy-vagy) felbomlását jelöli; másfelől pedig a „szótlanságot", azaz a 
jelkészlet kifogyását, kimerülését. A zárósor dadaista alakítottsága e szemszög-
ből még fontosabbnak tűnik, hiszen ezek szerint (az utolsó három sort tekintve) 
a „de nem jelent semmit" az epikai-logikai szövegszerkezettel, s magának a 
szövegnek ezen karakterével számolna le, nem hagyva mást, mint egy puszta tu-
lajdonnevet s egy dadaista verssort. Ekképpen az utóbbi a költeményen belül 
kitüntetett, megjelölten irodalmi szövegként szerepelne, mégpedig sikerült iro-
dalmi szövegként. így A ló meghal... recepciójában gyakran emlegetett, az Egy 
ember életével „párhuzamosan" olvasott fejlődéstörténet végül nem egy - a vers-
ben elbizonytalanított azonossági) —személy, de egy költészet „beérkezését" 
beszélné el. Ebben az olvasatban a „madarak lenyelték a hangot" az üres hely 
„költői" magyarázataként, okaként állna, egyúttal azonban egy „sikerületlen", 
azaz egy már nem vállalható poétika alapján létrejött sorként megmutatkozva. 
A két sorral későbbi „ez már az öregség jele" erre vonatkozhatna. Ha viszont egy 

' 'A vers szubjektum-viszonyait részletesen megvizsgálta Kulcsár Szabó Ernő, akinek értelmezésére 
sokban támaszkodom, ám néhány ponton, mint kitűnik, más következtetésekre jutottam. Vö. KULCSÁR 

S Z A B Ó Ernő: .,... ki üdvözöl téged születő pillanat ". (Alanyiság és deperszonalizáció a húszas évek Kas-
sákjánál). In: uő.: Beszédmód és horizont. Argumentum, Bp., 1996. 124-157. 



176 Mekis D. János 

külső, extradiegetikus pozíciójú beszélőt (is) tételezünk a szövegben, „az öreg-
ség jele" szókapcsolat a világ „téves" appercepciójára vonatkozó, értékelő meg-
jegyzés lenne. Természetesen a „de nem jelent semmit" kézenfekvő olvasata e — 
narratív - változatban: „nincs jelentősége". 

A többértelműségre építő poétikai formáció (ahogyan fentebb igyekeztem 
megmutatni) lehetetlenné teszi egyetlen olvasat kitüntetését. (Az itt vázolt érte-
lemlehetőségek mellett nyilván még számos másik is érvényesnek tekinthető.) 
Az „épít" szó a „költő" név predikátumaként szerepel az általam vizsgált részlet-
ben. A konstruktivista szempont, a megalkotottság hangsúlyozása fontos össze-
tevője e dadaista poétikának. (Kassák húszas évekbeli művészete nem áll ezzel 
egyedül: a Bauhaus-éhoz hasonló jelentőségű De Stilj alapítója, Theo van 
Doesburg a csoport vezetésével egy időben „I. K. Bonset" néven dadaista verse-
ket publikált - többek között a Mában - , társainak felháborodására a konstruk-
tivisták 1922-es, őeimari kongresszusára meghívta Arpot és Tzarát, s Kurt 
Schőitters-szel dadaista előadókörutat tett Hollandiában. „Elfogadni a tiszta 
hasznosságot az új művészi forma teljes megalapozásaként = őrültség" - je-
gyezte fel 1923-ban.7) 

A konstruktivizmus egyik fontos „tétje" a kollektivista-utilitariánus-társadal-
mias művészetkoncepció és az „individuális" műalkotás viszonyának reflexív 
viszonyba állítása. Kassák számozott költeményeiben gyakori a kollektivista be-
szédmód ironikus hangoltsága, például a 6.-ban (Világanyám): 

ki tudná felmérni jól 
táplált fájdalmunkat. ... 

egyedül a rózsavíz vagy a levágott ökrök segít-
hetnének de ők mélyen alszanak az áruházak pénztárkönyveiben 
ó de mit is jelent a mi érző keblünknek 
Marx azt írta egyik röpiratában megkezdődött a kommunizmus 
kísértetjárása azóta tisztában vagyunk a helyzet értelmével 
karcsú szociális gondolatokkal párnázzuk ki az ökleinket véka 
alá tesszük a szemeinket és érezzük 
teljes intenzitással érezzük az öszvérek közelségét akik fülük mögött 
új megváltókkal ácsorognak a jégcsapok alatt. 

A szöveg természetesen megengedi, hogy az iróniát a „mi" névmással jelzett 
közösség kritikájaként értelmezzük (a marxi eszmék fölhígulása etc. miatt), de a 
tágabb kontextus kézenfekvőbbé teszi azt az olvasatot, mely az iróniát maguk-
ra az eszmékre vonatkoztatja. 

Csűri Károly A ló meghal...-ról értekezve részletesen megvizsgálja a vallási 
emblémáknak a poémában betöltött szerepét. Csúri ideérti az „új, forradalmi 

7 Vö. Paul OviiKY: De Stijl. Corvina, Bp., é. n. 46-47. 
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vallás" jelképeit is: nézete szerint „az embléma-szerkezet az önmagán belül is 
meghatározó szerepet játszó ellentéteken keresztül épül be organikusan a költe-
mény egészébe, melynek formai alapelvét ugyancsak az ellentétek dialektikája 
alkotja. Az ellentétek harca a mozgás segítségével 'fejlődéshez' vezet. [...] Az 
embléma-struktúra ezt a 'fejlődést' a történelmi fejlődésre konkretizálja. [...] ...a 
költemény nem a történelem mechanikus művészi leképezése, ábrázolása, ha-
nem szerkezetében maga a történelem, és ezért művészi." Az idézet jól felismer-
hető diszkurzív kötődései némiképp félrevezetőek a hangsúlyokat tekintve. 
A tanulmány ugyanis megmutatja ezen - igen körültekintően feltérképezett -
jelviszonyról, hogy egyazon (például a keresztény vagy a forradalmi) körhöz 
tartozó emblémák igenlő és ironikus modalitású kontextusban egyaránt szere-
pelnek; szó sincs tehát valamiféle (mégoly áttételes, de) „üdvtörténeti" néző-
pontról. A „fejlődés" mint strukturális elv mindazonáltal kétségkívül igen erős 
értelmezői döntés. Hogy talán mégis „átfordítható" ez (az értekezés a logikája 
szerint) narratív szintre, azt a személyiség alakulásával kapcsolatban leírtakkal 
egybevetve kell megfontolnunk. Eszerint „az abszolút költői tudatosulás nagy-
szerű képe ez: »Kasikám«-ból »KASSÁK LAJOS« lett." Az „én KASSÁK LAJOS VA-
GYOK" kijelentés bibliai szöveghelyet idéz meg (Mózes II. 3-14). A „VAGYOK 
AKI VAGYOK", illetve „a VAGYOK küldött" azonban a „nemkonkretizált LÉT"-re 
vonatkoznak, míg a versbéli mondat a „KONKRETIZÁLT lét"-re utal. A „tudato-
sulás" fokozatos és folyamatszerű, azonban - s vonatkozik ez az emblémák iro-
nizálódására is - az „elbeszélő" szemszögéből megy végbe, „az ő változását, 
szemléletének átalakulását érzékelteti".8 

Hogy a versbeli tulajdonnév jelöl-e végül egy, a szövegben létesült identitást, 
igen nehéz volna eldönteni. Ha így gondoljuk is, az bizonyára nem azonos va-
lamely „kifejlődött" személyiséggel. Mint Kulcsár Szabó Ernő megállapítja: A ló 
meghal... narratívuma — az Egy ember élete narratív mintájával épp ellentéte-
sen - „a valamivé nem válás, a körkörösség vagy az iránytalan mozgás formái-
ban valósul meg. Az önéletrajzi, a konkrét én ezért valójában olyan versbeli 
»megjelenítésnek« a tárgya, amely éppenséggel arra irányul, hogy - a távolító 
esztétikai minőségek változatos formáival - szétrombolja a jelentésessé válás 
poétikai és motivikus lehetőségeit. A múltbeli én nem válhat reprezentánsává 
annak, aminek illúziójában önmaga »jelentését« eladdig birtokolhatta."9 

Az eddigiekben elsősorban olyan szövegeket értelmeztem, melyek a különbö-
ző műfajok és művészi eljárások egységes kompozícióba szervezésével kísérle-
tező Tisztaság könyvé ben10 (is) szerepelnek. E kötet, mint említettem, „szinek-
dochikus" viszonyban áll az életművel; vagyis lehetőséget ad rá, hogy mint 

8 C S Ű R I Károly: A Kassák-vers embléma-szerkezete. In: HANKISS Elemér (szerk.): I . m. 4 9 2 . , 4 9 9 - 5 0 0 . ; 

491., 474-A76., 480. 
9 K U L C S Á R S Z A B Ó Ernő: i. m. 152. 

" ' K A S S Á K Lajos: Tisztaság könyve. Hasonmás-kiadás. Helikon,-Bp., 1987. 
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egységet11 tekintve narratív alakzatait az olvasás az oeuvre más szintjein is föl-
fedezze. Kassák műalkotásainak összessége tehát ekként hasonló viszonyban 
állna egymással, mint a Tisztaság könyve darabjai. Végső soron nyilván ön-
kényes értelmezői döntés eredménye, mi tekinthető a szövegvizsgálatokban 
textuális „egésznek", egységnek. Az ilyen egységek az interpretáció során konst-
ruálódnak meg, s korántsem mozdíthatatlanok, illetve át is fedhetik egymást. 
Interpretáció természetesen a kötetek (és ciklusok) összeállítása is, a szerkesz-
tői és a szövegkiadói tevékenység stb., függetlenül attól, hogy ki végzi el eze-
ket. Kassák művészetében egységnek tekinthető például a Tisztaság könyve, de 
a számozott költemények is; vagy a húszas évek korszaka (s a művészi pálya 
más, különböztető jegyek alapján elhatárolható szakaszai), illetve maga az (iro-
dalmi) életmű. Problémákat vethet fel, hogy a felosztás időnként követi a kano-
nizált műfaji határokat, máskor viszont nincsen tekintettel rájuk, noha azok ön-
magukban is előír(hat)ják az olvasás esztétikai (vagy „nem-esztétikai") kódjait. 
Jómagam értelmezéseimben — a Tisztaság könyve példáján fölbátorodva — a 
későbbiekben sem leszek tekintettel a pusztán formális határvonalakra. 

A Tisztaság könyve cím tipikusan avantgarde „kezdetet", tabula ras ál látszik 
megjelölni, s egyúttal a purista konstrukció tisztaságára, elkötelezettség-nélküli-
ségére is utal. A kötet egy cím nélküli, hat részes prózaverssel indul, mely más 
beszédmódok alakzatait szerkeszti egybe a számozott költeményekre jellemző 
trópusokkal. Szövege képi megjelenésében konstruktivista jegyeket mutat: 
kezdőlapján baloldalt vastag línea látható, mely azután a páratlan és a páros 
oldalakon váltakozva az alsó illetve a felső margóra kerül; a szakaszokat telt, 
fekete négyzetek különítik el; a betűforma pedig kapitális. (6-12.) A szintaxist 
vizsgálva feltűnik, hogy sorai egyértelműen mondatszerűek. A költeményben a 
következő szövegformációk kapnak helyet, többé-kevésbé egymásba épülve: 
epikai elbeszélés, dadaista vers, prózai dialógus, avantgarde manifesztum. Az 
egyes megszólalásmódok „propozíciói" - külön-külön tekintve — időnként ba-
nalitásba hajlanak, együttesen azonban alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy 
összetett jelentéseket felkínáló játékviszonyban mutatkozzanak meg. 

Szivünk körül kövek, állatok és növények 
virrasztanak. Ellenségeink a mi legjobb 
barátaink. Semmiből sem lehet kikapcsolódni, 
egyszerűen félrevonulni - mert ami kívülünk 
van az is bennünk van, mint a négyzetben a kör 
vagy fordítva. Ha valami ujat felfedezünk, 
akkor önmagunkat fedeztük föl. ... 

11A terminust N. Holland a szövegekből „kiolvasott" identitással összefüggésben vezeti be - a későb-
biekben még támaszkodom teóriájára. (A unity magyar nyelvű megfelelőjét jómagam ..unit" értelemben 
is alkalmazom.) Vö. Norman N. H O U A N D : EGYSÉG IDENTITÁS SZÖVEG ÉN. In: Testes könyv 1. (Szerk.: Kiss 
Attila Atilla-KovÁcs Sándor s. k.-Oooitics Ferenc) Ictus-JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1996. 
283-304. 
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A művész mindig önmagából merit. A művész 
feneketlen tenger, mint valami tiszta ablak 
néz föl a mérhetetlen magasba. A művész egy-
ség s a konstrukciók középpontja. (10.) 

Alább a jóról és rosszról „leszokó" „ma emberéről" olvashatunk, akit „a kon-
strukciók megismerése / és az elemek legyőzésére való törekvés" „jellemez". 

Fizika és metafizika, 
centrális és decentrális, 
egoizmus és kollektivizmus 
mind belőlem kiinduló és hozzám visszatérő 
magamtörvényei. ... 

Ember! Konstruktőr! (12.) 

Az idézett rész a romantikus esztétikákra emlékeztető konstruktivizmus-képet 
„montíroz" egy retorikájában nietzscheiánus jellegű egocentrizmussal. Egy kiált-
ványban ez bizonyára különösen hatna, ám itt a tézisek az önéletrajzi epikai fik-
ció kontextusában jelennek meg: 

Együtt ülök a feleségemmel és néhány fia-
tal diákkal az asztalnál, az ő tanításairól 
beszélgetünk és kimozdithatatlanul hisszük, 
hogy igazunk van. (7.) 

A kollektitivista mi-hang, az általánosító tézis („a művész mindig...") és az én-
kijelentések ilyen összefüggésben „referencializálódnak", s ez viszonylagosítja a 
kijelentések látszólagos totalitás-igényét. Az olvasónak az a benyomása támad-
hat, nem „végleges" teorémákkal, csupán vitákban alakuló, sok tekintetben 
(még) ellentmondásos eszmékkel találkozott. 

A kötetben másodikként rövid írást olvashatunk a szövegek („optikai és tak-
tilis érzékeink" számára való) vizuális és materiális megjelenítéséről, mely „az al-
kotás ökonomikus törvényeihez" való „visszatérést" hirdeti. A konstrukció e föl-
fogása tehát immanens és állandó generatív elveket tulajdonít az alkotásnak, az 
imperativ hang biztonságával. (A könyvtől, 13—14.) 

Ezután A ló meghal... következik, majd pedig 25 új vers. E számozott költe-
ményekre (a 41-től a 65-ig) is jellemző mindaz, amit föntebb vázoltam. Az egyes 
és többes számú grammatikai alanyok első, második és harmadik személyű 
alakjait egyaránt viszonylagosított identitás-formációkban szituálják a dadaista 
jelformák, s leggyakrabban az „ironizált igazság" alakzatainak kontextusában 
állnak a manifesztum-funkciójú patetikus-.költői" kijelentések. Nem alakul 
azonban így minden kép és propozíció szöveghelyzete e huszonöt költemény-
ben. Mentes marad a „visszavonástól" az „önéletrajzi" emlékezésben megrajzolt 
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személyiség azonossága: ám éppen azért, mert nem formálódik meg (látszóla-
gos) folytonossága. (Ahogyan A ló meghal.. .-ban létrejött a látszólagosnak bizo-
nyult, epikai-időbeli azonosság.) Az identitás kialakulása eleve egy töredékes 
történet és egy, időnként a szürrealista képalkotással is rokon (de a szimbolista 
költészethez is visszanyúló), dadaista jellegű jel(/-kép)készlet együtteséhen 
megy végbe. 

Üveg és vas között úsznak tenyereim 
ismerem az éjszaka fekete medvéit 
emlékszem öregeimre akik gyümölcsöt hoztak beteg-
ágyamhoz 
kegyetlenül nehéz rajtam a föld ahol születtem 
kinyitom a legyezőt fényből van és a kakas 
tarajához hasonlít 
így hát nem rólad beszélek 
nem virrasztok és nem alszom... 

az utca mélyén elveszítettem a gyermeket 
aki én voltam ó kettéhasadt kárpitfalak 
és tetők melyekből a keserű múlt szivárog. 

{62. vers) 

(Nincs most mód részletesebben vizsgálni, de a gyermek és az anya vagy asz-
szony bizonyosan a leggyakrabban szereplő szavak közé tartoznak e számozott 
sorozatban, szintén megmenekülve az iróniától.) 

Az „önéletrajziság" funkció-repertoárja tehát meglehetősen összetetten alakul 
a Tisztaság könyvében-, hol egy kiáltványszerű szöveg igazságértékét viszony-
lagosítja, hol előkészíti (s előzetesen ellenpontozza) a poéma hang]ának nyelv-
tani-logikai szóródását, hol pedig egy költői jelkészlet egyenrangú (nem-kitün-
tetett) elemeként szerepel. 

Ha az önreflexiónak ilyen, szövegeken belüli játékai mellett a kötet egyes írá-
sai között kialakuló narratív viszonyokat is megvizsgáljuk, a „rekonstruálható" 
kompozíciónak és az attól függetlenül alakuló összefüggéseknek az elkülönbö-
ződésével is számolnunk kell. A további szövegek, sorrendben: egy többek sze-
rint némi tájékozatlanságot mutató, erősen publicisztikus írás Az új szín-
házművészetért címmel, a Reggeli harangszói is tartalmazó, Prózák 1925ciklus, 
rövid eszmefuttatás A reklámtól, idegen nyelvekre fordított Kassák-versek, 
A korszerű művészet él című értekezés s a curriculum vitae jellegű Utószó, meg-
előzvén a műmellékleteket. Ez utóbbi írás a „kompozícióalkotó" beszélő meg-
szólaltatásával visszamenőleg kiterjeszti ellenőrzését a kötet egészére, mintegy 
korrigálva az önállósult szerkezeteket, a „szétszórt" identitást. 
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Én a nagyváros fia vagyok, a vasszerszámmal 
dolgozó és az örökké elégedetlen. Vannak, akik ezt 
kétségbe vonják. De bizonyosan tévednek. ... 

Nincs bennem semmi a múlt-
ból. Nem ismerem az istent és nem ismerem a szerel-
met. Nem vagyok kíváncsi a jövőre. Feleségem az én 
egyetlen barátom. ... 

Szeretném, ha az is, amit most mondok 
az ő himnusza lenne. ... 

...Szemeimben 
benne vannak az ismert és ismeretlen történetek. 
Az utak összefutnak bennem és a kapuk kinyílnak. ... 

...Aki ennyiből 
nem ért meg engem, az soha sem fog megérteni 
engem. Az apám laboráns volt, az anyám mosónő, 
rokonaim vasutasok és ők elvittek engem a városokba, 
így lettem azzá, aki vagyok. Most összeszámolom a 
vagyonomat, kivonom belőle, ami kivonható, aztán le-
fekszem aludni, mert reggel újra kell kezdenem mindent. (115.) 

Több szempontból is figyelemreméltó, hogy e - bevezetőszerű - sorok a könyv 
végén olvashatók. Egyrészt a már említett „átíró" funkció, másrészt a feleség 
„szóba hozásának" kompozicionálisan ismétlő jellege miatt, harmadrészt (ezek-
kel összefüggésben), mert a kezdésnek és az újrakezdés ígéretének összegző el-
beszélése egy újabb narratíva lehetőségét mutatja. E szólam „erős" zárása a 
könyvnek, a fenti értelemben vett ultima manus funkciót is tulajdoníthatnánk 
neki; alkalmasint elhiteti az olvasóval: a kötetben mindvégig az itt „élettörténet-
elbeszélés" alakzatban identifikált személyiség beszélt s szerepelt - talán még 
azt is elfedve így, hogy bajosan lehetne a Tisztaság könyvé ben foglaltakból egy 
ellentmondásmentes, következetes teoretikus rendszert rekonstruálni. Ugyan-
akkor éppen az alakzatismétlés emlékeztethet rá: a kötet elején a magánszféra 
„kisvilágának" nem-patetizált, vagy ironizált pátoszú elbeszélése talán már elő-
zetesen megkérdőjelezte a (prózaversként is olvasható) Utószó alanyának apo-
teózisát. Az újraolvasás pedig minden bizonnyal kimozdítja e szöveget formáli-
san kitüntetett helyzetéből, hiszen - mint a Kassák-kánon alakulása is mutatja -
nemigen bizonyul emlékezetesnek. A szövegegész (vagy egység) önreflexív 
viszonyai ez esetben tehát hangsúlyosan az olvasás temporalitásában alakulnak, 
hiszen a befogadás változó (az olvasási stratégiák rekonstruálója számára pedig: 
váltakozó) időhorizontjaiból a kötet egyes írásai más és más összefüggésben 
kerülnek dialógushelyzetbe. 
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Az eddigiekben tárgyalt Kassák-művekben leggyakrabban már a beszélő elsőd-
leges megjelenésének és a szóképeknek a szintjein létrejött a narratív önrefle-
xió, s ezt „írták tovább" azután a szólamok és a szövegközi viszonyok konfigu-
rációi. Érdekesnek mutatkozhat azonban egyebek mellett olyan szövegeket is 
megvizsgálni, amelyek már csak műfaji meghatározottságukból adódóan is (el-
vileg) nélkülözik az intratextuális jelentésviszonylagosítás játékát. Az izmusok 
története (1972) például két szempontból is figyelemreméltónak látszik vizsgá-
lódásaink számára: egyrészt, mert párbeszédbe lép (többek között) számos 
jelentős, a húszas években keletkezett Kassák-textussal, másrészt, mert sajátos 
példáját adja a hang osztódásának. Az „erős" beszélő szólama e könyvben 
ugyanis a szerző-funkció „felől" kettőződik meg. Úgy tűnik, Az izmusok törté-
netének egységes, egy személyű, autodiegetikus narrátora van, mely a „Kassák 
Lajos" szerzői tulajdonnévvel azonosítódik. Apróbetűs kijelentés figyelmeztet 
csupán a belső előzéklapon: „Pán Imre közreműködésével". Az (ennek nyo-
mán) Pán Imrének tulajdonítható szövegrészek nézőpontjukban és modalitá-
sukban (kiilső-extradiegetikus, illetve szenvedélymentes, „tárgyilagos") is 
elkülönülni látszanak. Olyan narratív önreflexió ez, amely személyekkel kap-
csolatos, szerepe van benne a rejtőzködésnek és a megmutatkozó félrevezetés-
nek. A szövegegységek önreflexív működésének szövegszemen megjelölt, de 
egyúttal elrejtett, elfedett, a félrevezetés és a nyomozás játékába hozott eleme a 
megnevezett személyekhez való kötődés. A szövegrétegek játéka e rejtett tudás 
birtokában konstituálódik dialógusként (sőt titkos vitaként) a befogadásban. 
A ló meghal... zárlatánál már láttuk, hogy (az epikai jellegű én-elbeszélés után) 
hogyan szóródik nyelvtani-logikai értelemben is a vers hangya, hogy azután egy 
abszolút nyomatékos én-kijelentés magával vonja, s az identifikáló tulajdonnév 
körébe sűrítse a (ki)jelentéseket (noha ezt talán visszavonja a zárlat dadaista 
mibeszéde). Az izmusok történeté ben a hang egy önéletrajzi szerződés antino-
mikus létesítéséből kiinduló szövegszerkezetben válik ketté. A „Kassák hangja-
ként" „kinyomozott", s ekként olvasott szövegrészek mindenesetre a vissza-
tekintés személyessége, a történeti megértésnek elfogultságokat is felmutató 
identifikációs eljárásai révén vonják körükbe, s időnként uralmuk alá „Pán Imre 
hangját", e tárgyilagos, elemző, személytelen szólamot. Ezek a váltások/hang-
súlyáthelyezések az implicit olvasó megképződött szöveghelyébe látszanak be-
leíródni, ennyiben dinamizálva, „felforgatva" a betű szerint persze önazonos 
szöveget. 

E szövegműködésben éppen nem jellemző a grammatikai egyes szám első 
személy jelenléte, ám az „én", másként, nagyon is ellenőrzése alatt tartja a tex-
tust. így például „Pán Imrétől származó" szövegrészként olvashatók a nemzet-
közi avantgarde történetének számos fejezetét elbeszélő diszkurzus textusai, 
míg „Kassáktól származóként" a magyar avantgarde folyóiratok történetét elbe-
szélő, s Kassák Lajos lapjait a többi rovására kitüntető részletek. Az elbeszélői 
hang ez utóbbiakban alkalmanként többes szám első személyű, ez időről időre 
egyes szám első személyre vált, míg gyakrabban nem létesül hangsúlyos gram-
matikai-logikai alany a diegézisben. Ám az „én" felbukkanásával mindannyiszor 
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a Lejeune által oly fontosnak tartott címlapon szereplő szerzői név kínálkozik 
referenciaként, azaz ilyenkor az önéletrajzi paktum aktualizálódik újból és 
újból.12 Ha a befogadásban a szöveg egységének megmutatkozására tevődik a 
hangsúly, identitás-funkciója is erőteljesebben működik. 

Kassák méltatói közül számosan szólnak az író következetességéről, általában 
elismerően, s e hangokban a morális vagy etikai ítélkezés nemritkán fölébe ke-
rekedik az esztétikainak. Márai Sándor például, az utóbbi vonatkozásban nem 
éppen hízelgő naplójegyzetében, „jelmezes, de jellemes tüneménynek" nevezi, 
miközben az azték álarcokhoz hasonlítja egyéniségét. „Ez az álarc életehosszat 
rajtaragadt - nemcsak személyiségén, az írásain is" - írja.13 Németh G. Béla a lí-
rikus Kassákról mint „páratlanul nagyigényű szellemről", „páratlanul nagyigé-
nyű lélekről" beszél. Midőn Arany János szóalkotását fölelevenítve „öntanuló" 
művészként emlegeti, a meditáció kontemplációvá tárgyiasult megjelenését té-
telezi költészetében. „Az ő öntanulása" ugyanis az elemző szerint „az élet külső 
rétegeiből egyre beljebb haladt abban a törekvésben, hogy a világot tanulja meg 
elhelyezni a maga egyedi létezésében, s a maga egyedi létezésének legbensőbb 
mozzanatait tanulja meg belérendezni a világba".14 A késői Kassák-líra olvasása 
mindazonáltal e vizsgálódás tapasztalatában sem észrevételez meggyőzően fi-
gyelemreméltó poétikai értékeket - a méltatásnak elsősorban etikai-bölcseleti 
mozgatói vannak. Mezei Árpád viszont arra a feszültségre világít rá (elsősorban 
a festészettel kapcsolatosan), amely az utolsó korszakában is „vezérségre" törő 
Kassák produkciói és a hatókörébe tartozó fiatalok művészi törekvései között 
húzódott. E szerepfixáció az elemző szerint egy sajátos lelki alkat megnyilvánu-
lásaként kíséri végig az alkotó pályáját, összefüggésben azzal, hogy az interper-
szonális kapcsolatok mindig kiemelten fontosak voltak a számára.15 Ismeretesek 
az emigrációból hazatért Kassák és az őt tisztelő, s darab ideig mesterüknek el-
ismerő fiatal írók (például Vas István, Zelk Zoltán) közötti személyes konfliktu-
sok is, melyek egyébként elősegítették a „klasszicizáló" költői törekvések pola-
rizálódását. Az erről szóló visszaemlékezésekben egyaránt szó esik Kassák 
művészetének megújulóképességéről s magatartásának következetességéről.16 

E különböző irányú és érdekeltségű, de egyaránt történeti áttekintésre építő 
interpretációkban a változás és az azonosság értelmező alakzatai variálódnak. 
Norman N. Holland nézete szerint egy írói életműből kiolvasható identitás-téma 
voltaképpen a szövegek néhány alapvető jegyét fölismerve táail elénk. A tuda-

12 Vo. Philippe LEJHUNI:: i. m. 25-26. 
1 3 M Á R A I Sándor: Napló 1968-1975 Akadémiai-Helikon, Bp., é. n. (1993.) 12-13. 
1 4 N É M E T H G . Béla: Kassák klasszicizálóclása. (Költészet a meditáció és a kontempláció jegyében). In: 

uő.: Kérdések és kétségek. Balassi, Bp.. 1995. 157-158. 
1 3 M E Z E I Árpád: Kassák. In: Kassák Lajos. (Kiállítás-katalógus, szerk.: G E R G E L Y M a r i a n n - G Y Ö R G Y 

Péter-PATAKI Gábor.) Artunion, Bp., 1987. 23-26. 
16Vö. Kortársak Kassák Lajosról. (Szerk. ILLÉS Ilona—TAXNER Ernő.) Bp., é.n. 69-79. 
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tos befogadás képes rögzíteni ezeket, s az egysége t azonosság ként olvasva egy 
szubjektum képét fölvázolni. A teoretikus figyelmeztet rá: az így megállapított 
én mindig az értelmező identitás-témájának a függvénye. A szövegvizsgálatok-
ban ugyanakkor, éppen ezzel összefüggésben, az adott szerző befogadói prefe-
renciáinak és interpretációs stratégiáinak feltárását tekinti a legfontosabb lépés-
nek.17 

Kassák Csavargók, alkotók című esszéje (1929, 1935-1975) Maxim Gorkij, 
Jack London és Panait Istrati alkotásait és életpályáját én-szempontból elemzi — 
jól felismerhető ez a bevezető önéletrajzi szólamából s a szöveg áttetszően pél-
dázatos jellegéből. Az autodidakta írók működésének vizsgálata alkalmat ad egy 
általános alkotói fejlődés-képlet megrajzolására, melyben a negyedik rend társa-
dalmi képviseletének és „a nyers, magába nyomorított egyéniség előretörésé-
nek" elképzelése ötvöződik. A polgári művésznek a Buddenbrooks-ban repre-
zentált típusával ellentétben „nem befejeződése valaminek ez a pillanat, hanem 
kezdete valami soha be nem fejeződő folyamatnak, azonosulás a dolgokkal és 
mégis fölébekerülés azoknak a szellem szárnyain. Az б művészeti fellépésük 
nem pont egy diadalmas mondat végén, hanem felkiáltójel egy új, még ismeret-
len mondat elején, úgy, ahogyan ezt az írásjelet a spanyolok használják".18 A fej-
lődéstörténet alakzata szervezi természetesen az Egy ember életéi is. Itt az én ret-
rospektív elbeszélése egy jól átlátható epikai nagyformában megy végbe, 
mégpedig igen hasonló logikával, mint a Gorkijékról szóló vázlatban. A könyv 
szóképei alapvetően nem-avantgarde jellegűek, így mintegy rejtett mellékszál-
ként (az elbeszélt és az aktuálisan megvalósuló) poétikai elképzelések „dialógu-
sa" kíséri végig a narratívát. E regény metonim szerkezetében mindazonáltal 
nem jönnek létre olyan önreflexív viszonyok, melyek nem-intencionális összjá-
téka gazdagítaná a mű szemantikumát. Egy másik jelentős önérteimező szöveg, 
az Önarckép- háttérrel (1961) monologikus alakítottságát viszont termékenyen 
dinamizálják az életműből vett, jól megválasztott, időnként terjedelmes idéze-
tek. Bár kevésbé meggyőző fejezetei is vannak e nagyesszének - így például az, 
amely magyarázni próbálja a társadalmi irányregények Kassákjának bizonyítvá-
nyát - , az életmű értelmezésének teoretikus igényessége és a művészi pálya fej-
lődésében szerepet játszó könyvek és képzőművészeti alkotások hatásának 
klasszikusan „önéletrajzi" elbeszélése igen szerencsésen találkoznak benne. 

Az elméleti hátteret a konstruktivista elképzelések adják, ahogyan Az izmu-
sok története is a konstruktivizmusra teszi a hangsúlyt az avantgarde irányzatok 
közül. Kassáknak számos írása foglalkozott a húszas években ezzel az áramlat-
tal, így az 1925-ben írott A korszerű művészet él (TK) is, mely Az izmusok.. .-
ban is helyet kap, „bevezetés helyett"; vállalt, de továbbírandó szövegként. E -
helyenként kiáltványszerű - tanulmány a (magyar) aktivizmust is a konstrukti-
vizmus körébe (vagy nemébe) sorolja, noha az aktivizmusnak kezdeti időszaká-

17 Norman N. H O L L A N D : U O . 

' " K A S S Á K Lajos: Csavargók, alkotók. Magvető, Bp.. 1981. 20. 
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ban még nem volt konstruktivista jellege.19 A németországi-orosz-holland 
irányzatnak praxisában és teorémáiban igazolást lát az együttes alkotást s a tár-
sadalmilag is hasznos, de individuális minőségű művészi konstrukciót tételező 
kassáki művészetkoncepcióra. A dokumentálható eseményeknek erre az átírá-
sára, átcsoportosító „felejtésére" épül Az izmusok történetének egész, a korszak-
ra vonatkozó áttekintése is - s ezt „Pán Imre hangja" sem módosítja lényegesen. 
A következőkben egy rövid történeti áttekintés összefüggéseiben igyekszem 
megvilágítani a Kassák-szövegek identifikációs eljárásait, működéseit. 

Meglehetősen vitatott kérdés a művészettörténészek körében, mennyiben te-
kinthető valóban konstruktivistának Kassáknak a bécsi Ma-kör irányait is meg-
határozó képzőművészi és teoretikus tevékenysége. Némiképp még az is bi-
zonytalan, valóban közvetlenül Kassáknak tulajdonítható-e a kezdeményező 
szerep. Az bizonyos, hogy a „Ma-Gruppe" (ahogyan a Bauhaus könyvsorozatá-
ban megjelentetni tervezett kötet címében szerepel) jelentős németországi kap-
csolatai között kiemelkedő szerepe volt (az említett sorozatot szerkesztő) Kállai 
Ernőnek és Moholy-Nagy Lászlónak. Kassák, Moholy-Nagy és Kállai egyaránt 
1921-ben írtak először konstruktivista (jellegű) manifesztumokat vagy teo-
retizáló szövegeket. A Képarchitektúга -k i ál tvá ny - mely egyidejű a hasonló eu-
rópai kezdeményezésekkel - , s maguk a létrejött alkotások Kassák konstrukti-
vizmusának egyszerre mutatják meg szuprematista, dadaista és produktivista 
arcát.20 1923-as, Vissza a kaptafához írásában viszont a Ma szerkesztője a míves-
ség, a megbízható műhelymunka jelentőségét hangsúlyozza. Ugyanebben az 
évben távolodik el Kállai az irányzat technicista-kollektivista, chiliasztikus fel-
fogásától. Kassák a kollektivizmusnak egyfajta népművelő változatát dolgozta ki 
ekkortájt, melyet hazatérése után később Munka című folyóiratában és a 
Munka-körökben érvényesített. Mindenesetre a konstruktivizmus integratív-
egyetemes, teoretikus igényű értelmezésében Kállai Ernőé az elsőség.21 

„Képarchitektúrát" El Liszickij konstruktivista nézeteit követve egyébként 
Bortnyik Sándor valószínűleg előbb alkotott, mint Kassák, akitől az elnevezés 
származik. Bortnyik viszont nemsokára kételkedni kezd, hogy „ezek a csupán 
síkban, plasztikusság, térbeli ábrázolás és határozott mondanivaló nélkül kom-
ponált geometrikus formák demonstrálják-e egy eljövendő, közösségi társada-
lom elképzelését? Hiányzott belőlük a tendencia világos, érthető kifejezése" -
írja, s fejére olvassa Kassáknak saját 1919-es, Aktivizmus című cikkét, melyben 
a Ma szerkesztője az „új, világszemléletes művészet" „forradalmasító erejéről" 

19 Vö. D E R É K Y Pál: i. m. 63-68.; S Z A B Ó Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915-1927. Corvina, Bp„ 
1981. 78-91. 

2 0 H E G Y I Loránd: Adalékok Kassák képarchitektúrájának értelmezéséhez. In: GERGELY Mariann és tsai 
(szerk.): i. m. 58-60. 

21 Vö. F O R G Á C S Éva: Bevezető. In: К Л Е Ш Ernő: Művészet veszélyes csillagzat alatt. Válogatott cikkek, ta-
nulmányok. Corvina, Bp., 1981.; S Z A B Ó Júlia: i. m. 97-101. E helyütt mondok köszönetet továbbá Kiss 
Sándornak, vizsgálódásaim e szakaszát segítő észrevételeiért. 
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ír.22 Kassák művészi megnyilvánulásait számtalan hasonló kritika érte a húszas 
években,23 s egyes bírálói később is számon kérték rajta az eszmei következe-
tességet. A változás/azonosság alakzataira építő önérteimező szövegek nyilván 
e hangok ellenében is hatnak, midőn valamely rögzített perspektívából átrende-
zik a horizontszerkezetet. 

Az ilyen jellegű Kassák-szöveg a saját korában benne álló identitást képvisel-
ve viszonyul a korábbi, „Kassák" szignójú alkotásokhoz. Az izmusok történeté-
hen felismert „erős" beszélő például nem hajtotta végre azt a horizont-
elválasztási műveletet (Hans Robert Jauß), melynek segítségével elkerülhette 
volna a megértésnek a jelenkori tudást visszavetítő, torzító jellegét. Analógia-
ként az a hamisítási akció említhető meg itt, melynek során Kassák a hatvanas 
években számos antedatált művet készített a nemzetközi műkereskedelem 
számára.24 Nemcsak azzal kellett ugyanis szembesülnie Korniss Dezső 1957-es 
kiállításszervezői tanácsai nyomán, hogy az ötvenes években keletkezett fest-
ményei iránt meglehetősen lagymatag az érdeklődés, annál nagyobb figyelem-
mel övezi viszont az értő közönség az emigrációs képarchitektúrákat, hanem az-
zal is, hogy az európai befogadók képtelenek megérteni, miért nem festett 
Kassák Bécsből való hazatérése és az ötvenes évek között egyáltalában. A visz-
szadátumozott hamisítványok (a műkereskedő Chagall, Braque, Miró és Arp 
példájára hivatkozott) bizonyára részben ezt az űrt voltak hivatva betölteni, rész-
ben pedig „felértékelték" az időlegesen megtagadott korábbi korszakot. (Mind-
azonáltal a költő a legtöbb eredeti, igen értékes képét is elkótyavetyélte Svájc-
ban és Párizsban.) A folytonosság ilyen jellegű megteremtése értelemszerűen 
mellőzi a differenciáló tekintetet: az önértelmezés és a történeti művészetmeg-
értés mintha egyazon szimplifikált identitást venné észre a különböző Kassák-
korszakokban, ennek azonossága mentén megírva/interpretálva a különböző-
ségek történetét. A fentebb vizsgált diszkurzív összefüggések és kötődések 
terében azonban észrevehető (megalkotható) egy, a N. Holland által eredetileg 
megadott értelemben vett, azaz (mű- és „világ"-) interpretációs stratégiák 
tropológiájaként felépülő identitás-téma. A Márai említette maszk ilyen módon 
a prozopopeia (Paul de Man) alakzatának szövegek csoportjára, textuális egysé-
gére (unity), „az életműre" való kiterjesztése volna; az identitás-téma pedig a 
szövegviszonyoknak az a hálózata, amely egyaránt magában foglalja a szubjek-
tum azonosításának rögzített és szórt formáit, a fejlődésrajz-szerű elbeszélést és 
a szabad narratív önreflexiót. 

A fentiekből esetleg úgy tűnhet, az általam felvázolt önreflexió-koncepciót 
tetszőlegesen alkalmazhatónak tartom, s ekképpen bármely Kassák-mű bármely 
másikkal összefüggésbe hozható volna. Nos, nézetem szerint a történeti elhatá-

2 2 B O R T N Y I K Sándor: Emlékeim Kassákról. In: ILLÉS Ilona—TAXNER Ernő (szerkó: i. m. 16. 
24 Vö. D E R É K Y Pál: i. m. 63-162.; SEREGI Tamás: Déry Tibor. Az ámokfutó. Megjegyzések a magyar da-

daista líra poétikájához. Literatura 1998/4. 389-397. 
2 4 Vö . GERGELY Mariann-GYÖRGY Péter-PATAKi Gábor: Megjegyzések Kassák Lajos korai műveinek sor-

sához. In: uők (szerkó: i. m. 143. 
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rolás megkerülhetetlen. Kassák Lajos azon alkotásaiban, melyeket tanulmá-
nyom első felében vizsgáltam, a megképződő identitás-alakzatok jóval összetet-
tebbek, mint a később áltekintettekben; ennek részben poétikai változások az 
okai, részben pedig az egyes szövegek funkcionális alakításából adódó különb-
ségek. Megkíséreltem kimutatni azonban, hogyan „tart szét" a zárt narratív for-
ma, midőn egyes szövegek másokkal intertextuális kapcsolatba lépnek, köl-
csönviszonyba hozva a különböző szubjektumpozíciókat. Bár nyilván kétséges: 
egység ként kezelhető-e maga az „életmű", ügy vélem, Kassák művészetének 
megértéséhez némiképp hozzájárulhatott az egyes szövegek „szoros" önreflexi-
vitásán túl a szövegközi önreflexív viszonyokat is „elolvasni". 
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POST ÉS NEO 

— Az avantgarde újraértelmezése Kassák öregkori művészetében -

1. 

Kassák és az 1945-ös történelmi fordulat viszonya nem fejeződik be a kor álta-
lános ellentmondásainál, melyeket oly klasszikus tömörséggel foglalt össze a Kis 
könyv haldoklásunk emlékére paradoxona: „vártam a közeledő ellenséget, aki 
talán megszabadít bennünket a szövetségestől". E viszonyban ott feszülnek a 
művész és a közéleti ember kezdeti ritmuszavarai is - előző szilárd alkotói meg-
győződéssel nagyívű életpályáját építené tovább, utóbbi a teljes mozgalmi és 
egyéni elszigeteltségtől megszabadulva hatalmas lendülettel kezdene a kultu-
rális szféra újjáépítéséhez. Ehhez pedig a háború végén aligha kínálkozik jobb 
ajánlólevél, mint a szocialista érzület és a munkásíró régtől örökölt státusza. 
A kassáki ambíciók térnyerésével rövidesen gyakori átjárások nyílnak mű és 
szerep között, a magány monolitikus tömbjét a termékeny konfliktushelyzetek 
tömege váltja fel, iró és közember tevékenysége hamarosan harmonikus egy-
ségbe rendeződik. Hol a megszülető művek révén, hol „a magatartás a remek-
műve" (Lengyel Balázs), máskor egyszerűen csak dinamikus aktivizálódása ad 
jól kitapintható impulzusokat a hazai modern művészeti törekvéseknek. A fen-
tiek tudatában nem minden megdöbbenés nélkül olvashatta évtizedekig az ér-
deklődő a kézikönyveknek azt a - csak újabban revideált - álláspontját, mely 
szerint „A felszabadulás sem tematikában, sem hangban nem hozott már lénye-
ges változásokat nála... Közéleti szereplése... igen messze van a tízes, húszas 
évek aktivitásától". S ami egy sematikussá váló irodalom tükrében legalább eny-
nyire meglepő, hogy „régtől megmerevedett politikai-társadalmi nézetei fölött 
végleg eljárt az idő" (József Farkas-Szabó György). Az irodalmi köztudatba is 
jócskán bevésődött tévhitre a közéleti író — itt nem részletezett - munkássága fe-
lől adható a leglátványosabb cáfolat. Hovatovább aktivitását 1947 végén, a párt-
harcok kiéleződése idején a kommunista propaganda egyebek mellett álláshal-
mozás1--"1 is vádolja - nem is minden indok nélkül. 

Ugyanakkor a művészembert a művészet egyetemesebb fejlődésének kérdé-
sei jobban izgatták. Mind a képzőművészetben, mind az irodalomban nemzeti 
tragédiaként fogta fel „a negyedszázados magyar reakció" szellemi elszigetelő-
désének romboló hatását (Rózsa Miklós emlékkiállítás), s ide vezette vissza az 
írói szemlélet igénytelenségének folyamatát is. A kérdést még születésnapi inter-
jújában sem tudta megkerülni: „a magyar írók — mondja Molnár Aurélnak — fel-
tűnően tájékozatlanok a világ dolgaiban... túlságosan kiszakadnak a művészet 
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nagy teljességéből... Az első nemzedéken az ellenforradalom valóságos szelle-
mi kasztrációt hajtott végre, a második nemzedék már önként követte elődeit 
ezen az úton, az utánunk jövők pedig már így születtek." A sommás ítélet, ter-
mészetesen, így nem helytálló - Kassák legfeljebb ha szűk osztályszempontokat 
érvényesít visszapillantásában. Ugyanígy csak az izmusok recepciójára lehet ér-
vényes az a vissza-visszatérő panasza, mely a szakmailag hiteles kritikai életet 
hiányolja, mivel - mint mondja - „művészetünk kritikai szóvivői... ma már szí-
vesebben hallgatnak, semmint hogy állást foglalóan vállalják feladatukat" (Há-
rom mester grafikája). Ami viszont valóban jelentős légszomjat jelentett egy 
avantgarde művész számára, az a nyugati irányzatoktól való fokozatos elszige-
telődés. Azé a Kassáké, aki már a húszas évek derekán a kísérletezéseiben vál-
tozatosabb francia irodalomra irányította érdeklődését, s akihez az utóbbi évek 
német-olasz szellemi blokádján keresztül alig-alig érkezhettek - jóllehet, ekkor 
már szinte végnapjaikat élték - a szürrealizmus vagy a konstruktivizmus jel-
adásai. 

A közvetlen politikai okokon túl ez a magyarázata, hogy a háború után a mo-
dern művészetekre fogékonyabbakban elemi erővel tör fel a francia tájékozódás 
igénye. Kassák már első kiállítási jegyzetében örömmel állapította meg, hogy a 
tárlat anyaga sikeresen „szabadította fel magát a mesterkélten idillikus német ha-
tás alól, és fordult Párizs felé anélkül, hogy szolgai utánzójává lett volna a fran-
cia irányzatoknak" (A Székesfővárosi Képtár kiállításához). De szerkesztői mun-
kájában és szépirodalmi alkotásaiban is tetten érhető, művészetszemléletében 
pedig alapvetően eligazító ereje van az egykor eleresztett Párizs-élménynek. 
Ezek közül csak néhányat felvillantva: a filmmel kacérkodva az oroszok monu-
mentális vonalvezetése mellett „fotografikus finomságokban a francia" példa 
termékenységét említi, képzőművészeti áttekintésében - szemben a nagybá-
nyaiak konzervativizmusával - „festészetünk legjelesebbjeinek fejlődésvonalát 
Párizs határozta meg" (Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig). Az Euró-
pai Iskola megalakulását szintén a modern képzőművészet nyugati szellemi 
vonzódásával magyarázza, mint ahogy ebből az időből származik talán legszár-
nyalóbb személyes vallomása erről a kapcsolatról: „a francia újító szellem - írja 
1947-ben a Nagyvilágban — ámulatba ejtettek és bűvöletükben tartanak ma is... 
azóta minden képzőművészeti terméket hozzájuk viszonyítva értékelek... a 
francia racionális és mégis végtelenül kötetlen szellemiséghez vonzódom a leg-
mélyebben, ha verset írok, ma is úgy érzem, hogy köztük élek és elsősorban ne-
kik írok" (Időszerű vallomás). 

Az elszigeteltség negatív élménye és a társadalomtól a modern művészetek 
kibontakozásának számonkérése tehát — a közszereplésekben és a publiciszti-
kában még markánsabban tetten érhető szociális indulatok mellett - Kassák leg-
biztosabb zsinórmértéke. Ebből vezet le szinte minden, számára ellenszenves 
szellemi megnyilvánulást, a világlátott ember pozíciójából sürgeti „az értelmiség 
átgondolt, felelősségtudatos csatlakozását" (Zűrzavar és késő bánat). Az Új 
Idők szerkesztőjeként - az európai szellemi horizontot reprezentáló erős francia 
érdeklődéssel párhuzamosan - két irányban igyekszik újítani. Egyfelől a lapba 
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visszacsempészi az avantgarde-nak azokat a klasszikussá váló értékeit, melyek 
a harmincas évektől a magyar kultúra perifériájára szorultak. Törekvéseit, mi-
ként korábbi folyóiratainál, most is a vizuális-tipográfiai változtatásokkal kezd-
te: a szellősebb, hivalkodóbb tördeléssel előtérbe hozta a képi látványt, s az 
addig többnyire patetikus-historikus illusztrációkat felcserélte az izmusok repre-
zentatív dokumentumaival. így válhattak a lap meghatározó képzőművészeivé 
Kernstok Károly, Szalay Lajos, Rippl-Rónai, Derkovits, Borsos Miklós, Tihanyi 
Lajos, Nemes Lampérth, Uitz vagy a fotós Lengyel Lajos és Haar Ferenc. De az 
avantgarde érveit erősítette a magyar szellemi élet elzárkózásának - többször a 
„kínai fal" metaforájával érzékeltetett - vádja is. A modernista értékeket vissza-
fogadó nyitottság az egyik meghatározója a Fán Imrével folytatott beszélgetés-
nek, s ebbe az irányba mutat Kállai Ernő expresszionista hagyományokat to-
vábbgondoló írása is (Egy festőnemzedék). Kassák a két világháborút követő 
társadalmi helyzet analógiáira figyelmeztetve veszi védelmébe a „nem egyszer 
érthetetlennek és brutálisnak tűnő" művészi kísérletezéseket, melyekben „nagy 
szerep jut a torzításnak" (Egy képkiállításról). S ezzel - elvekben legalábbis -
újra az avantgarde esztétikájához érkezett. 

A kép akkor válik problematikussá, ha az írót az avantgarde újabb jelenségei-
be, netán a neoavantgarde bátortalan hazai kezdeteibe állítjuk. Az a háború után 
is kétségtelen, hogy a modernségnek Kassák a nagy öregje, s a készülődő sema-
tizmussal szemben, ha valakitől, az ő művészetfelfogásától várható egyfajta vé-
delem. A Vallomás tizenöt művészről című kötetében épp az absztrakció ellen 
indított baloldali hajsza idején szögezi le - Lossonczy Tamás munkásságát mél-
tatva - , hogy „minden önmagát kifejező mű... magától értetődően absztrakt, az-
az elvonatkoztatott, nem hasonló, hanem demonstratív, saját törvényei szerint 
élő jelenség". Weöres Sándor merészségét és formai kísérleteit akkor méltatja a 
Szivárványban (Irodalmi vihar egy pohár Eidolonban), amikor az ideológiai 
hatalmat megtestesítő Szigeti József a költőt „az ellenforradalmi pozícióba szo-
ruló magyar reakció verselője"-ként aposztrofálja. Gyarmathy Tihamér az 1946-
ban szerveződő „Dunavölgyi avantgarde" asztaltársaságot, majd az Európai Is-
kola művészeti elképzeléseit idézve emeli ki Kassák nagy szakmai tapasztalatát 
és támogatását. Ez az eredendően képzőművészeti törekvés azonban, mely „a 
fauvizmust, kubizmust, expresszionizmust, absztrakciót és szürrealizmust kép-
viseli Magyarországon", már nem az eseményekből részben kiszakadt, részben 
a közéleti szerepekben őrlődő Kassák irányításával szerveződik. A szellemi 
mozgatók olyan művészetteoretikusok, akik komoly elméleti háttérrel rendel-
keznek Kállai Ernőtől Mezei Árpádig, Kampis Antaltól Hamvas Béláig. Kassák 
mögül ekkor már hiányzik az a jól szervezett műhely, mely a nyelvi nehézsége-
ken egykor túlsegítette, nemzetközi kapcsolataival és műfaji gazdagságával a fo-
lyamatos szellemi inspirációkat biztosította. Ugyanakkor az izmusok újraéledé-
sével a negyvenes évek második felében a formaproblémáknak - részben a 
kassáki aktivizmussal szemben - egy mélyebb, filozofikusabb értelmezése van 
soron. Az érdeklődés irányát Hamvas Béla és Kemény Katalin közös kötete, a 
Forradalom a művészetben reprezentálhatja, mely az absztrakció metafizikus 
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igényét az archaikus művészetig vezeti vissza. Ha ehhez még hozzágondoljuk, 
hogy az Európai Iskola ízlésvilágában a kassáki alakításoktól lényegileg mindig 
is idegen szürrealista attitűd a meghatározó, érzékelhetünk valamit az író fele-
más szerepéből. Megbecsült próféta, ám műveivel a társaság Index-sorozatában 
nem találkozhatunk, s a kifinomultabb elméleti megközelítésekben képzőmű-
vészeti érdeklődését is alighanem enyhe distanciával kezelik. Miként a Képző-
művészetünk Nagybányától napjainkig szigorú recenzense, Rabinovszky Má-
riusz, aki a kötet érdemei mellett „közhelyek és stiláris melléfogások" tényét is 
kénytelen megemlíteni. 

Mélyebben nyúl viszont a modernség kérdéséhez Kassák nagy gonddal szer-
kesztett folyóirata, az Alkotás, mely a szocialista realizmus leszűkítő, nyíltan vo-
luntarista eszményével szemben az avantgarde szemléletformáló eredményeire 
épít, s a stílusirányzatok sokféleségét igyekszik életben tartani. Az alaphangot itt 
is Kassák Bevezetője adja meg, mikor figyelmeztet: „Végzetes bűn lenne... bírói 
ítéletet hozni élő művészetünk különböző irányzatai ellen... minden igazi mű-
vész a maga módján a valóság gyökeréig akar leásni és az egyértelmű igazságot 
szeretné kimondani." S az esztétika gyakorlati szempontjai felől közelítve hosz-
szan sorolhatjuk az érveket. Irodalomtörténeti jelentőségű Kardos László Ma-
gyar futurizmus című tanulmánya, mely számos figyelemreméltó észrevétele 
mellett rámutat az izmusok és a korszak költői termésének összefüggéseire, s 
majdhogynem elsőként jelenti ki: „Az izmusok kora... szerves része a magyar 
költészetnek, s ismerete nélkül a fejlődés képe nem teljes és nem világos." S ha 
másfajta fejlődési ütemezése szerint nem is bír ekkora revelációval, a Kardosé-
hoz hasonló szellemben érinti a művészet formabontásának kérdését. Bor Pál 
Határmezsgyék? és Lajta István Szobrászat című írása. Bor az egységes korstílus 
víziója felől cáfolja azokat a kultúrpolitikai manipulációkat, melyek „az absztrakt 
és konkrét művészetek elvi küzdelméről" szólva hasznos és nemkívánatos ábrá-
zolási módokat különböztetnek meg. Lajta imponáló biztonsággal utasítja vissza 
a marxista esztétika vádjait, azokat az avantgarde-értelmezéseket, melyek a 
jelenségben a hanyatló kapitalista világrend, a polgári társadalom csődjének 
művészi vetületét tekintik meghatározónak. 

2. 

A koalíciós idők közvetett támadásait követően - miként azt egy 1949-es „szov-
jet részről sürgős felszólításra" összeeszkábált kis magyar irodalomtörténet is 
jelzi — a polgári irányzatok felszámolásának egyik célpontja „az ellenforradalom 
hivatalos proletárjává" lett Kassák Lajos. Úgy is, mint akinek népszerűsítését „a 
munkásosztály sorai között biztosította a Horthy-rendszer, szélfogónak a kom-
munista agitációval szemben" (Pándi Pál), úgy is, mint aki a háborút követő idő-
szak elhajló szerkesztőjeként lapjaiban az „álforradalmi formabontó, szürrealiz-
mussal kísérletező kispolgári-burzsoá írókat szervezte meg" (Király István). 
A közéleti ember és a művész együttes megsemmisítése végül Darvas József 
195l-es írókongresszusi beszámolójában következett be. E politikailag jelentős 
fórumon nem kevesebbet állít Kassák egyik lapjáról, a Kortársról, mint hogy 
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„buzgó szálláscsinálója volt a nyugati kozmopolitizmus legrothadtabb, leghala-
dásellenesebb irányzatainak... A polgári kultúra jellegzetes rothadási terméke-
ként, főleg a költészetben, egymásután jelentkeztek a valóságtól elrugaszkodott, 
absztrakt irányzatok". így aztán az ötvenes évek kultúrpolitikai koncepciójának 
áldozata minden olyan költői-irói kezdeményezés, mellyel Kassák az elrettentő 
sematikus művészeti felfogásokkal szemben visszaperli avantgarde-ista múltját, 
az izmusoktól származó kontinuus értékeket. Az évtized közepének pillanatnyi 
késztetéseként született kötettervei közül a modern festészetnek lírai emléket 
állító Mesterek köszöntése kiadása tíz, a Pán Imrével közösen írt tudományos 
igényű munka, Az izmusok története közel húsz, a korszerű művészeteket pro-
pagáló tanulmánykötete húsznál is több évet várat magára. A meghatározó ihlet-
forrás lefedésével valóban azt a látszatot keltve, hogy munkájában jellegadóvá 
vált „az élmények elaprózódása, a költői szemhatár összezárulása" (Fülöp 
László). Jóllehet, 1954-ben Darvas az írószövetség közgyűlésén megismétli róla 
a korábbi vádakat, már nincs szellemi karanténban. Verseit közölni kezdi az Új 
Hang, majd az eszmélkedő képzőművészeti kutatás hivatkozik mind gyakrab-
ban lapjaira, s az avantgarde problematikájára. Ha óvatosan fel is említik a for-
malista vádakat, Korner Éva a Tanácsköztársaság plakátművészetéről szólva 
bőségesen hasznosítja a Ma folyóiratból vett idézeteket, Németh Lajos Der-
kovitsra emlékezve erősíti meg azt a benyomást, hogy „a társadalmi forradalom 
együtt jár az úgynevezett modern művészettel". 

Mintegy a saját bőrén is érzékeli tehát a korszak ideológiai ellentmondásait, 
személye épp az újabb tiltásokkal, a pártvezetés dogmatikus lemerevedésével 
válik egyre fontosabbá. Bizonyos személyes autonómiák mellett némi önállóság 
ekkor már a tudományos intézmények számára is létezik, az antisematikus moz-
dulások óhatatlanul a történelmi összefüggések feltárása és a szűklátókörűén 
kialakított értékviszonyok korrekciója felé mutattak. Kassákot ezek közül főleg 
a modern képzőművészeti kutatások és a század szellemi folyamataiban gon-
dolkodó irodalomtörténet-írás teszik kikerülhetetlenné, kezdeményezéseit még 
a rosszindulatú megközelítések is vitathatatlanokká. Hiába veszi fel újra a har-
cot az MDP elméleti folyóirata, a Társadalmi Szemle „a koalíciós idők televényé-
ben burjánzásnak indult" különböző polgári irányzatok - „az öncélúság, a misz-
tika, a formalizmus, az új narodnyikizmus dudvája" ellen, az egyre elmélyültebb 
folyamatrajzokban, tanulmányokban és monográfiákban a Válasz vagy az Új-
hold jelentősége éppúgy nem elhallgatható, mint az Alkotásé. A szubjektív meg-
ítéléseket, a politikai prekoncepciókat ugyanis elsőként a kutatásokból és a sza-
porodó emlékezésekből felcsapódó tények cáfolják. Csak néhány jellegzetes 
példát említve: Gellért Oszkár - egy Babits-évforduló kapcsán - már igen korán 
szól Kassák antimilitarista beállítottságáról, Gyergyai Albert őszinte örömmel a 
Whitman-versek autentikus fordítójáról, a művészettörténészek a modernség-
ben játszott szerepéről, s a József Attilát nem ideológiai megfontolásokból kuta-
tók poétikai eredményeiről és átütő hatásáról. Neve számolatlanul kering a filo-
lógiai szaktanulmányokban, Ignotus Pál a bécsi korszak eligazító élményeiről 
szól, Kiss Ferenc a verstan felől közelítve méltatja József Attilának a Kassákék 
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köréből kapott „új költői gyakorlat elméleti inspirációit", Babitson keresztül erő-
sítve meg a sokáig kiátkozott szabad vers létjogosultságát. De az akadémiai la-
pok, főleg az Irodalomtörténeti Közlemények publikációi mellett az érdeklődés 
más szinteken is beindul. Kassák naplójából tudjuk, hogy pályája az egyetemen 
ekkor már szakdolgozati téma, őt pedig Pán Imrével együtt az izmusok történe-
tének megírására kérik fel. Ha elsősorban politikai felhangokkal is, az irraciona-
lizmus és a látszatforradalmiság komponenseit hangsúlyozva, elsőként születik 
József Farkas tollából átfogó tanulmány a hazai avantgarde úttörő fórumáról, 
A Tett című folyóiratról. A szakmát immár erősen foglalkoztatják - úgymond, a 
XX. kongresszus tanulságai alapján - a szocialista eszmeiségbe integrálható szel-
lemi áramlatok. Miként azt egy vitaülés kapcsán Szabolcsi Miklóstól idézik: „a 
századeleji radikális mozgalmakat, általában a századeleji haladó polgári moz-
galmakat sokkal többre kell becsülnünk, mint eddig tettük... A szociáldemok-
rata párt irodalmával szemben is vannak adóságaink: Kassákkal nem úgy és 
nem annyit foglalkoztunk, mint megérdemelné." 

Az ötvenes évek közepének váratlan élményei: a Budapestre történő vissza-
költözés, a Nagy Imre-korszakkal járó átmeneti politikai bizakodás megmaradt 
alkotói energiáinak koncentrálására sarkallták Kassákot. Szellemi feltámadásá-
nak fókuszában több okból is az emlékező attitűd áll - hogy csak a két legin-
kább meghatározó visszatekintő ingert említsük: lassan hetvenéves, s igazában 
először van alkalma gazdag avantgarde pályájának, mozgalmainak és műhelyei-
nek higgadt áttekintésére. Ekkori műveiben a legautentikusabb tanú bizonyítja 
újólag a század egészére fogékonyabbá váló tudományos közéletnek, hogy a 
hazai modernség, a technikai forradalmak eredményeitől sem függetleníthető 
korszerű művészetfelfogás az avantgarde szemléletgazdagító közjátéka nélkül 
elképzelhetetlen. Az izmusok technikái-művészetfilozófiái elképzelései bele-
ivódtak nemzeti kultúránkba, periferikus jellegük tehát igencsak relatív. De a 
megmozdított anyag arra is alkalmas, hogy cáfolja a sematikus művészetek 
szimplifikáló valóságábrázolását, s „a sokféleség, a vakmerő nekilendülés" sza-
badságát hirdesse. Kassák a már klasszikussá érett avantgarde festők jellegzetes-
ségeit felvillantva fejti ki a Mesterek köszöntése utószavában, hogy „a művész, 
mint alkotó egyéniség, nem valami már meglevőt ábrázolni, pontosan lemásol-
ni akar, hanem valami új, eddig még nem létező objektumot kíván létrehozni". 
S mivel az író érvelései egy történetiségében előre mozgó, vitathatatlan tények-
kel megalapozott logikai sort képeznek, óhatatlan, hogy a modern művészet-
eszmény egésze a hazai gyakorlattal ne szembesüljön. Kényszerűségből eléggé 
váratlan helyen, válogatott verseinek 1956-os kiadásában mondja ki irodalmi 
életünkről a lesújtó kritikát: „Kegyetlenül magunkra vagyunk hagyatva, olvasóin-
kat elnevelték, hozzáértő kritikusokban pedig kétségbeejtő hiányt szenvedünk." 

Kassák bírálatának mélységeit akkor értjük meg igazán, ha rápillantunk a 
Mesterek köszöntése tünet értékű fogadtatására. Ez az avantgarde ízlésvilágot 
közvetítő, versekből, reprodukciókból és gazdag jegyzetanyagból álló, „neme-
sen ismeretterjesztő hivatású" montázs (Illés László) gyakorlatilag az izmusok le-
vonulása után harminc-negyven évvel is még innen van a hazai művészetszem-
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léleten, s még arra is bő évtizedet kell várnia, míg a tükörfordításban megjelenő, 
szakmailag szinte értékelhetetlen szovjet avantgarde-értelmezések közepette 
méltányolható „az új képzőművészeti törekvések megismertetésében, az új ízlés 
meghonosításában vállalt szerepe" (Béládi Miklós). Nagyobb összefüggésekben 
pedig még ennél is többről van szó: a kötet a kor eleven művészeti problémái-
ban gyökerező, azokra határozott költői választ adó vállalkozás. Egyfelől impli-
cit módon megfogalmazódik benne az a felismerés, hogy a képzőművészet e 
századi nagy szemléletalakító változásai után az irodalom van pillanatnyi lépés-
előnyben, a hazai gyakorlatban legalább is itt érhető tetten az a belső mozgás, 
mely azt sejteti, „vége felé közeledünk annak az esztétizáló és kritizáló módszer-
nek, mely konok vádaskodással és ravasz mellébeszéléssel annyi értékünket 
gyalázta meg". Ezt a meggyőződését támasztja alá az a két kritika is, mely e kor-
szakból fennmaradt. A sokáig kiadatlan képzőművészeti írásban arról elmélke-
dik, hogy az irodalom olykor reményt keltő felvillanásaival szemben festésze-
tünkben „alig mutatkozik jele a továbblépésnek, új kezdeményezéseknek" 
(Czóbel Béla festményeiről), A tékozló ország költőjében viszont egyetemes 
igényű alkotót üdvözöl, aki orgona hangzású művében „átgázolt a sematizmus 
hínárjain" (Egy költemény margójára: Juhász Ferencről). 

A tíz avantgarde mestert megidéző költemény és a hozzá kapcsolódó kép-
anyag afféle művészeti kritika is tehát, mely szemléleti zavarokra, rosszjelű kon-
zervatív beidegződésekre figyelmeztet. Ugyanakkor az hommage-zsal nem feje-
ződik be a ciklus művészi inspirációja. A legtöbb verset a jellegzetes egyedi 
motívumok, topográfiai és karakterológiai meghatározások leltárszerű rögzíté-
sén túlbillenti a saját vívódásaira feleletet váró költői szándék. Kassák az egy-
dimenziós realizmus sivárságával szemben itt az ábrázolás lehetőségeinek sok-
féleségét mutatja fel: hol George Braque a forma fegyelméből, Fernand Légérzz 
öntörvényű gépkultuszból, Franz Marc a „bádogból készült német ég" expresz-
szionista színeiből, Marc Chagall a „menekülő zsidók" szürreális vízióiból, 
Giorgio de Chirico hűvös geometriai formákból, Max Ernst, „akit a DADA ker-
getett világgá", abszurd villanásokból építi meg a maga új realitásait. Jóllehet, e 
vonulat darabjai együtt rajzolják ki az avantgarde ihletettség határait, a korstílus 
egésze sugallja az új formateremtő szempontokat, műegészként két költeményt 
külön is illik megemlítenünk. Az egyik a ciklushoz modellként szolgáló, a társai-
nál jóval korábban született Pablo Picasso, melyet egyedi megformáltságánál 
fogva még nem sért semmiféle didaktikus mozzanat, nem érződik a festő motí-
vumainak megidézésében a reprodukálás kényszere. A költő versében az alka-
ti hasonlóságok alapján tájékozódik, a sematizmus kezdeti veszélyei idején e 
klasszikus pálya képi jeleiből vezetve le a korszerű esztétikai felismerést - ko-
runkban a rend „a rendetlenség grimaszával jelenik meg". Épp így a dogmatikus 
művészetfelfogás ellenében hat, a lírai formanyelv alapvető változásai felé mu-
tat a modern költészet egyik kulcsversének is tekinthető Paul Klee. Új szenzibi-
litása akár mottóként is felírható az irodalom későbbi paradigmaváltásainak feje-
zetei elé: 
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Amit megálmodtál merő valóság. 
A jelek, amiket papírra vetettél 
mélyen gyökeret fognak szívünkben 
a házak, amik legyünk őszinték nem is házak 
a te szemeid éhes pillantását őrzik 
a fák és a virágok, amik nem is fák és nem is virágok 
a te mély fájdalmaid éneklik az éjszakában 
s a fiatal lány, aki nem is fiatal lány 
a te alkotó kezedtől álmodik tovább. 

A Mesterek köszöntéséhez hasonlóan Kassák történeti munkájának, Az izmusok 
történetének jelentőségét akkor értékelhetjük igazán, ha keletkezésének idején 
a kutatások színvonalára tekintünk. Igaz, az ötvenes évek közepére bizonyos 
antisematikus törekvések, a nemzetközi helyzet alakulásából adódó ideológiai 
nyitás, az új szemléletet reprezentáló József Attila-kultusz felszínre hoztak vala-
mit az avantgarde évtizedek óta lappangó problémáiból, s a szocialista kultúr-
politikának is lépten-nyomon bele kellett ütköznie a tízes-húszas évek izmusai-
ba, főleg az expresszionizmus és a kései szürrealizmus egyes elemeibe, az 
avantgarde-dal uralomra jutó szabad vers esztétikai kérdéseibe. Megfelelő elmé-
leti és történeti háttér nélkül azonban - még a megengedő változatokban is — a 
modernizmus ügyét a politika síkjára terelte, s legjobb esetben a megismerés té-
tova igénybejelentéséig jutott el. Egy 1954-es akadémiai határozat kimondta 
ugyan 20. századi irodalmunk szintézisének megalkotását, ám még a bő évtized 
múlva napvilágot látó kézikönyv megfelelő passzusai sem sokban lépik túl -
részben a szerző is azonos-József Farkas első kísérleteit. Bár nincs tisztázva, Pán 
Imre mennyire folyt bele a közös munkába, annyi bizonyos, hogy - nyelvtudása 
és tárgyismerete is ezt motiválja - csak a nemzetközi rész összeállításában vett 
részt. Kétségtelen, a kötetben ez a fejezet tűnik nagyvonalúbbnak és időtállóbb-
nak, hiszen francia és német források alapján ekkorra nagyjából már kirajzolód-
tak az egyes avantgarde irányzatok átfedései és poétikai oppozíciói, a mozgal-
makban részt vevők pályaívei - s mindez még újdonságként jelenhetett meg a két 
háború között és után sajátosan fejlődő magyar kultúrában. Az igazi reveláció 
azonban Kassák hazai mozgalomtörténete. Lényegében még a „létezett-e magyar 
avantgarde?" költői kérdése előtt bizonyítja az aktivizmus hazai gyökereit, doku-
mentálja értékeit, s a Nyugatra is visszasugárzó hatását. Nem esve a parttalanítás 
másik végletébe sem, „anekdotákat és teoretikus értelmezést okos arányban" ke-
zelve (Miklós Pál), pedagógiai türelemmel halad végig a mozgalom gerincét adó 
folyóiratain, valamint műhelyének jelentősebb tagjain - önzetlenül már ekkor 
választ adva az „egyszemélyes avantgarde" későbbi felvetéseire. 

3. 
Noha a hosszú kassáki életpálya - erős közéleti színezete révén - jószerint a 
sorsfordító történelmi események mentén tagozódik, 1956 sajátos közjátékként 
vezeti be a költő utolsó évtizedét. Művészetének belső logikájában ugyanis már 
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nem játszhatnak meghatározó szerepet a forradalom élményei, jóllehet a helyt-
állás és a megtorlás majd minden jelentős mozzanata a korabeli művek látószö-
gébe is bekerül. Művészet és politika alkotáslélektani konfliktusában azonban 
már kikerülhetetlen az a biológiai tény, hogy az író hetvenedik évéhez érkezett, 
s életműve több szempontból is aktuális rendszerezésekor megrettentik a ki-
számíthatatlan események. Hiszen alkotói görcsei már feloldódtak, a gáncsos-
kodások ellenére is a szakmai figyelem középpontjába került, jelentős számban 
akadtak kiadói megbízásai. Mivel az emigrálások, a letartóztatások és tüntető 
elhallgatások során megbénult irodalmi életet a gyorsan eszmélő kultúrpolitika 
taktikai okokból sem kívánta a kollaboránsok szintjére zülleszteni - a szétvert 
írószövetség helyére Kortárs címmel népfrontos színezetű folyóiratot szervezett, 
s a világgal való szellemi kapcsolattartás illusztrálására folyamatossá tette az 
épphogy elindult Nagyvilág megjelenését. 

Márpedig a világirodalmi tájékozódásnak, a művészeti nyitás lehetőségének 
Kassák esetében kulcsszerepe van. Egész avantgarde múltja, nemzetközi kap-
csolatainak megítélése, alkotói súlya jelentős mértékben a tudomány kompara-
tív gesztusaitól is függött. Reményeit csak táplálhatta, hogy az 1957 áprilisában 
újrainduló Nagyvilág vezércikkét a munkásságát magasra értékelő Kardos Lász-
ló írta. Nem csoda hát, ha az évfolyamban feltünedeznek Kassák avantgarde fes-
tőkről írt versei, s az év egyik fő publikációjává válik a Pán Imrével közösen írt, 
s folytatásokban közölt A modern művészeti irányok története. De ebben az ér-
deklődési sávban kell megtalálnunk azokat az újabb ihlető ösztönzéseket is, me-
lyek nyomán a költő kilát az avantgarde-ot részben újraélő kortársi világiroda-
lomra, végigéli a század eleji modern képzőművészet reneszánszát, valamint 
saját pályájának rendszerbe szervezésével párhuzamosan - újabb kassáki meg-
lepetésként — élete vége felé műfordításokkal is megpróbálkozik. Néhány alkal-
mi vállalás mellett sokatmondó, hogy vagy a festő-írók műveit keresi (Chagall, 
Kandinszkij, Kokoschka), vagy azokat a formabontó költőket, akik korai köl-
tészetét alapvetően meghatározták (Whitman, Cocteau, Ivan Göll, Cendrars). 
A gesztus nem csak egyfajta protestálás az ötvenes évek hazai irodalmával 
szemben. Blaise Cendrars Húsvét New Yorkban címen kiadott kötetfordításával 
saját utolsó köteteinek hangulatát, verstechnikáját is részben meghatározta. Im-
már másodszor merített ihletet ennek a nyugtalan, különös sorsú költőnek fél 
évszázad múltán is meghökkentően korszerű írásművészetéből. 

A gyorsan visszakeményedő kultúrpolitika Kassák-recepciója azonban nem 
nagyon tűri a pozitív hangokat, a szellemi vákuumba benyomuló újabb balos 
nemzedék ugyanott folytatja, ahol elődeik abbahagyták. Az ideológiai támadá-
sok közül Kassák számára azok voltak a legelviselhetetlenebbek, melyek azt a 
korszerűségeszményt igyekeztek a művészetek világából kiszorítani, melyek-
nek gyökerei a század eleji avantgarde mozgalmakig nyúltak vissza, s tulajdon-
képpen legadekvátabban közvetítették a technikai forradalmaknak és a belőlük 
fakadó társadalmi igényeknek különféle változásait. Az 1956 után is szűkre sza-
bott, a napi politikához kötött realista keretek minimálisra csökkentették a for-
makísérletek lehetőségeit, a polgári dekadencia körébe utaltak minden izmu-
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sokra emlékeztető technikát és merész útkeresést. Az évtized közepén lassan, 
ellentmondásosan megindult avantgarde-kutatás majd egy évtizedre megder-
medt, Kassák kiadásra előkészített, avantgarde tematikájú kötetei süllyesztőbe 
kerültek. A modell értékű inszinuálás Király István Kortárs-beli A modernizmus-
ról című dolgozata, mely közvetlen összefüggést talál a modernizmus felbukka-
nása és az „ellenforradalmi" válság között, mikor is - Király szerint — Juhász Fe-
renc gátszakító hangváltásával költészetünkbe áramolhatott „az eltemetettnek 
vélt izmusok indázó, vibráló, a lélek lapuló árnyait felverő képanyaga". A Kas-
sákot is súlyosan devalváló tanulmányból megtudhatjuk még, hogy a realista 
művészet ellentétjeként a modernizmus „Körülpólyázza, elmélyíti a fásultságot, 
átmenetből állandósítja a céltalan közönyt. Káoszba oldja a világol, szétzilálja az 
amúgy is kusza tudatot". A hidegháború hangulatát felidéző, a két világrend har-
cára méretezett művészetfilozófiai állásfoglalás később főleg Szabolcsi Miklós és 
Pándi Pál tevékenységével kerül be a kultúrpolitikai gyakorlatba - a Jelenkor 
vitája idején például ráirányítva a figyelmet egyes „irracionális hagyományokra", 
a nyugati világ korszerűsített művészeti offenzívájára, a „támogatva bomlasztás" 
elvére. 

A közvetlen politikai konfrontációkból kiutat kereső Kassák viszont művé-
szileg már csak azon a nyomon tudta újraépíteni magát, melyet számára az 
ötvenes évek közepének művészettörténeti érdeklődése kínált. S ebben a folya-
matban nem egyszerűen az avantgarde reprodukálásáról van szó. Saját munkás-
ságának történeti analízise az adott korszak kritikai megközelítéséhez is hasz-
nálható szempontokat nyújtott, az izmusokhoz kötődő technikai apparátus 
megidézése pedig egy lassan távlatait vesztett alkotói életútnak teremtett várat-
lan ihletettséget a pályaívek harmonikus lezárásához. A költő számára oly mó-
don, hogy megfáradó költészete őrizve a klasszicizálódás évtizedeinek lírai ta-
pasztalatait - főbb vonalaiban fokozatosan hangolódott át egy újabb, jóllehet az 
öregedés törvényei által tompított formakísérletezés irányába, a festőre az izmu-
sok nyugati reneszánszával a világhír köszönt rá, végképp az absztrakt felé te-
relve képzőművészetének lezáruló periódusát. S noha Az izmusok történetével 
egyszer már befejezettnek vélte a modernséghez fűződő viszonyának értelme-
zését, az avantgarde értékeinek tendenciózus lejáratásával arra kényszerül, hogy 
saját írói fejlődésének belső logikája szerint újramagyarázza munkásságának 
főbb motívumait, összefoglalja a korszerű művészetről alkotott elképzeléseit. 
Az I96I-ben megjelent nagyívű esszéje, az Önarckép - háttérrel számos új ada-
lékot szolgáltat az izmusok poétikájának árnyaltabb megfogalmazásához, igé-
nyes, a személyes érdekeltségen messze túlmutató önportré, melyen oktalanság 
volt számon kérni más stílusok és áramlatok értékeit. Ez a műhelyszerű szám-
vetés a Cendrars-kötet műfordítói élményével alighanem a közvetlen elrugasz-
kodási pont a purista, a helyenként ezoterikus, a neoavantgarde egyes áramla-
taival is érintkező kései Kassák felé. Tízes-húszas évekbeli költészetét kellett 
újragondolnia ahhoz, hogy verse a szimultaneitás és az élmény költészet mar-
káns elemeinek szimbiózisából ismét világirodalmi összevetésben is korszerű 
formanyelvet teremtsen. „Nem egy téma vagy motívum folyamatos lerögzítésé-
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re, hanem az életből nyert ezer megfigyelés, hatás irodalmi, megkomponálásra 
törekszem - írja. - Ez a módszer soraim között bizonyos szakadások látszatát 
kelti, holott ez azt jelenti, hogy a kifejezés pillanataiban egyszerre negatív és po-
zitív formákkal dolgozom." A szakadásnak látszó helyek nem lyukak, nem üres-
ség, hanem a kimondhatatlan negatív forma jelenléte, ami élővé és plasztikussá 
teszi az olvasás által felfogható pozitív formát. E modern poétikai hangütés a 
képzőművész absztrakt elkötelezettségével kiegészülve juttatja a szerzőt abba a 
szellemi övezetbe, melyben ismét legfőbb alkati sajátosságára, látens konstaik-
tivitására ismerhet. 

4. 
A hatvanas évek elején az avantgarde-ból kimentett konstruktivista attitűdben 
végérvényesen feloldódnak azok a látványos ellentmondások, melyek a kassá-
ki ellenzékiség és lojalitás, a rezignált visszahúzódás és a művészi aktivizálódás, 
a költő és a képzőművész szereplehetőségei képzetköreiben feszültek. Az író 
már egy 1957-es rádióinterjújában szólt arról, hogy „a közelmúlt kultúrpolitiká-
ja... az alkotó szellem gúzsba kötése sok mindenben okozója volt annak, ami 
történt" (Valóság és emlékezés) - s a későbbiekben is a fentieket szem előtt tart-
va igyekezett a korszak szemléleti feszültségeire rámutatni. Az alkalmiság szint-
jén ez azt jelentette, hogy nemcsak a kultúrpolitika hivatalos értékeinek — saját 
látószögébe eső - képviseletét vállalta, hanem amint lehetőséget kapott, egyfajta 
demonstratív éllel a szűkös realizmusszemlélet ellenében ható nagy kortársairól 
is megemlékezett. Moholy-Nagy Lászlóban a konstruktőrt tisztelte, Chagallban a 
nagy szürrealistát, Cendrars-ban a formabontó avantgarde-ot, Kállai Ernőben „az 
akadémizmus és a semmitmondó középnemzedék" fölé emelkedő teoretikust, 
Le Corbusier-ben a szintézisteremtő építészt, Kandinszkijben a festészet megújí-
tóját. A Bauhausról emlékezve a szoros személyes kapcsolatokat idézve szólhat 
provincializmusról, elmulasztott művészi lehetőségekről. A Rozgonyi Ivánnal 
folytatott beszélgetésben kitért arra a már-már áthidalhatatlannak tűnő ellent-
mondásra, mely a technikai haladás és a konzervatív ízlés között tapasztalható. 
A Nyolcak és az aktivisták kiállításmegnyitóján hasonló megközelítésben szólt a 
társadalom „értékeket elhanyagoló magatartásáról". 

Az avantgarde anyagok összerendezése és a mulasztásokkal, hiányokkal va-
ló szembesülés az alkalmi megnyilatkozásokon túl generatív felismerésekhez 
vezették a prekoncepcióktól különben sem idegenkedő Kassákot. Jóllehet, túl 
volt már azon a koron, melyek általában művészeti programokat szülnek, s nem 
volt már akkora rálátása a körülötte zajló nemzetközi folyamatokra, mely esélyt 
adhatott volna egyfajta hazai neoavantgarde teória körvonalazására - nyilatko-
zataiban és részben költői-festői gyakorlatában itthon elsők között vázolhatta fel 
a szemléletváltás virtuális modelljét. Leglátványosabban a húszas évek törekvé-
seit újraélesztő absztrakt festészete fordult szembe a kor realista felfogásával, 
melynek elemzései és követelései mögött - mint írja - „mindig felfedhetők az el-
avult naturalista sémák, kispolgári emlékképek" (A Courage mama újszerű 
színpadáról). De a váltás szándékát erősítik fordításai, s líraértelmezése is radi-
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kálisan átformálja saját költői gyakorlatát. Kassák különös őszi konstmktivitásá-
nak ugyanis csak kezdeti foka az a meggyőződés, amellyel a húszas évek izmu-
sának távlatokat nyitó, a technikai fejlődés által serkentett jellegzetességeit az 
újabb művészeti folyamatok meghatározó részének tudja be. Amennyire a kö-
rülmények engedik, magában is föltámasztja a konstruálás univerzális gesztusát, 
s újra megkísérli a korszellem bevonásával magasabb szintre emelni a művésze-
ti ágak egymásra hatásából adódó alkotói lehetőségeket. „Nem kell szakbarbár-
nak lenni... író és a festő minden művemben egybefonódik" — nyilatkozza kü-
lönböző formákban. Később a modern költészet és a konkrét zene strukturális 
kapcsolataira lesz figyelmes, a filmben, a színházban és főleg az építészetben a 
korszerű csapatmunka, a kor technikai színvonalának a műben való közvetlen 
megjelenése izgatja. Az ötvenes évek végétől ismét maga tervezi köteteit: az 
életműsorozat plasztikus borítóját és tipográfiáját éppúgy, mint saját műveivel 
illusztrált könyveit, melyekben hol a meghökkentően nagy formátummal, hol az 
erősebb betűtípusok, a négyzet formátum, a fekete és fehér folthatások gondos 
megválogatásával okoz meglepetést. 

Kassák kései képzőművészeti korszakából - túl a konstruktőr megújulásán, 
hiszen a festő és a rajzoló mellett a fotómontázsok és az absztrakt formakollá-
zsok alkotója is megjelenik - az irodalmi pálya egészét tekintve két összefüggés 
tűnik fontosnak. Az egyik az izmusok értékeinek folyamatos visszaigazolása, a 
másik az a lényeges analógia, mely az izmusokhoz a pálya végén visszahajló 
költő és festő lélektani motivációi, szakmai értelmezései, technikai megoldásai 
között kitapintható. A siker felszíne a korabeli publikációkból könnyen doku-
mentálható, utóbb Major Ottó a párizsi bemutatkozást követő negyedszázadban 
tizenkilenc egyéni és ötven csoportos kiállítást számol össze szerte a világban. 
Köztük olyan fontos avantgarde-kiállítások meghívott művésze, mint az I959-es 
düsseldorfi dada-kiállítás, az 1964-es A kollázs 50 éve címmel Párizsban rende-
zett seregszemle vagy az 1966-67-ben szintén a francia fővárosban tartott nagy 
dada-kiállítás. A festői életmű lezárulásakor a művészettörténészek és a pálya-
társak meglepően hasonló hangsúlyokat raktak ki a kassák oeuvre-ben, mint a 
mértékadó irodalmárok. Korniss Dezső a „konstruktivizmus primitívjének" ne-
vezi, Frank János az architektúrával műfajt teremtő Kassákra hívja fel a figyel-
met, Bálint Endre - talán a sokszólamú, teljes életművet is beleértve - azon töp-
reng, hogy „alkotónak nagyobb formátumú, színesebb, bonyolultabb", mint volt 
világhírű konstruktőr kortársai: Malevics, Tatlin vagy Liszickij. Székesfehérvári 
emlékkiállításáról szólva Perneczky Géza látja meg monolit tömörségű képei-
ben a „vasmunkás folklórját", azt az őstehetséget, akit „nehéz keze, grafikai ro-
busztussága mentett(e) meg... a magyar művészetben fátumként élő eklektikus 
ügyeskedésektől". 

Még közelebb visznek az őszikék írói jellegzetességeihez azok az elemzések, 
melyek a húszas évek konstruktivista alkotásait és a kései korszak részben 
parafrazált produkcióit vetik egybe. Abban általában közeliek a vélemények, 
hogy az utolsó évtizedben ismét absztraktra váltó Kassák nem ott folytatja, nem 
is folytathatja ott, ahol a bécsi emigrációt követően abbahagyta. Hiszen a lírikus 
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már korábban is a teljes embert reprezentálta, amikor az elkötelezettség és a ke-
ménység mögött megvillantotta az öregedő férfi lágyabb, elbizonytalanodó vo-
násait, aki megrezzen a visszatekintésben, érezvén — miként egyik utolsó inter-
jújában vallotta - „Nem az elmúlt évek a fontosak, hanem a halál közelsége". így 
aztán hiába nyúlt vissza egykori kísérleteihez, „új absztrakt műveiből hiányzott 
a bécsi korszak szigorú geometrizmusa" (Korner Éva), ahhoz már csak a kísér-
letező művész gesztusa fűzte, s valami lappangó elégedetlenség. Az pedig már 
valóban a művészettörténet dolga, hogy szembenézzen Andrási Gábornak azzal 
a radikálisabb felfogásával is, mely szerint a későbbi műveknek semmi közük a 
konstruktivizmus világnézeti expanziójához. A lírikus felől közelítve ennél fon-
tosabb egy másik megállapítás, mely szerint a festő Kassák „erőnek erejével 
igyekezett áthidalni a húszas és a hatvanas évekbeli művészete között tátongó 
esztétikai és stiláris szakadékot". Ez a gondolat nem lehet idegen hatvanas évek-
beli versesköteteinek elolvasása után sem. 

A képzőművészeti kontinuitás mellett a kassáki hangváltás másik jelentős 
szemléletformáló előzménye a műfordító műhelyében található. Az Össze-
gyűjtött műfordítások tanúsága szerint az avantgarde lírát reprezentáló anyag 
elegendő alapot nyújthatott számára ahhoz, hogy katartikusan élje meg az izmu-
sokkal való újbóli találkozást. Olyan nagyívű, expresszív lobogású költemé-
nyekben élte újra saját aktivista korszakát, mint Whitman Örömök éneke és 
A kék Ofitario partján című művei, s olyan költőkkel zongorázta le a dada szer-
telen lírai futamait, mint Jean Cocteau és Ivan Göll. Míg Kassák Cendrars Húsvét 
New Yorkban című kötetét kézbe nem veszi, nincs igazán markáns víziója az im-
már klasszikussá lett avantgarde és a korabeli modern költészet lehetséges szim-
biózisáról. Az értékmentés és az önigazolás szándéka természetesen folyamato-
san előkereshető benne, ötvenes évekbeli hangpróbálkozásai azonban az 
alkotói én tanácstalanságának és a korszerű igények eszköztelenségének bizo-
nyítékai. Még gondosan megírt „önarcképében" is csak egykori formabontó köl-
tészetének sajátosságait reprodukálja, a költői szimultaneizmus meghatározó 
elemeit sejtetve a korszerűség fő kritériumának. A szemléletváltás pontosan ki-
elemezhetetlen folyamatában mindenesetre a hatvanas évek legelején bukkan 
fel az örökség vállalásának és az élményköltészet technikai megújításának 
konkrét elképzelése is. A Film, Színház, Muzsika „Ki mit lát modernnek?" című 
fórumán érezheti először a kívülálló, hogy a képarchitektúra távoli üzenete mö-
gött megint világképi meggyőződés áll, a „mindenekelőtt a szerkezet" imperatí-
vusza egy újfajta építkezési elvet feltételez „egy konstruktív, kiegyensúlyozott 
társadalom számára". A felismerés, persze, különböző szituációkban már több 
hullámban megtermékenyítette a kassáki verset, melynek permanens élménye a 
lineáris beszédszerkezet megbontása, a mű belső arányainak tömbszerű kialakí-
tása. Ehhez képest a műfordító óhatatlanul egy dekonstruáló attitűddel is gazda-
godik, amikor a jelentésrétegek feltárása érdekében első fázisban szétbontani 
kényszerül a nyelvi nyersanyagot, hogy aztán szintagmánként újra költőivé épít-
hesse azt. Mikor tehát úgy árnyalja észrevételeit a Húsvét New Yorkban elő-
szavában, hogy „Apollinaire elénekli verseit, Cendrars plasztikusan szól, mintha 



Post és neo 201 

szabálytalan kalapácsütésekkel kőből faragná ki a világról és magáról vallott 
mondanivalóját" - tulajdonképpen már nemcsak az izmusok poétikáját éli újjá, 
hanem megérzi annak a fragmentált, technokrata színezetű líraeszménynek a 
térhódítását is, mely az új irodalomban hol a strukturalizmushoz köthetően, hol 
a neoavantgarde más irányzatait megtermékenyítve jelentkezett. 

A Vagyonom és fegyvertáram, A tölgyfa levelei és a posztumusz Üljük körül 
az asztalt kötetek versbeszédével párhuzamosan az írói megnyilatkozások 
alapján ugyanis nyilvánvaló, hogy az izmusok reprodukálása a költői szemlé-
letben a technikai elemek reaktivációjával jár együtt. Állandósul az a kritikai 
attitűd, mely a politikai feszültségek kiiktatásával az ár ellen úszás aktivista gesz-
tusát igyekezett az irodalmi köztudatba visszacsempészni, eljutva szinte a neo-
avantgarde poétika sarkalatos felismeréséig: „A mai költészetnek... költészet el-
leni költészetnek kell lennie." (Miskolci beszélgetés Kassák Lajossal). A logikai 
sort folytatva pedig már olyan experimentális problémák kerülnek elő, mint a 
vers vizualitásának és térbeliségének a kérdése, az akusztikai elv háttérbe szo-
rulása, a szerkezetnek külön nyomatékot adó, strukturalista indíttatású beszéd-
helyzet vagy a tapasztalati valóságtól minimálisan függő új költői valóság meg-
teremtése. Kassák őszikéinek az objektív líraiságtól az absztrakt festészeten át a 
„réalité poétique" öntörvényű világáig húzódó vonulatában hosszú idő után is-
mét a korszerű világirodalom lüktetése érződik, költészete itthon újra elemi erő-
vel lendíti meg az épp pályára lépő költőnemzedéket. 

Az avantgarde képzőművészeti látásmódból, a látvány művészi problémáival 
való folyamatos együttélésből következik, hogy Kassák állandó élménye a 
vizualitás, a téma írói és festői közelítésének egymásba oldódó lehetősége. így 
volt ez már a húszas években, mikor a kétféle ihletettség képversek és kollázsok 
formájában találkozott, s ez a szintézis kísértett, noha műbeli megvalósulása már 
elmaradt, a hatvanas évek neoavantgarde reflexeiben is. Mire Max Bense, a 
konkrét költészet német teoretikusa megalkotja híres tételét a szokásos nyelvi 
közléstér felbontására, az izmusok tapasztalatai nyomán Kassák is eljut az új mű-
vészetfelfogás határaihoz. Nincs már módja arra, hogy megérzéseit konstrukti-
vista szemléletének fókuszába gyűjtse, de azt már a korszellem alapján maga is 
megállapíthatja, hogy „mindinkább átlépünk az akusztikai korszakból az optikai 
korba. A mai ember szívesebben fogadja el azt, amit lát, mint azt, amit elbeszél-
nek neki". Geometriai fegyelem és látvány együttese ragadja meg a kísérletező 
Jancsó Miklós első filmjeiben is, a Szegénylegények világa kapcsán hangsúlyoz-
va - Juhász Ferenc korábbi méltatásához hasonlóan —, hogy a rendezőnek „csak 
egy lépést kell előre mennie, és a részletek benne lesznek az egészben". De a 
formabontás irányába hat, a korábbi Bartók-Sztravinszkij-élmények feldolgozá-
sával az irodalommal összefüggésben teoretikusabb színben jelenik meg a mo-
dern zenéhez fűződő viszonya is. A Jelenkor vitájában Közbeszólása az atonikus 
zene inspiráló hatását méltatja, a számára anakronisztikus opera műfajával és a 
zsdanovi esztétizálás szempontjaival szemben kijelentve: „ez a kakofónia az én 
fülemnek már harmónia". Nem sokkal később egy interjúban pedig - miután 
újabb költészetében a zeneiség helyett a tárgyszerűséget avatja legfőbb forma-
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teremtő elvévé - líráját fölfogásában és törekvéseiben egyenesen a konkrét 
zenéhez érzi legközelebb. Vizualitás, vokalitás és tárgyszerűségből következő 
plaszticitás újonnan értelmezett elemeiből alakítva ki azt a bízvást neoavant-
garde-nak nevezhető költészeteszményt, melyet a technokrata képzeteket leg-
inkább gerjesztő modern építészet szintézisteremtő aurájában „architektonikus 
konstruktív költészetnek" határozott meg. 

Ha a Vagyonom és fegyvertáram című kötet nyitóverse, a Költészetem túlságo-
san absztrakt, ideiben kissé előrefutó is, az élménylíra bő termésével diszkrepan-
ciát mutató költemény, s élére állítható egy olyan vonulatnak, melynek - mint-
egy líránk termékeny fejezetét is megelőzve - az íráskényszer, a műhelymunka, 
az alkotó folyamat analízise, a mű elkészültéig megtett út mint élmény válik a 
költői figyelem kitüntetett irányává. Kassák nyilatkozataiban is sokat érinti a mű 
keletkezésének belső izgalmait, részletezi a megvalósítás során leképezhető 
módszereket, mesterségbeli fogásokat. Az alkotói folyamathoz való közelítés-
nek különös súlyt ad az a kivételes pozíció, hogy egyszerre értelmezheti az író 
és a festő szemével az ihlet produkcióba fordulását a „nem előre kitervelt cél" 
(A költészet mai feladata) és az oda vivő, egyre jobban felértékelődött művészi 
eszközök közötti termékeny viszonylatokat. Noha Kassáknak nincsenek konk-
rét művészetfilozófiai elképzelései a későbbiekben főleg a hermeneutika által 
vizsgált szerző-mű-befogadó kapcsolatokról, költői reflexei a korszerű kérdés-
feltevések irányába mutatnak. Mivel nemcsak azt erősíti meg a művészi létezés 
felől is sokadjára, hogy ebben a világban az íróknak szent ügyük, „hogy mindig 
a szenvedők mellé álljanak" (Dióhéjban), s ott is kiáltaniuk kell, „ahol fegyvert 
fognak ránk szép szavainkért" (Költők). A közéleti szerep toposzai mellett feltű-
nően nagy tér jut annak az alkotáslélektani gyötrelemnek, melyben a „tapintha-
tó valóság" esztétikummá szerveződik, s az író ember a társművészetek más di-
menzióiból igyekszik saját struktúráira rápillantani. A műhelyversek közvetlen 
intellektuális hozadéka, persze, csekély. Szerző és produktum viszonyának szo-
rosabbra fogása, az „ami még lehetséges" (Az én nevem) visszaszámlálásának 
biologista determinizmusa vagy az „add fel a varázsló szerepét"-féle illúzióvesz-
tés (Vagy így vagy úgy) viszont már sikeres alakítói annak a költői szemléletvál-
tásnak, mely az őszikékben - a kései Kassák-líra paradoxonaként, mintegy a 
strukturalista gesztusok merevségét ellensúlyozva - a groteszk-látomásos ele-
mek felbukkanásával válik teljessé. A versvilágba vonva a költői látásnak olyan 
új jelenségeit, melyeket a Kulisszák mögött című fontos vers „emberek és tár-
gyak összekeverten" létezéseként, „a valóság határain túl" mutató tevékenység-
ként, ..я vak véletlenek" világaként definiál. 

Az igazi konstruktivista tett - a tölgy mozdíthatatlanságának metaforikus kép-
zetkörét megteremtve - kötetegészként A tölgyfa levelei, mely „szigorú szerkesz-
tés eredménye, nem önkényes halmozás, hanem könyv, mallarméi értelemben". 
Az anyag arányos belső elrendezettségét a szemlélet említett bipolaritása teszi 
lehetővé, míg a térbeli építkezés illúziójának kialakulásában - a képzőművészet 
és a konkrét zene elemeit is összehangolva - az építészet fogalomköre bizonyul 
ihlető erőnek. Azé az építészeté, melyről Kassák úgy tartja, hogy „a művészet él-
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vonalában... áll, mert ez a művészeti ág valóban levetette magáról a múlt min-
den tradícióját". Térképző belső törvényszemségeivel hozza összefüggésbe saját 
költői technikáját, az építészet elvont geometrikus formakincséből stilizálja fel 
technokrata, a modern jövőképen dolgozó, teremtő emberét. „Egyetlen izmus 
éli ma reneszánszát, a konstruktivizmus... - nyilatkozza. - Ma az egészséges 
szervezetű ember helyteleníti a rombolást, szükségét érzi az építésnek." A törté-
nelmi lecke a többször megidézett Bauhaus mozgalma, melynek „tradíciói pél-
dázták először... a kultúra és civilizáció, a művészet és technika egymásra ható 
erőinek lehetőségét". 

Az architektonikus hatást erősíti, de már a szintetizáló postávántgarde költe-
ményekre emlékeztet a kötet „három tartópillére, három fényforrása" (Gyergyai 
Albert): a Requiem egy asszonyért, az Elporzott évek és az Elhagyott tárgyak. 
Szimmetrikus elrendezésükben, megnyújtott kompozíciójukban érzékeltetve a 
belső rend igényét, de a geometriai formák mögött rányitva az érzelmileg feltöl-
tött, teljes ember világára is. Valahogy úgy, ahogy azt az absztrakt törekvéseit 
lírai elemekkel átszövő festő ígéri, s akinek 1963-as párizsi kiállításáról azt álla-
pítják meg a kritikusok, hogy „a konstruktivista törekvéseknek egy egészen 
egyéni változatát" adja, „mert nemcsak a geometriát" hangsúlyozza, „hanem az 
embert is, aki a geometria törvényei közt él". Ez az analógia, természetesen, itt 
most a költői alakítások egészére vonatkozik, hiszen az említett művekből a 
visszatekintés avantgarde eposzainak lágyabb tónusai köszönnek vissza, illetve 
az Elhagyott tárgyak a lárgyköltészet legjobb francia hagyományaira vissz-
hangzik, az objektív lírának egy rövidesen itthon is divatossá váló irányát előle-
gezi. Míg azonban az előző két költeményben az élmény epikus menetét az 
avantgarde merész vágásai gyorsítják fel, még akkor is, ha a korábbi minták 
dadaista keménységét, a szertelen asszociációkat utóbb már felváltja a csöndes 
tűnődés, a befejezettség érzésének puritán dallama - az Elhagyott tárgyak egy-
szerre lehet „komor, kubista tagoltságú képsor az ember környezetéről, a köz-
napok mélyén feszülő drámákról" (Diószegi András), és arról a lélektani folya-
matról, melyben a halálra készülődő ember mikrovilágának törvényszerűségeit 
meglesi. Ha az életrajzi versek olvasásakor újra feldereng — persze, csak A ló 
meghal a madarak kirepülnek átlényegített kompozícióján keresztül - a frissen 
fordított Cendrars költői technikája, utóbb még bizonyosabban föllelhetjük az 
inspiráló reminiszcenciákat. Nem is elsősorban egyetlen témának a zenei téte-
lek szerinti tagolásában (mint a franciánál A nagy fétisek, Étlapok, Dél-amerikai 
nők esetében), sokkal inkább abban a strukturális hasonlóságban, ahogy Kas-
sák megérintett témáit - ekkor még az összhatás ernyője alatt - befejezetlenül 
magára hagyja. 

5. 
Kassák öregkori művészetének megújulásával a hatvanas évek első éveiben 
nehezen boldogult az avantgarde-ot még mindig gyanakodva fogadó szakmai 
közvélemény és a merev pártszempontjait változatlanul erőltető kultúrpolitika. 
Publikációs gondjai ugyan nincsenek, a központi lapok azonban hűvösen fo-
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gadják, nemegyszer támadják is. A kezdeti együttműködés után neve eltűnik az 
Élet és Irodalomból, a kor íróideálját megtestesítő Simon István még születés-
napi köszöntőjében is arról a „meghökkentő" kontrasztról elmélkedik, hogy „a 
legalsóbb osztály szavát valaki egy vele ellentétes osztály művészi forradalmá-
nak programjába illesztve" képes megszólaltatni. Nem tartozik a kultúrpolitika 
emelkedettebb pillanatai közé az a kétfrontos tisztogatás sem, mely 1964-ben a 
„pesti folyóiratokból kiszorult kéziratok" miatt az Alföldet és a Jelenkort érintet-
te. Míg a debreceni lap „a nép leszűkítése a parasztságra" hibája miatt kénysze-
rült személycserékre, a Kassákot közelebbről érintő Jelenkor helyzetét a pécsi 
irracionalista hagyományok és a polgári értékek jelenléte tette tarthatatlanná. 
„Az engedmények politikájáról ánilkodik - mondja Szabolcsi Miklós - a Jelen-
kor egyoldalú Kassák-Weöres kultusza, a Füst Milán-i esztétika maradéktalan 
feldicsérése vagy a hatalom és erkölcs konfliktusát elvont általánosságban ábrá-
zoló Mészöly Miklós-színdarab..." 

A Kassák-recepciót követve azonban arról is meggyőződhetünk, hogy a mind 
tarthatatlanabb gáncsoskodásokkal párhuzamosan az avantgarde átértékelésé-
ben és az író jelentőségének tudatosításában egyre komolyabb szakmai törek-
vések bontakoznak ki. Ezek egyik legmegbízhatóbb jele a társművészeteknek, 
a Nyugat modernségre fogékony kritikusainak, az újholdasoknak vagy a hivata-
los értékrendet hamisnak érző fiatatoknak permanens érdeklődése. A folyamat-
ban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a provincializmus gátlásaival küszkö-
dő művészeti életünkben a képzőművész Kassák után immár az írónak is 
nemzetközi sikerei vannak. Elsősorban Párizsban, ahol kint élő íróink egy cso-
portja a Magyar Műhely köré tömörülve a hazai irodalmi élet torzulásainak kor-
rekcióját tekintette egyik legfontosabb feladatának. De francia és belga költők 
tekintélyes sora - Follaine-től Pierre Emmanuelig - tisztelte meg franciául ki-
adott kötetét fordításokkal, míg az Angyalföld című regényéből készült film az 
argentin filmfesztiválon szerzett első díjat. A lassan konszolidálódó irodalmi élet 
sem tekinthetett el attól, hogy a költőt olyan szaktekintélyek vették védőszár-
nyaik alá, mint a Nagyvilágot szerkesztő Kardos László, a pályájának krónikásá-
vá lett Rónay György, megbecsülő régi kritikusa, Komlós Aladár vagy a Kassák-
líra szerelmese, a francia professzor Gyergyai Albert. Olykor nem is akárhogyan: 
„Kortársai közül senki sem, az egész világirodalmat ismerő Babits sem volt any-
nyira szinkronban Európával - mondja egy recenzió ürügyén Komlós. - Műve 
egyszerre esztétikai érték és irodalomtörténeti esemény. Egy egész korszak 
nyugtalansága nyilatkozott meg benne. Nélküle szakadék tátongana irodalmi 
életünkben..." Az őszikékkel jelentkező Kassákot olvasva Gyergyai teszi fel 
szenvedélyes kérdéseit: „Melyik magyar költőnek tágabb és emelkedettebb a 
horizontja? Melyiküknek van több köze a zenéhez, a festészethez, az építészet-
hez? S melyikük vallhatja bátrabban, hogy mindig másért, mindig az emberért 
élt...?" 

Könyveinek kedvező visszhangja, a nemzetközi figyelem lassan lehalkítják al-
kotói panaszait. 1964 januárjában azt írhatja naplójába: „rólam szólva hangváltás 
következett be, s már nemcsak vádolnak, hanem elismeréssel is adóznak eddi-
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gi magatartásomért és művészi munkásságomnak". Nem véletlenül, hisz ez idő 
tájt a Kassák-életmű talán legfontosabb vitája zajlik az akadémiai irodalomtörté-
netbe neki szánt fejezetről az intézet 20. századi osztályán. Teljes szemléleti át-
törésről ugyan ekkor sem beszélhetünk, mivel a korszellemnek megfelelően a 
vita egyik kikerülhetetlen rituális témája most is az író sokféleképpen értelmez-
hető szocialista meggyőződése, a munkásmozgalomhoz fűződő viszonya - a 
József Farkas-Szabó György szerzőpáros képviselte, meglehetősen merev mar-
xista állásponttal azonban már kevesen azonosulnak (így Imre Katalin, Bojtár 
Endre, Illés László vagy az összefoglalót saját nézeteire igazító Szabolcsi Miklós). 
A hagyományos polgári értékrend hangsúlyaitól sem függetlenül most már a 
szocialista szakmai közvéleményen belül is egyre markánsabb igény fogalmazó-
dik a Kassák-problémák teljes mélységében történő feltárására. A legátfogóbb 
koncepciót e tekintetben Béládi Miklós vitaindítója jelzi, aki nemcsak Kassák 
avantgarde pályájának művészi értékeit stabilizálja azáltal, hogy kijelenti: „For-
makísérletezéseit sohasem tekinthetjük... a világ értelmes ábrázolásáról való le-
mondásnak", hanem egy tágabban értelmezett baloldali megközelítésben azt is 
bizonyíthatja: „lírája nem születhetett volna meg ilyen formában a szocializmus 
valaminő megőrzése nélkül". Hangsúlyváltásainak helyességét igazolja, hogy a 
formalizmus és a szocializmusellenesség felületes vádjainak leszerelésével az 
életmű hosszabb távra kínálja a termékeny továbbgondolások lehetőségeit. Mint 
amilyen Bodnár György felvetése a kassáki konstruktivizmus törvénykereső és 
rendteremtő igényeiről, Rába György poétikai értékekre koncentráló törekvései, 
Szilágyi Péter szabad verset árnyaló észrevételei, Diószegi András megbecsülő 
véleménye az író úttörő szerepeiről, vagy az - a kutatásokat tartósan meghatá-
rozó - felismerés, melyet Pór Péter úgy fogalmazott: „Kassák értékelése egyet 
jelent az izmusok szerepének értékelésével." A legszebb ajándék azonban alig-
hanem Bori Imre szakmailag sokat vitatott, ám a teljes Kassákot mégis csak első-
ként klasszikusaink sorába emelő monográfiája, melyet halála előtt az író kéz-
iratban még olvasott. 

Nehéz lenne tagadni, hogy Kassák őszikéinek bő termésében gyakori a szö-
vegkörnyezetnek kiszolgáltatott hangulatjelentés, a vázlatszerűen fölmutatott 
motívum, a kedvetlenül alulstilizált lírai megoldás. Öregkori lírájának igazi mi-
nősítő jegye és eléggé alig méltányolható varázsa mégis az a képesség, mellyel 
versét az utolsó pillanatig a fizikai leépüléssel szemben a költői korszerűség 
szintjén tartja, nem engedi ki költői világképének horizontjából. Üljük körül az 
asztalt című, már posztumusz kötetében szigorú következetességgel emeli ki 
lírájából azokat a lehetőségeket, melyek a kor útkereső költészetét izgatták. 
Különös érdem ez akkor, ha széttekintünk a hatvanas évek hazai termésében -
hiszen még a jóval fiatalabb korosztályokban is aligha találunk olyan lírikusokat, 
akik több szólamban idéznék a hetvenes-nyolcvanas évektől szinte nélkülözhe-
tetlen költői paradigmaváltást, mint ő. Vagy szenvedélyesebben bizonygatnák a 
nyílt fórumokon a korszak szűkre méretezett realista irodalomeszményének 
anakronizmusát: „A napjainkban születő alkotások túlnyomó többségét nem tar-
tom korszerűnek - mondja. - Napjaink költőinek legtöbbje az elmúlt idők köl-
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tészetének rekvizítumaiból él." Korszerű művészet és értő befogadó találkozá-
sában még hevesebben ítéli el az átpolitizált, szellemileg lemerevedett közvetí-
tő láncszemet, hisz ennek a termékeny kontaktusnak „a maradi szemléletű, kész 
formákkal, előregyártott filozófiai, esztétikai elemekkel dolgozó kritikusok a 
legmeggyőzhetetlenebb gátlói" (Válasz a Nagyvilág körkérdésére). 

De nemcsak a véleményalkotás szintjén, a művek belső viszonyrendszerében 
is eljuthatunk ahhoz az élettani paradoxonhoz, melyet az életmű stílusjegyeinek 
vizsgálatakor Rába György úgy fogalmaz: „Az aktivista költő formanyelvének 
valóságos szótára mutatható ki utolsó évtizedének lírájából." Ugyanez a tanul-
mány hozza összefüggésbe a hátrahagyott versek megbontott térszerkezetét, re-
latív időrendjét, variabilitását a nyitott mű koncepciójával, mely ekkor a kortárs 
világirodalom egyik legmarkánsabb experimentális leleménye. Ebbe a gondo-
latkörbe azt is nyilván beleértve, hogy a végső lényegre koncentrált kifejezési 
eszközökben és kérdésfeltevésekben az alkotói én közvetítő minták nélkül is 
saját aktualitására pillanthat. Mivel az adott kontextusban tényszerűen nemcsak 
a költő neoavantgarde mozdulatai rögzíthetők, szuverén világképéből nem zár-
ható ki egy másik fejlődési ütem sem, mely szerint ez a rendhagyó öregkori líra 
„nem kaphatta volna meg újszerűségét az avantgarde poétikai lehetőségeinek 
tudatos túlhaladása, az érzelmi rend és harmónia lírai kifejezésének szolgálatba 
állítása nélkül". Méghozzá azért, mert ebben az időben a technokrata kedv és a 
konstruáló fegyelem már olyan élettérben igyekszik formateremtő elvvé neme-
sedni, ahol az elmúlás okozta szorongásokban relatívvá válik a létezés, a hét-
köznapi világ „merő képtelenség", a gyász önmaga karikatúrájaként groteszk 
színezetű. 

Kassák öregkori költészete éppúgy, mint látványos indulása, líratörténeti je-
lentőségű. О az egyetlen olyan lírikusunk, aki a negyvenes évek második felé-
től, az avantgarde nemzetközi újjáéledésétől kezdve visszahozza költészetünk-
be az izmusok jellegzetes technikai megoldásait, majd saját életművének 
reprodukálásával követhető mintákat nyújt a sematikus időszakban elszürkült 
lírai beszéd megújításához. De elsőként érez rá, mivel az izmusokban való jár-
tasság is erre predesztinálja, a születő neoavantgarde áramlatok ízlésformáló és 
szemléletmódosító esélyeire, s a képzőművészet, a zene és az építészet új törek-
véseivel összhangban ő az, aki elméleti fejtegetéseiben és interjúiban, valamint 
az előrehaladott életkor szűkebbre szabott versterében kijelöli egy termékeny 
költői paradigmaváltás fejlődési irányait. Tényleges hatását, miként a század ele-
jén - a dolgok természeténél fogva - , most sem egyszerű egyértelműen nyomon 
követni. Annyi azonban bizonyos, hogy az újholdas írók hetvenes évekbeli fel-
értékelődött irodalmi szerepe nem nélkülözi művészi instrukcióit, mint ahogy 
nélküle a külvilággal az írói műhelyen keresztül kapcsolatot tartó Tandori-jelen-
ség, a vizuális irodalom vagy a tárgyias elégiáit átörökítő Oravecz-típusú költé-
szet sem lenne az, amilyennek mai formájában ismerjük. 



Nagy Gabriella Ágnes 

A TEATRALITÁS FOKOZATAI A DRÁMABESZÉDDEL VALÓ KÍSÉRLETEKBEN: 
MÉSZÖLY MIKLÓS DRÁMÁI 

Bevezetés, recepciótörténet és abszurd 

Mészöly Miklós nem drámaíróként számon tartott alakja a magyar irodalomtör-
ténetnek. Az olvasó elsősorban a személytelenített elbeszélői hangot alkalmazó 
rövidebb vagy hosszabb lélegzetű narratív szövegekből ismerheti írói techniká-
ját. „Bár a közelmúlt irodalmának a diskurzusok »mai állása szerint« legszilár-
dabbnak tűnő korszakhatár-alakzatainak, a magyar epikai megújulás forduló-
pontjainak a meghatározását nem lehet egyértelműen a Mészöly-életmű 
alakulásaival párhuzamba állítani, az bizonyosnak tűnik, hogy Mészöly elég 
sokáig kikerülhetetlen lesz e folyamatok (újra)értékelésénél. Recepciója folya-
matosan alátámasztja ezt: a magyar epika »történéseinek« értelmezésében jó 
viszonyítási pontnak bizonyul, hiszen amellett, hogy hatása tetten érhető a leg-
különbözőbb irányú hazai kezdeményezésekben, nyitottnak mutatkozik más 
irodalmak alakulásából »építhető« kontextusok felé is, azaz lehetővé teszi a »más 
szemmel« [...] való pillantást az utóbbi évtizedek magyar epikájára, pontosab-
ban e »más« nézőpont kialakítását."1 A megfelelő helyettesítések alkalmazásával 
a fent idézett megállapítás szinte maradéktalanul érthető Mészöly műveinek a 
magyar drámairodalomban elfoglalt helyére is, hiszen ma úgy tűnik, olyan kez-
deményezések köthetők Mészöly nevéhez, melyek miatt sok tekintetben az élet-
mű ezen része is kikerülhetetlenként aposztrofálható. 

A legutóbbi, a második világháború utáni magyar drámatörténetet felvázoló 
két könyv szerzői több ponton, kizárólag egyetlen dráma, Az ablakmosó szöve-
gének alapján helyezik Mészölyt egy olyan újfajta tematikus megfogalmazás 
(P. Müller Péter), illetve drámabeszéd (Bécsy Tamás) kezdőpontjába, amelynek 
kiteljesedése és uralkodóvá válása más írók később keletkezett szövegeiben 
figyelhető meg. „A magyar drámairodalomban az 1970-es évekig voltaképpen 
csak Mészöly Miklós drámái azok, amelyeknek tárgyköre érzéki vagy példázat-
szerű módon nem idézi a valóság valamely tárgykörét; és mégis úgy szervezte 
meg azt, hogy a dráma-beszéd világa partikularitásokban, szétesettségében léte-
ző. Az ő művein kívül nem találkozhatunk olyan alakokkal, akiknek műbeli léte 
ne lett volna a valóságban élő emberekkel analóg."2 Az elsősorban naturalista-

1 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: Az olvasás lehetőségei. József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 1 9 9 7 . 1 8 7 . 
2 B É C S Y Tamás: Kalandok a drámával. Magyar drámák 1 9 4 5 - 1 9 8 9 . Balassai Kiadó, Budapest, 1 9 9 6 . 

1 3 3 . 
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realista hagyományokból építkező, az ideológiai-erkölcsi mondanivaló hangsú-
lyossá tételét célzó drámákhoz képest valóban nem igyekszik megerősíteni a 
történet és az alakformálás mimetikusságának, realitásának lehetséges nyelvi 
megjelenítését. A cselekményt és a szereplőket nem biztos, hogy a valóságnak 
tekintett világ elemeinek tükrözése, leképezése felől lehet a legtermékenyebben 
érteni. A dialógusok nyelvi megformáltsága és az intencionált színpadi díszlet, a 
tárgyak tekintetében azonban Mészöly látszólag nem szakít a mimézis illúziójá-
nak hagyományával. „A dráma-beszéd megszervezésének egyik alapismérve, 
hogy telítve van mindennapi szövegekkel és mindennapos konkrét tárgyakkal, 
amelyek önmaguk valóságosságában léteznek. És mégis úgy, hogy a beszéd 
vagy a tárgy konkrét tényszerűsége egyszerre - jó értelemben — nagyon is el-
vont, magas szellemi szinten létező, ez a dráma-beszéd adott viszonyrendszeré-
ből fakad. A drámabeszéd ezen szervezési eljárását a magyar drámairodalomba 
Mészöly Miklós vezette be az Ablakmosó ban [sic]; Spiró folytatta a Csirkefejben 
egy másik szegmentumon, és ismét egy harmadikon Nádas Péter."3 Természete-
sen jogos lehet a felvetés, hogyha Mészöly kezdőpontnak bizonyul, akkor miért 
éppen most indul meg, negyven évvel az első darab szövegének megírása után 
a recepció. Nem egyedi eset azonban, hogy egy drámaszöveg vagy bizonyos 
drámaszövegek befogadásában késés tapasztalható, hiszen az abszurd dráma-
ként aposztrofált szövegek esete is hasonló. A befogadás megkésettsége Mé-
szölynél nyilvánvalóan valamivel összetettebb problémára vezethető vissza. Az 
abszurd dráma, átalakítván a hagyományosnak tekintett dráma-beszédet, szer-
kesztési elveket, a szövegekben intencionált színházi konvenciórendszert a na-
turalista, realista, illetve polgári drámairodalommal szemben bizonyult jó ideig 
érthetetlennek. Beckett első drámájának, a Godot-ra várua esetében például 
anomália mutatkozik az angolszász és a francia közönség befogadási stratégiái-
nak tekintetében. A franciaországi előadásoknak 1953-ban nem a kritika és a 
közönség elutasításon alapuló befogadása vetett véget, hanem valószínűleg a 
színészek és a rendező munkájában, technikájában váltásra kényszerítő dráma-
beszéd okozott problémákat. Angliában 1955-ben Peter Hall rendezésében - aki 
egyébként Pinter drámáinak értő rendezője és Peter Brook mellett a Royal 
Shakespeare Company társigazgatója a 60-as években - megbukott, mivel a kö-
zönség és a kritika is elutasította. Amerikában egy évvel később szintén botrá-
nyos bukással végződött a bemutató. Beckett 196l-től kezdte megrendezni sa-
ját darabjait Franciaországban, s a becketti színház csak a 60-as évek közepe 
táján kezdett érthetőnek bizonyulni Angliában.4 Mindezek az adatok azt jelzik, 
hogy az angolszász és a francia színház hagyományai élesen elütnek egymástól. 
Míg a franciaországi bemutatót olyan drámaírók darabjainak előadása előzte 
meg, mint Maeterlinck, Sartre, Camus, Cocteau stb., addig 1956-ban két olyan 
angolszász színdarab (O'Neill: Hosszú út az éjszakába és Osborne: Dühöngő 

1 1 . M . 1 4 7 . 
4 j . L. S T Y A N : Modern Drama in Theory and Practice. Volume 2 . Symbolism, Surrealism and the 

Absurd. Cambridge University Press, 1 9 8 1 . 1 2 4 - 1 3 7 . 
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ifjúság) bemutatóját követi siker, amelyek hangsúlyosan pszichologizáló karak-
terábrázolással, reális színhellyel, az analitikus drámára jellemző cselekmény-
szerkesztéssel és nyílt társadalomkritikával jelentkeznek. Ehhez képest nyilván 
a becketti színház egészen más horizontból érthető és úgy tűnik, az angolszász 
közönség számára a befogadás nehézkesnek, lassúnak bizonyult. A modern 
dráma kiemelkedő alakjának tartott Harold Pinter szintén nem tudott azonnal 
sikert aratni első darabjaival. Három évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy kassza-
sikerként fusson be egyik darabja, A gondnok. 

Mészöly drámái nyomtatásban is csak nehezen jelenhettek meg,5 illetve azért 
sem igen kerülhettek a figyelem középpontjába, mivel drámáit csak nagyon rit-
kán mutatták be színpadon, s ha mégis, akkor a magyarországi előadásokat igen 
hamar, egy-két előadás után betiltották. Az egyetlen nyilvános felolvasóesten 
bemutatott és a Lengyelországban megtekinthető, idegen nyelvű előadások 
vagy a francia rádióban elhangzott rádiójáték értelemszerűen nem segítette hoz-
zá a magyar közönséget az e szövegekkel való megismerkedéshez. Tehát a Mé-
szöly-féle dráma sem írott, sem előadott formájában nem válhatott a köztudat ré-
szévé. Az 1994-ben megjelenő gyűjteményes kötet, a már korábban megjelent 
két dráma szövege mellett még további kilencet tartalmaz, és egy lételméleti jel-
legéként, szépírói vízióként6 is értelmezhető bevezetőt a színházról. Ha a szöve-
gek címeit, műfajmegjelölő, magyarázó alcímeit kitüntetett figyelemmel illetjük, 
akkor nyilvánvaló, hogy nagyon is különféle szövegekkel kell számolni. A ho-
mogénnek e tekintetben egyáltalán nem nevezhető kötetben találhatunk drá-
mát, rádióhangjátékot, filmes szöveget, bábjátékot, de a drámaiság legvégső 
kereteit feszegető monodrámát is; a meghatározás sok esetben nem egyértelmű-
sített. A szövegek intenciónak előadhatóságára vonatkozó alcímek, megjegyzé-
sek persze azért minősülnek lényegi kérdésnek az értelmezés során, mivel meg-
határozzák az olvasás technikáját, s így a befogadás, az értelmezés lehetőségeit 
is. A szerző megjelölése szerint bábjátékként is előadható szövegen kívül a töb-
binek a műfaja egybeesik a Sámuel Beckett és a Harold Pinter által írt szövegek 
műfajával. De nem csupán ez kötheti Mészöly szövegeit az abszurdhoz, hanem 
a Karácsony című klipp, rádió, film vagy színház megjelöléssel ellátott szöveg 
műfaji meghatározása: tragi-abszurd; továbbá egy cím és a hozzá tartozó szöveg, 
Az utolsó Beckett-bemutató. A drámák kérdésfelvetései, a fikciós világot felépí-

31963-ban a Jelenkor című folyóiratban jelent meg Az ablakmosó. Tüskés Tibort, a lap főszerkesztő-
jét többek között a politikai botrányt kiváltó szöveg közlése miatt menesztik 1964 elején. (Тиомкл Beá-
ta: Mészöly Miklós. Kalligramm Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 173 ) Az ablakmosó és a Bunker szövege 
1979-ben jelenik meg egy kis kötetben, majd 1994-ben Lassan minrlen címmel jórészt drámai műveket 
tartalmazó gyűjteményes kötet lát napvilágot. Megjegyzendő, hogy Mészöly drámáiról, illetve az előadá-
sokról ez idáig nemigen jelent meg nagyobb lélegzetű tanulmány, csak rövidebb cikkek. Ebben a vonat-
kozásban kivételt képez Bécsy Tamás hosszabb, Az ablakmosót e lemző szövege az 1996-os kötetben. 

6 Lásd E R D Ö D Y Edit: Mészöly színháza. Élet és Irodalom 1995. VIII. 4. 
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tő dialógusok és a dialógusokat kontextualizáló térszerkezet,7 az időkezelés lát-
szólag szintén gyakran közelítik Mészöly írásait ehhez az „iskolához". Az író 
saját bevallása szerint a 20. század legnagyobb drámaírója Beckett, akit a szöve-
gekkel, a színházi előadhatóság végső határaival kísérletező író semmiképpen 
sem kerülhet ki. 

Az abszurd színház horizontja íelől is válaszadásra képes drámákról való be-
széd során leltétlenül felvetődik az abszurd színház mibenlétének kérdése. 
Maga a fogalom Martin Esslin tollából származik,8 aki az elméleti, összefoglaló 
jellegű megállapítások, illetve a konkrét szövegelemzések között megnyilvá-
nuló logikai következetlenséget nem igyekszik kiküszöbölni. Az abszurd szín-
ház elmélete így válhat sok tekintetben megkérdőjelezhetővé és több ponton 
használhatatlanná. Esslin az abszurd drámát a jól megcsinált színdarab megírá-
sának technikai elveivel állítja szembe, s ez jó választásnak bizonyul, hiszen lát-
hatóvá válik, hogyan ingatja meg, hogyan destruálja a másfajta horizontban álló 
dráma a metonimikus elvű cselekményszerkesztés „realitást" központba helyező 
megvalósulásának, a drámai szereplők lélektani, társadalmi megalapozottságú 
megjelenítésének és a nyelv uralhatóságának, s ezen keresztül a világ leírható-
ságába vetett hitnek az illúzióját. Mindennek ellenére Esslin a fabula egyértel-
műsítő újrafogalmazására vállalkozik (szinte mindig eredménytelenül, mert 
vagy nincs is történet, vagy éppen az ok-okozati viszonyok maradnak homály-
ban) és a szereplők motivációit, múltját igyekszik feltárni. Esslin elmélete, ha 
sok helyen ellentmondásos, differenciálatlan és alapjaiban elhibázott is, mégis 
reflektorfénybe állítja az európai drámairodalomban tapasztalható horizontvál-
tás jeleit, melyet leginkább a teatralitás felerősödése jellemez abban az értelem-
ben, miszerint a mimézis, a valóság színpadi megjelenítésének illúziója (és nem 
realitása) valóban illúzióként értelmeződik és gyakran láthatóvá és hangsúlyos-
sá válik (a valóságosként feltüntetett helyszínnel, tárgyakkal és emberekkel 
szemben) maga a színházi keret, a színpad, a díszletek és a színész. 

Amikor egy drámaszöveg abszurdként értelmeződik, a meghatározás csak na-
gyon ritkán érvényes egyszerre a dráma különböző szintjeire és elemeire. 
Hiszen Harold Pinter ibseni cselekményszerkesztéshez közel álló szövegei, s a 
cselekményt kontextualizáló tér a polgári, a realista (Osborne-, Miller-, Albee-, 
stb. téle) hagyományt továbbéltetve aligha minősülhetnek önmagukban abszurd-
nak. A Beckett-szövegek abszurditása leginkább a cselekmény s ezen keresztül 
a szereplők jelleme megalkothatóságának szintjén nyilvánul meg azokban a da-
rabokban, amelyek még nem mutatnak egyértelműen a posztmodern felé. 

7Természetesen itt a tág értelemben vett tér szerkezetéről van szó: a drámai tér. amely a szöveg olva-
sása során konstituálható, vonatkozhat valódi térszerkezetre s létrehozhatók a teret kitöltő figurák moz-
gásai, a ludikus tér, a gesztusok, a tárgyak, a színpadi tér. Az olvasó fiktív rendezése és a valóban létre-
jövő, megtekinthető előadás nyilván nem azonos kidolgozottságú. Lásd Patrice PAVIS: Dictionnaire du 
Theatre. Dunod, Paris, 1 9 9 6 . 1 1 8 - 1 2 3 . . 2 6 9 - 2 7 0 . 

"Martin ESSUN: The Theatre of the Absurd. Első megjelenés: 1 9 6 1 . Magyarul rövidített változatban hoz-
záférhető; megjelent 1967-ben. 
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Ionesco leginkább a nyelv abszurditását teszi hangsúlyossá: a jelválság, a refe-
rencialitás elbizonytalanításának tüneteit illusztráló példatár létrehozására töké-
letesen alkalmas szövegeket hozott létre. Az esztétikai kategóriák, a stílusminő-
ségek egységes jelenléte egy modern drámaszövegben nem kritérium, és csak 
nagyon kevés korban volt az. 

A dramaturgia létjogosultsága 

Az írott, irodalmi szövegként értett dráma és a színház mint irodalmon kívüli je-
lenség szétválasztása, érintkezési pontjaik meghatározása elengedhetetlen felté-
tel minden olyan értelmezés kialakítása előtt, mely vagy drámaszövegek vagy 
előadásszövegek vizsgálatára vállalkozik. Azok az elméleti művek, melyek a 
drámát és színházat alkotó jelrendszerek működésének felfedésére, magyaráza-
tára tesznek kísérletet, rendszerint szétválasztják e két szövegtípust. A struktura-
lista elméleti írások nyitották meg az utat nemcsak általában a szemiotika, ha-
nem a rendszeres színház- és drámaszemiotika előtt is, s ezzel együtt a két 
szövegtípus viszonyának meghatározásában is megtették az első lépéseket. 
Veltrusky szerint „a szöveget lehetséges és legtöbbször kívánatos a színházi elő-
adás verbális összetevőjeként alkalmazni", vagyis a színházi jelrendszereknek 
csupán egyikét alkot(hat)ják nyelvi jelek.9 Az értelmezés szintjén válik azonban 
nyilvánvalóvá, hogyan kapcsolódik a színházi jelrendszerekhez az eredendően 
írott, tehát az értelmezés első momentumaként olvasandó nyelvi jelekből álló 
szöveg. Bár például Thornton Wilder három adottság e kombinációjaként gon-
dolja el a színészi tehetséget, s ezek közé nem tartozik a szövegek interpretáció-
jának tudománya, mégis elfogadott a színész és a szöveg találkozása nyomán 
létrejövő megértés, amely elsősorban a karakterábrázolás minél nagyobbfokú 
árnyaltságát célozza, ez pedig a fizikai koordináció képességével érhető el.10 

„Amikor azt mondjuk, hogy egy színész vagy egy zenész interpretál egy szöve-
get, akkor semleges értelemben használjuk a szót, hogy leírjuk a tanulás többé-
kevésbé fizikális folyamatát, amelyet a beszéd vagy a szavak vagy hangjegyek 
előadása követ. Ám, mikor azt mondjuk, hogy egy kritikus interpretál, akkor a 
jelentéstulajdonítás hatalmas és problematikus hagyományára utalunk, amely-
ben a legtöbb színész nem óhajt részt venni."11 Kalb ironikusként is érthető 
megjegyzése ellenére is igaz marad az az állítás, miszerint az olvasás stratégiája 
mind kritikusi, mind a színházi előadást létrehozó tevékenység alapvető kérdé-
sévé válik. A kritikus igyekszik értelmezési pontokat felkínálni a szöveghez, 

*J Jiri VELTRUSKY: Dramatic Text as a Component of Theatre. In: Semiotics of Art. E D . L . MATEJKA, Irwin 
R. T I T U N I K , The MIT Press, 1976. 94-117. 

" 'Thornton W I L D E R : Néhány gondolat a drámaírásról. In: A színház ma. Szerk.: LENGYEL György. 
Gondolat, Budapest, 1970. 84. 

" Jonah tan KALB: Beckett in Performance. Cambridge University Press, 1 9 9 1 . 2 1 . 
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illetve a szöveg által felkínált többértelműségre rámutatni. A színházi előadást 
végcélként kitűző olvasat az írott nyelvi szövegben manifesztálódó értelmezés-
sel szemben egy olyan összetett és egyszer érzékelhető szöveget kell létrehoz-
zon, amelyben minden felhasznált nyelvi jelet kötelezően, szükségszerűen kon-
textualizálni kell olyan nem nyelvi elemek segítségével, melyek jelentősége, 
jelentésképző szerepe akár a nyelvi jelrendszer fölé nőhet. Az elkerülhetetlen 
kontextualizálódás természetesen bizonyos mértékig kódolva lehet a dráma 
szövegében például a szerzői instrukciók szövegeiben, de ez a nyelvi kódrend-
szer soha nem transzformálható egy az egyben a színpadi teret elfoglaló jelrend-
szerekbe. A dialógusok kontextusa az olvasás során éppúgy megjelenhet, mint 
egy adott, konkrét előadás szövegének érzékelése, befogadása folyamán, 
hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen szituációban hangzanak fel a párbeszé-
dek a színpadon, illetve, hogy a drámaszöveg olvasója milyen virtuális térben 
helyezi el a dialógusokai létrehozó drámai alakokat, milyennek képzel el a 
külső tekintetében egy figurát stb. Annak ellenére, hogy ezt a fajta kontextuali-
zálást az előadás szövegéhez tartozóként tarthatjuk számon, a drámaszöveg 
olvasása során kialakított értelmezés sem nélkülözheti, ugyanis a drámaszöveg 
nagyon érzékeny lehet a pusztán mimetikus olvasatra. Ha az olvasó virtuális 
rendezése nem veszi figyelembe a legáltalánosabb színházi konvenciókat, 
vagyis a színházi keretet,12 akkor nem biztos, hogy az értelmezés adekvátnak 
minősíthető. A dráma által megjelenített fikciós világ elképzelésében éppen a 
színházi működés konvencióinak elfogadása segít, míg a mimetikus olvasatot 
leginkább a színházra jellemző térkezelés felismerése és az olvasás során való 
működtetése gátolhatja meg. Végső soron minden értelmezés az olvasás straté-
giájától függ, s ilyen értelemben megkérdőjelezhető Aston és Savona megálla-
pítása, miszerint „egy színdarab csupán irodalmi értékek felőli vizsgálata fi-
gyelmen kívül hagyja azon alapvető funkciókat, melyek szerint a szöveg a 
produkció, két (tér és idő) és nem egy síkon realizálódó színházi esemény váz-
lata".13 Ez a definíció az előadás és a dráma kapcsolatára vonatkozóan koránt-
sem kielégítő, hiszen nem a szöveg által előírt és egyedül jónak tartott értelme-
zést lehetne színpadi szöveggé „lefordítani". Az adekvát vagy jó rendezés 
kritériumai nem biztos, hogy a drámaszövegbe kódolt jelrendszerek értelmezé-
se felől adhatók meg. 

Milyen viszonya lehet egy rendezésnek a drámaszöveghez, ha adott, irodalmi 
szöveget vesz alapul? Mivel a rendezés egyben értelmezés is, a kontextus meg-

12
 A színházi és a drámai keret definícióját lásd Keir E I A M : The Semiotics of Theatre and Drama 

Routledge, London and New York, 1993. 88. ..A színházi keret valójában a résztvevők elvárásait és az elő-
adásba bevont valóságok fajtáinak megértését irányító tranzakcionális konvenciórendszer eredménye. 
A színházbajáró elfogadja, legalábbis a drámai reprezentációra vonatkozóan, hogy az előadókként kije-
lölt személyek egy alternatív és fiktív valóságot jelenítenek meg, és hogy szerepe eme megjelenített való-
ságot illetően a kitüntetett helyzetben lévő nézőé." Természetesen a színházi keret megtörése mind a 
néző elvárásait, mind a színpadon konstruált valóság működését megakaszthatja, átformálhatja. 

13 George A S T O N and Elaine SAVONA: Theatre as Sign-system. A Semiotics of Text and Performance. 
Routledge, 1994. 2. 
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határozása, a legapróbb részletekig való kidolgozása lehet cél. Az aktuális szín-
házi konvenciórendszer határozhatná meg az előadásban felhasználható jel-
rendszerek jelölőinek különféle funkciókba való állítását, ám a posztmodern 
színház hagyományhoz fűződő sajátos viszonya miatt valójában nemigen 
beszélhetünk olyan konvenciórendszerről, melyet valamiféle normához mérten 
lehet elképzelni. Erika Fischer-Lichte a transzformáció típusa felől vizsgálja a 
dráma és az előadás viszonyát és megállapítja, hogy a 20. században a globális 
értelmezés jellemző leginkább a rendezésekre.14 Patrice Pavis ugyan a dráma 
szövegét az előadás részeként, egyik jelölő rendszereként ismeri el, azonban azt 
is leszögezi, hogy a rendezésnek nem kell hűségesnek lennie sem a szöveg fel-
tételezett jelentéspotenciáljához, sem a szerző elképzeléseihez, sem a színészi 
játék hagyományaihoz, sem az esztétikai és ideológiai alapon álló formához és 
jelentéshez, sem pedig a drámaszöveg által javasolt, előírt rendezéshez.15 Ez 
utóbbi viszonyítási pont talán a legkényesebb kérdéskör a drámaszövegeket 
értelmező szubjektum számára. Hiszen ha a rendezés felől nézve a dráma szö-
vege rendkívül komoly változtatásoknak lehet kitéve, mivel nemcsak a szerzői 
utasítások által előírt kontextus, de a dialógusok is radikálisan átírhatók, akkor 
a színház logocentrikus léte kérdőjeleződik meg, továbbá kiszorulása mellett az 
irodalmi szövegek státusza is kétségessé válhat. Ebben a tekintetben revelatív 
erejű Raymond Queneau Stílusgyakorlatok című írása, hiszen itt egyetlen 
eseménysor elmondásának variációival találkozni, s így világos, hogy bár a 
denotátum minden esetben ugyanaz marad, a körülötte, a nyelvi megfogalma-
zás segítségével létrehozható jelentések nyomán más és más regiszterű és jelen-
tésmezőjű cselekményszerkesztéssel szembesül az olvasó. 

A dráma mindig kétféle szövegtípusból áll: a dialógusokból és a szerzői in-
strukciókból. A dialógusok mellett megjelenő szöveg valamiféle történeti kép-
ződményként is vizsgálható, hiszen lassan, fokozatosan jelent meg az idők 
során a párbeszédek mellett.16 Ennek okai valószínűleg összetettek és össze-
függhetnek a drámaíró színházból való kiszorulásával. A dialógust annak elle-
nére, hogy a posztmodern színház tendenciái szerint átírható, sőt részeiben vagy 
egészben kiirtható, mégis a dráma állandóbb részének lehet tekinteni, mint a 
szerzői utasításokként aposztrofált szövegeket, bár a Royal Shakespeare 
Company egy előadása a színpadi szöveg felépítésének első lépcsőjeként magát 

И А lineáris transzformáció a szöveggel együtt, mondatról mondatra haladó értelmezési stratégia, a 
strukturális transzformáció nagyobb egységek felől (drámai figura, cselekmény, tér, jelenet) igyekszik ha-
ladni, míg a globális transzformáció a drámaszöveg egészének jelentése után kutat úgy, hogy nemcsak a 
dialógusokat változtatja meg, hanem akár azokat a nagyobb egységeket is, melyek a strukturális transz-
formáció alapját képezik. A 20. század rendezési stratégiái általában a globális transzformációt részesítik 
előnyben, de valójában mindhárom típus egyszerre létezik, mivel nincsen erre vonatkozóan norma. Lásd: 
Erika F I S C H E R - L I C H T E : The Performance as an Interpretant' of the Drama. Semiotica 1 9 8 7 / 3 - 4 . 1 9 7 - 2 1 2 . 

" PAVIS: i . m . 2 6 - 2 7 . 

IF. Fernando P O Y A T O S : Nonverbal Communication in the Theatre: The Playwright-Actor-Spectator 
Relationship. In: Multimedial Communications. Vol. II. Theatre Semiotics. Szerk. E . W W H E S S - L Ü T T L I C H , 

Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1 9 8 2 . 7 5 - 9 4 . 
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a fabulát biztosító regényt vetette el azért, hogy a próbák során a színészek ál-
tal létrehozott dialógusokat építhesse be az előadásba,17 s ezzel a fabulát is 
újraszituálja. Ha „a színész az egyik legfontosabb jelölő a színházban",18 akkor 
talán azért is lehet központi szerepe, mivel a drámaszöveg nyelvi jelölőit képes 
nyelvi jelölőkként átemelni egy alapvetően nem nyelvi közegbe. Maga a szerzői 
utasítás terminusa olyan konnotációt vesz magára, amely miatt, éppen a fent 
említettekből következően nem alkalmazható mindig, még akkor sem, ha a ma-
gyar szakszókincsben egyedül ez vonatkozik a „mellékszövegekre". Kérdés per-
sze, hogy mennyiben fontosak ezek a szövegek, továbbá, hogy mi az, amit kö-
zölnek. Miért van szükség rájuk a naturalista drámában és miért nincs az ókori 
görög tragédiákban? Valami többletet jelentenek a két utóbbi század drámaszö-
vegeiben, mely többlet hiányzik az antik, illetve klasszikusnak minősített szöve-
gekből? Valójában olyan szövegen belüli átkódolásról van szó, melynek nyomán 
a megnyilatkozás (énonciation) megfosztódik attól a szerepétől, miszerint saját 
magát és a beszélőt kell szituálnia. A Bérénice első mondatai így hangzanak el 
Antiochus szájából: 

„Álljunk meg, Arsaces. Tudom, hogy még soha 
Nem láthattad, milyen e pompás palota. 
Nézd, ez a büszke és magányos szoba gyakran 
Tanúja volt, Titus kivel beszél titokban, 
És hallhatták Titust e fülke falai 
A királynő előtt szerelmet vallani. 
Egy ajtó zárja el Titus lakószobáit, 
A királynő felé az vezet, az a másik."19 

Az első három mondat azonnal szituálja a beszélőt, amennyiben megtudjuk, hol, 
milyen térben helyezkedik el, és a többi szereplőhöz való viszonyát is definiál-
ja. A dráma cselekménye mindvégig az első megnyilatkozás által meghatározott 
kettős térben zajlik, a két lakosztály közötti szobában, s mindössze ennyi, amit 
megtudhatunk a helyszínről. A modern dráma ezzel szemben inkább a szerzői 
utasításokra hárítja ezt a feladatot, persze az epikus színházban a megnyilatko-
zások sokszor ironikusan viszonyulnak a szerzői instmkció effajta funkciójához. 

A drámát színházi szöveggé átíró színházi csapat (dramaturg, rendező, dísz-
lettervező, színészek) sokkal szabadabban értelmezheti az irodalmi szöveget, 
mint a kritikus, hiszen a kritikusnak újra és újra a szöveghez kell visszanyúlnia 
azokon a pontokon, ahol nehézségekbe ütközik az értelmezés,20 míg a színházi 

L 7 A . H E L B O - J . D. J O H A N S E N - P . P A V I S - A . U B E R S F E L D : Approaching Theatre. Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis, 1991. 178. 

1 8 KÉKESI K U N Árpád: Színházelmélet és történetiség. PRO PHILosophia Füzetek, 1996/4-5. 
19 Fordította VAS István. 
2 0 G A D A M I ; R : Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk. B A C S Ó Béla. Cserépfalvi Kiadó, 

é. n. 17-41. 
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csapat korlátlan hatalommal rendelkezik a szöveg felett, amennyiben például 
megváltoztathat szövegrészeket stb., és ily módon akár a drámai szöveg szerző-
jének trónfosztása is bekövetkezhet. Az így értett változtatás, az átírás az a lehe-
tőség, amely az irodalmi elemzés során nem adatik meg. Ekképpen a szöveg-
elemzés kiindulópontja a drámai szerkezet olyan szemiotikai vizsgálata lehet, 
amely nem téveszti szem elől a dialógusok kontextualizáltságát, és a szerzői 
instrukciók által előírt virtuális előadást.21 A drámai szerkezetet az idő és tér 
kezelése, a drámai alakok elhelyezkedése a drámai univerzumban és a fabula 
epizódjainak szekvenciális elrendezése határozza meg; az erre vonatkozó jelö-
lők a dialógusokban és a szerzői utasításokban lelhetők föl. A dialógusok szöve-
gét a dráma állandóbb összetevőjeként elfogadó elméleti megközelítés jogosan 
definiálhatja a drámát a Név és Dialógus nyelvi formációjának megjelenéseként. 
„Ez a nyelvi formáció [...] azonnal viszony). teremt a Nevek között. A nevek köz-
ti viszony önmagában még a szöveg tárgyszerűségéhez tartozik; annak összete-
vője. Vagyis ez a szövegnek az egyik hermeneutikai állandója."22 A nevek között 
megvalósuló viszonyrendszer azonban nem olvasható tér nélkül. „A tér olyan 
támasztékká válik (az előadás során), amelyre minden jel és színpadi rendszer 
ráépül."23 A szerzői utasítások vagy éppen a dialógusba kódolt tér és gesztus-
rendszer nem egy olyan virtuális rendezés felé irányul, amely a szöveg jelentés-
potenciálja által meghatározott, egyedül elfogadható jó és egyedi értelmezést 
valósít meg, hanem egyfelől utal a színdarab megírásának idején működő szín-
házi konvenciórendszerre és a jelhasználat mikéntjére,24 másfelől viszont 
szituálja a drámai figurákat és ezáltal akár a szociális kontextus felől is értelmez-
hetővé teszi őket. A rendezés folyamán azért is vehető át a dialógusok szövege 
a drámából, mert a kapcsolat a nyelvi jelölő és jelöltje között nem örök érvényű, 
hiszen a jelek egymáshoz való viszonyát meghatározó szintaktikai, a jeleknek és 
az általuk jelölt tárgyaknak, helyzeteknek stb. viszonyát meghatározó szemanti-
kai és a jeleknek a jelhasználóhoz való viszonyát meghatározó pragmatikai sza-
bályok megteremtése nyomán konstituálható jelentés.25 A drámai alakot első-
sorban a hozzá kapcsolható megnyilatkozások sorozata és tettei definiálják, ám 
a megnyilatkozások jelentése mindig függ mind a pragmatikai, mind a szemio-
tikai szabályrendszer által kirajzolt kontextustól éppen ügy, mint a tág értelem-
ben vett azon tértől, amelyet a drámai figura elfoglal, vagy amelyre utal. A szö-
veg ki nem mondottja (le non-dit), egy különösen lyuggatott zónája a tér 

21 Patrice Pavis a Pré-mise en scene fogalmát a következőképpen definiálja: „Hipotézis, mely szerint a 
dramaturgiai szöveg, többé-kevésbé expliciten már tartalmazza az optimális rendezés realizációjához va-
ló utasításokat." P. PAVIS: Dictionnaire cht theatre. Dunod, Paris, 1996. 269. 

2 2 B É C S Y Tamás: Kalandok a drámával. 1996. 16. 
24 Patrice PAVIS: L'Espace des Fausses Confidence. In: Voix et image de la scene. 1986. 201. 
24 Jó példa lehet erre a Hamlet egyik jelenete. Laertes és Hamlet dulakodásának jelenete Ophélia sír-

jánál csak torzítva érthető akkor, ha nem tartjuk szem előtt a shakespeare-i színház építészeti jellemzőit 
és a terekre vonatkozó szimbolikus jelentéseket. 

24 Erika F ISCHER-LICHTE: Klasszikus müvek, recepciójának problémája - Goethe Iphigéniája. 102. 
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szintjén helyezkedik el, s ez a színházi szöveg valódi hiánya.26 A rendezés fel-
adata korántsem ezeknek a lyukaknak a vizuális konkretizációja,27 ám a virtuá-
lis rendezés során szükség van erre a műveletre, hiszen a dialógus amellett, 
hogy képes önmagát szituálni, a tér által definiálható. A dialógusok kontextusa 
az intra-dialógikus és extra-dialógikus szerzői instrukciókból olvasható ki, vagy 
ahogyan Ubersfeld nevezi: a külső és a belső didaszkáliából. Miután nyilván-
valóvá vált a színház számára, hogy a nyelv „szorosan kötődik a hangzásbeli és 
gesztikus megformáláshoz" és, hogy a „színész, aki valaha az előadás alapját ké-
pezte, végül elvesztette a mű és a közönség közti közvetítő szerepet",28 az ötve-
nes évektől kezdve a nyelv (denotátum) és a színész központi kategóriáit felvál-
totta a gesztus, a ritmus, a dikció kategóriája.29 A tér szerkezete, mely magába 
foglalja a gesztusrendszert, önmagában is jelentéses, de csak nagyon ritkán nél-
külözi az ót kitöltő tárgyak és emberek jelenlétét (ha üres térről van szó, akkor 
a hiány vagy a használat által definiálódik). Az a mód, ahogyan az emberek vi-
szonyulnak a térhez, ahogyan a tárgyakat kezelik, kölcsönösen meghatározza 
mind az ember, mind pedig a tér elemeinek jelentéseit és viszonyrendszereit, 
így nyilván már nemcsak a szereplók viszonyrendszere alkotja a drámai szituá-
ció alapját: a beszéd, a megnyilatkozás gyakran fatikus funkcióban jelenik meg, 
hogy átadhassa helyét a fizikális viszonyrendszerek kialakításának. 

Mészöly drámái leginkább a hatalmat, a szexualitást-szerelmet, illetve a teat-
ralitást tematizálják gyakran az absztrakció irányába elemelt, abszurd elemeket 
is beépítő cselekményszerkesztés segítségével, így Örkény István drámáival tart-
ják a legszorosabb rokonságot, persze hasonlóságot mutatnak más szerzők 
darabjaival is. A drámai figurák megalkothatóságának tekintetében is szakít az 
autonóm, valódi személyiség illúziójával, hiszen ha legtöbbször a személyiség 
mélyén rejlő egységet tételezik is a szövegek, a drámai figurát „külső, racionáli-
san fel nem fogható tényezők alá vonva"30 leszűkítik azok mozgásterét, cselek-
vési lehetőségeit, illetve a beszédre való képességet is részlegesen kérdésessé 
teszik. A kívülről fenyegető hatalom, a hatalmi mechanizmus privát szférában is 
érzékelhető jelenléte rendszerint beleszól a szereplők életébe és igyekszik 
irányítani, megváltoztatni azt. 

Az ablakmosó 

A szöveg két olyan problémakör köré épül, melyek felől a drámai szerkezet 
vizsgálható. A két problémakör a nyitottság és zártság tekintetében egymás 
ellenpólusát képezi, amennyiben a fabulát, a tér- és időkezelést és a drámai 

2 6 A . UBERSFELD: Lire !e theatre. Éditions Sociales, Paris, 1 9 7 7 . 1 4 0 . 
27 Patrice PAVIS: Theatre at the Crossroads of Culture. Routledge, 1 9 9 2 . 2 8 . 
28 Robert A B I R A C H E D : La crise du personnage dans le theatre moderne. 4 2 5 - 4 2 6 . 
2 9 PAVIS: i. m . 6 1 - 6 2 . 
3 0JAKFALVI Magdolna: Personnage puzzle. Literatura 1 9 9 7 / 3 . 
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alakok elhelyezkedését meghatározó metaforalánc körkörös, önmagába forduló 
szerkezetet mutat, amely a színpadi világ fikciójának zártságát ismétli meg a 
jelentés és a tér (zárt szoba) szintjén, miközben a szövegben folytonosan jelen-
lévő olyan megszakítások és a drámai keretből való kiszólások érzékelhetők, 
melyek a drámai fikciós világba a hangsúlyozott teatralitást vezetik be, és ezáltal 
a közönség/befogadó felé való nyitottságot éppúgy kiemelik, mint a fikción 
belüli önreflexív jelentésképzést. Az időkezelés tekintetében is érzékelhető a 
körkörösség, a visszatérés lehetősége, hiszen az ablaktisztítás évenként ismétlő-
dő esemény. A darab zárójelenete éppen a visszatérés lehetőségét igyekszik 
cáfolni, pontosabban az eset meg nem ismételhetőségébe vetett hit ad erőt a 
továbbéléshez. A rituális cselekmény egyéb mitikus vonásokat is mutat, hiszen 
hangsúlyozottan időtlen térben játszódik, továbbá a szereplők és az események 
is sok esetben párba állítva jelennek meg, így a hasonlítás és különbözőség fe-
lől is felkínálja magát a szöveg jelentésszerkezete.31 Az oksági viszonyok elhall-
gatása, háttérbe szorítása mellett a metaforikusság válhat a cselekmény fő szer-
vező elvévé. 

A metaforalánc középpontjában nem annyira az ablakmosó alakja áll, mint 
inkább az a hozzá kapcsolódó, mozdulatokkal egyértelműsített megnyilatkozás-
sor, amelyben az ablakot és a függönyt a nőiséggel, a csábítással, a szexualitás-
sal kapcsolja össze: „...egyszer csak fejébe vette, hogy fölmegy a harmadik 
emeletre. Volt ott egy fiiggönyös ablak, egy szép, kétszárnyas, karcsú... (Két ér-
zéki hullámvonallal női sziluettet rajzol a levegőbe) Csak éppen csukva volt. 
Micsoda izgatóak tudnak lenni az ilyen állig begombolt ablakok! No de, nem 
nyújtom hosszúra. Fölment a fiú. A kilincs engedett. Aludtak. A férfi meg az asz-
szony is. Odament az ágyhoz, és próbálta ébresztgetni őket. [...] de azok csak 
aludtak. Képzelje el - sírt a kollégám! Sírt. De aztán mégse bírt magával. Oda-
ment az ablakhoz, széthúzta a függönyt... (mutatja) - és hozzákezdett. Enge-
dély nélkül." (67) A behatolás egy idegen ember által elfoglalt és birtokolt térbe 
ily módon „kukkolássá", majd olyan erőszakos beavatkozássá válik, amely már 
nemcsak a gondolatok, de az érzelmek és a szexuális kötődés megtisztítását, át-
formálását veszi célba. A fikciós világ zártsága az intencionált színpadi tér mű-
ködésében érhető tetten leginkább. A paraván által szétmetszett tér központi 
eleme a heverő, amely egyértelmű metaforája a testi szerelemnek, a családnak, 
a biztonságnak. Ha a darab végét értelmezve megállapítható, hogy „Tomi és 
Anni egymáshoz való viszonya megváltozott - eltűnt a régi paraván, a régi em-
lék, a régi érték - , de ők megtalálják újra a bensőségességet, a személyiség 
védelmét; ezt jelöli, ennek metaforája a heverő",32 akkor nem állítottuk a kérde-
zés horizontjába a szereplők személyiségének belülről fakadó meghatározható-
ságát éppúgy, mint a testi és lelki szerelem szépségének illúzióját. A paraván 
elválasztja az intim teret a többitől s egyben egy olyan múltat megőrző emléke-

3 1 SZEOEDY-MASZÁK Mihály: „A regény amint írja önmagát". Tankönyvkiadó, 1 9 8 7 . 3 4 - 5 7 . 
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zetre utal, melyben felfedezhetők a giccs jelei. Ez a tárgy nem a polgári színház 
komédiájának rejtőzésre és egymás kijátszására szolgáló kelléke, mint Sheridan 
A rágalom iskolája című drámájában. Hiszen Tomiék tulajdona, a „rózsaszín hu-
zatos, arany virágos paraván" nemzedékeken keresztül hagyományozódott 
(a giccstárgy véletlenszerűen felhalmozódó, leülepedő és egyben öröklétet su-
gárzó birtokolt tárgy), egy bizonyos életformához kötődő olyan kellék, amely 
egyszerre kapcsolja használóit a múlthoz és funkciójának kihasználása során a 
jelen világától választja el. „Ha a hős hősies, akkor nagy vörös szíve van, ám a 
polgári erkölcs korlátozza szívének kapacitását: így lesz rózsaszínné."33 Az ér-
zelmek korlátoltságának, deteriorizáltságának érzékelhetősége felerősíthető egy 
előadásban, ha a Nusi és Tomi szerelmi jelenetét kontextualizáló HOTEL felira-
tú sík makettépületet szintén rózsaszínűre festik, s így nem annyira konkrét ese-
ményekre vonatkozóan jelzik a valódi személyiségnek és a valódi érzelmeknek 
a hiányát, mint inkább ennek a világnak a működési mechanizmusait teszik lát-
hatóbbá. Persze könnyen meglehet, hogy Anni és Tomi leegyszerűsített, azon-
nal elfogadható szabályokon alapuló kapcsolata (Mindig arra gondolj drágám, 
hogy mi ketten vagyunk egy kicsi világegyetem... 74.) határolható csak ily mó-
don, de nem elképzelhetetlen a házmesterük kapcsolatára való kivetítése sem. 
A paraván által elzárt tér a szerelem játéktere, mely érzelemnek célja a boldog-
ság, a biztonság megtalálása. A nyitott ajtó, a fény, a tiszta ablak mind sérthető-
vé teszik ezt a mikrokozmoszt. A külső térből érkező emberek azok, akik meg-
látják a szerelem védtelenségét, illetve rajtuk keresztül érti meg mind Anni, mind 
Tomi saját kiszolgáltatottságát: ebben a folyamatban az Ablakmosó csak katali-
zátorként van jelen. 

Ha a szexualitás felől nézzük az Ablakmosó alakját, akkor ezen a téren, mint 
egy ismeretlen ideológia, hatalom képviselőjeként is manipulálja a darab többi 
szereplőjét. Anni, Tomi, valamint a házmesterük szexualitásáról szerezhető tudás 
nemcsak a szereplők személyiségét körülzáró intimitás szétrombolása felé irá-
nyul, hanem saját maga felé is. Miért Annit választotta volna, aki persze legin-
kább a Tomi személyisége által definiálható jegyekkel rendelkezik - Tomi szí-
nész, Anni feleség - pontosabban Tomi személyiségvesztését ismétli. „Mert nem 
kis élvezet olyan hatalmat gyakorolni, amely vallat, felügyel, megles, kifürkész, 
átkutat, megtapogat, napfényre hoz; és nem kis élvezet kicsúszni ennek a hata-
lomnak a markából, megszökni előle, félrevezetni vagy másnak látszani. A ha-
talom pedig átadja magát az általa üldözött gyönyöröknek, s amikor aztán ott áll 
szemtől szemben a gyönyörrel, élvezi erejét, élvezi, hogy megbotránkozhat, 
hogy M'enállhat."34 Az ablakmosóban a szereplők az ellenállás különféle válto-
zataival reagálnak. Anni önfeláldozása annak érdekében, hogy valahogy meg-
szabaduljanak az Ablakmosó kellemetlen figurájától, a cselekmény szintjén erő-
síti meg a rituális jelleget. Tomi és Nusi szinte minden ellenállás nélkül kerülnek 

31 Abraham MOLES: A giccs, а boldogság művészete. Gondolat. Budapest, 1 9 7 5 . 4 0 . 
34 Michel FOUCAI.LT: A szexualitás története. Atlantisz, 1 9 9 6 . 4 9 -
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az idegen akarat hatalma alá. Mészöly ezt a következó'képpen fogalmazta meg 
1963-han: [Anni] „Az Ablakmosóval való jelenetet [...] mégis inkább önkéntes 
áldozatként vállalja, s anélkül, hogy a nihil vagy a szédület megsuhintaná (mint 
lomit, illetve Nusit). Azért vállalja, hogy megváltsa magukat; csak éppen nem 
úgy, ahogy az Ablakmosó gondolja: ő csakugyan hisz megszenvedett felvérte-
zettségiikben, s hogy többet nem lesznek áldozatai a gyengeségüknek." (84.) 
Ezzel szemben a Házmester válasza az eseményekre a minden remény és em-
beri kötelék nélkül maradt, elkeseredett magányos lény önmaga felé irányuló 
erőszakos pusztítása.35 Az Ablakmosó által célba vettek nem igyekeznek elrej-
tőzni vagy menekülni, sőt mindkét oldal elfogadja a játékszabályokat, és az is 
feltehető, hogy az Ablakmosó nem autentikus képviselője a hatalomnak, illetve 
Anni és Tomi sincsenek tisztában a megjelenő hatalom működési mechanizmu-
saival; egészen pontosan fogalmazva, nem hiszem, hogy a kommunista diktatú-
ra hatalmi pozícióból elkövetett tettei lennének csupán pellengérre állítva. Mé-
szöly nem a Csurka-drámák által a nézőkből kikényszerített összekacsintás elve 
alapján érthető, mivel egy általánosabb hatalmi mechanizmust is megjelenít. 
Valószínű, hogy az Ablakmosó nem is egy hatalom képviselője, hanem ugyan-
olyan bábja, eszköze, mint mindenki más Mészöly színpadán. Amellett, hogy a 
figurák hisznek a személyiség önállóságának létezésében, folytonosan bebizo-
nyosodik manipulálhatóságuk, egysíkúságuk és védtelenségük. Nem az iden-
titásvesztés és kiszolgáltatottság ellen küszködnek, hanem a személyiség létezé-
sébe vetett hit megőrzésének lehetőségéért. 

A hatalom kívülről mozgatja a darab szereplőit, de úgy, hogy azoknak a már 
amúgy is beszűkített, ellehetetlenített, a privát szférába visszaszorított életterét 
csak lecsupaszítani, kiüresíteni tudja. Tomi nem cselekvő részese ennek a fiktív 
világnak, hiszen nem a kezdeményező szerepében lép föl, sokkal inkább az 
eseményeket, történéseket megváró és elszenvedő alakról van szó. Mivel nem 
rendelkezik sem komplex személyiséggel, sem akarattal, szinte csak úgy moz-
dítható meg, ha valaki vagy valami bevonja a cselekvésbe. Mészöly drámáiban 
igen gyakori a szereplőket kívülről mozgató erő jelenléte. A Gyerünk Mat-
róziába! című játék pedig egyértelműen egy közelebbről meg nem határozható, 
szereplőről szereplőre vándorló mágikus erőt működtet. „Az ablakmosóban a 
fiatal házaspárhoz behatoló allegorikus figura, a címszereplő az, aki a mű kez-
detén a korábbi helyzetet és emberi viszonyokat új világállapotra cseréli fel, és 
ő az, akinek távozása a mű lezárulását jelenti. A külső hatalmat megtestesítő 
elvont alak megjelenésének drámai erejét csökkenti, hogy a reális szereplők 
viszonyainak és magatartásának megváltozását nem a velük való drámai 
viszonyba kerülésen keresztül éri el, illetve idézi elő, hanem hipnózissal, mági-
kus erővel. Ez a kapcsolat ily módon egyoldalú, hiányzik belőle a kölcsönösség, 
ami azonban az életanyag sajátossága. A Mészöly megidézte ötvenes évek a 
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hatalom és az egyén között nem ismerte a kölcsönös viszonyt, csak az egyoldalú 
függőséget és determináltságot."36 A cselekményközpontú dramaturgia szem-
szögéből nézve valóban így írható le és értelmezhető a dráma által felvázolt ese-
ménysor. A címszereplő azonban nem elvontabb figura, mint például a Házmes-
ter. A lényeges különbség inkább a tettek vonatkozásában fedezhető fel, hiszen 
mindenki mással szemben az ő tettei nem önmaga, hanem mások felé irányul-
nak. Michel Foucault a hatalmat nem intézményként vagy struktúraként, erő-
ként definiálja, hanem olyan névként, „amellyel egy adott társadalomban egy 
bonyolult stratégiai helyzetet megjelölnek".37 A hatalom működési formáinak, 
eljárásainak is van története, így ma ezek már „nem a jogra, hanem a techniká-
ra, nem a törvényre, hanem a normalizálásra, nem a büntetésre, hanem a fel-
ügyeletre épülnek".38 A Mészöly-dráma szempontjából a hatalom négy nagy 
stratégiai egysége közül a fajfenntartó magatartásformák szocializálását feladat-
ként kitűző hatalmi stratégia megjelenítése válik döntő fontosságúvá. Az alapve-
tően gazdasági jelleg itt háttérbe szorul. Az ok ilyen vonatkozású tisztázása nél-
kül csupán a cél mutatkozik meg: „a házaspárok termékenységét próbálják 
szabályozni",39 méghozzá szélsőségesen közvetlen módon. Az Ablakmosó be-
hatolása az idegen lakásba végső soron az utódnemzéshez való hozzásegítést 
tekintheti feladatának, amellett, hogy a világ számára átláthatóvá teszi két em-
ber intimitását. A privát szférába való betekintés ily módon nemcsak az ellenőr-
zés, de a családi élet működésének helyes mederbe való terelése miatt válik 
szükségessé. 

Különös módon a darab a valóság megjelenítésének illúzióját megtörő teatra-
litása eddig nemigen került a figyelem középpontjába. A színpadi tér a haszná-
lat során gyakran úgy működik, mint a dobozszínház által kedvelt zárt belső tér, 
melynek negyedik falát elmozdították, hogy a néző bepillantást nyerhessen a 
magánéletbe. Az Anni és Tomi lakását jelentő tér azonban semmilyen módon 
nem hasonlít egy szobabelsőre, hiszen egyáltalán nincsen fal vagy ajtó, s az ab-
lak jelenléte is jelzésszerű. A dráma fikciós világán kívüli teatralitás a nézőket cé-
lozza, a szereplők kérdéseket intéznek a közönséghez, vagy éppen magyaráz-
kodnak előttük. Mivel Tomi foglalkozására nézve színész, így könnyedén 
beemelhetők a fikción belülre is ezek a színpadról kiszóló megnyilatkozások, 
különösen akkor, ha olyan megnyilatkozásokat tekintünk kiindulópontnak, 
mint „A mi házunk a mi színházunk" (43.); Anni ébredése és az utána követke-
ző monológ jelzi, hogy a közönség viszonyát hasonló módon igyekszik működ-
tetni Nádas Péter drámája is. „A Temetés egy a színházi gyakorlatban évszáza-
dok óta sejtett, de tételesen csak a huszadik században megfogalmazott lényegi 
viszonyt tesz kizárólagossá és elemez részletesen. Azt, hogy a színészt az elő-

36 P. Mi ll!;к Péter: Dráma/orma és nyilvánosság. Argumentum Kiadó, Budapest, 1997. 142. 
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adásban, a bemutatott darabban játszott szerepén kívül maga a színpad is szituá-
cióba helyezi, amelyre kilép. A megfigyelt szituációjába. [...] Bár a Színész és a 
Színésznő a szerzői utasítás szerint a »közönséget még véletlenül sem nézik«, 
tudatában vannak a jelenlétének."40 Persze Mészöly drámájában a szereplők 
nem igyekeznek elrejteni a közönség elől a megfigyelt pozíciójába való helye-
zés nyomán konstituálódó tudatukat, épp ellenkezőleg. Ám a közönséghez inté-
zett szövegeken kívül a fikción belüli önreflexív jelentésképzés is szerepet kap. 
A drámaszöveg elején olvasható instrukció szerint „Nem középütt, de feltűnő 
helyen: benzinkút, két ráakasztott harmonikacsővel". (27.) Tomi története a két 
fiatalról így saját magának történetévé lesz és nemcsak példázat marad. „Szerel-
mes történet. Két fiatalról szól... nincs semmijük... még a vendéglőben is egy 
széken ülnek... Van egy födeles gyermekkocsijuk, úgy találták valamelyik 
pályaudvaron, és délutánonként ezzel sétálnak az utcán... A kocsi üres, de azért 
mégis mindig átmennek a napos oldalra - érti? Erről szól a könyv. És akkor, a 
negyvenedik oldalon jön egy reklámkép, egy benzinkút, azokkal az undok har-
monikacsövekkel, amikre ha csak ránézek, hányingert kapok, mint a polipoktól 
- érti? És alatta valami lelkes szöveg, hogy mit csináljak, ha boldog akarok 
lenni..." (37.) A harmonikacső egy ember halálához járul hozzá később, ezért is 
lehet visszataszító. Az üres gyermekkocsi pedig a házaspár gyermektelenségére 
vonatkozik. A Karácsony című drámaszövegben egy talán soha nem is létezett 
gyermek(?) elpusztítása alkotja az események gerincét. Albee drámájában az ön-
csalások leleplezésének sorozata az idősödő házaspár képzelete által életre kel-
tett gyermek kiiktatásához vezet. Anni és Tomi nem játsszák el ilyen precizitás-
sal a nem létező utód köré szerveződő életet, ám az Ablakmosó távozásával újra 
egymásra találó pár dialógusából sejthető a közeli gyermekáldás bekövetkezte. 
Azonban ez nem a madáchi megoldás felhangjainak megütésével említődik, el-
lentétben Mészöly intencióival, hiszen érthető úgy is ez a fordulat, mint ami 
megerősíti Anni és Tomi totális kiszolgáltatottságát: az Ablakmosó együtt hált 
Annival, s így megajándékozhatta a házaspár kapcsolatát egy új, belőlük táplál-
kozó élet csírájával, hangsúlyozva ezzel, hogy az életbenmaradás ezen legalap-
vetőbb funkcióját sem képesek egyedül ellátni. A Tomi által elmesélt történet a 
cselekmény körkörösségének, ismétlő szerkezetének megértéséhez járulhat 
hozzá, illetve a fent kifejtett hatalmi stratégia működésbe lépésének okát jelöli 
meg. 

A színházi keret megtörésén és a fabulán belüli vonatkozásokon kívül a teat-
ralitás két színpadi szereplő alakjának szerepeltetésében is megnyilvánul. Az 
overállos díszletező munkások feladata a tér időnkénti átrendezése, illetve a sa-
ját lábukon közlekedni képtelen figurák elszállítása. Olyan alakok ők, akikről 
feltétlenül két dimenzióban szükséges gondolkodni, így bármennyire is hason-
ló funkcióban lépnek színre a Szakonyi Károly Hongkongi paróka című drámá-

4 0 D m ó Győző: Nádas Péter. 58. In: Hiánydramaturgia. Fiatal magyar drámaírók. Népművelési Pro-
paganda Iroda, Bp., 1982. 
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jában szereplő munkások, Mészöly overállosai összetettebb, különösebb figu-
rák: a színházi világ, a színpad működését teszik lehetővé, tehát a színház törvé-
nyei szerint, a rendező utasítására cselekszenek, ugyanakkor az Ablakmosó által 
képviselt (mágikus) hatalom kiszolgálói is, hiszen eltakarítják az éppen fölösle-
gessé vált tárgyakat, beszédre képtelenné vált személyeket, így könnyítvén meg 
a további „munkát". Ez utóbbi funkció Szakonyi drámájában egyáltalán nem 
jelenik meg. A Csányi János által megrendezett Szentivánéji álom ellenben 
pontosan megmutatja, hogyan képes a színházi világ és a fiktív történetben sze-
replő figurák világa összekapcsolódni, vagy éppen összeolvadni. Shakespeare 
szövege lehetőséget ad a mesteremberek és tündérek figuráinak egymásba-ját-
szására ügy, hogy a színházra vonatkozó fikciót, a metateátrális jeleneteket önál-
lósítani lehet, sőt a Thézeusz-Hyppolita által uralt világ fölé lehet növeszteni. 
Mészöly drámájában ez aligha lehetséges, mivel a színpadi díszletező munkások 
a házaspár világában bekövetkező eseménysornak vannak alárendelve, nem 
képesek önállósítani a rajtuk keresztül megtapasztalható mechanizmusokat. Az 
Overállosok ketten vannak, hiszen itt mindenkinek van párja, kivéve az Ablak-
mosót. A szimmetriára éppúgy rámutatnak, mint az aszimmetriára. Tomi és Nusi 
az önpusztítás helyett a továbbélés reményébe vetett hit mellett döntenek, mi-
közben a házmesterek, akikkel valójában nagyon hasonló eset történik, hiszen 
ők is áldozatul esnek az Ablakmosó hatalmának; a Házmester döntésének 
nyomán Nusi szükségszerűen fel kell, hogy adja a reményt, az eddigi életforma 
folytatásának lehetőségét. A Házmester monológját követő esemény, az öngyil-
kosság előkészítése, sőt majdhogynem kiprovokálása egy olyan hatalomnak 
tulajdonítható, amely nem tartozik egyértelműen sem a díszletező munkások, 
sem az Ablakmosó hatáskörébe; a mágikus, mindenhol jelenlévő erő itt nyilvá-
nul meg a legvilágosabban. A Házmester alakja éppen a küzdelem, a cselekvés 
feladása miatt kerül közel Csurka István drámáinak figuráihoz, akik a menekü-
lést, az önpusztítást választják, mihelyt csődöt mond minden kísérletük a szemé-
lyiség megtalálását, helyreállítását illetően. Örkény Pistije 1969-ben azonban 
még mindig képes a darabjaira széthullott személyiség egységét helyreállítani. 
Mészöly szereplői sokkal bábszerűbbek, sokkal tehetetlenebbek annál, hogy az 
őket manipuláló hatalom, vagy akár önmaguk ellen forduljanak. Sarkadi hősei 
majd éppen a törvény szorítása miatt választják azt az utat, amire a Házmester a 
törvény érvénytelenné válásának felismerése miatt lépett, vagyis a Házmester 
tettét nem a fönnálló rend provokálja, hanem az elhagyatottság, a magány és a 
hatalom stratégiáinak elrejtőzése. 

A körfüggöny mögött létező világ hangeffektusokon keresztül a nagyváros 
rémségeivel fenyeget, miközben időnként militarizmus által jellemezhető, min-
denkor lehetséges történelmi helyzetet idéz. A darabban egyetlen utalás nem 
történik konkrét aktuálpolitikai szituációra, mint ahogyan az Örkény esetében 
olyan gyakori, csupán egy időtlenként is felfogható megjegyzés közli: a történet 
a mában játszódik. A Tóték harmonikus családi idilljét megbolygató Őrnagy a 
történelem jól meghatározható pillanatában érkezik, s nem távozása, hanem 
maga a megérkezés változtatja meg a viszonyokat, pontosabban Tót pozícióját a 
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faluban. A dráma végén sem a viszonyok megváltozásának felismerése válik 
fontossá, hanem Tótnak a saját személyiségét, a többi szereplőhöz képest elfog-
lalt helyét visszafoglalni akaró brutális tettének megítélése. A hangsúlyos időt-
lenség Mészöly darabjában szintén alátámasztja a rituális, absztrakt jelleget. 

A Bunker 

Az 1959-ben elkészült dráma szintén egy nagyon zárt térben helyezi el a szerep-
lőket, ez a tér azonban sokkal szimbolikusabb, mint Az ablakmosó szerzői 
szövege által intencionált tér. A drámai figurák egymáshoz képest éppen olyan 
hierarchiát alkotnak, mint ahogy az a szokatlan módon elhelyezett ágyak viszo-
nyából látható, vagyis a térbeli elrendezés megismétli az ott élő figurák viszo-
nyainak rendszerét. A darab cselekménye nem máson alapszik, mint az analiti-
kus dráma jól bevált fogásán, miszerint egy jó időben megjelenő betolakodó 
képes felborítani más emberek nyugalmát vagy éppen megváltoztatni sorsukat. 
A Lány, aki megérkezik a bunkerbe, nem egyedül jön. Vele együtt két öregem-
ber is megjelenik. A jövevények célja azonban nem a bunkerben élők életének 
felbolygatása, csupán szeretnének átkelni az aknamezőn, hogy megtalálják az 
évekkel azelőtt elrejtett zsírt. Az esemény egyébként Mészöly Miklós feleségé-
nek valóságos élményén alapszik: A Pusztakőhányás környéki erdészlak, ahová 
1944-45 telén folytonosan érkeztek mindenféle katonák, menedéket adott a 
lakosok egy részének, ám az ennivaló egyre nehezebben volt megszerezhető. 
„Az erdeiben, a sziklák közelében elástunk valahol - még ottlétünk kezdetén -
egy bödön zsírt. Ez volt a vastartalék. Többször készültem visszamenni, meg-
keresni a későbbi háborús, majd békeéhezések során. (Ez az élmény lett később 
Miklós Bunker című drámájának az alapgondolata)."41 A drámában a Lányt kí-
sérő két öregember alakja érthető szimbolikusan is. Lehetne még szimbolikusan 
érteni a Lány öltözetének rétegzettségét is: az újabb és újabb rétegek lefosztha-
tósága akár afelé is mutathatna, hogy itt nem komplex személyiségek vannak, 
csupán csak megjeleníthető elementáris funkciók; játékos variációban a Gye-
rünk Matróziába című darab a hajótöröttek bálján résztvevő, határozottan 
egyetlen funkcióra redukált figurái megmutatásával ismétlődik meg. A saját véd-
telenségét mások számára felmutató Lány azonban nem a személyiség hiánya 
miatt válik jelentésesebbé a darab során, hanem egyetlenegy funkciójának 
köszönhetően: annak, hogy nő. A katonák hozzá való viszonyát, ha más-más 
formában is, a valóságosként is érthető szituáció bontja ki. Nyilvánvalóan, az 
ehhez hasonló helyzet lefoszthatja az emberről a tudást és a tapasztalatot, hogy 
egyetlen ösztönlényi funkcióba vagy éppen a préda szerepébe helyezze, ám 
Mészöly Miklós szövegében a nő úgy viselkedik, mint aki az ártatlanságot min-

41 Poi.cz Alaine: Asszony a fronton. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 78. 
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denek fölött állónak gondolja, s ezt a katonák is elfogadni látszanak. így lesz a 
Lányból szent. 

„A Bunker bevezetője ugyancsak egy időtől, tértől elszakított helyszínen szi-
tuálja a darab eseménytelen cselekményét."42 Egy más nézőpontból a drámaszö-
veg fabuláját megalapozó szituáció igen hasonlatosnak tűnik a Godot-ra várva 
című abszurd drámáéhoz. A semmi közepén várakoznak emberek a Tábornok 
érkezésére vagy legalábbis telefonjára, s ehelyett három ember érkezik, akik 
élelmet keresni indultak, de végül a halálhoz jutnak el. A viszonyokat a játéktér 
által meghatározott katonai rend mellett az életre ítélés és a halni hagyás hatalmi 
stratégiája alakítja. Az Őrmester által életre ítélt Közlegény jellemző módon egy-
szerre viszonyulhat katonai följebbvalójához, mint beosztott és mint gyermek. 
Mindkét viszony implikálja az engedelmességet, s így, meg persze koránál 
fogva, a fiatal fiú az egybeverődött csapat legkiszolgáltatottabb figurája egészen 
addig, míg egy nála is fiatalabb lény toppan be. A rendkívül zárt tér perspektí-
vájából nézve a külvilág, a szabadság nem olyan idealisztikus fogalomként léte-
zik, mint ahogyan az elvárható lenne az effajta bezártságban élő emberek 
számára. A bunkeren kívül lévő dolgok szinte mindegyike előbb-utóbb a ma-
dárral azonosítóclik. A közlegény megtalálásánál elrepül egy törött lábú madár, 
a három idegent is először madárként nevezik meg. A madár-lét szabadságának 
ismeretlenségét mi sem jelzi jobban, mint a Tizedes bizonytalankodása e szó 
hallatán: az Őrmesternek kell definiálnia a fogalmat. Valójában a szabadságtól 
való félelem körüljárásáról van szó, mivel a tág, szabad tér nem szabadságként 
értődik, hanem űrként vagy védtelenségként. „Iszonyúak a terek, ha üresek. És 
ha gyenge vagy. Mindig féltem, ha egyedül kellett átmennem... sose tudtam, 
honnét jön a támadás, a kavics, a sár." (128) A hiány metaforái (lukas zsák, üres 
tér stb.) nem a személyiség hiányát vagy felbomlását jelzik, hanem lecsupaszo-
dását és védtelenségét. 

A pantomimjelenetek a Bunker szövegében hangsúlyt kapnak. „A jelzésszerű 
ábrázolás, a pantomim, a színpadi mozgás ábrája egyre inkább szöveget he-
lyettesítő elem, fontos írói utasítás. Ami kísért: konfliktus a szavakkal. Ezzel pár-
huzamosan: nemcsak a naturalizmustól távolodtunk el, a kulccsal nyitható sti-
lizációtól is."43 A kockázás, a játék például egyre gyakoribbá váló elem a 
drámatörténet 20. században íródott szövegeiben, vagy esetleg utólag a rende-
zés építi be (Csehov Sirálya Alföldi Róbert rendezésében, Witkiewitcz Vízityúk, 
Mrozek Tangó, Csurka István Ki lesz a bálanya? című darabjában - hogy csak 
néhány példát említsünk). A Bunker katonáinak kockázási jelenete közben a 
dialógusokban a nyelvnek szinte kizárólag csak fatikus funkciója van, s ezzel 
párhuzamosan azért nőhet a feszültség, mivel gyaníthatóan valami lényegi ese-
mény történik odakint a Lánnyal és a két Öreggel. Az ő intencionált cselekedet-
sorozatuk valójában a keresésmítosz felől érthető, s ezt ellenpontozza a katonák 

4 2 T H O M K A : i. m . 1 4 4 . 
4 4 MÉSZÖLY Miklós: A tágasság iskolája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1997. 258. 
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állandó várakozása. A játék motívumának előtérbe helyezése, felnagyítása azon-
ban véletlen, a megismerhetetlen Sors működését, és nem a valódiként elkép-
zelt mindenható transzcendens hatalmat implikálja, amelyet valaha a beavatot-
tak még megismerhettek. 

Az abszurd dráma figuráival szemben, akik folyamatosan vesztik el az általá-
nos emberi vonásaikat, a katonák egyfajta, szavakkal nem kifejezhető humani-
tást tanulnak meg a jövevényektől. A cselekmény szándékra való redukálása he-
lyett itt a legelemibb vágyak, szükségletek vezérlik a tetteket: az éhezés, a 
szexuális vágyak kielégítése, a testvér és a család hiánya. A tér elrendezésének 
tekintetében feszültség érzékelhető, hiszen a részletek hangsúlyozását eredmé-
nyező ikonicitás, „a játék mikrorealizmusa" az előadás során szembekerülhet az 
indexális, vagyis az általános atmoszférát kihangsúlyozó játékmóddal, miköz-
ben a tárgyak nem követik a cselekmény szintjének jelentéseit, a remény elvesz-
tését. A pantomimjelenetek sem a szavak jelentésével kerülnek konfliktusba. 
Az önállóan, gyakran verbális kommentár nélkül megjelenítendő mozgássorok 
nem ellenpontozzák, vagy megsemmisítik s így a hallgatás segítségével érvény-
telenítik a nyelvi szöveg jelentéseit, hanem sokkal inkább felerősítik azokat: a 
nyelvileg kifejezhetetlen érzéseket, viszonyokat tömörítve, egyértelműsítve tár-
ják fel.44 Az abszurd színházra jellemző értékvesztés, értékhiány helyett Mészöly 
darabjában erőteljesen érvényesül az értékteremtés elve. A tragikus felhang sem 
az értékek és értelem nélküli világ bemutatásából fakad, hanem az értékek más-
hová helyezettségének, el nem érhetőségének felismeréséből. 

Karácsony: rituális belső színház 

Az 1960-ban készült szöveg tematikáját illetően kapcsolódik Az ablakmosó hoz. 
Egy férfi és egy nő a karácsonyra készül, miközben látogatókat várnak, akik 
nem érkeznek meg. A darab egy kosárban elhelyezett lény leölésével végződik. 
A házaspárnak feltehetően van gyermeke, de az is valószínű lehet, hogy csak a 
képzeletükben él. Mindenesetre ha létezik, gyaníthatóan értelmi fogyatékos, de 
legalábbis nagyon beteg gyermekről van szó, aki hatalmas terhet jelent a házas-
pár számára. A szöveg hibája, hogy megszólaltatja ezt a gyermeket egyetlen szó 
erejéig. A gyermek létezését igazoló megnyilatkozás nélkül ugyanis lehetőség 
lenne egyfajta, a létet központba állító virtuális játékra. Annak ellenére, hogy a 
drámai figura a színház kezdete óta narratív funkciót vont magához,45 a legálta-
lánosabb meghatározás nem a figura színpadon vizuálisan megtapasztalható 

44 Vö. Daniela Rovcnta F R U M U J A N I : The Articulation of the Semiolic Codes in the Theatre of the Absurd. 
In: Multimedial Communication. Vol. II., Theatre Semiotics, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1982. 
313-326. 

4 4 A S T O N - S A V O N A : i. m. 4 4 . A narratív funkció és A színpadon való megjelenés annyira szorosan kap-
csolódik egymáshoz eme elmélet szerint, hogy a néma szereplő tekintetében is a narratív információ 
vizuálisan konstituálódik, nyilván a színpadon. 
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létéből vagy megnyilatkozásra való képességéből indul ki. Ugyanis lehetséges, 
hogy a drámai figura nem csak textuális élőlényként definiálható, hiszen „a tex-
tuális personage, ügy ahogyan az olvasásban megjelenik, soha nem áll egyedül, 
a felé irányuló diskurzusok együttesével körülvéve jelenik meg".46 Ekképpen 
beszélhetünk például Godot-ról mint personage-ról, hiszen ez az intra-fik-
cionális, ám extra-szcenikus figura, aki soha nem szólal meg, a figurát a megnyi-
latkozássor alapján definiáló elmélet szerint egyáltalán nem personage-ként 
meghatározható alakja a Beckett-darab cselekmény(telenség)ének. Vagy éppen 
az eredetileg rádiójátékként megírt Pinter-dráma, A Slight Ache néma szereplő-
je, a gyufaárus is csak így válhat nélkülözhetetlen alakjává a darabnak. 

A hó fontos szimbolikus eleme a szövegnek, hiszen a megtisztulásra, a ke-
gyelmi állapotra vonatkozhat éppúgy, mint Ottlik regényében.47 Itt azonban 
olyan jelentéseket nyer, amelyek ellentétben állnak a keresztényi megtisztulás 
fogalmával. A gyötrődéstől való megszabadulás a férfi és a nő számára egy gyil-
kosságon keresztül vezet, így válthatják meg magukat a szenvedéstől. Azonban, 
ha a karácsonyi vacsorához szerzett nyúl leölése történik és a gyermek mégis-
csak a képzelet szüleménye, akkor a két ember valamiféle, általuk tragikusként 
megélt rituális áldozati szertartást végez. Ilyen értelemben Az ablakmosóban 
implikált, önfeláldozással járó rítus életet létrehozó aktusának ellenpárja jelenik 
meg. A drámai alakok egymást Ádámnak és Évának szólítják, nyilvánvaló tehát 
a bibliai utalásrendszer, de éppen így a hozzá tapasztott jelentések kifordítása is 
magára vonja a figyelmet: az emberiség ősatyjaként és ősanyjaként emlegetett 
alakokkal ellentétben nem a folyamatosságot biztosító teremtés a cél. A gyilkos-
ság megtörténése Harold Pinter Szoba című drámájában homályban marad, itt 
az áldozattá vált lény kilétét illetően hagyja bizonytalanságban a szöveg a befo-
gadót. Az alig pár oldalnyi jelenetsorból is nyilvánvaló, hogy tömör, jól szerkesz-
tett, elhallgatáson és poentírozáson alapuló cselekmény áll a középpontban. 
A minden borzalmat túlélni képes kapcsolatban mindkét félnek megvan a maga 
szerepe. A nő és a férfi elsősorban (a saját fiktív, elképzelt világukon belül is) 
szülő, ámbár a cselekmény kibontakozása során alkalmatlannak mutatkoznak 
erre a szerepre, amennyiben nem hajlandók tovább vállalni a sérült gyermek 
gondozásával járó nehézségeket. Tehetetlenségük, elkeseredettségük nyomán 
megszülető pusztító cselekedetük nem közvetlenül irányul önmagukra, hanem 
egy számukra jelentősebb lényt céloz, aki feltehetően összeköti őket. 

A szerzői szándék felderítése nyilván nem lehet sem kiindulópontja, sem cél-
ja egy elemzésnek, mégis, ha a szövegértés szempontjából segítséget, vagy iga-

4 6 U B E R S P E L D : I. M . 1 1 1 . 
4 7Az Iskola a határom gyakran hasonlítják össze Robert Musil regényével. A Törtess iskolaéveiben 

nem kap ugyan hangúlyos szerepet a hó motívuma, ám megjegyzendő, hogy Törless a kihallgatás során 
a hó látványa miatt is kezd bele az őszinte vallomás megtételébe: „Kint az ablak előtt egy varjú ült a fán; 
egyébként sehol semmi nem látszott, csak az óriási fehér síkság. Törless érezte, hogy elérkezett a pilla-
nat, amikor tisztán, érthetően győzelme tudatában fog beszélni arról, ami előbb oly kínos és bizonytalan 
volt, majd erejét vesztve elhalt a lelkében." R. M U S I L : Törless iskolaévei. Európa, Budapest, 1996. 170. 
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zolást nyújt, használhatónak bizonyulhat. Mészöly Miklóssal való beszélgetésem 
kapcsán ugyanis számos gyanúm igazolást nyert. Természetesen ez csak annyit 
jelent, hogy a szövegekből levonható elméleti tanulságok nem teljesen függet-
lenek az író szándékától. A Magasiskola szövegében nézőpontváltás fedezhető 
fel: az objektív kameraként működő narrátor figyelme egy ponton ellankad és 
észrevétlenül átcsúszik Lilik nézőpontjába. A Film kamerája az író kezében van: 
az objektív, részvétlen tudósítás eszköze úgy lépi túl a filmes ábrázolás lehető-
ségeit, hogy ötvözi azt a mindentudó elbeszélő potenciáljával, megengedvén az 
idősíkok között való szabad közlekedést, miközben a térből képtelen kilépni. 
A dráma műfaja nem engedi meg az írói szubjektivitás közvetlen működését: az 
ideológia vagy az egyes szereplők megnyilatkozásai által közvetítődik, ameny-
nyiben az író szócsőként használja valamelyik teremtett figuráját, vagy a szerep-
lők közötti viszonyrendszer értelmezése nyomán a fikciós világ és a közönség 
(valós) világának konfrontációjának felismeréséből következik.48 A tárgyiassá-
got, az objektivitást tételező két narratív szöveg által központba állított problé-
ma éppen a megismerés lehetetlensége. Márpedig „az ideológia mindig a másik-
nak a beszéde (parole), amely úgy jelenítendő meg, mint az, ami hazudik, vagy 
mint az, ami igazat mond." Althusser, Foucault, Baudrillard, E Jameson és má-
sok elmélete „az ideológia egyoldalúságának és démonikusságának elmélete 
fölött húzzák meg a lélekharangot; egy dialektikus koncepció előtt nyitják meg 
az utat, ami az ismeretelméletben működteti az ideológiai diskurzust, a konk-
retizáció körkörös szerkezetén belül integrálja az ideológiai és diszkurzív 
gyakorlatot, a fiktív és az ideologikus szétszóródásába írja be az ideológiai gya-
korlatot a szociális kontextustól kezdve a jelölőszerkezetig, a szöveg és a törté-
nelem közti közvetítés leírását vázolja föl".49 Ha Mészöly írásaiban a világ, a má-
sik ember megismerhetetlensége a tét, akkor nyilván nem lehetséges egy, az 
olvasó által megismert világ, vagyis a szöveg (extra-textuális) referencialitásából 
kiindulva olyan értelmezéshez eljutni, amely föltárná a valódi kérdéseket. Pél-
dázatként olvasva ezeket a történeteket, olyan párhuzamokat lehet csak keres-
ni a fikció és a „valóság" között, amelyek a valóságot eleve ismertnek tételezvén, 
a hatalom vagy éppen a halál megjelenését, működését magyarázzák. Nem le-
het véletlen, hogy a drámai írások is egyfajta belső, szubjektív világ kivetítésére 
irányulnak. A szövegek nagy része nem egy lehetséges előadás szem előtt tartá-
sának fényében íródott. Igen valószínű, hogy Mészöly nem valódi színpad szá-
mára írta ezeket a történeteket, hanem a saját belső színháza szántára. A képze-
letében lévő színház életre keltéséhez pontosan a személyiség belső osztódása 
szükséges. „Vegyünk egy egyszerű példát. Megyünk az utcán, mondjuk a napos 
oldalon (optimisták vagyunk) - ugyanakkor metsző élességgel látjuk és érzékel-
jük magunkat a túlsó oldalon is. Elég mindennapos eset ez, ha jobban odafigye-
lünk - a helyzet mégis drámai. Csak éppen magánjellegű. Magánjellegű osztó-

4 8 PAVIS: Voix el image... 2 6 3 . 
4 9 PAVIS: i . m . 2 8 5 . 
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dás. Mégis örülnünk kell, mert ez lehetne az első lépés, hogy dialógus jöhessen 
létre (vagy monológ - ami ugyanaz, ha erre is jobban odafigyelünk). Mi több: 
kétségesnek tartjuk, hogy enélkiil egyáltalán elindulhatunk színházunk megva-
lósítása felé." (12.) A kettőzés legelemibb formájában a szereplők szintjén jele-
nik meg, de van példa a tér és a cselekmény két szinten való kezelésére is, sőt 
a vertikalitás szembeszökő szervezési elve több dráma szerkezetének. A belső 
színház lefosztja magáról a reális cselekményt, a reális szereplőket, s az embert 
kívülről meghatározó történelmi-társadalmi mechanizmusok helyett a személyi-
séget a legalapvetőbb módon meghatározó nemiség felől is vizsgálhatja. Az 
egyetlen csapdája ennek a gondolatmenetnek az lehet, hogy a szexualitás mű-
ködése szintén bekapcsolható egy történeti, politikai hagyományba, de így vál-
hat maga a hagyomány, az ideológia is belső valósággá. 

Ha elfogadjuk ennek a belső színháznak a létét, akkor belső térről is lehet be-
szélni. Mészöly a drámaírás lehetőségeivel kísérletezvén nem a színpadon elő-
adható darabként jelezte My Jo, Karácsony, Finom kis tragédia és Az utolsó 
Beckett-bemutató című darabjait. A rádióhangjátékként előadható szövegek be-
fogadási stratégiája élesen elkülönül a színdarabokétól. „A hallgató ritkán kon-
centrál csupán a játék hallgatására. [...] A rádió a szót intim, majdnem vallásos 
minőségébe állítja vissza; visszavisz bennünket a tisztán szóbeli irodalom édeni 
állapotába. Anélkül, hogy teljesen egy helyre rögzítődne, a rádióhallgató a fan-
táziához vagy álmodozáshoz közeli állapotba kerül. Egy rádiójátékot hallgatva a 
hallgató egyfajta belső monológot vezényel; teste mintha testetlenné válna, mi-
közben az ösztönök erői (drive) és az álmodozás felerősített visszhangját fogad-
ja be."50 Ha a képzelet által teremtett gyermek a Karácsony című szövegben 
nem szólalna meg, talán még azt is meg lehetne kockáztatni, hogy Mészöly 
szimbolikusan a színházat gyilkoltatta meg két szereplőjével, hiszen az ő szín-
háza hangsűlyosan a képzelet szülötte, a belső tereket járja be s a színház való-
ságához sokkal több köze van, mint a történeti, politikai valósághoz. 

Melyik színház halála? 

A Lassan minden című kötetben szereplő írások nagy része vagy dátum nélküli, 
vagy két dátum szerepel, jelezvén a megírás idejét. Minden esetben arról van 
szó, hogy korábban papírra vetett szövegek a kötet egybeszerkesztésének ide-
jén, 1993-ban kapták meg végleges formájukat. Ez azt jelenti, hogy bár Mészöly 
Miklós folyamatosan kísérletezett egy újfajta dráma-beszéd kialakításával, a szö-
vegek gyakorlatilag nem léteztek. A befejezés, az át(vagy meg)írás, a megszer-
kesztés mikéntje csak a 90-es évek horizontjából értelmezhető, és semmiképpen 
nem tekinthetjük ezeket a szövegeket a 70-es évek drámairodalmával össze-

S0HI:I.Bo: . . Approaching Theatre. 26. 
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hasonlíthatónak, amennyiben korszerűségükre, vagy éppen a magyar drámák 
kérdésfelvetéseivel való szembesítésre alapoznánk az értékelést. A valódi kér-
dés az lehet, hogy hová jutott el Mészöly a drámanyelvvel való kísérletei során, 
illetve, hogy milyen horizontokat nyit fel. 

A cselekményközpontú színházzal való szembefordulás nem a cselekmény 
elvetésében, hanem irreálissá növesztésében nyilvánul meg a Gyerünk Matró-
ziába! című darabban. A szerzői intenciót közlő műfaji megjelölések között 
ugyan nem találni utalást arra, hogy rajzfilmként is előadható lenne, bár való-
színűleg csak rajzfilmként lehetne megjeleníteni a jelölőmezők teljességét. A sze-
replők múltja egyre kevésbé tűnik fontosnak, egyre kevesebb dialógus szerve-
ződik az időnek ama síkja köré, amely az európai drámaírást (különösen a 
tragédiáét) nagy mértékben meghatározta. „A tudat és az emlékezet kizárják 
egymást."51 Egyedül a darab főszereplőinek tekinthető Fiú és Lány rendelkezik 
az emlékezés redukált formájával, többi szereplő csak funkciója, a többi szerep-
lőhöz való viszonya miatt létezik, no meg azért, mert egy sor megnyilatkozás 
kapcsolható a nevükhöz. A legnagyobb paradoxona a megjeleníthető, hangsú-
lyosan a mese működési elveit követő szövegvilágnak az odaképzelendő kö-
zönséghez való kiszólások. Ha a szöveg minden ponton igyekszik ellenállni a 
valóságos térben való megjeleníthetőségnek, akkor a fiktív, ámde testi valóságá-
ban odaképzelt nézők azonosítása, pontosabban funkciójuk bizonyul proble-
matikusnak. Annál is inkább, mivel az emlékezet, a tudat elvesztése, jelen nem 
léte rájuk vetítődik ki: „FIÚ Akkor most elmesélhetem neked? - ha akarod. LÁNY 
Ne nekem (közönségre mutat.) Őnekik. Ők még annyit sem tudnak, mint mi. 
Még amit tudtak, azt is elfelejtették már. így vagy ez." (189-) A képzelet szárnya-
lását a bevezető, a tér berendezését magyarázó szerzői instrukció (itt valóban 
erről lehet szó) az olvasás során működő jelentéskonstituálás lehetőségeit 
szűkíti le nagy mértékben azzal, hogy figyelmeztet a játék színpadon való el-
helyezendőségére, s nem feledkezik meg arról a továbbiakban sem, hogy emlé-
keztesse erre olvasóját. 

A Köhögő császár szövegével Mészöly valamivel közelebb került a belső szín-
ház megalkothatóságához. A darab feltűnő hasonlatosságot mutat Beckett That 
time című szövegének szituáltságával. A szemüveges férfi ugyanis (az instruk-
ciók által megadott egyik lehetőség szerint) önmagát kivetítve magához, egy 
másik énjéhez beszél. A Royal Shakespeare Company előadásában Beckett szö-
vegét úgy hallgattatták meg a nézőkkel (akik egyébként pontosan a nézés funk-
ciójától fosztattak meg), hogy a töredezett monológgá összeálló megnyilatkozá-
sok leválasztódtak az ezt artikuláló színészről. A színész maga szintén csupán 
töredékében jelent meg a közönség számára, hiszen mindössze a fejét lehetett 
látni. A test nem figyelt saját hangjára. A figyelem kizárólag a közönség részéről 
volt elképzelhető mind a töredékében megjelenő test, mind a térben szétszórt 

51 Jacques D E R R I D A : Freud et la scene de l'écriture. 3 0 7 . In: D E R R I D A : L'écriture el la difference. Edition 
du SeuiI, Paris, 1967. 
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monológfoszlányokat illetően, mégpedig úgy, hogy a figyelmet, a koncentrált-
ságot igyekeztek a közönség szituációjának fő elemévé tenni. A teljesen sötét, 
fekete falú helyiség a mozdulatlanság, a díszletek és székek(l) szinte teljes hiá-
nya arra késztethetett mindenkit, hogy csak Nigel Cooke magnóra vett hangjára 
összpontosítson és a saját belső hangjává alakítsa át ezt az idegen hangot. Azon-
ban nem lehetett kizárni az észlelésből a színész megvilágított arcát, s a hangos, 
már-már hörgéshez hasonlító szuszogását, miközben a lankadt figyelem meg-
akadályozhatta annak észlelését, hogy a hangos szuszogás mellett a szemek le-
csukódása és felnyílása is tagolja a monológtöredékeket. „Beckett a That Time 
színhelyében a hely jelentését zárja ki. A darab semmilyen szó szerinti értelem-
ben nem történik meg, nem foglal helyet (take place). Az arc, észlelvén a tuda-
tot, és a hang térbeli elválasztása a fizikális funkciók elválasztását jelzi, megen-
gedvén a közönségnek azt a felismerést, hogy miközben a három különálló 
emlékszál szabályos mintát mutat, az őket észlelő tudat ezeket nem kontrollál-
ja."52 „Az emlékezet tehát más egyebek között nem a lélek tulajdona, ő maga a 
lélek lényege."53 A színész testétől leválasztott megnyilatkozás a színház lénye-
geként elgondolt emberi tényezőt, magának a színésznek a közvetítő funkció-
ját, a történet, az esemény megjelenítésének lehetőségét helyezi a kérdés közép-
pontjába, ugyanakkor a magnóra rögzített szöveg megismételhetőségével az 
Artaud által elképzelt színházzal kerül szembe. „Minden színház, amely előny-
ben részesíti a beszédet vagy inkább a szót, minden szó-színház, még ha ez a 
privilégium egy önmagát szétromboló beszédé is, amely visszaváltozik gesztus-
sá vagy reménytelen ismételgetéssé, a beszéd önmagához való negatív viszo-
nyává, színházi nihilizmussá, amit még mindig abszurd színháznak hívnak. Az 
ilyen színházat nemcsak hogy felemésztené a beszéd, és nemcsak hogy nem 
rombolná le a klasszikus színpad működését, de még állítás sem lenne, abban 
az értelemben, ahogy azt Artaud (és kétségtelenül Nietzsche is) értette."54 így 
Beckett valójában a logo- és színészcentrikus színházi hagyomány végső pont-
jára jut el, de nem érvényteleníti azt, hiszen ugyanazon a struktúrán belül moz-
dítja el a határszélek felé, kilépni azonban még nem képes belőle. 

Mészöly darabjában azonban, még ha bizonyos elemek látszólag ebbe az 
irányba mutatnak is, nincsen szó a hagyomány ilyen drasztikus kezeléséről. 
A kétféle, tetszőlegesen választható helyszín megadása nem a többjelentésessé-
get eredményezi, sokkal inkább nagyfokú bizonytalanságra utal. A monodráma 
szituációja a második variáció szerint megegyezik a Mészöly által Egy elképzelt 
színház délibábja című szövegben leírtakkal: a személyiség magánjellegű osz-
tódása történik a színpadon. Ez a színpad, bár szintén elképzelhető fekete tér-
ként, tele van tárgyakkal, emberekkel, s a szemüveges férfi másik énje, a hall-
gató is testet ölt a köhögő császár alakjában. A köhögő császár azonban nem a 

52 Charles R . LYONS: Samuel Beckett. Macmillan, 1 9 9 3 . (Első kiadás: 1 9 8 3 . ) 1 6 1 . 
5 4 DERRIDA: i . m . 2 9 9 . 
4 4 DERRIDA: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció hezáródása. 1 1 . 
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válaszképtelen, redukált létű megfigyelő pozíciójában van, hiszen arcmimikája, 
hangadása határozottan a férfi monológjára reagál, sőt mozdulatokat tesz, s vé-
gül megpróbál felállni. Itt csupán a verbális úton történő kommunikáció bizo-
nyul használhatatlannak, hiszen a férfi tudatának kivetülése a császár alakja: a 
császár gondolatait függő beszédben artikulálja. A magyarázkodó, önmaga szá-
mára az eseményeket, a múltat tisztázni akaró férfi beszéde során a háttérben 
vonuló alakok utalhatnak a valóságra (hiszen például politikusok is vannak 
közöttük): meghatározásuk a civil életben betöltött foglalkozásuk felől történik. 
Érthetnénk a vonuló alakok jelenlétét akár egyfajta haláltánc-jelenetként is, de 
így csak nagyon nehezen lehetne illeszteni ezt a síkot a férfi monológjának 
jelentéseihez. Az önmagát a világban, az emberek között koherens személyiség-
ként összeállítani képtelen alak gyötrődése nem a halál, a megtisztulás felé irá-
nyul, hanem a rend, a többi ember között való hely megtalálása felé. A szükség-
szerű beolvadás azonban nem az ember elutasításon alapuló viszonya miatt 
gátlódik meg. A világ nyilvánul ridegnek, elutasítónak: „A rendnek nincs szük-
sége rá, hogy feltűnést csináljon. Nem bizonygatja magát — hangtalanul is tud 
csörtetni, mint éjszaka a vad. [...] Fejedtől talpadig befon a remegés. Semmi más 
nem vagy már, csak vinnyogás. Ketrec rács nélkül. Ha megfogod - magadba 
karmolsz. Magadat fojtogatod. (Kezét ökölbe szorítja) Ilyen kicsi vagy. És ami 
utána jön...! De honnét is ismerhetnéd a félelem sivatag ajándékát? Mikor föl-
enged a görcs... mikor minden olyan sík lesz, mint a betonfal! Sehol gyűrődés 
vagy ránc - csak a részvétlen csönd! A világ maszkja!" (353.) Nem a transzcen-
denciával való kapcsolatteremtés fontos a szemüveges férfi számára, hanem az, 
hogy önmagával lehessen párbeszédképes; a keresés ebben a darabban maga a 
személyiség felé irányul. A kivetítés, a drámai alak lényegének megkettőzése az 
abszurdban a felcserélhetőség, a személyiség jellegtelenségét, megismételhető 
voltát hangsúlyozza. Mészöly drámai alakja, a köhögő császár funkcióját tekint-
ve közelebb áll a bizalmas alakjához, amennyiben ahhoz negatívan viszonyul.55 

Bár kiszolgáltatottsága a szemüveges férfinak egyértelmű, mivel az ő képzeleté-
ben létezik elsősorban, mégsem (vagy éppen ezért) képes betölteni a tőle elvárt 
szerepkört és nem ad semmiféle használható tanácsot. 

A tudat megosztása A vendég című szövegnek is alapszituációját képezi. 
A vendég alakja soha nem jelenik meg, miközben beszél, megnyilatkozásait, 
magándialógusait képek kísérik. A videofilmként elképzelt képi megjelenítéssel 
kísért, vagyis minden esetben a térben kontextualizálódó szöveg „narrátora" 
kétféle hangot használ. Az (A) hang az 1974-ben Berlinben jelenlévő alak tuda-
tának hangja, miközben a (B) hang egyfajta belső, főleg az emlékek felhánytor-

44 A bizalmas számára a világ létezik, el tudja hagyni a színpadot és vissza is tud térni oda: joga van 
szabadon közlekedni a világban. A hős számára segít felfedni a titkokat, definiálni tudja a hős dilemmá-
ját, bár megoldásként rendszerint a menekülést javasolja. Lásd Roland BARTI IES : Sur Racine. Édition du 
Senil, 196З. Akárcsak a bolond a középkori drámákban két „világ" között képes kapcsolatot teremteni. 
A bizalmas ugyanúgy, ahogy a bolond egyszerre mozog a fikción belül és kívül. 
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gatásával, és az emlékezet torzulásait kiigazító funkció által válik jelentőssé. Ez 
a fiktív világ egyáltalán nem hasonlít a Beckett által írt ugyanilyen című műre. 
Beckett hatása sokkal inkább Mészöly Film című kisregényén érezhető, hiszen 
ott a kamera valóban precízen nyomon követi a két öregember útját, s olyan 
motívumot is megismétel, mint a (Mészölynél cerkóOmajom jelenete. Az alak sa-
ját arcát ismétlő megfigyelő (E), illetve a kamera elől menekülő figura (O) egyet-
len motivációja a megfigyelés pozíciójából való kikerülés. „Ezen a rendkívüli sé-
mán belül Beckett azt sugallja, hogy az identitás keresése, amely arra kényszeríti 
alakjait, hogy megalkossák magukat, fenntartsanak egy olyan párbeszédet, 
amely igazolja, hogy a teremtés az önmegfigyelés előli védelemre tett kísérlet; 
vagyis a cselekvésben és nyelvben fenntartott identitás az álarc egy formáját 
hozza létre, és az ént elrejti a saját észlelése elől."56 A vendég két hangja végül a 
további keresésben állapodik meg, miközben a nyelv által való elfedettség nem 
jelentkezik problémaként. Az (S) hang csupán a legelső jelenetekben szólal 
meg, s funkciója nem más, mint hogy olyan adatokat tegyen közölhetővé, ame-
lyek biztosítják magának Mészöly alakjának vagy hasonmásának a felismerését. 

A belsó színház, mivel imaginárius teret konstruál, és különféle fantáziák, ál-
mok és emlékképek megjelenítését célozza, nem értelmezhető a hagyományos 
dramaturgiai elemek felől. Ha Mészöly egész életművét ebből a horizontból 
igyekszünk válaszra bírni, elképzelhető, hogy a teatralitást hangsúlyozó vagy 
tematizáló szövegek sem a valóság illúzióját megteremteni akaró színház ellené-
hen érthetők. Bár úgy tűnik, hogy ezek a szövegek messze túlmutatnak a ma-
gyar drámairodalom nemzeti, társadalmi és történelmi kérdéseket feszegető 
alkotásain, nyilvánvalóan nem szakadnak el terjesen ettől a problémakörtől, hi-
szen a többnyire fenyegető külvilág, a néha pontosan meghatározható államvé-
delmi szervezet (például a Finom kis tragédiában) jól érzékelhetően van jelen 
szinte minden darabban. A külső erőt feltételező drámák is vagy a politikai hata-
lom mechanizmusai szerint működő erő, vagy egy közelebbről meg nem hatá-
rozható, szereplőről szereplőre vándorló varázserő segítségével tudják csak 
kibontakoztatni a cselekményt. Nem a transzcendencia, a tudás felé irányul a 
keresés, hanem a személyiség, az identitás felé. „Az érvényes jelentés megfogal-
mazhatóságát kereső műveinek azonban maradéktalanul tragikus az alap-
hangoltsága. Tragikus vagy inkább illúziótlan, mert világukat azon értékek 
távollétével jeleníti meg az elbeszélés, amelyek a klasszikus európai személyi-
ségfelfogást megalapozták."57 Habár lehetőség lett volna a belső színház által 
felkínált technikák, mechanizmusok működésbe hozására, Mészöly több síkon 
nem tette ezt meg. A tér totális elvesztése, lecsupaszítása éppúgy nem bizonyul 
számára lehetségesnek, mint az ember kiszigetelése a világból, a nyelvből (Az 

5 6 LYONS: i . m . 1 5 2 . 
5 7 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története. 1945-1991. Argumentum Kiadó, Budapest , 

1994. 121. 
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utolsó Beckett-bemutató alakjai sem tudják megállni, hogy ne nyilatkozzanak 
meg legalább egyszer), s így nem léphet ki a beszéd- és valóságközpontú szín-
ház hagyományából. A mészölyi drámabeszéd lekanyarodni látszik az Örkény 
István által megalapozott abszurdoid látásmód útjáról, hiszen szövegeiben az 
abszurd csak nagyon ritkán van jelen, s míg Beckett felé mutat sok kísérlete, a 
becketti világlátásból adódó kérdések és válaszok valójában nem válnak rele-
vánssá. Mészöly Miklós nem képes egy újfajta színház létrehozásának érdeké-
ben feltétel nélkül lemondani az európai színház naturalizmusban és realizmus-
ban kicsúcsosodó technikáiról és elképzeléseiről. 
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Hans Robert Jauss 

AD DOGMATICOS: AZ IRODALMI HERMENEUTIKA KIS APOLÓGIÁJA 

- Visszatekintés a megértés fogalomtörténetére -

Ha azzal a kérdéssel kezdem, hogy mi ismerhető fel már eleve a fogalomtörténet 
és a nyelvhasználat felől, különösképpen a megértés teljesítményére vonatko-
zólag, akkor ezáltal máris egy bizonyos hermeneutikához igazodom mégpedig 
a beszéd hermeneutikájához, melyet (Kari Löwith nyomán) mindenekelőtt Hans 
Lipps, majd Ludwig Wittgenstein bontakoztatott ki. 

A beszéd hermeneutikája a kijelentésre vagy tartalomra alapozott logikával 
egyfajta hermeneutikai logikát helyez szembe, mely kétségessé teszi, hogy az 
igazság elsődlegesen a kijelentéshez kapcsolódna, vagyis azt a nézetet, mely-
nek alapján mint „nem igazakat" már Arisztotelész kizárta a logika domíniumá-
ból a tanácsot, a kérést és a kérdést. Az efféle beszédaktusok vagy nyelvjátékok 
- a logos semanticos - jelentései ugyanis bármely beszédnek helyzetre vonat-
koztatottságában és viszonylagosságában, s nem egy fogalom vagy e fogalom 
definíciójának egyértelműségében ismerhetők fel. A nyelv kötelező ereje 
(Verbindlichkeit der Sprache) nem a szubjektum-objektum viszonyból, nem az 
adequatio rei et intellectusból fakad, hanem szubjektum és szubjektum viszo-
nyából, egy, a beszédben képződő önazonosságból, mely folyamatosan revideál-
ható megértést hoz létre. A megértésfolyamat eredendően nem monologikus, ha-
nem dialogikus. E premisszákkal a beszéd hermeneutikája helyreállítja a közös 
világnak a tárgyi világgal szembeni elsőbbségét, melyet a kartéziánus tradíció 
adott fel. 

A beszéd hermeneutikája mozgósítható a posztstrukturalista elméletek 
radikális nyelvszkepszisével szemben is, ha utóbbiak azt állítják, hogy a 
hermeneutika bizonyosan elvéti a nyelven kívüli valóságot, hiszen minden 
megértés a nyelv előrenyúló hatalmának, anonim diszkurzusok kezdet- és 
végnélküliségének uralma alatt áll. Az efféle szkepszis abszolutizálja a nyelvet 
mint rendszert (langue), félreismeri a nyelvváltozást, mint a nyelv másik dimen-
zióját (parole), azaz a nyelvalkotó tudatot, mely a világot beszédaktusok révén 
- visszatekintőleg vagy megelőzőleg - a tapasztalás horizontváltásában sajátítja 
el. Ebben az esetben többé már nem foglyai, hanem urai vagyunk a nyelvnek, 
kivált a költészetben, legalábbis amennyiben az lehetséges világok, a máslét 
lehetőségeinek kivetítésére képes. Mindazonáltal a költői nyelvet - E. Coseriu 
nyomán - nem a beszélt nyelvtől való „eltérésként" kell fölfognunk. Sokkal 
inkább arról van szó, hogy kreatív potenciálja révén valójában a költői nyelv 
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állítja elénk a nyelv funkcionalitásának teljességét.1 Éppen ez mutatkozik meg 
Grimm Deutsches Wörterhuch'yáhan is.2 Ott a megérteni jelentésváltozásait 
megragadó nyelvi bizonyítékok nagy része az irodalmi használatból származik, 
mely valóban a legszebben világíthatja meg a nyelvtörténetben ható hermeneu-
tikai logoszt. Az itt következő vizsgálódás mindenekelőtt ezt a kincsesbányát 
aknázza ki, ezáltal irodalomhermeneutikai nézetből egészítve ki azt a régebbi 
problématörténeti vállalkozást, melyet Karl Otto Apel — a megértés és az 
értelmezés Dilthey-féle szétválasztásából kiindulva - a tudományos-filozófiai 
megértésfogalom előtörténetének szentelt.3 

II. 

A latin és a német nyelvben a megérteni etimológiájában két alapfunkció ismer-
hető fel. A latin intelligere (inter-legere: közé olvasni, kiolvasni, megkülön-
böztetni) a megértés jelentését analitikusan ragadja meg: 'a karakterisztikus je-
gyeket elkülönítve belső jelentésére ébredni (valaminek)'.4 Grimm a germán 
instant állítja ezzel párba - 'egy tárgyban (meg)állni, meggyökerezni, abban ott-
hon lenni' - , mely a jelentést szintetikusan ragadja meg. A stehen (állni - stan) 
érzéki szemléletétől nyelvtörténeti lépés vezet az 'egy tárgy köré állni, azt körül-
fogni, hatalmunkban tartani' értelmében vett Verstehen (megértés) értelmi szem-
léletéhez, melynek a latin comprehendere felel meg. A nyelvtörténet e lépése 
olyan párhuzamos fogalmi képződményekben is megvalósul, mint például a 
greifen (megragadni) és hegreifen (felfogni). Érzéki és értelmi szemlélet össze-
függése a latin szinonima, a sapere és ennek német megfelelője: a schmackhaft 
verstehen (kifinomult érzékkel megérteni) révén őrződik meg. íme egy példa a 
költészetből: „De ízlelitek s értitek majd / miféle enyhület a szerelem." 
(Lohenstein) így tehát a szellem megértésének is érzéki tapasztalat képezi még 
az alapját. Ezt Hegel fejezte ki a legszebben: „Az »érzék« ugyanis csodálatos szó, 
amely két ellentétes értelemben használatos. Egyszer a közvetlen felfogás 
szervét jelöli, máskor azonban a dolgok jelentésének, gondolatának, általános 
mozzanatának mondjuk."5 Ennek el kellene gondolkodtatnia az ultramodern 

1 E . C O S E R I U : Thesen zum Thema, 'Sprache und Dichtung'. In: Beiträge zur Textlinguistik. Szerk. 
W Stempel, München, 1971. 183-188. 

2 A . G R I M M : Deutsches Wörterbuchylmjk Verstehen szócikkéből vett példákat nem tüntetem fel külön, 
mivel azok ott a vezérszó vagy a szerzők neve alatt könnyen megtalálhatók. 

} Das Verstehen (eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte). In: Archiv für Begriffsgeschichte. 1. 
(1955) 142 skk. 

4K. E. G E O R G E S nyomán: Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Hannover und Leipzig, 1900. lásd 
intelligo. 

5 G. W E H E G E L : Esztétikai előadások. I. Bp., Akadémiai, 1980. 133-



Ad dogmaticos: az irodalmi hermeneutika kis apológiája 239 

esztétika védelmezőit, akik úgy gondolják, hogy a megragadó megértés elle-
néhen érvényesíthetik a tiszta érzéki szemléletet, tehát az értelem ellen az 
érzékeket (die Sinne gegen den Sinn). Hiszen még az „érzékek önelvűségének" 
(Eigensinn der Sinne) legújabb keletű esztétikai normája is egyesíti érzéki 
észlelés és megragadott jelentés kettősségét, mint arról egyébként a fogalom 
Janus-arcúsága is árulkodik.6 A megértés nem elvont nyelvi cselekvés, ezt a fo-
galom történetében az 'értésére adni' (einen etwas verstehen lassen) vagy 
'tudtára adni valakinek valamit' (zu verstehen geben) kifejezések jelzik, melyek 
érzékelhető „utalást, sejtetést" előfeltételeznek. A megértés nem csupán a min, 
hanem mindig a hogyanon is múlik (így a későbbi 'bújtatva, illetve finoman 
tudtára adni' fordulatban is). 

A szótörténet a dolog megértése, illetve a személyek közti megértés 
irányában ágazik ketté. Az előbbire — intelligere se in aliqua re — használatos 
'valamiben járatosnak lenni' német kifejezés a 16. század óta minden más 
reflexív formát kiszorít. Egy dolog megértéséhez tartozik a kölcsönös megértés 
folyamata (Sich-Verständigen) is, mert ez egy bizonyos célra vagy többnyire va-
lamely harmadik ellenében való megegyezésre korlátozódik. 'Valamiben meg-
egyezni' (sich zu etwas verstehen): ezt a fordulatot eredetileg pártok közötti 
megállapodás kifejezésére használták. A személyek közötti megértés esetében 
az lenne a kérdés (s erre Grimm nem gondolt), hogy itt nem egy bibliai előkép 
átvételéről van-e szó. Ezzel kapcsolatosan a lutheri Biblia következő helyeire 
gondolhatunk: Isten, akinek cselekedetei meghaladják az emberi megértés ke-
reteit („az б hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?" - Jób 26, 14.), tudója 
minden titkoknak (Sir 42, 20.), „minden emberi gondolatot jól ért" (I. Krón 28, 
9.). Ami addig Istennek volt fenntartva: - „messziről érted gondolatomat" (Zsolt 
139, 2.) — azt a német klasszika költészete az autonóm individuum számára 
igényli ki: „S első vagy te, ki érti lelkemet - / Egészen érti." (Schiller: Don Carlos) 
Vagy Goethe szavaival: „csak nekünk, szerelmes árva párnak / tiltott az a köl-
csönös gyönyör: / szeretni, de egymást meg nem értve" (Charlotte von 
Steinhoz). Az adott szövegösszefüggésben ez a következőket jelenti: a sokaság-
gal ellentétben, mely saját szívét is alig ismeri, csak annak kis örömét, hogy sze-
ret, de meg nem ért, az eszményi páros esetében e kettő egybeesnék, ha külső 
okok nem akadályoznák őket abban, hogy megadassék számukra a legmaga-
sabb boldogság: magukat a szerelemben teljesen megérte(t)ni. 

A szótörténeti vizsgálódás itt jut el az idealisztikus főjelentéshez: a megértés 
tisztán individuális tapasztalat par excellence fogalmává, a másban való ön-
megértés kategóriájává válik. Egyedül ebben nyílhat meg az, ami az individuum 

6 A. D. HAMPER által adott cím (Entweder der Sinn oder die Sinne. Die Verteidigung der Welt gegen den 
Imperialismus der Weltbilder. Angebote - Organ für Ästhetik 4. sz. 1992.) tünetértékű a manapság oly 
divatos irányra nézve. Ezzel szemben M. Seel megmutatja, milyen joggal beszélhetünk „a kontemplativ 
természetszemlélet konokságáról" , mégpedig azt az itt is idézett Hegel-szöveghelyet választva ki-
indulópontul, melyet én másként értelmezek. (Eine Ästhetik der Natur Frankfurt am Main, 1991. 52 skk.) 
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est ineffabile elvében rejtezik. Idevágó lehet az a megfigyelés is, melyre Immer-
mann Memorabilien)éheri bukkantam:7 „Egykor így szóltak egymáshoz azok, 
akik egybe akartak kelni: 'Те vagy a mindenem, világom, bármely kívánság 
célja.' Ma azzal dicséri embere a választott nőt, hogy az érti őt. És hasonló-
képpen szól a lány is." Ez szép példája annak, hogy az idealisztikus herme-
neutika nem csak a szövegek filológiai értelmezését határozta meg, hanem az 
1840-es év életvilágában is megtalálta a maga visszhangját. 

Goethénél az önmegértés az „ismerd meg magad" antik normája helyébe lép: 
„Előbb magadba mélyedj, / s ha önmagad nem érted, / ne kínozz mást se foly-
ton." Schiller árnyaltabban differenciál: „Vágysz ismerni magad? Nézd, mások 
mit cselekszenek, / S mást ha megérteni kívánsz, ten kebeledbe tekints!" Ezen a 
ponton a fogalomtörténet két irányba ágazik el: a szollipszisztikus megértésbe, 
mely esetben a szubjektum elegendő önmagának, s egy altruisztikusba, ahol vi-
szont az én (Selbst) csak a másikon ismerheti fel magát. Karl Löwith mutatta be 
meggyőzően azt a folyamatot, melynek során a szubjektumközpontú gondol-
kodás előjogokhoz jutott, s a másban való önmegértést kiszorította. Ennek 
dacára közös marad a két jelentésirányban, hogy a megértés az egyeshez, az 
individuálishoz, a szellem világához kapcsolódik, miközben az általánost, a 
szabályszerűt - a természet világát - kizárja. Már Novalis is azt kérdezi: „A földi 
test magasztos / értelmét ki gyanítja? / ki állíthatja, hogy / érti a vért?" Szellem és 
természet itt indokolt, végzetes megkülönböztetése megértés és értelmezés 
ellentétében fejeződik ki azután: „Keveset ért az, aki csak azt érti, ami megma-
gyarázható", jegyzi meg Marie Ebner-Eschenbach. A megértés túlterjed ugyan a 
magyarázaton, mégis: amit interszubjektíve megértünk, sőt, gyakorta ami 
„magától értetődő", az sem magyarázható kauzálisam A határesetet a következő 
berlini mondás ugratja ki: 'Det versteh'n sie nich, det versteh ik kaum'. (Eztet ők 
nem értik, eztet magam is csak aligha.) A triviális, ami magától értetődő (hoc per 
se patet vagy argóban: 'Versteh'ste' — értem) a következő mélyreható belátás 
révén nemesedik meg: „Mondj elsőként valamit, ami magától értetődik, s halha-
tatlan vagy." (Ebner-Eschenbach) Még az sem áll kezdettől fogva ren-
delkezésünkre, ami magától értetődik, fölfedezése olyan szellemet igényel, 
mely képes kimondani azt, aminek a társadalmi életben azután érvényesülnie 
kell. 

7 Werke. 5. 291. 
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IV 

A szótörténetből adódó alapjelentések a valamit érteni (egy dolog megértése) 
és az egymást megérteni (személyközi megértés) ellenpólusai között tárulkoz-
nak fel. A valamit érteni fennhatósága alá tartozik mindenekelőtt a megértés 
racionális fogalma, vagyis az, amit az értelem a fogalmak jóvoltából felismerhet. 
Kant szerint: „A tapasztalat megértett észlelés. Ám csak akkor értjük, ha az 
észleletet az értelem címszava alá foglaljuk."8 A racionális megértés minda-
zonáltal nem vezet azonnal egy dolog igazságának belátásához. Éppen ettől 
óvott Lichtenberg, amikor Kant híveivel szemben a következőket állította: „Úgy 
gondolom, hasonlóan ahhoz, amit Kant úr követői vetnek rendszeresen ellen-
feleik szemére, nevezetesen, hogy azok nem értik Kantot, sokan képzelik azt, 
hogy Kant úrnak azért lett volna igaza, mert ők viszont értik. [...] Mindig meg 
kellene fontolni azonban azt is, hogy ez a megértés önmagában még nem ok ar-
ra, hogy igaznak tartsuk. Úgy vélem, sokan gondolják egy absztrakt és homá-
lyosan megalkotott rendszer megértése fölött érzett örömükben, hogy ez egy-
ben a rendszer érvényességének bizonyítását is jelenti."9 

Már maga a nyelvhasználat is jelzi a racionális megértés bizonyos határait. 
Nem minden tárgy kapcsolható össze közvetlenül a megértéssel. Megértünk egy 
nyelvet, egy szöveget, egy törvényt (szellemi termékeket), de nem egy dolgot, 
például egy fát, egy sílécet vagy olyasvalamit, ami tevékenység, például egy fa 
kivágását vagy magát a sízést. Ha egy ilyen tettet a megértéssel akamnk össze-
kapcsolni, akkor szükségünk van a reflexív fordulatra: 'kiismerni magát valami-
ben' (sich auf etwas verstehen). Magát valamiben kiismerni: itt többről van szó, 
mint pusztán valamire való képességről (Grimm szerint: „egy intenzívebb szel-
lemi foglalatosságról"). Az énre való vonatkoztatottság olyasmit implikál, mint a 
jártasság, a tevés egy sajátos módját, mellyel a cselekvő bír, s mely őt másokkal 
szemben kitünteti. Ez nem utolsósorban a zeneértésben is megmutatkozik. 
C. Dahlhaus szerint10 a zenei és nyelvi megértésben közös a produkció és az 
interpretáció, azaz valaminek valamiként való reflektálatlan megértése (például 
egy nyelvé, amikor használjuk) és a reflektált megértés közötti különbségtétel. 
Utóbbiban egy szöveg alakját és értelmét mintegy „fordítás" révén kell meg-
ragadhatóvá tennünk. A zene megértése annyiban mégis túlmegy a nyelvi 
megértésen, hogy nem valami önmagán túlira vonatkozik, hanem sokkal inkább 
önmagát jelenti [ki]. Következésképpen maga a hangesemény, az elhangzás fo-
lyamata is jelentések hordozója, melyek adekvát megértése a le nem jegyzettek 
befogadását és interpretálását is megköveteli. Ha a zenei hermeneutika egybe-
veti ezt a követelményt a zenének hangnyelvként való felfogásával, újra csak az 

"Idézi APEL: Das Verstehen (eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte). 1 5 1 . ( P A P Zoltán fordí-
tása.) 

9 G . Chr. L ICHTENBERG: Gesammelte Werke. W Grenzmann, Baden-Baden, s.d., 1. 439. 
10 Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber, Regensburg, 1988. 318. 
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irodalomhermeneutikához közeledik, s nem pusztán metaforikusán. Az értel-
mező akkor képes csak megfelelően érteni a vers nyelvét, ha a sorok között ol-
vasva (intelligere!) kísérli megragadni azt, ami a szöveg partitúrájában explicit 
módon nem jelenik meg: egy mű alakját és értelmét. 

Ami a személyek közötti megértést illeti, az első lépésben egy tárgy révén is 
elérhető, amire újra csak egy reflexív fordulat használatos: „egy dologban 
egyetérteni" (sich in einer Sache verstehen). Én-vonatkozás és tárgy-vonatkozás 
itt különbözőképpen rendeződhetnek. Egy kölcsönös megegyezéshez (Sich-
Verständigen) - jogi eredetének megfelelően - elegendő egy bizonyos célból 
való egyetértés, s ekkor minden egyéb számításon kívül maradhat, ami a másik 
szubjektivitását alkotja (a politikai megegyezésnek például semmiképpen nem 
kell maga után vonnia két nemzet vagy kultúra kölcsönös megértését, gondol-
junk csak a német—francia megegyezésre). A dologban való megértetés meg-
követeli, hogy „annak tárgyi igazságát, amit a másik mond, megkíséreljük 
érvényre juttatni". Ennek „a közös értelemben való részesedéshez" kell vezetnie, 
mely „nem indokolja a másik szubjektivitásához való visszatérést". A dologban 
való efféle egyetértés lenne H.-G. Gadamer szerint minden megértés és 
megértetés célja.11 

Ezáltal a háttérbe kerül egy második, ugyancsak eredendő érdekeltség: a 
másiknak a maga individualitásában és ezáltal önmagamnak a másikban, a saját-
nak az idegenben való megértése, amiben az irodalomhermeneutika különösen 
érdekelt. Már egy hétköznapi beszédhelyzetben is eldöntetlen maradhat egy do-
log igazságának kérdése, ha arra megy ki a játék, hogy a dolgon túl a másik 
beállítódását, sajátszerűségét értsük meg. Ez arra a tapasztalatra is érvényes, me-
lyet a műalkotás tár fel számunkra, s melyről joggal mondja Gadamer, hogy „azt, 
aki végzi, megváltoztatja".12 De nem minden műalkotás-tapasztalat előfeltéte-
lezi, hogy az esztétikai megértés csak abból a találkozásból származhat, mely a 
műalkotás által működésbe hozott igazsággal szembesít. Már a másik idegen 
világával való találkozásból is következhet olyan megértés, mely a tapasztalót 
megváltoztatja. Ha a hermeneutikai eseményben az a tét, hogy (ahogyan azt egy 
helyütt maga Gadamer megfogalmazza) „a tárgyban a saját másságát és ezáltal 
mind az egyiket mind a másikat megtanuljuk felismerni",13 akkor a művészet 
tapasztalata során nincs szükség további instanciára az egyik és a másik hori-
zontja közötti közvetítéshez. A kapcsolat szempontjából, melyet az esztétikai 
megértés szubjektum és szubjektum között teremthet, elegendő az arra való haj-
landóság, hogy a saját tapasztalatát a másiknak erről a sajátnak tudottról szerzett 
tapasztalata számára megnyissuk, mégpedig a kölcsönös méltánylás olyan 
folyamatában, mely meghagyja a másik igazságát saját jogaiban. A megértés 
ezen fajtáját el kell azonban választanunk egy titokzatos, idegen Te-be való 

11 Vom Zirkel des Verslehens. Kleine Schriften. Tübingen, 1977. 4. 24-34. 
12 H.-G. GADAMER: Igazság és módszer. Bp., Gondolat, 1984. 
14 Vom Zirkel des Verstehens. 34. 
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puszta belehelyezkedéstől. Mert amit az esztétikai tapasztalat megnyit szá-
munkra, az nem az idegen lény megsejtése, ahogyan ezt a misztikus tapasztalat 
igényli, hanem mindenekelőtt a másik világának felénk fordított horizontja, 
valakié, aki idegenségét a másként-lét lehetőségeként adja értésünkre. 

A tárgy- és személyvonatkozású megértésnek egyaránt sajátja - az eti-
mológiának megfelelően - , hogy az egyesben állandóan egy egészet kíván meg-
ragadni, összefüggést a dologban vagy a jellegzetesei a személyben. Bárhogyan 
próbálunk is megértéshez jutni: a rész és az egész folytonosan meghatározzák 
egymást oly módon, hogy az egész felé való elórenyúlás - vagyis egy értelem-
várás, mely beteljesedhet és el is bukhat - meghatározza a részek megértését. 
Mint ismeretes, az elmélet a hermeneutikai kör fogalmával ragadja meg annak 
tapasztalatát, hogy az egész a részből, a rész pedig az egészből értendő meg. Ezt 
nem kell külön kifejteni. Fogalomtörténeti nézetből tegyünk hozzá azonban 
annyit, hogy egy dolog egészének a dolog érzéki megjelenését is magában kell 
foglalnia, melyben - ahogyan azt a sapere példáján láttuk - szellemi jelentése 
gyökerezik. Ezt már a 'valamit értésre adni' (etwas zu verstehen geben) köz-
nyelvi fordulata is megmutatja, ebben az esetben ugyanis egy körülmé-
nyeskedő, ám mégis érzékletes kifejezésnek jut a feladat, hogy ('finoman') felis-
merhetővé tegyen valamit, aminek közvetlen megértésétől vonakodnánk. 
Hiszen minden megértésnek sajátossága, hogy nem lehet kikényszeríteni. Aki a 
megértést megtagadja, az leginkább még a retorika burkolt leleményességével 
vagy egy találó példa evidenciája által győzhető meg. A megértés köre akkor 
sem garantálhatja a résztvevők teljes egyetértését, ha beváltja egy közös értelem-
ben való részesedés elvárását. Minden megértés sajátja, hogy mindig marad visz-
sza valami meg-nem-értés is. Ezzel kapcsolatosan jegyezte meg Humboldt: „»Egy 
adott szó esetében senki sem gondolja hajszálpontosan ugyanazt, amit más-
valaki, s ez a mégoly kicsiny különbség úgy rezeg végig az egész nyelven, mint 
gyűrűzés a vízen. Ezért minden megértés egyben meg-nem-értés is, a gondola-
tok és érzelmek minden megegyezése egyúttal szétválás is.«14 Ez a passzus a 
hermeneutika mai ellenfeleinek emlékkönyvében írandó, azokéba, akik azt 
róják fel a hermeneutikai esztétikának, hogy a töretlen megértésben hisz, bár 
már Schleiermachernél, a modern hermeneutika ősatyjánál módjukban lett 
volna olvasni, hogy »a nem-értés soha nem számolódik fel teljesen«."15 

A megértést nem lehet kikényszeríteni, elrendelni és beszerezni sem, kivonja 
magát az oksági magyarázat és a logikai érvelés köréből. M. Ebner-Eschenbach 
joggal jegyezte meg, hogy csak nagyon keveset ért az, aki mindössze azt érti 

14
 W von H U M B O L D T : AZ emberi nyelvek szerkezetének különbözőségéről és ennek az emberi nem 

szellemi fejlődésére gyakorolt hatásáról. In: Válogatott írásai. Bp., Európa, 1985. 114. 
15 Idézi M. F R A N K : Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main, 1977. 328. 
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meg, ami magyarázható. Bár az ismeretelmélet ma messzemenően áthidaltnak 
tekinti azt a szakadékot, mely a 19. században keletkezett megértő és értelmező 
tudományok között, a köznyelv őrzi megértés és értelmezés megkülönbözte-
tését. A megértésben és az esztétikai ítéletben közös az önkéntesség, a csupán 
elvárható helyeslés (zumutbare Beifplichtung) mozzanata. Mint azt Gadamer 
Derridával szemben hangsúlyozta: maga a dologban való egyetértés is előfel-
tételezi a megértésben tanúsított jóakaratot.16 Aki félreért, az is mindenekelőtt 
megérteni akart. Amiből következik: a megértés magában foglalja a félreértés 
lehetőségét. Ami a megértésen túl van, az indifferencia, önbíráskodás, az 
igazságra való kizárólagos igény, s végső soron az erőszak keresztülvitele. Ide 
jut az, aki a dialogikus megértésből ki akarja vonni magát és csupán az „agonális 
diszkurzus" tétjét kívánja megtenni, mint az a Lyotard, aki paradox módon telje-
sen meg akarja értetni magát, amikor ultima ratióként magasztalja a közvetít-
hetetlen disszenzust.17 Itt csupán napjaink fundamentalizmusára kell emlé-
keztetnem, melyben újra előállt az, amit a felvilágosítók még fanatizmusnak 
neveztek. A megértés toleranciát követel - Adornóval szólva - „azt a jobb állapo-
tot [...], amelyet úgy kellene elgondolnunk, mint amelyben félelem nélkül 
lehetünk különbözőek".18 Még barát és ellenség polaritásában is elgondolható 
azonban a konfliktus kultúrája, amennyiben az a kölcsönösség kommunikatív 
formáját megőrzi.19 A hermeneutika a maga modern alakjában ugyanis (O. Mar-
quard nyomán) arra a „halálos küzdelemre" adott feleletként jött létre, s vált a 
18. században önálló diszciplínává, amely „a Szentírás abszolút megértéséért 
folyt": „Az abszolút szövegért zajló polgárháborúra érkező válaszként a herme-
neutika a szövegeket abszolútból értelmezhetókké, az olvasót pedig esztéti-
kaivá semlegesíti."20 

A megértés, ellentétben az értelmezéssel, igényli a helyeslés mozzanatát, s e 
gondolat végső soron azt a francia mondást is involválja, melynek belső két-
értelműsége tagadhatatlan: „Tout comprendre, c'est tout pardonner." Itt egyrészt 
arról van szó, hogy az egymásnak megbocsátás képessége mindenekelőtt a 
másik megértését, mégpedig teljes megértését követeli meg, ami magában fog-
lalja azt is, hogy őt morális személyként teljességgel elismerjük. Ily módon a 
megértő megbocsátáshoz többé nem szükségeltetik egy harmadik instancia: ez 
az aktus az isteni vagy világi autoritás egyoldalú bűnbocsánatának helyébe lép. 
E szólás nyilvánvalóan a felvilágosult polgárok megszerzett nagykorúságát 

16 Lásd H . - G . G A D A M E R : Text unci Interpretation. München, 1984. 59 skk. 
17 F LYOTARD: Le differend. Paris, 1983. 
1 8 T N . W A D O R N O : Minima Moralia. 6 6 . Frankfurt a m Main, 1 9 5 5 . 
19 Ehhez lásd J. és A . ASSMANN: Kultur und Konflikt. Frankfurt am Main, 1990. 11-48. 
2 0 O . M A R Q U A R D : Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik eine Antwort ist. P H I X . 5 8 6 - 5 8 7 . 
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előfeltételezi. A másiknak bizonyosan anélkül is meg lehet bocsátani, hogy őt 
megértettük volna. De nem kellene-e ennek őt szégyennel eltöltenie, hiszen így 
személyét látatlanban fogadjuk el, s ezáltal megsértjük morális integritását, mel-
lőzük azt a ráfigyelést, melynek tárgya az egyén a maga partikularitásában vagy 
- ahogyan Simone Weil fogalmaz - „az egyetértésre vagy elutasításra való 
képességének elismerése"?21 Mint mondottuk, a megértést nem lehet kikény-
szeríteni, előírni és beszerezni sem. Az a megértés, mely előhívja megbocsátá-
sunkat, kivonja magát az oksági indoklás vagy a logikai érvelés alól, hasonló-
képpen az esztétikai ítélet is, mellyel osztozik az önkéntesség, a csak elvárható 
helyeslés mozzanatában. 

Másfelől azonban a vizsgált szentencia igencsak kétségessé válik morálisan, 
ha azt akarja mondani, hogy a megértés toleranciájának nincsenek határai, 
ennélfogva mindent el kellene fogadni és meg kellene bocsátani. Erről az ideál-
ról, melyet először a felvilágosodás segített uralomra, Goethe a következőket 
mondta: „A türelem voltaképpen csak mint átmeneti érzület lehet helyén: szük-
séges, hogy elismeréshez vezessen. Megtűrni annyit tesz, mint megsérteni."22 

Ehhez P. Winch-csel azt tehetnénk hozzá: „Annak, hogy mindent értünk, nem 
kell azt jelentenie, hogy mindent megbocsátunk, még az sem kizárt, hogy ezál-
tal csak növekszik a felháborodás."23 

Másként áll a helyzet a holocausttal, mely határeset. Ezzel kapcsolatban Winch 
joggal jegyzi meg, hogy „itt valami olyasmiről van szó, amit bizonyos értelem-
ben nem is kell megértenünk, legalábbis ha meg akarjuk őrizni érzelmeinket 
annak számára, ami az emberi élet".24 A megértésnek ez a határa, melynek ki-
fejtésével Winch adós marad, nézetem szerint visszavezethető a helyeslés moz-
zanatához, mely minden megértés próbaköve. A megértés akkor tűnhet oda 
nem illőnek, ha egy embertelen cselekedet a puszta helytelenítés morális 
mértékét meghaladja, vagy tiszta felháborodással nem lehet letudni. Ki meré-
szelné azt állítani, hogy a kínvallatás, az inkvizíció, a zsarolás, az ellenfél meg-
semmisítése vagy a tömeggyilkosság embertelenségét „megérti"? Lehet, hogy 
ezek a jelenségek történetileg vagy lélektanilag teljességgel „megmagyaráz-
hatóak". Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezáltal már meg is értettük 
a kényúrt, az inkvizítort vagy a gyilkost abban, amit tesz. Ezt a határt a költői fik-

21 Idézi P . W I N C H : Versuchen zu Verstehen. Frankfurt an Main, 1 9 9 2 . 2 4 3 . 
22 Maximák és reflexiók. Bp., Világirodalom kvk., s.a., 67. 
23 Versuchen zu Verstehen. 265. - Már Max WFBF.R hangsúlyozta, és joggal: „'mindent megérteni' n e m 

jelenti azt, hogy 'mindent meg is bocsátani ' , s az idegen álláspontnak ö n m a g á b a n való pusz ta 
megértésétől nem is vezet út annak méltánylásához. Hanem legalábbis ugyanolyan könnyedén, gyakor-
ta sokkal nagyobb valószínűséggel annak felismeréséig jutunk, hogy miért és miben nem tudunk meg-
egyezni." {Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1982. 503.) Bár a megértés, ahogyan 
én gondolom, kezdettől fogva implikálja a méltánylás elvárását, a következőkben tárgyalt határeset meg-
mutatja, hogy egy el nem várható helyeslés elérheti, hogy bármely megértésből elutasíttassék az, ami 
megbocsáthatatlan. 

241. m. 227. 
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ció is őrzi: ha — mint a Fleurs du Mal esetében25 - megengedi is magának, hogy 
a tudatosságot a gonoszban tegye elképzelhetővé, az efféle megértés egyáltalán 
nem a gonosz igazolását jelenti, hanem kihívás morális ítéletünk számára. 

VII. 

Amennyiben a morális helyeslés, illetőleg helytelenítés minden megértésnek 
képes határt szabni, ebből az következik, hogy a megértés nem természeténél 
fogva egyetértő jellegű tevékenység, ennélfogva a hermeneutikának sem kell 
mint olyannak affirmatívnak vagy kritikátlannak lennie. Szó esett már arról, 
hogy - a gyakorlat látszatával ellenkezőleg - a megértés nem adódik önmagától 
(joggal akarhatta hát dicsőíteni M. F.bner-Eschenbach azt, aki először ismeri fel 
valami magától értetődőségét.) Ez indokolja Schleiermacher követelését, mely-
nek értelmében a hermeneutika szigorú gyakorlatának abból kell kiindulnia, 
hogy „a félreértés adódik magától, hogy a megértést minden ponton akarni és 
keresni kell".26 Vitatni azt, hogy a megértést akarni kell és megtalálni lehetséges, 
mindig is dogmatikus önteltséget és ideologikus konokságot jelez - a vak hitet, 
hogy egyedüli birtokosai vagyunk az igazságnak. 

Leghíresebb példaként a komor krisztusi szavak kínálkoznak Márk evangé-
liumából: „Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül-
ievőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, / Hogy nézvén nézzenek és 
ne lássanak, és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és 
bűneik meg ne bocsáttassanak." (Márk 4, 11-12) S valóban szükséges volt-e 
Jézusnak a tanítványok elitista gőgje mellett szólnia, azok rovására, akik nem 
tartoztak a kiválasztottak közé? Végül is a bibliai hermeneutika oly módon 
kísérelte meg az ún. „megátalkodottság-tan" (Verstockungslehre) haragját elhárí-
tani, hogy az idézet vége helyett egy másik fordítást javasolt. Ez így hangzik: 
„halljanak és mégse értsenek, hacsak nem térnek meg és Isten meg nem bo-
csát."27 Nem érteni és nem akarni, hogy megértsenek — a szektás magatartás 
kényszeres önámítása - elválasztandó a félreértéstől, hiszen utóbbiban 
megőrződik annak a lehetősége, hogy egymást végül mégiscsak megértsük. Az 
erre vonatkozó legszebb példa olyannyira ismert, hogy csak említenem szük-
séges: Johann Peter Hebel Kaniferszta című tanmeséjéről van szó. A német 
iparoslegény, aki Kaniferszta úr neveként érti félre a kérdéseire érkező holland 
választ, „a legfurcsább kerülővel, éspedig egy tévedés folytán jutott el [...] az 
igazsát? félismeréséhez": „s azontúl, valahányszor nyomni kezdte a szívét, hogy 
annyi gazdag ember van a világon, ő meg milyen ágrólszakadt szegény, olyan-
kor mindig Kaniferszta úrra gondolt, annak a pompás amszterdami háznak, meg 

25 Erről bővebben a 2. fejezetben, 40. skk. 
26Hermeneutik. Szerk. H. KIMMERLE. Heidelberg, 1 9 5 9 . 8 6 . ( 1 6 . par.). 
27 Idézi J. JEREMIAS: Jézus példázatai. Bp., A Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1990. 11 
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annak a kincses hajónak a tulajdonosára, meg arra a szűkös sírgödörre, mely 
magába zárta végül." Bár Hebelnek a megértés egy előzetesen megalapozott 
harmóniájába vetett hite napjainkra veszendőbe ment, a hermeneutika kritikai 
feladata mindmáig az, hogy felfedje a félreértéseket, melyek mindkét részről 
(f)el nem ismert előítéletből fakadnak és kipróbálja, vajon a felismert különb-
ségeken túl nem találhatunk-e mégis esélyt arra, hogy e különbségeket elhárít-
suk és a jövőért viselt gond közösségében tegyünk szert kölcsönös megértésre. 

VIII. 

A hermeneutika a maga modern alakjában az alteritás hermeneutikája. E disz-
ciplína Schleiermacher óta olyan probléma előtt állt, mely csak a historizmus 
győzelmével - a hagyományok megkérdőjelezhetetlen érvényének végével -
adódott először a maga teljes élességében. Az idegenség megértésének dilem-
májáról van szó, adódjék az egy szöveg időbeli távolsága gyanánt vagy egy 
másik személy vonatkozásában. Egymást megérteni ettől fogva azt jelenti -
amint azt már a Schiller-citátum bizonyítja magamat a másikban megérteni. Az 
efféle megértés megelégedhet azzal, hogy a másikban önnönmagát (das eigene 
Selbst) újra felismerje. Ez esetben egy „lazább gyakorlatról" van szó, míg a „szi-
gorúbb" megköveteli, hogy a megértés ne egyszerűen megerősíthetni vélje a 
sajátot a másikban, hanem legyen kész arra, hogy a másikat a maga másságában 
s egyben mint instanciát ismerje el, olyanként, mely éppen az idegen vagy a 
távoli ellenállásában teszi lehetővé a saját újraértését. 

A saját és idegen dialektikájában elgondolt megértés az idealisztikus képzés 
ma gyakorta félreismert elve volt. Ez az elv előfeltételezi az utánzás esztétikájá-
val való szakítást. Az antikvitás ettől kezdve - mint Friedrich Ast mondja - klasz-
szikusnak minősül, mert „egy idegen világból szól hozzánk", s nem azért tehát, 
mintha időtlen példaképeket állítana elénk.28 Vagy lássuk Hölderlint (Böhlen-
dorfhoz írott levelében): „A sajátot éppen olyan alaposan kell elsajátítanunk, 
mint az idegent. Ezért nélkülözhetetlenek számunkra a görögök." Ehhez Peter 
Szondi fűzte a legtalálóbb kommentárt: „A görögök azért nélkülözhetetlenek a 
napnyugati költő számára, mert saját eredetével mint valami idegennel 
találkozhat azok művészetében."29 A megértés eseménye a tanítvány „erkölcsi 
fájdalmát" előfeltételezi, „kinek számára saját érzékeinek közvetlen világa válik 
idegenné", s megköveteli az Idegenen át vezető utat: egyedül ezáltal lesz elér-
hetővé a képzés. így érvel Hegel első nürnbergi gimnáziumi beszédében, mely-
ben az elidegenedés szó először hangzik el, s mindjárt „az elméleti képzés 
feltételévé" is emelkedik.30 

28 Idézi G . BUCK: Rückwege aus der Entfremdung. München, 1 9 8 4 . 1 7 7 . 
29 Hölderlin-Studien. Frankfurt am Main, 1967. 98. 
30 Ehhez lásd G . B U C K : i. m. 177 skk. 
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A megértés mint saját és idegen dialektikája fölveti a kérdést, hogy miképpen 
sajátítható el egyáltalán az idegen. Ha egy szöveg vagy egy személy idegensége 
teljes volna, úgy megérthető sem lenne. Szükség van tehát a megértés egy „híd-
jára", melyet különböző módokon határozhatunk meg: egy hagyomány vagy 
kultúra átfogó horizontja felől, ennek hiányában nyelvi univerzálék vagy 
antropológiai alapstaiktúrák révén, az emberek közötti kapcsolatokban tipizál-
ható szociális szerepek, beszédfajták vagy cselekvésminták által. A művészetek 
terepén az alteritás könnyebben közvetíthető, hiszen az esztétikum mint olyan 
értelemmegértést intenciónál, mely egyaránt túlterjed a helyzetfüggő tapasztalat 
esetlegességén és a rituálé keretei közé zárt szakralitáson. 

Az esztétikai értelemmegértést általában egy szöveg megértéséből eredezte-
tik. Ez előfeltételezi a megértés antik retorikából származó körkörösségének 
elméletét. Egész és rész hermeneutikai körét (melynek elemei egymást kölcsö-
nösen meghatározzák) Gadamer egy további meghatározottsággal egészítette ki 
„a tökéletesség előlegezése" (Vorgiff der Volkommenheit) révén, mely minden 
megértést vezérelne.31 Hogy képes-e Gadamer ezt az esztétikai értelemmegértés 
számára nyilvánvaló előfeltevést a filozófia számára is érvényessé tenni, azt 
döntse el maga a filozófiai hermeneutika. A tökéletesség posztulátuma az irodal-
mi hermeneutika számára az esztétikából ismerős, onnan kerülhetett át a her-
meneutikába. Ez antropológiailag is levezethető, amennyiben az imaginárius 
lenyűgöző hatalmát egy elemi igényből, a tökéletesség iránti igényből magya-
rázzuk, mely túllép a véges lét szükségén és bajain, s melynek reprezentáció-
jáért vallások és művészetek korán harcba léptek.32 

A vád, hogy a tökéletesség előlegezésének gadameri tézise merő idealizmus, 
nem ítéli meg helyesen annak szándékát. Hiszen a gondolat, mely szerint „csak 
az megérthető, ami valóban az értelem tökéletes egységét tárja elő", közelebbről 
a kérdés struktúrája, lehetőségek felfedése révén határozza meg az előrefutást. 
A tökéletesség előlegezése mindenekelőtt a saját előítéletek alapvető felfüg-
gesztését követeli meg, hajlandóságot arra, hogy elsőként a másik vélemé-
nyének tárgyi igazsága felől érdeklődjünk, melyhez a saját álláspont hozzá-
mérhető, melyhez képest korrigálható és újra meghatározható. Az így elgondolt 
dialogikus megértésfolyamat viszont aligha oldódik fel végül az értelem 
tökéletes egységében, melyet a hermeneutikai eljárás anticipált. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy a megtalált értelem újra problematikussá válhat, és nyitott 
kérdéseket hagyhat maga után. Annak alternatíváját, hogy a szöveget megint 
másként lehet majd érteni, a sikeres megértés is mindig magában foglalja. Eny-
nyiben a tökéletesség előlegezésének gadameri gondolata is az alteritás 
hermeneutikájának van alávetve. 

31 Vom Zirkel des Verstehens. 30. 
32 Lásd Das Volkommene als Faszinosum des Imaginären. Ästhetische Erfahrung. 294-302. 
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Az irodalmi hermeneutikának itt csupán annyit kell közbevetnie, hogy bár a 
tökéletesség előlegezése megfelel a távoli szövegek alteritásának, a másiknak 
szubjektumtól szubjektumig terjedő megértése — akár esztétikailag közvetített, 
akár a beszédhelyzetben keresett - mégsem igényli azt általánosan. Ahogyan azt 
a hétköznapi retorika is mutatta, a másiknak szubjektumként való megértése 
mint érdek teljességgel megmaradhat az önprezentációra való irányultságban, 
anélkül, hogy érveinek objektív érvényére rákérdeznénk.33 Hasonlóképpen 
függőben maradhat a művészetben megnyilvánuló igazságra vonatkozó - végső 
soron metafizikai - kérdés, ha egy műalkotást elsősorban a másik horizontjához, 
a világról szerzett szubjektív tapasztalataihoz való hozzáférésként kell értenünk. 
Ez esetben az értelemelvárás nem a tökéletességre, hanem a másik esetleges 
ígylétére irányul. S ekkor nyitja meg az esztétikai megértés a Marcel Proust által 
legtalálóbban megfogalmazott lehetőséget: „Egy másik szemével látni a minden-
séget, száz másikéval, látni száz univerzumot, amit mindegyikük lát, amik ők."34 

Az esztétikai megértés eme teljesítménye minden bizonnyal későbbi kelte-
zésű, s előfeltételezi az individualitás emancipációjának történeti fordulatát, 
mely Montaigne-nél jelentkezik először irodalmilag kifejtett formában. A régebbi, 
antik és középkori irodalom a maga virágkorában még teljességgel egy lénye-
géhez tartozó idealizálás kényszere alatt állt, mely - mint ahogyan azt a heroikus 
vagy bukolikus költészet mutatja - jónak és rossznak, nemesnek és közön-
ségesnek csak tiszta megkülönböztetését engedte meg. A tökéletesség-posz-
tulátum korlátjával, melyet az udvari költészet a végletekig kiélezett, az ember-
nek a maga esetleges, gyarló individualitásában való megragadása állt szemben. 
A másikhoz való viszony új módja, mely megköveteli, hogy bármiféle normán 
és ideálon túl szubjektumként értékeljük és értsük őt - vagyis a maga egyedi-
ségében, mely önmagában hordozza saját mértékét - csak kivételként jelentke-
zik (például az Abelardus és Heloíse levelezésében). Ez egy én-te viszony, me-
lyet Montaigne hozott elhíresült formára La Boetie-hez fűződő barátságára 
vonatkoztatva: „Ha ösztökélnek, vallanám meg, miért is szerettem olyan nagyon 
barátomat, érzem, csak így tudnám kifejezni »mert ő - ő volt, mert én - én 
voltam«."35 Ezáltal a tökéletesség auráját az individualitásé váltotta fel. 

Bár az én-te viszony a személyek közti megértés folyamatában nem igényli a 
tökéletesség előlegezését, ez nem jelenti azt, hogy itt már az egyszerű 'bele-
érzés' elegendő lenne és hogy a megértés hidjai ne lennének kívánatosak. A má-
siknak a maga individualitásában való megértése éppúgy megszerezhető egy 
közös dolog, mint egy szerepviszony révén, ahogyan az a hétköznapi kommu-
nikációban szokásos. Csakhogy ilyen esetben ego és alter nem maradhat meg 
szerephez rögzültségében. A szereptől lehetőség szerint távolságot kell tarta-

31 Lásd W - D . STEMPEL: Bemerkungen zur Kommunikation im Alltagsgesprach. In: P H X I . 1 5 1 - 1 7 0 . 
34 A la recherche du temps perdu. Ed. de la Gerbe, Bd. 1 2 . 6 9 . (Fordította: S E P E G H Y Boldizsár.) 
3 5 M O N T A I G N E : Esszék. Bp., Kossuth, 1 9 9 1 . 3 5 . 
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nunk és játéktérként kell használnunk az előre adott szerepekhez való szubjek-
tív viszony kölcsönös értelmezésében. A drámai költemény mutatja meg szá-
munkra legszebben annak igazságát, hogy a szerepmagatartás kölcsönös 
értelmezése elvezethet a másiknak - szerepe révén és azon túl - individuum-
ként való felfedezéséig, valamint ahhoz, hogy magunkat a másikban újraértsük. 
Ezzel kapcsolatosan csupán Marivaux-ra, Kleistre vagy Girardoux-ra szükséges 
emlékeztetni. A költészet tükrében a szociális szerepek tipizált hálóját oly 
módon lehet megragadni és a perspektívák kölcsönösségében átláthatóvá ten-
ni, hogy ezáltal elérhetővé válik az egymást-értés azon aspektusa, mely kivonja 
magát a szociális szerepek meghatározottsága alól: egy én-te viszony, melyben 
az énnel szembenálló te már egyáltalán nem szerep. S ha a szociológusnak 
kételkednie is kell abban, hogy van a szerepmagatartásnak olyan mögöttese, 
mely tudományának tárgya lehetne, az irodalomtudós rábólinthat erre a kér-
désre. Ezen és nem csupán ezen a ponton az esztétikai megértés és a szocio-
lógiai analízis egymás komplementereivé lesznek.36 

X. 

Az idegenség-megértésnek problematikáján, ahogyan azzal a szociálantro-
pológiában találkozhatni, világossá válik, hogy milyen erőteljesen kötődik a 
klasszikus hermeneutika - és méginkább a posztstrukturalista elmélet - a 
szövegértéshez, annak ellenére, hogy ez időrendileg későbbi fejlemény, hiszen 
előfeltételezi a szövegesülés (Verschriftlichung) folyamatát, mely az esztétikai 
tapasztalat első megnyilvánulásaitól annak műalkotásban való objektivá-
ciójához vezet. A szövegvilág-metafora olyannyira mindenre alkalmas for-
mulává változott, hogy Umberto Eco teljes joggal emlékeztethet arra: „A közép-
kor tévedett, amikor szövegként értette a világot, a modernség téved, amikor 
világnak tekinti a szöveget."37 A világ mint könyv-toposz (a kinyilatkoztatás 
könyve, a természet könyve, a történelem könyve) impozáns története hátra-
hagyja a kérdést, hogyan lehetne másként elgondolni azt a másban való 
önmegértést, mely még nem hagyatkozhatott 'a világ olvashatóságára'. 

Luckman egyik legfrissebb feltevésére szeretnék hivatkozni,38 hogy ily 
módon legalább vázlatos elképzelést adhassak azokról az antropológiai alap-
struktúrákról, melyek az idegen megértését lehetővé teszik. Luckman igyekeze-
te arra irányul, hogy a tapasztalat elemi transzcendenciáit felkutassa, azokat, 
amelyek az életvilág hétköznapi dimenziójára és a hétköznapiságon kívüli 
dimenzióra egyaránt kiterjednek. Az ily módon célbavett „protoesztétika" az 
énre vonatkoztatott és az énen túlhaladó tapasztalat megkülönböztetéséből in-

46 Soziologischer und ästhetischer Rollenhegriff. In: PH VIII. 599 skk. 
47 Der Streit der Interpretationen. Konstanz, 1987. 29. 
48 Universale Strukturen menschlicher Erfahrung - historische Formen, (kiadatlan kézirat) 
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dul ki és felvázolja a kis, közepes és nagy transzcendenciák szintjeit, melyek az 
alteritás protohermeneutikája vonatkozásában is megfelelőek. Idézem: „A 
másiktól elválasztó határt nem léphetjük át végérvényesen, a másik 'külseje' egy 
'bensőnek' ad formát, mely mint olyan közvetlenül nem tapasztalható. De 
megtehetjük, hogy úgymond a határok fölött nyújtunk kezet egymásnak: éne-
kelhetünk és táncolhatunk, vitatkozhatunk, szerethetjük és ütlegelhetjük 
egymást. Mindezt megtehetjük, mindaddig, amíg a perspektívák kölcsönös-
ségének, az álláspontok felcserélhetőségének életvilágbeli princípiuma megőrzi 
számunkra érvényességét." A nagy transzcendenciák ezzel szemben a hétköz-
napi cselekvéstől való elfordulást jelölik, hogy ily módon utat törjenek más 
valóságok felé, melyek emlékezete szimbólumokban testesülhet meg vagy 
ritualizált cselekvésekben őrződhet meg, kanonizálódhat és önálló jelentésvilá-
gokká emelhető: „A vallásos és esztétikai tapasztalatok közös eredete lelhető fel 
ebben." 

XI. 

Amennyiben szem előtt tartjuk a fogalomtörténeti vizsgálódás eredményeit, 
mely arra szolgált, hogy a megértés sokféle teljesítményét a beszéd hermeneu-
tikájának fényében írjam le, akkor a hermeneutika utóbbi évtizedekben kihirde-
tett krízise olybá tűnik, mint — a Biblia-exegézissel és a Homérosz-interpretáció-
val induló - tekintélyes történetének egy kis epizódja. E történet során nem is 
sejthető gazdagságában bontakozott ki az értelemképzés és értelemmegértés 
elemi igénye. A megértés, mely Heidegger szerint az emberi jelenvalólét egy 
alapmeghatározottsága, a történeti tapasztalat horizontváltásában fokozatosan 
bontakoztatta ki potencialitását, s ily módon a személyközi kommunikációnak 
mindig más lehetőségeit ragadta meg, próbálta ki, szabályozta és intézménye-
sítette. A tárgy- vagy személyvonatkoztatottságú megértés módjai nem vesződ-
nek el sem a hétköznapi, sem az esztétikai tapasztalatban, és nem is lehet rajtuk 
pusztán azáltal túllépni, hogy a hermeneutikai kérdéseket posztstrukturalista 
elméletek terepén mellőzik vagy elavultnak tekintik. Ha a metafizika logo-
centrizmusáról és az idealizmus szubjektumcentrikus gondolkodásáról való le-
válás folyamata - melyet Heidegger indított el - a hatvanas évek óta közös 
nevezőjét képezi a hermeneutika kritikájának, akkor képzettebb ellenfeleiben -
Jacques Derridától, Paul de Mantól, Michel Foucault-tól Francois Lyotard-ig - az 
is közös, hogy mindenfajta értelemmegértés általános megkérdőjelezésében 
szándékosan figyelmen kívül hagyják a megértésnek szövegekkel való foglala-
toskodásban és személyközi kapcsolatban megképződött, történetileg kipróbált 
formáit. Ezt még egy elszánt anti-hermeneuta is aligha engedhetné meg magá-
nak, legalábbis akkor nem, ha elhagyja elméletének játékterét és kiteszi magát 
annak a tapasztalatnak, melyet az életben másokkal együtt szerzünk meg. 
Ellenkező esetben szintúgy képtelenné válna arra is, hogy bármilyen út felől 
tudakozódjék, vagy különbséget tegyen köszöntés és fenyegetés között, s még 
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kevésbé arra, hogy egy retorikai kérdést felismerjen,39 vagy egy érvelésbe bele-
bocsátkozzék. 

Ezért apológiámat nem egy tisztán elméleti fejtegetés szintjén folytattam, aho-
gyan az szokásos, hanem az értelemmegértés gyakorlatából származó példákra 
építettem. Reményeim szerint ez szükségtelenné tesz néhányat azon szemre-
hányások közül, melyeket a megértés fogalomtörténetének nem ismeretében 
egy elvétett címzettnek, a hermeneutikának nevezett képzeletbeli ellenfélnek 
szántak. Közben mégis úgy tűnik, a hermeneutikával szembeni dogmatikus 
ellenállás összeomlott. Az utolsó évtized elméleti vitájából szeretnék kiemelni 
ezzel kapcsolatosan — legalább a címszavak szintjén - néhány jelenséget. Paul 
Ricoeur kitartó volt abban, hogy hermeneutika és ideológiakritika vitáját el-
simítsa, Karlheinz Stierle azzal a javaslattal kísérelte meg a szemiotika és a 
hermeneutika közötti rés áthidalását, hogy tekintsük a recepcióesztétika és az 
intertextualitás kérdésirányait komplementer irányoknak. Az Államokban a 
dekonstruktivista hullámot az Új historizmus tartóztatta föl, mely az alteritásnak 
egy új, történelemfüggő esztétikáját dolgozta ki.40 Ezáltal a hermeneutika klasz-
szikus hagyományára bizonyosan a megértés új horizontjai nyíltak. A megértés 
horizontjai közötti közvetítés - legyen szó akár a történetileg távoli, akár a kul-
turálisan idegen megértéséről - a jövőben nemcsak azt követeli meg, hogy 
rákérdezzünk az idegenségtapasztalat feltételeire és lehetőségeire. E közvetítés 
azt is igényli, hogy a vallás, a filozófia, a jog és a politika jelentésvilágainak 
különbségeit áthidaljuk, s e területek különböző hermeneutikai eljárásait a disz-
ciplínák párbeszédében tegyük próbára. 

Az irodalmi hermeneutika mindkét feladat szempontjából nélkülözhetet-
lennek tűnik számomra. Hiszen természeténél fogva dialogikus és egyben határ-
átlépő, amennyiben a tét itt az, hogy ne csupán egy dolgot, hanem az idegenben 
a sajátot, s ezáltal a másikat saját világának horizontjában értsük. Ennélfogva az 
irodalmi hermeneutika más diszciplínák hermeneutikájának korrektívumául 
szolgálhat, amennyiben ezek számára elsődlegesen egy dolog, egy érv, egy jogi 
eset vagy egy - vallási — üzenet megértéséről van szó. Emlékeztetni arra, hogy ez 
nem elegendő bármiféle kommunikációs igény - a (meg)érteni és (meg)értve 
lenni igényének - kielégítéséhez, ez volt jelen vizsgálódás szándéka. 

Németből fordította: Török Dalma 

w E h h e z lásd kritikámat az Ästhetische Erfahrung 422 skk-ban. 
4()P. R I C O E U R : Hermeneutique et critique des ideologies. Archivio di Fiiosofia 1 9 7 2 . 2 / 3 . 1 5 - 6 1 . , 

K. STIERLE: Dimensionen des Verstehens - Der Ort der Literaturwissenschaft. Konstanz, 1 9 9 0 . (Konstanzer 
Universitätsreden, 174. kötet), az Űj Historizmushoz lásd egyebek mellett a 12. fejezetet. 



Kulcsár Szabó Ernő 

A FRAGMENTUM NÉHÁNY KÉRDÉSE - A NYELVISÉG 
HORIZONTVÁLTÁSÁBAN1 

- Fejezet a késő modern irodalmi töredék előtörténetéből -

A fragmentumban az az összefüggés lesz megsejthető, 
amelyet a szöveg elhallgat, miközben önmagát összefüggésként tételezi. 

Az ilyenfajta olvasás nem ér véget. De mit nyert azzal az olvasás, ha véget ér? 
Karlheinz Stierle 

Az alábbi szöveg eredetileg egy pozitivista indíttatású, problématörténeti hori-
zontban fogant feladat alkalmán szembesült az iránta támasztott elvárás teljesít-
hetetlenségével. Közelebbről annak élő tapasztalatával, hogy az ilyen irányú 
„problématörténeti" vizsgálódás szükségszerűen torkollik a kérdezés tárgyává 
tett jelenség identitásának felbomlásába. Ami egyszersmind azt is jelenti: a 
hatástörténeti értelmezés úgyszólván hermeneutikailag húzza ki a talajt az olyan 
historizáló érdeklődés alól, amely egy probléma — jelesül az irodalmi fragmen-
taritás - keletkezésétől annak kiteljesedéséig próbálja figyelemmel követni az e 
problémán keresztül definiált irodalmi folyamatot. Szemben tehát annak 
hermeneutikai képtelenségével, hogy a történeti fragmentumtípusokhói (hiá-
nyosan fennmaradt, befejezetlen vagy félbehagyott, illetve tudatosan fragmen-
tarizált szövegek) kiindulva tekintsük át a töredék poétikai funkciótörténetét, 
csupán annak bemutatására vállalkozhattunk, miként válik az értelmezés orien-
tációja a maga temporalis utólagosságában is részesévé annak a hagyomány-
összefüggésnek, amelybe kérdezési érdekeltsége belépteti. Azaz, miként válik 
függővé kérdéseinek eredeti iránya is attól az interaktív kölcsönösség áthatotta 
hatástörténeti „játéktértől", amely a romantika és az — önmagát tőle elválasztott-
ként értő - modernség formanyelvének párbeszédében képződik meg, s amely 
- a fragmentum poétikájára vonatkoztatva - elsősorban az organicitás struk-
túraképző elvének történeti-antropológiai átértelmezésétől nyeri a konziszten-
ciáját. 

Elnagyolt és szükségképpen globalizáló egyszerűsítéssel a vizsgálódásnak hi-
potetikusan úgy határozhatnánk meg a modernséget záró korszakküszöb kérdé-
sei előtt fölnyíló terét, mint amelyet egyfelől az organicitás (művészeti fogalom-

1 Jelen tanulmány részét képezi egy - a késő modern fragmentum irodalomantropológiai értel-
mezésére tett - nagyobb kísérletnek. Annak hipotetikus előrebocsátásával, hogy a vonatkozó köl-
tészettörténeti folyamat kiteljesedési pontján a magyar líra egyik legjelentősebb alkotása, az Eszmélet áll. 
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mai: a szerves forma2) világértelmező elvének diszkurzív uralma, másfelől az 
anorganikus allegoritás esztétikai felértékelése határol. „Az antropológia tehát -
jellemzi az előbbi történeti pozíciót Odo Marquard - a 'természet felé tett filozó-
fiai fordulat' révén lesz romantikusan fundamentális: úgy, mint a természet-
filozófiának az a radikális formája, amely nem az ember filozófiája 'mellett', ha-
nem az ember filozófiája 'gyanánt' játssza szerepét." Amiből értelemszerűen az 
is következik, hogy „ez a természet most az emberi dolgok megmentőjeként kelt 
érdeklődést: döntő kérdéssé az lesz, 'mit csinál a természet az emberből'".3 E tér-
beli összekapcsolódás — szimbolikus formaelvet megalapozó - organikus 
szerkezetével a másik póluson annak ellentett értelmű felismerése áll szemben, 
hogy „az allegória mindenekelőtt a saját eredetétől való eltávolodását jelöli, s le-
mondva az időbeli egybeesés nosztalgikus vágyáról, nyelvét eme időbeli 
különbség révén keletkező üres térben teremti meg".4 S bár igaz, hogy erre a 
jelenségre Paul de Man már bizonyos romantikus alkotóknál is fölfigyel, az 
allegória időbeli struktúraelvének felfedezése - meggyőzően mutatják ezt 
Walter Benjamin Baudelaire-elemzései - a modernség nyitányán vált igazán 
megértett, tehát konstitutív művészeti tapasztalattá. Akkor tehát, amikor a 
lírában végérvényesen megrendülnek a természeti kép és a szubjektív lélek-
állapot összhangjában megalapozott poétikai antropomorfizáció alapjai. 

A fragmentaritás olyan vizsgálata, amely az irodalmi nyelvhasználatnak és a 
szubjektumfelfogásnak az - esztétikai tapasztalat horizontváltásaiban meg-
ragadható — történetiségéből indul ki, jelenleg ráadásul azért ütközik tetemes 
nehézségekbe, mert az 1920-as évek elindította nyelvhermeneutikai fordulat 
módszertani következményei egyrészt igen szórványosan, másrészt csupán a 
nyolcvanas évektől fogva jelentkeztek a fragmentumkutatásban. Mindez mára 
abban a cezúrában figyelhető meg jól, amely lényegében az utóbbi évtized 
során állt csak be a kérdezési érdekeltség problématörténeti-strukturális, illetve 
hatástörténeti-hermeneutikai irányultsága között. Ugyanakkor, mivel a vonat-
kozó szakirodalom mérvadó része továbbra is a kérdezésmód dichotóm alakza-
taihoz ragaszkodik, ezeknek az - egyébként nagyon is színvonalas — kuta-
tásoknak az eredményeire csak igen kis részben építhet a hatástörténeti 

2 „Mechanikus a forma akkor, ha kívülről, véletlen hozzátétként rendeljük valamilyen anyaghoz, 
függetlenül attól, hogy az anyag maga milyen, ahogyan például egy puha masszát tetszőleges formára 
alakítunk, hogy ezt a formát majd megkeményedése után is megőrizze. A szerves forma viszont az anyag-
gal együtt születik, belülről kifelé alakul, és meghatározottságát a csíra teljes kifejlődésével egy időben 
nyeri el. Ilyen formákat találhatunk mindenfelé a természetben, ahol csak élő erők hatnak, a sók és 
ásványok kristályosodásától a növényekig és virágokig, egészen az emberarc kialakulásáig. A szép-
művészetben ugyanúgy, mint a természetben, a művészetek legnagyobbikában, a magasabb rendű for-
mák mind szervesek, vagyis a műalkotás tartalma által meghatározottak." August Wilhelm SCHLEGEL: 

A drámai művészetről és irodalomról. In: A. W So ILEUM, és Fr. SCHLEGEL: Válogatott esztétikai írások. Bp., 
1980. 623-624. 

3 O d o Млкучлкп: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt а. M., 1997. (4) 129. 
4 Paul de MAN: A temporalitás retorikája. In: Тмомкл Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei 1. Pécs, 

1996. 31. 
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megközelítés. És mindezt anélkül szükséges itt leszögeznünk, hogy bármiben is 
csökkentenénk a közelmúlt „problématörténeti" fragmentumkutatásainak érde-
meit. De a nehézségek éppen azon a ponton keletkeznek, ahol az új kérdé-
seknek a korábbi válaszokhoz kellene kapcsolódniok. Rendszerint ilyenkor 
derül fény arra, hogy e korábbi válaszok olyan összefüggésekbe rögzítették be-
le a fragmentum-kérdést, amelyek alig képesek ösztönzést adni egy, az 
esztétikai ideológiák totalizációs igényéről lemondani kész értelmezésnek. 
Bennük többnyire ugyanis a logikai-strukturális szembeállítások olyan kétosz-
tatú rendszere jeleníti meg a töredék problémáját, amelyben az rendszerint 
csupán a teljesség vagy parcialitás kérdéseként bizonyul hozzáférhetőnek. Az 
„esztétikai ideológia" kísértésére itt annyiban szükséges emlékeztetnünk, 
amennyiben a megértés totalizáló igényét Paul de Man kifejezése a nyelv és a 
világ közti különbségek eltüntetésének aktusában látja tetten érhetőnek: „Amit 
ideológiának nevezünk, pontosan a nyelvnek a természetes valósággal való 
fölcserélése, egy jelenségre való vonatkoztatásnak az összetévesztése magával a 
jelenséggel. Ebből következik, hogy az irodalmiság nyelvészete - sokkal 
inkább, mint minden egyéb vizsgálati módszer, ideértve azok ökonómiai 
tudományait is - hatékony és nélkülözhetetlen eszköze az ideológiai tévutak 
leleplezésének s mérvadó szerep jut neki ezek felléptének magyarázatában."5 

A fragmentáris alkotásmód ismertebb definíciói ennek megfelelően újra meg 
újra abból indulnak ki, hogy a töredékesség értelmezése nem választható el va-
lamely - diszkurzív változékonyságában ugyan nem korlátozott, de konstitutív 
funkciója szerint kiiktathatatlan - totalitásfogalomtól. Amennyiben ugyanis oszt-
juk azt a nézetet, mely szerint az irodalomtudomány szakterületén az támasztja 
alá a fragmentum vagy totalitás fogalompárjának szétválaszthatatlanságát, hogy 
az olvasás az „egész-elvű" értelemképzés antropológiai szükségletéhez kötődik, 
akkor akár még a tartalmilag megújított kérdések is fogva maradhatnak a régi 
horizontban. Mert miközben a nevesebb irodalmárok ma már szinte axióma-
szerűen próbálnak távolságot tartani a fentebbi, „nem-örvendetes alter-
natívától", a gyakorlatban többnyire azt tapasztaljuk, hogy az applikatív érvelés 
végül náluk is a korábbi kérdés akaratlan újrafogalmazásába torkollik: „Az iro-
dalomtörténeti diszkurzusoknak [...] - mondja például Gumbrecht - integratív 
történeti diszkurzusok [...] horizontjára nézve kell íródniok. [...] Még fontosabb 
persze, hogy egy új irodalomtörténet szerzője ne veszítse szem elől azt a kritikai-
normatív tájékozódást, mely a különböző történeti tudományágak adta folya-
matrajzoknak e tudományok nyelvi cselekvési pragmatikája vonatkozásában 
biztosítja a kölcsönös összekapcsolhatóságát. Mert enélkül a vonatkozási pont 

3 Paul de M A N : Der Widerstand gegen die Theorie. In: Volker B O H N (Hg.): Romantik Literatur und 
Philosophie. Frankfurt a. M., 1987. 92. 
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nélkül a történész munkája [...] óhatatlanul egy - ízlés szerint: 'etikailag' vagy 
'politikailag' — vak interakciós képződmény fragmentumává válik."6 A fenti 
beszédes példa alapján aligha lehet kétséges, hogy a dichotómia egyszerű át-
nevezésével a fragmentum-kérdés úgy válik (látszólag) módszertani prob-
lémává, hogy valójában megoldatlanul kerül át a teljesség helyettesíthető-
ségének horizontjába. Azaz, minthogy a fogalompár metodológiai alkalmazása 
itt sem korlátozódik az egyiknek a másikból való megérthetőségére, az eredeti-
leg viszonyfogalmi kapcsolatból ismét értékfogalmi oppozíció lesz. 

Mármost ha a fragmentaritás kérdésének identitása épp azért oldódik föl a 
hatástörténeti értelmezésben, mert irodalomtörténeti problémaként való hoz-
záférhetősége maga is átfogó nyelvszemléleti változásoknak, következésképp 
az esztétikai tapasztalat horizontváltásának a függvénye, akkor itt az okoz 
további nehézségeket, hogy a kibontakozó (klasszikus) modernség még nagyon 
is ambivalens kapcsolatban állt a romantikával. Hisz legalább olyan mértékben 
ismer rá benne saját előtörténetére, mint amennyire eltökélt is e tradíció el-
utasításának szándékában. Ami a mondott összefüggésben azt jelenti, hogy a 
klasszikus modernségnek mindaddig szükségszerűen nyitott marad a hatás-
történeti helyzete, amíg - s először valóban ez a történés tudósít majdani ha-
gyományteremtő képességeiről — a romantikától elhatárolódó önmegértésének 
szemléleti-poétikai impulzusai be nem lépnek a kései modernség esztétikai 
tapasztalatának horizontjába. Vagyis, amíg e kezdeményezések hatástörténeti 
lehetőségeit be nem váltja az a kései modernség, amely így persze - miközben 
utólag konstituálja és hatástörténeti indexekkel látja el - egyszerre irodalom-
történeti képződménnyé is változtatja a századforduló esztétista irodalmi para-
digmáját. 

E hatástörténeti eseményig elsősorban azért marad tehát törékeny a (klasszi-
kus) modernség helyzete, mert bár a romantikában idegenként ismer rá önma-
ga eredetére, nem birtokolja e viszony időbeli megszilárdulásának „autentikus", 
identitáskölcsönző tapasztalatát. Találóan állapítja meg a temporalis önmegértés 
ilyen kölcsönösségéről Figal, hogy „az idegennek idegennek kell és szabad ma-
radnia; csak ezért tanuljuk meg rajta a sajátot. De, miközben az ember megta-
pasztalja saját megismételhetetlen történetét, a sajáthoz való viszonya szabaddá 
válik: saját lényét ugyanis idegenként látja; és látja azt is, hogyan ad egyidejűleg 
megváltoz(tat)ott jelent a saját az idegennek. Itt eredendően és közvetlenül sem 
az idegennek, sem pedig a sajátnak a tapasztalata nem 'autentikus' vagy 'igazi'. 
Ámde csak ezért lehetséges mindkét tapasztalat; csak ezért mutatkozik meg, mi 
itt a megtapasztalandó".7 És a gyakorlatban valóban jól mutatja a modernség 
önmegértésének ezt - a „megtapasztalandó" ekkori feltárulatlanságából adódó 
- fragilitását Hugo Friedrich elhíresült modernség-definíciója: ,,'A romantika 

' 'Hans Ulrich G U M B R E C H T : Literaturgeschichte - Fragment einer geschwundenen Totalität? In: Lucien 
DÄliENBACH-Christiaan L . H A R T N I B B R I N G (Hg.): Fragment und Totalität. Frankfurt a. M . , 1 9 8 4 . 4 5 . 

7 Günter F I G A L : Der Sinn des Verstehens. Stuttgart, 1 9 9 6 . 1 3 0 . 
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olyan mennyei vagy ördögi áldás, melynek örök sebeket köszönhetünk' — írta 
1859-ben Baudelaire. Ez a mondat találó pontossággal jellemzi annak tényét, 
hogy a romantika még akkor is stigmatizálja az utódait, amikor elhal. Lázadnak 
ellene, mert a bűvkörében állnak. A modern költészet (Dichten) romantikát-
lanított romantika."8 

Hogy Friedrich 50-es években írt munkája egyrészt bizonyos fokig még a 
hatástörténeti „benneállás" érteiméhen őrzi a fentebbi eldöntetlenség tapaszta-
latát, kiviláglik abból az észrevételéből, mely szerint a romantikával implicit 
vitában álló lírai belátások nyomatékos jelenléte „máig hatóan azt hirdeti, hogy 
a modern líra még mindig a romantikátlanítás folyamatában áll".9 Nagyon is 
jellemző ugyanakkor, hogy az a Paul Hoffmann, aki talán a legmeggyőzőbb 
poetológiai munkát írta a szimbolizmusról, 1987-ben pontosan abban látja e ro-
mantika utáni - és a Wellek „korstílus"-fogalmához képest szűkített — líramodell 
új hagyományt teremtő folytonosságát, hogy benne „az organikus poétikamo-
dellt rendkívüli egyértelműséggel váltotta föl a konstrukcióé".10 (Azaz, épp a ki-
teljesedett késő modern költészet horizontjának birtokában válik igazán 
érthetővé, hogy Hoffmann miért nem a modemség [szimbolista iránya] és a ro-
mantika közti folytonosságot, hanem a megszakítást hangsúlyozza.) Másrészt — 
s ez az egyik szemléletes bizonyítéka a fragmentum-kérdés identitásveszté-
sének11 - az is nyilvánvaló, hogy az egész-elvűség, a totalitás horizontjából 
értelmezett íragmentaritás olyan közös instanciának rendeli alá a romantika és 
(klasszikus) modernség poétikáját, amelynek, mint láttuk, lényegében máig 
igen hiányos az irodalomtudományi artikulációja. Jelenleg ugyanis még megle-
hetősen ritkák azok a költészettörténeti elemzések, amelyek a hatástörténeti 
funkcióváltások mibenlétét vizsgálva tettek volna kísérletet a romantikus, illetve 
a modern teljesség-elv közti különbségek föltárására. 

Az ilyen vizsgálódásokban éppúgy kitüntetett szerephez kell jutnia a két leg-
fontosabb szókép költészethermeneutikai gyakorlatának, mint a szerkezeti 
eltéréseik alapjául szolgáló térbeli, illetve temporális jelölésmód poetológiájá-
nak is. Mert a természeti időtlenség romantikus nosztalgiája innen tekintve alig-
hanem másfajta poétikai modalitással szólal meg, mint annak — minden moder-
nitásra jellemző - temporális tapasztalata, hogy „a jelent a múltbelitől szakadás 
választja el".12 Az elválasztottság érzékelése az egyikben túlnyomórészt térbeli, 
a másikban inkább időbeli koordináták mentén válik az - egyébként mindkét 
esetben - kontrasztív önmegértés tapasztalatává. Ez idő szerint föltehetőleg épp 

8 Hugo FRIEDRICH: Die Struktur der modernen Lyrik. Reinbek hei I Limburg. 1985. (14) 30. 
9 I . m. 162. 

10 Paul H O F F M A N N : Symbolismus. München, 1 9 8 7 . 1 0 8 . 
1 ' Amennyiben ugyanis - mint elégséges okkal vélelmezhető — szerkezeti különbség mutatkozik a ro-

mantikus teljesség-ideál, illetve az egész-elvűség klasszikus-modern értékfogalma között, akkor a frag-
mentum értelmezéshorizontjának e belső módosulása úgyszólván megelőlegezi azt a paradigmatikus 
váltást, melynek nyomán a kései modernség elsősorban majd a (kiteljesedett) tökéletesség távlatába 
helyezi a töredék poétikájának kérdéseit. 

I2FK;AL: Der Sinn des Verstehens. 112. 
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az az oka a mondott hatástörténeti funkcióváltások poétikai elhanyagolásának, 
hogy a modernség-értelmezéseknek még mindig inkább ez a kontrasztív 
megértésforma áll az érdeklődési terében, eltakarván az elválasztottság tem-
poralis tapasztalatában kifejlő kérdésirányok újszerűségét. Mindenekelőtt a tem-
poralis elválasztottságnak azt az új megértésmódját, amely olyan időtapasztala-
ton keresztül számolja föl a szubjektumnak a - kontrasztív önreflexióban őrzött 
- időbeli állandóságigényét, amely a maga „iránysemleges" viszonylagosságával 
kerekedik fölül az énmegosztás térbeli logikáján.13 Talán innen magyarázható az 
is, hogy Nietzsche korszakos jelentőségű megfigyelése úgyszintén a művészet és 
totalitás kérdéskörében elhelyezve lett ismertebbé, mintsem az esztétikai ta-
pasztalat ama recepciótörténeti horizontjában, amely felől történeti-antropoló-
giai látószög nyílhatott volna az esztétikai teljesség (majd pedig: a tökéletesség) 
létmódjának változékonyságára: „Az ember [...] mindent a saját bőségéből 
gazdagít: amit lát, amit akar, azt felduzzasztva, zsúfoltnak, erősnek, erővel túl-
telítettnek látja. Ilyen állapotban az ember addig változtatja a dolgokat, amíg 
azok az ő hatalmát tükrözik vissza — amíg azok saját tökéletességének reflexei 
lesznek. A tökéletesbe való átváltoztatásnak ez a kényszere - a művészet. Sőt 
minden, ami nem ő, számára mégis önmagán érzett élvezetté lesz; a művészet-
ben az ember tökéletességként élvezi önmagát."14 

Annak alighanem vitathatatlan a jelentősége, hogy a művészetet — a roman-
tikához hasonlóan — abszolutizáló15 Nietzsche felismerése annyiban közös 
távlatba vonta, vonhatta a romantika és a (korai) modernség fragmentum-
elvének értelmezését, amennyiben termékenynek bizonyult a szubjektivitás 
klasszikus-modern — tehát még „posztfausti" eszmények jegyében befogadott — 
tapasztalata számára is. Hiszen azt köztudottan elsősorban a szubjektivitás felől 
elgondolt Én integritásának fenyegetettsége, illetve az Egész elvesztésének 
félelme alakította ki. Nem nehéz azonban észrevennünk, hogy abban a pillanat-
ban, amint a modernség kései szakaszán megrendül az önmagát a szubjektivitás 
felől megértő Én hermeneutikai státusza, s a nyelviségben „lakozó" individuum 
nem tekinti többé magát a dolgok, s egyáltalán: a létező urának,16 Nietzsche 
esztétikai maximája már nem a kontrasztív önmegértés stnikturálisan rokon -
vagyis a romantikát a modernséghez közelítő - paradigmáit erősíti, hanem egy 
nem-térszerűen elgondolt időbeliségtől teszi függővé a mondottak belátható-

14 „Ma reggel MAsiKnak érzem magam - jegyzi föl a Cahiers lapjain VALÉRY. - De magunkat nem lehet 
tartósan MAsiKnak éreznünk, akár azért, mert az ember visszaváltozik és a korábbi (önmaga) kereketlik 
felül, akár azért, mert az új ember tünteti el és semmisíti meg a régit." Idézi Karl L Ö W I T H : Paul Valéry: 
Gmndzüge seines philosophischen Denkens Göttingen, 1971. 26 

14 Friedrich NIETZSCHE: Werke IVSalzburg, 1983. 406. 
15 „...mert A lét és a világ örökké csak mint esztétikai fenomén igazolódik." NIETZSCHE: Die Geburt tier 

Tragödie. Stuttgart, 1976. (8) 71. 
16 E heideggeri felismerések költészettörténeti összefüggéseinek jelentőségét A nyelv mint alkotótárs 

(KULCSÁR SZABÓ Ernő: Beszédmód és horizont. Bp., 1 9 9 6 . 288-310.) , illetve A ..befejezett" műalkotás - a 
befogadás illúziója és az olvasás retorikája között (Alföld 1 9 9 6 / 9 - 6 7 - 7 4 . ) című írásaimban vizsgáltam 
részletesebben, kivonatos megismétlésükről itt a jelen gondolatmenet konzisztenciája érdekében mond-
tam le. 
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ságát. Éspedig az esztétikai tapasztalat olyan időbeli létmódjára apellálva, amely 
e tapasztalatot - itt a tökéletesség fogalmának (ex negativo) űj értelmet kölcsönző 
példáján - éppen a saját szükségszerű történetiségén keresztül ismerteti föl 
esztétikaiként. „Az esztétikai érzékelés - mondja erről az összefüggésről Jauß -
nem időtlen érvényű univerzális kód, hanem, mint minden esztétikai tapaszta-
lat, szorosan összefonódik a történeti tapasztalattal."17 

A történeti tapasztalatnak az a változása tehát, amely a művészetben a fausti 
emberkép heideggeri irányba18 való átfordulásával járt együtt, nemcsak látha-
tóvá tette az esztétikai tapasztalat tökéletesség-elvének történetiségét (s vele: a 
viszonylagosságát), hanem ebből következően új horizontba helyezte a befo-
gadásnak a „legmagasabbrendű" emberi műhöz, a művészeti alkotáshoz való 
viszonyát is. „A perfection iránti elvárás — írja Valéryt idézve Jauß - annak a ter-
mészetnek a finaiitásában teljesül be, melynek produktumai az alaki változás-
ban is a mindenkori kiteljesedett formaként jelennek meg számunkra; ezzel 
szemben a művészeti alkotás, mint egy végtelen feladatnak mindig csupán 
lehetséges megoldása, új meghatározásra szorul. A tökéletesség esztétikai 
eszményével egyidejűleg így veszti érvényét (preisgegeben) a zárt, formájában 
kiteljesedett mű klasszikus fogalma, valamint ennek korrelátuma, a befogadó 
passzív kontemplációja: az olvasónak vagy a nézőnek innen fogva magának kell 
a poieszisz értelmében eljárnia, vagyis az állandóan újrakonstituálandó jelentés 
értelmezőjévé és ezzel a soha ki nem teljesíthető esztétikai tárgy társalkotójává 
válnia."19 És valóban, a tökéletesség és az időbeliség között korszaknyitó össze-
függést teremtő Valérynak ama nevezetes állításában, mely szerint a tökéle-
tességet „nem mindenki keresi, néhányan még meg is vetik"20 nemcsak az 
figyelhető meg, miért bizonyul a műalkotás befejezettsége „a befogadó illúziójá-
nak".21 Legalább ekkora nyomatékkal hívja föl a figyelmet arra is, hogy az „alte-
ritás hermeneutikája"22 jegyében kibontakozó kései modernség látószögében 
miként válik a fragmentarizáció új szubjektumtörténeti és nyelvszemléleti 
feltételek mellett az irodalomtudomány kérdésévé. Vagyis, mint probléma, 
éppenséggel a tudományos kérdés „problématörténeti" identitásának elvesztése 
árán nyitja meg a kérdezés új távlatában rejlő lehetőségeket. Meggyőző 

17 Hans Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung unci literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M., 1984. (4) 
824. 

1 8„...az ember a lét felé ek-szisztálón kivetettként (Gegenwurf) annyiban több mint az animal ratio-
nale, amennyiben éppen kevesebb a szubjektivitáson keresztül megértett embernél. Az ember nem a 
létező ura. Az ember a lét pásztora. Ebben a 'kevesebben' semmiféle kárt nem szenved az ember, hanem 
nyer', minthogy a lét igazságába jut. [...] Nem humanizmusról ' van szó a legszélsőségesebb értelemben? 
Kétségtelenül erről. Humanizmus ez, mely az ember emberségét a léthez valé) közelségből gondolja el. 
De egyúttal egy olyan humanizmus, melynél nem az ember képezi a játék tétjét, hanem az ember 
történeti létezése, úgy, ahogy az a lét igazságából ered. De nem áll és bukik-e ebben a játékban egyúttal 
az ember ek-szisztenciája is? De bizony igen." Martin H E I D E G G E R : „...költőien lakozik az ember..." 
Bp./Szeged, 1994. 146-147. 

" J A U S S : Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 3 2 3 - 3 2 4 . 
20 Paul VALÉRY: AZ ember és A kagyló. Műhely 1 9 9 2 / 5 . 9 . 
2 1 JAUSS: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Bp., 1997. 291. 
2 2 J A I I S S : Wege des Verstehens. München, 1994. 24. 
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hermeneutikai példáját adva annak, miként kerül egy élő kérdés - nem vala-
mely „befejezhető", additív összegződés „problémamegoldó" végpontjába, ha-
nem - abba a helyzetbe, ahol ismét ösztönzőjévé válhat egy új, szükségképpen 
lezárhatatlan értelmezésnek. 

A fragmentumkutatás eddigi eredményei alapján elegendő okkal feltételezhető, 
hogy a művészetek történetében alighanem a romantikus korszak volt az első, 
amelyik alapvetően más történeti feltételek mellett szembesült az irodalmi 
töredék problémájával, mint az őt megelőző korszakok bármelyike. Éspedig 
olyan formában, amely ugyan nem szüntette meg fragmentum és totalitás klasz-
szikus ellentétpárját, de - s ebben áll a korábbi korszakok tapasztalatától való 
nagyfokú eltérésének lényege - a kölcsönös érzékelhetőség olyan horizontjába 
helyezte, amely a lezár(hat)atlanság, a nyitott kiteljesít(het)etlenség új tapaszta-
latát lényegében az irodalmi-esztétikai önmegértéstől elválaszthatatlan alakban 
tette hozzáférhetővé. Én és mű viszonyának reflexív szerkezetét tekintve ugyan-
is lényegében egyetlen mérvadó romantikus elgondolás sem mond ellent annak 
a felismerésnek, amelyet az élménylírai elfogultsággal aligha vádolható Jean 
Paul a következőképpen fogalmazott meg a Vorschule der Ästhetikben: „А 
plasztikussal ellentétben a romantikus költészetnek a szubjektum végtelenségét 
tettük a játékterévé..."23 Mégpedig annyiban, amennyiben a végtelenségnek az 
a — alkotói fantáziára bízott — sejtelme túlhalad a klasszika önmagát költői kom-
petenciák tárgyiasulásában újrafölismerő szubjektivitásának érdekeltségén. Úgy 
is fogalmazhatnánk, a korábbi, zárt szabályesztétikai távlatból kilépő kérdések 
mindegyike - a teljesség művészi megvalósíthatóságától kezdve egészen a sze-
mantikai középpont nélküli, netán többműfajú szövegek kérdéséig - az 
önmegértés eseményének részeként vált az esztétikai reflexió tárgyává. Ugyan-
akkor igen tanulságos megfigyelnünk, hogy miközben a romantika klasszikusai 
alapvetően új, az alkotást a tökélyesztétikák kötelmei alól felszabadító művé-
szeti formaként fedezték föl a töredéket, végső soron mégsem láttak benne 
olyan jelentésképző potenciált, amely képes volna meghaladni az egész-elvű 
művészeteszmény poetológiai lehetőségeit. Vagyis szemlátomást tartózkodtak 
attól, hogy többet tulajdonítsanak a decentrált alkotásmód formaelveinek (az ő 
szóhasználatukban a „kaotikusnak"), mint olyan poétikai képességet, amely új 
teret n v i t meg a szöveg nyelvi-modális telítettsége számára. Mert míg Friedrich 
Schlegel folyvást azt hangoztatta, hogy „a romantikus alkotásmód [...] még 
keletkezőben van", sőt „az a [...] voltaképpeni lényege, bogy örökké csak kelet-

2 3 J E A N PAUL: Sämtliche Werke. (Historisch-kritische Ausgabe, hg. von E. BEREND.) I. Abt, B D . 11. 
Weimar, 1935. 111. 
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kezni tud, sohasem lehet befejezett",24 a zártságnak ugyanakkor olyan preskrip-
tív normatívájával látja el a fragmentumot, amely éppen a nyitott jelen-
tésképzésnek áll az útjában: „a töredéknek, mint egy kis műalkotásnak egészen 
el kell különülnie a környező világtól és önmagában olyan lezárultnak (vollen-
det) kell lennie, mint egy sündisznó."25 Nemcsak a teljesség igénye marad meg 
tehát, hanem a klasszikus művészeteszménynek az a követelménye is, amely a 
jól sikerült művet — vagyis a klasszika felfogásában: a mindenkori műalkotást, a 
műalkotást egyáltalán - a normatívan értett, kiteljesedett befejezettségre és 
lezártságra vezeti vissza. 

Bizonyos ellentmondásoktól kísérve tehát, de néhány elemében továbbra is 
érvényben maradt az a klasszika közvetitette, arisztotelészi eredetű elképzelés, 
mely szerint a műalkotás az egységes alkotói én autentikus összhangba hozott 
világ- és önmegértésének eredménye, s mint ilyen szavatolja saját organikus 
tökéletességét. A műalkotás alkotórészei közötti „összefüggésnek olyan zártnak 
kell lennie, hogy ha egy részt elmozdítunk vagy elveszünk belőle, az egész 
összeomlik vagy legalábbis megrendül. Mert az olyan alkotórész, amelynek a 
megléte vagy hiánya nem lesz észrevehető, nem is lényeges része az egész-
nek".26 S bár a teljesség és a maradéktalan tökéletesség hangsúlyai az antikvitás-
ban szükségszerűen az alkotásra mint képződményre kerülnek (amit aztán a 
kései klasszika a „természetes jellegzetesség" célszerű, megvalósulásának 
eszményével27 hozott összefüggésbe), mindenekelőtt a goethei individuum-
felfogás járult hozzá ahhoz, hogy ezt a „másik természetként" fölfogott esztétikai 
organicitást a romantika idején ne lehessen már alkotójától, az isteni kép-
másként értett alkotótól függetlenül elgondolni: a dolgok és a tapasztalatok 
műalkotásban való befejezésének, lezárásának „adottságára senkinek nem volt 
oly szüksége, mint nekem, akit a természete állandóan az egyik szélsőségből a 
másikba vetett. Mindaz, ami tőlem ez okból ismertté lett, csupán töredékei egy 
nagy konfessziónak" (Dichtung und Wahrheit). 

Befogadói oldalról tekintve „a tökéletesség megelőlegezésének"28 (itt még 
mindig formális29) elve volt tehát az a folytonosságképző hagyományelem, 
amelyet a klasszicitás a saját individualizációs horizontjában átértelmezve 
örökített a romantikára. S amelyet a romantika - minden tradícióellenes vonása 
ellenére - úgy vitt tovább, hogy lényegében a fragmentációnak, saját új tapasz-

24 Athenaeum. Hg. von A. W SCHLEGEL und E SCHLEGEL, (photom. Nachdruck) Bd. I. Darmstadt, I960. 
205. 

25 I. т. 2 3 0 . 
2 6 ARISTOTELES: Hauptwerke. (Ausgew., übers., u. eingel. von W NESTLE) . Stuttgart, 1 9 7 7 . ( 8 ) 3 5 0 . 
27 „A természet - írja Goethéről Dilthey - olyan törvény- és célszerűen ható erőként jelent meg 

számára, amely metamorfózisban, fokozatos emelkedésben, a tipikus formák architektonikájában, az 
Egész harmóniájában nyilatkozik meg. Számára ezért lett aztán a művészet szükségképpen a természet 
ilyen működésének (hatásának) legfőbb manifesztációja." Wilhelm DILTHEY: Das Erlebnis und die 
Dichtung. Leipzig/Berlin, 1919. (6) 196. 

28 Hans-Georg GADAMER: Wahrheit und Methode. Tübingen, 1975. (4) 278. 
29 A tökéletesség megelőlegezésének tartalmi és formális elve közti különbségről lásd G A D A M E R : i. m. 

2 7 7 - 2 7 8 . 
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talatai egyik legfontosabbikának is instanciájává emelte. Mert miközben a 
középkori misztikában éppúgy fölfedezte a szubjektum irracionális megket-
tőzhetőségét, mint a barokkban az Angelus Silesius-féle relativált identitás 
elvét,30 a műalkotás új, nemegyszer nyitott szerkezeti összetettségének 
követelményeként - látni fogjuk - továbbra is a klasszikának azt a meg-
győződését vette alapul, hogy a tökéletesség anyag és forma kölcsönös 
telítődésével létrejövő alakja egy elérendő szintézisnek. Azzal a nagyon is szá-
mottevő különbséggel, hogy ezt a szintézist - a klasszikával ellentétben -
voltaképpen csak a folyton alakuló költészet határain túl jellemezheti valami 
ideális formai „megszilárdulás". „Harmóniáig - olvasható a 451. Athenáum-
töredékben - az egyetemesség csak a költészet és a filozófia összekapcsolódása 
révén jut el: úgy tűnik, a végső szintézis az elkülönített költészet és filozófia leg-
egyetemesebb és legteljesebb műveiből is hiányzik; közvetlenül a harmónia 
célja előtt lezáratlanul/kiteljesítetleníil (unvollendet) megállnak."31 

Mégis, fragmentum és totalitás minden romantikus egyenrangúsítása ellenére 
is jellemzőnek látszik a korszak egészére - s ez alól nem kivétel a romantika 
egyetlen kiemelkedő alkotása sem —, amit Rainer Nägele Hölderlin példáján tett 
láthatóvá: „Hölderlin művét a teljesség iránti vágy formálja és motiválja. [...] 
...túlnyomórészt olyan szövegekbe ütközünk, amelyek címszószerűen vagy 
akár részletesebben is meg vannak komponálva, s amelyeknek a kezdettől a 
befejezésig kirajzolódnak a kontúrjai vagy a váza, s csupán itt-ott van hiány a 
köztes helyeken."32 A romantika inkább rejtett, mint reflektált teljességigénye 
sajátos módon, mintegy az összefüggések fordítottjáról erősítette meg tehát a 
művészet „parcializálódásának" hegeli gondolatát. Annyiban legalábbis 
okvetlenül alátámasztotta annak érvényét, amennyiben az általa előszeretettel 
reflektált töredékesség-elv poétikai megalapozását egy (már vagy még) 
elérhetetlennek és megvalósíthatatlannak tekintett Egész-ideál virtuális hori-
zontjában végezte el. Instanciáját tekintve a romantikus művészet tehát - miként 
azt a Hölderlin-töredékek poetológiája mutatja - abból indult ki, hogy a frag-
mentum műalkotásképző elvei szükségszerűen keletkeznek egy elgondolható 
teljesség hiányának tapasztalatából. Joggal mutat rá Manfred Frank, hogy a ro-
mantikus fragmentaritás ebben az értelemben olyan ellentmondásos „egésznek" 
a függvénye, amely „egységet létesít a káoszban, mert örökli az abszolút egész 
szintézist előidéző erejét; de az abszolútnak ezt az összekötő erejét a végtelen-
ség helyett az egyediségre irányítja; azaz, éppen nem totalitást teremt, hanem 
olyan individuálpozíciók összességét („káosz") hozza létre, amelynek mindegyi-
ke ellene szegül a másiknak. Az ellentmondásnak ez a fragmentumba beleszőtt 

3 0 S Z A B Ó Lőrinc fordításában: „Nem tudom, mi vagyok, nem az, amit tudok, / semmi és valami, kis pont 
és kör vagyok." (Cherubinischer Wandersmann) 

31 Athenaeum. 322. 
32 Rainer N Ä G E L E : Friedrich Hölderlin: Die F(V)erse des Achilles. In: D Ä L L E N B A C H - H A R T N I B B R I G (Hg.): 

Fragment und Totalität. 200. 
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szelleme olyan szükségszerű effektusa a legfelső egység detotalizálásának vagy 
dekomponálásának, amely már nem valamely Egész (vagy egy rendszer) 
egysége, hanem csupán egy egyedi dolog egysége s szisztematikusan nincs más 
egyedekhez kötve: a töredék univerzumának nem rendszer a következménye, 
hanem 'aszisztázia', 'változékonyság', 'egységnélküliség'".33 

A kései modernség nyelvi fordulatához képest itt nyilvánvalóan abban van a 
meghatározó különbség, hogy a hiánytapasztalatra adható válaszok repertoárja 
csak a teljességtől való elválasztottság függvényében bizonyult hozzáférhető-
nek. Éspedig a teljesség olyanként elgondolt formájától, amelynek a poetológiai 
episztémé tekintetében is egy objektum-szubjektum típusú kétosztatúság alakí-
totta ki a távlatszerkezetét. 

E szempontból különösen tanulságos Novalisnak az az 1799-es töredéke, 
amely épp azért nyilvánítja meg tökéletesen a romantikus episztémé történeti 
indexeit, mert a dolgok identitásának olyan értelmezésével veszi élét saját, 
messzire mutató ideológiakritikai gondolatának, amely nem tükörszerűen 
mimetikus ugyan, ám végső soron mégiscsak az össze nem tartozó létformák 
ekvivalenciájának reflexív feltárhatóságából indul ki: „A szimbólumnak a szim-
bolizálnál való összetévesztésén és azonosításán, az igazi, teljes reprezentá-
cióban való hiten, a kép és az eredeti, a jelenség és a szubsztancia relációján, a 
messzemenő hasonlóság alapján állandó belső egybehangzásra és összefüg-
gésre való következtetésen - röviden szubjektum és objektum összetévesztésén 
nyugszik minden korszak, nép és egyén összes babonája meg tévedése."34 Ezért 
is lesz szembeötlő történeti jellemzője a romantikus organicitáselvnek, hogy az 
egyediségként elgondolt dolgok individuális létmódját rendszerint a szervesség 
kettős származtatásával támasztja alá. A műalkotás ugyanis akkor tesz szert or-
ganikus egyediségre,35 ha szervességét a természeti és az emberi formavilágból 
sajátítja át. Ez a - láttuk, részint a klasszika nyomán végrehajtott - antropomorf 
naturalizáció úgyszólván az alapjainál határozza meg a legtöbb romantikus 
poétikai elgondolást, még ha a fragmentaritás értelmében nem a (konfúz) 
„egész" összetartottságát, hanem csak az alkotórészek egyedi teljességét 
hangsúlyozza is: „...ez minden poézis kezdete [...] — írja Friedrich Schlegel 
hogy visszahelyezzen bennünket ismét a fantázia szép kuszaságába, az emberi 
természet eredeti káoszába".36 „Egy költeménynek egészen olyan kimerít-
hetetlennek kell lennie, mint amilyen az ember"37 - olvasható Novalisnál. 
Ugyanakkor: „amíg [...] a csillagok pályája kiszámíthatatlan - mondja Friedrich 
Schlegel a 434. töredékben - , [...] addig nincs felfedezve a költészet igazi világ-
rendszere".3íi 

3 , Manfred FRANK: Einfühlung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt a. M., 1989- 297, 
3 4 NOVALIS: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs {Hg.: P . K L U C K I I O H N - R . SAMUEL) Bd. HL: Das 

philosophische Werk II. Damstadt, 1968. (2) 397. 
35(Szerves) formai képződését, illetve mibenlétét tekintve lásd a 2. és a 25. jegyzetet. 
3 0 A. W SCHLEGEL és Fr. SCHLEGEL: Válogatott esztétikai írások. 363. 
3 7 NOVALIS: i . m . 6 6 5 . 
w Athenaeum. 320. 
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Hatástörténeti nézetből az valószínűsíthető tehát, hogy maga a dolgok 
„láthatóságának" ez a dichotóm struktúrája állt útjában annak, hogy - s a Tieck-
tői Novalison át Friedrich Schlegelig igen sokszínű romantika épp ebben mutat-
kozik feltűnően egységesnek - az instanciaként megőrzött szerves teljességet és 
egyetemes harmóniát másként értelmezze, mint olyan lehetséges létezőt, amely 
az önmagát a szubjektivitás felől megértő én-en kívül, rajta túl „helyezkedik el". 
S minthogy az ideálban való részesülésnek csupán ez a metafizikai horizontja 
állt a romantika rendelkezésére, az eszmények szükségszerűen normatív figurá-
ciója épp a róluk való tudás valóra válthatatlanságának érzületében alapozta 
meg a korszak meghatározó modális szólamait: a melankóliáét, a elégiáét és az 
ironikus rezignációét. Innen nézve annak föltételezése is megkockáztatható, 
hogy a nevezetes romantikus bensőség („Innerlichkeit") paradox módon sok-
kal inkább a fenti oppozíció külsőleges megértésmódjának a bizonyítéka. 
Éspedig egy olyan megértésnek, amely strukturálisan éppenhogy nem belülre, 
hanem kívülre helyezte - s ezért inkább „tárgyiasítva" próbálta megérteni — saját 
korszaktapasztalatát. A szubjektivitás öntükrözésként értett reflexiója maga is 
olyan statikus térszerűséggel értelmezi akár még az Én végtelenségét is, amely-
ben a temporális elem rendre a különbözők összekapcsoltságának dichotó-
miáiban „jelenik meg". Ugyanakkor a maga hatástörténeti jelentőségében épp 
azt problematizálta ritkán a romantikakutatás, hogy az Én rögzíthetetlenségének 
nevezetes romantikus tapasztalata ugyan mindig a szubjektum belső végtelen-
ségét, stabilizálhatatlanságát és sokféleségét hangsúlyozza („Az igazi dividuum 
egyben az igazi individuum is"39), de ezt a dichotóm struktúrát végül mégsem a 
szubjektum temporalizálódásának helyeként érti, hanem a sokféleségen való 
érték jellegű felülkerekedés identitásteremtő feltételét látja benne: „A leg-
tökéletesebb ember - írja Novalis - összes változásaival együtt uralja minden 
konstitúcióját."40 

Bár Schleiermacher hermeneutikája minden előföltevése szerint számol már a 
mindig parciális megértés,41 sőt az aktív- mai kifejezéssel: allegoretikus - félre-
értés42 lehetőségével is, annak hermeneutikai tapasztalata szemléletalakító 
érvénnyel még nem jelenik meg az irodalmi romantika horizontjában, hogy a 
megértés aktuális távlatszerkezete mindig úgy létesül, hogy egyidejűleg el is 
zárja előlünk más kérdések kérdéssé válásának lehetőségét. Vagyis, hogy a 

3 9 NOVALIS: i. m . 4 5 1 . 
4 0 1 . M. 350 . 
41 VÖ. Friedrich D. E. SCHLEIERMACHER: Hermeneutik. (Nach den Handschriften neu hg. u. eing. von 

Heinz KIMMERLE) Heidelberg, 1974. (2) 140-141. 
42 Annak vélelmezése körül, persze, hogy Schleiermacher már 1819-ben - a félreértés eseteként -

hermeneutikai (többlet)értéket tulajdoníthatott volna a megértés parcialitásának, a 70-es évekre éppen a 
Kimmerle-féle kiadás oszlathatta el a kételyeket. A Manfred Frank-féle kiadás ugyanis, amely 1977-ben(!) 
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megértés mindenkori eseménye attól nyeri el hatástörténeti valóságát, hogy más 
megértés-lehetőségek egyidejű kizáródásaként tud csak bekövetkezni. A ro-
mantika innen tekintett történeti indexeinek egyik legfontosabbika alighanem 
tehát abban mutatkozik meg, hogy önreflexiójából a fenti szemléletszerkezeti 
okokból hiányzik még annak lehetősége, hogy elő(re eljgondolhatatlanként, 
azaz: a belátható megértésformák temporalitása felől tételezzen föl nem-tudott 
- mert az aktuális megértés eseményéből szükségszerűen kizáruló43 „hoz-
záférhetetlenséget". Vagyis a romantika episztémétörténeti „hovatartozása" 
leginkább annak távollétével határozható meg, aminek a tapasztalata elvileg 
nyithatfott volna) új reflexiós távlatot a saját episztémé aktuális premisszáira. 

Korszaktörténetileg kétszeresen is jellemző itt a romantikus hermeneutikának 
az az eljárása, amellyel a (művészeti) megértés parcialitását egyrészt a szubjek-
tivitás határoltságára, másrészt annak a viszonynak a tökéletlen átlátható-
ságára vezeti vissza, amely „a nyelvet a maga objektivitásában" a gondolkodás 
lényegéhez fűzi.44 Mert végső soron az a nevezetes tétel is, mely szerint „a meg-
nem-értés - éppen, mert a maga egyedi létében minden egyes lélek a másik 
nem-léte - egészében sohasem akar feloldódni",45 Schleiermachernál egy olyan, 
ideális értelem horizontjában fogalmazódik meg, amely a megértés kimerít-
hetetlen (értsd: mennyiségileg végtelen) individuális technikáival, illetve folya-
matos helyesbítésekkel mégiscsak „megközelíthető".46 

A teljes igazság kedvéért azonban nem maradhat említetlenül, hogy a hatás-
történet tanúsága szerint a korszakból egyedül Humboldt nyelvbölcseleti 
nézetei jutottak túl a normatív teljességeszmény szemléleti és módszertani kor-
szakküszöbén. Közvetlen hatása hiányának ezért nemcsak az az oka, hogy fő 

jelent meg, a kétféle félreértés egyikének jelzőjeként valamely okból még mindig „positiv"-ként adja visz-
sza a Kimmerle-kiadás alapjául szolgáló kézirat „passiv" szavát (Vö. F D. E. SCHLEIERMACHER: Hermeneutik 
und Kritik. Frankfurt a. M., 1977. 93.). A már idézett Kimmerle-féle kiadás 83- o ldalán azonban a 
következő olvasható: „Különbséget kell tennünk passzív és aktív félreértés között is. Utóbbi a belehe-
lyezés, amely azonban elfogultság következménye, következésképp ennek vonatkozásában semmi 
érdemleges nem történhet." („Es ist auch noch passiver und activer Mißverstand zu unterscheiden. 
Letzterer ist das Einlegen welches aber die Folge eines Befangenseins ist, in Bezug worauf also nichts 
bestimmtes geschehen kann." Kiemelés: К. Sz. E.) Annak, hogy a romantikus episztémé - a megértés par-
cialitását ugyan másutt is méltányolva (lásd például Friedrich SCHLEGEL 20. kritikai töredékét) - mégsem 
igenelheti a félreértés alakzatait, sokatmondó bizonyítéka, hogy az 1838-as Lücke-, illetve az ezt használó 
Frank-féle kiadás „pozitív", valamint a Kimmerle-féle olvasat „passzív" félreértését Schleiermacher kom-
pendiuma egyaránt az elvileg kerülendő félreértés eseteiként tárgyalja. 

43 A Schelling-féle határképzetből (das Unvordenkliche) származtatott „előre-elgondolhatatlan"-t 
Gadamer a következőképpen értelmezi: „Abban van a varázsa, hogy annak az előremozgásnak érződik 
benne a valóságos lehelete, amely mindig elő- és előre akar gondol(kod)ni, ám újra meg újra valami 
olyanhoz jut, aminek elképzelés vagy előre-gondolkodás útján nem tudunk mögékerülni ." G A D A M E R : 

Gesammelte Werke. Bd. 10. Hermeneutik im Rückblick. Tübingen, 1995. 64. 
44 Lásd SCHLEIERMACHER: i. m. 141. 
45 Uo. 
4 6 az összes grammatikai nehézségeket - írja Schleiermacher a grammatikai interpretációról - any-

nyiban mindig csak komparatív eljárással győzzük le, hogy újra meg újra egy már értett rokon mozzana-
tot közelítünk a még nem értetthez és így mind szűkebb határok közé zárjuk a nem-értést." És ennek 
megfelelően „...az értelmezésnek az a végső tökéletessége, hogy jobban értsünk meg egy szerzőt, mint 
ahogyan ő maga tudna számot adni önmagáról". I. m. 138. 
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műve, a halála után megjelent Über die Verschiedenheiten des menschlichen 
Sprachbaues... igazából csak század közepére vált ismertté. Akkorra tehát, ami-
korra - Marxtól Heinéig és Victor Hugótól Auguste Comte-ig - Európa-szerte „a 
művészeti korszak végének" tapasztalata uralkodott el. Hátterében azzal a nagy-
hatású hegeli elképzeléssel, hogy, mivel a művészet számára az igazság 
mélyebb formája (eine tiefere Fassung der Wahrheit) éppen az érzék(letesség)i 
formaalkotás kényszere miatt vált hozzáférhetetlenné, „a gondolat és a reflexió 
túlszárnyalta a szépművészetet".47 Humboldt recepciójának kései kibon-
takozása sokkal inkább azon múlt, hogy a beszéd elsődlegességéből kiinduló 
„Kawibuch" olyan interdiszkurzív-temporális létmódot tulajdonított a nyelvnek, 
melynek dialogikus hermeneutikai koncepciója még Schleiermacher rugalmas 
nyelvszemléleti előföltevések is meghaladta. Mert míg Schleiermacher — a nyel-
vi objektivitás elvi transzparenciájához ragaszkodva - mindvégig az egyediség 
feltárhatatlanságából (mint valamely mindig „elérhetetlen" idealitás statikus 
állandóságából) vezette le,48 Humboldt a beszéd interdiszkurzusában folyvást 
keletkező és pusztuló nyelv interakcióinak kettős természetéből származtatta a 
megértés parcialitását. E vonatkozásban a kettő közül inkább az utóbbi helyez-
ve a hangsúlyt - nem a „fennálló" nyelvi rendszer uralmából, hanem a beszéd 
totalitásának antropológiai feltételeiből származtatta a nyelv infixibilitásának 
gondolatát. Mert bár a nyelvi gondolat elidegenült objektumként találkozik s 
mint ilyen hat vissza a (nyelvet alakító) emberre, a nyelv maga „olyan sajátos 
létre tesz szert, amely ugyan mindig csak a mindenkori gondolkodásban juthat 
érvényre, de a maga totalitásában független tőle". Ezért lehetséges, hogy a 
nyelvnek „sehol, még az írásban sincs maradandó helye".49 Következésképp a 
nyelvre való individuális visszahatás nélkül elképzelhetetlen a nyelv ener-
geíakéni értett létmódja, „de ezt a ráhatást már önmagában köti az, amit előidéz 
és előidézett".511 A nyelviség létmódjának eme kölcsönössége teszi beláthatóvá 
aztán a nyelvnek azt az elvi uralhatatlanságát, amelyből Humboldt a megértés 
parcialitását levezette: „A nyelv csak az individuumban kapja meg a maga végső 
meghatározottságát. A szó esetében senki nem gondolja pontosan és éppen azt, 
amit a másik, és ez a mégoly kicsiny különbség úgy rezeg tovább az egész nyel-
ven, mint a kör hullámai a vízben. Ezért minden megértés egyidejűleg mindig 
meg-nem-értés is, minden gondolati és érzelmi egybehangzás egyidejűleg köl-

4 7G. W E H E G E L : Ästhetik. Bd. I. Berlin & Weimar, 1976. (3) 21. 
4ЯА nyelv „fenomenológiai" elsőbbsége jegyében alighanem ezért nem is problematizálta a beszéd és 

nyelvi szabályrendszer közötti nyelvteremtő kölcsönösség kérdését: „Minden beszéd előfeltételez egy 
adott nyelvet. Ez ugyan meg is fordítható, nemcsak az abszolút első beszéd értemében, hanem az egész 
folyamatra nézve is, hisz a nyelv a beszéd által lesz; de a közlemény mindenképpen a nyelv közös 
mivoltát, tehát annak bizonyos ismeretét tételezi föl." (...] Az ember beszéde azonban - így a Humboldt-
tal szembenálló tétel - csak a nyelv totalitásából érthető meg". SCHLEIERMACHER: i. m. 7 7 . 

49 Wilhelm VON H U M B O L D T S Gesammelle Schriften. (Hg. von der Königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften.) Bd. VII/1. Berlin, 1907. 63. 

40 Uo. 
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csönös eltávolodás is."51 Mindazonáltal - túl e prospektiv nyelvhermeneutikai 
felismeréseken - elsősorban a schleiermacheri hermeneutika restitutív igényé-
nek irodalmi-művészeti premisszái mutatják pontosan, milyen diszkurzív hori-
zontban formálódott a művészeti alkotás „igazságtartalmára" vonatkozó kérdés 
hatástörténete. Mert a „művészeti korszak végének" ideológiája az esztétikai 
igazság transzparenciájának (realista-naturalista) elvét a 19- század középső har-
madában lényegében még sikerrel szögezte szembe minden olyan korai klasszi-
kus-modern poetológiai elképzeléssel, amely - elsősorban Baudelaire nyomán 
- már illúzióként ismerte föl „az" igazság érzéki reprezentációjának (jelölő és 
jelölt organikus összetartozásában megalapozott) esztétikai követelményét. 

Hogy a világ esztétikai megértésének mennyire mélyen gyökerező történeti 
formájáról van itt szó, jól mutatja, hogy a normatív teljességideál a nyelvi 
műalkotás poetológiai premisszájaként - bizonyos módosulásokkal - egészen a 
20. század első harmadáig szilárdan képes volt tartani magát. (Ne feledjük, 
Humboldt nyelvbölcseleti jelentőségét valójában csak Heidegger fedezi föl!) 
Alighanem innen magyarázható például, hogy annak a Valérynak a lírai praxi-
sában, akinek költészetelméleti írásai messze túljutottak a klasszikus modernség 
horizontján, különösebben nem jutnak érvényre saját műalkotás-szemléleti 
következtetései. De meggyőzően támasztja alá ezt a tapasztalatot Rainer 
Warning ama megfigyelése is, hogy a szürrealizmus nagyfokú költészettörténeti 
muzealizálódását részint éppen az idézte elő, hogy az esztétizmust elutasító 
avantgarde e kései hajtása sem tudott maradéktalanul leválni a romantika fen-
tebbi örökségéről. „A romantikus vonatkoztatási keret persze megmarad - írja a 
német irodalomtörténész. - Amit az écriture automatique rögzít, azok fragmen-
tumok, és mint ilyenek az univerzális közvetítés és összebékítés (Versöhnung) 
anticipációi. így a tudattalanhoz vivő legjobb út (Königsweg), Freuddal ellentét-
ben, nem ahhoz vezet el, ami hozzáférhetetlenné vált a szubjektum számára, 
nem az individuális és kollektív elfojtások történetébe torkollik tehát, hanem 
olyan út, amely egy 'comprehension totale', egy paradicsomi 'pureté originelle' 
történetietlenségébe visz."52 Hozzáfűzhetnénk mindehhez, hogy lényegében 
ugyanilyen hatástörténeti összefüggésre megy vissza az az alaki rokonság is, 
amely az utópikus egység tudataként hasonlóképp íródott bele a romantikus 
művek reflexiójába, mint mű és valóság deszemiotizált azonosságának időt-
lenített utópiája az avantgarde alkotásokéba. 

Az, hogy a romantika Schleiermachernál, illetve Humboldtnál megalapozott 
nyelvhermeneutikai potenciáljának ellentmondásoktól nem mentes öröksége a 
századfordulón a produktiv kritikai átsajátítás horizontjába került, egyértelműen 

411. m. 64-65. 
42 Rainer W A R N I N G : Surrealistische Totalität und die Partialität der Moderne. In: R. W A R N I N G - W W E H L E 

(Hg.): Lyrik und Malerei der Avantgarde. München, 1981. 489. 



268 Kulcsár Szabó Ernő 

Nietzsche érdeme. Hiszen az az örökség, amelyet e tekintetben a romantika 
továbbadott, nemcsak az újból teret nyert egész-elvű gondolkodás (Hegel, 
Marx, Comte) horizontjában formálódott engedékenyen tovább, hanem mind 
erősebben terhelődött meg esztétikai ideológiákkal is. Maurice Blanchot-ig alig 
figyelt föl rá valaki, hogy a normatív egységképzés gondolatának történeti uni-
verzalizálása nemcsak Hegelnél veszi kezdetét, hanem - az esztétikai ideológia 
jellegzetesen szubtilis formájában - megtalálható már Friedrich Schlegelnél is. 
A már idézett 116. Athenáum-töredékberi ugyanis a következő, a romantikus 
költészetre vonatkoztatott mondat olvasható: „Egyedül ő [a romantikus köl-
tészetfajta - K. Sz. E.] végtelen, miként egyedül ő szabad, és amit első 
törvényeként elismer, az az, hogy a költő önkénye nem tűr törvényt maga 
fölött."53 S bár Blanchot nem von le messzebbre ható következtetéseket e frag-
mentumból, jól látható, milyen magas fokú önállóságot („ő egyedül") s mekko-
ra ideológiai önértéket („végtelen", „szabad") tulajdonít Schlegel az irodalom e 
történeti - s már általa is történetiként fölértékelte!)- formájának. Azt a romanti-
kus örökséget tehát, amellyel Nietzschének kellett szembenéznie, nemcsak a -
„mögékérdezhetőségében" kétségkívül erősen problematizált - totalitásgon-
dolat formálta (tovább), hanem már Schlegelnél is mélyen át volt itatva az 
esztétikai ideológia egyetemességigényével. Alighanem azért, mert az a feszült-
ség, amely az érzék(letesség)i formaalkotás - klasszikától örökölt s mindinkább 
kényszernek érzett - teljességelve, illetve a „kaotikus alaktalanság" mélyebb 
igazságába vetett remény között keletkezett, ekkor másként még nem bizonyult 
áthidalhatónak. 

Minthogy azonban nemcsak struktúrafenomenológiailag, hanem — Humboldt 
példáján láthattuk - hatástörténetileg is kettős volt ez az örökség, nagyon is 
elképzelhető, hogy a művészet parcializálódásának hegeli gondolata sem csu-
pán ama marxi program felé vezetett tovább, amely az irodalmat „annak 
esztétikai állapotától próbálta meg eloldozni".54 Hiszen az összefüggés fordí-
tottjáról tekintve mindez azt is magában foglalta, hogy a műalkotásnak az 
igazságban való korlátozott részesülése az irodalmat fel is szabadította bizonyos 
diszkurzív kötelmek alól. Sőt, amint erre Dieter Henrich már a hatvanas évek-
ben fölfigyelt, a modernség számára annyiban kifejezetten prospektiv horizon-
tot is nyitott, amennyiben a művészetet alkalmassá tette két jól ismert kísértés 
elhárítására. Mert Hegel nagyhatású elképzelésének nyilvánvaló implikációja 
szerint a műalkotáson elvileg immár sem ismeretelméleti, sem pedig utópikus 
igazságtartalmakat nem lehet(ett volna) számonkérni. De innen fogva nem is 
annyira <=*nnek a képviseleti elvnek a kényszere fenyegette az organikus tel-
jesség posztromantikus formaelvével fölszerelkezett műalkotást. Sokkal inkább 
az, hogy az önmaga fenomenológiai zártságára korlátozott műbeli világ 
szerkezetét a modernség strukturálisan széttartó alaptapasztalatával szemközt 

53 Athenaeum. 206. 
54 Werner KRAUSS: Kart Marx im Vormärz. Deutsche Zeitschrift für Philosophie I. (1953) 430. Idézi: 

Hans Robert J A U S S : Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt a. M., 1979. (б) 110-111. 
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sem teszi függővé a reflektált művészi közvetíthetőségtől. Mivel a decentrált ta-
pasztalatot - a közvetíthetőség kérdését (az organicitás szempontjából: érthe-
tően) kiiktatva - ez a poétika csupán veszteségként érzékeli és ebből követ-
kezően csupán valamely „igazabb" és „érvényesebb" rend megalkotásának 
parancsaként képes befogadni, szükségszerűen az irodalmon túl képezi újra az 
Egész-elvűség igényét. Éspedig olyan igényként, amely éppen azért felel zárt 
konstrukciókkal a nyitottság tapasztalatára, mert önmagát - a világszerű 
organicitás normáiból adódóan retlexió tárgyává nem tehetvén - új igazság-
alkotó akaratként helyezi kívül az időbeliségen: „Nemcsak a művészet az, ami 
örök életű, nem fejlődik, és nem avul el a korral - olvasható például Babits nagy 
Dante-esszéjében - , az Ember lényegesebb mondanivalói, legmagasabb álmai 
és aspirációi is éppoly örök érvényűek, s éppoly magas mozdulatlanságban áll-
nak a fejlődő és változó világ fölött, mint a csillagok. Hogy úgy mondjuk, az 
Emberiség vallása is változatlan, és kívül esik a fejlődésen."55 Érthető tehát, hogy 
az ilyen poétikai modalitás sohasem a tapasztalat megértő (nyitott) feldolgo-
zására, hanem magának e negatívként elgondolt tapasztalatnak a (zárt) 
megszüntetésére törekszik. Ma már a modernségnek alighanem erre a konzer-
vatív formájára vonatkoztatható Henrich ama pontos megfigyelése, hogy „ez a 
fajta akarat ott működik, ahol a művészetet vélt tudományos ismeret alkal-
mazásának területévé vagy pedig az üdvözítő mítoszhoz való visszatérés 
helyévé silányítják".56 

A romantika ambivalens hegeli hagyományának annyiban nyilvánvalóan 
előremutató tehát a jelentősége - s ma ez talán világosabban látható, mint a hat-
vanas éveken —, hogy a műalkotást nemcsak megfosztotta valaminek a képvise-
letéin/, hanem szabaddá is tette valamire. Ha az előbbit úgy értjük, mint vala-
mely igaz lényegszerűség helyettesítő megjelenítését,57 akkor az utóbbiban a 
műnek az esztétikai világtapasztalathoz való megváltozott viszonyára s külö-
nösen e viszony új történeti koncepciójára tárulhat látószög. És valóban: aligha 
véletlen, hogy ez az új látószög annyiban nagyon is átrendezte a hagyományos 
kérdésirányokat, hogy az igazság hordozhatóságának vagy képviseletének ho-
gyanja (mint „a művészi igazság" problémája) a modernséget záró korszak-
küszöb közelében egyre kevésbé foglalkoztatja a művészettudományt. Walter 
Benjamin a Zentralpark egyik töredékében például még azt sem zárta ki, hogy 
valamely műalkotás szembetűnő tárgyi és igazságtartalma fordított arányban áll 
hatásának tartósságával.58 

S itt nyilvánvalóan (még) nem az a tét, hogy - szemben majd a kései mo-
dernség Heidegger-Gadamer-i esztétikumfelfogásával - valamely konzekvens 
retorikai poétika az „igazságtartalom" kiiktathatóságában vagy ontológiai távol-

5 5 B A B I T S Mihály: Esszék, tanulmányok 2. Bp., 1978. 255. 
36 Dieter H E N R I C H : Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart. In: Wolfgang ISER (Hg.): Immanente 

Ästhetik - Ästhetische Reflexion. München, Fink, 1966. 27. 
37

 A legelterjedtebb, Goethe-féle szimbólumfelfogás ilyen értelmezését lásd: Gerhard K U R Z : Metapher, 
Allegorie, Symbol. Göttingen, 1993. (3) 70-71. 

38 Walter BENJAMIN: Gesammelte Schriften. Bd. 1/2. Frankfurt a. M., 1991. 689. [Kiemelés: К. Sz. E.l 
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létében alapozza meg saját új irodalomfogalmát. Az azonban, hogy Paul de Man 
éppúgy igen sok szálon kapcsolódik e Benjamin-féle hagyományhoz, mint 
Derrida a Hegelre visszavezethető impulzusokhoz, csak megerősítheti a föl-
tevést, mely szerint a modernség kései története a tartalom és igazságcentrikus 
irodalom-, valamint az organikus és strukturálisan zárt műfogalom felbomlásá-
nak története is egyben. Paul de Man azon megfigyelése, hogy az Esztétika két 
alapgondolatának feszültsége Hegelnél tulajdonképpen olyan egybehangzás, 
amely elsősorban „irodalom és esztétika diszjunkciójának allegóriájaként"59 lep-
leződik le, ma már éppen ezért képzelhető el nehezen a hegeli örökség fenteb-
bi, átrendeződő hatástörténeti tapasztalata nélkül, mert ami abban Hegel szá-
mára leküzdendő antinómiaként jelentkezett, az utóbb az irodalmat a maga 
nyelvi és poétikai-retorikai szabadságának visszaszerzéséhez látszik hozzá-
segíteni. Legalábbis, amennyiben az irodalmi modernség útja az „eszme érzéki 
látszásának"60 tételétől való olyan eltávolodásként mutatkozik meg előttünk, 
amely éppenséggel nem valamely művészeten kívüli igazság céljának61 és a 
művészi alakítás érzéki mibenlétének - úgymond az esztétikumban való -
összebékítésén fáradozik. S ezért mint ilyen, láthatólag nem „ennek az össze-
békített ellentmondásnak az ábrázolására hivatott".62 Vagyis nem ismeri el 
kötelezőnek élet és művészet, természet és irodalom stb. olyan összebékíté-
sének parancsát, amelyet a művészet különállásának megszüntetésében érde-
kelt esztétikai instancia ír elő. Épp ezért van nagyfokú önleleplező hatása annak 
az érvelésmódnak, amellyel az esztétikai ideológia mai megújítói utasítják el 
például az irodalomnak - a műalkotás nyelvi materialitásában megalapozott -
sajátlagos autonómiáját: „Paul de Man pesszimista ragaszkodása ahhoz, hogy 
szellem és világ sohasem felelnek majd meg harmonikusan egymásnak, többek 
közt az emancipatorikus politika 'utópizmusának' rejtett elutasítását is kife-
jezi."63 

Az esztétika mint a művészet ilyen diszkurzív integrálásának ideológiai 
tudománya szemlátomást ugyanezért van ma még zavarban azokkal az írásmó-
dokkal, amelyek nemcsak az utópiaképző (szólamszerkezetében: üdvtörténeti), 
hanem a válsághirdető (szólamszerkezetében tehát apokaliptikus) nyelvhaszná-
latról is lemondtak. Sőt nem rendezkedtek be olyan - az előbbiekhez hasonlóan 
Egész-elvű és privilegizált diszkurzív vezérlésű - „szolgálati" formákra sem, 
amelyeknek a világát szintén a hódolat és elutasítás elokvens értékmyelve 
határolja. Az ilyen alkotások ugyanis alighanem azért adják meg magukat nehe-
zen a globális humándiszkurzus igazságelvű értelemképzésre felépült - eszté-
tikailag normatív (tehát: etikai, politikai stb.), poétikailag pedig főként tematikai 

59 DE MAN: Die Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt a M., 1993. 57. 
Ш H E G E L : Ästhetik. 1 1 7 . 
61 Mely cél a művészet szempontjából éppúgy lehet tudományos, etikai, vallási, mint jogi vagy politi-

kai természetű, ám mivel a művészet határain túl van saját, önálló érvénye, a nyelvi-poétikai alkotásba 
csak ideologikusan léptethető be. 

6 2 H E G E L : i. m . 6 4 . 
63Terry EAGLETON: Ideologie. Stuttgart/Weimar, 1993. 231-232. (Kiemelés: К. Sz. E.l 
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és referenciális - olvasási kódjainak, mert maguk mind nagyobb ellenerőt fejte-
nek ki az irodalomra csak parazitálisan csatlakoztatható nem-művészeti disz-
kurzusokkal szemben. 

E különböző hivatású és karakterű diszkurzusok esztétikai összebékíthe-
tőségének megkérdőjelezése alighanem egyik szükségszerű és alapvető elő-
föltétele volt az irodalmi modernség ama nyelvi fordulatának, amely a műalko-
tások fragmentarizációjának kérdését új látószögben kapcsolta össze a megértés 
parcialitásának tapasztalatával. Innen tekintve csak megerősíthető a hagyo-
mánytörténésnek ama sajátos „logikája", amely a mondott összefüggésben nem-
csak a diszkurzív összebékítés hegeli, hanem részben a totális esztétizáció ro-
mantikus irodalmi hagyományának is prospektiv költészettörténeti indexeket 
kölcsönzött. Hisz míg az Esztétika kitartott szép, jó és igaz egységénél, a 252. 
Athenaum-töredék nemcsak ellentétesen foglalt állást,64 hanem egyik fontos 
explikációja szerint a diszkurzusok szétválasztásának szükségességét is belátha-
tóvá teszi. Mert, ahogy Friedrich Schlegel írja, „az erkölcsi érzékenység igen jól 
összeülhet a költői érzés teljes hiányával".65 

Nietzsche rendkívüli teljesítménye többek között annak a gondolkodás-
történeti horizontnak a megnyitásában van, amely - az elokvens beszéd tradí-
ciójaként értett retorikától a globálmetafizikai logoszmítoszig - a kulturális ha-
gyomány mibenlétét reflektálva tette lehetővé a világértelmezés „kódjainak" 
kritikai revízióját. Közelebbről tekintve itt azok a kérdésirányok bizonyultak 
döntőnek, amelyek a létértelmezés kulturális hagyományának temporalis lét-
módja felé fordították Nietzsche érdeklődését. Hisz - mint utaltunk rá - úgy 
indította el az Egész-elvű gondolkodás és a megértés mindenkori tökéletlensége 
közti váltás nagy gondolkodástörténeti fordulatát, hogy alig kapott hatástör-
téneti támogatást Schleiermacher hermeneutikai vagy Humboldt nyelvelméleti 
fölismeréseitől. (Jellemző, hogy Schleiermachernak a megértés parcialitására 
vonatkozó úttörő gondolatait — noha e kérdésben máig kölcsönösen súlyos 
érvek tartják egyensúlyban a szembenálló álláspontokat, de - még Gadamer 
nagyhatású műve sem emelte ki a restitutív-divinatorikus hermeneutika hori-
zontjából.66) A parciaütás elve - Friedrich Schlegeltől Hegelig - még olyan he-
lyeken is komoly fogyatkozást szenved, ahol pedig módszertani alkalma-
zásának nincsenek eltorlaszolva az útjai. Jóllehet a vonatkozó fontosabb 
Hegel-passzusok - ahogy később Derridánál, úgy — Nietzschénél sem maradnak 
reflektálatlanul, láthatólag nem volt azonban egyszerű az ilyen értelmezési he-
lyeket olyan új hatástörténeti összefüggésekbe helyeznie, ahol azok aztán egy, 
az univerzalitás-elven gyakorolt kritika kiindulópontjául vehetők. Igen tanulsá-
gos, hogy az univerzalizáció hagyományát elutasító Nietzsche ilyenkor gyakran 

64 „A költészet filozófiája viszont a szép egyenrangúságával kezdődnék, egyáltalán: azzal a mondattal, 
hogy a szép el van választva és elválasztottnak is kell lennie az igaztól és az erkölcsöstől és hogy egyen-
jogú ezekkel." Athenaeum. 245. 

451, m. 319. 
66 Lásd G A D A M E R : Igazság és módszer, különösen 1 4 4 - 1 4 8 . 
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- amint az A történelem hasznáról és hátrányáról... esetében is történik - pa-
radox módon azért támaszkodik tudatosan magára Hegelre, hogy konstruktív 
hatékonysággal fordíthassa meg a Hegel létesítette horizontokat. 

Nietzsche, aki a Menschliches, Allzumenschliches tanúsága szerint részben 
még a művészet múltkarakterének tételét is osztotta, a Götzen-Dámmerunghan 
úgy reflektálja a platonikus igazságfilozófiákat, hogy közben a fragmentaritásra 
vonatkozó fejtegetései konkrét (noha jelöletlen) kapcsolatot teremtenek A Szel-
lemfenomenológiájával is. Itt olyan gesztussal határolódik el a nevezetes hege-
li tételtől („Az igaz az egész"67), amely - az önállóság értelmében - anélkül 
választja le a töredék értelmezhetőségét az „egészről", hogy közben teljességgel 
ellentmondana Hegel gondolatának. „Gyanakszom mindenkire, aki szisztemati-
kus és kitérek az útjukból. A szisztéma akarása jóravalóságbeli fogyatkozás"68 -
olvasható az egyik bevezető aforizmában, amelyet aztán Nietzsche alább a 
következőképpen egészít ki: „De az egészen kívül nincs semmi! — Az, hogy 
többé senki nem lesz felelőssé téve, hogy a lét módját nem szabad egy causa 
prima-ra visszavezetni, hogy a világ sem szenzoriumként, sem 'Szellem'-ként 
nem egységes, csak ez a nagy felszabadulás, - csak ezzel van helyreállítva a 
keletkezés ártatlansága (die Unschuld des Werdens)."69 A nem-egységesnek, a 
nem-egésznek az a fajta önállósító létesítése, amely a parciálisat, illetve a befe-
jezetlent kiszabadítja a fragmentum vagy totalitás uralkodó dichotómiájából, 
azért rendkívüli jelentőségű Nietzschénél, mert általa magára a dolgok iden-
titására vonatkozó kérdés tehető föl új horizontban. Mert míg A Szellem feno-
menológiája abból indult ki, hogy „az igaz csak mint szisztéma (lehet) valósá-
gos",70 következésképp tehát mindenfajta identitás egy - stabil végállapotként 
felfogott - igaz teljességben71 érhető el, addig az identitásnak Nietzsche nem 
pusztán új, processzuális létmódot tulajdonít, hanem - rajta keresztül - kísérletet 
tesz a világmegértés ideológiátlanítására is. A fentebbi definíció egyik meg-
határozó eleme szerint legalábbis: amennyiben a világmegértés mikéntjéért 
„senki nem lesz felelőssé téve". 

A fentebbi dichotómia megszüntetése lesz tehát nála annak feltétele, hogy az 
irodalmi-esztétikai fragmentaritás értelmezésének hangsúlyai a — célelvűen 
képződő, strukturális - teljességre vonatkoztatott „tárgyi" mivoltról a jelenség 
nyelvi-diszkurzív létmódjára s e létmód poétikájára helyeződhessenek át. 
Blanchot értelmezésében a nietzschei fragmentáris beszéd - tehát már nem a 
tárgyként értett töredék — „nem ismer megelégedettséget, nem elégszik meg, 
nem önmagára való tekintettel mondja ki magát és nem a tartalma az értelme. 

6 7 G. W E H E G E I . : Die Phänomenologie des Geistes. (Neu hrsg. von Hans-Friedrich WESSELS und 
Heinrich CLAIKMONT mit e. Einl. von Wolfgang von S I E P E N . ) Hamburg, 1 9 8 8 . 1 5 . 

6 8 NIETZSCHE: Werke IV 3 7 6 . 
6 9 1 . M . 3 9 3 . 
7 0 H E G E L : Die Phänomenologie des Geistes. 1 8 . 
71 „Az egész azonban csak a fejlődése révén kiteljesedő lényeg. Az abszolútról azt kell mondanunk, 

hogy lényegében eredmény, s hogy csak a végén az, ami valójában; és é p p e n ebben áll a természete, az, 
hogy valóságos, hogy szubjektum vagy hogy önmagává válás legyen." Uo. 
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De éppily kevéssé fonódik össze más töredékekkel azért, hogy tökéletesebb 
gondolkodást, összismeretet képezzen. A töredékszerű nem megelőzi az egé-
szet, hanem az egészen kívül és utána mondja ki magát".72 Költészettörténeti 
vonatkozásban mindenekelőtt az támaszthatja alá Blanchot Nietzsche-
értelmezésének komolyságát, hogy a romantikát követően még a modernség 
első, esztétista változata sem volt képes igazán kiszabadulni az önmagának 
elégséges szubjektivitás önreflexív rögzítettségű poétikai horizontjából. Ezért 
nincs a fenti fragmentális beszéd értelmében példája a lírai töredéknek Hof-
mannsthalnál éppúgy, mint Adynál, a korai Rilkénél éppúgy, mint Babits 
Mihálynál. Beszédesen éles poétikai ellentétben a kései modernség korszak-
küszöbéhez érkező Gottfried Benn-nel vagy József Attilával... 

Abban tehát, hogy fragmentum és totalitás dichotómiáját ilyen hatékonyan 
függesztette föl a fragmentumra immár mint beszédmódra irányuló kérdés új ho-
rizontja, az is láthatóvá válik, hogy Nietzschét itt nem annyira az „egész" ontoló-
giai destrukciójának szándéka vezette, hanem másként megtapasztalhatóságá-
nak lehetősége. Azok az ismert ellentétpárok tehát, amelyek Nietzsche 
filozófiájának előterében állnak, „bizonyos sokrétű igazságot mondanak ki és 
annak szükségességét, hogy a sokrétűséget kell elgondolnunk, ha az ember, az 
értékhez igazodva, az igazságot akarja mondani, - ugyanakkor egy olyan 
sokrétűséget, amely még kapcsolatban áll az Egy-gyel, amely még megsokszo-
rozott affirmációja az Egy-nek".73 A szükségképpen megsokszorozódó világta-
pasztalat kimondhatósága (és már nem a tárgyjelleghői származtatott „ábrázol-
hatósága") a modernségben - amely már az önmegértésnek ezzel a formájával 
lépett a romantika örökébe - Nietzsche nyomán igen hamar érthetően a nyelv 
kérdésévé vált. Annak a nyelvnek a kérdésévé, amelyben az önmagát a késő 
romantikus szubjektivitás felől megértő ember mind kevésbé képes már rá-
ismerni saját egykori, szinguláris - azaz: az összetéveszthetetlen egyediség és 
eredetiség távlatában elgondolt - identitására. „Die Sprache spricht" - tárja föl e 
megváltozott szituáltság mibenlétét Heidegger híres maximája. - „Der Mensch 
spricht, insofern er der Sprache entspricht."74 Ha durva egyszerűsítéssel most 
csupán a folyamat meghatározó elemét próbáljuk kiemelni, akkor a modernség 
története annak tétje jegyében alakul tovább, miként érzékeli, dolgozza föl és 
válaszolja meg ez a történet „a nyelv beszédében lakozás"75 (nyelvközösségi és 
nyelv-közi) tapasztalatát - egészen a nyelv materiális hatalmának fölismeréséig, 
melyet Paul ele Man hasonlóképp elhíresült ellenmaximája így fogalmazott meg: 
„Die Sprache verspricht sich."76 

72 Maurice B L A N C H O T Nietzsche uml die fragmentarische Schrift. In: W H A M A C H E R (Hg.): Nietzsche aus 
Frankreich. Frankfurt a. M./Berlin, 1986. 50. 

731. m. 52. 
74 Martin H E I D E G G E R : Unterwegs zur Sprache. Stuttgart, 1 9 9 3 . ( 1 0 ) 3 2 - 3 3 . 
731. m. 3 3 . 
7fl De MAN: Allegorien des Lesens. Frankfurt a. M., 1988. 21. 
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„TÜCSÖKZENÉBEN ÚJ TÜCSÖKZENE 

- Ismétlés, fragmentum és vég Szabó Lőrinc versciklusában -

„A saját szó keresése valójában éppen nem a saját 
szavakra irányul, hanem azokra, amelyek többek 
annál, amik én vagyok; az ember igyekszik meg-
szabadulni azoktól a saját szavaitól, amelyek segít-
ségével semmi lényegeset nem tud elmondani." 

Bahtyin: Beszédelméleti jegyzetek 

A Tücsökzene Nyitánya, felvázolva a ciklus esztétikai struktúráját, megelőlegezi 
egyúttal annak kompozícióját. A zeneiség mint hangzás az esztétikai érzékelés 
ama módjára vonatkoztatja itt magát, amely a megszólaltatás esemény-
szerűségét teremti meg: „Zúg, repes, árad a tücsökzene, / nem tűri, hogy gon-
dolkozz: üteme, / szent ragály, elkap, mint már annyiszor!" A zenei tonalitás 
létmódja szerint így nem a szignifikációs mozzanatot, mint inkább a referencia-
lizálhatatlanságot hangsúlyozza: persze nem a jelentésnélküliség, hanem az 
esztétikai észlelésben lehetővé vált szemantikai és modális virtualitás értel-
mében. Amelyhez képest a konkrét jelentéseket megalkotó értelmezés másod-
lagos marad, pontosabban: az esztétikai érzékelés primér tapasztalatára lesz rá-
utalva. Ez természetesen nem zárja ki a már ismert vagy tudott érvényesülését a 
szöveg előzetes megértésében, ellenkezőleg, utóbbi csakis a „spontán" olvasás-
ban is ottlevő implicit irányítottság függvényében történhet: abban a mozzanat-
ban például, ahogy a Nyitány a hagyományos tranzitív múzsái megszólítást, de 
ennek a szubjektivitás formális szerkezetében megmaradó klasszikus-modern 
formáját is egyaránt átértelmezi. A „zene" megtapasztalásának ilyen módja, en-
nek hangsúlyozása - mint interpretációs premissza és kompozíciós aktus — a 
Tücsökzene egészére kiterjed: a Nyitány alapszituációjának többszöri vissza-
térése és a ciklus zenei tagolása (Nyitány, Közjáték, Utójáték) arra utalnak, hogy 
a „zene" tapasztalata potenciálisan megelőzi például a műfaji - lírai és önélet-
rajzi - jelölők és olvasásmódok aktualizálását. A zeneiség struktúrájából, lét-
módjából ugyanis lényegében mindkét műfaji mozzanat levezethető (hangzás, 
ritmus, megszólaltatás, másfelől az időbeni jelleg értelmében). A Tücsökzene 
kompozíciója ezért zenei elsősorban és csak ezután minősíthető életrajzinak -
az, hogy nem merül ki az (ön)életrajziságban, a „zene" ismétlés-funkciójának 
tudható be, amely az élettörténetet nem pusztán linearitásában, de - mint kon-
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stituálódást - a léthelyzetek, felismerések, motívumok ismétlődésének át-
alakulásában láttatja.1 

A Nyitány— különösen A nyugodt csoda és a Síppal, hegedűvel című versek 
- szerint a partitúra bizonyos értelemben csak a megszólaltatásban létezik, tér 
vissza az esztétikai tapasztalatként felfogott nyelvbe, ami „a nem-lejegyzettnek 
az érzékelését és interpretációját"2 kívánja meg, vagyis a virtualitásból követ-
kező olyan implicit értelemvonatkozásokat, amelyek csak a befogadói tevé-
kenységben konkretizálódhatnak. A hangzás rétege lesz az, amely létrehozza a 
„mögöttes" jelentéstartalmakat: hallás és hangzás összekapcsolódásában ezek 
nem afféle másodikként rendelődnek hozzá a hangzás eseményéhez, hanem 
benne magában mint hallásban anticipálódnak. Csak a megszólaltatás aktusá-
ban léphet működésbe a partitúra és a „mű" - Tücsökzene és „tücsökzene" — 
közötti differencia, amelyre már az első vers különleges súllyal, kitüntetett 
módon koncentrál: „Tudom, semmi, de semmi közötök / hozzám [...] mégis 
jólesik azt képzelni, hogy... nekem üzentek..." A Tücsökzene persze horizontja 
is a „tücsökzenének" (nemcsak fordítva), vagyis a „zene" imaginárius mozzana-
ta itt a nyelv vagy a szó médiumának transzpozíciójában létezik. A kétféle mé-
dium különbsége mindenképpen belejátszik hallás és hangzás, partitúra és „mű" 
differendiájába, sőt megalapozza azt. A nyitóvers számol is ezzel: az első sorok 
megszakított, mintegy élő nyelvi szintaktikája („Tudom, semmi... mégis... azt 
képzelni, hogy..."), a fikciószignál egyértelműségével a „nyelvi" mozzanatot 
hangsúlyozzák,3 ugyanakkor a rímelés (megváltozása) arra utal, hogy nyelv és 
zene között interakció is van. Az első két rímpár (közötök-között, hogy-nyitok) 
zeneileg kevésbé hívják fel magukra a figyelmet, megfelelve így a „prózai" 
nyelvhasználatnak, a tücskök „üzenetének", „puha zenéjének" inszcenírozása 
viszont a tonalitás kontinuusabb jellegű felerősödését eredményezi a rímek fo-
kozottan arányos egybecsengésén keresztül (rét-fűszerét, szagot-csillagot, köré-
fölé). A szintaktikai viszonyok is hasonló módon - a többszörös hosszú hason-
lító mellékmondatok és felsorolások folytonosságával — mintegy a zenei 
végbemenés kontinuumát alakítják ki, érzékelhetően eltérve a „nyelvi" diszkon-
tinuitástól és tranzitorikusságától. A fiktív mozzanat emlékezete ebben a magá-
val ragadó folyamatban szinte törlődik (a soráthajlások is funkcióváltáson men-
nek át: a „semmi közötök / hozzám" éles törésével, megszakítottságával 

1 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő megállapításával: „Az élettörténet egyes szakaszai tematikailag azért kerül-
nek az adott sorrendben egymás mellé, mert bennük a visszatérő felismerések, az ismétlődések tartalmi 
kapcsolatai alakítják ki a beszéd menetének szerkezetét." A magyar irodalom története 1945-199!. Bp., 
1994. 43. 

2Vö. H . R . JAUSS: Rückschau auf die Begriffsgeschichte von Verstehen. In: uő: Wege des Verslehens. 
München, 1994. 16. 

3A „zene", illetve a képiség médiumában nyilvánvalóan nem lehetséges a fikció jelensége; a „rózsa" 
szó egyszerű kimondása önmagában nem lehetséges, csak ha mondatba, kontextusba illeszkedik, „kije-
lentett, kívánt, kérdezett, múltbeli, jövőbeli, jelenlevő vagy távollevő" rózsává válik - a kép („rózsa") 
imaginárius prezenciája és a zene immanenciája nem ismeri az efféle nyelvi tényállások szerinti lebon-
tást. Vö. Karlheinz STIERLE: Ästhetisches Medium, das Werk und das Imaginäre. Uő: Ästhetische 
Rationalität. München, 1997. 146. 
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ellentétben a későbbi áthajlások - például „puha / zenéből" - sokkal inkább az 
átmenetet exponálják). A — tonális, pragmatikai és szintaktikai - váltás „helye" 
hozzávetőlegesen az „ablakot nyitok" mozzanata, észrevehető így, hogy a 
szöveg ezt a váltást mediális közvetítésként értelmezi, méghozzá aktív közve-
títésként, hiszen itt par excellence hermeneutikai szituációról van szó. A nyitó-
vers a maga ambivalenciájában („a nyugodt csoda") így legalább kétféle 
médiumfüggő értelmezői beállítódást alapoz meg: zenei értelemben „az inter-
pretációt mint instrumentális realizációt magának a műnek a részeként" tételezi, 
ugyanakkor fenntartja mű és artikulált recepció „metanyelvi" különbségét, par-
cialitását is.4 Ez a mediális interakció az önrellexív jelzés szerint meghatározó 
jelentőségű a szöveg befogadására nézve: a megszólaltatás saját diszpozíciói 
már dialogikus viszonyítás eredménye. A szöveg úgy nyitja meg a médiumok 
potencialitását, hogy fokozottan egymásra vonatkoztatja őket - anélkül, hogy 
elfedné a közöttük levő különbségeket. A befogadó - a versek énjének köl-
csönözve hangját - csakis hallás útján férhet hozzá a Tücsökzenéhez, ahogy a 
beszélő a „tücsökzenéhez". A második vers pedig kifejezetten a hallásként fel-
fogott mondás létmódjából származtatja ezt a különbséget, amely előzőleg az 
olvasói szerep és olvasói identitás közötti szétválást is megalapozta, és ami a 
„hallod" ambivalenciájában - a beszélői önmegszólításban, illetve a receptív 
instanciára való vonatkozásában - a vers végére a mondásként értett hallássá 
válik. A Nefelejcs (10.) című versben hallás és beszélés között hasonló módon 
kölcsönviszony képződik: „Többnyire / jól hallottam, egész világosan, égszín 
hangját, néha meg én magam / súgtam, vagy nem is súgtam, csak olyan / na-
gyon vártam már, hogy tán a szivem / szólt helyette vagy éppen a fülem..." 
A „szív" és a „fül" rimelésen - hangzáson - keresztüli egymásra vonatkozása 
ezek szétválaszthatatlanságát sugallja és arra utal, hogy a hagyományos lírai 
individualitás („szív") csak valamely másik nyelvi igényére odahallgatva tud 
megalkotódni: a hallás instanciájának működése a beszéd lehetőségét jelenti. 
Az eme hangköziségben keletkező szubjektum a retorikai én invokális játék-
terében mintegy „üres" hellyé válik, amelynek „hangja" a nem-identikus meg-
szólaltatásban lesz recitálhatóvá: „életem beszél, s ahogy hallgatom, / mondom, 
amit mond. Holnap folytatom" (Közjáték: a tücskökhöz, 29.). Hallás és beszélés 
- mint folyamat - kölcsönös függőségben nyilvánulnak meg, ám ez nem fedheti 
el a közöttük létesülő, de nem lokalizálható differencia létét. Amely differencia 
a médiumok aktualizásának párbeszédén keresztül lényegében partitúra és 
„mű", esztétikai észlelés és értelmezés különbségére utal vissza: ez a különbség 
lesz a ^«gszólaltatás ismételhetőségének, az újra-olvasásnak az „alapja", amely 

4 Zenei „szöveg" és nyelvi szöveg megértési módjának eltéréséhez vö. STIERLE: Das Zeit-Werk. Text und 
Vollzug in Sprache und Musik. U6: Ästhetische Rationalität. 184. Azt, hogy zenei és prózai (textuális) 
nyelv eme kettőssége nem puszta cserélhetőségen, h a n e m konstitutív, mivel perspektivikus aszim-
metrián alapszik (lévén a Tücsökzene irodalmi mű), az mutatja, hogy a „költői", esztétizált nyelv és annak 
prózai másika közötti viszony költészettörténeti jelentőséggel bír, például a Te meg a világ kontex-
tusában. A Tücsökzene intermediális konstrukciója ekképp ama viszony átértelmezéseként is felfogható. 
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- még egyszer hangsúlyozzuk - éppen eme megszólaltatásban/olvasásban 
létesül. A ciklusban, amennyiben ez zeneileg - több szólamban, a különböző 
motívumokat, funkcionális elemeket a nyelvi meghatározatlanság következté-
ben szakadatlanul, dinamikus módon újramodulálva, átfrazírozva - építkezik, 
annyiban az ismétlés mozzanata — a megszólaltathatóság konstitutív alapja -
kompozícióképző elvvé lép elő. A Tücsökzene szemlélete szerint ez alapvetően 
a fenti hermeneutikai ismétlés-jellegből származik, az ismétlés ekképp kettős 
módon van jelen: „tücsökzenében új tücsökzene". 

A lírai szöveg lehetséges értelme ezért nem választható el realizálásától 
(megszólaltatásától), jóllehet nem merül ki abban. Akárcsak a zenében, itt is 
olyan „ráhangoló történésről" van szó, ahol „hallás és hangképzés saját hangunk 
által kapcsolódnak össze".5 A Tücsökzene ezt az antropológiai alapösszefüggést 
az aktív befogadói együttalkotással kapcsolja össze, a hang-kölcsönzés ezáltal a 
saját hangon keresztüli megszólaltatás és hallás koegzisztenciájában történik -
mint olyan tapasztalat, amely bizonyos értelemben létrehozza és megváltoztatja 
alanyát. Ez az önmegértés így nem annyira dologban való megértést jelent, ha-
nem a saját átalakulását, amelyhez nem lehet valamely episztemológiai tárgyia-
sítással viszonyulni - vagyis az „én" nem vonhatja ki magát ebből a történésből. 
A zenei hangzás mint közlés - amely önálló képződményen keresztül valósul 
meg - a tárgyi, artefaktum-jellegű „szemben"-t az állapotszerű „itt" magával 
ragadásával olvasztja össze.6 A zenéhez való alapvető viszonyulás, a tánc (a 
Férgek, istenekben) ezért - mivel kötött motorikus konfigurációt hoz létre7 — 
részben allegorikus-fenomenális mozzanatot jelent: nem véletlen, hogy a hason-
lat tropológiájában esik róla szó: „lelkek, szellemek / gyúladnak a tücskökben, 
ős jelek, / ahogy néha rajtunk is átcsap a / csillagközi vágy tiize-árama, / mikor 
farsangi éjszaka után / még gyorscsárdásra zendít a cigány / s egyszerre, tyuhaj, 
megvadul a tánc..." A hallás és hangzás, megértés és értelmezés közötti távol-
ságot felszámolva a „tánc" ugyanakkor a hangzó vonalvezetés és a szubjektum 
saját megértése közötti közvetítést exponálja. Ily módon dinamikája túl is megy 
a hangzás által lehetővé tett impulzusokon, a viselkedés mint megértés és kife-
jezés dimenziója felé: a fenomenalizálás ekképp kontrollálhatatlanná, szemé-
lyen túli jellegűvé is válhat, éppen mert aktív megértési viszonyból, átalakítás-
ból nyeri a maga energiáit. A Tücsökzene alapvető poetológiai vezérelve, 
hangzás és képiség uralhatatlan összjátékának - ám mindig a hallás és/vagy 
olvasás közegében történő - színrevitele ekképp ebből a hermeneutikai össze-
függésből is származik. A „tánc" eldönthetetlenné teszi az „apollóni" (kép) és a 
„dionüszoszi" (zene) közötti viszonyt, dinamizálja a közöttük keletkező diffe-
rencia játékát, elindítva „az attribútumok fölcserélésében" működő „dekon-

5 Helmuth PLESSNER: AZ érzékek antropológiája. In: Az esztétika vége- vagy se vége, se hosszat (Szerk. 
B A C S Ó Béla.) Bp., 1995. 225., 233. 

6 Vö. PLESSNER: Zur Anthropologie der Musik. In: uő: Gesammelte Schriften VII. (Hg. Günter Dux et al.) 
Frankfurt am Main, 1982. 190. 

7 A következőkhöz vö. PLESSNER: i. m. 196. 
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strukció" mozgását8 - alapvetően azonban a valamiként való értés recepciós in-
dexe következtében.9 Ez a receptív struktúra olyan olvasást inszceníroz, illetve 
tesz szükségessé, amely - alanyának szempontjából - egyszerre ki-olvasása an-
nak, amire irányul és „önmaga beleolvasása az így artikulált egészbe".10 

A Tücsökzene ezt a mozzanatot az én határainak felnyitásaként értelmezi: az 
Ami nem én (189.) című versben a hangzás és az írás materialitásának személy-
telenítő közegeként, a soráthajlásokon keresztül is: „minden úgy kicsalt, kivitt / 
magamból, úgy eltűntem a kuvik / hangjában, úgy bújtam a föld alá, / gyorsírás-
jelek kunkoraivá / úgy átváltoztam..." Az olvashatónak a hallhatóba való 
transzponálása, a zenei realizáció képes újrafelvenni a nyelvi-textuális distanciát 
is: csak ebben a dinamikus kettősségben válik kölcsönössé „hang" és szöveg vi-
szonya, akként, hogy a szöveg ugyan a „hang" által nyílik meg, utóbbi viszont 
tágabb textuális konfiguráció függvénye. „Felülírás" és „áthangolás" viszonya a 
váltakozó transzgresszióban rétegződik. A befogadónak az így konstituálódó 
esztétikai tapasztalatban olyan retorikai én szerepét kell aktivizálnia, amelynek 
az intonációs-modális lehetőségek és „a lejegyzettség módja"11 közötti inter-
ferenciák szinkrón, széttartó észlelésére kell berendezkednie, tehát az 
általa megszólaltatott „hang" nem-identikus természetében és szövegszerű 
feltételezettségében kell keresnie az újraolvasás impulzusait, az esztétikai ta-
pasztalat folytonosságát. A Sírfelirat {292.) című versben ez a dialogikus eldön-
tetlenség teljesen meghatározatlanul hagyja a beszélő instancia helyét — a gram-
matikai én nyilvánvalóan nem azonos az életrajzi énnel, mivel ez utóbbiról (?) 
harmadik személyben esik szó - , a „mindenre elszánt lelkiismeret" szintagma 
önálló sorba való helyezése lényegében eldönthetetlenné teszi annak deixisét: 
„Én tudom csak, én ott voltam vele, [...] aranymérlegen / százszor megmértem 
s így ismételem: / mindenre elszánt lelkiismeret, / a legtisztább volt. Az egyet-
lenegy!" Legalább három grammatikai-intonációs lehetőség áll fenn: vonatkoz-
hat magára az életrajzi énre (a „sírfelirat" kontextusában), a beszélőre (így az 
„ismételem" alanya lesz) vagy - mint aposztrophé — a „lelkiismeret" instan-
ciájára, a vers ekképp az utóbbihoz intézett beszédként is felfogható. Ebben a 
dialogikus megtöbbszöröződésben az „egyetlenegy" háromszori megismétlése 

8Vö. Paul de M A N : A trópusok retorikája (Nietzsche). Helikon 1 9 9 4 / 1 - 2 . 4 7 . 
9 A tánc - mint az aktív értelmezés trópusa - eme hermeneutikai köztességére vall az a mozzanat is, 

amikor maga válik közlés-eseménnyé és hívja ki a megértés erőfeszítéseit, például Az asztal táncolt című 
versben: „Az asztal táncolt, reccsent, kopogott, / néha a szobán is körbe futott, / lábai közt áttetsző 
kezeket láttam, tolongó kísérteteket, / amint mozgatják: mind erőlködik, / hogy, barátilag, mond jon vala-
mit, / intést, biztatást..." Persze, a szöveg viszonylagosítja azt a lehetséges előfeltevést, amely a „mögöt-
tiség" metaforikájában látná fogva az értelmezés, a „hívás" (uo.) műveleteit, mivel az előző vers (Túlvilág 
felé) éppen nem az allopoietikus, hanem a konstrukciós jelleget hangsúlyozta, úgy, hogy ez kölcsönössé 
válik „gyerek" és „felnőtt" időbeliségében, ennek eldönthetetlenségében: „Képzelem, tehát lehet: innen 
a / kísérteteim magyarázata, / makacs hitem gyökeréé, hogy az / anyag s erő mégiscsak ugyanaz, / 
álmaimé, a megmaradtuké, / örök utamé a túlvilág felé." 

10Vö. Hans-Georg G A D A M E R : Hören - Sehen - Lesen. In: uő: Gesammelte Werke. Bd. 8. Ästhetik und 
Poetik I: Kunst als Aussage. Tübingen, 1993. 278. 

11 Vö. S C H E I N Gábor: A ritmikai szegmentáltság mint a vers kompozíciós elve. Alföld 1994/12, 39-49. 
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óhatatlanul ironikussá válhat, ami így akár a Kosztolányi-féle „egyedüli példány" 
újrafogalmazásaként is értelmezhető (már csak azért is, mert a Te meg a világ-
heli Felirat Bahitscsal folytatott látens vitát).12 

Partitúra és „mű" ilyen befogadásbeli viszonya, ennek intervokális feltéte-
lezettsége azt eredményezi, hogy a „mű" elveszíti autonómiáját, határai képlé-
kennyé lesznek - fragmentummá válik (vö. Töredék: a tücskökhöz, 345.). Itt a 
„töredék"-lét éppen a „kótázás" és a „zene" hallástapasztalatának összefüg-
gésében érzékelhető: az írás kontingenciája és a nyelvi végbemenés közötti 
diszkontinuitás (mint részlegesség) fragmentaritássá alakul. Az így létesülő 
esztétikai közegben a lezárhatatlanság fragmentum és „mű" dinamikus viszo-
nyában nyilvánul meg. Mindez persze nem pusztán formális nyitottságot ered-
ményez, hanem a szöveggel létesíthető interpretációs kapcsolatokat kondi-
cionálja. Alapvetően azonban a recepciófüggő létmód, a befogadás általi 
kondicionáltság következtében - ez a fragmentarizálódás ekképp nem tárgyi 
töredezettséget jelent, hanem a megszólaltatás/olvasás folyamatának dinami-
káját: 

Hangok, tündérek, láthatatlanok, 
míg a fül meg nem idéz, áramok 
s jelek aztán is, tán a túlvilág, 
az egyik, ti, kik szíveink ritmusát 
isteni lüktetésbe kötitek, 
illanóba és gyárthatóba, ti, 
édes, játékos kísértetei 
bent a Kintnek, óh zene, mennyei, 
be jó átadnom magamat neked 
s keretezni szárnyas képeidet... 

A partitúra virtualitásának produktív megszólaltatása (a „fül" általi megidézése) 
ezért másnak és sajátnak a hangköziségben való elkiilönböződő összekap-
csolását hozza működésbe, arra utalva, hogy a „befogadó" csak a (saját) hang-
kölcsönzés iben , az aktív megszólaltatásban nyeri el a maga valóságos nyelvi 
jelenlétét. Amiként a szöveg is csak ezáltal lesz képes visszatérni a nyelvbe — a 
„fragmentum" itt tehát egyszerre, de nem azonos módon vonatkozik a befo-
gadás parcialitására és az ezáltal keletkező „műre". A megszólaltatás/olvasás 
dinamikája azért nevezhető fragmentálisnak, mert mindig túlmutat magán, új 
jövőbeli olvashatóságok felé („tücsökzenében új tücsökzene"). Az „illanó és 
gyártható" egyidejűsége - a mássággal létesítendő viszony potencialitásában - a 
hallás és hangképzés összekapcsolását megvalósító (saját) hang differens lét-
módját exponálja. Az artificiális jelleg másrészt a másság közvetítésének, a mű 
aktualizálásának folytonos megújíthatóságára utal — amely a többszörös (újra)-

12 Vö. K A B D E B Ö Lóránt: Szabó Lőrinc. Bp., 1985. 78-80. 
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modulálás esztétikai-nyelvi játékterében bontakozik ki a Tücsökzene verseiben: 
így lehet ekvivalens a tranzitorikusságként értett f'ragmentaritással. Utóbbi mint 
dinamizálódás ellentett nézetből is hasonló működést fejt ki: ha alaktani kategó-
riákkal fogalmazunk, ügy azt mondhatni, a fragmentum kiegészítése/kitelje-
sítése egyben más részeinek „elfelejtését" implikálja. 

A „mű" zártságának feladása ekképp eltávolítja a Tücsökzenét a referenciali-
záihatatlanságot önértékként kezelő esztétikai hagyományoktól, így a tiszta 
fogalomnélküliség romantikus zenei toposzától,13 illetve az esztétikai fenome-
nalizálás klasszikus-modern koncepcióitól. A „zenének" az értelmezésre való 
ráutaltsága azt mint „antifikciót" - nem mint külön, lezárt tárgyi „világot" - nyil-
vánítja meg: a befogadót megváltoztató tapasztalat értelmében, ami a művészet 
új - antropológiai - meghatározásához vezethet.14 A nyugodt csoda a fiktivitás 
indexét ugyanis sokkal inkább az „én" konkretizációs elvárásaira és műveletei-
re - mint ideiglenesekre („illanó és gyártható") - vonatkoztatja, és csak másod-
sorban — de ott eltérő (nrediális) módon - a „tücsökzene" esztétikai létmódjára. 
Ezért a másság közvetítése nem merül ki a dologi vonatkozásban,15 éppen utób-
bi felfüggesztését („agyirtó gyönyör"), lebegésbe hozását jelenti. Az esztétikai 
distancia nem annyira fiktív és reális szétválasztásának előzetes elvárására 
irányul, hanem szöveg és médium, „mű" és fragmentum közti közvetítésre, ami 
értelemszerűen ezek el-helyeződését eredményezi. Fontos azonban, hogy a 
„zeneiség" (mint esztétikai jelölő) efféle kiszabadítása a zártság „esztétikai 
fenomén"-szerűségének létmódjából, a fragmentum-jelleg másfajta értelmezé-
séhez vezethet. A töredéket Friedrich Schlegel ugyanis hasonló módon önrefe-
renciálisként fogta fel, amely - a 206. Athenáum-aforizma szerint - „a környező 
világtól egészen elhatárolódva kell létezzen, önmagában teljesen, mint egy 
sün".16 A fragmentumok így - aszerint, hogy parciális hiányt vagy befejez-
hetetlenséget jelenítenek meg - a „múlt", illetve a „jövő" töredékeivé válnak. Ez 
az időbeli kétirányúság - túlságosan is szimmetrikus lévén - temporalis szem-
pontból nem sokban különbözik a fiktivitástól mint a világ eltörlésének eszka-
tológiai perspektívájától.17 Mindkét esetben — a jövő, illetve a múlt lényegében 
egyirányú emlékezetének és a „világ" fikcionális indexű valótlanná tevésének, 
vagyis a fikció önbeteljesítésének esetében - rögzített időbeli irányokról és így 
előírt értelmezési távlatokról van szó. (Nem véletlen, hogy ugyanazon értel-
mezés, amely a tárgyi - szinekdochikus - töredékszerűség poétikáját erőlteti rá 

13 Ehhez vö. Carl DAHLHAUS: Epochen und Epochenbewußtsein in der Musikgeschichte. In: Reinhart 
HERZou-Reinhart KOSELLECK (Hg.): Epochenschwelle und Epochenbewußtsein. München, 1 9 8 7 . 9 4 . Vö. 
még SCHEIN Gábor: A vágy, hogy zeneszerzők, lehessünk. Pannonhalmi Szemle 1 9 9 8 . V I / 3 . 1 1 0 - 1 1 4 . 

14 Vö. O d o MARQUARD: Kunst als Antifiktion. Versuch über den Weg der Wirklichkeit ins Fiktive. In: 
Dieter HENRICH—Wolfgang ISER (Hg.): Funktionen des Fiktiven. München, 1 9 8 3 . 3 5 - 5 4 . 

1 5 V ö . JAUSS: i. m . 
16Magyar fordítását lásd Friedrich és A . W SCHLEGEL: Athenáum-töredékek. In: uők: Válogatott eszté-

tikai írások. Bp., 1980. 301. A romantikus fragmentumhoz vö. Hans BLUMENBERG: Die Lesbarkeit der Welt. 
Frankfurt am Main, 1983. 255-256. (Kap. XVI: „Die Welt muß romantisirt werden") 

1 7 V ö . MARQUARD: i. m . 
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a Tücsökzenéve, egyedi én és szöveg egyensúlyszerű viszonyának lineáris-
önéletrajzi kialakulását és megszilárdulását látja viszont a ciklusban.18) 

A lírai szöveg iterábilis kitettsége az olvasás diííeráló impulzusainak ezzel 
párhuzamosan a fragmentumot is elkülönbözteti a puszta önmagára való vissza-
vonatkozás alaktani eredetétől. A Iragmentaritás ekképp az őt relacionális 
módon pozicionáló másik nézetében - és viszont — mutatkozik meg: a Töredék: 
a tücskökhöz a „töredékké" válást a mediális közvetítés - a „kép-zene" és a 
„kótázás" között - folyományaként értelmezi. A zenei aspektus és a nyelvi lét-
mód egymásba „oltása" - a „nóta" „töredék"-ké lesz — olyan parergonalitást19 

eredményez, amely a Nyitány összetett beszédhelyzetének értelmében az állan-
dó médiumfüggő vissza vonatkoztatásra és egyidejű transzgresszióra késztet.20 

A nyelvi fragmentaritás nem a szinguláris (rajta túli világrendre nem utaló) 
tökéletesség vagy tökéletesíthetóség schlegeli formájában - amely a megszakí-
tottságot inkább csak a linearitás nézetéből értelmezi —, hanem olvashatósága 
szétjátszó, diffúz beszédjellegében nyilvánul meg. Ez olyan nyelvi-temporális 
ambivalenciát eredményez, amelynek befogadásbeli feltételezettségét és szö-
vegszerű konstitúcióját a következőkben kell szemügyre venni. 

A fentebb említett ismételhetőség a receptív hang-kölcsönzés összefüggésében 
a versek én-pozícióinak betöltésére vonatkozik. Az elemzés eredményét némi-
leg megelőlegezve: mivel a Tücsökzene beszélő énjeinek, „hangjainak" meg-
sokszorozódása nem csupán tematizált módon megy végbe, a beszélő instan-
ciák valóságos multiplikációja alapvetően a retorikai én játékterében történik 
(ahogy ez például a Sírfelirat esetében volt látható). A „mű'Vszöveg létmódjának 
temporalizálása - az „örök visszatérés" értelmében - és a befogadói szerepek 
aktivizálása között szoros viszony létesül: lévén, hogy például a motívumok, 
idézetek újrakontextualizálása meglehetősen nyitott módon, nem punktuális 
lecserélés útján történik, így ezek lehetséges jelentéseinek (parciális) megszilár-
dulása csakis az olvasói oldalon mehet végbe. A Tücsökzene a szubjektivitás 
időbeliségét - például az önéletrajzi jellegnek a szövegiség általi dinamikus 
felülírásával — lényegében nyelv, „mű" és recepció temporalis viszonyává vál-
toztatja. Költészettörténetileg valószinűleg elsőként a 20. századi magyar lírá-
ban. „Életidő" és „világidő" (mint személyen túli történés) ilyen viszonya 
diszkontinuus-dinamikus jellegűvé lesz: az ebben a viszonyban keletkező inter-
szubjektum távlata az imaginárius tervezhetetlen közbejöttére, illetve a nyelv 
emberen túli hatalmára nyílik meg. Az életrajziság kiszolgáltatása eme diszfigu-
ratív - a nem-Ént megnyilvánító - folyamatoknak (vö. Utójáték, „van a Földön 
túl is esemény") azonban csakis nyelvi történésként képes bekövetkezni, és 

1 8 M E N Y H É R T Anna: Pókok és hálóCOk. In: K A B D E B Ó Lóránt-MENYIIÉRT Anna (szerk.): Tanulmányok 
Szabó Lőrincről (újraolvasó). Bp., 1997. 145-148. 

w V ö . Jonathan CULLER: Dekonstrukció. Bp., 1 9 9 7 . 2 7 6 - 2 8 8 . 
20 Önreflexív módon hasonlóan a Töredék: a tücskökhöz-szerű verseknek a megszakítottságot és 

ismételhetőséget (a „tücsökzene" vonatkozásában) egyaránt létesítő funkciójához. 
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recepciós közreműködéssel kiszámíthatatlan, nyitott temporalitássá alakulni. 
A „mű" és az „én" határai ilyen felnyitásának a két háború között kialakuló 
nyelvi-individuumszemléleti horizont lehet az előzménye, amikor a nyelv 
„összekötő és elválasztó hatalmának" szinkrón tételezése vált a késő modern 
poetológia alapfeltételévé.21 Életidő és világidő aszimmetrikus viszonya22 az 
említett két paradigma egyirányú-poláris nézetében ekképp szoros összefüg-
gésben áll a nyelvi előfeltevésekkel, amely kölcsönösség a késő modern 
horizontban válhatott produktívvá, mivel az aszimmetria itt temporális feltétele-
zettséggel lett a nyelv kontrollálhatatlan történésének alapmozzanatává (nem 
pedig punktualizálás vagy homogenizálás formájában). - Az „én(ek)" helyének 
interpretációs betöltése az így konstituálódó „hang" játékterének egyéb kompo-
nenseire is figyelemmel kell legyen, mivel ezek éppen líratörténeti szempontból 
meghatározóak lehetnek. A „motívumok", (ön)idézetek átalakulása az emléke-
zet temporalitásában eszerint analóg a szövegközi kontextusok funkcionális 
összetettségével, ennek textuális impulzusaival. A versek nyelvi magatartásának 
modális karaktere ugyanis komplex kölcsönviszonyhan áll ezekkel: a konstruk-
tív - nemcsak élettörténeti, de citációs - emlékezet „alapja" bizonyos értelem-
ben a mondottság hogyanjának elkülönböződése. A Kigyúl a csillag (81.) ön-
reflexív módon úgy bizonytalanítja el az „Emlékezet" időiségét, hogy a 
konstruktivitásnak betudhatóan ez egyszerre kerül a „múlt", illetve a „jelen" ho-
rizontjába. A „ha te idézed, - mint bűvös Jelen / áll körül egész elmúlt életem..." 
sorokban az enjambement jóvoltából a „bűvös Jelen" (mint a „te" értelmezője) 
egy időben vonatkozik az „emlékezetre" mint felidézésre és az így felidézettre 
(mint az „elmúlt élet" értelmezője). - Fordítva, a temporális relativáció (például 
az idősíkok elkiilöníthetetlensége, illetve az ismétlésben foglalt értelmezhetőség 
terének a jövőre irányuló nyitva-tartása) a maga részéről pedig ugyanígy a 
recitációs lehetőségek megsokszorozódásának lehet a feltétele. (Gyakran a 
reflexió ideje nem állapítható meg, noha a versbeli történés konkrét idő-
indexszel rendelkezik: így a Halált 144.) című versben a zárlat, az „Óh, mocsok 
halál / s mocsok élet, be rossz látni: mi vagy: / a mindenséget s benne magamat" 

2 1 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A nyelv „humanista perspektívájának" változása és a műfordítás a kései mo-
dernségben. In: uő: A megértés alakzatai. Debrecen, 1998. 76. Vö. i. m. 78. „A 30-as évekre lényegéljen 
sem a Nyugat, sem a népiek esztétikája nem sajátította át azt a nyelvi tapasztalatot, amelyben nyoma 
volna a nyelviség egyszerre összekötő és elválasztó potenciáljának. Mert a két egész-elvű „humanista" 
irodalmi diskurzus egyike láthatóan inkább az elválasztó (bezárkózó) esztéta hermetizmus, a másik pedig 
az összekötő (kiterjesztő) posztrealizmus felé haladt tovább. Hogy meglehetős messzeségben kerülték el 
a kor individuumszemléleti alapkérdéseit — az döntően nyelvértelmezésbeli, mintsem politikai-világképi 
okokra vezethető vissza." A szubjektivitás és a rajta túlható másság időbeliségének felfogása hasonló 
módon alakult a nyelvi előfeltevésekkel (példa lehet erre Babits A gazda bekeríti házát és Vers a csirke-
ház mellől, illetve Illyés A költő felel című művei). Ebből a szempontból válik érthetővé, hogy miért 
uralkodó mindkettőjük verseiben a beszélői perspektíva és, hogy Babitsnál a transzepochális összefüg-
gések miért artikulálódnak mindig feltűnően antropomorf t rópusok segítségével, illetve, hogy Illyésnél a 
közlés kollektív indokoltsága miért nem jár együtt a versbeszéd személytelenítésével. 

22 Ennek történetiségéhez vö. Hans BLUMENBERG: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt am Main, 1 9 8 6 . 

(2. kiad.). 70-312 (Zweiter Teil: „Öffnung der Zeitschere"). Vö. még Odo M A R Q U A R D : Zeit und Endlichkeit. 
In: uő: Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien. Stuttgart, 1 9 9 4 . 4 5 - 5 8 . 
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sorok lehetnek mind az emlékező, mind az emlékezett én reflexiója, ami így arra 
utal, hogy az emlékezés idóiségében az értelmezés mozzanata az elsődleges, 
nem a puszta „felidézésé". Ugyanilyen lényeges lehet az is, hogy - amennyiben 
a Tücsökzene verseinek építkezése a shakespeare-i szonettformát követi,23 

legalábbis implicit módon - a zárlat polifóniája eme architextuális allúziót vál-
toztatja többértelművé, éppen mert nem egyszerűen szemantikai módon teszi 
ezt. A szonettforma jelentéstani struktúrája ekképp az emlékezet önépítő folya-
matában temporalizálódik.) A hang-kölcsönzés - mint utána-, illetve újra-
mondás - és idézés ekvivalens tevékenységgé válhatnak az olvasói retorikában: 
a Tücsökzene többszólamúsága többek között így alakul ki. Olyannyira, hogy 
feltehető a kérdés: az „életrajz" befejezhetetlensége nem az iterábilis olvas-
hatóságból - mint a retorikai én multiplikációs lehetőségeiből - ered-e,24 kivált, 
amennyiben a Tücsökzene zárlata a kezdethez való visszatéréssel explicit 
módon is az újraolvasás horizontjába helyezi a „tücsökzene" megszólaltat-
hatóságát. 

Az élettörténeti, szubjektív emlékezetnek a szövegek idézésével, a motívu-
mok ismétlésen keresztüli újrakontextualizálásával való összeszövődése, az erre 
való ráutaltsága - mint receptív módusz — lényegében az esztétikai tapasztalat 
előzetesség-struktúrájának következménye is. Az „önéletrajz" mint olvasási alak-
zat ekképp nem a tükörszerűségben,25 hanem a műfajhatároknak - a másság 
közvetítésével szemközti - átlépésében válhat érdekeltté. Az intertextuális 
olvasás ama előzetes esztétikai érdekeltség másságon való próbára tevésének és 
így újraértésének lehet a konstituense. Annál is inkább, mivel a Tücsökzene élet-
rajzi énjeinek önmegértése tematizáltan is ezt a struktúrát követi. Ez olyan 
olvasási allegóriákra utal - például a gyerek világának és az azt alkotó fikciók-
nak az összeolvadása, majd a serdülőnek a hangzást és képiséget (például raj-
zok) illető olvasástapasztalata - , amelyek analóg értelemben vonatkoztathatók 
akár szöveg és olvasó aktuális viszonyára is. Fikció és életrajz/önmegtapasztalás 
teljesen összefonódnak: a gyerek világának megértése a mesék, különböző 
történetek pretextuális közegében történik, fikció és világ horizontot képeznek 
egymásnak. Ebben a nézetben - amennyiben implicite a befogadási helyzet 
reflektálásáról is szó lehet - elsősorban az olvasói teljesítményre mint aktív 
önmegértésre helyeződik a hangsúly. A 249- darabtól következik be az efféle 
esztétikai tapasztalat horizontváltása, amely az önéletrajzi olvasásmódot „egy 
szintre helyezi a fikcióval, az irodalommal".26 Úgy persze, hogy a „töredék"-lét 

2 3 RÁBA György szerint: „ A Tücsökzene egyes versei mint strófaszerkezetek Szabó Lőrinc Shakespeare-
szonettjeit vallhatják ősüknek. [...] A Tücsökzene dikciőjának is fokozás a lelke, és záróakkordja mindig 
a párhuzamot, vagy [...] az ellentétet hangsúlyozó csattanó." A megszűnt én' költészetének húrjain. In: 
Csöncl-herceg és a nikkel szamovár. Bp., 1986. 185. 

2 3 V Ö . ehhez K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzené ben. In: 
Tanulmányok Szabó Lőrincről. 138-140. 

23 Vö. Paul de MAN: Autobiography as De-facement. In: uő: The Rhetoric of Romanticism. New York, 
1984. 70. 

2 6 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: i. m. 138. 
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ismétcsak az aktív befogadással kölcsönviszonyba: „magát nézi, aki kíváncsi 
rám... / S Isten tudja, mi jön még ezután" (Nyolc verseskönyv). A Tücsökzene 
ekképp nagyon sokat bíz a - szövegemlékezetének folytonos mozgásban 
tartására kényszerülő - befogadói aktivitásra. A szövegközi emlékezet általi 
megelőzöttség - mint az önmegértési érdekeltség konstituense - ezért éppen az 
„autonóm" mű értelmezésre/olvasásra való ráutaltságának az (esztétikai) kö-
zege. Úgy azonban, hogy ennek mindig a mondottság hogyanjához viszonyuló 
megértés feladat-jellege megy elébe. Az aktuális partitúra és az esztétikai tapasz-
talat megelőzöttsége - posztstrukturalista nézetben az „idézet-szövedék"27 -
közötti horizontközvetítésben konkretizálódik ez a feladat-jelleg. A horizont-
közvetítés, a szövegköziség széttartó impulzusainak aktivizálása így modális 
feltételezettségű lesz, vagyis a hangzás esemény-jellegére, a partitúra differens 
megszólaltatására vonatkozik (ennek egyik alappéldája a Halál-típusú architex-
tuális moduláció lehet). A Szofoklész és a Timon nyara című versekben a recitá-
ciós, vokális összetettség alapvetően a kanonikus jelentés áthangsúlyozásából 
keletkezik. így mindig a pretextus modális karakterének felülírása, nem egysze-
rű reprodukálása megy végbe: „Oidipusz! Elállt a lélegzetem, / mikor [...] feljaj-
dult a betűkből a Király [...] olvastam még, még, a szörnyű panaszt [...] nem tu-
dom, / hol jártam... De. De! Kívül magamon!" Ez a hangközi olvasás jelzi is a 
horizontok elválasztottságát, a befogadottságot, a modális kettősséget: így vál-
hat evidenssé, hogy a hang-kölcsönzés nem valamely eleve adott hang 
egyirányú utánképzésével egyenértékű: „fordítottam az Athéni Timon-t, / éj-nap 
dolgozva a keserű-bolond / darahon, de annyi fény, oly derű / tündöklésében 
[... ] Négy / hetem átkozta - ujjongta! - tele / a vén Shakespeare embergyűlölete, 
/ mégis tisztúltam tőle napra-nap [...] s a szabadban - közben - oly mámora zsú-
folt a létnek..." A retorikai én invokális játékterének összetetté válása ezért az 
idegen szövegek hangsúlyozott másságára való ráutaltságából is fakad, mert a 
saját kialakítása és mássá-tevése, elkiilönböztetése lesz így lehetővé (például a 
Gilgames-versekhen, 213—219 ). Ez a horizontközvetítés egyidejű a befogadó 
önmegértési érdekeltségének elmélyítésével és artikulálásával. Ezzel analóg bi-
zonyos értelemben a motívumok és egyéb szemantikai elemek iteráción 
keresztüli áthelyeződése: gyakran komplex interferenciák létesülnek közöttük, 
így művön „kívüli" és „belüli" nem választhatók szét. A Szofoklészban az 
Oidipusz-féle monológ modális átalakítása az „én" személytelenítésével - mint 
a versciklusban pluralizált motívummal - hangzik egybe: a Tücsökzene legalább 
annyira olvassa önmagát, mint a mást és viszont. A klasszikus mű látszólagos 
lezártságának defigurációja ezért az „én" önmegértésének befejezhetetlenségét 
nyilvánítja meg. A receptív kérdésirány egyszerre „dolgozza meg" az intertextust 
és az iterációs elem előzetes megértését, a diakrón egymásutániság képzete 
csakis a partitúra megszólaltatásának egyidejűségében alakulhat ki, hiszen 

27Vö. Roland B A R T H E S : S/Z. Bp., 1997. 21-35. 
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ilyenkor „az olvasás múltbeli és jelenkori horizontjainak különbségét egyszerre 
kell feldolgozni".28 A klasszikus művel létesített modális-intervokális viszony 
rávilágít így arra, hogy klasszikus státusza csak „egy fiktív lezártság" totalitásil-
lúziója következtében alakul ki és tesz szert kanonikus jelentőségre,29 ennek 
feltörése és a nem-identikus folytatódás lehetőségeinek való megnyitása viszont 
megmutatja, hogy ezek már mindig is fragmentumok voltak. Ez előfeltétele a 
fragmentáris olvasásnak, ugyanakkor a dekanonizáció csak egyik funkciója az 
esztétikai tapasztalatban bekövetkező önmegértésnek, mivel az esztétikai érzé-
kelés megújítását kell lehetővé tennie (nem csupán a szöveg olvashatatlanságá-
nak affirmációjánál megmaradnia), amely a „mű" temporális elkülönböződésé-
nek alapfeltétele. 

Mindezen receptív viszonylatokat — a hangköziség multiplikációja, a modális 
ambivalenciák jelentéstani következményei, az intertextuális és iterációs kap-
csolatok többrétűsége - nagymértékben előfeltételezik a versek nyelvi maga-
tartásának fragmentációs jellemzői. Az enjambement-ok gyakorisága a vers-
sorok lejegyzettségének módjával interferálva számos esetben szolgáltatja ki a 
mondattani viszonyokat a modális és szemantikai szétjátszásnak. Úgy persze, 
hogy ezek nem pusztán intonációs eldöntetlenségeket jelölnek, hanem funkcio-
nálisan befolyásolják a retorikai én nyelvi szereplehetőségeit.30 Arra utalva, 
hogy a versnek kölcsönözhető hang mindig aktív horizontközvetítést feltételez 
a különböző, egymásnak akár ellentmondó beszédtávlatok között. A versek 
erősen prózai, élőbeszédszerű jellege szoros összefüggésben áll ezzel: például 
a módosító-, határozó- és kötőszók gyakori jelenléte31 a mondottság hogyanjá-
nak relacionális jellegét erősítik. Az efféle nyelvhasználat hatása az egyes versek 
fragmentarizálásában áll, ekképp azonban kommunikatív jelentőséggel bír, mi-
vel a „szakrális" költői nyelv aluldeterminálását viszi végbe, ezáltal a „hang" 
polifunkcionális átvehetóségét biztosítva. A kétféle beszédtávlat elkülönbözése 
- amely A nyugodt csoda mediális differenciájára megy vissza - felszámolja a 
„mű" egész-elvű tételezését és finális transzparenciáját, a keret-funkció így a két 
diszpozíció - a zeneiség immanenciája és a nyelvi diszkontinuitás — talál-
kozásában képződik. A Régi és modern (367.) éppen ennek jegyében szembesíti 
kétféle nyelvhasználat megszólaltatásának modális eltéréseit, ironikus fényt vet-
ve az „érzés" bensőségességének organikus műeszményére (az Ars poetica című 
versben is): 

2 8 J A U S S : Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, 1982. 690. 
2 9Vö. George STEINER: Das totale Fragment. In: Luden D Ä L L E N B A C H - C I I . L. Hart NIBBRIC. (Hg.): 

Fragment und Totalität. Frankfun am Main, 1984. 23. 
30 „[Szabó Lőrinc] többnyire szándékoltan, funkciósán meglepő, mondatszakításból adódó rímpárokat 

alkot, amelyek az olvasást figyelemerősítően lassítják, gondolativá teszik." N É M E T H G . Béla: A Tücsök-
zene. Irodalomtörténet 1998/3. 359. 

31 Ehhez vö. M E N Y H É R T Anna: Rajzok egy költemény tájairól. Motívum, szerkezet és jelentés Szabó 
Lőrinc Tücsökzenéjében. In: Tanulmányok Szabó Lőrincről. 104. 



286 Lőrincz Csongor 

Örök helyzet... „Alámerült a Hold. 
Utána a Fiastyúk. Áthajolt 
delén az éj. Áltattál csak, öröm! 
Elmúlt az óra. Magam feküszöm". 
így fájt Sapphó. [...] 
így fájt. Kétezer éve! [...] 
ismétlődik minden minduntalan; 
s mint alattam a csobogó vizek, 
úgy dúdolom modern énekemet: 
„Lemerült a Fiastyúk, le a Hold. 
Az utolsó vonat is elzakatolt. 
Éjfél van. Ma is áltattál, öröm! 
Múlik az élet. Magam feküszöm." 

A „csobogó vizek"-ben és a beszélt nyelvi sztereotípiákban jelölt személytelen-
ség fragmentációs vonásai máskor a rímelés transzpozíciójában nyilvánulnak 
meg: a jelentésgyenge vég- és a szemantikailag megterheltebb belső rímek 
hatásában: 

isten van a nyelvtanban: amibe 
kapcsolni tudsz, amire van szavad, 
mindaz lehetsz, mindaz vagy! Mialatt 
csodáltál, csoda lettél. Te, vagy én? 

A „szó" és a „vagy"-ban foglalt lét egymás ekvivalenseivé válnak a sorbelseji 
kapcsolatok diszkontinuitása következtében is. Hogy a beszélő „szó"-ban való 
meghatározása korántsem rögzül adott, identikus kijelentéssé, azt az utolsó sor-
ban bekövetkező újabb megszakítottság hangsúlyozza: „Mi vagy? Ne szégyeld: 
örök változás!" (Örök változás, 297.) A kérdés vissza vonatkozása a korábbi, 
asszertórikus „vagy"-ra az ott posztulált nyelviséget itt már az időbeliséggel hoz-
za kapcsolatba: a vers formálisan ismét kijelentésszerű lezárása éppen nyitva 
hagyja, melyik és hogyan feltételezi a másikat. A kérdés ekképp szintén a frag-
mentarizálás funkcióját töltheti be - mivel az ideiglenesen (és már ott is disz-
kontinuus módon) megszilárdultat töri fel, úgy azonban, hogy ez ugyanakkor 
felnyitást jelent. A lehetséges jelentések horizontjának megnyitása - például a 
kérdésirány megváltoztatásán, az adott, a válasz felfüggesztésén és túllépésén 
keresztüli bekövetkezésben - a kérdés lírai használatának performativitásából 
fakad:32 ez az esztétikai érzékelés megújítását teszi lehetővé. A „mi vagy?" 
megválaszolása ezért csak látszólag egyértelmű, mivel a korábbi kérdés - „Te, 
vagy én?" - legalábbis problematizálhatja azt az elvárást, miszerint a megszólítá-

32 Ehhez lásd J A U S S : Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 422-436. 
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sokat önmegszólításokként és a kérdéseket a lírai alany önmagához intézett 
kérdéseiként kellene értelmezni. A „Te, vagy én?"-ben ugyanis a „vagy" kötőszó 
elválasztó funkciója éppen megszólító és megszólított különbségét állíthatja, az 
aposztrophé referencializáihatósága ekként elkülönböződik. Ha viszont a 
„vagy"-ot — a többi „vagy" fonikus analógiájára — a létige egyes szám második 
személyű alakjaként olvassuk, akkor a kérdés éppen „te" és „én" azonosságát 
vonhatja kérdőjel alá. Ebben a nézetben a következő sor viszont válaszként 
minősülhet a kérdés utóbbi értelmére, a „te" és „én" közötti viszony differen-
ciájára utalva: 

Megközelíthetetlen, mint a fény, 
Ama Vaké, a titok: rostjaink 
Szétszárnyalnak, lazuló rácsain 
Szökik a lélek, nem is egy, de száz. 

A lírai kérdés funkciója itt az olvasóra való vonatkozásában állhat:33 ez a kom-
munikatív jelleg az előzetes (válasz)elvárások felülírásából — az aposztrophé 
irányának ambivalenssé tételéből fakad. Nyilvánvaló, hogy a „válasz" itt nem va-
lamely jelentéstani tartalomra, hanem a versnek kölcsönözhető hang ter-
mészetére vonatkozik (ahogy ezt már a Nyitány kiemelte a befogadói szerepek 
számára, a megszólítás - „hallod?" - kettősségével). A versbeli kérdések gyakran 
teszik nagymértékben meghatározatlanná a lírai jelenetezést: performatív jel-
legük ilyenkor az esztétikai érzékelés plaszticitásának majdnem korlátlan 
lehetőségeit szabadítja fel:34 

Mos, öblít a szesz, 
a részeg láng. Mélybíbor trombiták 
hozzák a lélek örök hajnalát 
s a tudat a húsnál meztelenebb. 
Vagy hangos tükör vagyunk? Idegek 
feleselése? Kiéivel? A 
táj ismerős: zöld-arany mámora 
ringatott fénynek, árvíznek... Mikor? 

(Mint a szerelem) 

A fragmentarizálhatóság ily módon teljesen összeszövődik a receptív viszonyla-
tokkal: a soliloquium-szerű lírai beszéd permanens megszakíthatósága a retori-
kai én játékterének elkülönböződését és kiszélesedését eredményezi, és az aktív 
továbbalakításra késztet. Ez a játéktér persze már nem azonos a művel mint 

1 1 VÖ. I. M . 4 3 3 . 

„A Tücsökzene nyelvét olykor már olyan bűvészet formálja, hogy úgy érezzük, szavakkal és jelen-
tőségükkel az értelem határán belül szabadabban bánni nem is lehet." RÄBA: i. m. 1 8 7 . 
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organikus zártsággal: sokkal inkább diszperzív impulzusok összekapcsolódá-
sában és viszonylatrendszerében konstituálódik, ahol a „műnek" nem mint 
Egésznek, hanem mint virtuális regulativ eszmének juthat szerep. A „mű" keret-
funkciója azonban már kettős perspektíva összjátékának köszönheti a létrejöt-
tét: a zenei immanencia és a nyelvi-szövegszerű közvetítettség mediális 
viszonyának. Persze, nem a médium(ok) létesítették a művet, hanem azok 
konstruktív összekapcsolása, amely elválaszthatatlan annak befogadásbeli reali-
zációjától (anélkül, hogy kimerülne ebben). A zenei végbemenés folytonosságá-
nak textuális szétdarabolása - ami éppen ama nyelvi aktus performativitását fo-
kozza - azzal jár, hogy a modalitás elveszíti integráns funkcióját és a szöveg más 
médiumfüggő konstituenseinek szolgáltatódik ki: a diszkontinuus szintaktikai, 
pragmatikai (kérdés), szövegközi és konfiguratív (verssor és mondat elkülön-
bözése) viszonylatoknak. A nyelvi transzpozíció által létesített zenei funkciók 
(fonikus, alliterációs, valamint ritmikus mozzanatok, illetve a kompozíciót 
meghatározó, az egyes komponensek identitását feloldó ismétlések pregnanciá-
ja) másrészt kifejezetten a metapunktuális összefüggések megsokszorozásával 
dinamizálják a fragmentaritás poétikai játékterét. Szöveg, médium(ok) és ima-
ginárius viszonyának35 így a fragmentumszerűség válik az interpretánsává, úgy, 
hogy sajátos nyitottságával és diffuzitásával ama alapkomponensek fokozott 
egymásravonatkozását teszi lehetővé. Az esztétikai észlelés ennek következ-
tében az organicitás vagy totalitás reduktív sémáin túl a széthangzás idő-
beliségébe vonódik be, amely nem egyszerűen valamely „individuálpozíciók"36 

különbözőségével egyenlő, hanem a nem-rögzíthető egymásravonatkozás dif-
ferenciális létmódjában képződik. Feltűnő, hogy Schlegelnél a fragmentum tár-
gyalásának szomszédságában többször felbukkan a zenére való hivatkozás. 
A zene „végtelen progresszivitása"37 itt eléggé transzparens módon áll oppozí-
cióban a fragmentáltság esetlegességével. Hogy a késő modernség számára ez az 
ellentétpár mennyiben veszítette el indokoltságát és alakult át diszkurzív-nyelvi 
formációvá, arra kiváló példa lehet a Tücsökzene intermediális poetológiája. 

Az esztétikai tapasztalat mint az újraalkotás dinamizmusa bizonyos (nem) 
esztétikai attitűdök váltakozásában is tetten érhető a Tücsökzenéhen. Itt már el-
kerülhetetlen annak tematizálása, hogy - mivel a fentiek talán láthatóvá tették a 
művészi autonómia és a kontemplativ tetszés dogmájának poetológiai szétosz-
latását - az így felfogott esztétikai megértés antropológiai diszpozícióit a maguk 
történeti artikulációjában kell vizsgálni a versciklus kapcsán. 

Az esztétikai distancia és megértés kialakulása, valamint elválása az általáno-
sabb világtapasztalattól ugyanis korántsem magától értetődő a Tücsökzené ben: 
a gyerek világérzékelésében az esztétikai jelleg nem választódik el az „élet" 
egyéb formáitól. Ugyanúgy a világ elrendezésére és megértésére vonatkozik, 

35 Ehhez általában vö. STIERLE: Ästhetisches Medium, das Werk und das Imaginäre. 1 3 9 - 1 4 8 . 
36 Vö. Manfred FRANK: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt am Main, 1989. 297. 
371. m. 299. 
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mint azok, antropológiailag majdnem azonos funkciót tölt be. A mesék, törté-
netek, dalszövegek stb. ugyanolyan kognitív szerepet játszanak a gyerek 
világában, mint bármely más „tapasztalat", ez a primér imagináció embert és 
világot vitális egységbe fog össze - az „Egy Volt a Világ" képzete fiktív és nem-
fiktív teljes egybeolvadására is vonatkozhat: 

a tengertől még nem váltam külön, 
nem voltam sziget... Imák és csodák: 
szép volt, isten volt, Egy Volt a Világ. 

(Egy Volt a Világ) 

Ez a homogén világérzékelés, mítosz, mesei imagináció és kogníció egysége a 
gyerek önmegértését láthatatlan és látható konvergenciájában helyezi el (vö. 
A farkas, 14.). Az, „hogy van farkas, először a mese / súgta meg, majd más is", 
persze arra utal, hogy ezt nem volna termékeny valamiféle ős-természetes 
adottságként félreérteni, hiszen a homogén világérzékelést is „mesterséges", 
kulturálisan elsajátított viselkedésminták teszik lehetővé, amelyek antropoló-
giailag a létezés alapfeltételei.38 (Az „Egy Volt a Világ" képzetét erősítheti narra-
tológiailag az is, hogy az idéző-emlékező én számára „átjárható a másik hang 
'tudata'"39 - másfelől a két hang differális-citációs elkiilöníthetetlensége az 
emlékezet önértelmezésének szintjén is a „gyerek" önmegértésének nem-azo-
nos, „átvitt" mozzanataira utalhat.) Az esztétikai tapasztalat első jelei - például a 
Csipkefüggöny (34.) című darabban - ezért nem „az ábrázolásra mint a tartam 
rögzítésére",40 az esztétikai autonómiára való egy csapásra bekövetkező átvál-
tásra utalnak, hanem inkább a vizualizálás lehetséges továbbalakítására, oly 
mód, hogy a közvetlen észlelés meghaladása nem a „létezőbb" láthatatlanra, ha-
nem saját és más kölcsönviszonyára mint határátlépő potenciálra érti magát. 
Nem tagadva meg egyúttal a maga fiziológiai eredetét: 

[...] s még légiesebb 
lett a libegő lepke-szövedék. 
Elnéztem a figuráit, a két 
szögletes vadászt meg a lányokat 
s szerettem volna, hogy mozduljanak 
végre, és hogy legyen történetük. 

, 8 Vö. Hans B L U M E N B E R G : Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. In: uö: 
Wirklichkeiten, in denen wir leben. Stuttgart, 1981. 114-115. 

3 9 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: i. m. 136. 
411 Arnold G E H L E N : Urmensch und Spätkultur. Bonn, 1 9 6 4 . 5 5 . Idézi JAUSS: Über religiöse und ästheti-

sche Erfahrung. In: Wege des Verstehens. 370. 
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Néha alája bújtam: mindenütt 
álom vett körül, piciny ablakok, 
virágzó minták, tündér-alakok, 
valami és mégis semmi: az egész 
olyan volt, mint egy álló hóesés. 
Máskor meg, míg az arabeszkeket 
nézegettem, mint habzó felleget 
hajtottam, szárnyaimat: hadd vigyen! -
S szinte vártam, hogy elrepül velem. 

Ez a reciprocitás - amely az „arany szédület / imbolygott rajta, s még légiesebb 
/ lett a libegő lepke-szövedék" sorokban elbizonytalanítja a kint-bent viszonyo-
kat (vö. az erős 1-alliterációkkal) - abban is az átmenetiségre utal, hogy az 
utánzás összefüggésében nem választhatók szét élesen az „utána-csinálás" és a 
tudatos utánalkotás/utánzás műveletei.41 A szemlélő exponált belefoglaltsága, 
benneléte a szemléltekben („alája bújtam: mindenütt álom vett körül") a distan-
cia természetes hiányából fakad, a látás-látottság cserélhetőségének nemlétéből. 
„Máskor meg" az inszcenírozás módjának dinamizálódása - noha itt is megvan 
a részben „passzív" bennefoglaltság mozzanata („hadd vigyen!") - az utánzás 
hogyanjának az utánzottról való leválasztását is előlegezheti, ahol bennelét és 
utánalkotás között differenciáltabb közvetítés létesül. A kettősség fenntartása 
ekképp különböző olvasásmódok kölcsönösségének reflexiójaként viselkedik -
lévén, hogy ennek transzformációja megy végbe a későbbiekben.42 A tudatos, 
reflektált esztétikai distancia a fiktív határátlépő jellegének lesz a konstituensévé 
(nem afféle „csalásleleplező" ontikus mozzanattá), ami szöveg és olvasó több-
irányú transzferét teszi lehetővé - párhuzamosan (a „repülés" motívumán 
keresztül, például a Varázstükör, A Megszűnt Én vagy az Idő című versekben) 
az „én" nyelvi irrealizálódásával a kiszámíthatatlan közbejöttének folyamatában 
(ami már kivezet az utánzás kérdésköréből). Ez természetesen nem egy prob-
lémában bennefoglaltságot fog jelenteni, hanem szöveg és olvasás kölcsönös 

41 Vö. PLESSNER: Zur Anthropologie der Nachahmung. In: Gesammelte Schriften VII. (Hg. G. Drix et al.). 
Frankfurt am Main, 1982. 391-398. 

42 Az ehhez hasonló implicit reflexiók (vö. Erdei csönd, Ipoly füzei) egy másik szinten kapcsolatot 
teremthetnek a retorikai én nyelvi szereplehetőségei és a műfaji kódok között. Az aktív befogadói után-
alkotás a líra alanyának vonatkozásában a kimondás énjére irányul, nem pedig a kimondott én előzetes 
- pragmatikailag meghatározott - szerepének puszta átvételére. Ekképp az önéletrajziság preformáló ere-
jét defigurálja: annak kontextusa egyik lesz a többi lehetséges között. A Nyitány alapszituációjának 
gyakori visszatérése mellett - tudniillik, hogy a „tücsökzene" megszólaltatásában az önéletrajzi jelleg is 
konstruáló művelet eredménye volt - az ilyen típusú olvasási allegóriák/reflexiók nem annyira vissza-, 
mint inkább előreutalnak az „én"-nek az imagináriust illető meg-megújuló tapasztalatára, amelyet első-
sorban a retorikai én multiplikációs lehetőségei közvetítenek. A reflexiók - amelyek így a megszólal-
tatásban kimondás és kimondott differenciájára vonatkoznak - olyan megszakíthatóságot helyeznek 
kilátásba az esztétikai érzékelés és befogadás mindenkori horizontjában, amely az olvasó/olvasás és 
olvasott különbségére, közvetített voltára figyelmeztet - elsősorban az újra-olvasás performativitásának 
érdekében, illetve eredményeképpen. 
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közvetítésének - mint egyszerre kívül- és bennelétnek - dinamikus differen-
ciáját. 

Az esztétikai szenzibilitás később, felnyitva az észlelés és az észlelt közötti 
kapcsolatot, megsokszorozva annak kezdeti egyirányúságát, szükségszerűen 
előfeltételezi tehát a distancia felvételét. Ekképp éppen a mitikus jelenvalóság 
veszélyes hatalmait domesztikálja (az ezt megelőző állapotra utal a Mesék és 
veszélyek, 38.), a mitikus világtapasztalat és esztétikai tapasztalat interrelációjá-
nak másik aspektusa viszont abban mutatkozik meg, hogy utóbbi teszi láthatóvá 
és érzékíti meg a mesei láthatatlant és az érzékfelettit (például A varázsboltban, 
20. és a Fehér liliomszál, 42. című versekben). Az Erdei csönd (135.) jelöli aztán 
az (esztétikai) érzékelés módjának végérvényes átalakulását, ahol a képiség már 
elsősorban önmagára, önmaga olvashatóságára vonatkozik: 

Az erdő arcot cserélt. Tájai 
vonzottak már, színváltozásai 
s nem a képzelt kalandok. Ami csak 
gyönyörű volt benne és ami nagy, 
sorra tárúlkozott. 

A tudatosság, az esztétikai distancia felvétele a képiség megtapasztalását „he-
teronóm, mert par excellence határátlépő és horizontképző képességgé" változ-
tatja.43 Az Ipoly füzeiben szintén ezt az aspektusváltást lehet megfigyelni, ennek 
átmenetiségét a „színjáték" kettős jelentése exponálja:44 

sok forgó leveleteken, 
mely kócos fürtökben a vízig ér, 
hogy villózik egymásba zöld-fehér-
fényetek. Ennyi csak, ez a 
kis színjáték, mit a part vándora 
tőletek kaphat. 

Itt azonban nem a Gehlen-féle ornamentálison, „az élénk színeken és a szabá-
lyos, gyakran geometrikus formákon érzett öröm"45 a kiváltó mozzanat. Az 
olvashatóság inszcenírozása ugyanis szinkrón módon történik a plaszticitás 
(de)figuratív formáihatóságának működésbe lépésével, ami elkülöníthetetlenné 
tesz „olvasást" és „olvasót". A képi és vizuális megalkotás transzformáció is 
egyúttal. A Tücsökzene csak annyiban tulajdonít esztétikai autonómiát a figuratív 

4 3 J A U S S : I. m . 3 6 9 . 
44 Itt azonban még túl korai volna az esztétikai érzékenység autonómmá válását hangsúlyozni (vö. 

M E N Y H É R T Rajzok. 117.), mert a „szeretem / nézni" jelenidejűsége viszonylagosítja ennek a kijelentésnek 
a „gyerek" tudatához való egyértelmű rendelését. 

4 5 G E H L E N : Über einige Kategorien des entlasteten, zumal des ästhetischen Verhaltens. In: uő: Studien 
zur Anthropologie und Soziologie. Neuwied a. R./Berlin, 1963. 66. 
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produktumoknak, amennyiben - az esztétikai tapasztalat alapjaként — eltérő 
antropológiai igény artikulációs és megvalósulási formájának tekinti őket. 

Esztétikai tapasztalat és általános világmegértés részleges különválása esze-
rint nem végleges szétválást jelöl, hanem a képiség és a szubjektum (ön)megta-
pasztalásának egymást feltételező kölcsönviszonyát („rajzok egy élet tájairól"). 
Jellemző, hogy az esztétikai tapasztalat autonómmá válása a Tücsökzené ben 
párhuzamos az individualitás emancipálódásával: a „világ" újfajta olvasható-
ságának megalapozásával. Az esztétikai distanciának így nem ontológiai (pél-
dául fiktív-reális különválasztásának értelmében), hanem funkcionális szerepe 
lesz: akár a Nyitány-(é\e hangzás (hallás általi) közvetítettségének módján vagy 
a szövegközi másság általi megelőzöttség nézetéből. Ez a közvetítettség — vagy-
is, hogy a képek/hangok nem valamely primér tapasztalati adottságba ágyazód-
nak be - azonban paradox módon az érzékelés fokozottabbá és összetettebbé 
válását eredményezi:46 ezáltal a befogadó önmegértésének aktív továbbala-
kításával kerül összefüggésbe. Az „ontológiai" eszerint kép/hang és befogadó 
érzékelési-megértési viszonyának lehet a jellemzője, amely viszonyt az 
esztétikai distancia csupán megalapozta, anélkül, hogy kimerítette volna. Ezért 
lehet az, hogy a Tücsökzenében a képiség rehabilitációja szembenáll mind az 
aszkétikus modernizmussal, mind az esztétista fenomenalizációval, ahol a 
vizualizálás általában valamely egész-képzet (emlékezetének) horizontjába 
kerül. A „rajzok", képek alakíthatósága azok lebontásával, fragmentarizálásával 
és újraalkotásával egyenértékű - megformálásuk nem abszolút létesítést jelent, 
inkább megváltoztatásuk képességét.47 A „képek" kontextusfüggő határainak 
állandó átlépése - amely mindig más és új kontextusokat eredményez — sosem 
juthat nyugvópontra, hiszen az esztétikai tapasztalatban a képek (átformálásá-
nak le-nem-zárhatósága azért lehetséges, mert az ember (önmegértése) maga 
alakítható, kontextusfüggő konstitúció és mindig önmagán túli perspektívát is 
lehetővé tesz. 

A Tücsökzene eme antropológiai összefüggések artikulálásával ugyanis egy 
meghatározott individualitás történeti fogalmát búcsúztatja el: a határátlépés itt 
éppúgy érvényes temporalis, mint egy képszerű trópus (iterációs) felnyitásának 
értelmében. Az „ismétlés" mozzanata így legalább háromszorosan kódolt. Az 
Egy Volt a Világ című versben „.. ,a tengertől még nem váltam külön, / nem, vol-
tam sziget..." sorok az individuáció előtti állapotra utalnak, amire később az „Én 
és a Világ" különválása következik. Igazából - ha megmaradunk az előbbi 
motívumnál - mégsem az autonóm szubjektum kikülöniilése a fontos a 
Tücsökzene-(éle esztétikai individuáció folyamatában, hanem az így keletkező 
interferenciák konstitutív jellege, például a Roppant világ (152.) című darabban: 

46 Közvetítettség és az érzékelés pregnanciájának az esztétikai tapasztalatban konkret izálódó vi-
szonyához vö. JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 6 9 2 - 6 9 3 - , 8 1 6 - 8 1 7 . és Über 
religiöse und ästhetische Erfahrung. 362. 

47 Vö. J A U S S : Über religiöse und ästhetische Erfahrung. 3 7 0 - 3 7 1 . ; ISER nyomán, vö. Das Fiktive und das 
Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main, 1 9 9 1 . 3 2 0 - 3 3 1 . 
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Mágnesek vonzottak mindenfelé, 
[...] nehéz delejek [...] 

szétszedtek, összeraktak [...] 
mint a tenger vize a szivacsot, 
folyton az örök mindenség mosott, 
öblített forró áramaiban, 
hogy rokona legyek, határtalan [...] 

Az „Én" és a „Világ" közötti különbség létesülése analóg az esztétikai distancia 
kialakulásával, mint ilyen, azonban éppen a határok fokozott és másként újra-
érthető átjárhatóságának lesz a konstituense. Esztétikai és világtapasztalat 
ekképp nem a gyermekkori egybeolvadás képzetét restaurálják, noha az alakzat 
emlékezete utal közös antropológiai gyökereikre.48 A sziget-tenger motívum a 
Közjáték ban tér vissza, ahol már explicite is „tücsökzene" és „én" kapcsolatában 
dinamizálódik és készíti elő a „sződd magadba, sződd / bele magad a szöve-
tébe" dimenzionalitását: 

Nyílik a lélek: magát figyeli, 
de ráfonódnak a tér idegei 
s végtelen mélység és magasság között 
fortisszimóba csap át a tücsök [...] 
oly visszhangosan, s úgy gyűrűzve, mint 
sziget körűi a hab ostroma [...] 

A „hab ostroma" - a „zene" jelölője - mint tapasztalat alakítja, változtatja meg a 
szubjektumot, lehetővé téve ezáltal az önkonstitúció elktilönbözését (ez az 
önmegértési forma persze már csak kevéssé emlékeztet az imaginativ gyerekko-
ri létezés primér világszerűségére). A motívum így („visszhangosan") visszautal 
a Síppal, hegedűvel-beli alakjára, ahol az aposztrophé aktualizálhatóságának 
nyitott jellege szöveg és olvasó kapcsolatára is érteni engedi az alakzat eredeti -
térbeli-metonimikus - jelentésétől eltávolított logikáját: „s mind sűrűbben zeng, 
és gyűrűzve, mint / sziget körűi a hab ostroma, mind / sűrűbb a zene, árad, meg-
tolúl [...] úgy csapja égig e tündérkürtcsatát, / idegeid, füled káprázatát, / hogy 
másnap is csupa i vagy meg ű, / csupa síp, csupa tücsökhegedű". 

Nyilvánvaló, hogy az ily módon elkülönböztetett motívum értelmezhetősége 
jócskán különbözik Babits Sziget és tenger (1925) című kötetében való előfor-
dulásának tropológiai-retorikai kontextusától. Ott a „légy sziget!" felszólítása 
{Régen elzengtek Sappho napjai) behatároltabb - mert a pragmatikai én vonat-
kozásában akadálytalanul konkretizálható - nyelvi játékteret nyilvánít meg. Az 
aposztrophé betölthetősége a hang-kölcsönzés aktusában ezért csak antropomor-
fikus indokoltságú lehet. A szöveg nem annyira az alakzat (an)tropológiai logikájá-

w E n n e k mintegy anticipált formájaként olvasható például a Betűk és bűnök (101.) beszélőjének 
reflexiója: „mért olvasnak hát (itt-ott) a nagyok, / fölöslegesen? Mert könnyelműek / - feleltem kérdésem-
re - s hor helyett / néha meséket isznak: játszanak, mint mi, gyerekek!.. ." 
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nak kontextuális felülírásában és nyitottá tételében érdekelt, hanem „sziget és 
tenger" polaritásának értékelvű megerősítésében (vö. A sziget nem eléggé magas). 

Mivel a Tücsökzene sokkal inkább kölcsönösségként érti a fenti viszonylatot, 
ezért is képes a motívum számottevő „átrajzolására" és eme retorikai mozgást az 
olvasói stratégiák lehetséges (ön)értelmezéseként inszceníroznia. Az antropoló-
giai összefüggések artikulálása egyidejű a szövegközi kapcsolatok történetisé-
gével: ez a párhuzamosság pedig éppen a versbeli „hang" recitációs meg-
valósulásában lesz funkcionális jellegűvé. A „Nyílik a lélek: magát figyeli" 
hangsúlyozott személytelensége és a „sződd magadba"-aposztrophé összjátéka 
grammatikailag és pragmatikailag is a különböző létformáknak az „én" képzetét 
dezantropomorfizáló hatását inszcenírozzák. Ugyanúgy a felgyorsuló és lánc-
szerű módon a keletkezést, illetve a folyamatosságot létesítő, öngeneráló szinta-
xis, valamint a „zeng a hang és zsongva ring a rét" fonikus kontinuuma az „én" 
és az imperszonaliás tartományai közötti határok megszűnését érzékeltetik (az 
„én" státuszának látványos felfüggesztésével). Mindez a „zene" teljesítménye-
ként nyilvánul meg, mégis például a gyakori kettősponthasználat, illetve az „én" 
eltérő nyelvi jelenetezései az átmenetiség expozíciója mellett legalább ennyire 
utal a konstruáltság móduszára, vagyis a fiktív mozzanatra (Az elképzelt halát), 
ekképp a „zene" hatásának mediális feltételezettségére. Ebben az összjátékban 
az ismétlés inter- és intratextuális aspektusai, akárcsak a másságra való ráutalt-
ság antropológiai létmódja nem választhatók el egymástól: a határok átjárható-
sága nem csupán „sziget és tenger" között, tematikusan, hanem a retorikai én 
nyelvi szereplehetőségeinek és magának a „műnek" a viszonylatában jut leg-
inkább érvényre. A másság eme közvetíthetősége tehát a szubjektum és a „mű" 
eltérő költészettörténeti szituáltságában mutatkozik meg és viszont. 

Ezt a költészettörténeti folyamatot, amelynek a Tücsökzene is tevékeny részese, 
valószínűleg Rilke Archaikus Apolló-torzója vezette be, legalábbis képletesen 
szólva. A fragmentarizmus új esztétikája itt mutatja meg „mű" és befogadó más-
fajta viszonyának alapjait és következményeit. A romantika szemléletétől el-
térően, amely a töredéket a „mű" ontológiájával tüntette ki, a Rilke-vers olyan 
köztességbe helyezi a fragmentaritást, amely igy sosem öltheti magára a tárgyi-
ság formáját, lévén, hogy csak beszéd és értelmezés kölcsönösségében létre-
jövőként lehet beszélni róla. Éppen mivel a másság tapasztalata nem statuari-
tásként válik hozzáférhetővé, inkább saját és más dialogikus el-helyeződésének 
történéseként, ennek nézetéből a totalitás elvárása nem lehet kielégítő 
értelmezési forma. Fragmentum és totalitás rögzített oppozíciója (amely a ro-
mantikus szimmetriának, az időbeli irányok egyszerű cserélhetőségének volt az 
alapja) lényeges módosuláson megy keresztül ennek következtében: a parcia-
litás modernségbeli előtérbe helyeződése49 aszimmetrikussá teszi ama viszonyt. 

4 9Vö. Dieter H E N R I C H : Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart. In: W ISER (Hg.): Immanente 
Ästhetik - Ästhetische Reflexion (Lyrik als Paradigma der Moderne). München, 1 9 6 6 . 1 1 - 3 2 . Vö. még 
JALSS megjegyzésével, i. m. 5 2 9 - 5 3 0 . 
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Azáltal, hogy a totalitás illúziója mindinkább konstrukcióként lesz hozzáférhető, 
a kiazntikus képlet felszámolódik, ami azonban nem a fragmentum „ere-
dendőbb" mivoltát hangsúlyozza, hiszen utóbbi ottlevősége válik kérdésessé, 
határai képlékennyé válnak - sőt éppen a „mű" nyelvbe való beléptetésének, 
beszéddé való változtatásának lesz az előzetes mozzanata (ily mód le is válva 
korábbi negatív meghatározásairól). A fragmentum ezért olyan kontextusnak 
lesz a feltételezettje, amelynek mód]át nem ő határozza meg, de nem is az 
(elérendő vagy elveszett) totalitás, hanem amelyet az imaginárius, illetve a nyelv 
intencionalitáson túlfutó megjósolhatatlan ereje alakít. Kontextuson itt olvasást 
vagy interpretációt kell érteni, amelynek hermeneutikai diszpozíciója (történeti 
módusza) egyszerre teszi lehetővé az imaginárius ellenállását és aktivizálását. 
A „tökéletesség" emlékezetének vagy utópiájának felfüggesztése ekképp nem 
immanens „esztétikai" módon megy végbe, hanem a mű recepciófüggő létmód-
jának reflektálása felől történik. Az esztétikai megértés applikációs feltétele-
zettsége,50 az így bekövetkező önmegértés közvetítettsége a mássággal létesít-
hető kapcsolat kontextuális részlegességéből ered. Az esztétikai tapasztalat ily 
módon kevésbé az esztétikai képződmény autonómiájában érdekelt, sokkal 
inkább partitúra és befogadás aszimmetrikus kölcsönviszonyában. A másság 
megtapasztalása nyilvánítja meg a recepciós beállítódás parcialitását, ezáltal a 
saját állandó átlépésére késztetve: „Du mußt dein Leben ändern." A beszéd frag-
mentaritásának kettős indexe van: új és új totalizációkra szólít fel, az újraolvasás 
horizontváltásában és határátlépésében destabilizálja is ezeket. A fragmen-
tum/fragmentarizmus lényegében véve olvasási alakzattá, recepciós attitűddé 
válik, amely az újra-olvasás dinamikájára, potenciáljára vonatkoztatja magát. 
A tárgyi töredékesség kérdése ezáltal elveszíti indokoltságát, úgy azonban, hogy 
ez magával vonja az esztétikai autonómia szubsztanciális megalapozásának fel-
számolódását is.51 A nyelvi fragmentaritás temporalitása ezért csakis recepciós 
közreműködéssel képes az alteritáshoz való viszony alapjává válni: ebből a 
szempontból pontosítandó az a képlet, miszerint - ellentétben a schlegeli múlt-
jövő kettősséggel - a Rilke-féle fragmentum létmódja „tiszta jelenbeliség" 
lenne.52 A múltbeli és jövőbeli totalitásra való referálás felfüggesztése szempont-
jából ez nyilván így van, mégsem mellékes, hogy a „Du mußt..." felszólítása két-
ségbevonhatatlanul jövőbeliséget implikál, ekképp éppen a „Ding" önmagában 
való létét - amely mint detotalizált egység a jelenbeliség nézetéből látens 
módon egész-képzetet feltételez, jóllehet csakis negatív módon képes meg-
határozni a fragmentumot - nyitja fel és teszi ki a kiszámíthatatlan temporális 

50 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A befejezett' műalkotás - a befogadás illúziója és az olvasás retorikája 
között. In: uő: A megértés alakzatai. Debrecen, 1998. 22. 

51 Vö. Peter Horst N E U M A N N : Rilkes Archaischer Torso Apollos in der Geschichte des modernen 
Fragmentarismus. In: Fragment und Totalität. 270-271., ahol a szerző „művészet és nem-művészet" 
elkülönítésének kérdésességére utal, amely a Rilke-vers „jövőbeli inskripciőja" lehetne: ha nem vesszük 
szó szerint a következtetéseit, akkor e z - a z utólagosság módosító nézetéből - az esztétikai megértés mint 
önmegértés antropológiai dimenziójára is vonatkoztatható. 

52 Vö. i. m. 270. 
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történésnek. A fragmentum jövőiségét Schlegel inkább az idősík (konkrét tem-
poralis dimenzió) értelmében tételezi, Rilke viszont a heideggeri jövőbeliségnek 
a temporalitás egészét konstituáló (/éfrehozó) funkciójaként értelmezi. A „szo-
bor", illetve a szemlélő nézésének párhuzamossága és részleges egybeolvadása 
ezért - mint temporális egyidejűség, nem punktuális egyszeriség - más recep-
ciós móduszt előfeltételez: a recepciós nyitottság eszerint a „műnek" magának a 
lehetőségfeltétele, a fragmentaritás így, eltávolítva alaktani emlékezetétől, a 
beszéd kölcsönösségének alapmozzanatát képezi; míg Schlegelnél inkább az 
egyirányúság (a „tökéletesség" felé) mondható dominánsnak, ahol „múlt" és 
„jövő" viszonya nem differáló egymásravonatkozást, hanem szimmetrikus kom-
plementaritást jelöl. 

A saját megalkotása — a Bahtyin-idézet értelmében - csak az idegenen 
keresztül történhet: az Örök változás szerint: „Mialatt csodáltál, csoda lettél", ez 
akár Rilke versére való célzásként is érthető, főleg, hogy itt is a múlt emlé-
kezetének nem-identikus voltáról esik szó - „a hova lett / nem azt mondja, hogy 
nincs!" —, és a „csodálás" mint az olvasás/megértés kétirányúsága („Te, vagy 
én?") ebben a kölcsönösségben láttatja az (ön)megértés lezárhatatlanságát: „Mi 
vagy? Ne szégyeld: örök változás!" A fragmentaritás ambivalens módon egyszer-
re jelöli a saját határait és ezen határok átlépésének lehetőségét, a totalizáció 
nyelvi ideiglenességében és temporális feltételezettségében az újra-másként-
értés folytatódására utalva. A „mű" auratikusságát az újraolvasás (mint határát-
lépés) számolja fel, az esztétikai distancia funkcionális (nem ontológiai) jellege 
konkrétan ezért a tovább- és újraolvasás mozzanatában ragadható meg, ahogy 
erről fentebb már szó volt. Esztétikai distancia, illetve önreferenciális aspektus 
és a másság tapasztalatának dinamikus újraolvasása kölcsönviszonyba kerülnek, 
úgy, ahogy ez képiség és zeneiség kapcsolatában jutott kifejezésre. Ez az 
összjáték — mind stmkturálisan, mind tematikailag — felidézheti Nietzsche azon 
művét, amelyben az esztétikai megértésként felfogott újraolvasás mint fragmen-
táció modern hatástörténete korai meghatározó impulzusát kapta. A tragédia 
születése nevezetes fogalompárja, az apollóni, illetve a dionüszoszi bizonyos ér-
telemben éppen képiség és zene összefüggésében kerül elemzésre.53 A Nyitány 
a „tücsökzenét" félre nem ismerhető módon dionüszoszi attribútumokkal ruház-
za fel (főleg az Óriás szívben és a Férgek, istenekben), a képiség aktivizálása pe-
dig ezzel analóg (Táj épül, omlik). Másrészt mindkét szöveggeneráló elv - a 
hangzás és képiség - magán viseli az önreferencialitás indexeit (amelyet Nietz-
sche még az apollóni „Schein" kategóriájával jelölt). Ez a kettősség így szét-
választhatatlanul beleíródik a Tücsökzene szövegébe: az esztétikai létmód 
következtében válhat az így közvetített másság („dionüszoszi") tapasztalattá, ha 
képiség és zeneiség az aktív átsajátításban fejthetik ki a maguk megváltoz-

54 „Milyen esztétikai Itatás keletkezik, ha a két, egymástól független művészi erő, az apollóni és a 
dionüszoszi, együttesen fejti ki tevékenységét? Vagy rövidebben: miként viszonyul a zene a képhez és a 
fogalomhoz?" NIETZSCHE: Sämtliche Werke. Kritische Stuäienausgahe in 15 Bänden. (Hg. von G . COLLI 

und M. M O N T I N A R I ) . Band I. München/Berlin/New York, 1980. 104. 
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tató/átalakító potenciálját. A Tücsökzene/,.tücsökzene" ezért nem pusztán ön-
magára utal: a Nyitány alapszituációjának gyakori visszatérése - mint perma-
nens parabázis - a megszakítottság kettős funkcióját létesíti. Az önreflexív keret-
ben egyrészt a „tücsökzene", a „mű" megszólaltatásának nem magától értetődő 
műveletére vonatkozik, úgy azonban, hogy - az önreferenciális mozzanaton túl-
menően - annak feladat-jellegét, a „zene" értelmezésnek való kiszolgálta-
tottságát is exponálja. A fragmentáris olvasás ekképp lezárhatatlanná válik: 

Másnap kótázni kezdtem... Ti, mire 
virradt, zártátok a magatokét; 
s lám, az én nótám ma is töredék. 

(Töredék: a tücskökhöz) 

A parabázis nem egyszerűen defigurációt jelent így, hanem az esztétikai tapasz-
talat - mint benne- és kívüliét - szinkrón létmódjának színrevitelét. A reflektált 
distancia lesz az, ami lehetővé teszi a zenei/képi észlelés különleges pregnan-
ciáját - ez természetesen nem az imaginárius autonóm voltát jelenti, ellenkező-
leg, tapasztalatának állandó megújíthatóságát, illetve mássá-tevését. A képi-
ség itt egyszerre utal a fenomenalizálásra és ennek feloldására — akárcsak 
Nietzschénél54 - , sőt ezen túl vizualizáció és önmegértés antropológiai 
szétválaszthatatlanságára. A „rendezni" többértelműsége erre is vonatkozhat: „a 
zűrzavar, amit most rendezek" (Táj épül, omlik) sorban a „rendezés" ezért a 
létesítés értelmében is olvasható, az „elrendezés", illetve a színházi konnotáció 
mellett. A „zűrzavar" ugyanis nem az esztétikai illúzió képzetét erősíti. Persze, a 
létesítés nem autonóm létrehozást jelent - hagyományos esztétikai értelemben 
- , inkább a konstruktív átalakítás (és ezáltal /éíre-hozás) primér műveletét, mint 
valaminek a megrendezését.55 A Kigyúl a csillag is hasonló módon értelmezi, 
az emlékezet összefüggésében: 

kigyúl a csillag, ha rágondolok, 
ha te idézed, - mint bűvös Jelen 
áll körűi egész elmúlt életem, 
s ezt te akartad így, te rendezed, 
Múzsák anyja, anyám, Emlékezet! 

54 Vö. i. m. 153. „tragédia előadásánál nézni is akarunk, ám egyúttal arra áhítozunk, hogy a látványon 
túllépjünk: hasonlóképp, e lelkiállapotot a művészileg alkalmazott disszonanciát illetően is csakúgy kell 
jel lemeznünk, hogy hallani akarunk, s egyúttal arra áhítozunk, hogy túllépjünk a hallottakon." Az 
esztétikai tapasztalat A tragédia születése-beli értelmezését tárgyalva hasonló eredményre jutott Günter 
FIGAL is Nietzsche-monográfiájában. Nietzsche. Eine philosophische Einführung. Stuttgart, 1 9 9 9 . 6 5 - 1 0 2 . 

55 A Napfény és viharibb.) című versben is megismétlődik ez a kettősség, a zárlat reflexiójában - „min-
d e n egyszerre rend és zűrzavar" - , amelynek időisége az ismert eljárás szerint ambivalens jellegű: épp-
úgy vonatkozhat a felidézettre, mint a felidézés folyamatára, persze, nemcsak a vers immanensf?) kon-
textusában, hanem az iterációs elemek pragmatikájának következményeként. Újabb példa arra, hogy az 
időiség relativizálása kölcsönös, egymást feltételező viszonyban áll az ismétlés tropológiájávai. 
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A „minden egyszerre rend és zűrzavar" tapasztalata „az individuális világ 
[dionüszoszi] felépítését és lebontását"56 mint a disszonancia és a fragmentaritás 
nyelvi magatartását ekképp az olvashatóság temporalizálásával, az „örök vissza-
téréssel" helyezi korrelativ viszonyba. A fragmentálás, a már megalkotott lebon-
tása és újraértése mint recepciós igény a „vég" áthelyezésében is megnyilvánul: 
ennek teljesítménye a „vég" - és ezáltal a fragmentum - ambivalens ter-
mészetére utal. A „vég" alakzata antropológiailag a másság figurációjaként is 
felfogható, amelynek elismerése amazt egyúttal a saját cezúrájaként, parciali-
tásaként inszcenírozza.57 Ha azonban a parcialitás nem valamely szinek-
dochikus hiányképzetet jelent, hanem a másságra való ráutaltsággal egyen-
értékű,58 úgy a „vég" alakzata kettős funkciót kap: egyszerre zár le és nyit meg, 
anélkül, hogy az egyidejűség eme mozzanata egy vonalszerű egymásutániság-
ban lokalizálható volna. Ezt az ambivalenciát fentebb a fragmentum köztes 
státuszaként ismertük fel és az ismétlés tropológiai-temporális működéséből 
származtattuk. A vég funkciója a Tücsökzené ben szintén az ismételhetőség 
közegében nyilvánul meg: a „véges időbeliség" a mássá-válás - a másság meg-
tapasztalhatósága - mint „ciklikus visszatérés"59 lehetőségét létesíti. A vég 
megszakitottsága szükségszerűvé teszi a részlegesség mozzanatát, az idegen 
ekképp sosem lesz teljesen átsajátítható. A Tücsökzene természetesen nem ma-
rad meg ennél az apóriánál, a vég nem rögzíthető létmódjában - mivel ez a saját 
határait nyilvánítja meg, ugyanakkor átlépésük szükségességét posztulálja - a 
kiszámíthatatlan jövőbeli tapasztalat elváráshorizontját nyitja meg és funkciona-
lizálja az esztétikai tapasztalat nyelviségének összefüggésében. A retorikai én 
ekképp szintén önmagára utalás és nyitottság, saját és más performatív keresz-
teződésében lesz személytelen karakterűvé és multiplikálódik a szöveg tropoló-
giai rendszerében: 

Hallod, hogy cirpel a szentséges éj? 
Nyílik a lélek: magát figyeli, 
de ráfonódnak a tér idegei 
s végtelen magasság és mélység között 
fortisszimóba csap át a tücsök: 
szikrázik az i és pendül az ű, 
ü-rü-krű, kri-kri: telten s oly sűrűn, 

4FI N I E T Z S C H E : i. m. 1 5 3 . Nem véletlen, hogy A tragédia születésének dekonstruktiv értelmezései is 
„kezdet és vég közötti egység autoritásának" leépítését, illetve ismétlés, zene és kép viszonyának frag-
mentációs jellemzőit állítják középpontba. VÖ. Paul de MAN: Genesis and Genealogy. In: uő: Allegories of 
Reading. London/New Haven, 1 9 7 9 . 7 9 - 1 0 2 . és Carol J A C O B S : The Stammering Text... The Birth of 
Tragedy. In: uő: The Dissimulating Harmony. Baltimore, 1978. 3-22. 

47 Vö. ISER megjegyzésével. In: Karlheinz S'riERLE-Rainer W A R N I N G (Hg.): Das Ende - Figuren einer 
Denkform. München, 1996. 666. 

4 8 V Ö . JAUSS: Alter Wein in neuen Schläuchen? Bemerkungen zum New Historicism. In: Wege des 
Verstehens. 311. 

4 9 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története. 43. 
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oly visszhangosan, s úgy gyűrűzve, mint 
sziget körűi a hah ostroma: mind 
teltebben, ahogy tavaly s azelőtt 
s ahogy mindig fog: sződd magadba, sződd 
bele magad a szövetébe és 
sóhaj leszel és megkönnyebülés, 

(.. .kilátón...) 

hisz máris az vagy [...] 

(...a nagy, kék réten...) 

A Közjáték zenei módon, kódaszerűen mintegy összegyűjti a ciklus fő motívu-
mait, a „vég" pregnanciája pedig már az aktuális ismétlés jövőbeli horizontjának 
széttartó jellegét szignalizálja: 

s egymásba szédül a bent és a kint 
és zeng a hang és zsongva ring a rét 
s ahogy szíved átveszi ütemét, 
mintha egy gömb fénytág felületén 
robbanna rólad, úgy hagy el az Én [...] 

A saját átlépésének a másság ellenállásán keresztül bekövetkező tapasztalata 
itt már feltűnő módon nélkülözi az „olvashatóság" metaforikáját. A más valóság-
ba való bekerülés felfüggeszti a tárgyiasító autonómia képleteit: a „sziget körül 
a hab ostroma" diffúz képisége nem véletlenül válik éppen itt meghatározó 
szerepűvé, ahol a vég tapasztalata a leghangsúlyosabban különbözteti el a szub-
jektumot önmagától. A „zenében" konstituált másság antropológiailag talán itt 
hozza leginkább közel a szubjektum radikális megváltoztatásának tapasztalatát. 
A „vég" funkcionális áthelyezése - nem egyszerű feloldása - ezért is követ-
kezhet be: a világ fikcionalizálása az egyirányú olvashatóságon keresztül ugyan-
is mindig rögzített eszkatológiai perspektívába kényszerítené a vég figurá-
cióját.60 Az imaginárius felszabadítása a másság közvetítésében viszont túllép az 
eleve adott világrend (emlékezetének) kódjellegén, mint ahogy a szubjektivitás 
formális szerkezetének szembeállításon nyugvó felfogásán is. Az elképzelt halál 
fikcionalitásindexe így nem annyira az idegen vagy a más, mint inkább a saját 
„eltávolításában", a hozzá való viszony megkettőződésében töltheti be szerepét: 
az újraértésnek az imaginárius aktivizálására való ráutaltságából adódóan. 
A „elképzelt" az ismétlésre is utal - ahogy a Közjáték ezt megvalósítja —, és az 
Utójáték valóban egyszerre folytatja és ismétli az őt megelőző részt („tücsök-
zenében új tücsökzene"). Az „ébredés" mozzanata a Szorongásban metoni-

6 0 V Ö . M A R Q U A R D : Kunst als Antißktion. 
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mizálja a két rész kapcsolatát, ugyanakkor fikcionalizálja is, amennyiben az 
emlékezet funkciója itt ismét a szövegközi összefüggések közegében lesz 
megragadható. A hasonlatok gyakran vonatkoztatnak egymásra nyelvi, szövegi 
eredetű szemléleti elemeket a tapasztalás ettől látszólag eltérő módjaival, oly 
mód, hogy a vizualizálásban mint megértésben ezek el sem különíthetők 
egymástól („És kezek megint, / kezek, fenyegetően, tétován / s szolgálat-
készen... ahogy a cigány- / mesékben!... [...] Másznak a falon, / átinognak a 
csukott ablakon / s szétolvadnak a levegőbe, ki / s be, [mint Macbeth 
boszorkányai]"). A „cigánymesék" és „Macbeth boszorkányaidnak kontaminá-
ciója ezért világtapasztalat és esztétikai érzékelés rétegzett összefonódására utal, 
a zárlatban pedig ironizálva is az „olvashatóság" tárgyiasító - megfejtésen ala-
puló - elvárásait: „Kezek. Sohák. Mindigek. Mindenütt. / Csak nem gyúlnak 
nyomukban lángbetűk!" 

Az Utójáték darabjai között igen laza a kapcsolat - talán még inkább, mint a 
Tücsökzene más részeiben —, ekképp itt a fragmentarizált forma és olvasásmód 
fokozottan juthat érvényre. A Helyzetek és pillanatok alcím által jelzett kataló-
gus-jellegű szerkezet olyan diszkontinuus vonatkoztatási keretet képez, amely-
ben fontos szerep juthat az olvasói aktivitásnak. Az elképzelt halál imaginárius-
zenei történéséhez képest itt inkább reflexív viszonyok jellemzőek, mind az 
egyes versek jelenetezésében és szerkezetében (például párbeszédszituációk, 
különböző „idejű" emlékezések reflexiói, diszkurzív-pragmatikai megket-
tőződések - például 36O., 364.), mind pedig a szövegközi kapcsolatok meta-
funkcionális minőségét illetően. A fokozott reflexivitás mintegy a többszintű 
átjárhatóságot inszcenírozza az egyes textuális szintek között - az olvasás 
mozgása így megváltozik: a zenei realizáció prezencia-jellegéből, önlétesítő 
aspektusából jelölten a distanciált-parciális nyelvi aktualizálás játékterébe vált 
át. Ekképp itt ismét a kontingencia felől nyílik meg az „egész" vagy a keret-
funkció potencialitása - nem fordítva - , az egyes versek közötti viszonyok 
meghatározatlansága mondhatni idézőjelbe helyezi az integratív konstitúciót 
(ahogy korábban a Mi még? megfogalmazta: „ahogy / Kína mondja: a Tízezer 
Dolog [...] Tízezer dal, kép és szobor [...] Tízezer álom, vers és gondolat [...] 
így a leltár is töredék..."). Az egyes versek közötti viszonyok meghatározat-
lansága konstruktívabb befogadást tesz szükségessé: az újraolvasás ekképp már 
itt működésbe léphet, nem pusztán a szöveg végétől a kezdethez való vissza-
fordulásban (ahogy ezt az Elismerés explicite is jelzi a „majdnem-kész 'Tücsök'" 
felolvasásának inszcenírozásával). A mediális perspektíva megváltozása tehát 
nem tünteti el a másik távlatot: a megszólaltatásban létesülő újraolvasás a szét-
tartás tapasztalatát oly mód képes dinamizálni, hogy aktív végbemenésként 
inszcenírozza. A kontingencia fragmentációs érzékelését már valamely virtuális 
összetartozás horizontja is feltételezi. A „leltár" „töredék" volta ugyanis az „egy-
helyt cikázó kép-zene" befogadása és „kótázása" közötti fragmentáris viszony-
ból származik.61 Meghatározottság és meghatározatlanság aszimmetrikus köl-

01A Töredék: a tücskökhöz es-лк egy versnyi különbséggel előzi meg -a Mi még? című darabot. 
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csönviszonya szöveg és megszólaltatás kontextuális közegében, annak 
dialogikus történésében alakul: temporalitása nem puszta szekvenciális osz-
tottságot jelent, hanem egyidejű — de nem konvergens - létrejövést. A katalógus 
széttartó poetológiáját már A túlsó part (154.) vég és kezdet összekapcsolásával 
értelmezte: 

ahol úgy ringunk, mint tücsökzenén, 
ahol már puszta közeg az egyén, 
ahol én jártam. Minden pillanat, 
ami csak rávesz, hogy felejtsd magad: 
ami, álmodva, a vég gyönyöre, 
s ha ébredsz, a költészet kezdete. 

Az „álom" és „ébredés" szemantikai emlékezetén keresztül a Közjáték és az 
Utójáték kapcsolata „vég" és az utána következő személytelenítés — az indivi-
duumhatárok túllépésének - viszonyaként tárul fel. A személyen túli instanciák 
meghatározó közbejötte abban érhető tetten, hogy a Közjáték alapvetően intra-
textuális emlékezetét itt szövegközi vonatkozások és transzpoziciók írják télül 
és szolgáltatják ki az esztétikai tapasztalat - mindig másként aktualizálódó -
megelőzöttségének. A hasonlat intertextuális alakzata itt már csupán az így 
kialakuló játéktér kettős horizontjára utal, anélkül, hogy be is töltené annak 
„üres" helyeit: 

Oly szívdobogtató 
volt a küzdelem és oly megható [...] 
s oly szép, bár nem értettem, az egész 
véres és tiszta együttműködés, 
villámtudásé s halk szerszámoké, 
hogy húsz perc múlva gördült (kifelé!) 
a beteg... Az én hunyt szemem pedig 
más hősöknek idézte tetteit... 
Elmúlt? - El! - Akár a marne-i csata! 

(Műtőben) 

Az applikáció eme kettős - intra- és intertextuális - meghatározottsága a kon-
struktív emlékezet iterábilis közegében persze nem választható szét: A túlsó part 
vég-figurációjának a Kigyúl a csillag szemlélete az ekvivalense: 

mások vagyunk mi, oly személytelenek, 
mintha maguk az évek, egykori 
dolgok akarnák újrakezdeni 
álmukat bennük. 



302 Lőrincz Csongor 

A vég áthelyezése az Utójáték ban ily módon a retorikai én kontextusában 
történik, a fragmentáris olvasás széttartó impulzusai által támogatva. A Hólé 
című vers Babits Ősz és tavasz Mzöííjének („amit írtam, a tavasz sárvize elsodor-
ja") allúziójaként és József Attila Szappanosvíz című versének hipertextusaként 
is olvasható: a két poétikai és individuumszemléleti paradigma szembesítése 
nem hagyja azokat változatlanul. A Babits-versnek a fragmentálást negatív elő-
jelekkel értelmező hangvételével szemközt a Hólé sokkal inkább a József Attila-
versben találja meg az „én" nyelvi el-helyezésének autentikus módozatát, amely 
a kiszámíthatatlan, személyen túli történést teszi meg ama refiguráció fel-
tételezőjévé. A Babits- és a József Attila-szöveg párbeszéde ezért aszimmetrikus 
jellegű, de ez mondható utóbbi és a Hólé kapcsolatáról is, hiszen az inszce-
nírozás módja mondhatni exponáltán különbözik. A Szappanosvíz térbelisége 
tartalmaz értékvonzatokat, amelyek a pragmatikai én parciális hiánytapasztalatát 
artikulálják („én is szállnék..."), a Tücsökzene darabjában viszont a személyte-
lenedő beszéd felfüggeszti fent és lent statikájának képzetét: „igyekszik, ahova 
jutnia kell: / Dunába, földbe... (Vagy az égbe fel!)..."62 Persze, a Szappanosvíz 
beszélője is köztes szituáltságban, nem rögzített pozícióban „helyezkedett el", 
mégis a mondottság hogyanjának a köztességhez való viszonya nem feltétlenül 
volt affirmativ jellegű, inkább a tragikus akcentust lehetett kihallani belőle. 
A Hólé a fragmentumot a „vég" áthelyeződésével hozza kapcsolatba, amely az 
olvasás, a megszólaltathatóság terének megnyitását eredményezi. A fragmentum 
ekképp folytonosan átalakul: mert másra - a már olvasottság következtében 
rajta túlira - utal, nem a teljesség emlékezetére vagy elvárására: 

Most megint indúl... Locspocs rajzait 
mintázza és továbbcsörgedezik: 
holnap már tán nem is lesz más nyoma, 
csak egy életút térképvázlata. 

A Közjáték és az Utójáték narratív összekapcsolása az „este lett [... ] Nagy, ke-
rek / hold száll..." {Búcsú, ...kilátón...) időindexei és metaforikája alapján 
összetettebb újraolvasásnak is teret nyithat. A ,Jaj, nincs holnap! Jaj, nincs föltá-
madás!" - persze, egy másik szinten való - „megcáfolása" és az újrakezdés 
ugyanis egyszerre tartják fent a metonimikus és átvitt jelentések aktualizál-
hatóságának lehetőségét: a Holdfogyatkozás ideje („éjfél s egy között") nyilván-
valóan az új napra, a „holnap"-ra utal, a „van a Földön túl is esemény" pedig a 
„föltámadás" metaforikus garanciája lehet. Ha ebből úgy is tűnik, a tropológiai 
kettősség mégsem jelentéstani transzparencia eredménye, mert csak ekként vál-
hat eldönthetetlenné: a Régi és modern „örök helyzete" az „áthajolt / delén az 
éj", illetve az „Éjfél van" idejét is egyaránt jelöli, ami ott az iteráció egyide-

62 Észrevehető a kapcsolat az Ami nem énnel (189.), ahol ez az eljárás e ldönthete t lenné teszi a 
beszélőt „övező" térbeli viszonyokat: „Ahova / néztem, harmatként fölivott a táj; / felhő árnyéka (...] el 
ne vígy, / parányi szellő!..." 
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jűségében elsődlegesen modális-recitációs feltételezettségű volt. A Holdfogyat-
kozás és az őt megelőző versek aktív nyelvi-temporális egymásravonatkoz-
tatását nem (csupán) ők maguk, de a Régi és modern szövegközi és intervokális 
kontextusa is megalapozta. „Szó szerinti" és „átvitt" jelentés megkülönbözte-
tésének tehát nem a szemantika, hanem a nyelviség, a megszólaltatás inter-
textuális és iteráhilis dinamikája mennek elébe. Mindez azért válhat fontossá, 
mert az „én"-t a másság tapasztalatának kiszolgáltató Holdfogyatkozás alapvető 
pretextusa Kosztolányi Hajnali részegség című verse lehet: 

Ünnepély ma a megbűvölt világ 
s nagy némajáték: éjfél s egy között 
Árnyképünk hegye lassan átsöpört 
az égi Gömbön s úgy üzent felém, 
hogy van a Földön túl is esemény. 
De, lám, a csillag újra gyúl s tovább 
hinti az űrbe halk álomporát. 
Bár meg se moccan, rohan minden út. 

Az új önmegértés mint „a részesültség tapasztalata"63 fundamentális módon 
nyitja meg a szubjektumot a mássá válásnak és ezzel párhuzamosan - önreflexív 
szinten - a „mű" olvashatóságát az ismétlés temporális elkülönböztető hatásá-
nak. A mássággal való találkozás imperszonális karakteréből adódóan a szöveg 
önérteimező rendszere nem határozza meg az „esemény" mibenlétét, csupán 
felkínálja konkretizálásának lehetőségeit. A transzcendencia távlata („föltá-
madás") ezért a potenciális jelentések egyikeként van jelen a befejezhetetlenség 
poetológiájában, míg Kosztolányinál a történés bizonyos összegzését inszce-
nírozza: „mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak / vendége voltam." A Hold-
fogyatkozás hasonló dikciójának („van a Földön túl is esemény") eltérő funkciói 
vannak, amelyek a parcialitás következtében adódó le-nem-zártságot hangsú-
lyozzák („De, lám...") és a fragmentáris nyelvi magatartás újraolvasást generáló 
létmódjára utalnak. 

A fragmentaritás nyelvi-temporális vonatkoztathatóságának egyik fő mozzanata 
az eldönthetetlenség lesz: hol azért, mert a rajta túli nézetéből lesz a fragmen-
tum fragmentummá, hol azért, mert előkészíti az önmagán túli megtapasztal-
hatóságát. Éppúgy vonatkozik az evidencia tapasztalata és az ezt lefedni sosem 
képes inszcenírozás mindenkori különbségére, mint a még nem létező ima-
ginárius kontextualizálására.64 A zenei konfiguráció nyelvi transzpozíciója és 
ennek specifikus textuális feltételekkel való ütköztetése pedig a két médium 
közötti termékeny feszültséget inszcenírozta. A „zenei" végbemenés tette 

6 3 KULCSAR S Z A B Ó Ernő: A megértés alakzatai. 1 0 9 . 
64 Vö. ISER: Das Fiktive und das Imaginäre. 504-515. 
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lehetővé szöveg és imaginárius aktív egymásravonatkoztatását, oly mód, hogy 
ez a határátlépés - a mű határainak felnyitása a receptív folytatódásban - jóval 
tágabb értelmezési relevanciamezőt aktivizált (valamely organikus egység-
képzettel szemben). Ez a konstitutív szerep ugyanakkor a mediális összefüg-
gésben a szövegiség horizontjába íródik vissza - „már régen nem a réti zenét / 
kótázom, hanem ezt - a magamét!" - , vagyis fenntartja mű és realizáció 
funkcionális különbségét. A megszólaltatás azonban „része" is a műnek, az 
értelmezés ekképp már ismétlése annak, ahogy a „mű" is a szöveg mediális 
materialitásának. Tücsökzene és „tücsökzene" ekként nem választhatók teljesen 
szét, a zenei performancia és a nyelvi tranzitorikusság diszkontinuus viszonya 
egyszerre nyilvánítja meg a „mű" határait és törli azokat. A befogadói realizáció 
ezért fragmentum és „mű" köztességében szituálódik: mind a nyelvi potencia-
litás, mind pedig az aktív megszólaltatás kontingencián túlhaladó működését 
perspektiválja, de sosem szimmetrikus módon. A fragmentum ezért váltakozóan 
lesz témává és horizonttá, előzetes megértés és értelmezés dinamikus össz-
játékában: az esztétikai tapasztalat alapvető teljesítménye — a másság/idegen 
érzékelése és közvetítése — és annak jelentésképző funkciói közötti interak-
cióból fakadóan. A fragmentáris beszéd Tücsőkzene-heli formája arra utal, hogy 
eme beszéd megtapasztalása - mint az interpretációra való felszólítás — már a 
megértő észlelés primér teljesítményében játékban hozza a fragmentumhoz való 
viszonyulás többrétűségét. A fragmentum ekképp nem adottként van jelen, ha-
nem a totalitásillúzió lebontásában keletkezőként, ami ugyanakkor tovább is 
utal az eme lebontást lehetővé tevő - ám inverz módon ebből is táplálkozó -
jövőbeliségre mint az imaginárius vagy a nyelv emberen túli hatalmának 
aktivizálására („tücsökzenében új tücsökzene"). Ez olyan kölcsönösséget jelent, 
amely az eldönthetetlenség, illetve a játék móduszában lesz koegzisztens jel-
legűvé - a fragmentáris nyelvi magatartás temporális jelentésképző erejének 
betudhatóan. A fragmentáltság mozzanata eszerint nem lokalizálható mint 
olyanként a közlés-esemény és értelmezés kölcsönösségének terében, a szöveg 
nyelvbe való visszatérésének folyamatában.65 

A fragmentáris beszédszerűség az újraalkotásra szólít fel: az így létesülő nyel-
vi konstelláció diszkontinuitása az ismételhetőség struktúramozzanatává alakul. 
(Nem pedig az elveszett vagy még megszerzendő totalitás szempontjából, ami 
nagymértékben uralja a töredékességről szóló számos diszkurzus negatív 
metaforikáját.) A Tücsökzenében ez olyan virtuális teret képezett, amely első-
rendűen az intermediális feltételezettségű „mű" interpretációs létmódjában jutott 
szerephez: a „zene" értelmezése egyszerre allegorizál és lép túl a hallottakon, 
nemcsak a megszólaltatás performatív horizontja, de annak textuális-konfigu-
ratív elkülönböződése felé. Ezzel összefüggésben a szövegközi kontextusok 
modális feltörése, ezáltal rögzített jelentésviszonyaik túllépése, átírása ezen kon-

65 „a megér tés minden nyelvi aktusa a nem-artikulált és a még art ikulálandó horizontját létesíti. 
A megértés nyugvópontra nem-jutása így magában a megértés természetében van megalapozva". Karl-
heinz STIERLE: Dimensionen de Verslehens - Der Ort der Literaturwissenschaft. Konstanz, 1 9 9 0 . 1 5 . 
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textusok megtöbbszöröződését és egyidejűsítését hozta magával - a mondottság 
hogyanjának mindenkori interpretációs teljesítményében. (Amelyet értelem-
szerűen sosem lehet a szinekdoché vagy más hasonló trópus logikájában elhe-
lyezni.) Nem véletlen így a szövegközi viszonyok összeszövődése a modalitás, 
a dikció, műfaji kódok, betűszerűség stb. jelentésképző szerepével — ez a köl-
csönösség az itt beszélő „hangok" iterabilitását, az ekképp megképződő lírai 
beszéd nyelvi alanyának a többféle kontextusok általi feltételezettségét teszi a 
receptív műveletek premisszájává. A kimondás vagy közlés-esemény nyelvi énje 
— mint „üres hely" - mindaddig néma marad, amíg a hang-kölcsönzés aktusában 
meg nem szólaltatják: ezt tehát újra és újra végre kell hajtani. A megszólaltatás 
azonban sohasem lehet átfogó szóra-bírás - a „némaság" inskripcióját mindig 
magán viseli, ami itt a nem-kimondott más lehetséges kontextusok közbejöt-
téből fakadó újramondás iterábilis mozzanatát teszi szükségessé (ahogy ez a 
Sírfelirat - mint speciálisan a „némaságra" irányuló nyelvi tettet tematizáló 
szöveg - esetében volt látható). A lírai fragmentaritás receptív móduszában -
lévén, hogy ebben a műnemben nem szukcesszíve szerveződő, hanem radiká-
lisan szimultán kontextusokról van szó66 - kevésbé lehet lokalizálni a fragmen-
tum „határait", sokkal inkább ezek folytonos eltolódásáról, elhelyeződéséről le-
het beszélni.67 Mivel a líra „én"-jének meghatározatlan jellege abban áll, hogy 
nem tölti be faktuálisan, hanem lehetővé teszi a kontextusok interferenciáját, az 
„én" befogadói konkretizálása olyan diszkurzív művelet kell legyen, amely a 
kontextusok összjátékában konstituálódik. Mint aszimmetrikus - a „némaságot" 
elkerülhetetlenül jelző - aktus impulzusokat is ad azok pluraiizálódásának, 
amely így mindig más kapcsolódási lehetőségekre is utal, éppen mert az „én" 
figurációja is kontextusok ideiglenes kapcsolódásaként jött létre, ami aktív 
olvasói tevékenységet előfeltételez. A lezárhatatlanság nem valamely egész-
képzet elérhetetlenségéből, inkább plurális jelentéslehetőségek, a többféle 
értelmezési modalitás egyidejű jelenlétéből, ezek feszültségének feloldhatat-
lanságából ered. Kognitív és performatív nyelvi lehetőségek eme ambivalenciá-
ja úgy szólít fel a jelentésalkotásra, hogy egyúttal a parcialitás mozzanatát írja be 
abba, ami az újraolvasás potencialitásának kölcsönöz aktív relevanciát. A vég-
leges megértés (lehetetlenségének) helyébe tehát az ismételhetőség kerül, a vég 
alakzatát egyszerre láttatva így cezúraként és átléphetőségként. Az ismétel-
hetőség nem puszta szerialitást jelent: inkább a szöveg ama médiumfüggő mate-
rialitásából táplálkozik, amely mindig is már „művé", mátrixszá szerveződik. 
Médium és szöveg viszonya keret-funkciót létesít, ezzel egy időben pedig 
artikulációs igényt is. (Nem valamely „üzenetnek" vagy „egésznek" az artikulá-

<!6Vö. Karlheinz STIERLE: Die Identität des Gedichts - Hölderlin als Paradigma. In: O. M A K Q U A R D -

K. STIERLE (Hg.): Identität. München, 1 9 7 9 - 5 0 5 ^ Í 2 7 . és ISER: Figurationen des lyrischen Subjekts, i. m. 
7 4 6 - 7 4 9 . 

67 Talán erre szolgáltathat - bár nem feltétlenül pe rdöntő - bizonyítékot az a jellegzetesség, hogy 
epikai művek értelmezésénél a textológiailag bizonyítható töredékesség vagy befejezetlenség általában 
lényegesebb szerepet szokott játszani, némileg eltérően a lírainterpretáció gyakorlatától. 
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cióját, hanem nyelvi közlésigényt, ami az - adott - receptív megszólaltatásban 
jön létre.) Ezért lehet fontos az, hogy nyelvi műalkotások esetében a fragmen-
taritás kérdése az értelmező távlatának is függvénye, a Tücsökzene szerint magát 
az értelmezői mozgást is - kölcsönös módon - köztes helyzetűvé teszi. Nem le-
het tehát integráns szerepet tulajdonítani neki: a fragmentumnak itt nem az 
„egész" képezi a horizontját, hanem az a teljesen sosem aktualizálható imagi-
nárius, amely felől a szöveg mint „mű" nyilvánulhat meg. Fragmentum és „mű" 
dinamikus összjátéka recepció és szöveg konvergenciájában létesül: folyton ho-
rizontot képeznek egymásnak, úgy, hogy ebben a kölcsönösségben eldönthe-
tetlenné válik az azonosításuk vagy rögzítésük. Nyitott viszonylatot képeznek — 
amelyet semmilyen kibékítés nem képes betölteni vagy feloldani - , ennek 
dinamikája a szöveg és imaginárius közti erőteret szabadítja fel. A decentrálás az 
újrakezdést teszi lehetővé: nem a végtelenre, az abszolútumra vagy a szintézis 
felé nyit - mint a fragmentumtól elválasztottra —, inkább a fragmentáltság és 
lehetséges keretezés diszkontinuitásából nyeri a maga impulzusait. így nem 
egyszerűen individuálpozíciók káoszáról és nem is az önmagában integer töre-
dékről van szó, hanem az egész-képzet lebontásából keletkező temporális 
dimenzionalitásról, el-különböződésről, amelyet nem lehet térbeli osztott-
ságként értelmezni. A fragmentum a kettős megszólaltatás létesítette játéktérben 
szituálódik, s mivel nem alkot valamely rajta kívülhelyezett instanciával való 
kontrasztív viszonyt, ezért csak identitásának szétíródásában „létezik". Tücsök-
zene és „tücsökzene" különbsége sem a szembeállítás távlatában, hanem a köl-
csönös átjárhatóság és függőség aszimmetriájában képződik (vagyis semmilyen 
önreflexió nem képes áthidalni ezt a különbséget: a Tücsökzene permanens 
önreflexiói, megszakításai - például a „tücsökzene" vonatkozásában - éppen 
eme differencia felnyitására irányulnak). Az „önéletrajz" befejezetlensége, 
Tücsökzene és „tücsökzene" differenciájának aktívvá válása paradox módon az 
újrakezdést generálja, oly mód, hogy nem puszta ismétlést jelent, de nem is a 
teljesen másba való átlépést, hanem ismétlés és „ismételt" dinamikus kölcsön-
viszonyát. (Ahogy az esztétikai tapasztalat nem abszolút létesítésként, de nem is 
valamely eleve adott rend vagy entitás egyirányú emlékezetével, inkább az újra-
és továbbalkotással volt ekvivalens.) Ebben a decentrált játéktérben az össze-
kötöttség csak az elválasztás virtualitásában válhat aktuálissá és viszont, mint 
ahogy a fragmentáltság már az „egész" dekompozíciójában képződik, tulaj-
donképpen ennek folyamatát, nem valamely végleges különkerülést jelent. 
A decentrált „mű" pedig maga is határai változékonyságának és átjárhatóságá-
nak folyományaképpen válik fragmentummá — nem valamely immanens ok 
által. Az ilyen szövegek esetében esztétikai észlelés és értelmezés aktívabb 
módon vonatkoznak egymásra, ugyanakkor különbözőségük is felerősödik: ez 
a „mű" köztességét inszcenírozza, amennyiben a fragmentáris szövegalkotás a 
szokottnál is jobban igényli az értelmezést és legalább ekkora mértékben utal 
vissza magára, nem-identikus hatására és diszartikulációs észlelésére. A Tücsök-
zene mtermediális konstrukciója, ha lehet, még inkább fokozza ezt: a zenei rea-
lizáció önalkotó poiészisze folytonosan a textuális transzpozíció általi feltétele-
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zettségére vetül vissza és többszöröződik meg. A fragmentum létmódja ekképp 
további indexet kap: a nyelvi diszkontinuitás a („zenei") többszólamúságot 
erősíti, azáltal, hogy mintegy megvonja attól a fölérendelt horizont lehetőségét. 
A hangoltság eme multiplikációját persze már a zenei hangzás és befogadásmód 
természete is implikálja: a fragmentáris mű imagináriusra való fokozott ráutalt-
sága ekképp a mediális kettősségből, ennek megfelelően befogadásmódok 
állandó - és nem rögzíthető - transzgressziójából fakad. Ez az összekapcsolódás 
- a szöveg-médium határainak imaginativ átlépése - összetettebb esztétikai 
érzékelést tesz lehetővé. A fragmentum ezért változóan kerül a nyelvi kontin-
gencia, máskor a polifon határátlépés horizontjába: temporalis köztessége több-
szörös szemiotikai feltételezettségének is eredménye. A fragmentaritás hatás-
összefüggése eme nem lokalizálható köztesség produktív nyelvi eseményét 
képes ezáltal létrehívni. A nem-rögzíthető létmód a Tücsökzene tanúsága szerint 
az esztétikai megértés alapvonásából mint egyszerre kívül- és bennelétből, 
esztétikai distancia és esztétikai tapasztalat nem-identikus voltából származ-
tatható, amely a megértés mindenkori folytathatóságát, a másság tapasztalatá-
nak állandó - de nem tetszőlegesen önelvű - megújíthatóságát teszi lehetővé, 
azaz: „tücsökzenében új tücsökzene" {Nyitány). 



Bécsy Tamás 

A DRÁMAKÖNYVRŐL - AZ ELMÉLET HORIZONTJÁBÓL 

Lukács György a drámaelmélettel foglalkozók közül azon kevesek közé tarto-
zik, akik életük különböző szakaszában vissza-visszatértek ennek a műnemnek 
az elméletéhez. Míg mások - például Friedrich Hebbel - lényegében ugyanazon 
nézőpontnak a variációit írták, az ő nézetei az ideológiai váltás után igen sok vo-
natkozásban módosultak. Ez a közismert tény nem önmagáért fontos. Több ta-
nulmány, könyvrészlet összehasonlítja A modern drámafejlődésének történetéi1 

és az 1910 körül írt drámaelméleteket az 1920 utániakkal; különösen A történel-
mi regény ben kifejtettekkel. Bármily nagy volt is az 1918-ban bekövetkezett 
ideológiai-politikai váltás, a Drámakönyvnek bizonyos részei tartalmazhatnak 
olyan megállapításokat, amelyeket — ha akarjuk - a későbbiek csírájának vagy 
előképének lehet tekinteni. Ha az 1920 után írott műveket vesszük viszonyítási, 
összehasonlítási pontnak, más lesz a Drámakönyvnek és a környékén született 
tragédiaelméleti írásoknak a megítélése, értékelése, minősítése. A későbbi elmé-
letek igazolásává válik. 

A kérdés azt is érinti, hogy Lukács György szellemi vagy elméletírói pályája 
folyamatosan kibontakozó vagy váltásokat felmutató pálya-e? A magam részéről 
Szerdahelyi István megállapításával értek egyet. Szerinte az 1918-ig tartó „szelle-
mi fejlődésrajz" sem értelmezhető „egy lineáris kifejtésben".2 Vagyis a fiatalkori 
művek önmagukban sem egységesek; s különösképpen nem előzményei, csírái 
a marxista korszakban írott elméleti nézeteknek. 

Ez az írás arra tesz kísérletet - noha korántsem esszé-formában és -stílus-
ban hogy a Drámakönyv elméleti építményének legfontosabb pilléreit re-
konstruálva szóljon erről a műről, kizárólag a drámaelmélet horizontjából; illet-
ve megszületésének benső magjáról rögzítsen egy feltételezést, egy gyanút. 
Végül is a drámaelmélet - és az itt nem tárgyalandó drámatörténet - vált mára 
igazán fontossá és kérdésessé. Nem az 1920 után írott művekből visszavetített 
ideológiai-politikai aspektusok. 

* * * 

Azt, hogy a világ egysége, harmóniája széttört, már a 18. század második felé-
ben észlelték. (Friedrich Schiller) Lukács György is ettől az időtől - Lessingtől -
számítja a modern dráma kialakulását. A 19. század előrehaladtával ez a helyzet 

'Eredetileg 1911-ben jelent meg. Az alábbi idézetek a Magvető Kiadó 1978-as kiadásából valók. -
A továbbiakban LUKACS. 

2 SZERDAIIELYI István: Lukács György. Bp., 1988. (Kortársaink) 29-
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és következményei egyre súlyosabbá váltak, s ezért voltaképp minden komo-
lyan veendő író foglalkozott vele. A jellemzés, amit a 19- században adtak, vagy 
a válasz a kor kérdéseire attól függött, hogy filozófus volt-e, illetve hogy az esz-
tétika érdekelte-e a szerzőt, avagy az irodalomnak valamely műneme. 

Lukács György ekkori válasza: a hiteles ember a tragikus ember; a dráma ösz-
szes főproblémája a tragédiára irányul, s ezért a tragédia a legmagasabb rendű 
dráma. 

A modern dráma fejlődésének története az „Elvi kérdések" rögzítésével kez-
dődik; ebben alapjaiban a tragédia formakérdéseit tárgyalja. Nézőpontja tehát az 
„eszményi", a maradéktalanul megvalósított tragédia mibenléte; s ezt a 18. szá-
zad előtti tragédiákban találja meg a drámatörténetben. Nézőpontjába azonban 
beletartozik saját, lényegében megváltozott korának problémaköre is. Ezért ezt 
a részt némiképp színezi gondolatilag saját korának állapota; mint ahogy az „El-
vi kérdések" második fejezete, „A modern dráma" részt az „eszményi" tragédia 
elveire való utalások. 

A tökéletesen megvalósított, az „eszményi" tragédia elméleti gyökerei törté-
netfilozófiájába, a tragédia mint a dráma csúcspontja a speciálisan értelmezett 
drámapoétikai kérdésekbe nyúlnak. 

Az egység, a harmónia, a hiteles emberi közösségek helyett a 18. századtól ér-
telmetlen, lényeg és forma nélküli esetlegességek alakultak ki, s ilyenné vált az 
élet. Ebben a helyzetben kell egésszé, az értelmes életet megvalósítóvá, a lénye-
get kifejezővé és hordozóvá lenni; s ezt csak a tragikus ember valósíthatja meg. 
Nem teheti a fejlődő ember, a bölcs és a vallásos ember sem. Az embernek tra-
gikus emberré kell küzdenie magát. Ez a drámai forma poétikájában úgy fogal-
mazódik, hogy ez a küzdelem emberek közötti megtörténésekben realizálódik. 
A központi alak akarata a meghatározó - vagyis nem mint az előző magyar 
elméletekben - a szenvedély. Az akarat egyetlen célra összpontosul és irányul; 
arra, ami az illető ember centrális életproblémája; ami lényegének teljességét 
igénybe veszi, illetve aminek lénye teljességét adja oda, s így ez a küzdelem sor-
sát jelenti, amiben egész lényét kinyilvánítja. Ez a küzdelem „végsőkig megfeszí-
tett erőkkel vívott küzdelem",3 amely erők a szükségszerűséggel azonosak, s a 
központi hősnek ezért el kell buknia. A lényegtelen életben a centrumra kon-
centráltság következményeként valósul meg a lényeg. A fejlődő ember életében 
minden csak epizód, a bölcset a tettek már nem kötelezik semmire; a vallásos 
ember halálával nincsen vége életének. 

A centrum az a „pont", ahonnan nézve az életet mozgató erők egyensúlyban 
vannak, és ami a 18. század előtti időkben egységes világnézetként létezett, ami-
ben író és közössége egyaránt osztozott. A tragikus hős mindenféle dinamizmu-
sának, a tragédia összes eleme megokolásának a centmmba, a világnézet irá-
nyába kell futnia, és erre, illetve innen hatnia. 

3 LUKÁCS 3 5 . 
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A drámai forma paradoxona, hogy egyfelől ott van a hős élete, ami az előző-
ekből következően teljes és tökéletesen magába zárt univerzum. Másfelől ezt 
érzékivé kell formálni, az ábrázolásnak eszközei viszont térben és időben rend-
kívül korlátozottak; „lehetőleg kis helyen, rövid időben, korlátozott számú 
személlyel kell az egész világ illúzióját keltenie".4 A dráma tehát szükségszerű-
en stilizál, vagyis elhagyja a részleteket, elhagy mindent, ami nem tartozik szo-
rosan a centrális problémához. 

Európában ekkortájt a drámával kapcsolatban már írtak a színházról (például 
G. Craig); mások a szimbolikus drámáról (például az angol A. Symons Play, 
Acting and Music, 1909). írtak kézikönyveket a jól megcsinált dráma dramatur-
giája alapján (például W Archer Play-making, 1912). Az amerikai színházelmé-
letben már azt is hangoztatták, hogy a drámát a színháztól függetlenítve nem le-
het megérteni (például B. Matthews: The Development of the Drama, 1903); 
illetve, hogy az a történet a dráma, amelyet színészek jelenítenek meg közönség 
előtt (például C. Hamilton: The Theory of Theatre, 1910). 

Tragédiáról, lényeges művet W B. Yeats írt, 1910-ben, The Tragic Theatre 
címen. Elutasította, amit a kritikusok hangoztattak, hogy tudniillik a jellem a drá-
ma lényege; a jellem a komédia szerves tartozéka. A tragédia ledönti az embe-
reket elválasztó gátakat, hiszen csak könnyedén érinti a reális világot. Helyette 
megidézi a ritmust, az egyensúlyt és a képmásokat; azokat, amelyek emlékez-
tetnek a hatalmas szenvedélyekre, az elmúlt idők bizonytalanságára, és minden 
kimérára, amelyek az elragadtatásnak a szélénél kísértenek. Ez a tragédiaelmé-
let lírai eredetű, nem történetfilozófiai. 

1910-ben a híres New Criticism című írásában J. E. Spingam arról írt, hogy 
minden egyes mű új kísérlete a kifejezésnek, minden egyes mű egy individuum-
nak a saját törvényei által vezérelt teremtménye. 

A kérdés az, hogy Lukács Györgynek kellett volna-e a kor trendjeinek vala-
melyikéhez csatlakoznia; vagyis: a színházművészetet jobban bekapcsolni értel-
mezésébe, elemzéseibe. Újabb kérdés természetesen az is - ezzel összefüggés-
ben - , hogy mi igazolja egy drámaelmélet megállapításait. A válasz több 
nézőpontból adható meg. Az érvényesítő nézőpontok egyike lehet éppen az 
előző: bekapcsolódik-e a kor trendjeinek valamelyikébe? Lehet az is, hogy logi-
kus-e minden lényeges vonatkozásban önmaga gondolati rendszere; továbbá, 
igazolja-e a megállapításokat a drámatörténet. Ebből még az a kérdés is kinőhet, 
hogy az adott elméletnek érvényesnek kell-e lennie azokra a drámákra vonat-
kozóan, amelyek az elmélet létrehozása után születtek - s ha igen: teljes egészé-
ben vagy csak részleteiben? 

A kérdésekre hiteles válasz nincsen. Még azt is el kell előzőleg dönteni, hogy 
meghatározó-e, miszerint előbb vannak a művek, s csak azután az elmélet. Azu-
tán: van-e drámatörténet, amelynek van olyan benső és konkrét vonulata, 

4 l . m. 36. 
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amelynek mentén minden kor drámaszövegei elhelyezhetők; avagy csak egy-
egy korszaknak van drámatörténete; netán: csak egyes művek vannak? 

Ezekre a kérdésekre részben maga Lukács György válaszolt - amikor köny-
vében a modern drámáról ír - , illetve időnként felteszik bírálói. Még azt a kér-
dést is érintik, hogy egy drámaelmélet a maga megállapításait olyan drámákkal 
igazolhatja-e, amelyek az úgynevezett irodalmi köztudatban magas művészi 
szinten ismerődnek el. A kérdés különösképp a 18. század végétől, a 19. század 
elejétől érvényes, azóta, amióta igen sok drámaíró meglehetősen különböző jel-
legű, stílusú, látásmódú drámát írt, lényegét tekintve különböző színvonalon. 

Mindezek a kérdések abban a gondolati körben fontosak, hogy egyáltalán 
létezik-e a drámaelmélet, amely másból született volna, mint a kor vagy a szer-
ző világszemléletéből, a kor eszmetörténeti, mentalitástörténeti trendjeiből. Egé-
szen valószínű ugyanis, hogy a drámaelméletek fogantatását tekintve ez utób-
biak a meghatározóak, és nem a történeti sorrendben elolvasott drámákból 
előálló elvonatkoztatás. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármely elmélet mellőz-
te vagy mellőzheti a művek olvasását. Voltaképpen - véleményem szerint - eb-
ből, a Lukács György világszemléletéből kialakított „eszményi dráma" kívánal-
ma értelmezheti Beer-Hofmann és Balázs Béla értékelését. 

Lukács György ezzel a mondattal kezdi A modern dráma fejlődésének törté-
nete (a továbbiakban a Drámakönyv) című művét: „A dráma olyan írásmű, 
amely valamely összegyűlt tömegben közvetlen és erős hatást akar létrehozni, 
emberek között lejátszódó megtörténések által."5 Ez az írott dráma színházi elő-
adásának definíciója. A közvetlen és erős hatás szükségességéből vezeti le, hogy 
terjedelme rövid. Azt is megjegyzi, hogy „Tömegekre csak általánosságok hat-
nak",6 egyéni megtörténések vagy ezek puszta „egyéni látószögből való nézése" 
nem hat. Az általánosságnak - melyen természetesen absztrakciót ért - nem le-
het „csupán intellektuális" ismérve, mert „a tömeg csak képekben bír gondol-
kodni, csak képek által lehet hatni rá".7 Az az általánosság hat a tömegre, amely 
„tartalmilag: nem intellektuális, hanem érzelmi vagy akarati; formailag: nem dia-
lektikus vagy logikai, hanem érzéki, szimbolikus".8 

A színházi előadást csak a nézőre tett hatás szemszögéből veszi számításba, 
noha az írott szövegre vonatkozóan több megállapítást is levezet ebből. Azon-
ban nemcsak a tömegre való hatás kívánja a megtörténés általánosságát és szim-
bolikusságát, mert „másfelől azonban terjedelme megszabta határai szintén a 
szimbolikusság, az összefoglaló, a távolból, madártávlatból való nézés felé 
kényszerítik a drámát".9 Itt azonban már az író nézi távlatból a megtörténéseket; 
éppen amiatt, hogy a centrum a nézőpontja. Az élet eseteitől való distancia alap-

5I. m. 27. 
<4. m. 28. 
7 UO. 
8 I . m. 29. 
9 I . m. 30. 
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vető követelménye a tragédiának, lévén, hogy a centrumra való vonatkoztatott-
ság csak akkor lehetséges, ha az író eltávolodik a mindennapok eseteihez való 
hozzátapadtságtól. 

Az emberek közötti megtörténés a dráma anyaga - hangsúlyozza, és ez ismét 
nem a színházi előadás ismérve, nem a színészek által eljátszott alakok közötti 
megtörténés. Hiszen ez olyan ismérv, amely megszabja, milyen témákat zár ki a 
dráma lehetséges témái közül; például a természet, a tisztán filozófiai témák, a 
természetfölötti erők és hatalmak működése stb. Amikor a dráma szociológiai 
kérdéseit tárgyalja, megállapítja, „Igaz, színház nélkül nincsen dráma. [...] De a 
színházból magából nem nőhet ki dráma".10 Drámai korok akkor vannak, „ha a 
közönség és az író világnézete olyan, hogy a drámai formát követeli meg leg-
bensőbb lényege kifejezéséül..."11 Az írónak és a közönségnek egyetlen élmé-
nye fejezhető ki legjobban és legtökéletesebben drámában: „a tragikus 
élmény".12 És ez ugyanakkor közös abban, ahogy író és közönsége a világot 
megéli, ahogyan a világot értelmezik. 

Ha a tömeghatást pragmatikusan nézzük, a vígjátékok és komédiák egyálta-
lán nem az általánosság, az élettől való távolság miatt hatnak a tömegekre igen 
erősen. Ha Lukács György mégis ilyen meghatározó jelentőséget tulajdonít a tö-
meghatásnak, akkor valami más határozhatja meg nézetében a tömeghatás lét-
rejöttét is, szükségességét is. Többen említik - például Szerdahelyi István, aki 
Lukács Györgyről az egyik legjobb könyvet írta13 - , hogy mind egy bizonyos 
miszticizmus, mind a pántragikus szemlélet egyaránt jelen van 1906-tól egészen 
1918-ig. Mások mondják, hogy a Lélek és formák, valamint A tragédia metafizi-
kája szemléletmódjában különbözik a Drámakönyvtől. Szerdahelyi István véle-
ményét azért tarthatjuk hitelesnek, mert a Drámakönyv ben a szociológiai szem-
lélet mellett ott van jellegzetes módon nemcsak a pántragikai szemlélet, hanem 
a miszticizmus is; és ez a nézőpont érvényesül abban is, hogy a tömeghatást tart-
ja az egyik legfontosabb tényezőnek. A tragédia csak a világnézettel összefüggő 
intenzív totalitással képes tömeghatást kiváltani. Az intenzív totalitás az epika 
extenzív, érzéki empirikus voltával szemben „absztrakt, metafizikai, szimboli-
kus, misztikus".14 Ezért fontos, és ezért kérdéses a tömegre teendő hatás. 

A Drámakönyv be ezek a nézőpontok úgy szivárognak be, ahogyan az Isten 
A tragédia metafizikája című műbe. Játék a dráma - kezdi ezt a tanulmányt -
az emberekről és a sorsról, játék, melynek Isten a nézője. Néző csupán, és so-
hasem vegyül szava vagy mondata a szereplők szava vagy mozdulata közé."15 

A Drámakönyvnek is csak nézője a transzcendencia; mondatokban vagy sza-
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vakban alig vesz részt benne. De mégis ott van. Több fogalma — sors, univer-
zum, centralitás stb. — értelmezhetőségét „nézi" a transzcendentalitás. 

Az egyik fő kérdés, melyhez több csatlakozik, a dráma hősének milyensége, 
mibenléte. Jellemző, hogy itt korántsem a szenvedély a legfőbb ismérve és kívá-
nalma, hanem az akarat. A hős esze, érzései stb. csak kísérői akaratának; csak 
az akarat lehet a kiindulópontja a küzdelemnek, mert az akaratnak a megnyilvá-
nulása a küzdelem. A küzdelem azért meghatározó, mert mélysége és ereje he-
lyezi a hőst a középpontba, a drámavilág centrumába. Ha nincs ott, nem válhat 
tragikus emberré; a dráma centruma a világnézetre mint az élet centrumára vo-
natkoztatott. 

A tragédia világa olyan univerzum, amely megköveteli az intenzív teljességet 
és zártságot, ebből pedig a szükségszerűség következik. „A rend, a dolgoknak 
egymással való sokszoros és bonyolult összefüggése és ennek az összekapcsolt-
ságnak, a dolgok egymásból következő voltának kérlelhetetlen szükségszerűsé-
ge: ez az egyik legfőbb formai alapelve a drámának. Konstruált benne minden. 
[...] Nem lehet benne véletlen, ötlet, epizód, megtörténés vagy ember, aki csak 
magáért van, csak azért, mert szép vagy érdekes vagy megható, de nincs kö-
nyörtelen szigorúsággal bekapcsolva a dráma nagy, matematikai pontossággal 
és csalhatatlansággal megszerkesztett sztikségszerűségi architektúrájába."16 

A tragédia tehát minden vonatkozásában egységessé formált világ; szemben a 
széttört valósággal. A pontosan konstruált és megformált tragédia ezért nincs 
szoros vonatkozásban a valós élettel. 

Mindenképpen fontos megállapítása, hogy „a drámai jelenségeknek nincs 
más valóságuk, mint kapcsolatban-létük", amely egy kiindulópontból cél felé 
halad. A kiindulás, az oksági sor kiindulópontja a világnézet. Ennek „Helytálló 
vagy helyt nem álló volta nem jöhet szóba soha".17 Az írónak „a világgal szem-
ben való érzése, gondolkodása, látása" a világnézete; ez azonban nemcsak az 
övé, hanem a korszaké is. Az emberek közötti megtörténéseknek, az alakok kö-
zötti viszonyoknak is ebből a centrumból, a világnézetből nézetteknek és erre 
vonatkoztatottaknak kell lenniök. Ez határozza meg egymáshoz való viszonyai-
kat; s a centrumra való vonatkoztatottság miatt egyéniségüket eltölti a másokhoz 
való viszony. Ebben a gondolatmenetben nem az áll, hogy az alakok egymás-
hoz való viszonya a valóságra utal vagy arra vonatkozik. A világnézet hatja át 
őket és egymáshoz való viszonyaikat. 

A dráma az élet teljességét csak formailag fejezheti ki, nem extenzíven, ha-
nem intenzíven, nem empirikusan, hanem szimbolikusan. A világnézeten ala-
puló oksági sor a fogalmi lezártságot is biztosítja. A lezártság nem a jelentések 
zártságát, „egyértelmű" voltukat jelöli. Azonban „annak, hogy a dráma végével 
mindennek belsóleg-kiilsőleg is vége legyen - alig képzelhető el más érzéki ki-
fejezése, mint a halál".18 A tragikus hős halála bizonyítja, hogy küzdelme életé-
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nek nem egy epizódja volt csak, hanem életének centrális tartalma. A centrális 
tartalom itt sem a társadalmi valóságra való utalás, hanem a hős és a korszak 
világnézeti magjának érvényesülése. 

Pontosan, logikusan kapcsolódik elméletébe a karakter és a helyzet elemzé-
se. A helyzet „cselekményi elem" - vagyis nem úgynevezett mikro-szituáció, az 
életből vett, „kölcsönzött" helyzet-, és ez teremti meg a szükségszerűséget, nem 
a jellem. Ezzel van összefüggésben a sors értelmezése. A sors ugyan feltételez 
bizonyos jellemet, de a „sors (tehát a legridegebb életszerűség) technikai ekvi-
valense a drámában mégis egyedül a szituáció lehet".19 A sors fogalma: „valami 
kívülről jövő, valami az ember lényegétől, drámai lényegétől elvben külön-
böző".20 A drámában a helyzet az, ami a hőstől eredetileg különböző, ami szem-
bejön vele, „és csak a nagy találkozás misztikus pillanatában válnak eggyé", 
tudniillik a karakter és a helyzet. Az emberi akarat, amiből a küzdelem ered, a 
szabadság elvét szimbolizálja, és „mindaz, ami vele szemben áll, aminek ellen-
állásán vagy támadásán megtörik ez az erő, a felette diadalmaskodó szükségsze-
rűséget, a sorsot"21 szimbolizálja. 

De végül is mi ez a szükségszerűség, ami „kívülről" jön? A Drámakönyv bizo-
nyos szociológiai hálózatot említ. A tragédia metafizikája talán hitelesebben fo-
galmaz. Említi a csodát, ami „kiszámíthatatlanul, véletlenül, összefüggés nélkül 
tör az életbe, s az egészet feloldja világos és egyértelmű számításban".22 Ezért a 
tragédia ott kezdődik, „ahová a véletlen csodája az embert és életét felröpítette, 
és ezért világában véletlennek helye többé nincsen";23 illetve abban a pillanat-
ban kezdődik, „melyben titokzatos erők felfakasztják az ember lényegét, őt e lé-
nyegre szorítják, és a tragédia folyama csak egyre nyilvánvalóbbá válása ez 
egyetlen valódi létezésnek".24 A sorsot, a tragikus embert mint a lényeget meg-
valósító egyetlen igaz létezést a Drámakönyv ben is innen érthetjük meg. Isten, 
a transzcendentalitás nézője, de nem megszólalója a tragédiának. És ez kívülről 
jövő erő, a szükségszerűség, a sors. 

* * * 

Lukács György pontosan látta, hogy a modern dráma nem képes a tragédia el-
vét, általa megadott „eszményi" elméletét megvalósítani. A tragédia metafiziká-
jában pontosan megfogalmazta: „A sors járásába soha többé nem szól bele a 
nyílt istenítélet világos szava."25 Az „Elvi kérdések" második fejezete, „A modern 
dráma" arról szól, hogy a 18. század végétől ezekhez az alapelvekhez viszonyít-
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va miért nem jöhet létre igazi tragédia, illetőleg milyen elvek, elméleti tényezők 
lesznek adekvátak. 

Hiszen mindig a tragédiáról beszél. Formaelveit is, ennek módosulásait is a 
tragédia nézőpontjából rögzítette. Az elmélet bizonyító ereje így részben önma-
ga logikájában van; noha a görögök és az Erzsébet-kor drámái bőven szerepel-
nek igazolásként. Ebből nagyon is elhamarkodott lenne azt a következtetést 
levonni, hogy a bizonyító erő csakis a drámatörténetben lehetséges. Ez a véle-
mény ugyanis kétségbe vonja, hogy egy elmélet logikája-rendszere is lehet iga-
zoló erő, és rejtve azt állítja, hogy az elmélet szemben áll a gyakorlattal. Ez azon-
ban nincs így, még akkor sem, ha „gyakorlati példányok" közül, azaz a művek 
közül több nem igazolja. Egy analógia talán megvilágítja. A lefektetett jogi és eti-
kai elméletektől, alapelvektől az élet negatív, az elmélettől eltérő eseteit soha 
nem említik a jog és az etika terrénumán, mint amelyek kétségbe vonják a jogi 
és etikai rendszerek érvényességét. Azért, mert az emberek bizonyos része nem 
az adott jogi vagy etikai elméletek és rendszerek elvei szerint él, nem érvényte-
lenek a rendszerek. 

Lukács György a dráma, pontosabban a tragédia poétikáját a poétikai forma 
és nem a jelentés aspektusából absztrahálta. Az „eszményi", s legjobban meg-
alkotott tragédia elveit építette rendszerré. A történetfilozófia azonban mindig 
ott állt a gondolati háttérben; és ennek kellett módosulnia a 18. század második 
felétől, s az elvek, elméleti megállapítások ezeket regisztrálták. 

A fejezet nyitó kérdése: „Van-e, lehetséges-e modern dráma.. ,?",26 amely érin-
ti az előzőekben megemlített problémakört is. Először ennyiben: „lehetségessé 
teszik-e a modern élet nyújtotta külső körülmények a színház létrejöttét, és mi-
lyen lehet ez a színház?"; illetve: „vannak-e a modern élet hatása alatt létrejött 
olyan tüneményei a lelki életnek, amelyek drámai formában való megnyilvánu-
lásra alkalmasak...?"27 A kérdés történeti nézőpontból nem jogos, hiszen „min-
den színházi év egy sereg drámát hoz felszínre".28 A modern drámát azonban 
nem keresi csak „empirikusan, históriai megnyilatkozásaiban",29 mert formailag 
is meg kell határozni. Mégpedig azért, mert a „lényeg tisztán históriailag aligha 
állapitható meg; nem juthatunk el hozzá soha az egyes tények összegzése és a 
belőlük levont absztrakciók segítségével".30 Az ilyen, tehát a művekből levont 
absztrakciók mindig önkényesek; a „tiszta históriának [...] tendenciája csupa 
soha nem ismétlődő egyéni, atomisztikus elemre bontani minden megtör-
ténést..."31 A történeti szemlélet tehát nem ad lehetőséget az általánosítható 
absztrakciókra: sem az „eszményi", sem a lehetséges tragédia elveit, elméletét 
illetően. 
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A modern dráma a polgárság drámája, nem misztikus, vallásos alapból, ha-
nem küzdelemből nőtt ki. A színház és a dráma elváltak egymástól, de nem a 
színjáték önálló művészeti ág mivolta miatt. Azért váltak el, mert „A valóságban 
nincsen már meg a drámai formát meghatározó tömegérzéseknek megfelelő 
valóságos tömeg".32 Tehát a tömeg nem megfelelő ahhoz, hogy létrejöhessenek 
benne a drámai formának megfelelő érzések. A polgári dráma didaktikus és 
irányzatos, „lelkesítő, bátorító, intő, támadó és tanító";33 eszköze a polgárság 
harcainak. „A színház pedig — a rövid kifejezésben nincs semmi hamisítás - mu-
latság volt csupán."34 A didaktikus és tanító dráma annyira intellektuális, hogy 
csak eseteket közöl, nem szimbólumokat. „Az intellektualizmus olyan formát ad 
a tipikus történéseknek, amelyek azokat minden tömeg számára nehezen ap-
percipiálhatóvá teszik."35 A „mai érzésformák - fejti ki tovább - egyrészt olyan-
ná teszik a drámát, hogy nehezen hatna bármely tömegre, másrészt megnehezí-
tik minden tömegben bármiféle drámának igazi, erős és közvetlen hatását".36 

A tömegpszichológiát itt is érvényesíti mint meghatározó tényezőt, de itt sem 
mint a színház hatását: „[...] ha egyszer tömegérzés jött létre, annak minőségé-
re a tömeget alkotó egyes emberek minőségének döntő szerepe alig van".37 

Új elem a „históriai élmény" is. A modern dráma „a régebbihez képest törté-
nelmi dráma", mert a hős a „históriai folyamat része", lévén „térben és időben 
mindig konkrét, unikum, soha és sehol nem ismétlődő. Minden történés a lehe-
tő legszorosabban, elválaszthatatlanul hozzá van kapcsolva ahhoz a konkrét 
helyhez és időhöz, azokhoz a konkrét körülményekhez, amelyek között éppen 
lejátszódik".38 A modern dráma ezen egyszeri konkrétsága miatt individuális. 
Magyarázatképpen hozzáteszi, hogy az Erzsébet-korban puszta konvenció volt, 
hogy hol játszódik a cselekmény. Ben Johnson egyszerűen teheti a színhelyet 
Firenzéből Londonba (Every Man in his Humor). A magunk részéről hozzáte-
hetjük példaként, hogy esetleges, konvenciószerű volt, miszerint a színhely 
Dánia, Ciprus, Skócia, hogy Lear király palotája hol van. Az Ármány és szerelem 
csak egy német fejedelemségben; Hebbel Mária Magdolnája csak egy német 
kispolgári mesterember házában játszódhat. 

A dráma formája ekkor is az emberek közötti megtörténés, de fontosabbá vá-
lik a háttér. Ami „az életben az emberrel szemben álló objektív valóság (miliő 
stb.) volt, a művészetben háttér lesz".39 A külső körülmények nemcsak „szimbó-
lumai a lelki megtörténéseknek",40 hanem aktívan vagy passzívan szerepük van 
a drámai alakok sorsában. Ezért is állítható, hogy „az emberek érzései, gondola-
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tai és értékelései viszonyaiknak megfelelően különbözők"41 - és ezzel vonul be 
a drámát mozgató erők közé egy új erő, az értékelés. A dráma alakjai dolgok, 
megtörténések értékelése, minősítése alapján cselekszenek. A dráma több eti-
kán épül föl; „az ábrázolt világban szerepelnek már különböző etikától mozga-
tott emberek".42 Azonban a megállapítás nem a különböző értékek, értékelések, 
etikák jogosságát ismeri el. Az egységes világnézet hiánya azzal a következ-
ménnyel jár, hogy „az empirikus és a végső okok felé vivő megokolások nem 
futnak egy centmm felé".43 Az alakok egymástól távol állnak, „voltaképpen csak 
osztálytulajdonságaik érintkeznek, csak elvont társadalmi helyzeteik".44 (Ma ezt 
úgy mondanánk, hogy szociológiai státuszaik, foglalkozásaik, az organizáció-
ban elfoglalt helyük stb. alapján érintkeznek.) Bizonytalanná, kérdésessé válik, 
hogy az ember tevője-e a maga tettének, és az is, hogy mi igazi lénye, és mi a 
külvilág, mit tesz belülről és mit külső befolyások hatása alatt. Ez a modern drá-
ma centrális kérdése. 

És itt a tragédia szemszögéből teszi fel a kérdést: „hogyan jut el az ember a 
tragikus tetthez? [...] Az egész tragikus vétségelméletnek igazi háttere ez a kér-
dés: csakugyan tevője volt-e a tragikus ember tragikus tettének, és ha nem, tra-
gikus lehet-e az még ezután?"45 A kérdés nem arra irányul tehát, hogy a külön-
böző értékelések szemszögéből - ami az új jelenség - jön-e létre az a helyzet, 
hogy a tevő nem azonos tettével; hanem itt is, mint mindig, a tragikus érzés egy-
ségességének szemszögéből. Az új dráma hőseiben csökkentebb az akarat és az 
ebből fakadó küzdelem; „a régiekhez képest inkább passzívak, mint aktívak; in-
kább történik velük valami, mintsem ők tennének valamit, [...] a végső küzde-
lem [...] mindinkább belül folyik le".46 

A polgári dráma tehát históriai és individuális, és ezek éppúgy gátolják az iga-
zi dráma, a tragédia kialakulását, mint azok „a társadalmi, gazdasági és szociális 
formák", melyek a 18. századtól kezdve „az életen uralkodóvá váltak".47 Ennek 
a szociális formának két lényeges ismérve van a drámára vonatkozóan is: az élet 
uniformizálódása és a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely megkíván-
ta cselekvések elváltak a cselekvő személyiségtől. (Tudniillik - értelmezhet-
jük - : csak az a fontos, hogy a cselekvéssort elvégezzék, s ez nem igényli szük-
ségképpen a cselekvő személyiségét.) A társadalmi munkamegosztás előtt 
„A konkrét élet minden részlete alkalmat nyújtott nekik (tudniillik az emberek-
nek - В. Т.), hogy egyéniségüket tetteikbe, a dolgokba árasszák".48 Mivel a mo-
dern életben ez lehetetlenné vált, az egyéniség érvényesítése, kifejezésre jutása 
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a modern drámának „talán legfőbb, legcentrálisabb problémája lesz".49 Ezt úgy 
értelmezhetjük, hogy az egyéniség érvényesítése a modern embert elszakítja a 
közösségtől. Régebben az „akarás iránya hozta létre a tragédiát".50 Ám a „külső 
körülmények erejének növekedésével a legkisebb megmozdulás, a legkisebb 
alkalmazkodni nem tudás elég egy feloldhatatlan disszonancia létrehozására";51 

és az a magyarázata annak, hogy „már a romantikus esztétika - persze metafizi-
kai megokolással és magyarázattal - a tragédiát a puszta létezésből vezeti le".52 

Igazi tragédia majd akkor lesz, ha a „misztikus, vallási jellegű" érzés „megint 
kezd felmerülni az életben".53 

Az az életérzés is megszűnt, amelynek alapján „egy embernek egész egyéni-
ségét betölti egy másikhoz való viszony".54 Ezért is problematikus, milyen is a 
modern „ember más emberekhez való viszonyában?"55 A modern dráma embe-
rei magányosak és izoláltak. A dialógusokban sem az a fontos, amit mondanak, 
hanem az, amit nem lehet kifejezni. A drámai viszonyok is absztrahálódtak és 
intellektualizálódtak. így aztán „Szempont kérdésévé válik minden".56 Az új élet-
nek nincs pátosza és nincs mitológiája; s ezáltal problematikussá vált maga a tra-
gédia. „Nincs már semmi abszolút, vita tárgyát nem képezhető, külső, az érzé-
kek számára rögtön szembetűnő kritériuma annak, hogy milyen embernek 
milyen sorsa lehet tragikus. A tragikum kizárólag szemponttá válik, [...] nem biz-
tos, nem fix fogalom többé, hogy milyen sorsok lehetnek még egyáltalán 
tragikusak."57 És ennek a világállapotnak a megélése jellemzi az élet tragikus 
embereit - mondhatni a keserűen tragikus embereit. 

Ha nincs mitológia - fejti ki tovább - , „a karakterből kell mindent megokolni. 
A pusztán karakterből való motiváció pedig a patológia felé viszi a karaktert".58 

Vagyis: „A patológia a drámaiatlan emberek és helyzetek drámaivá tevésének 
egyetlen lehetősége."59 Nem az élet, nem a világnézet, nem a centrum-problé-
ma fokozza tehát tragikus magasságokig az embereket és a helyzeteket. Ezáltal 
a sors tempója lelassul: „a sors lassan nyomja el, lassan szívja föl az embe-
reket".60 

Lukács György többször visszatér alapfogalmainak kifejtéséhez, így az élet és 
a dráma centrumának problémájához is. Idéztük, hogy a centrum az a „pont", 
ahonnan nézve „egyensúlyban vannak az életet mozgató erők".61 Utal arra, hogy 
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„a régi idők és drámáik számára nem volt kérdéses ez a kérdés; számukra ép-
pen ez a centrum, ami körül minden csoportosult, volt adott".62 Valamilyen cent-
rum azonban mindig szükséges; a modern drámáké gondolatilag megtalált cent-
rum, aminek folyományaként „problematikussá válik minden tömeghatás, 
minden drámai hatás".63 A tömeghatás itt sem a színjáték ismérve. Véletlen 
ugyanis az, hogy éppen a drámaíró által választott emberekbe futnak össze azok 
az erők, amelyek az író által elgondolt, gondolatilag megtalált centrumból moz-
gatják az életet. A helyzethez, a szükségszerűséghez és a miliőhöz is visszatér. 
Ezek szorosan összetartozó fogalmak. A miliő jelöli a központi alakra irányuló 
szükségszerűséget, ezek szimbólummá válnak, és így „az emberek egymás szá-
mára sorssá válnak".64 A szükségszerűségek sorsvonalai - a miliőből eredve -
„ezer és ezer, a legkülönbözőbb pontokról a legkülönbözőbb utakon jövő 
szálak",65 s ezeknek kell egy centrumban összefutniok. Ha viszont ezek az elvek 
az élet gyakorlati szintjein hiányoznak, akkor a centrumban való összefutásuk 
megkonstruálása, vagyis a mű világának teljes értelmű kompozíciója már nem a 
korszakban mindenki által osztott világnézetben gyökerezik, és ezért csak tisz-
tán művészi megoldássá válik; az író művészileg teremti meg. Az életet distan-
cia nélkül is nézi, noha mégis távolságból kell néznie a történeteket. A modern 
dráma dialógusainak problémája, paradoxiája, hogy egyszerre levegősnek, azaz 
közelről nézettnek, és „éles vonalú stilizáltságúnak", távolról nézettnek kell len-
nie, hogy a közelség és a distancia egyaránt megvalósulhasson. Ez a két parado-
xon is azzal függ össze, „hogy a dráma csak a pszichológia útján fejezhet ki min-
dent, és nemcsak az van túl a pszichológián, amit ki kell fejeznie, de a 
pszichológia mint út, mint kifejezési eszköz önkényes és elégtelen".66 

A végén ismét megkérdezi, „hogy van-e, hogy lehet-e egyáltalában modern 
dráma?"67 Históriailag van, bár „más, elvileg más, mint minden régi, ha alapjai-
ban problematikus is".6íi Azért problematikus alapjaiban, mert a tragédia általa 
felhúzott építményének nem felel meg. Hozzáteszi azonban, hogy minden mű-
vészet problematikus; a dráma - pontosabban a tragédia - még problematiku-
sabb, mert „feltételei szociálisabbak".69 Végső megállapítása, hogy a modern 
dráma - tragédia - lehetőségére sem igent, sem nemet mondani nem lehet; majd 
csak akkor, „ha egész kultúránknak igazán kultúra voltáról fognak majd ítél-
kezni".70 

* * # 
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A Drámakönyv elméleti fejtegetései nyilván sokkal részletezettebbek, követke-
zésképp jóval többre érvényes kijelentést tartalmaznak a dráma műnemére vo-
natkozóan. Ezek közül igen sok korántsem csak a tragédiával, hanem bármely 
drámai műfajjal kapcsolatban hasznosítható. 

De nem hasznosíthatók azok, amiket a színházról ír. Szokták említeni, hogy 
a drámával összefüggésben meghatározó tényezőnek tekinti a színházat. Ez vol-
taképp nem állítható. A színháznak egyetlen aspektusát említi, a tömeghatást. 
Anélkül, hogy a nevét leírná, hasonló nézetek olvashatók - csak sokkal fino-
mabb stílusban - , mint G. Le Bon Psychologie des foules című, 1895-ben megje-
lent munkájában. 

Végül is azonban mégsem a színház tömeghatásáról beszél. Először: amit a 
tömeghatásból vezet le - rövid idő, kevés helyszín, csekély számú alak - , az vol-
taképp a centrumra való vonatkoztatás és vonatkoztatottság következménye 
akkor, ha az emberek közötti megtörténés dialógusban formálódik meg. Épp a 
dialogizáltság miatt szükséges a centrumra való vonatkoztatottságot intenzívvé 
alakítani. Másodjára azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem a 
tömeghatásról, a színjátékműnek erről az ismérvéről tesz kijelentéseket. A néző-
közönségnek, pontosabban a tömegnek az állapotáról, a tömegben való lét 
ismérveiről ír. Nem a színjáték „benső világából" eredő, onnan sugárzó hatásme-
chanizmusról beszél, hanem arról ír, hogy mivel lehet és mivel nem, hatni az 
emberekre akkor, ha tömegben vannak. Ez, a tömeg, az emberek világnéze-
tének egységessége, széttörtsége voltaképp ebben a műben a legfőbb szocioló-
giai tényező is. A színjáték hatásáról, valóban a hatásról csak „A francia irány-
dráma" című fejezetben olvashatunk, a történeti részben. 

A könyvdrámáról is említést tesz. Nem azt tartja könyvdrámának, amit techni-
kailag nem lehet előadni. Az a könyvdráma, amelynek magas intellektuális, gon-
dolati tartalmát nem appercipiálhatja a tömeg. A drámákat kiadják, az olvasók 
száma gyarapszik, s a drámák mint könyvek hatnak. Ezzel a dráma elválik a 
színpadtól; nem lesz tömeghatás. 

Semmiképpen nem szabad számításon kívül hagynunk, hogy ez a mű kilenc-
ven évvel ezelőtt született. A század elején sok vonatkozásban másként értékel-
ték például az ahhoz viszonyítva körülbelül kilencven évvel korábban született 
hegeli Esztétikát, illetve ennek drámaelméleti részét. 

A legfeltűnőbb, hogy nemcsak a 19., de a 20. században is vitathatatlanul ér-
vényesnek minősítik a Hegel által bevezetett kulcsfogalmat, a konfliktust. A fo-
galom egyébként megfelelt a 19. század embere valósághoz való viszonyának. 
Lukács György használja, noha jóval többször olvasható, méghozzá érvelései-
nek lényeges pontjain az „emberek közötti megtörténés" fogalma. Ez - mai, 20. 
századvégi nézőpontból - jóval alkalmasabb, használhatóbb fogalom. Főként 
azért, mert belefér a szenvedélyből fakadó tett és „ellentett" éppúgy, mint bár-
mely ellentét-, különbözőség- és kontrasztfajta. Ugyanakkor a konfliktus fogal-
ma mára olyannyira elasztikussá vált, hogy metaforaként alkalmazható csak. 

A modern tragédia lehetőségeit vizsgálva nagy jelentőséget tulajdonít annak, 
hogy az emberek immáron nem egész lényükkel viszonyulnak a másikhoz. 
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A szűkebb viszonyulást az egységes világnézet, vagyis a világ viszonylag egysé-
ges megélése és megítélése hiányával, továbbá a környezet, a miliő bonyolul-
tabb és az emberekre erősebben ható voltával magyarázza. Mivel gondolati ki-
indulópontja mindig a centrum, látja például az intézmények, organizációk és a 
munkamegosztás kiszélesedését, az életre való ráterültségét, de csak szimpto-
matikus jelleggel. Azt is lehetett tapasztalni, hogy van az emberekben még szen-
vedély. Általában ugyanis - Lukács György, mint láttuk, nem - a szenvedélyből 
vezették le a küzdelmet, s a küzdelem hozza létre a konfliktust. (A 20. század 
utolsó negyedében jóformán már csak az alkoholistában, a drogfüggőben él, 
van igazi szenvedély, esetleg a megszállott rulettezőben.) Azt is látták, hogy a 
szenvedélyből áramló küzdelem célra tör. De furcsa módon még Lukács György 
sem helyezte el elméletében, hogy akár a szenvedélyhői, akár az akaratból fa-
kadó küzdelemhez eszközök szükségesek. Jellemző ebből a szempontból ez a 
mondata: „régen az akarás iránya hozta létre a tragédiát, az új tragédiában a 
puszta akarás ténye elég azt felidézni".71 Itt valamiképpen az eszközök megléte 
vagy hiánya beletartozna a gondolatmenetbe. De nemcsak ebbe a gondolat-
menetbe. Abba is, amit a „külső erőkről", a miliőről és a sorsról mond. I Iiába van 
ugyanis akarat és cél, ha az akaratból a célra irányuló küzdelemhez, az embe-
rek közötti megtörténésekben megnyilvánuló küzdelemhez az egyik félnek nin-
csenek eszközei. Az eszköztelenség, ha az akaratnak nincs eszköze, frusztrációt 
eredményez. így a korabeli miliőnek, a külső erőknek az az ismérve, hogy az 
egyednek nincs eszköze, a sorsérzést, sőt: a sors fogalmának konkrét megvaló-
sulását is bőven érinti. Hangsúlyosan említi, hogy a világnézet széttörtsége miatt 
„Szempont kérdésévé válik minden". Azaz: én, te, ő ugyanazt másként értelme-
zi, különféleképpen minősíti. Ez azt is jelenti, hogy minden benső eszköznek 
elvész a hatékonysága. Egyetlen érzésnek, egyetlen értékelésnek, egyetlen mi-
nősítésnek sincs ereje, nincs érvényesülési lehetősége. Egy másik érzés, értéke-
lés, minősítés azonnal hitelteleníti; ezek tehát nem lehetnek eszközök. Az intéz-
mények és organizációk pedig mindig előnyben és fölényben vannak az 
egyeddel szemben; az egyednek sohasem lehet eszköze, hogy az intézménnyel 
vagy az organizációval szemben érvényesíthesse akaratát. A drámaelmélet he-
geli kulcsfogalmát ezért lehetett volna már ebben a korban akként módosítani, 
miszerint a konfliktushoz nem elég akarat és cél, mindkét félnek eszközökre is 
szüksége van. Ha csak az egyiknek van - mint a 20. században igen-igen gyak-
ran - , akkor az emberek közötti megtörténések másképpen zajlanak le. 

Mindezek mellőzöttségének, illetve a más irányú tájékozódásnak a magyará-
zata talán abban van, hogy Lukács György ekkori világszemléletében az életnek, 
a valóságnak speciális értelme volt. A valóság: lélekvalóság. Ez a fogalom alig 
fordul elő a Drámakönyvben. Ám ez „nézi" a könyv elméleti részeit. A Két út-
és nincs szintézis című, „Megjegyzések a tragédia stílusproblémájához" alcímű, 
1911-ben írt műve talán eligazító az élet, a valóság fogalma tekintetében is. 

711. m. 107. 
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Mivel 1911-ben írta, gondolkodásának horizontjában a Drámakönyv írása köz-
ben is ott lehetett már, mit is értett „életen". „A tragédia a lét konkrét szimbólu-
ma, [...] a tragédia megjelenési formája az élet egy darabja, mely azonban az 
egészé letet jelenti, a létezés lényegét..."72 Vagyis: az egész élet nem az extenzív 
vagy a mindennapi valóság, hanem a létezés lényege. A tragédia minden válto-
zatában - írja — „az ember és a sors misztikus párviadala",73 Shakespeare és Szo-
phoklész a példa. A Hamlet lényege fogalmilag „nem fogadható meg soha";74 

vagyis jelentése nem a valóságra vonatkozik; „jelentése csak titkos jelként talál-
ható meg a totalitásban, a sors nem ölti fel a szavak és fogalmak páncélját, ki-
csúszik a szavak elől, más anyagból való..."75 A szophoklészi „dialógus fogalmi 
absztrakciójából valamilyen rejtélyes élet és átláthatatlan tiszta mélység" virág-
zik ki.76 Ezek a mondatok azt jelzik, hogy a dráma jelentései sem a reális élet 
valamely aspektusára vonatkoznak, hanem a fogalmakon kíviil lévő létre, ami 
nem a reális élet. A lélekvalóság a valóság, a lélekvalóság élete az élet. 

Ugyancsak ebben az időben született a Levél a „Kísérletről", amelyben a kri-
tikát is esszének, kísérletnek tartja. Az írás nemcsak szól az esszéről, az írás ma-
ga is esszé. Szellemiségének, a leírt mondatoknak szellemi, spirituális háttere 
egy lelki-gondolati komplexum, nem pedig egy körvonalazott világnézet. 
Az esszéíró is bizonyos érzéki konkrétumokból indul ki, de ezek csak tovább-
lendítő erők a titkos jelként létező, nem közölhetőnek az irányába. S ez a titkos 
létező a forma. A kritikus „meglátja a sorsszerűt a formában", és benne „eleven 
erejű élménnyé válik a formában [...1 lerakódott és a kész formában kifejezésre 
jutó lelki tartalom".77 A kritikusnak „élményképpen kell" a forma, „csak a forma 
élete, csak az abban megnyilvánuló eleven lelki valóság".78 Az élet a valóság s a 
lelki élet a lelki valóság. 

Más, ebben az időben írt esszében is találhatunk hasonló gondolatokat. Ezek 
mind egy irányba mutatnak; az irányulás vége nyilvánvalóan csak gyanú. Azt 
gyaníthatjuk, hogy a Drámakönyv szubjektíve abból a benső állapotból fogant, 
amelyből az esszék, A lélek és a formák. Kísérletek, amely 1910-ben jelent meg. 
A lélekvalóság voltaképpen a tragikus életérzés. Ez felel meg a modern ember 
izoláltságának és magányosságának, a biztos értékek nélküli életben feltámadó 
frusztrációnak; annak, hogy az abszolútum hiányával lévő életben nincs objek-
tív tájékozódási lehetőség; csak érzelmi bolyongás, esszé, kísérlet. Lehetséges, 
hogy ez a benső magja annak, amit „esszé-állapotnak" nevezhetünk, és a Drá-
makönyv szülője is ez, talán. A Drámakönyv ben is az „esszé-állapot": a tragikus 
érzés; és a sorsviszonyt (a sajátját?) a tragikus ember szimbólumával fejezi ki. 
Ebben pedig csak szimptomatikus voltaképpen minden szociológiai tényező; az 
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ember társadalmi eszköztelensége, a világ objektíve érzékelhető széttörtsége; 
igazán a tragikus érzés, a tragikus sorsviszony számít. A Drámakönyvbe, főként 
a történeti fejezetekbe ez az állapot természetesen behatol a konkrét művekhez 
való viszonyba, és azokban „szétterül". Ez nyilvánvalóan tudományosságot 
eredményez, de az elmélet tudományosságát. Ezért nem lesz ez a mű szoros ér-
telemben véve esszé, hanem fogalmilag is felépített tragédiaelmélet. 

Elvben lehetséges, hogy ebből az állapotból jött létre az „eszményi", a töké-
letesen megírt tragédia elmélete. Ez az egyedi, egyszeri, mondhatni „saját" tra-
gédiaelmélet. Persze, minden ízében összetartó, logikus, kimunkált elmélet. 
Az egyszeriségnek azonban csak szimptómája, miszerint más elméleteket alig 
említ. Arisztotelész nevét kétszer írja le, mint aki dramaturgiai tanácsokat adott. 
Kantot egyszer, Hegelt is csak kétszer említi. Csak Friedrich Hebbelt emeli ki, el-
méleti írásait sem hagyva ki, mint a modern kor pántragikus szemléletű íróját. 

Az egyedileg megkonstruált tragédiaelmélet intellektuálisan nagyon szép. Ez 
nem pejoratív minősítés, éppen ellenkezőleg, tiszteletadás a gondolati épít-
ménynek. Annak ellenére is, hogy mint szorosan vett elmélet aligha hasznosít-
ható a további vizsgálódások számára. Ami mindenképpen alkalmazható elmé-
letileg és a drámáknak mint drámáknak - és nem mint jelentéseket vezérlő 
irodalmi szövegeknek - az elemzését tekintve, az nagyon sok részletében talál-
ható. 



Zsélyi Ferenc 

SZÁZADVÉGI MÁLLÓ IGAZSÁGOK 

Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek* — Vélemények és filozófiai 
vizsgálódások korszakváltozásunk ügyében -

Nagy könyvről fog a kritikus beszélni, 709 oldal. A Pethő Bertalan nevével jegy-
zett szövegek állnak a középpontjában annak a szokatlan formájú és szokatla-
nul drága könyvnek, amely hosszú hónapokig tartott a rabjaként. Mielőtt bele-
kezdek a kritikus kötelező történetébe, meg kell jegyeznem, hogy a könyv 
részben arról szól, hogy az én (kritikusi) tevékenységem se nem kritikus, se nem 
tevékenység. Én itt most eredendően szöveget szövök, és a szövésemben meg-
valósulok. A kritika olvasója csak sajnálhatja, hogy e metaperformance-ot elmu-
lasztja, és annak csak a betűkbe „médiáit opakját" láthatja. Azaz látni azt se fog-
ja, mert opak. 

A kritikus most megint elkezdi az írást. Kénytelen-kelletlen helyzetbe kell 
hoznom magam, mert a könyv, amelynek az ürügyén írok, olyan mértékben 
nem az enyém, és ugyanakkor olyan mértékben tagadja annak a lehetőségét, 
hogy én elhatárolhassam magam beszédem tárgyától, hogy a diszkussziót a 
tudomány követeli meg. 

A poszt-posztmodern szöveggyűjtemény. A benne foglalt szövegek azért íród-
tak többnyire, hogy a szerzőjük önmagát helyzetbe hozza a posztmodern fogal-
mához képest. Van néhány olyan szöveg is a gyűjteményben, amik olyan elhí-
resült könyvekből vannak ebbe a kaleidoszkópba átültetve, amely könyvek 
alapkövei/kövületei a posztmodernről folytatott diskurzusoknak. Mindkét 
oldalra egyaránt jellemző, hogy a szerző neve „bejegyzett", a szöveg pedig szük-
ségszerűen kanonizált, súllyal (és hatalommal) bír. A kritikus helyzete imigyen 
reménytelen, mert arra van kárhoztatva, hogy üveges tekintettel másoljon mind-
egyik szemelvényből egy-egy jellemző kijelentést a könyvismertetés olvasójá-
nak az étlapjára. így az olvasó jól jár, mert nem kell végigolvasnia ezt a mérhe-
tetlen vállalkozást. A nevek is jól járnak, mert fönnforognak. A kritikus pedig 
belem-" 'ializálódik a szövegelésbe - észre-vétlen. 

Nos, eszembe sincs mindezt megtenni. Én inkább beszélgetnék. A társam va-
laki, akit többnyire Pethő Bertalannak hívnak itt, és akit különben nevezhetnék 
mesternek, apámnak, úrnak. Nem ismerem a történeti Pethő Bertalant. Akivel 
beszélgetek (máris), az a szövegben rejtezkedő, és az olvasásomban életre 

* Válogatta és szerkesztette P E T H Ő Bertalan, Budapest, Platón, 1997. 
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kel(l)ó implicit Pethő Bertalan. A szkrín, a kép-ernyő, a való-ság, a tudatossá-
gom, illetve a tudatosságom illúziója a kritikámat olvasó tudatában van. 

A kritikus ismét (el)helyezkeclik. Harmincnyolc éves fehér európai férfi va-
gyok, családban élek, tanár vagyok, végigolvastam az életemet. Végig olvastam. 
Még nem olvastam vég-ig. Pethő Bertalan&Co. szerint már csak emlékezem arra, 
hogy végigolvastam, hogy éltem. Nem. — Ez a szó ugyanakkor az én szövegben 
rejtező énem, implicit zsélyi. Huszonhat éves voltam, amikor doktori disszertá-
ciót írtam a dekonstrukcióról. Anyai mesterem (a másik mester) meg is jegyez-
te, hogy azt a feladatot adta, hogy írjam meg/le a dekonstrukciót, és a dekon-
strukció bekebelezett. így igaz. Azóta még egyszer társalkodtam talán 
szakszerűen a dekonstrukcióval, és közben olvastam régit és újat. Én, a szöveg-
ben rejtezkedő Pethővel társalkodó kritikus azt állítom, hogy nem bizonyított a 
posztmodern léte, következésképp a poszt-poszt, a meghaladottság utáni una-
lom sem biztos, hogy unalom - vagy mediálódás. Láttam, ahogy egymásután 
születnek a korszaki?) korszerű (kor-szerű) szövegei, és egyre inkább illik né-
hány mondatot tartalékolni arra az esetre, ha posztmodernet szövegelünk vala-
hol. Ugyanakkor a szakmámban a legkorábbi kulcsfogalmakat, mint intertextua-
litás, kánon, nem (gender), tartózkodva (a kritikus illemtudóan visszafogja 
magát) fogadták. Volt is posztmodern, meg nem is volt. Hol volt, hol nem volt. 
Bizonyára folytonosan törölte önmagát, hogy arra kényszerüljön, hogy ismét 
manifesztálódjék, hogy ismét jel-enjen meg. Közben a poszt-posztmodern kötet-
ben is több helyen hangsúlyosan emlegetett Esterházy Péter védjegy is a nagy 
veszteségek listájára lépett az én szövegvilágomban. Tizenhét éves korom óta 
ott volt velem mindenütt, ahova csak utaztam. Ma egyszerűen csak untat. 

A kritikus beismeri, hogy olyan könyvről (nem) ír üt és most kritikát, amit 
nem lehet bevezetni, amelyhez képest nem tudja önmagát el-helyezni. A poszt-
posztmodernhöz képest az olvasó nem egyszerű trópus, hanem allegória, a 
könyvben elősorolt több száz definitív kijelentés allegóriája. 

A posztmodern és a poszt-posztmodern is olyan retorika, amely minden más 
retorika által létrehozható szöveg érvényét törli. így maga a poszt-posztmodern 
című szöveggyűjtemény is efféle diskurzív hegemóniára, ideológiai uralomra 
tör. Igaz, ezt azzal a jelszóval takargatja (a jelszó az ő szimulációja), hogy a 
posztmodern a heterogenitás, a diskurzusok demokráciájának a tánctere. Csak 
ez akkor igazából olyan tánctér, amelyet a modern táncszínház technikájában 
„small dance"-nak (small 'kicsi(t)', dance 'tánc') hívnak, ahol a két táncos háttal 
áll egymásnak, fejük és testük hátsó oldala érintkezik egymással, de egyébként 
láthatóan nem mozdulnak. A két mozdulatlan test önkéntelen kis (small) rángá-
sain keresztül a testek a mozdulatlanság ellenére/miatt elkezdenek egymással 
imigyen beszélgetni, táncolni. Idővel a két test a mi „régi" fogalmaink szerint is 
táncol, de az ok, az ürügy, illetve a körítés teljesen más, mint a klasszikus balett 
merevgörcsös szépelgésében. A small dance esetében mozdulatlanok a tánco-
sok, de nem ott, hanem a hagyományos balettben érezzük a mozdulatokat nem 
létezőnek, halottnak. 
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Talán olvasó és kritikus, de még előttük a szövegben rejtőző Pethő Bertalan 
és az akkor még csak olvasó kritikus is efféle small dance-szal indulnak a poszt-
modern és a poszt-posztmodern előadására, ahol a közönség és az előadó egy 
és ugyanazon személy. Nem tudni, hol ér véget a színpad, hogy melyik széksor-
tól kezdve úszhatjuk meg részvét(el) nélkül némi katarzissal az elő/élő adást. 

Pethő Bertalan bevezető tanulmánya, Posztmodemológia. Peratológiai beve-
zetés korszakváltásunkba be- és elvezetés a posztmodern diskurzivitásába. 
Olyan szövegelésben van része itt az olvasónak, amely szövegelésben az érve-
lés és az érvelés referencialitása nem különböznek - bocsánat - , nem különbö-
ződnek el halasztódva. Egymástól sem; sem egytől, sem mástól. A bevezetés 
botrányosnak minősíti a posztmodem szövegszerkesztő programját. Ezután pe-
dig komótosan fölsorolja magukat a botrányokat (15/16): jöjjön, aminek jónie 
kell, a différance, a lebegtetés, a mellébeszélés, a grammatológia, a pánretori-
citás vagy agyonszerkesztettség, a másság fölénye. 

Majd ezek után következik 690 oldal szövegelés, hol a szövegben rejlő Pethő 
Bertalané, hol az általa odaszimulált más(ság)oké, hogy bemutassa, miként él-
hető meg olvasmányként — bár nem mondanám, hogy olvasmányosan - a poszt-
modern botrányosság mint szerkesztő elv. 

A botrány(os) fogalom használata (a botrányos fogalomhasználat) nem külö-
nösebben indokolt. A différance (nem tudom magam rávenni a magyar nyelvi 
szörnyszülemény szimulálására) nem a mi századvégünk nyelvi drakulája. A 
posztmodern elméleti keresztanyja, a posztstrukturalizmus Saussure-től orozta 
el, amikor a fonémák alapvető jelentésteremtő szerepével egy szövegből többet 
tudott kiolvasni (ez itt partitivus vonzattal kellene hogy járjon). Az oxymoron 
mint kitüntetetten différance-okat létrehozó trópus nem a hetvenes években 
született, mármint nem az 1970-es években. És ha a de Mantól kölcsönzött logó 
(ma már igazságról talán nem lehet szó [16]) nem lenne a paradoxon trópusá-
nak a lényege, akkor Zénón sem állapított volna meg apóriákat, meg a drámák 
szerkezetében sem lenne ott középpontként pontosan ez a gondolat. Hiszen 
különösen a komédiák esetében a végén bekövetkező megnyugvás sokszor 
gyáva kompromisszumok eredménye, és nem az igazság pillanata. 

A kritikus a szövegbe bújt alkotóval akkor különbözött össze először és vég-
leg, amikor a szöveg sugallta etikai érvényesség a következőképp zárja le a bot-
ránysorozatot: - [a] másság [botránya], a másik ill. a másság sajátosságának a 
megállapítása és értékelése nélkül szembeállítva az egyikkel, az Eggyel, az 
egyénnel, sőt eleve a másság fölényét hirdetve és „a másság terrorjá"-ra adva 
alkalmat (az azonosság tetrorjaival mutatkozó egyezésekkel sem törődve) (16). 

Ha nincs egy olyan pont a szövegen kívül, illetve a szöveg ideológiailag jel-
zett intertextualitásán kívül, ahonnan látható a szöveg, akkor a kritikus nem te-
het semmit, mert nincs miről beszélnie. Legföljebb a kommentálandó szöveget 
másolhatja le kritika gyanánt, mint tette ezt Esterházy Péter Ottlik Gézának a re-
gényével annak idején a régi Mozgó Világban. Vagy mint amikor Esterházy az őt 
dicsérő kritikusokat dicsérte az értekező prózájában, akik aztán megdicsérik ezt 
az értekező p(r)ózát. 
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Itt, a más-olt botránynál kezd szöveg és kritikus össze-, el-, és szétkülönböz-
ni (és nem halasztódva, hanem itt és most), lesz belőlük atya és lázadó kamasz. 
Utóbbinak kritikus a helyzete. 

Itt kell megjegyezzem, hogy Pethő Bertalan retorikájában talán ott a legfeltű-
nőbb a szimulálás, az, hogy a posztmodern polimorfiuma nem az övé, hanem 
nincs is, amikor alkalmasint a megidézett cselekményeket mindig úgy zárja le, 
ahogy a fehér európai heteroszexuális férfi teszi azt. A szövegbe öltözött Pethő 
Bertalan biztonságosan szövegel. A botrány fogalma csakúgy, mint a többi 
posztmodern fordulat, a kinn is vagyok, benn is vagyok biztonságos lebegését 
nyújtja. Mintha nem is lenne semmi, mintha nem is beszélne semmiről. Nem 
határoz el, csak meg. Csakhogy ha nem szeretem a sötétet, akkor járjak nappal 
pórul. 

Azt hiszem, a másolás (angolul queering, 'buzulás' vagy 'homokolás' vagy 
szelídebben különcködés) a posztmodern retorikája. Merce Cunningham meg-
áll, és nem balettozik tovább, a tánc mégis tánc, Changing Steps, mendegélünk, 
ahogy az egyik performance-a mondja. Paul Taylor kompániája az ötvenes évek 
túl(hetero)szexualizált swingslágereiben táncolja el, illetve ki a nyelvileg tetten 
ér(t)hető mást - ami ellen eredendően védekezik a popularitás sok egyformája. 
Vagy említhetem a Carrington című filmet és annak a zeneszerzőjét, Michael 
Nymant. És végül - és elsősorban - Nádas Péter Emlékiratok könyve című regé-
nyét, ahol például az 56-os Budapestet másolja át a platóni dialóg és a szilvalek-
város kenyér a történelmi szükségszerűségből a másik fiú arcába. Számomra 
különös talány, hogy Nádas Pétert egyébként is valami pre-posztmodern véd-
jegyként emlegeti a szöveggyűjtemény, holott mind az 1985-ben, mind a 87-ben 
megjelent regényeiben ott van az összes posztmodern botrány. Akarom monda-
ni, Nádas Péter szövegei példázzák, hogyan van/nincs posztmodern, magyar 
posztmodern. 

A poszt-poszt modem elméleti bevezetőjében valamiféle filozófiai archaizálás-
sal összefont peratológiai paralogia vágya keresi a lehetséges és a lehetetlen tár-
gyakat, hogy azokat az érvelés referenciájává téve megszállja és kiürítse. Ka-
kukk. A peratológiai paralogia magában körülbelül annyit tesz, mint 'annak a 
kísérlete, hogy körbejárjuk, mi meddig az, ami, és mikortól fordul át önmaga 
másik változatába'. 

A kommunikáció ténye a századvég technikailag uralt köz-vetítésében egy-
szerre jelenti a tények és az információk kódoltságát, közvetítettségét, közvetett-
ségét. így e tény elveszti realitását, és mire a befogadóhoz, az elméhez eljut, már 
nem több, mint önmaga másolata, szimulakrum. A képernyő előtt a kritikus ma-
ga is üldögél, miközben okosakat próbál szimulálni. A képernyőn pedig a szö-
vegben rejtezkedő alkotó cikázik, ez egy el-találó program - leképez, helyette-
sít, metonimizál. 

Ha metonimizál, az azért jó, mert a végeredmény valamiféle megtörténtség 
lesz: megtörtént a lebegő jel lekötésének a(z eredménytelen) kísérlete. Minden 
tévedés esemény. Történt valami, a kritikus kritikus kudarcot vallott. Ám Pethő 
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Bertalan kaleidoszkópjában a metonímiát nem ismerik sem az idézett érvelések, 
sem a szerkesztő által jegyzett érvelések. 

Ebben a könyvben a metonímia és a metafora egy és ugyanazon trópus. Mint-
ha azt mondanám, hogy az elbeszélés és a líra ugyanaz a műnem. Műnemtelen-
ség. És meglehet, hogy a poszt-posztban nem létezik különbség meztelenség és 
öltözködés/vetkőzés között, de nekem itt a pre-poszt nyelvén kell beszélnem 
ahhoz, hogy magam és azok, akiknek mindezt írom, olyan metanyelvi kijelen-
téseket tudjanak tenni, amelyeknek a tárgynyelvében a poszt és a poszt-poszt 
referencialitással bírnak. Olyan ez, mint amikor a modern fizikus megpróbálja 
ábrázolni azokat az elemi részecskéket, amelyek nem is biztos, hogy vannak, de 
a létezésük föltételezésével létező világok pusztíthatok el. 

Én, a kritikus fiú tiltakozom az ellen, hogy a mesterek megfeledkezzenek a 
helyettesítés (metonímia) és a sűrítés (metafora) különbözőségéről. A metafora 
gátolja a történet elmondását, a metonímia viszont a történetmondás trópu-
sa/programja. Az előbbinek csak kitüntetett pontokon van helye az elbeszélés-
ben, az utóbbi maga az elbeszélés. A posztinodern a romantika önmítoszát vágy-
ja vissza, ha metaforizálni akarja önmagát, a saját működésében elégül ki (27). 

A metanyelv és a tárgyiasság dialektikája ott engedi át a posztmodernnek a 
diskurzust, amikor a techné (a mívesség eszközei, mint például a számító gép) 
nem eszköz, hanem ágens. Elveszik a szándékoltság, az etika kontrasztja, nincs 
meglepődés, meg fájdalom, hanem a helyettesítődések végtelen sorának a szé-
dülete marad az én számára öntudat(lan)ul. Pethő Bertalan érvelésében ez a 
technévé lett élet a civilizátum. 

Ebben a könyvben egyébként a homoszexuálison kívül a pszichoanalitikus és 
a feminista sem szívesen látott vendég(szöveg). Ezért aztán hamiskás eredetiség 
lebeg a civilizátum fogalmán, holott, Freud a Das Unbehagen in der Kultur 
(1930) [Rossz közérzet a kultúrában] című értekezésében leírja „ezt" a „posztmo-
dernizálódást". Talán ő még nem számolhatott a médiumok „ötödik generáció-
jával", de ipiapacs. 

Ami Freudnál a civilizáció védjegye, az elfojtás, az Pethő és társainál a műkö-
dés aszkézise, posztmodern forgandóság, szennyező medializálódás, határta-
lanság és ködösítés. Csakhogy akkor, ha ez a félig-meddig metaszöveg (ti. a 
Pethő Bertalan szerkesztette könyv) referál valamire, például a posztmodern 
utáni érzéseinkre, akkor a könyv diskurzivitása le kell hogy mondjon a refe-
rencialitás törléséről, és igenis Searle-lel, nem pedig Derridával kell kibicelnie. 
A kritikusnak az az érzése, hogy a szövegben rejtőzködő alkotó nem akar színt 
vallani. Erre utalhat a könyv pán-metaforicitása. Elméleti bólé. Elméleti bőié. 

Bármennyire is határtalan a poszt és a poszt-poszt, a könyv nem tudja meg-
kerülni a jól szerkesztettség gyanúját. A bevezető small dance után a posztmo-
dern húsz(?) éve alatt klasszikussá merevült szövegek és nevek következnek. 
Deleuze, Guattari vagy Baudrillard neve olyan márkajelzés, amely olvashatat-
lanná teszi a mondataikat. Úgy értem, ezeket a mondatokat nem én olvasom, 
hanem már ki van kötve a nagyszerű lebegésből az a pillanat, ami a mondatok 
abszolút értelme. A kritikus megszűnik kritikus lenni, tanítvány marad. Ehhez 
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járul hozzá Kiss Endre tanulmányának az akadémikus tisztessége. Jó olvasni 
mindegyiket. Kár, hogy meg se hallják, ha válaszolni próbálok. Pethő Bertalan 
érvelése hatalmasan keretezi azt a panoptikumot, ami ezután következik két 
menetben. Először az épp akadémizálódó elméleti könyvek, a posztmodern 
evangéliumai - akarom mondani, paralógiái - jönnek, élükön a királynővel, 
(Queen), a másolás (Queer) és az üresség (Vagueness) filozófiájával, aztán a 
gazdaság, a politika, a kultúra, a média és az esztétika. Látható, hogy azért az 
implicit Pethő számára is van kommunikáció, és van a könyvének referenciája, 
amit persze igyekszik elveszíteni, elveszejteni. De hát a nyelv, a mi pre-posztunk 
és poszt-posztunk egyelőre még magától rálebeg minden másra, és megfo-
ganja azt önmagában, nyelvi leleményként. Szeplőtlen fogalmazás — szóratás, 
disszemináció. 

A paralóg evangéliumokat abból a szempontból fogjuk előszámlálni, hogy 
miféle kavalkádját adják a posztmodern azonosságainak. 

A klasszikussá évült/avult szövegek melankóliájából ('tudom is én, mit olvas-
tam ebben a könyvben') a nevek update-elése rázza föl az olvasót. Rázná. Mert 
néhányan a pilátusi pozíciót foglalják el (például Hassan), és kajánkodnak azon 
a tudományos Bábel tornyán, amelyre nekik annak idején se volt eszükben fel-
menni, pedig a tornyot az ő szavaikból szerkesztették posztmodern szövegszer-
kesztő programokon a szimulátoraik. Olyan ez a rész, mint a táncparkett, amely-
nek nincs ördöge. Már senki se táncol. Csak a táncmulatságról tudósító 
mediátorok nem mentek el mulatozni, és nem tudják, hogy nincs miről beszél-
ni. Kérdés, hogy az implicit Pethő Bertalan szándéka az volt-e, hogy megnyug-
tasson bennünket Magyarhonban, nincs miért aggódni, ha még nem tudtunk a 
leghíresebb szövegekhez hozzájutni. Már úgy sincs semmi jelen-tőségük? Szóval 
ez egy olyan karnevál, ahol nem hogy nem vesznek a poszt-posztmodern mu-
latság résztvevői új álarcot, nem öltenek új diskurzivitást, hanem a régit is le- és 
elvetik. Sokan szabadkoznak közülük. Nem ezt a mátkát akarták. 

A posztmodern lanyhuló hevületét adatoló álló forgatagból Pethő Bertalan 
újabb, igen bonyolult át- és bevezetője visz bennünket a posztmodern piac 
hazai másolatába, a magyar posztmodernbe. Kritikámban itt is a megnevezési 
kísérletek elősorolásával mutatom meg a fogalom el-kép-esztő lehegését és „vir-
tualitását" (?lehetetlenségét/perspektíváit). 

Mivel a szöveggyűjteményben szereplő írásokat valaki összeszerkesztette, 
ezért az egymásutániságuknak jelentőséget tulajdonítok. A szemelvények több-
nyire nem „teljes" szövegek, ezért az egész poszt-poszt modem kötet afféle hosz-
szúra sikerült pastiche vagy patchwork, foltokhói varrt lepel, amelynek a varra-
ta az, amelyet a szövegben virtu(áli)skodó szerkesztő szándéknak vélünk. 

Hal Foster a Nyugat legújabb nevének tekinti a posztmodernt. Az új stílus (?) 
a magában gyönyörködő Európa legújabb álarca. Európa persze itt a gazdag 
világ álneve. Ez a gazdag világ ragozza most végtelenségig a posztkolonialitás 
akadémiai rágógumiját. Ülünk a gazdag ország által pénzelt szimpozionon, hall-
gatjuk, hogy bennünket, kevésbé gazdagokat, hogyan kell dekódolni. Belelke-
sedünk, hozzászólnánk, halovány mosoly arcukon. Érdekes a véleményünk, 
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még jó, hogy nem dolgozunk velük egy intézetben, mert akkor a szövegelés 
nem lenne sem végtelenített, sem posztmodern, hiszen ott lennénk mi, a 
posztkoloniális kolonializált denotátumai. Pedig a posztmodern még a referen-
cialitástól is irtózik, nemhogy a konkrétan megmutatható itt/most létezőtől. 
Mediái hát. CNN. A messzi háborút az amerikai/európai televízió képernyőjére 
viszi át (transzfer), ahol aztán biztonságosan lehet rettegni. A mediálás tech-
néjének a röppályája nagyobb, mint a rakétáé, tehát nincs mitől félnünk, a drá-
mai feszültség addig fokozódik, mint Woody Allen celluloid orgazmusa. Az 
alany korábbi egy-sége szertefoszlik, szakad térben és időben, szakad erkölcsi-
leg az undor és az ámulat közé/között, a test és a testről alkotott képzetek kö-
zött (47/48). Ami eddig volt az ember, az a fétis mostantól. Talán az egész való-
ság imigyen fetisizálódott. 

Ulrich Beck kockázati társadalmában ez a féktelen öntetszelgés az önkriti-
kában nyerheti el szublimált státuszát (52). Persze az önkritika is elkerülhetetle-
nül nárcisztikus, hiszen alany és tárgy azonosak. A vállalkozás kivihetetlen, a 
posztmodern egyre gyakrabban nyúl magához, hogy megbizonyosodjon arról, 
van. Holott minden találkozás saját önarcképtelenségével olyan, mint Hófehér-
ke mostohájának a találkozása az igazmondó tükörrel. Ez a tükör Platón bar-
langjának a falán van, és mindannyiunknál szebb Hófehérke, bár mi is szépek/n 
vagyunk. Az eszmények, káprázatok, képek, álmok végtelen újratermelésében 
élünk, s eközben valamifajta végzetes közömbösséggel kell újratermelnünk 
őket (54) - mondja Baudrillard, akinek az a világfájdalma, hogy eltűnt az (arisz-
totelészi) cselekmény egysége a posztmodern dramaturgiájából. Sosem lesz 
vége, [n]em létezik többé az eltűnés végzetes módja, csak a szétszórtság fény-
törése maradt (54). Baudrillard eksztatikus jajgatását jó olvasni, de hamar lelep-
leződik ő maga is mint vezér szimuláns, mert hogy semmit nem tud Platónhoz 
képest hozzátenni a végtelen isteni ragyogás, illetve a barlangos testek árnyék-
világának a paradigmájához. Az, hogy apokaliptikus trópusokkal tűzdeli tele az 
elméleti szöveget, csak ködösít. Persze ez ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy 
egy új akadémiai nemzedék ismételhesse el a régi igazságokat új nyelven. De 
hát még a nyelv sem új! 

A metafora lehetősége eltűnik... az összemosás vírusos menetébein](55). Ma-
rad tehát a metonímia. Akkor viszont van történet, és a test sem mezítelen. Ez 
már nem a paradicsom, hanem az, amikor Isten és Ádám keresik egymást. 

Kiss Endre az előbbiekhez képest abszolút józan argumentumban teszi hely-
re a posztmodernt. A paradigma a strukturalizmus és a neo-marxizmus frigyéből 
született történet. A nárcizmus Kiss Endrénél a nyelv börtönévé válik. Minden 
tudásforma nyelvileg érhető tetten a strukturalizmusban és a posztstrukturaliz-
musban. A posztmodern felhasználta a nyelvi modellnek mint alternatívának 
a normáltudományra nézve kritikus eredményeit, anélkül, hogy valódi lépése-
ket tett volna egy, a feltételezett „harmadik szféra "feltárására irányuló új tudo-
mány vagy> kvázitudomány megalapozásáért (61). Kiss Endre hiányolja az időt, 
és - gondolom - a történetiséget (lásd ipiapacs föntebb). Az idő eddigi tropikus 
szerepét a valódi trópus, a tér veszi át, a szinkronitás. Ezért is van a nyelvtudó-
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mánynak tudományelméleti státusza a posztmodernben (is). Mindez oda vezet, 
hogy a „lényeg"-et, a „valóságos összefüggések"-et, a jelenségek „értelmét" 
(Sinn) elszakították a tárgyi szféra közvetlen és kötelező elemzésének általáno-
sításától és ezt az „értelmet" az „elemek kombinációja"-ból kívánják megra-
gadni (62). Azt hiszem, ez távolról sem baj. Elvezet a matematikai precizitást 
kisér(t)ő pontossághoz. A társadalomtudományokban nem használhatunk en-
nél fogva olyan szavakat, amelyek túltelítetten konnotatívak. Figyelnünk kell 
arra, mit beszélünk (még). Ez az ideológiai hegemónia megbontásának a lehe-
tősége. Itt születik a hetvenes/nyolcvanas évek fordulóján a magyar popban a 
(Pmagyar) posztmodern, ami posztmagyar és ugyanakkor posztinternaciona-
lista. 

Az lehet, hogy a posztmodern virtuális elemekkel tölti meg a tudomány szim-
bolikus metaszövegelését, de ez nem több és nem kevesebb, mint a tudomá-
nyos hipotézis kényszere. Se nem káros, se nem új. 

Kicsit értetlenül ülök a könyv előtt, amikor Kiss Endre következő mondatát 
olvasom: Ha az egyes realizációk az aktualizálás során jönnek létre, maguk a 
struktúrák a virtuális koegzisztencia végtelen számú teoretikus lehetőségét rej-
tik magukban (65). Kicsit mintha ő is élvezné a posztmodem nyelvi szabados-
ságát, s ugyanakkor mintha nem is a posztmodernnel lenne haja, hanem Platón-
nak De akkor miért nem mondja ki ő, meg a többi bíráló, hogy kifogásuk van 
egy újabb neoplatonizmus ellen. Persze a tudomány és a művészet története el-
lenük beszélne. Pontosan az ő szeretett idejük igazolná, hogy ez a fordulat a pa-
radigmákban mindig is felforgatta a megszokott szövegelést, és termékenyítőleg 
hatott a tudásformákra. Lásd a reneszánsz vagy a romantika neoplatonikus gyö-
kereit művészetben és más tudásformákban egyaránt. 

A szerializált virtu(alitá)s olyan, mint a fúga. Alkalmas történetnek és alkalmas 
dekórumnak is. A széria önmagát szaporítja, bármikor hagyom abba, vége is 
van, meg nincs is. Ugyanakkor ezzel elveszik a hatalmaskodás trópusa, a mon-
datvégi írásjel. Talán ezért is annyira ellenszenves ez Kiss Endrének is. De ez 
nem jelenti a struktúra vesztét - sokkal inkább a struktúra sokszoros tesztelését 
indokolja. Kisebb a veszély az ideologizálásra, mert mindig más arca van ugyan-
annak, nem ideosz, csak lógia, beszélgetés. 

A történet szerializálásával Kiss Endre számára a szubjektum szerte-foszlik, és 
ezzel megbontja a hagyományos történeteket. Emiatt alakul egy posztmodern 
filozófia, egy efféle művészeti stílus és egy történelmi korszak (69). Ebben 
ugyanakkor sokan kételkednek Pethő Bertalan fúgájának a változatai közül. 
Mert az is lehet, hogy a Modernizmus után, a második világháború után kezdő-
dött egy stíluskorszak, amelynek csak egy harmincéves tehetetlenségi fázisa a 
mi posztmodernünk. 

Kiss Endre fájlalja, hogy a tudásformák egymásra vonatkoztatása megreked a 
tipologizálás szintjén, és a diskurzusok karneválja általános relativizálásba tor-
kollik. Nem mutat rá ennek az etikai kényszerítő erejére. A posztmodernben a 
mesternek is meg kell próbálnia új szavakat használni, és újra diskurzív személy-
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lyé válnia. Ha Freud nem szégyellte többször megújítani a trópusait, a posztmo-
dern mesternek sem kell a modern babérjain ülni. Ezek csak virtuális babérok. 

A második lábjegyzetben rámutat a posztmodern esztétikai eredetére, de el-
mulasztja felfedni, hogy pontosan az esztétikai mozzanat tette lehetővé, hogy a 
diskurzusok egymásra vonatkozzanak. Pethő Bertalan pedig elmulasztotta a 
nagy fúgába beleszerializálni a posztmodern tudásnak azt a döntő felfedezését, 
hogy a befogadó, az esztétika alanyisága ölébe pillantott és zavarba esett, mert 
rájött, hogy tudásának a formái attól döntően függnek, hogy fiúként vagy lány-
ként tud, szövegel, valósul meg, szóratik. Mert ez az a pont, ahol a posztmodern 
lehetővé tette, hogy a szerializált alanyiságban a nem, a társadalmi szexus lebeg-
ni kezdjen (hiszen a referencia, ti. hogy mi van az ölemben, nem garantált, 
ahogy más referencia sem) és így a szerialitásban talányok sorozata támadta 
meg az alanyiság kötelező történeteit. Lehet, hogy ez a perverzió posztmoder-
nitása vagy a posztmodern alantassága. De hát már Szókratész is, meg Lawrence 
Sterne is, meg Dickens is, meg Oscar Wilde is, Virginia Woolf is. 

Kiss Endre erősen megfeledkezik a dekonstrukció és a posztmodern viszo-
nyáról. Márpedig ha még most is van a történelmi és művészeti paradigmáknak 
ideológiája, ahogy a neoklasszicizmusnak volt a felvilágosodás, akkor a poszt-
modern ideológiája mindenképp a dekonstaikció. Ez a hermeneutikai vállalko-
zás minden csak nem relativizmus. Erős szabályok kötik a metatrópusokat a ke-
retei közt létrejövő elméleti érvelésekben. Ráadásul a dekonstrukció többnyire 
szinte denotativ referenciák valóságából rugaszkodik el, hogy szakszerű bizo-
nyosságot nyerjen a valóság minőségeiről. Az a tény, hogy egyetemisták hada 
dekonstruál orrba-szájba, nem változtat a paradigma rend(en)kívüli rendszeres-
ségén, ahogy Kiss Endre felületessége sem. 

Kiss Endre szkepszisét Deleuze és Guattari nagy sóhajtása követi. Ha jól ér-
tem, ők ketten a posztmodern szétvetülésben a költészet megújuló adventjét kö-
szöntik. Velük teszem ezt én is. Ugyanakkor ismét szeretném a figyelmet felhív-
ni arra, hogy imigyen a posztmodern nem önálló korszak vagy stílus, hanem 
trópusok komplexuma, amely a fallogocentrikus atyáskodás ellenében a tanít-
vány (az olvasó) szövegét élteti. Ezzel a teremtő attitűddel némileg rokon 
Wolfgang Welsch transzverzális ész fogalma, amely többek között abban külön-
bözik a korábbi észfelfogásoktól, hogy a racionalitásnak nem szab a priori 
rögzített elvi keretet, nem készen hozott elvek mércéje szerint instruálja azt (86). 
A transzverzális ész elv-telen, kicsit olyan, mint Erósz, ő(k) a kötőanyag, amely 
dinamikusan megtörténik, vagy ahogy később Pethő Bertalan fogalmaz, a meg-
valósulásában történik meg. Ezzel a transzverzalitás vagy a Pethő által üdvözölt 
transzferabilitás a szöveg, illetve a szövegössze-fiiggés (intertextualitás) retori-
kája. A transzverzális ész határoz, elhatárol, meghatároz, behatárol - korlát és 
kötelék: ...a döntések alapja mindenképpen a különbözőségek felmérésének 
összevetése, mérlegelése, egymással kapcsolatba hozásának ésszerű tevékenysé-
ge. Ez az ész elemi tevékenysége (88). Az ész tudatformája a tudásformák háló-
zatába kötöttség, a posztmodern intertextualitása, amin Welsch is csak ámul, de 
nem kezd vele semmit. 
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A szkepszis, a reménykedés és a ravaszkodás után Pethő Bertalan jól látható, 
egyáltalán nem metaforikus bombatölcsért inventál az érvelésbe a vaganciáról. 
A kritikusnak nem igen van az ínyére a neologizmus. Az üresség szó megteszi. 
Az ürességgel foglalkozó két írás leginkább témájának ikonikus reprezentáció-
ja: semmitmondó. 

Az üresség által támadt űrt Pethő Bertalan civilizátum koncepciójának az 
introitusa hágja át/meg. Búcsút kell mondanunk régi önmagunknak, az alany 
maga lényegül át technikai médiumai által (101), skizofrenizálódik, ahogy azt 
Deleuze és Guattari a kötetben nem szereplő érvelésükben megmutatja. A mé-
diumok ugyanakkor a skizo/széttört tudatot ellátják önmaga szimulációjával, az-
zal a szupplemetummal, amelyben aztán kedvére gyönyörködhet az ehhez szo-
kott európai elme. Ebben nem is különbözik a posztmodern és a magyar 
posztmodern. Az álarc a posztmagyar sajátja. Pethő Baudrillard referens nélküli 
jelét idézi meg, és amit olvasunk itt, a második száz oldal kezdetén, nem is több, 
mint valamiféle változatok egy Freud-témára. A civilizátum (Pethő) megfosztja 
az alanyiságot annak nembeli átélésességétől, gépiesíti őt/azt. A posztmodern, 
vagy inkább a poszt-posztmodern az átéléses ember és a techné mérkőzésének 
ígérkezik (105). 

Searle rossz lóra tett, amikor jó helyen nekiment Derridának, mivel az utóbbi 
névnek nagyobb volt az ázsiója. Azóta Searle a konzervativizmus egyik szinoni-
mája. Ez teljesen igazságtalan vele szemben, hiszen pontosan ő az, aki a nyelv-
filozófiában megmutatta a szándék és az elvárás végtelenített dialektikájában 
azt, amit a posztmodern elméletek többnyire csak homályosan tudtak sejteni. 
Elegáns logikájában ott a helye az apja szavát kétségbe vonó fiúnak. Harminc 
éve jelent meg az a Speech Acts című könyve, amelyben le van vezetve az a 
„posztmodern" alapelv, miszerint csak félreértés van. Legföljebb Searle nem tűz-
te célul a tudás elé, hogy a félreértést kompulzív módon gyarapítsa. 

Itt kell kitérnünk arra a sejtésünkre, hogy ez a kompulzív szövegelés, a félre-
értés szükségszerűségén való élősködés gyakran leplez nagyon is pre- és 
antiposztmodern politikumot, ahol a már fennálló hatalmi szerkezet továbbélé-
sének a támogatására használják a félreértés fordulatát. Ekkor válik az ereden-
dően nem fallikus, de logikus metatrópus fallogikus szillogizmussá. Pethő Ber-
talan gyűjteményében szép számmal szerepelnek ilyen eszmefuttatások. 
Ezek/ők azok, akik rend,be teszik, elutasítják, igazolják, kijavítják a félreértése-
ket. Majd pedig cselesen saját félreértéseik álarcában lépnek arra a helyre, ahol 
mindig is ők voltak. Ide se merem írni, mit mondana erre Derrida, amikor épp 
Jean Genet-t és Hegelt olvassa össze magában. 

Searle figyelmeztet arra, hogy még van nyelv, és megmutatja a szemantika és 
a szintaxis elhatároltságának a jelentőségét a posztmodern felfoghatóságának az 
érdekében. Amíg beszélünk, addig a szintaxis metonimizál, és hiába siratták el 
a mesteri történeteket, történet akkor is van. Másolt, az igaz, de ugyanúgy törté-
net, mint nagy elődei. О is visszatér az esztétika alapvető szerepére a posztmo-
dernben, amikor rámutat, hogy a jelentésnek ('szerep/funkció') csak a használó 
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és a megfigyelő, a mondatot (szándékkal) közlő és (a mondat közlésének szán-
dékoltságot tulajdonító) hallgató viszonyában van értelme ('jelentése'). 

A szerepek nem megosztják, hanem rendszerezik a világot, a posztmodern af-
féle grammatizálódás (118), ami sokkal inkább van a tudományosságért, mint el-
lene. David Herman idézet-hálózatokként (118) írja le a világszintaxist, amely-
ben a kapitalizmus - és a szocializmus — referenciális kötelékeitől ment 
vágyáradás mindennemű (ideológiai) rezsimet megfoszt a reprezentációtól, 
kép-telenné teszi őket. ... olyan alternatív kontextusokba írják át a szövegeket, 
amelyek már megváltoztatják és kiterjesztik az eredeti szövegek hatókörét is 
(119). A skizofrenálás mesterei Herman számára Deleuze és Guattari. Lehetsé-
ges egy olyan „gép" megalkotása, amely modellálja a virtuális mondatok szer-
kesztettségét, és így az adott szintaktikus rendszer szimulálhatóvá válik. Ezután 
egy írói életműről készült monográfiának tehát az is lehet majd a címe, hogy a 
„Nádas Péter gép". Idegenül hangzik, de az irónia, a filológiai vállalkozás bája 
mégis megbékíti a tárgyat és a jelölőt. 

A kontextusok sokasodnak (Elisabeth Deeds Ermath [122]), a virtualitást a 
strange attractor (Weissen [124]) szüli. Nem hiszem, hogy „idegen ígérőpont"-
ként kellene fordítani ezt a már a korai Derrida-könyvekben megfogalmazódó 
szerkesztőelvet. A benső kényszer is megteszi, a másolás kényszere. Ez a 
metafogalom az intertextualitás működésének a záloga, de ez nem derül ki az 
idézett szövegből. A megértés és a kommentálás részvételt jelent a szövegek-
ben, részesedés az szöveg-össze(s)-fiiggésből. Korántsem imitativ, hanem 
posztmodernül másoló tevékenység ez, amiben a kritikus olvasó maga is mo-
dell, akihöz képest az olvasott szöveg szimulakrum, másolat. Egy szövegkör-
nyezet állítólagos helyreállítása mindig is performatív és nem tisztán elméleti 
művelet. (Derrida [128]). 

Searle és Derrida cívódása az analitikus nyelvfilozófia és a neoplatonikus ár-
nyalás hagyományos ellentétéből fakad, holott mind a ketten ugyanannak a 
nagyszerű vállalkozásnak, a fallikus ész trónfosztásának a szószólói, csak 
Derrida az allegorikus, Searle pedig a szillogisztikus érvelésen keresztül mond-
ja ki, hogy a megértés relatív, így az igazság, a jóság és a többi „bevett" koncep-
ciónk is relatív. 

Pethő Bertalan fúgájának nagyon érdekes része az, amikor a posztmodern 
gazdaságról és politikáról szóló szemelvényekben a fennálló politikai/gazdasá-
gi rendekről kiderül, hogy nagyon sérülékeny, időleges világok, amelyeket ta-
lán inkább jellemez az elhelyezettségiik, mint a történetiségük. A globális gaz-
daság kísértetiesen rímel az intertextualitás terminusával. És ugyan Nődd (145) 
szövegében megemlíttetik a pénz szimbolikus ereje, de erős hiányérzetem van, 
mert sehol nem tárgyalja senki a kötetben a pénz és a történetmondás kapcso-
latát. Azt, hogy miként tekinthető a pénz a politikum szintaxisában a kötőanyag-
nak, az életmondásban pedig a vágy analógiájának (és egyben a vágy disszemi-
nációjának). Ez annak köszönhető, hogy a posztmodern irodalomtudomány 
narratológiával (és szükségszerűen pszichoanalízissel) foglalkozó elméletírói ki-
maradtak a kaleidoszkópból. Ezt azért is sajnálom, mert pontosan általuk lehet 
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átemelni meta-metaszintre a történetmondás szerkesztő elvét. Ha Pethő Berta-
lan tárgyal Peter Brooks-szal, akkor mind a transzferről írott hosszas értelmezé-
se módosul, mind a sugallt óvatosság indokolatlanná válik, mert egyértelműbbé 
válna a jelek tropikája, az az allegoricitás, amiről nem csak de Man, hanem -
sokkal korábban - Arnold Gehlen is írt heterográfiát. 

Amikor a gyűjtemény áttér a politikum posztmodernitására, felötlik bennem 
az a kérdés, hogy nem abba a helyzetbe kerültünk-e, mint mikor Thomas Mann 
Faustuszban egyszer csak a korabeli magyar Dunántúl egy falujában vagyunk -
és az ott látható el-kép-esztő nyomor megbontja az intenzív esztétizálás hege-
móniáját, locsogásnak minősíti azt. A posztmodern hogyan létezhetik itt/most, 
netán Indiában egy faluban vagy valamelyik afrikai törzs otthonában? Yo Yo Ma 
az ARTE tévében elmegy a bushmanokhoz a csodálatos gordonkájával, és el-
kezdi megtanulni az ottani húros hangszerek technikáját. De itt mi szóródik? 
Vagy egyszerűen azok a másik világok a számítógép szkrínjével és a kritikus té-
véjének a kép-ernyőjével azonos minőségek, amelyek magát a posztmodernet 
is behatárolják? Az afrikainak vagy a cigány embernek nem virtuális, hanem re-
ferenciális az, ami a Yale vagy a JATE hallgatójának csak egy verzió? A képernyő-
nek ezen a be- (de nem szükségszerűen el-) fogadó oldalán [a]mi maradt: az a 
pillanat intenzitása. A lét értelme többé nem a „normális", hétköznapi életben 
található, hanem az esztétikai energiákkal telített, intenzív pillanatban (Göran 
Dahl [1591). A mi tudásunk a kukkolás hermeneutikája, a posztmodernista mint-
egy a valóság utánzatait fogyasztja. Ebből következően - mivel a tény és a fik-
ció többé már nem különböztethető meg egymástól-, aposztrnodernista elvont 
fikciók voyeur fogyasztójává vált (Mestrovic [1651). A posztmodern a maga nyu-
gati változatában nyálas (suck [167]). 

Nem igen találkoztam még a posztmodern teremtő szerepével ezekben az írá-
sokban, mégis van Reijen az argumentumában megmutatja, hogy a posztmo-
dern, a vágyáraclásos történet-üresség tartogat valami építőt a jövőre. A hatalom 
„üres helye" az egyetlen hely, ahol a közösség önmagával szembesül, intézmé-
nyesül és ahol ez az intézményesülés önrejlexívvé válik. ... Csak a politika elvi-
leg üres helyéről kiindulva lehetséges tevékeny ellenállás a totalitárius államnak 
a társadalom bekebelezésére irányuló törekvése ellen (174). A baj csak az, hogy 
a négyévenkénti választás lelassítja az önreflexiót, és vagy a posztmodern fúj ki 
elébb vagy a nép gorombul be hamarabb az ő politikailag reprezentált szimulá-
ciós akaratára, a politikusokra. Lassan szemiotikai tanulmányoknak illenek be 
azok a tudósítások, amelyek a posztmodern demokráciák vezetőiről szólnak, 
mert legalább annyi szó esik a köz-vetít-és technikai megoldásairól, mint a po-
litikus mondatainak a referencialitásáról. Totális retorizáltság jellemzi a posztmo-
dern politikumot. Olyan érzése van az embernek, mintha mindenki hazudna. 

A politika hiperrealitása (Vester [1831) megmutatkozik az angol királyi család 
hiper szappanoperájában és a magyar politikai elit folyton egymásra gyanakvó 
civakodásában is. Egyik helyen sem derül ki, pontosan mire vonatkoznak a 
mondatok. Vagy csak késleltetve, amikor már megszívtuk. A politikai szivatás a 
halasztott elképedés, hogy a différance-nak adjunk egy kis búkét. 
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A kultúráról szóló fejezet voltaképpen a próbája annak, amit eladdig elmond-
tak a tudós elmék. Ez egy konvencióktól megszabadult, önmagát össze(visz-
sza)rakó reprezentációs folyamat, amely a bricolage-hoz van a legközelebb. Az 
szigorúbbak kóklerkedésnek is nevezhetik mindezt. A blöff és a (mű)alkotás kö-
zött nem tudni, hol a határ. Ez is része a lebegtetésnek, amelyben a jelölő nem 
törődik a referenciával, a denotátumból pedig bolondot csinál. Ennek első pél-
dája a Cullum-Swan és Manning által bemutatott pólóing. A pólóingen gyakran 
szerepel felirat, kép. Az pólón lévő ikon és annak az embernek a személyessé-
ge között, akin ez a póló (és a felirat) van, jelölő-jelölt viszony van. A pólóing a 
közlés, az önmeghatározás egy módja. A szerzőpáros bemutatja, hogy a póló át-
veszi a test és a személy megnevezésének a szerepét, a divat szimu 1 acrumaiban 
jelzik a megkülönböztetéseket (192). A bökkenő ott van az érvelésükben, hogy 
nem veszik figyelembe, hogy a fogyasztó (a közlő) még a nyugati demokráciák-
ban sem mindig engedheti meg magának a választást a pólók és a feliratok kö-
zött; a pénztárcája válogat, nem pedig ő. Itt aztán a véletlen, a forgandóság tény-
leg posztmodernné teszi felirat és viselője jel-viszonyát, csak nem úgy, ahogy a 
választást maguknak megengedő tudós emberek leírják. 

Itt adódik számunkra („működésesen") a magyar paradigma/doxon, mert 
hogy a magyar szemiotikus lehet, hogy még szegényebb, mint a posztvilág fo-
gyasztója, és a magyar test esetleg „turkált" pólót és így turkált feliratot ölt/lebeg-
tet magára. Ez gyakorlatilag mindennemű önmeghatározást lehetetlenné tesz. 
A közlés logikája a lutri. 

Wicke és Ferguson, meg Freccero materialista feminizmusa nem a legizgal-
masabb árama a feminizmusnak, de talán a legkorrektebb. A középpontban az 
identitás áll, ami a nő számára a posztmodern előtt jelöltséget jelenthetett csak: a 
nő teste a férfi (szexuális) tekintetének a tárgya - jelölt és vágyott, passzív; in-
kább rejtelem, mint közlés; inkább fekete, mint fehér. A rejtelem a nőt szörnyen 
(199) a középpontba helyezte, hogy kívül is rekedjen a diskurzuson (mint 
Strange attractor). A posztmodern egymás melletti és önmagukban is additívan 
épülő identitásai megszabadítják mindettől a nőt, bár a posztmodern olyan 
image-ai, mint Madonna, erősen szimulálják csak a helyzetét, mivel a sztárok 
gazdagsága olyan mértékű, ami elcsúsztatja a referencialitásukat a férfi helyze-
tébe. A kritikus megjegyzi, hogy mintha az irigykedés és az utálat is szerepet 
kapott volna a madonnátlanítás gesztusában. Madonna és Cher az énekelt és a 
magukról terjesztett történeteikkel és a testükkel többet tettek az elméletíróknál 
azért, hogy az este a tévé előtt sört iszogató elhízó félben levő férj képzetét nem 
kívánatossá tegyék. Mégiscsak ők álltak elő annak a nőnek a lehetséges modell-
jével, aki nem a vágy tárgya, hanem az alanya, vagy mindkettő egyszerre (Like 
a lű'rgm/Madonna). Velük együtt Prince, Alice Cooper, Magyarországon pedig 
a Bessenyó Család, a Bizottság Együttes és Nagy Feró, és valamelyest Cseh 
Tamás hozták az új feliratokat és az új képiséget/képtelenséget. 

Tint Dean az AIDS diskurzusában mutatja meg a posztmodernitásnak azt a jel-
lemzőjét, hogy a beszéd az élet szimulakruma - mert amíg beszélünk, addig 
megvan az élet illúziója, holott az AIDS-ről való beszéd az élet illúziójának a 
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megszüntetése is. És mindez az AIDS nélkül is így van posztmodernül. Még a 
betegség is metaembléma, nem a testről szól, ha szól, hanem a reprezentáció 
problémáiról. Ezért is nevezik ezt a betegséget társadalmilag szimbolikus beteg-
ségnek. ...a beszéd oly módon osztja meg beszélőjét, hogy az alanynak a rep-
rezentációra tett minden erőfeszítése szükségszerűen sikertelen - mi több, ez a 
teljes sikertelenség az, ami az alanyt mint olyat alkotja (204). 

Mihail Epstein a század paradigmaváltásaiban leli meg a posztmodern 
stílus(talanság)át. Marx (Lenin), Nietzsche és Freud szuper századeleje a hiper 
fokozatra jut a század végére és önmaga pszeudováltozatát hozza létre (létre? 
vagy képbe?), a hiperbolikus túlzás paródiába, a végsőkig fokozás hazugságá-
ba, vagyis a „szuper" „pszeudo"-ba csap át (214). Ma minden csak emlékezet. 
És erre rímel nyomban egy újabb Baudrillard-szemelvény a virtuális illúzióról, 
ahol az áttetszőség, a médium vizuális sajátossága válik a világ minőségévé, hi-
szen a világot a szemlélő ezen az áttetszőségen keresztül nézi és birtokoljai?), 
beleértve önmagát is. Azt jósolja, hogy az ember mint olyan fog kifakulni a világ-
ból imigyen. 

Miután megjövendölték a média előtt létezett világ végét a médiában, gyor-
san visszakozzt fújnak, és olyan szüleményekkel állnak elő, mint a reflexív eti-
ka (Rohbeck [228]). 

Ennek némileg fittyet hány Karnper bemutatásában az önmagát a képernyőn 
bámuló (szimuláló) emberi test. A testek képeivé alakuló testek (231) jól látha-
tók itt és most az utcán. A poszt-Barbie fiatal nők és a húsagyú ifjak nagyon pa-
radox korzózása a „főutcán" maga a szimulált élet. A fitness centre a kultúra 
strange attractora lett, ahol megszerezheti, akinek kedve van, azt az idegensé-
get, ami által emblematizálódik a teste, és kúl lesz (cool) - csak amíg kifizeti, ad-
dig marad nyálas (suck), mert másra nem marad. Marad hát a pre-poszt melan-
kólia és a vele járó nagyszerű dilettantizmus (236). Az utcán járó ember a 
megfű/ósult trópus, vicc, amin nem röhög senki. 

Az, hogy ezután egy esztétikai rész következik, annak a beismerése, hogy 
mindez a harmincas évek esztétikájának (például Dewey) a pragmatikája nélkül 
nem jött volna létre. Hiszen ők mondták ki, hogy az alkotás a befogadásban tör-
ténik meg. Danto némileg mellélő, amikor azt mondja, hogy [ijntencionálni egy 
művet annyit jelent, mint intencionálni annak tárgyát azzal az értelmezéssel 
együtt, amely által a tárgy műalkotássá válik (250). Intencionálni a befogadó 
intencióját lehet, de magát a befogadást az alkotó nem tudja így irányítani sze-
rencsére. Aki olvasott már könyvet a kötelező olvasmányokon kívül is, tudja, 
hogy Danto itt összekeveri az olvasást a merevgörccsel. Ha neki van igaza, ak-
kor Welsch biztos, hogy mellébeszél, amikor a mindennapok átesztétizálódásá-
ban elhelyezi a szöveget mint olyat. Itt egyenrangúvá vált két szövegkörnyezet, 
a kultúra és a művészetek. A kicsiny(es) cselekvések meglelik önmaguk mitikus 
analógiáit. A kis ember nagy öntudat(lanság)ra tesz szert, a valóság olyan álla-
potban jelenik meg számunkra, amilyet ez idáig csak a művészetből ismertünk 
- a létrehozottság, a megváltoztathatóság, a kötetlenség, a lebegés stb. állapotá-
ban (266). Én ezt nevezem fenségesnek. Nem posztmodern, hanem modernis-
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ta, Joyce Leopold Bloomja az első, aki mindezt teljességgel élvezhette, mert 
Odüsszeuszként és Shakespeare-ként sétálhatott a 20. század eleji Dublinban. 

A fenséges távlata a szkrín, amelyen szörfözünk, hogy megleljük a nekünk 
leginkább tetsző álorcát. Ritkán sikerül, és az is hamar lemegy a képernyőről, 
vagy emlékké válik. [A] művészetektől elvárjuk azt a képtelenséget, hogy érzéki 
(látható, irodalmi, zenei) módon tanúsítsák, hogy valami hiányzik az érzéki-
hői vagy túlcsap rajta - a neve nem érdekes, mert ez maga a megnevezhetetlen 
(Lyotard [271]). Nem szokták megemlíteni, hogy Lyotard elméleti invenciója egy-
szerű - nem posztmodern - lelemény annyiban, hogy az ember mint olyan tör-
ténetmondó lény (vö. ez a pszichoanalízis kiindulópontja), és a történet nélkül 
halálfélelme van - vagy tán tényleg nem is él. Ezért van a szimulációknak ekko-
ra ázsiójuk az ő paradigmájában. A szimuláció azzal az örömmel lepi meg/el az 
alanyt, ami maga az élet a számára, mindegy, hogy a virtuális lenyomatáról, 
megvalósulásáról van szó vagy eredendő lebegésről, öröm, fenséges. 

Itt aztán Pethő Bertalan belefojtja vendégeibe a szót bő száz oldalra, és tőle 
olvashatunk értekezést: A művészetek filozófiájáról a posztmodern korban. Esz-
tétikai vázlat. Ez a tanulmány afféle középpont. De nem strange attractor. 

Az alany teljesen átlényegül a közvetítettségbe (medializálódik). A működés-
ben adódás (286) közben a médium szétszórja (vö. skizofrénia, illetve disszemi-
náció, mállás [305]) az alany egy-ségét és őt is operatív interface-szé (289) teszi. 
Az alany a médiumok szerzőjeként és használójaként túimívesíti (techné) önma-
gát, posztmodern Narcissus lesz belőle, önmaga is kópia (303). 

Pethő nem őszinte híve a posztmodernnek annyiban, hogy igyekszik a jó és 
az igaz fogalmainak valamiféleképp helyet biztosítani. Mintha megriadt volna a 
művészet lehetséges alantasságától. Egy kommunikatív kibernetikai installáció-
ba foglalt ember ki van szolgáltatva, de kiszolgáltatottságának a mértéke a sa-
ját szilárd álláspontján érvényesített akaratától függ, ezért a csodálata - ami a 
kiszolgáltatottságát ellenpontozza - belső talajról fakad. Le van nyűgözve a 
kommunikáló működésben, azonban büszke is arra, ami történik. Nagyjából 
tudja, hogy miféle folyamatok mennek végbe a médiumban, de ennek részleteit, 
finomságait és horderejét képzeletével sem érheti, a működés elve pedig messze 
elhúzódik a felfoghatón túlra (313). 

Nem sok mindenben értek egyet a könyv alkotóival, de az a gondolat, misze-
rint [a]mi meg van festve, az „a látás partitúrája, nem pedig maga a látnivaló" 
(325) pre- és proto- posztmodern tanulmányaimból is egyenesen következik, és 
vonatkozik minden rögzített jelezésre. Az irodalomtudós legyen mint karmester, 
aki átlényegíti a szöveget a megvalósulásba, szkríneli azt, hogy lássák (nemcsak 
a tudóst). 

A forgandóság és a teleprezencia által gerjesztett mulandóság érzete hozza 
magával az alany romlandóságának a képzetét. Miután az alany (testileg is) 
átmedializált, a szkrín - akár saját teste is - hamar szóródhat, kikapcsol, abjek-
tálja, megszüli önmagát. Csak akkor már távolról sem olyan kívánatos az, ami -
tényleg - van. 
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Pethő Bertalan abjekció fogalma lehet, hogy jól idézett, de ily módon haszon-
talan, mert a bemutatásban elfeledkezik arról, hogy az abjekció, a ki(ah)vetülés 
a származás (ab) és az elhatárolódás terminusa egyszerre. Szinonimája a skizo-
fréniának és a paranoiának csakúgy, mint a szülésnek és a szarásnak (vö. Ester-
házy Péter: Egy nehéz nap éjszakája). S ami a legfontosabb, a kimondott szó is 
abjekt, azaz kimondott, pláne ha a szájszagot is hozzászámítjuk. Az abjekció 
azonos techné a képernyővel, csak ugyanannyira idegenség és azonosság. Fiká-
zás, strange attractor. 

A „Skullfuck" (1991) video-értelmezése számomra érthetetlen, mert miközben 
Pethő Bertalan hosszan — és fölöslegesen — tárgyalja a metaforát, nem veszi ész-
re, hogy az általa bemutatott mozgó kép sorozatnak nem a tartalma, hanem a 
nyelve az abjekció, ahol a testnyílások szerepet cserélnek. Teszik mindezt azért, 
mert a medializáit test már nem a testrészes test, hanem képernyő (erről még 
Deleuze és Guattari beszélt az Anlioidipuszban). Ennek - vagy bármely - vi-
deós alkotásnak az értelmezése sokkal inkább kívánja az Álomfejtés {1900) tech-
nikáját, ahol is a jelölők és a jelöltek (amik maguk is jelölők) egymásra csúsznak 
(metonímia), összeolvadnak (metafora), és a kommentátornak az a dolga, hogy 
lehetséges konfigurációkban csúsztassa vissza/tovább a jelölteket és a jelölőket. 
Hiába szaros a kép, a kép nem erről szól. Ez lehet, hogy a modalitása. Pethő 
Bertalan nem vette észre, hogy az ikon amúgy is két - a képben egy másik (az-
az harmadik) képbe sűrített - cselekvés metaforája, így a fordítása, miszerint ma-
gyarul „Koponyabaszás (348)" lenne, félrevezető. Az egyperces video a közvet-
len vizualitást transzferrel átvitte más jelöltekre. A skullfuck ugyanügy virtuális, 
mint bármi más jel, a transzfer, amire utaltam, pedig, a szerző szavaival: a vir-
tualitásnak a producere, a kódoltságra való rájövetel horgonyvetése (365). Ma-
gyarul talán ez annyit tesz, hogy a Skullfuck című video azáltal, hogy műalko-
tássá transzferálódott, más, a láthatótól eltérő jelentőségre is szert tesz, az is 
lehet, hogy több értelmezése van. 

Pethő Bertalan kedveli a neologizmusokat. A kritikus meg nem, vagy nem a 
kiméra-szerűeket. Pethő Bertalan tanulmányának az érvelését additívnak talál-
tam, a nyelve sokszor zavarba ejt. Referencialitása pedig behatárolt, fölöslege-
sen idézi meg az antikokat, és indokolatlanul maradnak el a már föntebb több-
ször hiányolt résztvevők. Modalitása erősen előítéletes, fallogikus. Sokszor az 
volt az érzésem, hogy jobb lett volna, ha nem magyarul írja a dolgozatot, mert 
ez se nem magyar, se nem posztmagyar. Blöffölt a mester? Álljon itt az a mon-
dat, amikor a kritikus először hagyta abba hosszú időre a hosszú könyv olvasá-
sát: A technikai médiumokhoz azonban e médiumok tétje nélkül vannak kötve 
a művészetek. Keletkezésük feltétele ehhen a vonatkozásban az, hogy a me-
diálódás nem jut gyakorlati termelői eredményre. A művészetek a létesítés 
kudarcának a kimunkálásai. Ami általában nem látszik rajtuk, mert a gyakor-
lati beválás terhe alól mentesített szituációban, gyakran spontán megnyilatko-
zásként és erőfölösleget kihasználva adódnak. Ehhen a vonatkozásban a mű-
vészetek a létesítés készültségeire való /jel/készülések {211). 
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Amikor a gyűjtemény a „posztmodem" diskurzusának a kezdeményezőitől és 
a folytatóitól kér valamiféle visszajelzést, az maga az ellentranszfer, amelyben 
szembesülni kénytelenek azzal, amit fiatalabb énjük annak idején elindított. 
Van, aki búcsút mondott az egész vállalkozásnak, van, aki ismétli önmagát. Meg-
idézik Merce Cunninghamet (Vaughan) és Cage-et — mindketten felelősek a 
transzpozíció posztmodern trópusának a döntő uralmáért: az előbbi a minden-
napi élet esetleges, improvizatív mozdulatait helyezte át a modern táncszínház-
ba, Cage pedig a zörejeket tisztelte meg. Ok ketten amúgy is egy poszthajóban 
eveztek el a mindennapok esztétizálása felé. Áldja meg őket a preposztmodern 
Isten! Többet tettek mindezért, mint a nagy teoretikus nevek. 

Hassan, aki az egyik elméleti atyja a posztmodernnek, a posztmodernet is 
csak szimulakrumnak, ballépésnek tekint(het)i, ...a kulturális posztmoderniz-
mus steril, furcsa (campy), giccses, vicces, zsákutcát játszó, merő heccé (hype) 
metasztatizálódott (390). Mintha Derridától átállna Searle oldalára, amikor átlép 
a poszt-posztstrukturalizmuson és ismét belátható szerkesztettségről beszél: 
Nem vitás: valamilyen mértékben valóban „szerkesztettek" vagyunk. De mi ma-
gunk is visszahatunk és szerkesztjük a minket szerkesztő társadalmat, sőt mi 
több, teremtjük magunkat, és néhány gén és sok véletlen is hozzájárni egyéni 
sorsunk formálásához (391). Ugyanezt Lyotard úgy fogalmazza meg, hogy vál-
lalnunk kell sorsunk ürességét: ez munkára serkent (414). Mindkettőjüknek iga-
za van Freud képernyőjén. Lyotard megállapítása ugyancsak utal a szövegelés 
kényszerére, amely a posztmodernben a hisztériában találta meg az átmeneti 
formáját. Ha ezt nem látjuk, akkor elhisszük, hogy teljesen új a rend(etlenség), 
pedig az a felépítmény átformálódásával járt volna. De nem alakult át semmi, 
megszülettek a szöveggyűjtemények (Pethő Bertalané az egyik), az egyeteme-
ken mindenütt megjelent a posztmodern mint tétel vagy tantárgy, karrierek épít-
keznek belőle, embereket tesznek tönkre az ürügyén. Úgy gondolom, hogy az 
ideológia tömegesen és mindent áthatóan jelen van, és az a gondolat, hogy mi 
már valahogy túlnőttünk ezen kategóriák hasznosságán, s belenőttünk egy 
poszt-ideologikus hiperrealitásba vagy mibe, ez maga is a tiszta ideológia egy 
darabja (Norris [423]). 

Van Rijen másokkal együtt rámutat arra, hogy a nagy elbeszélések átvágták a 
polgárt (439), így ami kevéske elmondható maradt, az csak allegorizálással lesz 
alkalmas a történetet váró ember átvitelére (transzfer) a képernyő túloldalára. 
Azt kéri, hogy az alanyt kontextusban lévő szövegként olvassuk, és ez a pragma-
tikus korrektség valóban megvédhet valamelyest a paralogia örvénylő semmijé-
től, az ürességtől. A kontextualizált alany sokasodik (Vester [454]), de nem csak 
„hagyományosan", azzal, hogy gyermeke lesz, hanem intertextuálisan is: egyre 
több álarca, virtuális változata adódik. Az alany intertextuális meghatározott-
sága/meghatározatlansága analóg a transzverzális ész fogalmával. 

A Magyar Posztmodern fejezet talán még a színvallásoknál is érdekesebb. 
Nem nagyon értem ugyan, hogy miért kellett Pethő Bertalannak ez elé a fejezet 
elé egy több ponton is kérdéses poétikai értekezést kanyarítania. Nem igaz, hogy 
a transzfer a posztmodern irodalom poétikai jellemzője. A transzfer mindenféle 
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történetmondás jellemzője. Ilyen alapon Vergilius is lehet posztmodern. Az írás-
mű valóban egy rakás transzfer, a megnevezés és a megpillantás transzferben 
megvalósuló kísérletei. Pethő Bertalan boglyához hasonlítja a nagy rakás transz-
fert, az írásművet, amit állítólag kibogoznak. De a boglyát (a kritikus, ahogy 
angolul mondanánk, 'low working class' eredettel bír) nem szokták kibogozni, 
hanem a barmok elé vetnek belőle vasvillával egy-egy adagot. A következmény 
pedig nem hermeneutikai lépés, hanem az a tehén- vagy lószar, amiből Robert 
Venturi (399) akar posztmodern művészetet csinálni. 

A Transzfer és metaforát, mint az előbbiekben már többször utaltam rá, iro-
dalomelméletileg és szemiotikailag nem tartom igazolhatónak. És az idézett pél-
dák (lásd „madárzsoké") nekem a blöff és nem a trópus szót juttatják az opak 
(505) ('bizonyos fénytelen látszás van') agyamba. 

A magyar posztmodern kicsit olyanra sikerült, mint a televízió késő esti be-
szélgetései - mindenki mondja a magáét, tétje nincs az egésznek, bármi megte-
szi (anything goes). Bujalos rámutat a posztmodern és a modern történeti egy-
másrautaltságára (521), Czakó Gábor tipikusan gazdaságkori fejleménynek 
(525) nevezi, hiányolja belőle - nem egyedül - az ember társas mivoltát. Domo-
kos Mátyás lesöpri mind a posztmodernet mind az egyik magyar posztmodern 
elméletírót a képernyőről. De akkor mi marad? Nem hiszem, hogy csak úgy le-
het - és azt érdemes - olvasni, amit az apáink olvastak (úgy értem Domokos 
nemzedéke). Engem ők tanítottak és taníttattak. Okom volt, és nem posztmo-
dern, kételkedni az itt is lebegtetett igazságukban (lásd az irodalom igaz szava 
[529D. Nézze meg jobban a képernyő(jé)t. Fodor András leginkább a versében 
mutat rá a posztmodern forgandóságára és divat jellegére. Halász László az első, 
aki valóban magyar attribútumot talál: a posztmodern és a posztkommunizmus 
szinkronitását. Kár, hogy nem utal arra a tényre, hogy a valóság virtualizálása 
nálunk a pre-kommunizmusban történt meg. Nádas Péter megtette ezt az Em-
lékiratokban. Határ Győző nem a magyar posztmodernhez szól hozzá, hanem 
leginkább önmagával beszél. Kibédi Varga Áron a Norris-féle eleganciával tudja 
megmutatni, hogy távolról sem olyan új és ködbe vesző a posztmodern: A poszt-
modern író megint mer elbeszélni, mert másképpen, magánéletéből kiindulva 
beszél az időről, ágyazza be érzéseit és cselekedeteit az időbe (559). Nádas Pé-
tert hozza példának. Kulcsár Szabó Ernő rámutat, hogy az irodalom nyelve sem 
kitüntetett pontja a világnak. Bele- és hozzárendelt közlésmódja a világban le-
hetséges nyelviségek regisztergazdag interdiskurzusának (572). Ez záloga is 
ugyanakkor annak, hogy megírhassuk a magyar posztmodern jellemzőit. Erre 
kísérlet Odorics Ferenc posztmagyarja ebben a gyűjteményben. Azt mondja, 
hogy „A posztmodern sosem látja meg milyen is a valóság valójában." (597). 
Pléh Csaba Searle-höz hasonlóan a logosz pártjára áll, és félti a tudományossá-
got a túl gyakori paradigmaváltásoktól. Igaza van, hiszen ez így akkor nem is pa-
radigmák váltása, hanem szintagmák additív szerializálása, mellébeszél(get)és. 
Széles Klára az egyetlen, aki úgy tűnik, hogy a virtualitás ellenére is meg tudja 
mutatni, hol lakik Magyarhonban a posztmodern. Megjegyzem, az angol és a 
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francia tanszékek előbb beszéltek posztmodernet, mint az általa emlegetett auk-
torok. 

A vélemények szériáját a Parakrif fejezet követi, ami nyomtatott graffitti. 
Nekem többnyire erőltetett és unalmas, blöffölős. De indokolt, hogy ez zárja le 
a kötet magyar nyelvű testét, hogy Pethő Bertalan angol nyelven írt kódája fe-
jezze be a tudomány konvenciói és a praktikum kívánalmai szerint az írást. 

Beláthatatlan gazdagságú szöveggyűjtemény ez. Csak valóban ember legyen 
a talpán, aki végigolvassa. Ahhoz viszont túl rövidek a vendégszövegek, hogy 
ebből a gyűjteményből az egyetemi szemináriumok olvasmánylistájába transz-
ponálják őket. 

Nekem a 709 oldal után is az bántja a legjobban a szememet, hogy nem tud-
ni, minek a posztja a poszt-posztmodern, ugyanis a könyvben szereplő szöve-
gek összevissza használják magát a modem/modernizmus szót. Hol a huszadik 
század első felének a meghatározó stílusaként, hol pedig a reneszánsztól számít-
ható „új" tudományelméletek sorozatára utalva. Holott ha az előbbi értelemben 
használjuk a modernet, akkor a posztmodern nincs, csak a dekadencia és a mo-
dernizmus ismétlődik ezen a mostani századfordulón. Mert egyszerűen nem áll 
a művészeti modernizmusra az, amihöz képest a posztmodern meghaladás vagy 
váltás lenne. 

Nagyon tisztelem Pethő Bertalant azért a munkáért, amellyel ezt a kötetet lét-
rehozta, de az én számomra ez sziszifuszi (? = posztmodern) munkának tűnik — 
ahogy a könyv elolvasása és a kritika megírása is az volt. 
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FORRADALOM ÉS RENDSZERVÁLTÁS 

- Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel* -

írókat, költőket, filozófusokat, a szellem embereit általában, ha politikai terület-
re tévednek - ha politikai témához nyúlnak avagy a politikába ártják magukat - , 
gyakran éri a vád: attól, hogy alkalmasint értéket hordozó irodalmi műveket, le-
bilincselő regényeket, megindító költeményeket képesek alkotni, nagyszabású 
gondolati rendszereket, fogalmi építményeket tudnak emelni, még egyáltalán 
nem biztos, hogy a politikai elemzések terén is eligazodnak, hogy politikai 
programok fölvázolásához is értenek - sőt a „nem biztos" „szinte biztos, hogy 
nem"-be hajlamos átcsapni - , mivelhogy itt úgymond a fantázia szárnyalása, 
lánglelkű utópikus víziók és mély értelmű költői metaforák megalkotása helyett 
egészen más jellegű, földhözragadt tehetségre, a valóság talajáról való elrugasz-
kodás helyett - amit éppen a művészet avagy a filozófia valósítana meg - épp e 
talajra való visszahelyezkedésre, leszállásra van szükség. 

Bárhogy álljon is a helyzet ezzel a hazánkban szinte közhelyszerűvé vált meg-
ítéléssel, úgy gondolom, mai szemmel nézve megállapítható: Kemény Zsig-
mond két politikai röpirata, a Forradalom után és a Még egy szó a forradalom 
után maga a reálpolitika megtestesülése. Olyannyira az, hogy szerzőjük - leg-
alábbis az első írás tekintetében - hajlott a nagyon is szigorú megítélésre, arra, 
hogy elvitasson tőle mindenfajta, a pillanaton túlmutató jelentőséget. „Ez a röp-
irat", olvasható visszaemlékezéseiben a Forradalom utánról, „nincs a történe-
lemnek szánva, idővel el fogják feledni, de most szükség volt rá".1 Ezen megíté-
lésben nem kell Keményt föltétlenül követnünk - s e szerzői megítélésnek e 
konferencia már megrendezésénél fogva is ellene mond föltéve, hogy nem 
annyira Kemény történeti ítéleteinek tartalmára, mint inkább a bennük megtes-
tesülő magatartásra irányítjuk figyelmünket. Vagyis nem annyira arra, hogy 
konkrét politikai megítélései történetileg mennyire támaszthatók alá, hanem a 

'A forradalom után címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, az MTA Iro-
dalomtudományi Intézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által a Magyar Tudományos Akadémi-
án 1999. november 5-én és 6-án rendezett konferencián elhangzott előadás jegyzetekkel kiegészített szö-
vege. 

1 Visszaemlékezéseim. Lásd T Ó T H Gyula: Utószó. In: KEMÉNY Zsigmond: Változatok a történelemre. 
Szerk. T Ó T H Gyula. Bp., Szépirodalmi, 1982. 577. -Mindkét röpiratot, a Forradalom utám és a Még egy 
szó a forradalom utám a továbbiakban ezen kötet alapján idézem (181-373. és 375-559.). 
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törekvésre, hogy a vesztes helyzetben reálisan számba jövő lehetőségeket mér-
legelve kiutat keressen, megpróbálván minden meggyőző erejét latba vetni ab-
ból a célból, hogy a győztessel hihetővé tegye, neki is érdeke a megegyezés, s 
hogy a vesztest megpróbálja kirántani a vereség okozta letargiából, avagy lebe-
szélni a revánsra való nagyon is érthető törekvésről. Ebben a tekintetben a For-
radalom utáni csakúgy mint az egy évvel később született másik röpiratot, 
ugyanaz a szándék hatja át, e közös motívumot pedig talán az utóbbi írás egy 
tömör megfogalmazásával szemléltethetjük: „A forradalmak után", írja Kemény, 
„két sztereotip kérdés szokott felmerülni [...] Egyik a teljes restauráció, másik az 
új lázadás [...] Ha segíteni akarunk magunkon", hangzik a lényeges konklúzió, 
„mindkettőtől óvakodnunk kell".2 Kemény a rossz kérdésfeltevéseket igyekszik 
tehát elkerülni, s a helyes kérdésirányokat keresi, így már kezdetben, kiinduló-
pontjánál fogva sem tagadhatunk meg a két írás szerzőjétől bizonyos filozófiai 
tehetséget, amennyiben ti. egyik jellemző önmeghatározása szerint a filozófia a 
kérdezés művészete, s munkájának jó része a sztereotip kérdések kritikai felül-
vizsgálatában merül ki. A helyes kérdést ezek után Kemény - kifejezetten mint 
kérdést - a következőképpen fogalmazza meg: „Hogy hazánk önállósága, mely 
a birodalom egységével teljes összhangzásba hozathatik, a legitimitás terén 
nyerjen az új viszonyokkal egyező megoldást: ez értelmes, ez népszerű 
kérdés."3 

A két röpirat fó törekvése az, hogy számot vessen a kialakult helyzettel, a 
vesztes forradalom után számba vehető lehetőségekkel, a mélypontról való ki-
lábolás esélyeivel. Ha innen szemléljük a dolgot, közömbössé válik, illetőleg je-
lentőségét veszti az a kortársi gyanú, miszerint megírásukban a szerzőt alkalma-
sint személyes indokok vezethették - nevezetesen helyzetének könnyítése a 
forradalmi kormányban való hivatal betöltése miatt ellene folyó igazolási eljárás-
ban - , hiszen a helyzettel való reális számvetés egyénre éppúgy vonatkozhat, 
mint valamely közösségre, nemzetre. 

2 Még egy szó a forradalom után. 413. 
3 Még egy szó a forradalom után. 414. - Kemény filozófiához való viszonyának megítélése a hazai 

kutatók körében nem egységes. „Kemény 49 utáni írásaiban is megvetéssel és gúnnyal tekint minden el-
vont-elméleti útkeresésre", írja Nyíri Kristóf; „nemcsak a szocialista elméletet utasította el, hanem a dilem-
ma föloldását ígérő minden elméleti formulát is" (NYIRI Kristóf: A Monarchia szellemi életéről. Filozófia-
történeti tanulmányok, Bp., Kossuth, 1980. 37. sk. [kiemelés az eredetiben), vö. még 43-). „A gyakorlatias 
szempontok egyáltalán nem zárják ki", vélekedik ezzel szemben Szegedy-Maszák Mihály, „hogy [Ke-
mény] fontosnak tartsa az elméleti igényt [...]. Azon követelés - idézi Keményt - , hogy le kell mondani 
a teóriáról, mert a fonák teóriák nagy veszéllyel járnak, az emberiség kezéből éppen ezen veszélyek el-
leni orvosszert ragadja ki, s mivel káros a tévelygés, tehát betiltja az igazság keresését.' Más kérdés, hogy 
idegenkedik az egyoldalúságtól, [...] szívesen folyamodik vagylagos magyarázathoz, készpénznek veszi, 
hogy egyazon jelenség többféleképpen is értelmezhető [...]" (SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kemény Zsigmond. 
Bp., Szépirodalmi, 1989. 305.; lásd ugyancsak i. m. 312.: „Már első önállóan megjelent röpirata, a Kortes-
kedés és eltenszerei (1843-^4) is tartalmaz általános igényű okfejtést." [Az idézett Kemény-írás címe: Sze-
me! vény i eljárásunk felől (1842), lásd Kemény: Korkívánalok. Publicisztikai írások 1837-1846. Bp., 
Szépirodalmi, 1983. 183.1 
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E bevezető megjegyzések után előadásom első, hosszabbik felében e két röp-
irat némely vonásával szeretnék kicsit részletesebben foglalkozni, második felé-
ben pedig az írásokat mai helyzetünkkel, a rendszerváltással igyekszem össze-
függésbe hozni. 

* * # 

Ha hozzáférést, elemzési szempontot keresünk Kemény e két írásához, minde-
nekelőtt tanácsos magát a műfajt kicsit nagyító alá vennünk. Valamely politikai 
röpirat - s most eltekinthetünk attól, hogy röpirathoz, publicisztikához képest 
mindkét írás meglehetősen terjedelmes, igényében messze túllép e kereteken -
elsődlegesen nem száraz tudományos igazságokat akar közzétenni, hanem egy 
adott helyzetben akar hatni, egy konkrét szituációra befolyással lenni, politikai 
mozgásoknak irányt szabni, némelyeket erősíteni, másokat gyengíteni. A politi-
kai röpirat a politikai szónoklat írásos változatának tekinthető, elsődlegesen te-
hát a retorika körébe tartozó műfajról van szó. Célja a befolyásolás, a meggyő-
zés, a saját álláspont kívánatosként való felmutatása, s ebben az értelemben 
hívek megnyerése, hívek toborzása. Ha a két írásban kifejezésre jutó szellemi at-
titűdöt reálpolitikai beállítottságként jelöltük meg, akkor persze kézenfekvő az 
észrevétel: szabadelvű-konzervatív szellemiségű alkotó esetében, mint amilyen 
Kemény volt, a reálpolitikai beállítottság korántsem ritkaság. Inkább az ellenke-
zője volna szokatlan. E szemléletet pedig már az az elvi megállapítás jól tükrö-
zi, mely szerint „Én egy nemzet szerencsétlenségének tartom intézményeiben és 
közéletében a históriai fonalak megszakadását [...]",4 s nem kevésbé jellegzetes 
a jelenlegi helyzet értékelése: „Pártok e honban jelenleg nincsenek. - S az ezen-
túl alakulandóknak kevés szükségük van oly egyénekre, kik [...] mint gnoszti-
kusok [...] saját lényök bámulásába merülnek el".5 De túl az egyes megállapítá-
sokon, melyeknek sorát még szaporíthatnánk, az írások szerkezete, felépítése: a 
részletekre való koncentrálás, a történeti adottságok aprólékos figyelembevéte-
le s kiegyensúlyozott mérlegelése ugyancsak e konzervatív-liberális, fontolva 
haladó szellemiség szerves összetevőjét alkotja. 

Hazánk önállóságának a Habsburg Birodalom fennállásával és egységével va-
ló összhangja vázolja föl Kemény ezen írásainak gondolati horizontját. Nem 
minden meggyőző erő nélkül érvel amellett, hogy a győztesnek normalizálnia 
kell kapcsolatait a legyőzöttel, különben hosszú távon győzelme vereségbe, de 
mindenképpen veszteségbe fordul át. Ám nem kisebb erővel érvel amellett is, 
hogy a vesztesnek ugyancsak módosítania kell magatartásán: akár megvalósít-
hatónak tűntek a kitűzött célok a harc során, akár nem, a vereséggel új helyzet 
keletkezik, s a korábbi célkitűzések revízióra szorulnak. Lehet, hogy a vereség-
hez vezető célok akkor nem, de most mindenképp túlzottnak minősítendők. 

4 Még egy szó a forradalom után. 414. 
''Forradalom után. 251. 
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Kemény tehát két szembenálló félhez intézi szavait, kétfelé igyekszik hatni, fő 
interlokutora azonban, a vesztes pozíciójánál fogva, értelemszerűen a győztes -
a győztes, akinek a jóindulatát kell megnyerni. Az olyan szövegrészek, melyek-
ben arról esik szó, hogy a magyar nép nem felforgató,6 nem alattomos, nem 
bosszúálló,7 nem összeesküvő,8 nyílt,9 nem titkolódzó:10 az ilyen szövegrészek 
címzettje nyilvánvalóan a győztes. A sugallat pedig az: nem kell tartani tőle, ki 
lehet békülni vele, a viszonyokat normalizálni lehet. Az új európai jelszavak: 
szocializmus és köztársaság, érvel hosszasan Kemény, idegenek a magyar nép-
től. A magyar úgymond tiszteli a tulajdont, és alapjaiban monarchikus haj-
landóságú.11 A „mi ázsiai természetünk", írja, „a mi jellemünknek minden 
igényei összeforrva vannak a királyság eszméjével [...], miként a magyar nem-
zetiség mint nemzetiség nincs miért, hogy köztársasági jelleműnek tartassék".12 

Ezen állítások igazságtartalmát nyilván vitatni lehetne — éspedig nem is annyi-
ra abban az értelemben, hogy ellene lehetne vetni: a magyar jellemben alkalma-
sint talán a respublikái elem is föllelhető, hanem inkább magának a szempont-
nak, a szempont termékenységének tekintetében - , ezzel azonban nyilván 
elvétenénk a lényeget, hiszen itt a másik fél jóindulatának megnyeréséről van 
szó, a fölhozott argumentumok pedig e cél szolgálatában állanak. 

Hogy a magyar monarchikus lelkületű nép-e, nehéz volna tehát eldönteni, 
mindenesetre Kemény rendkívül találékonyan érvel mellette, s igyekszik - ismét 
csak: nem minden meggyőző erő nélkül - kimutatni, hogy a reformkor egyik 
iránya sem volt antimonarchista, s hogy csupán az események véletlenszerű me-
nete vezetett a trónfosztáshoz. „Sem a radikalizmus, sem a nemzetiségi, sem az 
önállósági irány nem volt vegyítve a monarchizmus gyűlöletével," írja.13 Még az 
amúgy kritikus distanciával szemlélt Kossuthot sem jellemzi Kemény elvi repub-
likánusként. („Kossuth terveiből elég destrukció folyt", olvasható, „de semmi til-
takozás a társadalom alapjai ellen, semmi pozitív vágy a forradalom előidézésé-
re akár szociális irányban, akár szabadsági háború alakjában".14) Kemény 
találékonysága, az érveket illető hajlékonysága nem utolsósorban ott mutatko-
zik meg, ahol azt is sikerül hihetővé tennie, hogy egyáltalán nem Habsburg-el-
lenes az, aki ma republikánus, sőt valójában alig van erre más lehetősége. 

Az április 14-i Habsburg-detronizáció, illetve a 18-án közzétett függetlenségi 
okirat nyitva hagyta ugyanis, hangzik okfejtése, a monarchizmus felé az utat: az 
is republikánus volt ezután, aki nem akarta Kossuthot királynak, illetve Habs-
burg-párti volt, azaz nem akart más házból magyar királyt, avagy belátta euró-

6Forradalom után. 190. 
''Forradalom után. 193.; vö. i. m. 363. 
8 Forradalom után. 197. 
9 Forradalom után. 200. 

10 Forradalom után. 201. 
11 Forradalom után. 202. 
12 Forradalom után. 243. 
13 Forradalom után. 274. 
14 Még egy szó a forradalom után. 433. 
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pai szükségességét annak, hogy az osztrák birodalom fönntartassék.15 Aki ma 
Habsburg-párti, csak republikánus lehet, sugallja Kemény meglepő, de nem föl-
tétlenül hiteltelen módon. 

A szövegnek, mint említettem, vannak olyan rétegei, melyek az egyik, s olya-
nok, melyek a másik félhez szólnak, ám különösen azok a részek érdemelnek 
figyelmet, melyekben mindkét fél megszólítva érezheti magát. Ez utóbbi réteg-
hez tartozónak gondolom azokat a fejtegetéseket, melyekben Kemény azt 
igyekszik megmutatni: a forradalom kitörése, majd radikalizálódása, végül a 
Függetlenségi Nyilatkozatban s a trónfosztásban való tetőződése nem tartozik 
szervesen a reformmozgalom eredeti célkitűzései közé. (S itt, a dolog természe-
ténél fogva, közömbös, mi ma hogyan vélekedünk erről.) Ez az érvelés első 
szinten nyilván az osztrákokat hivatott meggyőzni arról, hogy a forradalmi vég-
kifejlet szinte véletlenszerű körülményeknek köszönhető, nem a magyarok láza-
dó alkatából vagy hasonlókból fakad, s ezzel vél így megbocsátásukra, megér-
tésükre apellálni, a terror enyhíteséhez, majd megszüntetéséhez hozzájárulni. 
(Kemény nem mulasztja el hangsúlyozni, hogy a többi európai forradalomhoz 
képest a magyar nem mondható egyáltalán radikálisnak.16) Nem kevésbé szól 
ugyanakkor ez az argumentáció a vesztesnek is, abban az értelemben, hogy 
gondolja át álláspontját, s tegye a vizsgálat mérlegére: vajon a végkifejlet, a lét-
rejött helyzet valóban a kitűzött célok között szerepelt-e, s nem csupán más kö-
rülmények függvényében adódott? Kemény fő meggondolása itt az, hogy a vá-
lasztóvonal az ősi jogokhoz való ragaszkodás mértékében, nem pedig a 
monarchizmushoz való ragaszkodásban rejlett17 - az ősi jogokhoz való ragasz-
kodás volt mintegy a cél, a forradalom pedig nem egyéb, mint eredetileg nem 
szándékolt kísérőjelenség, véletlenszerű melléktermék. Kemény találó párhuza-
ma Anglia: vajon 9 hónap eltörli-e 900 év hagyományát? - teszi fel a jellemző 
kérdést.18 Ha így volna, ha a forradalmi végkifejlet és az elszakadás nem tartoz-
nék az eleve kitűzött célokhoz, akkor pedig nyilván lehetne alapot teremteni 
mindkét fél számára a holtpontról való kimozdulásra, győztes és vesztes kapcso-
latának új alapokon való rendezésére. 

Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy Keményt őszinte hazafiúi aggodalom 
vezérli. Hogy Magyarországnak az osztrák birodalomba való beolvasztása a 
vesztes forradalom után reális lehetőségként nyitva állott, de legalábbis Kemény 
(s talán nem pusztán egyedül ő) az ötvenes évek elején annak tekintette, nem 
utolsósorban abból derül ki, milyen hosszasan próbálja bizonygatni, mennyire 
nem érdeke ez Ausztriának, miért volna fölöttébb káros reá nézve, milyen hát-
rányok származnának belőle az ő számára csakúgy, mint egész Európa számá-
ra. A Monarchia fennállását nem pusztán a legyőzött szemszögéből fogadja el, 

15 Forradalom után. 335. 
16 Vö. Forradalom után. 232. 
17 Forradalom után. 224. 
18 Forradalom után. 334. 
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de amellett érvel, hogy ez Magyarországra nézve fölöttébb szükséges ahhoz, 
hogy az ország a maga történeti határai között fönnálljon.19 Magyar érdek egy-
felől, hogy az osztrák Monarchia Európában első hatalmasság maradhasson, 
másfelől pedig, hogy Magyarország addig a határig, míg a Monarchia egységét 
nem veszélyezteti, fejtse ki önállóságát.20 „Sem a monarchia imponáló egységét, 
sem Magyarhon különállását nem lehetett a magyarnak [...] föláldozni. - A ket-
tő egyeztetése maradt az egyedül lehetséges feladat," hangzik a konklúzió.21 

A vesztesnek nem pusztán veresége okán kell hát a győztest elfogadnia, de 
saját jól felfogott érdekéből is, a győztes pedig abban a tudatban békülhet meg 
a legyőzöttel, hogy vereségén túlmenően elvi indokok is szólnak a kibékülés 
mellett - e retorikai pozíció mintegy megteremti a dialógus feltételét. Aki a Mo-
narchia fönnmaradását szívén viseli, annak Magyarország érdekeit is elő kell 
mozdítania. Bízzunk magunkban, írja, ne abban, hogy az európai konstelláció 
folytán délibábjainkat megvalósíthatjuk.22 - Amire itt Kemény délibábként hivat-
kozik, minden bizonnyal a teljes függetlenség víziója. Megalkuvó politikáról, 
teljes behódolásról már csak azért sem lehet szó, mert abban a Monarchiában, 
amelynek a fönnmaradását Kemény oly nagyon a szívén viseli, Magyarország-
nak jelentős szerepet tulajdonít. Az sem feledhető el, hogy Kemény Metternichet 
és az osztrák politikát határozottan bírálja, s alapjaiban felelősnek tartja a hely-
zet elmérgesedéséért. Ha nem csorbítják ősi alkotmányunkat és jogainkat, érvel 
számos ponton, a helyzet nem juthatott volna idáig. Ausztria európai nagyhatal-
mi helyzetének megőrzése fontos, de ez csak úgy lehetséges, ha a germán és a 
szláv befolyást egyensúlyban tartja. Miképp nem állhat fenn Magyarország 
Ausztria nélkül, úgy Ausztria nem állhat fenn Magyarország bizonyos fokú önál-
lósága nélkül.23 Ausztria csak Magyarországra támaszkodva képes ugyanis be-
tölteni hivatását, azt, ami az európai politikában az ő voltaképpeni raison d'etre-
je, a német és a szláv elem közti közvetítés.24 Ha Ausztria a közvetítő a németek 
és szlávok között, akkor Magyarország - fogalmazhatunk e ponton így is - mint-
egy a közvetítő közvetítője. Magyarország ugyanis, noha keleti nép, mindig a 
Nyugatot képviselte és védte. Kemény rendkívül meggyőzően érvel amellett, 
hogy a német és a szláv népek hagyományos történeti szembenállása miatt van 
szükség egy közep-európai közvetítőre, s hogy a Habsburg Birodalom ezt a sze-

19 „Hogyan őrizhető meg a történelmi Magyarország léte? Ez a végső kérdés, melyre Kemény választ 
keres", írja Szegedy-Maszák Mihály. „Mondhatná valaki, hogy akkor követte el a hibát, midőn fönn akar-
ta tartani a Kárpátokig terjedő határok ábrándját, de tisztán történeti szempontból nem tartom egészen in-
dokoltnak az efféle bírálatot. Kemény nem alaptalanul látta úgy, hogy a magyar többségű területek nem 
alkottak összefüggő egészet, a Kárpát-medence számos része olyannyira vegyes lakosságú volt, hogy ne-
hezen lehetett eldönteni, melyik nemzetiség élt ott többségben. Ennek alapján jutott arra a következte-
tésre, hogy A magyarságnak A soknemzetiségű Habsburg-birodalomban kell maradnia." (SZEGF.DY-MASZÁK 

Mihály: Kemény Zsigmond. 323. sk.) 
20 Forradalom után. 246. 
21 Forradalom után. 247. 
22 Forradalom után. 367. 
23 Még egy szó a forradalom után. 492. 
24 Vö. Még egy szó a forradalom után. 519. 
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repet csak akkor töltheti be, ha egyrészt nem fordul teljesen a németek felé, 
másrészt nem is fordít teljesen hátat nekik, azaz ha a nyugati polgári kultúrát Ke-
let felé közvetíti, amit viszont eredményesen csak Magyarország segítségével te-
het meg, mivelhogy a magyaroknak erre a németeknél azért van több esélyük, 
mert a szláv népek a magyarokkal évszázadokig békességben éltek. Itt persze 
Keményre az a feladat hárul, hogy a nemzetiségi problémával szembenézzen, s 
talán okfejtésének e pontja hagy mai szemmel nézve leginkább kielégítetlenül. 
A fő érv ugyanis merőben negatív, nevezetesen az, hogy a szlávok tőlünk ke-
vésbé idegenkednek, mint a németektől, hiszen mi évszázadokig éltünk együtt 
velük különösebb konfliktusok nélkül.25 Ennél többet, pozitív értelemben, bizo-
nyos elvont reménységek vagy méginkább ígéretek megfogalmazásán túl, Ke-
mény nemigen tud mondani.26 Ugyanakkor annak a megállapításának, mely 
szerint Magyarország mint közvetítő megszűnése után az általa hagyott űrbe a 
nemzetiségek részéről nem az osztrák birodalom iránti lojalitás lép, hanem a né-
metek gyűlölete és a szlávizmus, a pánszláv univerzalizmus eszméje,27 ez pedig 
az európai erőegyensúlyt fenyegeti - e megállapításnak a dolgokat utólag szem-
lélve aligha lehet valamit is ellene vetni. 

Mindkét röpiratot, úgy vélem, jelentős retorikai teljesítményként kell értékel-
nünk. Retorikai teljesítményen az érvelés sokoldalúságát, meggyőző erejét ér-
tem. Aktuálpolitikai jellegénél fogva mindkét írás egy adott kor, egy adott poli-
tikai tér szereplőire kíván hatni, jelen esetben elsősorban győztesre és vesztesre, 
éspedig olyképpen, hogy modus vivendit javasoljon a számukra. Hogy e célját 
elérje, a javasolt megoldást mindkét fél érdekeire figyelemmel kell kidolgoznia 
és, ami csöppet sem mellékes, kellőképpen hihetővé, plauzibilissé kell tennie. 
Érvelésében sokoldalúnak, hajlékonynak kell mutatkoznia, s Kemény valójában 
rendkívül széles körű tényanyagra építi argumentumait. A külpolitikai tényező-
ket Konstantinápolytól Londonig ismeri és figyelembe veszi. Ebből a nézőpont-
ból tekintve kevésbé perdöntő, vajon mondjuk az Al-Dunával összefüggő, tör-
ténetileg amúgyis nehezen megítélhető megjegyzések hitelt érdemlők-e, sokkal 
lényegesebb, hogy az oszmán birodalom összefüggésében mondottak — például 
az, hogy a nyugati behatás ellen ők sem tudnak védekezni - kellőképpen alátá-
masztják-e az argumentálni kívánt álláspontot, azt, ami ebben az összevetésben 
valahogy így összegezhető: a haladás ellen pedig meddő dolog védekezni. 

Politikai röpiratról lévén szó, ahol az okfejtés a kifejteni kívánt hatás érdeké-
ben történik, persze épp ennek az utóbbinak, a ténylegesen kifejtett hatásnak az 

25 Nagy Lajos és Corvin korában „Magyarország volt Európában a legnagyobb egységes állam", de a 
magyar nyelvet beszélők akkor is csekély számban voltak; „hazánk régebben sem lehetett inkább magyar 
nyelvű, mint most". Nemzetiségi kérdés nem létezett, minthogy a konfliktusok természete nem ilyen jel-
legű volt - mint Kemény fogalmaz: „nálunk az elégületlenség, a fölkelés nemzetiségi színnel soha nem 
bírt". (Még egy szó a forradalom után. 494. skk.; idézetek 494., 495.) 

26 Vö. „És bizton föltehettek rólunk [...], annyi józan értelmet bizton föltehettek [...]"; „Mi értjük, hogy 
támadtak nemzetiségi igények [...]"; „Mi nem kételkednénk [...] elismerni azon új alapokat [...]" (Még egy 
sző a forradalom után. 535.). 

27 Még egy szó a forradalom után. 533. 
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objektív eszközökkel való mérése ütközik nehézségbe. Tudjuk, hogy az első 
röpirat megjelenése után röviddel az osztrákok számos eljárást szüntettek meg, 
s enyhítettek a terroron: hogy ebben Kemény röpiratának volt-e szerepe, nem 
tudom eldönteni. Mindenesetre tény, hogy az itt képviselt álláspont, miszerint 
Ausztriát és Magyarországot számos közös érdek kapcsolja egymáshoz, minél-
fogva meghatározott keretek közötti kiegyezésük: egyfelől széles körű, de nem 
teljes magyar önállóság, másfelől az osztrák birodalom integritásának fenn-
tartása, sőt erősítése — alighanem az egyik első írásos megnyilvánulása ama szel-
lemiség kimunkálásának s érvényre jutásának, mely azután - nyilván nem füg-
getlenül számos egyéb bel- és külpolitikai eseménytől, mindenekelőtt az 
osztrákok külpolitikai téren elszenvedett európai vereségeitől - az 1867-es ki-
egyezéshez vezetett, s ily módon mintegy a kiegyezés közös ideológiai alapjá-
nak, eszmei alapvetésének is volna nevezhető. 

Mielőtt előadásom második felére rátérnék, szeretnék még egy kérdést érin-
teni. Ismeretes és sokat idézett Keménynek az a megállapítása mely szerint „az 
eszmék, melyek leveretnek, többnyire megbosszulják magukat azokon, kik raj-
tok nem az eszmék által diadalmaskodtak".28 Talán nem lesz haszontalan azon-
ban e mondás kontextusát szemügyre vennünk. Kemény példája Törökország. 
1452, azaz Bizánc török elfoglalása után, írja Kemény, az ott halódó görög mű-
veltség Itáliába menekül, megveti a reneszánsz s a nyugati kultúra alapjait, vi-
rágba szökken, s egyfajta vendetta traversa révén megbuktatja azt a nemzetet, 
mely által 300 évvel ezelőtt száműzeték.29 Törökország sem képes elzárkózni a 
nyugati civilizáció, a polgárosodás elől, ez pedig a török birodalom végét fogja 
jelenteni, vonja le a konklúziót. Tartósan nem lehet elzárkózni a haladás elől, s 
ha erre még Törökország sem képes, hogyan lehetnénk mi képesek - ebbe az 
irányba mozognak Kemény gondolatai, ezt a következtetést kívánja a haladás 
ellenfeleivel szembeszegezni, s gondolatmenete még akkor is meggyőző, ha föl-
vethető volna, hogy a bizánci görög kultúra egy jelentős részének Italiába való 
áttelepülése aligha tekinthető a reneszánsz és az újkori európai fejlődés kizáró-
lagos avagy meghatározó okának, legföljebb egy tényezőnek a sok közül. Hogy 
például Georgios Gemistos Plethon, bizánci filozófus, a reneszánsz platonizmus 
és a firenzei akadémia megalapítója, a neoplatonizmus itáliai elterjedésének 
döntő ösztönzéseket adott, az alighanem biztosra vehető, s ebben Bizánc török 
elfoglalásának nagyon is lehetett szerepe, ám mondjuk a Hansa-városállamok 
fejlődésére, az angliai szövőipar avagy a flandriai manufaktúrák fellendülésére 
az oszmán előrenyomulás már aligha lehetett ilyesfajta hatással. Márpedig az 
utóbbiak az újkori polgári fejlődésre legalább olyan mértékű befolyást gyakorol-
hattak, mint a Bizáncból kiűzött görög kultúra. Az oszmán birodalom 19- száza-
di visszaszorulását aligha lehet a firenzei neoplatonizmusból levezetni. A nyuga-
ti polgárosodás más szóval bizonyára összetettebb okokra vezethető vissza, 

28 Még egy szó a forradalom után. 392. 
29 Vö. uo. 
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mint a görög-római kultúra Bizáncból való kiűzése, s Itáliába való áttelepülése, 
ám másfelől ez mégsem csökkenti Kemény hivatkozásának erejét, mely a jelen-
re irányul, s mely szerint az oszmán birodalom sem képes ellenállni az újnak. 

* * * 

Mai helyzetünkre pillantva alighanem sajnálattal állapíthatjuk meg: a rendszer-
váltás utáni évek Magyarországán a Keményéhez fogható igényes, elmélyült 
elemzés, a reálpolitikai adottságokkal való sokrétű, mélyreható számvetés nem 
született. Az attitűd maga, a szabadelvű-konzervatív magatartás is csak hellyel-
közzel nyilvánult meg. Külpolitikai tekintetben Kemény európai szinten gondol-
kodott; mint utaltam rá, a hatalmi tényezőket Konstantinápolytól Londonig is-
merte, és sokoldalúan igyekezett számot vetni velük. 

A két kor persze nagyban különbözik. Nem csupán azért, mert 1989 nem ne-
vezhető kritikus mélypontnak, minthogy nem állt fenn olyan vészhelyzet, mint 
a múlt század közepén egy bukott forradalom után, hanem mindenekelőtt azért, 
mert 1989, a rendszerváltás a kortársi tudat túlnyomó része számára döntően po-
zitívnak érzékelt esemény volt: győzelem, nem pedig vereség. A két kort azon-
ban talán mégsem kényszeredett összevetni azon az alapon, hogy mindkettő bi-
zonyos értelemben sorsfordulót jelentett, gyökeres változást hozott. Kritikai 
számvetésre, visszapillantó előrefordulásra pedig nem csupán az egyik, de a 
másik esetben is szükség lehet. A hátunk mögött tudott 40 esztendőről azonban 
akkortájt mindenki igyekezett minél gyorsabban megfeledkezni: mind hívei, 
mind ellenfelei. Bizonyos szempontból az következett be, amitől Kemény óvni 
igyekezett: fontolva haladás helyett egyfelől a törekvés az elmúlt 40 év zárójele-
zésére s a korábbihoz való (Kemény által lehetetlennek ítélt) visszatérésre, más-
részt az utópikus lelkesedés újbóli fellángolása az absztrakt eszmék iránt, ha im-
már ném is az osztálynélküli társadalom utópiájának, de a korlátlan szabadpiac 
megvalósulásának csöppet sem kevésbé messianisztikus alakjában. A marxiz-
mus megvalósulásába vetett illuzórikus reménységek szertefoszlottak, vagy még 
inkább észrevétlenül a marxizmus bukásába vetett reménységekké alakultak át, 
anélkül, hogy a messianisztikus-utópikus jelleg lényegesen változott volna; 
anélkül, hogy számottevő kísérlet történt volna annak fölmérésére, minek is kel-
lene valójában következnie e bukás után. A messianisztikus-utópikus remény-
ség, mit Kemény és a fontolva haladók délibábként ostoroztak, tartalmában vál-
tozott, jellegében alig; tartalmát immár nem a marxizmus megvalósulása, de 
bukása töltötte ki. A szabadság birodalmának eszméjét a korlátlan szabadpiac 
képzete nem annyira fölváltotta, mint inkább konkretizálta, aktualizálta. Míg ko-
rábban eleven volt a vélekedés: csak meg kell valósítani a marxizmust, s itt a Ká-
naán, addig az új jelszó valahogy így hangzott: csak meg kell dönteni a marxiz-
must, és máris itt a Kánaán. A megdöntés pedig csakhamar ebben a jelszóban 
öltött testet: privatizáció, de minden áron! Míg mondjuk korábban a tendencia 
az volt: államosítás, de minden áron! 
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1848 és 1989 rokonságai Kemény felől szemlélve talán az absztrakt eszmék 
diadalában, a külpolitikai, jelen esetben: külgazdasági vagy világgazdasági 
konstelláció elhanyagolásában, az Európába vetett túlzott-naiv bizalomban ra-
gadhatok meg. A restaurációra irányuló tendencia, melyet Kemény hiábavaló-
nak tartott, miként akkor, most is erőtlennek bizonyult: a „vakon vissza" elkép-
zelésével a „vakon előre" állott szemben, s kerekedett jószerivel fölébe -
miközben a fontolva haladás erői mértékadó módon nem jutottak szóhoz. 

Vajon mit javasolt volna Kemény, vajon mit az általa képviselt szellemiség eb-
ben a helyzetben? - Talán azt, hogy nem pusztán a vert helyzetben, de a győze-
lem (a vélt győzelem) pillanatában is szükség lehet megfontolásra, számvetésre, 
reflexióra. Talán azt, hogy miképp a vereség esetében a letargiába süllyedés, a 
makacs kitartás rossz tanácsadó, úgy a győzelem okozta mámor sem segíti föl-
tétlenül az előbbre jutást. Talán azt, hogy a nemzeti szuverenitás gondolata egy 
olyan korban, amikor a globalizálódó világgazdaság, az egyre teljesebb integrá-
ció viszonyai közepette még a német vagy az amerikai kormány döntéseinek já-
téktere is egyre inkább beszűkül, határok és korlátok közé szorul - hogy a nem-
zeti szuverenitás gondolata egy ilyen korban radikális újraértékelésre szorul. 

A „szabadság és a jog eszményeivel lehet forradalmakat csinálni", írta Ke-
mény, „de a reformok [...] csak a szabadság és a jog eszméinek körülmé-
nyekhezi viszonyításából támadhatnak, és nyernek állandóságot".30 Ez a 
„körülményekhezi viszonyítás", melyről Kemény beszél, bántóan hiányzott. In-
nen szemlélve elmondható: 1989 nem pusztán rendszerváltás, de forradalom 
volt, mégha vértelen, mégha bársonyos is. 

30 Még egy szó a forradalom után. 419- (Kiemelés - F M. I.) 
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A MODERN SZORONGÁS 

- Pascal - Baudelaire - Babits -

Modernség 

A „modern", „modernség" kifejezés a múlt század derekán (1850—60 táján) jelent 
meg Franciaországban, éspedig nem filozófusoknál, hanem két költő, 
Théophile Gautier és Charles Baudelaire tolla alatt.1 Kezdetben életérzést, világ-
szemléletet fejezett ki: tiltakozást a (romantikus) spleen, az unalom ellen, illetve 
az új nyugtalan keresését. Ez világos Baudelaire-nél, aki A Romlás virágai utol-
só nagy költeményét, Az Utazási ezzel a borzongató kiáltással zárja: 

Az örvény alá - Pokolba? Égbe? mindegy! 
Ismeretlen legyen, hol várva vár az új! 

Somlyó György fordításában idéztem e sorokat, aki rámutat arra, hogy „a mo-
dern költészet 'eszmélete' — legáltalánosabb jelentésben - az isten nélkül ma-
radottságra való ráeszmélés, ennek egész drámaiságában..."2 

Csakugyan, a modernséget gyakran „az Isten meghalt" nietzschei metaforával 
szokták jelölni, így Buber, Marcel, H. de Lubac. Bár az Örökkévaló nem halhat 
meg - magyarázza Buber - , az emberi szellemben valami a Nap és a néző közé 
kerül: elhomályosítja a Napot, napfogyatkozás áll be (Gottesfinsternis, 1953). 
Persze, Somlyó általánosítását megkérdőjelezhetjük, ha a modern költészet egé-
szére alkalmazza a metaforát; a modernség nem zárja ki okvetlenül az istenhi-
tet. Az első modern, Pascal is hívő volt, miként a maga módján Baudelaire is. 
Egyébként Somlyó is elismeri, hogy Baudelaire még „nem egy vonását őrzi a ka-
tolikus misztikának". 

Az „átkozott költők": Baudelaire, Rimbaud, Verlaine még nem szakadtak el 
teljesen a keresztény hittől: Verlaine megtért, Baudelaire és Rimbaud is keresz-
tényként haltak meg - „az Egyház szentségeivel megerősítve". De morális lelki-

1 A „modernséggel", Pascallal, Baudelaire-rel és Babitscsal másutt bővebben foglalkozom; most arra 
szeretnék rávilágítani, hogy Pascal miként befolyásolta — közvetlenül és közvetve, Baudelaire-en keresz-
tül - a fiatal Babits világnézetét és költészetét. Lásd következő könyveimet: Napfogyatkozás, Róma, 1991.; 
Jelek az éjszakában, Róma, 1970.; „Csillag után". Budapest 1995.; Két végtelen között, Budapest, 1999. 

2 Modernnek lenni mindenestül. Magvető, 1979- 76-77. (Gyorsuló idő.) 
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ismeretükben többé-kevésbé homályosan megélték a Semmi kísértését és ezzel 
a modern szorongást. Életművük a szellem (lélek) és test, az angyal és az állat 
(„Sem angyal, sem állat..." - mondotta az emberről Pascal), a Jó és a Rossz, az 
Isten és a Sátán közötti küzdelem színtere. Valéry - Mallarmé nyomán - már 
véglegesen leszámolt az emberi állapottal: úgy látszik, ez a „tiszta szellem" telje-
sen kizárta a természetfeletti távlatot. De a test és a szellem, az ész és a szív csa-
tája nyomait az ő életművében is fellelhetjük. Nála is tovább él Baudelaire dua-
lizmusa, manicheista ízű filozófiája. 

Kétségtelen, hogy A Romlás virágai utolsó ciklusának (A halál) utolsó verse 
(a második kiadásban, Az Utazás [1859]), mintegy összegezi a költő világnéze-
tét. Maga Baudelaire is ilyen összegező szerepet szánhatott neki. Ezt jelzi az a 
tény is, hogy Az Albatrosz-szal együtt 5-6 példányban külön is kinyomatta. 

Pascali reminiszcenciák Az Utazás ban 

Anélkül, hogy a nagy költeményt részletesen elemezném, néhány Pascalra em-
lékeztető képre, kitételre szeretnék rávilágítani.3 Aguettant egyébként számos 
más hatásra is rámutat: Poe, Byron, Th. Gautier, Tennyson... 

Ismeretes, hogy a romantika korában az „utazás" témája, a távoli, ismeretlen 
országok utáni vágy, az egzotikum nosztalgiája igen gyakori az irodalomban, 
Chateaubriand Atalá]átó\ - Hugo, Lamartine, Musset, Mérimée művein át - Flau-
bert Salammbőjáig. Baudelaire utazása Mauritius szigetén olyan emlékeket ha-
gyott, amelyek fel-felbukkannak költeményeiben: az elveszett paradicsom má-
gikus víziója, a fény és az egzotikus illatok szigetének „békés kéjei"... 
Baudelaire nem térhet oda vissza, de unalmában, képzeletben oda vágyik (vö. 
Útrahívás). Az Utazás azonban a kiábrándulást hirdeti. A költő úgy beszél, mint 
aki „visszatért" minden utazásról, aki az „unalomra" nem talál megoldást; nincs 
kiút - hacsak nem az ismeretlen, abszolút új, a Halál felé. Itt már nem romanti-
kus utazásról van tehát szó. Már az I. részből világos ez: nem a gyermekek és 
szerelmesek útra készülődése, nem naiv kíváncsiság, izgalom. Olyan ember be-
szél, aki már mindent megtapasztalt (Tóth Árpád fordításában idézem, néhol rá-
mutatva a pontatlanságokra): 

...Egy reggel indulunk és velőnk teli tűzzel, 
és fájó dac dagaszt s keserű vágy izen, 
megyünk s a kósza kedv táncos habokra űz el, 
ringatva végtelen lelkünk véges vizén. 

„Bergant notre infini sur le fini des mers": az ellentét „a mi végtelenünk" és 
„a tengerek végessége" között nem romantikus, hanem pascali, jegyzi meg 
Aguettant. 

3 Fő forrásom A G U E T T A N T : Baudelaire, „Le bonheur de lire". Cerf, Párizs, 1 9 7 8 . 2 1 1 - 2 3 4 . 
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Van, akit futni készt megútált hona szennye, 
van, kit bölcsője zord titka űz s van olyan, 
ki csillagot figyelt s behúllt egy női szembe, 
s most vészes illatú Circéjétől rohan; 

hogy ne bűvölje állattá a boszorkány, 
fut és teret iszik, fényt és égi parázst, 
húsába jég harap s a réz nap, rája-forrván, 
lassan lemossa majd arcán a csókmarást. 

De igaz utazók azok csupán, kik mennek, 
hogy menjenek s szivük mint léggömb ring odább, 
kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, 
s ezt hajtják egyre csak, nem tudva mért: Tovább! 

„Astrologues noyés dans lesyeux d'une femme": ez a kép Poe Ligeia című el-
beszélésére emlékeztet, amelyet Babits fordított magyarra: „...Ligeia szemének 
kifejezése! Hogy tűnődtem hosszú órákon át rajta! Hogy küszködtem egész nyá-
ri éjjeleken, mélyébe hatolni! Mi volt az - az a Démokritosz kútjánál mélyebb 
valami - , mely kedvesem szembogarának mélyeiben rejlett? Mi lehetett? Rabbá 
tett a vágy, hogy fölfedezzem. Ó, azok a szemek! azok a nagy, azok a csillogó, 
azok az isteni szemgolyók! Léda ikercsillagává lettek számomra, s én legájtato-
sabb csillagászuk." 

Baudelaire egyetlen szuggesztív képbe sűríti ezt a részletet. Aztán következik 
Circé mítosza. Az utazók még a metamorfózis előtt az érzékiség kísértéséből 
más bűvölettel akarnak szabadulni: a végtelen terek és az izzó fény által. Nem 
azok az „igazi utazók", akik az emlékek elől menekülnek, hanem akik nekivág-
nak az ismeretlen űrnek, nem tudva miért: „kik mennek, hogy menjenek..." 
Minderről Baudelaire Balzacnál is olvashatott (Les Marana), de főleg Poe-nál 
(Egy palackban talált kézirat): „Útnak indultam, mint egy utazó; nem volt más 
indítékom, mint az a csodálatos állhatatlanság, amely folyton kísértett, mint va-
lami gonosz szellem." 

A II. rész a kiábrándulást írja le. És Aguettant itt több Pascal-utalást lát. 

S mi csak forgunk, iszony! és ugrunk, meggyötörve, 
mint pörgettyűk s golyók, - álmunkban is igáz 
a vad Kíváncsiság, mint zord Angyal, ki körbe 
a vágtató Napok csóváival csigáz. 

Furcsa sors a miénk: a Cél, míg űzzük, illan, 
s mindegy, hová libeg, hisz úgy sincsen sehol! 
De az Ember elé remény reményre csillan 
s pihenést úgy keres, hogy őrültként lohol. 
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Úgy tűnik, hogy itt Pascalnak a „clivertissement"-ról (szórakozásról) szóló 
gondolatait fedezhetjük fel. „Elgondolkoztam néha az emberek lázas tevékeny-
ségén, azokon a veszedelmeken és gyötrelmeken, amelyeknek az udvarban, a 
hadakozásban teszik ki magukat [...], és ráeszméltem, hogy minden bajuknak 
egy a forrása: nem tudnak nyugodtan megülni a szobájukban." Később pedig, 
miután hosszan leírta ezt a lelkiállapotot, amely a halandó és gyarló emberi ál-
lapot kifejezése - semmi sem képes bennünket megvigasztalni, megnyugtatni -
Pascal megjegyzi: „így aztán nehezen tudnánk őket hibáztatni: nem az a hiba, 
hogy a tülekedést keresik - ez még nem lenne baj, ha csupán szórakozásból ten-
nék; de úgy hajszolják, mintha a vágyott dolgok bírása valóban boldoggá tudná 
őket tenni..." (Br. 139-)4 

Természetesen, az analógiák ellenére Baudelaire másképp éli meg és látja az 
emberi nyugtalanságot, mint Pascal. Ez utóbbi nemcsak leírja a jelenséget, ha-
nem rámutat az ember nyomorúságának okára: ez az igazi emberi állapot (az 
eredeti bűn miatti romlottság) felejtése és nem az igazi boldogság keresése. 

De Baudelaire sem egyszerűen „romantikus" költő. André Gide írta róla, hogy 
Stendhallal együtt „kora legcsodálatosabb kritikus elméje" volt. Naplójegyzetei 
(Journaux intimes) azt tanúsítják, hogy filozófiai kérdések is érdekelték, még ha 
nem is eredeti gondolkodó: sokban függ mestereitől, Joseph de Maistre-től és 
Edgar Poe-tól. Elborzadt a kor ostoba szellemirányzataitól, a romantikus pan-
teizmustól vagy az akkor divatos humanitárius optimizmustól (például Saint-
Simon). Kora illúzióinak és utópiáinak nem lett rabja. A Romlás virágainak ere-
detisége éppen abban van, hogy költője éleslátón elemzi önmagát, érzelmeit 
vagy akár a műalkotásokat. (Például Delacroix, Ingres, Manet festészetét vagy 
Wagner muzsikáját.) Egy bizonyos „morális" érzékenység is megfigyelhető nála 
- túl a tobzódó érzékiségen és valami neurotikus megérzésen (intuíción), amely 
mögött egzisztenciális szorongás feszült. A Mon coeur mis а пи című vallomá-
sában írja: „Már gyermekkoromban két ellentétes érzelem feszült szívemben: az 
élettől való elborzadás és az élet (élvezetének) extázisa." 

Lamartine szentimentális optimizmusától, Hugo félpanteizmusától és Vigny 
romantikus naivitásától eltérően (Vigny átkozza a természetet, mivel olyan érzé-
ketlen az emberrel szemben) Baudelaire részben Pascalra emlékeztető filozófiá-
val (és teológiával) beszél a természetről: a szellem rendje „végtelenül megha-
ladja a természetet". Sőt természet-megvetésében van valami (eltorzult) teológia 
is: az áteredő bűn kiterjedését látja mindenütt, még a természetben is. (Vö. Gon-
dolatok, 234.) Például ezt írja: „Vizsgáljátok és elemezzétek mindazt, ami termé-
szetes, a tisztán természetes ember cselekedeteit és vágyait, csak borzalmasat ta-
láltok" (Le peintre de la vie moderne, 18639- Vagy.- „A nő természetes, vagyis 
iszonyatos" (Mon coeur mis а nu). Mindebben van sok manicheista vonás. 
Gyermekkori katolikus hitéből alig maradt meg más, mint az áteredő bűn, a Sá-

4 Pascal Gondolatait Brunschvicg számozása szerint idézem, részben saját fordításomban, részben 
Pödör Lászlóéban (Gondolatok, Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.) 
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tán és a Pokol eszméje. A Pascal-tanítványt amolyan „szabados janzenistának" is 
nevezhetnék. A Romlás virágai (pontosabban A Rossz virágai) lényegében a 
„Bűn virágai". Az Utazás egy sora mindent összefoglal: „Le spectacle ennuyeux 
de l'immortelpéché." 

Mert - hogy tovább elemezzük Az Utazási - miután leírta a nyugtalan lélek 
keresését, amelyet elvakít mindenfele a boldogság szemfényvesztése; miután 
megkérdezte az utazókat: kíváncsian keresve, mit láttak; miután jelezte, hogy a 
külső világban csak unalom és sivárság, csalódás várta őket (ez az utazás hiába-
való!), hiszen az égre törő vágy (ennek szimbóluma a fa) sohasem elégülhet ki, 
így jellemzi az emberiséget (V-VI): 

S tovább, mit még? tovább! 

„Óh, gyermeki agyak! 

Hogy ne feledjük el a legfontosabb dolgot, 
mely keresetlen is mindig szemünkbe tűnt, 
míg lábunk a komor lépcsőn fel és le bolygott, 
láttuk az örökös, unott látványt, - a Bűnt: 

a nőt, hogy buta és silány rabszolga-gőggel 
mint imádja magát, gúny- és csömörtelen, 
s a férfit, hogy vad és falánk kényúr a nőkkel, 
bár rabok rabja és a szenny közt förtelem; 

hóhért, ki édeleg, mártírt, ki könnyet ont és 
ünnepet, melyet a vér szaga fűszerez; 
zsarnokot, kit kiélt ronccsá hatalma ront és 
népet, melynek gyönyört szégyenkorbács szerez; 

láttuk, hogyan fecseg az ész ittas bolondja 
az Emberfaj, amely máig sem változott, 
duhaj, agóniás dühhel Istenre rontva: 
- 'Én másom, mesterem, óh légy megátkozott!' 

- Ez az örök körút a földgömb szűk porán..." 

Itt a keresztény moralista szól rendkívüli szigorral és erővel. Ez az egyetemes 
bűn unalmas látványa. Baudelaire a bűnös kívánságban, a konkupiszcen-
ciában leleplezi a halhatatlan Bűnt (l'immortel Péché), amelyet mindenütt 
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megtalál, anélkül hogy keresné. A férfi és a nő viszonyát kíméletlenül sötét fény-
ben látja. Imádta és egyben gyűlölte a nőt: szerelmi viszonyait ez a kettősség jel-
lemzi. Verseiben számtalanszor visszatér e téma (az anya-szerető kínozza, lásd: 
Áldás)! Másutt a kegyetlenség látványa: mások szenvedésének szadista élvezé-
se (hóhér), az igazságtalanság (zsarnokok), bizonyos „szentek" (vallási elté-
velyedések); „az agóniás dühhel" Istenre rontó prométeuszi gőg; a „roppant 
Ópium" ölébe menekülés, hogy az unalmat, az undort felejtsék... Minden 
hiábavaló ebben az örök körforgásban! Baudelaire általánosítja életundorát, a 
hiábavalóság érzését; de pesszimizmusát ragyogó költői művészettel fejezi ki. 
„Az ember - a kellő arányokat megőrizve - egy a romantika utáni Pascalra gon-
dol, aki csak a hit halvány nyomait őrizte meg, de aki nagy elődje nyomán úgy 
látja az emberiséget, mint az őrültség és a konkupiszcencia (az áteredő bűnből 
fakadó bűnös vágy) zsákmányát. Csakhogy Baudelaire nem ismeri pontosan en-
nek sem okát, sem orvosságát. Ő csak leleplezi a bajt: mértéktelenül teszi, fölé-
nyes keserűséggel, amelynek költői erénye elvitathatatlan."5 

Következik Az Utazás Nil. része: a nagy indulás, a Halál: 

Hej, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak! 
Ma, tegnap, holnap és örökre a világ 
egyhangú, kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, 
únalom-sivatag fájó oázisát! 

Az utolsó sor pontos fordítása: az unalom-sivatag borzalom-oázisa; horreur= 
borzalom, rettenet, horror. 

„Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui." Baudelaire e képet talán 
Poe-tól kölcsönözte (William Wilson): „. ..quelque petite oasis de fatalité dans 
un Saharah d'horreur" (Baudelaire fordítása). A kép egy másik írásában is 
visszatér: „Saharah d'ennui, avec de oasis d'horreur..." -Vagyis az egész élet 
óriási és kietlen unalom-szahara, amelyet néha a rettenet oázisa szakít meg. Pas-
cal is látta az unalomnak e rettenetes zsarnokságát. Az ember vergődik, hogy 
kiszabaduljon nyomorából, amelyben már benne van, vagy amely fenyegeti. 
A „szórakozásról" szóló töredékben (139) olvassuk: „És így múlik el az egész 
élet. Akadályokkal küzdve keressük a nyugalmat; s amikor végre legyőztük 
őket, elviselhetetlenné válik a nyugalom; mert vagy meglevő bajainkra gondo-
lunk vagy azokra, amelyek ránk szakadhatnak. De még ha mindenfelől eléggé 
védve éreznénk is magunkat, az unalom (ennui) a maga erejéből akkor is ha-
marosan ránk törne szívünk mélyéből, ahol természeténél fogva gyökerezik, és 
megmérgezné a lelkünket." 

A nagy, gonosz ellenség az Idő. Mindenki a maga módján akar előle mene-
külni; egyesek bebolyongják a földet, mások viszont nem „utaznak". Az utazás, 

3 AGUETTANT: i. m. 2 2 7 . ; vö. Pascal: Gondolatok. Br. 4 2 5 kk. 
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„menekülés" esetleg - egy ideig - orvosság lehet, de jobb maradni, ha az ember 
képes rá: 

Menni, maradni jobb? Maradj, ha tudsz te tűrni, 
menj, ha kell. Van, ki fut és van, ki sutba űl, 
s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni, 
az Időt! Jaj, de hány lohol szüntelenül. 

Itt Tóth Árpád, sajnos, elfordította a szöveget, hiszen az egész rész arról szól, 
hogy az időt nem tudjuk legyűrni, mert végül nyakunkra hág a Gladiátor: 

Faut-il partir? rester? Si tu рейх rester, reste; 
Pars s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit 
Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, 
Le Temps! II est, hélas! des coureurs sans répit... 

Vagyis: az egyik fut, a másik lapít, hogy megcsalja az éber és gonosz (gyászos) 
ellent, az Időt! Végül azonban az Idő győz, hálójába keríti áldozatát. De ha a le-
győzött - mint Baudelaire - elborzad az unalmas élettől, ha már nem vár tőle 
semmit, akkor nem riad meg a Haláltól, hanem előrelendül, valami nagy re-
ménytől vezetve. A magához megtért utas most nekivág a „Sötétség tengerének" 
(mer des Ténebres), mint valami ifjú utazó, a nagy Kalandra várva. Baudelaire itt 
nem keresztényként szemléli az Ismeretlenbe való utazást, a halált, hanem a mi-
tológiák világát idézi: Ulysses utazását a Lótusz-evők szigetén; ez a feledés ha-
zája, Léthé. Szakértők szerint Tennyson 1832-es The Lotos-Eaters című költői mű-
ve ihlethette, amely hosszabban kifejti Homérosz rövid epizódját. De Baudelaire 
elsőnek transzponálta a Halál birodalmába a Lótusz-evők mítoszát. 

Ám ha nyakunkra hág végül a Gladiátor 
megint remélhetünk, kiáltva: Vár az út! 
S mikor a kínai vizekre vont a bátor 
vágy s néztük a habot s a szél hajunkba fútt, 

megyünk majd: vár reánk az Árnyak óceánja, 
s mint ifjú utasé, szivünk friss lesz s vidám. 
Hallga! figyeljetek az édes, bús danára, 
ezt zengi: 'Erre mind, aki enni kiván 

lótuszt, mely illatos! Csodák gyümölcsszüretje, 
amelyre szívetek éhes, itt vár csupán, 
jertek, halk s különös mámorral a szívekre 
csak itt vár a soha nem szűnő délután!' 

Babits, akinek Baudelaire mellett egyik kedves költője volt Tennyson, így for-
dította A Lótusz-evők elejéről a kérdéses szakaszt: 
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„Bátorság!" - szólt, mutatva part felé -
„e tornyos hullám szárazföldre hord". 
És délután kiért egy part elé, 
melynek tán mindig délutánja volt... 

Erre utal Baudelaire sora: „csak itt vár a soha nem szűnő délután". Több 
Tennyson-reminiszcencia található Az Utazásban - azon túl, hogy a „csodák 
gyümölcsszüretje" Tennyson édeni leírására, a lótusz-evók boldogságára céloz, 
így A Lótusz-evők IV részében nemcsak a tintaszín ég és tenger képe, hanem az 
egész gondolat is Az UtazásVlU., utolsó (két versszakból álló) csattanóját idézi, 
csakhogy Baudelaire már nem az illuzórikus álmokat választja - ő már visszatért 
a Lótusz-evők szigetéről, vagy legalábbis nem akar ott megrekedni - ; most vala-
mi teljesen újra vágyik, akár a halál árán is. Előbb olvassuk el Tennysont: 

Gyűlölt a kék sötétszin ég 
kék sötétszin tengeren. 
Halál az élet vége; mért 
legyen éltünk gyötrelem? 
Ó hagyjatok magunkra! Elszalad 
időnk: pár év és némák ajkaink. 
Ó hagyjatok magunkra! Mi marad? 
elszáll — s mi lesz? a múltnak része mind, 
mi most mienk - a szörnyű Mult arat. 
Ó hagyjatok magunkra! Mi gyönyör 
harcolni búval-bajjal? Enyhet ad 
bolygni bolygó habon, mely csak gyötör? 
Minden pihen s feléd ér, sírgödör, 
nagy csöndben; ér, szűnik, szakad: 
mi nyugtot kérünk vagy halált, halált vagy álmokat. 

(Babits Mihály fordítása) 

És a Lótusz-evők az édes félálom hónát választják, ez a merengés a múlton; a 
VIII. részben olvassuk: 

.. .Volt nekünk elég a tettből, útból volt elég... 

.. .Úgy van, úgy van, jobb az álom, mint a kósza láb 
s evező s szél; - óceán a partnál mostohább: 
Hajós társak, nyugodjatok, nem bujdosunk tovább! 

Baudelaire viszont kiadja a jelszót Halál-kapitánynak: Tovább! Horgonyt fel! 
Az Utazás utolsó két versszaka tehát invokáció a Halálhoz, a vén kapitány-

hoz: kiszabadulni az unott világból, még a halál árán is, behatolni az Ismeretlen-
be, ahol valami teljesen tí/ vár; mindegy, hogy Ég vagy Pokol! 
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Halál! vén kapitány! horgonyt fel! itt az óra! 
óh, untat ez a táj! Halál! Fel! Útra már! 
Bár várjon tintaszin ég s víz az utazóra, 
tudod, hogy szivünk mégis csupa sugár! 

„ Ce pays nous ennuie": ez az ország-vagyis a föld, a földi élet— úntat min-
ket! Ez az egész költemény összefoglalása (Tóth és Somlyó „táj"-at mond, de 
jobh az ország). Az ég és a tenger sötét, mint a tinta, tehát minden kétségbe ej-
tőn sötét, és mégis - paradox módon - a költő a szívet eltöltő sugarakról, re-
ménységről beszél. Minek a reménye élteti? Baudelaire nem vár a haláltól sem-
mi meghatározottat: sem Isten birtoklását, sem az emberi természet felsőbb 
igényeinek kielégítését. Az örvény, amelybe beleszédül, lehet az Ég vagy a Po-
kol. Mindegy! Reménye agnosztikus. Úgy vár a Halálra, mintha valami bájitalt, 
csodaszert tartana kezében, megerősítő „mérget" vagy kábítószert. A lényeg az, 
hogy az ismeretlen mélyén valami újat találjon. A nagy költemény utolsó szava 
(és - A Romlás virágai 2. kiadásának utolsó szava) ez a kiáltás: az unalomtól, 
undortól megcsömörlött, kétségbeesett ember eszeveszett kiáltása. Jöjjön bármi, 
akár a Pokol is - semmint ebben az elviselhetetlen életben maradjon: 

Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge! 
így akarunk, a míg agyunk perzselve gyúl, 
örvénybe szállani, mindegy: Pokolba, Égbe, 
csak az Ismeretlen ölén várjon az Új! 

Az Utazás egyik alapélménye az unalom: Baudelaire az unott világból akar 
kitörni. Az ennui (unalom) vagy a Poe-tól kölcsönzött szóval: spleen hangulata, 
élménye nagyon lényeges Baudelaire-nél (miként a fiatal Babitsnál is, kétségkí-
vül a francia költő hatására); ezért helyesen kell értelmeznünk. Nemcsak pszi-
chológiáját, hanem világnézetét is jellemzi ez az alapélmény. A Spleen IV talán 
a legteljesebben kifejezi ezt a hangulatot-élményt: 

Mikor az alacsony égbolt az unalomtól 
nyögő lélekre mint Fedő nehezedik 
és köröskörül a fekete horizontról 
ránk éjnél szomorúbb, szörnyű nappalt vetít; 

mikor földünk a köd nyirkos börtönbe zárja, 
amelyben a Remény denevérként csapong 
s míg félénk szárnya a vak falakat sikálja, 
fejével verdesi a rothadó plafont; 

mikor huzalait égig felvonva szinte 
börtönt és rácsokat imitál az eső, 
s hogy hálóját agyunk mélyében kifeszítse 
néma pók-csapatok pokolfajzata jő: 
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ugrálni kezdenek a dühöngő harangok 
s az égre bőgnek, úgy üvöltve, oly vadúl, 
mint kóbor szellemek, hazátlan, bús bitangok, 
kik sírnak, makacson és szakadatlanúl. 

És dobszó és zene nélkül haladva hosszú 
egyhangú gyászmenet vonúl lelkemen át, 
zokog az tört Remény, és a zsarnoki Bosszú 
koponyámba üti fekete zászlaját. 

(Szabó Lőrinc fordítása) 

Ez a spleen (unalom, szomorúság...) nem pusztán hangulat, hanem metafizi-
kai érzés. A baudelaire-i imalom egyszerre a semmittevésből, az idő súlyából, a 
végesség szomorúságából, a bukásból és a „bűnből" eredő életérzés. (Sartre 
A Csömörben az abszurdumig fokozza, hogy nihilista filozófiájának egyik alap-
kategóriájává tegye.) Baudelaire éleslátón elemzi e „baj" szimptómáit (1857-
ben) egyik anyjának írt levelében: „Amit érzek, az valami végtelen elked-
vetlenedés, az elviselhetetlen elszigeteltség érzése, állandó félelem valami 
meghatározatlan bajtól (balszerencsétől), teljes bizalmatlanság erőimben, a vágy 
teljes távolléte, lehetetlenség, hogy bármilyen szórakozást találjak. Állandóan 
ezt kérdezem magamtól: Mire jó az? Ez a spleen valódi szelleme." 

Felfelé nincs kiút - az alacsony égbolt fedőként zárja be - , hacsak nem a 
„mesterséges paradicsomba": a bor és a kábítószer mámorába, ahogy egyik pró-
zaversében olvasóinak ajánlotta: „Hogy ne érezzétek az idő borzalmas terhét, 
amely megtöri vállatokat és a földre görnyeszt, állandóan le kell részegedne-
tek... Hogy mitől? Bortól, költészettől vagy erénytől, ahogy tetszik. De legyetek 
részegek!" A bornál is hatékonyabb a kábítószer. Baudelaire kezdi meg azoknak 
a költőknek a sorát, akik Rimbaud-tól Cocteau-ig és H. Michaux-ig a kábítósze-
rek izgató hatásában keresik a belső „felszabadulást" és a költői ihletet. 

Az örvény - pascali szédület 

Baudelaire szorongását egy másik képpel, szimbólummal is gyakran kifejezi: ez 
az „örvény" (Gouffre). A pascali szédület. „Ez a mi természetes állapotunk, és 
ugyanakkor ez a legellentétesebb is hajlamainkkal; égünk a vágytól, hogy szi-
lárd talajra, valami végső és állandó alapra leljünk, olyan tornyot szeretnénk épí-
teni rá, amely a végtelenig emelkedik, ám minden fundamentumunk összerop-
pan, s feneketlen mélység nyílik meg alattunk." (Pascal, Pensées, 72.) 

íme a Le Gouffre (= Az örvény, vagy szakadék, mélység) című szonett, ame-
lyet így fordítottam (Babits fordítására még visszatérek): 
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Pascalt örvény kísérte, együtt járt vele. 
О jaj! örvény minden - az álom-vágy, a tett, 
A szó! borsódzó bőrömön - hajam is felmered 
Úgy érzem, végigfut a Félelem szele. 

Mélység, gödör ásít mindenfele és fenn 
Az üres űr megejtő, szörnyű némasága 
Az éjszakáim mélyén Isten bölcs ujjával 
Ezer formájú szörnyeket fest szüntelen. 

Mint mély lyuktól, az álomtól úgy félek, 
Minden tele van rémmel, elsodor, de vaj' hova; 
Az ablakokból mindig végtelenbe nézek, 

És szellemem, mit szédület kísértget, 
Irigy a semmire, mely nem fáj - a közöny hona, 
Ah! el nem hagyhatom a Számokat s a Létet! 

„Ó jaj! örvény minden — a tett, a vágy, az álom, a szó." így van pontosan az 
eredetiben: „- Hélas! tout est abíme, - action, désir, reve, Parole!. .."A három 
fogalom: cselekvés (tett), vágy, álom - fokozás. Fordítottja annak a sorrendnek, 
amelyet A gyógyíthatatlan (L'irrémédiable) című versben olvashatunk: „Une 
Idée, une Forme, un Étre." Szabó Lőrinc sem tartotta meg a fontos sorrendet: 

Egy Jelenés, egy Lény, egy Eszme, 
mely azúr csúcsokról suhant 
és sáros, vak Styxbe zuhant, 
hova égi szem nem hatol be; 
egy Angyal, balga utazó... 

Nehéz, szinte lehetetlen egyszerre a gondolat, a ritmus és a rím tökéletes visz-
szaadása. Mégis figyelnünk kell Baudelaire logikájára. Az Eszme, a Forma, a Lét 
az újplatonikus Bukásra utal. Az Egy felé való visszatérés is örvénylő, mint az 
anyagba való visszaesés: örvénylő a Szó is, amely összefoglalja az analógiás vi-
szonyokat, tehát mindent egyesítő szimbólum. Egy „gúnyolódó Isten" úgy ren-
delkezik, hogy a lét állandóan a káoszba zuhan: „bölcs ujjával" ezer formájú 
szörnyeket fest szüntelen. A „cauchemar multiforme et sans treve" pedig a vég 
nélküli leszállás, zuhanás helye. így a szellem csak a bukáshoz van rendelve, 
mindenfelé csak zuhan belső princípiuma folytán: 

En haut, en bas, partout, la profondeur, la greve, 
Le silence, l'espace affreux et captivant... 

Mélység, gödör mindenfele és fenn 
Az üres űr megejtő, szörnyű némasága... 
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Az utolsó sor világosan Pascal híres töredékére utal: „E végtelen (csillag)terek 
örök csöndje rémülettel tölt el." (Br. 206.) 

„Ez Baudelaire végtelenje, amely - miként a görögöknél - a káoszhoz kap-
csolódik. Hasonlíthatjuk Pascaléhoz, akinek örvényét (gouf f re ) a költő felidézi: 
'Olyan gömb ez, amelynek a középpontja mindenütt, kerülete sehol. Végül ez 
Isten mindenhatóságának legnagyobb érezhető jegye, hogy képzelőerónk el-
vész e gondolatban.' Elveszni az imádásban, nem pedig, mint Baudelaire-nél, 
ebben a rettenetben, amely Prométeusz gőgjének visszája."6 

Emmanuel még hozzáfűzi, hogy Baudelaire-nél a mélység (örvény) a szív 
szimbóluma, miként a heraldika (címertan) szóhasználatában. A Romlás virá-
gaiban a „szív" szó-szimbólum 142-szer fordul elő, és mindig a létező közép-
pontját, egységelvét, önazonosságát, a ierombolhatatlan memória helyét jelöli. 
Természetesen a szerelemét is. Ez a központ mint olyan: mélység, lefelé húzó ör-
vény. Az örvény a pokolra nyílik: 

Óh, értt szív, vad acél, melyet a vágy suhint 
Ahol gonosz hiúz és párducmacska játszik, 
a mélybe a két hős összefogózva hull, 
és a száraz bokor húsúnkkal kivirágzik. 

E mélység a pokol, zsúfolva gonoszúl! 
Zuhanjunk vadul át, vad amazon, e poklon, 
hogy bús gyűlöletünk örök tűzben lobogjon! 

(Duellum, Babits Mihály fordítása) 

A mély örvényben gonosz hatalmak tanyáznak, rémek, démonok. A költői 
képzelet benépesíti a „poklot"; valójában szívében élnek e szörnyek, amelyek 
rettegéssel töltik el. Addig, míg van valami reménysugár (akár az Istent helyet-
tesítő anya, akár Jeanne Duval), a költő kiáltoz (De profundis clamavi): 

Irgalmadért esengek, egyetlen szerelmem, 
Az örvény mélyiról, hová szívem zuhant, 
E zord világnak ege rabként fogva tart 
És rettenet meg átok szállong éjjelemben; 

Hideg nap leng fenn messze hat hónapon át, 
S félévig mindent sűrű éj terít be; 
A sarkvidéknél zordabb földünk színe; 
Se állat, se patak, se fű, se élő fák! 

6 Pierre E M M A N U E L : Baudelaire. Desclée de Br. 1967. 70-71; vö. PASCAL: Gondolatok. 72. 
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Nincs más undor, amely versenyre kélne 
E jég-nap dermedt kegyetlenségével, 
A véghetetlen éjszakával, új kaosszal; 

Ó elcserélném sorsom a hitvány barommal 
mert elmerülhet álmába, hisz ostoba, 
Oly lassan pereg le az Idő orsaja. 

A rettenet itt még nem teljes, bár a barmok öntudatlanságát irigyli a költő. 
A kétségbeesés akkor lesz teljes, amikor már semmi sem tartja vissza a zuhanás-
ban. Ez már a nihilizmus; a megsemmisülésre vágyik A semmi ízé ben: 

Gyönyör, ne kísértsd ezt a zord és dacos szívet! 

Imádott Tavaszom már illatot veszített! 

És engem az Idő már percről percre betemet, 
Elnyel, mint hulló hótömeg a dermedt testet; 
Én fentről szemlélem már ezt a kerek földet, 
és nem keresek rajta házat, menhelyet. 
Hógörgeteg, veled sodorsz le engemet? 

Itt is Pascal 72. töredékének képe tér vissza. A rettenet tökéletes; a szív zuhan 
a mélységbe, a sötétségbe, a semmibe. Mivel felfelé, az ég felé nincs nyílás, ki-
út, illetve az űr üres, az ég néma: marad a lenti pokol. 

...fájó titok csap az ember szívére 
s ha a magasba néz, reszketni kell nagyon, 

mert fölötte az Ég! s lenn a fojtó pince, kínpad, 
fenn csillogó tető s lenn tréfás, szörnyű színpad, 
hová minden bohóc vérben gázolni jő; 

kéjenc félelme és bolond reménye: 
Ég ez! fenn fekete fedő és lenn roppant fazék ez, 
hol az emberi Lét rejtett, nagy átka fő. 

(A Fedő, Tóth Árpád fordítása) 

Pierre Emmanuel megmutatja7 - a költőnek anyjához, más nőkhöz és mos-
tohaapjához (Aupick ezredeshez) való viszonyát elemezve - , hogy a gyermek-

7 EMMANUEL: Baudelaire. 26-34. és 65-68. 
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kori trauma egész életén át elkíséri és meghatározza költészetét. A Romlás virá-
gai nyitóversében, az ÁIdásban a költő kegyetlen végzetét sikoltja az égre a ré-
mült anya átka. A „szörny korcs", az átkozott, maga Baudelaire. A köldökzsinór 
ugyan nem szakadt el, de a boldog egység anya és fia között nem állhat helyre. 
Baudelaire egyike azoknak a szörnyszülötteknek, akik a limbust benépesítik. 
(A Les Fleurs du Mal eredeti címe Limbes volt!) 

„Baudelaire vallásos felfogásában - írja Emmanuel — a gyermekkori történet 
olyan erőteret képez, amelyen a művész nagy témáinak erővonalai elrendeződ-
nek. Ha látszólag nagyon gyengén élte meg a személyes Istenben való hitet, 
ha... az Isten eszméje sokkal inkább a spekuláció, mintsem a megtapasztalás 
eredménye nála, ezt az apa emlékének határozatlansága és az elfojtás magyaráz-
zák, és ezzel szoros összefüggésben a gyermeknek anyjához fűződő szenvedé-
lye, az Egynek mindenható anyai képe. Baudelaire mindenekelőtt az Isten anya-
ságát élte meg, az egyesítő, kozmikus személytelenséget; és ezen keresztül azt 
az elviselhetetlen hasadást, amelyet az Isten által száműzött lény bukása idéz 
elő. Innen világosodik meg (a Baudelaire által felfogott) eredeti bűn kettős 
oldala: Isten, amikor kiveti önmagából a lényeket, maga is szétesik a sokféleség-
be." Baudelaire világszemléletének „földalatti forrása" nemcsak a romantika 
közös áramába, az okkultizmusba kapcsolódik, hanem a kereszténységből elfaj-
zott gnoszticizmus és egy bizonyos neoplatonizmus elemeiből is táplálkozik. 
A számkivetésre ítélt, a sötét zárkába jutott, az örvénybe zuhant kárhozott kere-
si a szabadulást, az üdvöt, az elveszett édent. És minél inkább vissza akar jutni 
az eredeti állapotba, az Egyhez, annál mélyebbre jut a kárhozatban: a Rossz tu-
data csak élesedik e fatális küzdelemben. Ezt életének minden terén megéli. De 
talán sehol annyira, mint a nőkkel való viszonyában. Baudelaire szerelmi élete 
és erotikus műve igazolják Pierre Jean Jouve állítását: „Baudelaire csak úgy tud-
ja vallásosan szeretni szerelmének tárgyát, hogy rálép arra az útra, amely a dé-
moni birodalmába vezet." 

„Baudelaire Isten és a Sátán között" című tanulmányomban8 jobban kifejtet-
tem, hogy a szakadék-örvény-é\mény mennyire központi a költőnél. (Emma-
nuel az „örvény misztikájáról" beszél: La mystique du gouffre), továbbá az Isten 
és a Sátán közötti harcot is érzékeltettem. Itt még egy fontos részletet szeretnék 
idézni Baudelaire Art Romantique című írásából, amelyre Emmanuel hívta fel a 
figyelmet.9 A költő, aki állandóan érzi a fenn (Isten) és a lenn (Sátán-Pokol) ket-
tős vonzásának feszültségét, a bűnös orgiákba alacsonyodó és a platonikus sze-
relem kettősségét, Wagner Tannhäuser című művét kommentálva mintegy a 
maga vívódását érzi bele a romantikus zeneszerző hőseibe. Wagnernél végül is 
Isten győz a démon felett: 

„A zarándokok éneke először úgy jelenik meg a legfőbb törvény tekintélyé-
vel, mint amely megjelöli mindjárt az élet igazi értelmét, az egyetemes zarándok-

8 Távlatok. Róma, 1 9 7 0 . 4 9 - 6 1 . 
9 P . E M M A N U E L : Baudelaire. 1 9 6 7 . 8 9 - 9 0 . 
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lat célját, vagyis Istent. De minthogy Isten belső érzékét az egész lelkiismeret-
ben elfojtja a test kívánsága, a szentséget képviselő ének lassanként elmerül a 
gyönyör sóhajaiban. Az igazi, a rettenetes, az egyetemes Vénusz jelenik meg már 
minden képzelődésben [...] Kéjes ernyedtség, élvezet keveredik a lázzal és azt 
megszakítja a szorongás: szakadatlan visszatérés a gyönyör felé, amely ígéri, 
hogy kioltja, de sohasem csillapítja a szomjat; a szív és az érzékek őrült dobogá-
sa, a test parancsoló rendelkezései, a szerelem szó szinonimáinak egész skálája 
hallatszik itt. Végül a vallási téma visszatér egy kicsit, lassan erőre kap, és foko-
zatosan elnyeli a másikat a békés, dicsőséges győzelemben, miként a Lét ellen-
állhatatlanul legyőzi a beteges és rendezetlen létet, Szent Mihály győzelmet arat 
Luciferen." (Art Romantique, 211.) 

Végeredményben Baudelaire is azt mondja, amit Dimitrij Karamazov: „A vég-
letek érintik egymást, az ellentmondások összefonódva élnek [...]. Ez a démon 
párbaja Istennel, és a csatamező az emberi szív." 

A Romlás virágai, sőt Baudelaire egész életműve tanúskodik az ég és a po-
kol, az Isten és a Sátán közötti harcról. Tulajdonképpen véglegesen egyik sem 
győz. Költői műve egészében jelen vannak a morális értékek. Legmélyebb vá-
gya szerint ezeknek kellett volna győzniük; de az állandó feszültség, belső éle-
tének gyakorlati ambivalenciája mutatja, hogy képtelen volt eljutni az igazi léte-
zéshez. Éppen az ambivalencia nyilvánítja ki Sátán (a kísértő Rossz) jelenlétét. 
Persze ma már nemigen szeretünk arról hallani, hogy a Rossz személyes hata-
lom. Viszont éppen Baudelaire-től származik ez az éleslátó megjegyzés: „a dé-
mon legszebb csele: meggyőz bennünket arról, hogy nem létezik". 

Baudelaire és Pascal hatása Babitsra 

Láttuk, hogy az emberi állapot leírásában Baudelaire Pascal nyomán halad, de 
hányatott boldogságkeresésében nincs számára senki, aki kiragadja az árból. Az 
„üres ég" vagy az „örvény" pokla között végül is a Halálban keres valami újat. 
Az Utazás című nagy filozófiai költeményében mindent összefoglalt. Babits már 
1904-1906 között lefordította ezt a költeményt.10 Az utazás téma - a spleen 
(undor, unalom) mellett - igen gyakran visszatér fiatalkori költeményeiben. Itt 
elsősorban Baudelaire hatását látom. 

A Messze... messze... vagy a Páris még a romantikus elvágyódás kifejezése. 
(Baudelaire-nél is megtaláljuk ezt a romantikus vonást, például Útrahívás). De 
legtöbb versében az egzisztenciális nyugtalanság, a „soha-meg-nem-elégedés" 
hangja szólal meg. Itt most példának azt a különös műfajú írást veszem, amely 
1909-ből való a Novellák című kötetben található.11 Címe: Útinapló. Műfaji min-
tájául minden bizonnyal Dante Új Élet című műve szolgált. (Lásd az Isteni Szín-
játék bevezetőjét Dante életművéről.) Dante „lírai naplójában" verseit prózával 

10Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. 274.; általában Babits ko-
rai Baudelaire-fordításairól lásd: a 16. és a 62. levél jegyzeteit. 

11 Babits Mihály Művei. 1964. 105-121. 
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magyarázza, leírja keletkezésük történetét, a vers-szülő hangulatokat stb. 
Ugyanígy Babits Útinaplója, amely tartalmában több ponton Baudelaire Az Uta-
záscímű nagy versére emlékeztet, bár nem annyira „metafizikus". Babits is pró-
zával keretezi a verseket; egyesek jóval 1909 előttiek, például a Jövőről szóló 
szonett, amelyet annak idején, 1904. november 17-én elküldött Kosztolányinak 
egy érdekes „fantáziálás" kíséretében.12 Itt csak egy fél sort változtatott meg, túl-
ságosan erotikus képe miatt. 

„Az útinapló elavult műfaj; és mégis voltaképpen minden élet utazás és min-
den őszinte könyv útinapló! Nevetem azokat, akik nehezen szánják el magukat 
kisebb-nagyobb útra: félnek az idegen tájaktól, új arcoktól, nem sejtett kényel-
metlenségektől, veszélyektől..." így kezdi a bevezetőt. Ez még lehetne a derű-
sebb hangulatú Baudelaire-vers, a kicsit romantikus Útrahívás bevezetése is. De 
a következők már Az Utazás mélyebb életérzésére utalnak: „De hát nem uta-
zunk-e valamennyien ismeretlen állomások felé, ellenállhatatlan, maradhatat-
lan, az idegen, veszélyes jövőbe? Ki tudja, hova érünk, mi vár ránk? A szabad lé-
lek érzi, hogy jó ez így, s az élet, ha nem volna utazás, unalom volna. Az enyém 
csak hadd legyen utazás. (Novellák, 105) És következik a szonett a Jövőről-. 

...Jövőm, te szép jövőm! Vággyá vált sin és törvény... 
csábító alagút! Szirénnel teljes örvény!... 

Az örvény nemcsak a rím miatt került ide. Az említett, Kosztolányinak szóló 
levélben Babits hosszan ír egy különös, „búvár"-élményéről: „elsüllyedt városról 
álmodom..." Itt már az Atlantisz, a „halott világ" megfogamzásánál vagyunk, sőt 
a Laodameia árnyvilága is kísért... Homérosz és Dante, Baudelaire és Tennyson 
(A Lótusz-evők) „utazásai" is felrémlenek. (Az alagút-élményből pedig a scho-
penhaueri Az örök folyosó születik.) De a Kosztolányinak küldött víziószerű le-
írásban már ott van a Hadjárat a Semmibe egyik motívuma is - a folyton hul-
lámzó, zavaros és piszkos folyam, amelynek mélyén a világ képei úsznak... 
Bergson filozófiájának megismerésével medret kap ez az élmény - a durée, а 
belső időfolyam lesz... De Babitsot nem annyira az emlékek érdeklik, hanem a 
folyam iránya, а jövő, a vég, a cél... 

Anélkül, hogy végigelemezném az 1909-es Útinaplót, még megemlítem, hogy 
a költő - miután végigutazta a régi és új tájakat, lefestette azok színeit, bemuta-
tott városokat-falvakat — az Örökké című szakasz fölé Baudelaire szavait írta fel 
mottóul: „Empörte-moi wagon, enleve-moi, frégate!" Érdekes, hogy Babits, ami-
kor egyetemi dolgozatában kedvenc költőjét az irányzatosság ellen lázadók kö-
zött festi le, ezeket írja: „Megunták az Élet és Igazság küzdelmeit, ekkor írta 
Baudelaire: Je vis l'horreur de топ taudis és Empörte moi wagon, enleve-moi 
frégate! és építette kópalotáit, tündérvidékeit.13 

12 Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. 55-56. 
13 Vö. R Á B A György: A szép hűtlenek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 30. 
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Rába György rávilágít arra, milyen bensőséges viszonyban volt a fiatal Babits 
Baudelaire-rel. Babits 1906-ban Bajáról írta Kosztolányinak: „Baudelaire-rel a le-
hető legjobb viszonyban vagyok, nincs nap, hogy ne olvasnám, jórészt kívülről 
tudom, nem tudnék élni nélküle." (116. levél) „Ahogy Babits szemhatára tágult, 
úgy értette meg egyre jobban Baudelaire kifogyhatatlan gazdagságát. Gyergyai 
Albert figyelmeztet, hogy Az európai irodalom történeté ben Baudelaire költé-
szete mintegy a mérték, melyhez mások jelentőségét szabja."14 

Pascalt így jellemzi Az európai irodalom történeté ben: „Őt nemcsak Mon-
taigne indíthatta el a kételkedés irányában. Elindíthatta a tudomány is. A mate-
matika, ahol nincs tekintély, nincs érzelmi engedmény. Pascal a bizonyosság 
szerelmese és szenvedélyes kergetője volt..." Majd miután leírta a hívő (jan-
zenista) Pascal vívódását, Babits így folytatja (szembeállítva őt az optimista 
Bossuet-vel): 

„Pascalt azonban gyötrő kételyek emésztették. Úgy érezte, hogy 'egy mélység 
szélén áll, amely együtt jár vele'. Senki jobban ki nem fejezte a gondolat első 
megdöbbenését a hit és a hitetlenség szörnyű válaszútján, mint ő azokban a jegy-
zetekben, melyeket halála után Pensées címen gyűjtöttek össze. Igazat tanít-e a 
keresztény vallás? Micsoda észérv vagy tudomány győzhet meg erről? Minden 
emberi dolog bizonytalan, a hitek délkörök szerint változnak, az erkölcs a klíma 
függvénye. Mily kicsi pont az ember, a csillagos mindenség csöndjében! Csupán 
a matematika bizonyos, egyebekben az igazságot csak halálunk után tudjuk 
meg."15 

Érdekes, hogy Babits Pascal jellemzésére szinte önkéntelenül Baudelaire Pas-
cal-versének (Le Gouffre) egy sorát idézi, amelyet ifjú korában magyarra for-
dított: 

Pascal mélységben élt, mely együtt járt vele. 
Óh jaj, minden gödör! - a vágy, a szó, a Törvény 
s a Tett is! S hajadon, mely feláll, égre törvén, 
úgy érzem, átszalad a félelem szele. 

Fenn és lenn, mindenütt a szakadék, az örvény, 
kietlen némaság megejtő, vad tere... 

E verset fentebb már elemeztem, amikor Baudelaire gouffre-é\raényévő\ és 
pascali reminiszcenciáiról szóltam. Az örvény képe, élménye Babits verseiben 
többször visszatér, és közvetlenül hozzákapcsolódik ebben a versben is a másik 
pascali gondolat: „a végtelen csillagterek örök csendje..." Baudelaire közvetít-
hette Babitsnak - legalább is részben - a kettős pascali élményt. 

Vegyük példának a Vakok a hídon című verset. Babits fiatalon lefordította 
Baudelaire A vakok című szonettjét, amely saját verséhez is ihletet adott a mind-

1 4 RÁBA: i. m . 3 1 . 
1 5 BABITS Mihály: Az európai irodalom története. Budapest, 1957. 196. 
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járt meghatározandó értelemben. Baudelaire e szonettjében világos Pascal hatá-
sa (franciában ez még jobban érződik), főleg az első háromsorosban: 

„Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie". (Pascal): 

- fordítja Babits. A „noir illimité" = határtalan sötét. Érdekes, hogy Babits „nagy 
sötét gödör"-rel fordítja, nyilván a pascali gouffre reminiszcenciája hatott itt. 
Babits Vakok a hídon című verse talán nem ennyire pascali; főleg a csattanója 
tragikomikus. Továbbá a „Csönd", amely a Semmi árját jelképezi (erről majd 
hosszan filozofál a Hadjárat a Semmibe) a híd alatt örvénylik. Ugyanakkor a 
„zord ég" mégiscsak a csillagterek örök csendjére utal. íme a vers egy részlete: 

a Csöndbe taszítja le társát a társ. 

S mi zajból 
van a Csönd? 
Zubognak a 
habok. 

A Csöndnek kis hídján tolonganak a 
vakok... 

Rába György ezt a Babits-verset hosszan elemezve megállapítja: „Allegorikus 
látomás az emberi sorsról, az élet alatti 'csöndet', azaz a semmit, mint az életet 
meghatározó veszélyt szemlélteti." Babits „ihletői" között megemlíti Brueghel 
Vakok című képét: feléleszthette, tudatosíthatta Babitsban a víziót. Egyéb hatá-
sokon kívül Rába megengedi Baudelaire esetleges befolyását is: „Nem érdekte-
len, hogy Baudelaire hasonló tárgyú szonettjét, A vakokai az ugyancsak égre 
meredő és tragikomikus, bábszerű alakjait is a filológia érvelése szerint 
Brueghel festménye hívta létre."16 

" ' R Á B A György: Babits Mihály költészete. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1 9 8 1 . 3 9 9 - 4 0 0 . 

Iis traversent ainsi le noir illimité, 
Ce frere du silence éternel... 

így járják éjüket, a nagy sötét gödört, 
amely az örök Csönd testvére. 

...És néha 
fülükbe 
jön egy 
csobbanás 

És néha 
szemükbe 
csap egy 
loccsanás: 
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Ehhez azonban néhány megjegyzést szeretnék fűzni. Baudelaire alakjait -
Babitsétól eltérően - inkább tragikusoknak látom; ami pedig Baudelaire forrá-
sát illeti: Aguettant Pascalon kívül még Hoffmannt jelöli meg.17 

Baudelaire A vakok című verse 1860-ban jelent meg. Antoine Adam feltételez-
te, hogy kiindulópontja Brueghel Vakok című képének egy litográfiája lehetett. 
(Maga a festmény ugyanis csak 1893-ban került a Louvre-ba). Valószínű azon-
ban, hogy Jacques Crépit közelebb jár az igazsághoz, amikor azt állítja, hogy a 
Baudelaire-szonett ihletője Hoffmann egyik „meséjének" részlete lehetett. (Fran-
cia fordítását 1856-ban tette közzé Champfleury, így Baudelaire olvashatta). íme 
a kérdéses Hoffmann-szakasz: 

„ÉN. - Figyelemre méltó azonban, hogy az ember rögtön felismeri a vakokat, 
még ha szemüket nem is hunyják le, és még ha arcukon semmi sem árulja is el 
ezt a gyengeségüket: felismerjük őket arról a módról, ahogyan fejüket felfelé 
fordítják, ami minden vak jellegzetessége. Úgy tűnik, van bennük valami ma-
kacs erőfeszítés, hogy lássanak valami fényt az őket beborító éjszakában. 

AZ UNOKATESTVÉR. - Semmi úgy meg nem indít, mintha egy vakot látok, 
aki fejét a levegőbe emelve, úgy tűnik, a távolba néz. Az élet félhomálya eltűnt 
a szerencsétlen számára; de belső szeme igyekszik már észrevenni azt az örök 
fényt, amely a másik világban ragyog, tele vigasztalással, reménységgel és bol-
dogsággal." 

Ezt a szöveget olvashatta Baudelaire, és meglephette szép - metafizikai - ér-
telmezése, a vakok testtartásának e mély jelentése. De természetesen, a költő a 
maga módján ad jelentést a „jelenségnek". 

Szemük, honnan kiszállt, eltűnt az égi szikra, 
minthogyha messze, föl, meredne, ég felé, 
sohase láthatod a kövezet fölé 
hajolva zord fejük lecsüggni vállaikra. 

(Babits Mihály fordítása) 

Ez a szakasz áll a legközelebb Hoffmann-idézett részletéhez. Tulajdonképpen 
Baudelaire-nél ebből fakad a költői eszme, e látványból szélesedik (és mélyül) 
sorslátomássá a költemény. Az „égi szikra" (pontosabban a hangsúlyos divine 
étincelle, az isteni szikra) eltűnt szemükből. Tekintetük elvész a titokzatos távol-
ban; „az ég felé", „au ciel", ez az enjambement a harmadik sor elején kiemeli a 
mondanivalót: tekintetük felemelve az ég felé. És most következik a szonett két 
háromsorosa, ahol Baudelaire már eltávolodott Hoffmanntól és Pascalra utal; de 

17Baudelaire. 1 5 4 - 1 5 6 . 
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a „csillagterek örök csendje" a költőnél már a semmit idézi, ezért rettenete re-
ménytelen. Mert most már magára gondol, saját sorsára: 

így járják éjüket, a nagy sötét gödört, 
amely az örök Csönd testvére. Zúg, süvölt 
a Város, zeng, kacag; s vakon e vad zenében 

én is, az iszonyig keresve a gyönyört, 
tántorgok, mint ezek; de jobban meggyötört 
szívvel kérdem: 'Vakok, mit lestek ott az égen?' 

(Babits Mihály fordítása) 

Babits versének a záradéka emlékeztet Baudelaire szonettjének első szaka-
szára, amely lényegében helyzetkép, kicsit humoros. 

Baudelaire, Babits fordításában: 

Nézd őket, lelkem! oly ijesztő, bús csapat! 
Mint furcsa bábok, a mosolyt ajkadra lopják. 
Holdkórosok gyanánt járnak, s mélázva dobják 
nem tudni, hogy hová, vak pillantásukat. 

És Babits versének csattanója: 

Egy kis bús fűz hullatja ágak záporát. 
Széles hold kacagja, mint gúnyos barát 
szegény kis támolygó vakoknak farát. 

Baudelaire kicsit mosolyog, de inkább megdöbben az ijesztő, bús csapat láttán 
(ils sont vraiment affreux). Mert ha nevetségesek is (vaguement ridicules), va-
lami misztériumra - az emberi vak sorsra emlékeztetnek, amint „vak pillantásu-
kat" (szó szerint: sötét szemgolyóikat = leurs globes ténébreux) a levegőbe 
„szegezik" (dardant). Végső soron ugyanis az embert beborító végtelen miszté-
riumról van szó, a végtelen sötétségről (noir illimité), amely a csillagterek örök 
csendjének testvére. Említettem, hogy Babits a „noir illimité"-t „nagy sötét gö-
dör"-rel fordította; nyilván a hasonló (pascali!) ihletésű Le Gouffre képe kísértet-
te. Ezzel a fordítással viszont megtörte a látomás egységét, logikáját, amely 
Baudelaire-nél világos. Hiszen б az égre tekintő vakokról beszél, akiknek sze-
méből eltűnt az isteni szikra. A csillagterek végtelen sötétségébe-csendjébe me-
resztik világtalan tekintetüket. 

Még érdekesebb, hogy Babits saját versében hogyan mutatja be a vakokat: 
„letörpülve" tapogatnak át a hídon, lefelé néznek, nem az égre, lenn „zubog zúg 
a hab", ott örvénylik a Csönd, a semmi szimbóluma. „Üres szemgolyójuk / sza-
naszét tekint / faruk meg feltolva / a zord égnek int." Ez a kép tér vissza a csat-
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tanóban is. Faaik, nem pedig világtalan szemük int az égnek. A „zord ég" csönd-
jét lenn látja. Rába György helyesen mondja, hogy a Vakok a hídon üzenete ha-
sonló az Atlantiszé hoz (a két verset egyszerre tette közzé Babits): „itt is a sem-
mi, az űr, a halál lételvét szembesíti az élettel". És mindkét versnél Bergson 
befolyására hívja fel a figyelmet.18 Ez igaz, de talán az emiitett - Baudelaire által 
közvetített - pascali reminiszcencia is figyelemre méltó. Hasonlóan Pascal — 
Herakleitosz, Nietzsche és Bergson ihletésén túl - hathatott a Hadjárat a Sem-
mibe című költeményre is. A nihilizmusra hajló fiatal Babits fent is, lent is a sem-
mit látja. 

(Drága 
csillag az űrben: semmiség virága!) 
A semmiség virága ez a föld is, 
a semmiség virága e világ, 
amely tövissel bármennyit gyötört is, 
mégis virág szemednek, Bús virág! 
Tán ér belőle lelkednek gyümölcs is, 
mohó fogad keményen belerág, 
de ha félig kiszoptad leve mézét, 
megérzed rajta a semminek ízét. 

Tudósunk künn az ég alatt bolyongva 
érezze ott magát, a Semmi partján, 
nézzen a földre, mint egy égi pontra, 
úgy gyönyörködjön e nagy Semmi-tatján 
s a tömegben, mely a földön zsibongva 
az égben száll, tudatlan - körbehajtván 
e gömb, melyet száz erők sodra mozgat. 
Röpül a föld - s ők azt hiszik, nyugosznak. 

Az egyes szavak kurziválása tőlem való. Ezzel akarom jelezni, hogy A semmi 
íze című Baudelaire-vers, amelyet Babits A semmi vágya cimmel magyarra for-
dított, nyomot hagyott e költeményen. Baudelaire verse címén kívül (Legoűt du 
néant), főleg ez a kozmikus kép tér vissza: 

S az Idő úgy robog át percről-percre rajtam, 
mint dermedt test fölé ha szörnyű hó zuhan. 
Magasból nézem én e Gömböt, hogy rohan, 
helyet se kérve rajt, hová fejem lehajtsam. 

Fentebb Baudelaire-ról szólva, láttuk, hogy A semmi íze látomása rokon 
Az örvényével-. Baudelaire mindkettőben Pascal rettenetét idézi a maga módján. 

1 8 RÁBA: i. m . 3 9 0 . é s 4 0 0 . 
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Babits és Baudelaire víziója Pascal híres 72. töredékének („Az ember arányta-
lansága") erre a szakaszára utal: 

„Vizsgálja tehát az ember az egész természetet a maga fenséges és teljes nagy-
szerűségében, fordítsa el tekintetét az ót körülvevő alantas tárgyaktól. Nézze ezt 
a ragyogó fényt, amely örök lámpásként világítja meg a mindenséget, s amikor 
a földet már csak pontnak látja e csillag leírta hatalmas körpályához viszonyítva, 
ámulva vegye észre, hogy ez a hatalmas körpálya maga is csupán finom hegyű 
ceruzával felrajzolt pont ahhoz képest, amelyet az égbolton keringő csillagok ír-
nak le. De ha a látás itt megtorpan is, képzelete azért csak szálljon tovább; előbb 
fog belefáradni a természet felfogásába, mint a természet a felfogni-való nyújtá-
sába. Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont a természet dús keb-
lén. Nincs gondolat, amely meg tudná közelíteni. Hiába csigázzuk képzeteinket, 
tágítjuk ki őket az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a 
dolgok valósága helyett. Olyan gömb ez, amelynek a középpontja mindenütt 
van, a kerülete sehol. Egyszóval: Isten mindenható voltának ez a legnagyobb ér-
zékelhető jellemvonása, hogy a gondolatban elvész képzeletünk. Majd önmagá-
hoz megtérve vegye észbe az ember, micsoda ő ahhoz viszonyítva, ami van; ért-
se meg, hogy a természet e félreeső zugában eltévedt lény; aztán a lakásául 
szolgáló kis odúból - értem ezen a Világmindenséget - tanulja meg helyesen ér-
tékelni a földet, a birodalmakat, a városokat és önmagát. Mi az ember a végte-
lenségben?" 

Itt a hívő Pascal szól a hitetlenhez: a helyes - alázatos - magatartásra akarja 
rávezetni a kevélykedőt. Persze, Baudelaire és a fiatal Babits nem jut el e vízió-
tól Isten mindenhatóságának szemléléséhez; megrekednek a szorongó rémület-
nél. Választani kell: a semmi - vagy az Isten? 

Pascalt még a következő szakaszok idézik a Hadjárat a Semmibe című köl-
teményben: 

Ott fönn is már, ott fönn a közel iirben 
gyúlnak a semmi apró sebei 
a csillagok s keringenek kényszerülten, 
kiki egymást amerre cipeli 
lángolva még, avagy már halni hülten 
vagy viszkető kis élettel teli. -
Nem furcsa, hogy ha lelkem kibocsátom 
elérem mindezt én — a kicsiny átom? 

S tudósunk érzé összecsapni lelkén 
ez únt sodornak őrölő hatalmát 
s forogni a nagy űrnek néma telkén 
csillagos szárnnyal Isten lassú malmát... 

A Semmi tehát kétfelől kísért: alulról a suhanó örök árból, a Duna sodrából: 
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Parthoz sodor majd sorsunk sűrű 
sodra a sima semmi sziklapartja vár... 

is a „semmi sodráról" beszél!) És ugyanakkor felülről: a néma 
Az örök sodorban vagyunk eltemetve, és majd a halál „űrnél 
„a semmibe hány ki holnap": 

Hogyan lehetne, ó hogyan lehetne 
halásza lenni az örök sodornak, 
amelybe holtig el vagyunk temetve 
s mely holtan a semmibe hány ki holnap 
űrnél űrebb távolba? hogy lehetne, 
kik parttalan, medrében véle folynak 
a nagy Folyás irányát észre venni, 
ha ez a minden és a part a semmi? 

Világos, hogy itt jelen van Pascalon és Nietzschén (meg Schopenhaueren) túl 
Kant és Bergson is. Pontosabban: a Kantot túlhaladó Bergson. Az irány problé-
máját már korábban felvetette a költemény. Az idézendő két versszak Kant 
következő gondolatmenetére utal, - Babits ismerteti Az örök béke bevezető-
jében.19 Van-e a világ fejlődésének iránya, értelme? Kant megkülönbözteti az el-
méleti és a gyakorlati feleletet e kérdésre. „Az elmélet nem láthat a világban 
egyebet, mint okok és hatások láncolatát. Megbocsáthatatlan vakmerőség volna 
tőle ezen láncolaton túlugrani akarni s magának az egész láncolatnak céljáról 
vagy akár csak irányáról is beszélni - ami már egy láncolaton kívüli indításra 
vagy nézőpontra utal. Valósággal annyi lenne ez, mint egy transzcendens gond-
viselést feltételezni, ami az ész számára per definitionem örökre megismerhetet-
len. A történelmi rendeltetésnek ily fogalmazása az elmélet számára ahhoz a me-
tafizikához tartozik, melyet Kant maga, egy másik kis könyvében 'szellemlátók 
álma'-ként gúnyol ki." 

És most olvassuk el a Hadjárat a Semmibe következő két versszakát: 

Az én tudósom tudja ezt bizonnyal, 
nem fog kergetni régi délibábot, 
okosan megelégszik a viszonnyal, 
amely az észnek jelzi a világot 
s a valóság jeléül a haszonnal: 
ezenkívül más lényegig ki látott? 
ami remélhetetlen, nem reméli: 
a viszonyt tudja, a lényeget éli. 

(József Attila 
csillagterekből, 
űrebb távolba", 

19 Babits Mihály Dráma- és prózafordításai. 1980. 644. 
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És tudja, hogy okokból a világ 
egy óriás lánc kettős végtelenje, 
ahol minden szem szomszédjába vág 
és nincs, aminek nincsen oka benne, 
de kívüle keresni hiúság, 
oklánc okát kérdezni balga lenne 
s hogy tudnád szóba, jelbe, észbe venni 
azt, amin kívül nincs se jel se semmi? 

A kanti utalások világosak. Ugyanakkor az egész versen végigvonul a bergso-
ni (és a túlhaladott herakleitoszi) „időfolyam", a durée réelle eszméje-élménye, 
amely Bergson első nagy felfedezése volt, részben éppen a kanti „tériesített" 
időfogalom ellenhatásaként. Tudjuk, hogy Babits elég korán megismerkedett -
Geiger (Dienes) Valéria révén - Bergson eszméivel, és egyike volt azoknak, akik 
Magyarországon megismertették Bergsont.20 

Itt még érvényesül Kant kritikája a Transzcendenciára vonatkozóan (az ok-
lánc okát kívül oktalanság keresni), és így a szkepticizmus is (a „tiszta ész" sík-
ján): vajon mi az iránya a sodró árnak? 

... hogyan lehetne, 
kik parttalan medrében véle folynak 
a nagy Folyás irányát észre venni, 
ha ez a minden és a part a semmi? 
Vagy legalább mi látjuk semminek 
és az irány szó semmit sem jelent 
és semmi értelme a semminek, 
kimondjuk, mint a mindent s végtelent 
a szavunkban tiltott hiú vágy remeg, 
de ami tiltott, mindörökre szent 
s reménytelen vágy a legszebb imádság 
s szent hősök, kik merészen félve vágyják. 

Babits még nem tud megbirkózni Kant nézeteivel, pedig már Bergson Kant-
kritikája nyomán érzi, hogy a valóság több, mint amit a „tiszta ész" megismerhet. 
A lét mély valósága - és bennünk végtelen vágya - esetleg valami transzcenden-
ciára utal. 

Úgy tűnik, a kanti formalizmus gyengéit még jobban látja és kifejezi Babits ab-
ban a másik nagy filozófiai költeményben, amelyet az újkantiánus Emil Lask 
halálára (1914) írt (Egy filozófus halálára). Ebben - talán a Kantot szintén túl-
haladó Schopenhauer befolyására is - az „Ész"-építmények hiábavalóságáról 
vall. A jó barát, a heidelbergi professzor a tiszta, változatlan formákat kereste, 

20 Erről lásd Rába György monográfiájának ide vonatkozó részeit: Babits Mihály költészete. 313 kk. 
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mikor eszét az „esztelen csatákba" ragadta a „teuton örvény". Az emlék, a múlt-
élmény szerinte semmit sem jelentett, mert Forma nélküli „néma Anyag", „néma 
Lét" csak. 

Babits, amikor az újkantiánus jó barátot siratja, egyben bírálja filozófiáját. Vi-
lágos, hogy Schopenhauer és Bergson bölcselete közelebb áll a költőhöz, mint 
a kanti „tiszta ész", amely mellőzi az értelem és az akarat dinamizmusát, az él-
ményt, a múlt emlékeit, a „Valóság testét", a tényeket. Ugyanakkor a „vad, for-
mátlan tények sodra", az „őrült tények Fátuma", a „süket lábbal és hunyott szem-
mel" a Fátumot vezető Tények is rettenettel töltik el. A világháború alatt írt 
versben benne remeg nemcsak egy ember, a filozófus halála miatti döbbenet, 
hanem - miként az Örök béke előszavában is — a világháborúban feltört vak erők 
miatti rettenet. Valami erkölcsre van szükség a politikában, valami cselekvés-
szabályozó normára. 

* * * 

Amikor így bizonyos párhuzamokat, „forrásokat" vagy hatásokat megjelölök Ba-
bits világnézetének alakulását érzékeltetve, nem szeretnék a leegyszerűsítés ve-
szélyébe esni. Az élő szellem fejlődése során számtalan hatásnak van kitéve; 
azokat felszívja, magáévá teszi, átalakítja: az ellentétes hatásokat dialektikusan 
túlszárnyalja a hegeli Aufhebung szerint, amely folytonosság és szakadás, 
megszüntetve-megőrzés, szintézis. Ezt másutt Babits filozófiájának elemzésénél 
megmutattam.21 Csak a szellemi élet dialektikus (az anyag nem); sőt: a szellemi 
fejlődést - akár egy személyről van szó, akár a nagy szellemtörténetről - csakis 
dialektikusan lehet értelmezni. Az ellentétek harca és feloldódása (szintézise), 
különböző - közvetlen vagy közvetett - hatások felszívódása és szimbiózisa, ész 
és szív, szabadság és kegyelem csatája minden szellem. Babitsnál ezt különös-
képpen is megfigyelhetjük. Most egyszerűen verseit olvastuk, elsősorban a töb-
bé-kevésbé világos pascali „nyomokra" figyelve. 

A Nyugtalanság völgye ciklusban némileg feloldódik szorongása. Az előszó-
ban az egyszerűség utáni vágyát fejezi ki; azt szeretné, ha a kavargó, zsibongó 
Sok az Egybe olvadna, mint „tücskök zaja őszi este" egy a Csönddel, és ha „lan-
katag énekét" olyan egyszerűségre hangolhatná, mint „csillag ha megy titkos 
zenével az égi pályán". 

Nézd lelkem, a menny hogyan ragyog: 
A csillagok 
aranyos morzsája hinti... 

(Bilincs ez a bánat) 

21 Babits további világnézeti fejlődéséről, hitéről lásd: Jelek az éjszakában és „Csillag után" című 
könyveim idevágó részeit. 
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A Hadjárat a Semmibe viszont még így látta a csillagokat: 

Ott fönn is már, ott fönn a közel űrben 
gyúlnak a semmi apró sebei 
a csillagok s keringnek kényszerülten... 

S később a Jóság dalában: 

S mi lenne velünk e sötétben, hol lábunk fájva botol, 
ha Te nem biztatnál fáklyáddal, hogy Fény is van valahol? 

Itt már nem botladoznak a „vakok". Mert Fény gyúlt, és a költő is látó lett: 

Segíts, Szerelem! ezt az egész verset neked énekelem, 
mert te vagy a Jóság magva és átoma, szent Szerelem, 
ki a testi Szépség fáklyáját tartod a lélek elé 
és úgy vezeted a lelki nagy Szeretet felé! 

Babits most már a szomorú téli sötétből is kilát а végtelen terek mélyéig - a 
Csillagokig! Mintha eltűnt volna Baudelaire (és Pascal) élményére emlékeztető 
szorongása: 

Ó, szomorú téli sötét, te szennyes fekete bársony! 
Örülök annak a kis résnek a függönyömön, 
mert rajta a végtelen Terek mélyébe látni, 
csillagokig! 

De a külső és belső események, a nemzet és Európa sorsának rosszra fordu-
lása, majd pedig a betegség újabb, kínosabb szorongásokat hoztak Babitsnak. 



Kabdebó Lóránt 

EGY REMEKMŰ POÉTIKAI POZÍCIÓJA 

- Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek -

„S ha nem tűrte a nemzeti vagy el len-nemzeti 
besorolásokat, éppúgy nem tűrte a beteljesülésnek 
álcázott politikai önkényt. Értsük meg: készen várta 
•az első magyar szocialista költő" trónszéke. Milyen 
keveset kellett volna csiszolnia az életrajzán a kívá-
nalmak szerint, hogy beleülhessen! Elutasította. És 
választotta az írói némaságot az ötvenes években. 
Lélegzetelállító volt ez, éppen tőle; olyan tanulság, 
amit nem felejthet, aki látta." 

Nemes Nagy Ágnes1 

Engedtessék meg a huszadik századvégen a magam részéről egy, a századot 
szinte minden (tárgyi és tudati) mozzanatában és poétikai jelenségeiben lefedő 
műnek önkényes összeolvasása a század változó igények szerint épített iro-
dalomtudományi példatáraival. Három pillanatot emelek ki. Filológiai legfeljebb 
a kiindulásokban lesz ez az olvasás; nem az esetenként lezajlott, akkor aktuális 
olvasatokat idézem fel, hanem máról visszatekintve próbálom együtt-olvasni 
egyetlen Kassák-mű, A ló meghal a madarak kirepülnek szövegét az időben 
váltakozó olvasóinak a műtől is, máskori olvasóinak értelmezéseitől is (sokszo-
ri egybeesések ellenére is) különböző hivatkozásaival. 

Egy 1909-es európai utazás tárgyi emlékeinek hívószavaiból 1922-ben, bécsi 
száműzetésben összeszerkesztett, eposzt imitáló szöveg dupla (sőt tripla) meg-
jelenése2 ellenére, háttérbe szorítottan, továbbírt prózai változata, az Egy ember 
életének árnyékában negyedszázados tetszhalálba süllyedve várhatta feltá-

1 N E M E S N A G Y Ágnes: Próféta, nem próféta. Kortárs 1987. 5. 49. A fiatalabb kortárs a maga történelmi 
rálátásával Kassák születésének százados évfordulóján az író etikai gesztusát méltatja. Ugyanekkor az Új 
írásban magam ennek a „trónszéknek" korai poétikai meghódítását gondoltam végig, a dal, az óda és az 
eposz újraszerkesztését a negyedik rend horizontján. Ott jutottam el a húszas évek elejére Kassák Odüsz-
szeiájához, A ló meghal a madarak kirepülnek című alkotásához, amely egy poétikai út végét jelenthet-
te. Jelen dolgozatomban, amely a Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalom tanszékének 1999- április 
22-23-i Újraolvasó konferenciáján hangzott el, azt vizsgáltam, hogy - Nemes Nagy Ágnes szavával - poé-
tikailag „milyen keveset kellett volna csiszolnia", hogy csak egy út beteljesítóje legyen, de ezzel szemben 
milyen „lélegzetelállító" erőfeszítésre vállalkozott, hogy irodalmunk egyik remekművét létrehozhassa. 

2 A mű először A N É M E T I I Andorral közösen Bécsben szerkesztett - egyetlen számot megért - 2x2 című 
folyóiratban, majd a Tisztaság könyve című Bécsben, majd 1926 májusában Budapesten is megjelent Kas-
sák-kötetben szerepel. 
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madását.3 1947-ben az akkori fiatal költőnemzedék, a klasszikus modernség 
eszményét megújító, Babitsra és József Attilára hivatkozó, valójában a kései Ril-
két folytató Újhold meghatározó költőszemélyisége, Nemes Nagy Ágnes mond-
ta ki először fenntartások nélküli elismeréssel, hogy Kassák hatvan éve egyen-
rangú klasszikus formátumú teljesítmény a név szerint is megemlegetett 
Nyugat-béli úgynevezett nagy nemzedék - én most, hogy az akkor felállított pa-
radoxont még inkább kiélezzem, úgy mondom: - a klasszikus modernség nagy-
jaiéval.4 Magáról a műről pedig ekként nyilatkozik: „Ma már Kassák azelőtt kü-
lönösnek ható formája, szabad képzetkapcsolásokon ugró fantáziája kilépett 
számunkra a megnemértettség ködéből. Ma már világosan látjuk azt a szoros, 
egykorú kapcsolatot, ami a külföldi stílusirányokhoz fűzte, s érezzük a szerkesz-
tés igényes, szigorú törvényét minden egyes során. Apáink talán még groteszk-
nek találták nagy verses eposzát, A ló meghal, [sic!] a madarak kirepülnek című 
költeményt, - most már tisztán látjuk benne egy külföldi út, a csavargás és ka-
land sorozatának nyersen közvetlen, ragyogó színeit. Mégis, meglepetést is tar-
togat a számunkra. Áradó-hömpölygő stílusa, mely elsősorban nagy átfogások-
ra, világokat összekötő széles költői mozdulatokra alkalmas, egyre inkább 
megtelt a gyöngédség finom színeivel is. Ahogy egy-egy lányalakot megmintáz, 
ahogy felénk mutat egy virágot, az a nagy igénybe épített kisművészet."5 Azután 
1968-ban, amikor a strukturalizmus felé tájékozódó hazai irodalmárok modellt 
kerestek a retorikus periodikusság példává emeléséhez, éppen ezt a hagyomá-
nyos periodikusságokkal tudatosan szakító antiretorikus monológ-szerkezetet 
választották mintául.6 És most, amikor az újraolvasással átszerkeszthető szöveg-
szerűséget keresve idézünk fel korábbi alkotásokat, szintén éppen ezt, a narrá-
cióba épített, szigorúan az életrajzi tárgyszerűségbe ágyazott művet vesszük elő 
- megvizsgálandó, alkalmas-e különböző szövegolvasói retorikák alapjaként 
megjelenni.7 

3 Monográfusa, Ferenczi László írja: „1922-ben megjelenik a 2x2 című folyóiratban A ló meghal a ma-
darak kirepülnek. Semmiféle visszhangot nem kelt. 1926-ban Kassák újraközli a Tisztaság könyvében. 
Néhány jelentéktelen szót szólnak róla. Negyedszázadnak kell eltelnie, míg 1947-ben a pályakezdő Ne-
mes Nagy Ágnes a Hatvan év összes versei című kötetet elemezve jelzi értékeit. És újabb húsz év szüksé-
geltetik, hogy 1967-ben, nyilván születésnapi ajándékul, önálló kötetként megjelenjék. Azóta a 20. száza-
di magyar költészet egyik fő művének tartják." ( F E R E N C Z I László: Én Kassák Lajos vagyok. Kozmosz 
könyvek, Bp., 1989. 140.) 

4 „Talán meghökkentő az -izmusok atyját- klasszikusnak nevezni, pedig az: б a klasszikus forradalom 
[...] Ady önálló, utánozhatatlan szimbólumrendszert teremtett, Babits a bonyolult értelem vonásait véste 
a magyar költészet arcára, Kassák pedig egy nagyméretűén egységes formába egy mindmáig egységes 
magatartást öntött belé - maradandóan." (n. n. á.): Kassák Lajos: Hatvan év. (Új Idők Irodalmi Intézet 
R.-T. kiadása. 1947.), Köznevelés 1947. 222. 

5I . m. 222. Az idézet második része vonatkoztatható magára a felidézett műre is, de a szerző szándé-
ka inkább az egész életmű továbbalakulására utalhat. 

6 Formateremtő elvek a költői alkotásban. A verselemzés új módszerei és lehetőségei. (Babits: Ősz és 
tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek.) MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottsá-
gának kiadványai. Szerk. H A N K I S S Elemér, Bp., Akadémiai, 1 9 7 1 . Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabi-
zottság verselemző vitaülésén elhangzott előadások és hozzászólások anyaga 1 9 6 8 . november 1 4 - 1 5 . 

7 Az idézett Újraolvasó konferencia előkészítő levele kiemelte és majd mindegyik előadása érintette 
a művet. 
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Ha mármost egy irodalmi szöveg ennyi, egymástól oly igen különböző igény 
ellenében is példává válhatott, akkor feltehetően olyan értékrendű alkotásként 
méltatható, amelyben a látszólagos ellenemondás mellett éppenhogy mindaz la-
tensen benne élhet, amely miatt példává emelhették az általam felidézett, a mű-
höz és egymáshoz képest is változóként feltűnő újraolvasási igények. 

Másrészt észre kell vennünk, hogy mindig olyankor kerül újrakanonizálásra a 
mű, amikor nem politikai-ideológiai elvárások, illetőleg nem deklarációk adják 
meg a minősítés mértékét, hanem különböző indíttatású poétikai leírásokra 
adódik alkalom. A század látszólag egyik leginkább politikával telitett alkotása 
válik ezáltal a politikától felszabaduló, az ideológiai fejtegetésekre merőlegesen 
megjelenhető értelmezések mesterdarabjává. 

* * * 

Akkor vált éppen a korábban szinte egyhangúlag és egyedül értékelt az Egy em-
ber élete mellett - sőt poétikailag éppen vele szembeállítva - az érdeklődést ma-
gára vonzó szöveggé, amikor a századközép - nálunk a politikai erőszak mián 
csak pillanatra, epizodikusan jelentkezhető - egyetemes ízlésváltozása a világ-
szerűség ellenében a szövegszerűséget igyekezett hangsúlyossá tenni. Amikor 
az Újhold fiatal költői úgy fordultak vissza a klasszikus modernség „kikerített 
poéma"-elvűségéhez, hogy közben - talán még öntudatlanul, sokban éppen 
még inkább etikai okból, a politika kísértésének-kívánalmainak dacosan ellene-
mondva - abban minden világszerűséget alárendeltek a szövegszerűségnek 
(lásd sajátos Babits- és József Attila-interpretációjukat és főként az előbb már 
hangsúlyozott, a kései Rilkéhez való kötődésüket). Példatárukban Kassák más-
sága az б poétikai pozíciójuk igazolását is jelenthette. A klasszikus modernség 
felújítására, de egyben átszerkesztésére is adhatott igazolást, klasszikusként fel-
fogható példázatot. A megalkotott poémát olvashatták oly módon Kassák szö-
vegében, amint az éppen az életrajzilag hangsúlyosan megkötött próza ellené-
ben minden nyelvi elemet és minden tárgyi megjelenítést a teljes műalkotás 
szövegszerűség megkívánta létformájának rendelte alá. Mintha saját ítélkezésü-
ket is olvasnák a Tisztaság könyvének szövegében: „a világ mai képén rossz, na-
turalista festők dolgoznak [...] szét kell hasogatni a nagy történelmi vásznakat".8 

(Itt külön tanulmány lehetne ugyanennek a szövegszerűségnek a meghatározó 
volta magában a nagy életrajzi prózában is - sajnos ezzel eddig poétikai vizsgá-
latok helyett inkább csak a Kassák-életrajz oldaláról foglalkoznak.) 

Az Újhold fiataljai már megkapták azt a történelmi távlatot, amellyel értékel-
hették a szövegszerkesztő költő előrelátó szuggesztióját, tudati állandó ön- és 
történelem-korrekcióját. Azt a sajátos alkotói retorikát, amely egyszerre alakítja 
egy osztályöntudat építését, és egyben tudatosítja ennek az építménynek az 

8 KASSÁK Lajos: Tisztaság könyve. Idézve az 1926-os budapesti kiadás hasonmásából. Bp., Helikon, 
1987. 12. 
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elégtelenségét. Azt a költőt olvashatták, aki - specifikumaként bárha éppen 
munkáslétét alkotta meg - tudatában paradox módon az elkötelezettség nélkü-
li szövegszerkesztőt, a törvénymondó helyett a mindenre visszakérdezéssel ráte-
kintő vizsgálódót teremtette meg. Akinek művében sajátos folyamatként jelenik 
meg a többes számú történelmi-társadalmi, illetőleg irodalompolitikai-történeti 
helykövetelést-helyfoglalást felváltó - éppen a mű megalkotásának retorikájá-
ban kitisztuló, a mű szerkesztőjévé visszamenőleges érvénnyel kiemelkedő -
egyes szám első személy; legpontosabb megfogalmazásában: „én KASSÁK 
LAJOS vagyok". És ez nemcsak a lényeglátás egyetlen pillanata, hanem a költő 
öntudatos szellemi poziciója, amelyet megintcsak tovább ismétel végrendelet 
érvényű szövegében, 1944-ben, a Kis könyv haldoklásunk emlékére9 visszaem-
lékezésekkel egybeszőtt eszmélkedéseiben. Ez utóbbi keletkezési idejében -
mindkét oldalról még nem tudottan - beleszövődve már az Újhold szövegeinek 
keletkezési idejébe. 

Azt a szöveget találhatták egymás műveiben, amelyet találhattak volna már 
akkor is a Kassák-művel kortárs Joyce Ulyssesének vagy Pound Carito inak szö-
vegeiben. Aki ekkor nálunk nemcsak hazai összeolvasást végez, hanem a világ-
irodalmi kitekintésre is fogékony lehet: a londoni ösztöndíját töltő, mindnyájuk 
által ekkor még inkább csak különcnek tekintett Szentkuthy Miklós. Az utóbbi-
ra - a Pounddal való összevetésre - pedig majd Ferenczi László utal 1987-es 
tanulmányában.10 

* * * 

Az 1968-as Ménesi úti konferencia poétikailag a neoavantgarde hazai születésé-
nek, politikailag-ideológiailag a baloldal válsága látványos (Párizs, Prága) tuda-
tosodásának pillanatában kérdezett rá a Kassák-mű szerkezetének példázatára. 
Társául egy kései Babits-verset választottak. Ma azt mondom: a klasszikus mo-
dernség és az avantgarde modelljét keresve, nem szétválasztottak, de egybeol-
vastak, a kettő összeolvashatóságának szerkezeti modelljét keresve. Megtették 
ezzel azt az összeolvasást, amit az Újhold fiataljai 1947-ben megsejtettek. Még 
Szegedy-Maszák Mihály elkülönítése is az összeolvasást szolgálta: az avant-
garde-on belül ugyan elválasztja, de a művet éppen egyedi sajátosságával eme-
li be a teljes irodalmi folyamatosságba: „Bár A ló meghal a madarak kirepülnek 
keletkezése óta eltelt csaknem félévszázad alatt a XX. századi magyar költészet 
egyetlen rendszeres olvasója sem maradhatott közömbös a költemény eredeti-
sége iránt, s az azóta feltűnt költői nemzedékek mindegyikén - még a Kassák-
tól viszonylag legtávolabb álló népi költőkön is - felismerhető közvetett hatása, 
Kassák műve mégis mindmáig megtartott valamit a magyar költői hagyományon 

'Megjelent a háború zárultával, Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner) kiadása, Bp., 1945. 
1 0 FERENCZI László: Kassák és Cendrars. In: Magam törvénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok 

Kassák Lajos születésének századik évfordulójára. Szerk. CSAPLÁR Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum és Mú-
zsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1987. 44. 
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belüli különleges, egyedi helyzetéből. A ló meghal az első világháború idején 
induló és a húszas években kibontakozó magyar avantgarde egyetlen szerves 
egésszé felépülő, hosszabb lélegzetű költői teljesítménye. Közvetlen folytatását 
egyetlen későbbi költőnk műveiben sem lehet megtalálni - még magának Kas-
sáknak későbbi költészetében sem."11 Ez az elválasztás talán nem is - a külön-
ben ugyanakkor jelzett - összeolvashatóság tényét ellenzi, hanem a mű poétikai 
helyzetének akkor kimondhatatlan „különleges, egyedi helyzetéiről mond sej-
telmes helyzetmegjelölést. 

A szakmai körökben 'strukturalista vita'-ként emlékezetes konferencia a mű 
műfajának és szerkezetének elemzésével került akkor zsákutcába. Éppen Kas-
sák műfajra kérdező készségéből kiindulóan. Amivel a század első felének ha-
zai esztétái is állandóan szembekerültek Lukács Györgytől Babitson át Szerb An-
talig, és amire ekkor Bori Imrétől Bernáth Árpádig, Csúri Károlyig ismét 
rákérdeztek: lehet-e eposzi szerkezetet teremteni eposz-talan korban? Hiszen 
Kassák költői gyakorlatában (teoretikus hangsúllyal is) birkózott a problémával. 
Először címbe emelte: Eposz Wagner maszkjában. A paradoxon ezáltal mindjárt 
fel is fedi magát: de a cím úgy lehetetleníti önmagát, hogy közben megad egy 
közvetlen kortársi világirodalmi pozíciót: a maszkot. Wilde korábbi teóriájának 
folytatásaként Yeats, Pound, Eliot akkori gyakorlatának egyidejűségében. Küz-
delmét ezután sem adja fel: hősi eposzt koncipiál, ahol éppen a hősök - poéti-
kailag piti figurákká alázottan - maradnak magukra, kreatúrákká válva, demi-
tizáltan, közösségtől megfosztottan; és csak a gyászban magasodhat emlékük 
siratóének témájává. A Máglyák énekelnek végül is modern Iliász helyett a Ma-
jakovszkijéhoz vagy a Blokéhoz hasonló eposz-imitáció maradhatott, amazoké-
tól annyiban különbözve, hogy a bukás egyszerre idézte meg a nemzet széthul-
lásának témáját és az osztály gyászának siratóénekét: az eposz hiteles elégiába 
és gyászdalba csuklik. 

Nem így a Ló meghal a madarak kirepülnek, amely az Odüsszeia-úpusú 
útonlét imitációjaként, világirodalmi konstrukciók kortársaként szerkesztődhe-
tett 1922-ben. Kassák Lajos eposzként is leírható műve a világszerűség metamor-
fózisa a szövegszerűségbe. Olyan műfajteremtő problémával való szembenézés, 
amikor a történelmi kor ellentmondásba kerül az eposzalakítási szándékkal. 
Az eposz ekkori világszerűségének hiányát helyettesíteni tudja a szövegszerű-
ségből kialakítható alkotói retorikával. Ezáltal, ha nem az eposz hagyományos 
periodikusan szerveződő retorikája alakítja is a műfaji megvalósulást, de egy 
másfajta, mégis a műfaj megkívánta retorika olvasható (Csúri Károly és Bernáth 
Árpád ezt tette meg12) a monológ mélyszerkezetében. Ugyanakkor említett 

1 1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Szintakszis, metafora és zeneiség Kassák költeményében. In: Formaterem-
tő elvek... 419. 

I 2 C S C R I Károly: A Kassák-vers embléma-szerkezete. In: Formateremtő elvek... 469-500; BERNÁTH 

Árpád: A motívum-struktúra és az embléma-struktúra kérdéséről. Két vers vizsgálata azonos módszerrel. 
Babits Mihály: Ősz és tavasz között, Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek. In: BERNÁTH Árpád: 
Építőkövek a lehetséges világok poétikájához. Ictus Kiadó és JATE Irodalomelméleti Csoport, deKON-
KÖNYVek 12. Szeged, 1998. 79-106. 
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akkori olvasói-elemzői ezt a mélyszerkezeti retorikát kénytelenek voltak vissza-
csatolni a világszerűség politikai magyarázatához. (Ehhez a visszacsatoláshoz 
magam is hozzájárultam egy lábjegyzet erejéig a mű utolsó sorának Kassák 
megemlegette anekdotikusságát egyféle értelmezéssel felidézve.13) 

Bernáth Árpád tanulmányának újraközlésekor függelékként csatol egy kortár-
si olvasat-preparátumot,14 igazolandó akkori újdonságukat, és mintegy mente-
getve a visszacsatolás pragmatikus-politikai szükségességét. Ma sem hangsú-
lyozva, hogy az б olvasatuknak lehetett ugyan kortársi, hatalmi-ideológiai 
preferenciával felerősített vitapólusa ez a kigyűjtött csokor, de az általuk alakí-
tott kérdésfelvetésnek valódi értékét éppen az adhatja máról visszatekintve, 
hogy a politikai irodalomtörténet-írásban (a szintén elutasított Újholddal össze-
kapcsolt) mellőzött életművek sajátos összefüggését ismét felvetették, és a tudo-
mányos leírás eszközeivel tudatosították az Újhold két évtizeddel őket megelő-
ző, Babitsot és Kassákot egymást másságukban kiegészítőén példává emelő 
olvasási sejtelmeit. Olyan horizontot tisztított ki az Intézet akkori vitája, amely 
már előkészítőjévé válhatott a századvég mai horizontjainak. A következmé-
nyek között hadd utaljak itt Rába György máig érvényes filológiai és szerkezet-
tani összefoglalására,15 és a Kassák-életmű elemzéseinek addigi eredményeit 
összefoglalóan ismertető Sík Csaba-tanulmányra a Tisztaság könyve 1987-es 
reprint kiadásának kíséreteként.16 És ami számomra közben a leginspirálóbb 
lett: Ferenczi László már idézett Kassák-könyve és — egészében máig kiadatlan 
- nagydoktori értekezése.17 

Amit ők, 1968-ban ott kerestek, az mostanra nyílik kérdéssé: tényleg feltéte-
lezhető-e teoretikusan korszak, amely valamely műfajt megvalósíthatatlannak 
tekint. Nem képzelhető-e, hogy a gyakorlat minden teoretikus előfeltevést -
akár a kimondás pillanatában - felboríthat. Gondoljunk Halász Gábor 1928-as 
bölcs belátására, amikor a líra haláláról szóló vitában kimondja: amit leírtam, 
eddig érvényes, hogy mi következik, az a költők gyakorlatában történhetik 
meg.18 

13 Formateremtő elvek... 127. Megjegyzésemben az 1964. évi miskolci költészet napi műsor utáni be-
szélgetés alapján összeállított, és a Napjaink 1967. szeptemberi számában Miskolci beszélgetés Kassák 
Lajossal címmel közölt interjút idéztem, eszerint a zárósor utalás a vers közepén leírt „orosz gyűlésre", 
a „szőke tovaris" beszédére, és mintegy a forradalmat szimbolizálja. 

1 4 B E R N Á T H Árpád: Szemelvények az 1968 előtti Kassák-irodalomból. In: Építőkövek... 375-378. 
1 5 RÁBA György: A föllázított valóság poézise (A ló meghal a madarak kirepülnek). In: R . Gy.: Csönd-

herceg és a nikkel szamovár. Bp., Szépirodalmi, 1986. 202-211. 
1 6 SLK Csaba: Kassák két évtizede. In: KASSÁK Lajos: Tisztaság könyve. Reprint kiadásának önálló függe-

léke, 3-29. 
17 Ferenczi László akadémiai doktori értekezésének kéziratát lásd az OSZK-ban és az MTA Könyvtára 

Kézirattárában; részletei A Literaturában: F E R E N C Z I László: A Babits-Kassák-vita, Literatura 1991. 3-
285-302.; és Kosztolányi és a Modern költők. Literatura 1993- 2. 164-180.; illetőleg a bevezetőben idézett 
Kassák-konferencián elhangzott előadásban. 

18 „nem ezt az ismeretlen arcú, új verset fürkésztük, - költők dolga életbe hívni." H A L Á S Z Gábor: A líra 
halála. 1929. In: H. G.: Tiltakozó nemzedék. Bp., Magvető, 1981. 966. 
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Ha a létezést egyetlen autentikus időpillanatba fogom, nem osztható-e le be-
lőle bármely történelmi időpillanat számára bármely műfaji megvalósulhatás. 
Ennek a kérdésnek megtestesülése A ló meghal a madarak kirepülnek. A mű-
fajában-szerkezetében oly igen párhuzamos alkotás a Transzszibériai prózával. 
A szerzőt, a találkozásukra való szuggesztív emlékezése ellenére, nem valószí-
nű, hogy személyesen ismerte Kassák,19 a művet ismerhette, hiszen Cendrars 
korábbi kiadójával még a háború kezdetén is találkozott itthon, és Szittya Emil 
különben is egyik szereplője a Ló meghal a madarak kirepülnek című műnek. 
A két mű összeolvasása számomra feltételezteti, amit Rónay György20 és 
Gyergyai Albert elemzése21 alapján Rába György22 és Ferenczi László is elfogad, 
hogy Kassák nemcsak ismerhette, de ismerte is a másik művet: a szerkezeti pár-
huzamosságok a műfaji imitáció tudatos teremtő gesztusai. A találkozás utólagos 
fiktív-mitizáló szuggesztiója különösen hangsúlyossá avatja a két mű összefüg-
gését. 

* * * 

És itt adódik a Kassák-mű műfaji-szerkezeti ismételtségének, sorba illeszkedésé-
nek strukturalista tudomásulvétele, az 1968-as konferencia filológiai-poétikai 
eredménye - de ugyanakkor egyszeriségének hermeneutikai tudatosulása, mos-
tani gondolkozásunk témája. Folytatás, de nem társ: a különbözés leírásán túl 
egyfajta különböztetéssel marad adós az eddigi leírás. Cendrars odüsszeuszi 
műve a tízes évek elejének perszónák körül alakított pszeudó epikájának 
része:23 átmenet tematikailag a magánbeszédben előrejelzett személyiségválság 
és történelmileg a forradalom és a világméretű háború tudatosítása között. A ka-
landor, ha gondolkodni kezd, minduntalan egyfajta alulmaradtságot észlel: „Mi 
a tér nyomorékjai vagyunk", „Vihar vagyunk egy süket koponyája alatt".24 Ez kö-
ti a Cendrars-művet kortársaihoz, T. S. Eliot Prufrockjához, Ezra Pound Mauber-
/cyjéhez, de még Gottfried Benn rákbarakkon átvonuló férfijához is, és Ady End-
re Margitá jához. 

19 Lásd FERENCZI László: Kassák és Cendrars. 
2 0 R Ó N A Y György: A Kassák-vers ihletének francia forrásai. In: Formateremtő elvek... 15. 
2 1 GYERGYAI Albert: Blaise Cendrars magyarul. 1964. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. Bp., Szép-

irodalmi, 1984. 260. 
2 2 RÁBA György: i. m. 208-209. 
23 Erre hívtam fel a figyelmet az előző évi, 1998. február 27-28-i Ady-Újraolvasó konferencián , 

A Margita európai rokonai című előadásomban. (Megjelent: Literatura 1998. 2. 147-172.) 
24 Blaise CENDRARS: A transzszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna prózája. Fordította 

KASSÁK Lajos. In: Blaise CENDRARS: Húsvét New Yorkban. Fordította KASSÁK Lajos. Bp., Európa, 1963. 43., 
41.; A francia eredetit közlöm: Blaise CENDRARS: La Prose du Transsibérien et la PetiteJehanne de France. 
In: Blaise Cendrars. Une étude par Louis Parrot, un choix de poémes et de textes, une bibliographie 
établie par J.-H. Levesques des inédits, des manuscrits, des dessins, des portraits. Poetes d 'aujourd'hui 11, 
editions Pierre SEGHERS, 19532. 101., illetve 99.: „Nous sommes les culs-de-jatte de l'espace"; „Nous som-
mes un orage sous le cräne d'un sourd". 
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Mert a mindenség túlnő rajtam 
Mert elmulasztottam biztosítani magam vasúti balesetek ellen 
Mert nem tudok a dolgok végére járni 
És félek25 

Ugyanakkor ebben a tudati helyzetben Cendrars-nál is megképződik ennek az 
ironikus understatementnek a - szó szerint is - ellenpontja, a narrációban leki-
csinyített kalandor-szereplő tudatának új szerepkörbe illesztése: a világot - akár 
annak tényei ellenében - egy-egy műben átszerkeszthető tevékenység megsej-
tése, ami majd a Kassák-mű újdonsága lesz: 

Egy plédben fekszem 
Mely tarka 
Mint az életem 
És az életem se ad több meleget mint ez a 
Kockás kendő 
És egész Európa amint hirtelen észrevettem a teljes gőzzel 

rohanó expresszból 
Nem gazdagabb mint az életem 
Szegény életem 
Ez a rongyos kendő 
Az arannyal tele kofferokon 
Amelyekkel gurulok 
Amint álmodok 
Füstölök 
És a világegyetem egyetlen lángja 
Egy szegény gondolat...26 

Cendrars műve - történeti helyzetét tekintve - a kalandor előtapasztalása a 
század majdani tapasztalatai előttről (tovább is éli ezt a szövegszerűen is meg-
épített kalandot: önkéntesnek megy a világháborúba), Kassák műve a háború 
előttiség átszerkesztése a háború utániságban: műve nem a tények világában 
válságba kerülő személyiségnek a megszólalása, hanem éppen ellenkezőleg, a 
tudat kilépésének aktusát rögzíti a tények világából. Ezáltal éppen megerősödé-
sének végigkisérése. Azt a pillanatot rögzíti, amikor a tények világa összeomlik 

25 Blaise C E N D R A R S : A transzszibériai expressz... 4 6 . ; Blaise CENDRARS: La Prose du Transsibérien... 
1 0 4 - 1 0 5 . „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." 

26 Blaise CENDRARS: A transzszibériai expressz... 3 8 - 3 9 . ; Blaise CENDRARS: La Prose du Transsibérien... 
96. J e suis couché dans un plaid / Bariolé / Comme ma vie / Et ma vie ne me tient pas plus chaud que 
ce chäle / Ecossais / Et I'Europe tout entiere aperfue coupe-vent d'un express a toute vapeur / N'est pas 
plus riche que ma vie / Ma pauvre vie / Ce chäle / Effiloché sur des coffres remplis d'or / Avec lesquels 
je roule / Que je réve / Que je fume / Et la seule flamme de l'univers / Est une pauvre pensée.. ." 
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(lényegükben még a megoldást szimuláló forradalmak is - ez az, amit 1968-ban 
itthon kollegáim nem mondhattak ki!), és ezeknek a romoknak megnevezhető 
elemeiből igyekszik egy tudat a maga szuverén világát berendezni-egyensúly-
ban tartani. 

Kassák öntudatában és az irodalomtörténet leltárában, sőt az irodalomtudo-
mány leírásában is az avantgarde szerves része, sőt ő az avantgarde a magyar 
irodalomban. Ha A ló meghal a madarak kirepülnek műfajilag-mélyszerkezeti-
leg eposzként leírható — le is írták, én magam is leírhatónak tartom - , akkor már-
is bajba kerülhetünk ezzel a leltárba vétellel. Mert ebben az esetben az a szöveg, 
amely stilárisan az avantgarde kétféle beszédmódjának összeszövéseként jele-
nik meg: egyfajta egzaltált narrációban és az arra merőlegesen beleszövődő da-
daista hanghatásokban - az a művet műfajában-szerkezetében éppen a csak sti-
lisztikai avantgarde-ból kiválólag jelenteti meg. Ugyanis maga a narratív szöveg 
egyszerre adja (Cendrars nyomán és Joyce-szal és Pounddal öntudatlanul egy-
behangzóan) a minden utazások nevelődési hagyományát és annak kétségbe-
vonását. Olyan szöveget alakít, amely egyszerre szolgálhatja a személyiség kitel-
jesedését, de ennek eredményeként a viszonyítottság felnövelését - azaz a 
személyiség alulmaradtságát. Ezzel a Kassák-mű visszatársul a tízes évek elejé-
nek személyiségválságához. Ugyanakkor a műbe beleszövődő dadaista szimu-
lációk ezt a poétikai egyensúlyt bomlasztják meg - egyértelműen a szövegszerű-
ség területére vonva az egész művet. 

Amit az 1968-as szerkezetelemzés ki nem mondhatott, azt azok, akik ugyan-
ott a stílusvizsgálat segítségével is kiemelték a művet az ideologikumhoz vissza-
kötő szerkezeti vizsgálatból megsejtethették. Ide csatolnám Szegedy-Maszák 
hangsúlyos kiemelésének következményét: sajátos stilisztikai elemzésben felve-
ti az akkor még poétikailag és műfajtörténetileg felvethetetlen és kimondhatat-
lan következtetést: „A ló meghal... stílusának két legfontosabb aspektusa: me-
tafora-rendszere és pszeudo-szintaxisa mindig újabb várakozást kelt az 
olvasóban és szüntelenül lerontja azt. Az állandó meglepetések az olvasóban 
olyan bizonytalanságérzést keltenek, mint egy szüntelenül új hangnembe áttérő 
zenemű a hallgatóra."27 

A mű stilisztikai olvasásának Széles Klára által magabiztosan felvetett, bárha 
nem bizonyítható - és ami fontosabb - , nem egyértelműsíthető mozzanata: a 
talatta hangformáció konnotációja. Ha én - vele mégis egyetértve - benne min-
den Odüsszeiák zárószavát hallom Xenophón Anabasziszából,28 ebben az eset-

2 7 S Z E G E D Y - M A S Z Ä K Mihály: i. m. 4 2 4 . 
2 8 SZÉLES Klára A Kassák-vers szerkezeti vezérelve (In: Formateremtő elvek... 7 5 . ) című tanulmányában 

egyértelműen azonosítja a kifejezést; magam inkább csak valószínűsítem, hiszen a csak magyarul értő 
Kassák szerzett műveltsége meglepő tájékozottságról tesz tanúbizonyságot; és akkor mellette van a 2x2 
társszerkesztője, a nagyműveltségű Németh Andor is. Még azt sem zárhatom ki, hogy a hallomásból is-
mert és beírt szót utólag tudatosíthatta valamelyik barátja a költővel. 
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ben egy sajátos reciprocitást is kiolvasok: az utazás célzottsága nem a főszöveg-
ben, hanem a beleékelt dadaista hangkreációk között jelenik meg, ott is olyan 
indulatszavak között, amelyeknek „nincsen se jelentőségük, se funkciójuk [...] 
A törvénykereső gesztus visszájára fordul. A súlyos, érzelmeket, történelmi tar-
talmat sűrítő pózok kiüresednek. Ugyanakkor mindezek nosztalgiáját is hordoz-
za ez az öngúny: a súly helyén fellépő pehelykönnyűség fájdalmát, a tiszteletlen 
grimasz kétségbeesettségét. Az »ó talatta-kiáltás mintegy hídnak bizonyul 'értel-
mességével', ill. 'értelmetlenségével' a sorok 'logikus', ill. 'illogikus' partjai kö-
zött. Maga az »ö« indulatszó sokszínűsége is tükrözi ezt a kettősséget. Fölindu-
lást is jelez - adott szövegkörnyezetben - , a nosztalgia árnyalatával; de iróniát, 
sőt gúnyt is ('leindulásnak' is nevezhetnénk); fájdalmat is, de a 'fájdalom' idézó-
jelbe-tételét, sőt kinevetését is."29 Mindehhez hozzátehetem, hogy magának az 
Anabaszisznak a végszava semmi történelmi célbaérést, csupán az életben ma-
radás esélyét nyilvánítja ki. Bárha ezzel a legtöbbet mondja ki: az életben 
maradást. Ezáltal az egész utazásnarráció, mint célképzetes cselekvés duplán is 
érvényteleníttetik: jellemző jelzése átsorolódik a dadaista szimulációba, és ott is 
transzcendálódik a cselekvésből a létszférába. Amit most már a kompozicióból 
is kiolvashatok: „a világegyetem egyetlen lángja / Egy szegény gondolat.. ,"30 

cendrars-i elősejtelmének kibontásaként megjelenő „én KASSÁK LAJOS vagyok" 
tudatállapot testté válása, poétikai megképződése. Ezáltal pedig a két mű tagad-
hatatlan rokonsága éppen a még lényegesebb különbséget váltja ki: „az idő és a 
tapasztalat két partjáról beszélnek egymáshoz.. ,"31 A korábbi célképzetes utazás 
(Kassák 1909-es csavargása és Cendrars műve) ellenében: a megmaradás mint 
az utazás és a tudat közös állapota: a legtöbb, mit magáénak mondhat a husza-
dik század embere. 

* * * 

És ezzel jutok el mostani olvasási pozíciómhoz. A mű keletkezésének idejében 
létező szövegeket vetítek egymásra az összehasonlítás és nem a filológiai össze-
kapcsoltság okán - bárha az utóbbit sem zárhatom ki. Ha a mű szerkezetét 
tekintve az Ulysses és a Cantóк kortársa és társa, akkor a világirodalom szöveg-
szerűségében legnagyobb ívű Odüsszeiájával az Isteni színjátékkal is össze-

2 9 SZÉLES Klára: í. m. 75-76. 
30Blaise CENDRARS: A transzszibériai expressz... 39.; Blaise CENDRARS: La Prose clu TYanssibérien... 

96.: „Et la seule flamme de l'univers / Est une pauvre pensée. . ." 
31 Lásd Ferenczi László összehasonlító leírását idézett tanulmányában, 44. 
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olvashatom.32 Hiszen Dante műve ott kísért végig a modernség irodalma bárme-
lyik fázisának háttérpéldázataként. Egyszerre mutatja fel egy célba értség kitel-
jesedéseként a lényeglátás autentikus pillanatát és az alatta megrajzolt ívben 
életre kelti az emberi történelem most-pontokra szakadó eseményességét: 

Oh abbondante grazia ond'io presunsi 
Ficcar lo viso per la Luce Eterna, 
Tanto che la veduta vi consunsi! 

Nel suo profondo vidi che s'interna, 
Legato con amore in un volume, 
Ciö che per l'universo si squaderna;33 

Az idézet egyszerre a narrációt megszüntető tudati létállapot bemutatása és a 
narrációt kétszeresen is megtartó állapot. Elbeszél ugyanis egy célba érést, és 
ugyanakkor fenntartja az ide vezető — és állandóan megmaradó - eseményessé-
get is. A mű mint a tudat emanációja az alkotásfolyamatban a történelmi és az 
autentikus idő viszonyításává válik. Az egy perc és az idők végtelene szembesí-
tődik a lényeglátásnak ebben a találkozásában. Mintha Az ember tragédiája 
álom-dramaturgiájának - és ezen átszármaztatva talán éppen Kassák művéig el-
következóen - egyik ihletője lenne a Commedia e helye. Az argonautákra utaló 
eseményességében pedig éppen az úton-létnek azt az előképét idézi fel, amely 

32 Bárha látszólag ennek ellenemondhatna a Deréky Pál könyvében kétszer megismételt tény, hogy 
Kassák é p p ekkoriban, az új irodalmat éppen a Dante-Dosztojevszkij jelezte hagyománytól akarja elszár-
maztatni ( D E R É K Y Pál: latabagomár 6 talatta latabagomár és finfi. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai 
Könyvtár, Debrecen, 1998. 93-, 136.). Ugyanakkor б hangsúlyozza, hogy ez a megbecsülés szavát is hall-
hatóvá teszi. Hozzáteszem, az irodalomban amitől meg akarunk szabadulni, az ellenmérték is egyben, 
amellyel mérekezni akar az adott alkotó (lásd irodalmunkban egy nemzedékkel korábban Ady birkózá-
sát az Arany-hagyománnyal). Lehet, hogy éppen a nagyon is figyelt Babits műhelytanulmányának emlé-
ke ingerelte éppen Daniéval szembeni vitatkozásra Kassákot: Babits 1912-es Nyugat-beli fordítói jegyze-
tei ugyanis kiemelten a terzinák rímeit teszi meg a fordithatás és idegen nyelven való életre keltés 
kritériumának (Dante fordítása. Nyugat, 1912. április 16. 659-670.); a műhelytanulmányt követő fordítás-
mutatványok ugyanakkor mégis elgondolkoztathatták Kassákot, a költőt, poétikája alakulásában is befo-
lyásolhatva később. Ugyanakkor Szász Károly kommentárjaiból és fordításából is idézek a továbbiakban 
(ott, ahol Babits mutatványa а XXXIII. ének 87. sorától megszakad): talán a műhelytanulmány lekicsiny-
lő minősítése kihívta az olvasó és tájékozódó Kassák érdeklődését, kiváltva az összehasonlítás igényét. 

3 3 D A N T E ALIGHIERI: La Divina Commedia. Commentata da Carlo STEINER. G . В. PARAVIA & С . Torino-
Milano-Firenze-Roma-Napoli-Palermo, [1921]. Paradiso, canto XXXIII. 82-90. Bárha A paradicsom Ва-
bits-fordítása Kassák művével közel egy időben, Budapesten jelenik meg (kritikai visszhangja is csak a 
következő, 1923-as év folyamán jelentkezik, lásd: Babits Mihály Bibliográfia. Összeállította STAUDER Má-
ria és VARGA Katalin. Argumentum, Magyar Irodalom Háza, MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1998. 
64-65.), ugyanakkor Babits Az istenlátás. A Paradicsom utolsó énekéből címmel már 1912-ben, a Nyugat 
április 16. számában közöl részletet Jelenetek az Isteni Színjátékból című fordításválogatásában 
(671-680.); ez mindenképp hozzáférhető lehetett az önműveló és Babitsra kiemelten is figyelő Kassák 
számára. Babits Mihály Nyugat-beli - a későbbi fordításával megegyező - magyar szövegében: „Óh dús 
Malaszt, az örök fény-kutfóvel / szétolvadó látásban elvegyülni / megáldtál engem kegyelemmel, bővel. 
/ S láttam mélyében három-egybe gyűlni, / szeretettel kapcsolva egy tömeggé, / mi itt lenn szerte szokott 
elegyülni;" 
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majdan az Odüsszeián keresztül elvezet a huszadik századba, ahol éppen a nar-
rációban a 'nagy elbeszélések', az 'üdvtan' nevelődési történeteit az 'úton-lét' ál-
lapota váltja fel: 

Un punto solo m'e maggior letargo 
Che venticinque secoli all'impresa 
Che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.34 

A narrációban imigyen megszülető horizontösszeolvadáshoz hasonlóan önma-
gát tényekből felépítő, mégis általuk belőlük kiemelkedő műként olvasom Kas-
sáknak ezt a saját pályáján és a magyar irodalomban is „különleges, egyedi hely-
zetű", ugyanakkor a század irodalmi folyamatosságával is összekötött művét. 
Bevezetőben éppen ezt hangsúlyoztam, amikor a századot szinte minden (tár-
gyi és tudati) mozzanatában és poétikai jelenségeiben lefedő műnek neveztem 
A ló meghal a madarak kirepülnek című alkotást. 

Ha eddig a keresztény ihletettségű üdvtörténet a narráció meghatározó-bizta-
tó előképeként - tehát programot mondó monológot szuggeráló élőbeszédként 
- szerepel a poétikai trendben, ekkortól olyan szövegként jelenik meg, amely a 
személyes létezés választékának emanációját mutatja be. Az ószövetségi „Én va-
gyok" variációja lesz a keret, amely Kassáktól József Attiláig, Szabó Lőrincig a tu-
datban generálja azokat a lehetőségeket, melyeket az alkotói retorika összegez 
a tudat-énben, hogy egyben szétomoljon olvasói retorikákban, hogy újabb alak-
zatban újabb alkotói retorikák szerinti épülést váltson ki. 

Az „én KASSÁK LAJOS vagyok" vagy az Eszmélet hangsúlyosan kimondott én-
jei,35 avagy a stirneri ujjmutatásra alakuló Szabó Lőrinc-i Az Egy álmai vagy a 
Fűz a tóparton grammatikai labirintusából kiemelkedő én-alany36 mind annak a 
tudatállapotnak a poétikai definíciói, amelyben a most-pontokra-szakadó narra-

3 4 D A N T E ALIGHIERI: La Divina Commedia. Paradiso, canto XXXIII. 94-96. A paradicsom teljes magyar 
szövegét 1922-ig csak SZÁSZ Károly fordításában (a Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1899 ) és 
kommentárjával érhette el Kassák. Szász Károly kommentárja az idézett helyhez igen jellegzetes éppen a 
történetiség és a lényeglátás szembesítése szempontjából: „elvakulva a mennyei fénytől, úgy tetszik, 
mintha álmot bocsátna rá, nem látva semmit. Ez a perc mélyebb álomnak s hosszabb időnek tetszik ne-
ki, mint az a huszonöt század.. . Gondolata a hosszú időt egy legrégibb történeti korszakra viszi vissza, 
arra, mikor a tengert a legelső hajó hasítja. 1300 év Krisztus születése óta, ehhez 750 Róma építése óta, 
ahhoz 430 év Trója pusztulása óta, ahhoz még negyven év az argonauták hajózása óta - összesen 2520 
esztendő. Danténál gyakoriak az ily történeti reminiscentiák, egy-egy gondolat túlzó kifejezésére. Ahe-
lyett, hogy mondaná? az a percnyi álom nekem végtelen hosszúnak tetszék, ezt mondja: mint Neptun bá-
mulása, mikor az Argó hajóinak árnya először vetődött a tengerre!" Az idézett hely fordítása Babits Mi-
hály későbbi magyar szövegében: „Egy perc mélyebben elaltatta gondom', / és Argo árnya, Neptun 
döbbenése / huszonöt századát legyőzte pontom." 

35 Lásd J A N Z E R Frigyes: Az Eszmélet pillanata című tanulmányát az Irodalomtörténet 1 9 9 8 . 1 - 2 . számá-
b a n 2 7 1 - 2 8 8 . 

36 Lásd részletesen „A magyar költészet az én nyelvemen beszél" (A kései Nyugat-líra összegződése 
Szabó Lőrinc költészetében). Argumentum, Bp., 1992. Irodalomtörténeti Füzetek 128.; második, változat-
lan kiadás: Argumentum, Bp., 1996. című könyvemben A természeti tárgy 2. mint az önmegfogalmazás 
lehetősége című fejezetet: 131-149. 



Egy remekmű poétikai pozíciója 393 

tiv időben („messziről és messzire megy ez élet",37 „az idő lassan elszivárog",38 

„az életet adja, adja,"39), abból kiemelten megjelenik az autentikus idő, „In bal-
ance with this life, this death",40 az „ez élet". A vers poétikai helyzete éppen a 
kettő viszonyítottsága: „a mindenséggel mérd magad!"41 A rálátás az élet válasz-
tékaira. A tudatban megképződő-belefogott, ahumánus viszonylataival kérdez-
hetővé tett léttények között befogottan megjelenik ugyanez a tudat (én-nek 
nevezve-szólítva), a maga Kürwillejére, választó-akaratára42 való rákérdezheté-
sével. Az egyszerre kint és bent állapot: amit az Eszmélet nem kizárhat, hanem 
mint metafizikai állapotot tételez fel a maga formálisan pedig kizáró logikájával. 
Az Ars poetica-heW. én, a „költő vagyok - " - a bibliai isteni jelenlét átemelése a 
tudatba. Benne és általa történik a poétikai megtestesülés. 

Itt fordul át a célképzethez kötött üdvtörténetet sugalmazó kiválasztottság az 
útonlét-ség állapotába, utóbb mind több megfogalmazásban keleti filozófiából 
átvett szóval: a Taoba. Nálunk ez a fordulat A ló meghal a madarak kirepülnek 
útonlétében történik meg, ahol is nem tudni munkás-valcolás, egyházi karrier-
keresés, költőiét vagy politikai-mozgalmi szerepvállalás lenne a cél. A szinte en-
ciklopédikusán felvonultatott áthallások mindezt felkínálják. A földrajzi hezitá-
lás Párizs-Brüsszel között, amely egy üdvtani szerkezettel szemben az eltúlzott 
életrajzi valósághűség erőszaktételének tűnik fel, valójában poétikai esemény. 
Ehhez kapcsolódik utóbb - történetiségében kései értelmező rálátásként43 -
Kassák Cendrars-víziója, amely éppen a korábban jelentéktelennek feltűnő Pá-
rizsban létet emeli poétikai meghatározottságú fordulópontnak egy nemlétező 
találkozás vizionálásával. Szerintem éppen ez - az utóbb még mitomán módra 
feldúsított - Brüsszel-Párizs hezitálás a Kassák-mű poétikai elhelyezettsége. 
Mint ahogy a bibliai szövegkínálat Kassák művében a világ létezésében (min-
denség = én) bennelévő bizonytalanság - választás és szabad akarat - arche-
típusaként szolgál. A szocialista zarándok az Újszövetség eseményességét követ-
ve hagyja el a célképzetet, megérezve-maga is teremtve a modernség második 
hullámában megjelenő poétikai gyakorlatot: a horizontösszeolvadás esélyét; a 
kontrollált elbeszélés során rögzülő-rögzült költeményből a nikkel szamovárral 
minden utólag zavaró történelmi esetlegességet - visszamenőleges érvénnyel -
elröpítve. 

3 7 A D Y Endre: Hunn, uf legenda. In: A D Y Endre: Összes versei. A szöveget gondozta L Á N G József és 
SCHWEITZER Pál. Szépirodalmi, Bp., 1 9 7 7 . 6 6 5 . 

3 8 J Ó Z S E F Attila: Ars poetica. In: JÓZSEF Attila: Összes versei. 2. Kritikai kiadás, közzéteszi STOLL Béla. 
Akadémiai, Bp., 1984. 343. 

3 9 S Z A B Ó Lőrinc: Lóci verset ír. In: SZABÓ Lőrinc: Összes versei. 1. A szöveggondozást végezte K A B D E B Ó 

Lóránt és LENGYEL T Ó T H Krisztina, Unikornis, Bp., 1998. 242. 
4 0 W B. YEATS: An Irish Airman foresees his Death. In: W B. YEATS: Selected poetry. Edited by A. Nor-

man JEFFARES, Pan Books in association with Macmillan, London, 1 9 9 0 . 6 9 . 
4 1 J Ó Z S E F Attila: Ars poetica, i. M . 2 . 3 4 4 . 
42 „Az absztrakt személy tiszta fogalma önmagábó l létrehozza a maga dialektikus ellentétét." 

Ferdinand T Ö N N I E S : Gemeinschaft und Gesellschaft. 1887. Magyarul: Közösség és társadalom. Bp., 1983. 
TATÁR György fordítása. 177. 

4 3 KASSÁK Lajos: Előszó. In: Blaise CENDRARS: Húsvét New Yorkban. 5 . 
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„én KASSÁK LAJOS vagyok": ennek a megalkotott tudatállapotnak a magasá-
ról gondolja át a vers ismét az egész zarándokutat, a maga állandóan épülő-om-
ló szerkezetével, az Ady-mintára Párizsba készülő, mégsem ott célba érő („én 
láttam párist és nem láttam semmit"), éppen ezért az egész elbeszélést tudato-
san gellertkapottként bemutató-lebegtető linearitásával, végül pedig a brüsszeli 
politikai célképzet kidobásával-elrepítésével („s fejünk fölött elrepül a nikkel 
szamovár"). Háromszoros zarándokutat játszat egybe a vers: egy költőnek és 
mozgalmárnak készülő ember megosztott célzatú (Párizs vagy Brüsszel?) vako-
lását; az evangéliumok történetét; és az orosz forradalmat. Mindebből marad az 
úton lévőség most-pontokra-szakadt örök újrakezdése és az ezzel szembesülő 
tudat mérlegelő mértéke az autentikusnak szimulált tudathorizonton. 

Az „Én vagyok" megalkotottsága azt a tudatot, azt az Igét nevezi meg, amely 
leírhatatlan, de viszonyaiban leosztódik, hogy minden tudatban ismét visszaal-
kotódhasson. Figyelemreméltó ebből a szempontból Szabó Lőrinc és T. S. Eliot 
verseinek visszaolvasó építkezése: „én teremtem csupán,"44 „I remember", 
„I should be glad of another death" - „emlékszem én", „Másféle halálnak örül-
nék".45 Mindkét költőnél a vers vége épp a Dantéból is kiolvasható, Kassáknál 
megfigyelt horizontösszeolvadáshoz jut el: az eseményesség narratívája a belő-
le való kilépés pillanatában az egész történet tudati átváltoztatását programoz-
za. Poétikailag ez a kimondott: „Költő vagyok —", „én KASSÁK LAJOS vagyok". 
Ennek leosztódása a szöveg, amely éppen ezt a viszonyt hivatott nyelvi-gram-
matikai (és csak ezt szolgálóan verstani) alakzatokkal rögzíteni. „A mindenség-
gel mérd magad!" felemelő arányaival élni át az elszivárgó élet esetlegességeit. 

És imigyen olvasom a Dante-mű végén a költő egyszerre narratív és szöveg-
szerkesztő pozícióját: 

La forma universal di questo nodo 
Credo ch'io vidi46 

Kassák szavaival: „látom a partokat, amint elfolynak mellettem s szemeim előtt 
kinyilik a tér a világossággal áldott".47 

4 4 S Z A B Ó Lőrinc: Az Árny keze. In: SZABÓ Lőrinc: Összes versei. 2. 171. 
45

 T . S. Eliot: Journey of the Magi. In: Т. S. ELIOT: Collected Poems 1909-1962. Faber and Faber, Lon-
don, Boston, 1974. 110. Fordította VAS István. In: VAS István: Hét tenger éneke. Verfordítások, huszadik 
század, Szépirodaimi, Bp., 1982. 293. 

4 6 D A N T E ALIGHIERI: La Divina Commedia. Paradiso, canto XXXIII. 9 1 - 9 2 . SZÁSZ Károly fordításában: 
„Az általános elvet E rejtélyben, / Hiszem hogy meglelém." B A B I T S Mihály későbbi magyar szövegében: 
„Egyetemes formáját e csomónak / hiszem, hogy láttam;" 

4 7 KASSÁK Lajos: Tisztaság könyve. 12. Ennek a kassáki textusnak a párjára hívta fel figyelmemet T Ó T H 

Szilvia Kokoschka önéletrajzáról című előadása (Új Holnap, 1999. 2. 93-97.): Kokoschka 1971-ben meg-
jelent, magyarra Életem címmel lefordított memoárjában hasonlóan, a háború ellenében, azt megkerülve, 
a reneszánszig visszavezetve tájékozódását fogalmaz: „titkos elragadtatásomnak véget vetett a háború. 
De a tér sugárzásának okával, ezzel a titokkal bújócskát játszva, általa nyílt meg a szemem, ugyanúgy, 
mint valamikor gyermekkoromban, amikor először értettem meg a fény titkát. Számomra ez az expresz-
szionizmus." 
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És erre az összeolvasásra Babits utóbbi - a húszas évek poétikai eseményeit 
is összegező - Dante-esszéjében kapom meg a módszertani útmutatást, még a 
múlt-háttér eseményességének összevetését (az irány megformálását) is a jele-
nen átfutó előre-lépéssel (én úgy neveztem: a világszerűségből a szövegszerű-
ségbe való átlépéssel): „Ha korunk az embert kívánja látni a költőben, az egész 
embert, ahogyan legmélyebb s legemberibb gyökereiből kinő, ahogyan a világ-
ba belefogódzik, abban körülnéz, akar és cselekszik: nem találhat nekivalóbb 
költőt. Bizonyos értelemben Dante legaktivistább költője a világirodalomnak. 
S ez a szó igazi értelme: mert Dante nemcsak jelszavakban és elméletileg játszott 
valami elvont aktivitás kéjeivel: ő tudta, mit akar, s élete is cselekvő élet volt, 
azon ritka életek egyike, hol cselekvés és alkotás nem bénítják egymást. Mert ez 
a cselekvés ugyanonnan nőtt ki, ahonnan az alkotás: a legmelegebb és legegyé-
nibb emberi mélységből, a szerelemből; s föltört, mint maga az alkotás, a legál-
talánosabb és legönzetlenebb emberi magasságig, az emberi közösség, egység 
és méltóság igazi és tiszta átérzéséig, mely maga a vallás, a keresztény vallás. 
Korunk erotizmusa és kollektivizmusa egyformán meglelhetik e középkori zse-
niben azt, ami rokon és érdekes. [...] A jelennek a múlt hátterével való együtt-
látása teheti csak világképünket dinamikussá. Csak ez adhatja meg az irány át-
élését: s csak az irány termékeny, az elért pont egymagában soha. Aki lendületet 
akar venni előre: az előbb hátralép."48 

Ahogy Babits Dantét olvassa, olvashatná ekkor már A ló meghal a madarak 
kirepülnek Kassákját is. Majd két évtizedet kellett várni, amíg n. n. á. egybe-
olvasta őket. Bennem pedig mostanra következett el a világirodalmi összeolvas-
hatás pillanata. Ismerték-nem ismerték egymás szövegeit? Bennem imigyen állt 
össze a remekmű poétikai pozíciója. 

4 8 B A B I T S Mihály: Dante. Bevezetés a Divina Comtnedia olvasásához. Magyar Szemle Társaság, Bp. 
1 9 3 0 . 5 - 6 . 



Szirák Péter 

REGIONALITÁS A HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN1 

1. Kánonok és értelmező közösségek 

A magyar irodalom történetéről való gondolkodás számára nem jelentéktelen 
kihívás az az elófeltételezettség, mely szerint a mindenkori műképző hatások 
két tényezője, az írás és az olvasás története nem feltétlenül esik egybe.2 A ket-
tő közötti „különbségtermelődés" éppúgy megszabhatja a történeti megértés di-
namikáját, mint ahogy a recepció, a kanonizáció és a cenzúra összefüggésrend-
szere is, amennyiben a recepció az utóbbi két diskurzív eljárás - a kulturális 
emlékezeten végrehajtott munka, illetve a kánonképzést szolgáló, védelmező 
intézményes művelet - következménye és kiszolgáltatottja.3 A kánon(ok)ról 
szóló diskurzust meghonosító újabb keletű értekezések4 tudatosíthatták a fent 
említett összefüggésrendszer rendkívüli komplexitását. A magyar irodalmi köz-
élet „közszótárában", ha különböző kontextuális érvényességgel is, de megszi-
lárdulni látszik a kánonnak mint „kulturális nyelvtannak" a beszédrendje. Ma 

1 Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területének interkulturális folyamatai már jó ideje a nemzet-
közi komparatisztika homlokterében állnak (vö. például Johann S T R U T Z : Komparatistik regional -
Venetien, Istrien, Kärnten. In: Peter V Z I M A : Komparatistik. Einführung in die vergleichende 
Literaturwissenschaft. Tübingen, 1992. 294-331.,- „Azok a szépé?) napok..." Tanulmányok a Monarchia 
irodalmairól. Szerk. FRIED István és KELEMEN Zoltán. Szeged, 1996.; FRIED István: Válság vagy/tehát meg-
újulás. Az összehasonlító irodalomtudomány magyar dilemmái, illetve Értékrendszerváltás? Új kano-
nizáció? In: uó: Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában. Bp., 1999. 11-21., 129-159-). Az összeha-
sonlítás számára „természetes vonzáskörzetet" jelenthet az 1918-ban felbomlott történeti Magyarország 
regionális-interkulturális diskurzusa is. Természetesen leginkább olyan kutatók számára, akik az egyes 
nemzeti filológiák ismeretében a nyelvi-kulturális interakciók teljes és kölcsönös összefüggésrendszerét 
képesek bevonni a vizsgálódásba. Ezt belátva, az itteni vállalkozás sajnos nem lehet ilyen nagy igényű. 
Ehelyütt legfeljebb a magyar „glóbusz" regionális irodalmi (és érintőlegesen: kultúraideológiai) kano-
nizációs folyamatainak némely aspektusával, ezen belül a „centrum" és „periféria" dialektikus kölcsön-
viszonyával foglalkozhatom. 

2 Ahogyan a képzőművészetben is különbség „képződik" az alkotási attitűdök (például a festés) és a 
recepciós beállítódások, műveletek (a „látás") története között. Vö. A reprezentáció dilemmái. Beszélge-
tés Bacsó Bélával. Új Művészet 1999. 1-2. 8-9. 

3Aleida AssMANN-Jan ASSMANN: Kanon und Zensur. In: Hg. von A . A S S M A N N - J . ASSMANN: Kanon und 
Zensur. München 1087. 11. Idézi KULCSAR-SZABÓ Zoltán: Irodalom/történet(i)/kánon(ok). In: Hagyomány 
és kontextus. Bp., 1998. 166. 

4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban; 
A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásban. In: uő: „Minta a szőnyegen." A műértelmezés esélyei. 
Bp., 1 9 9 5 . 7 6 - 8 9 . , 9 0 - 1 1 8 . ; A kánonok hiábavalósága; Fordítás és kánon; Műfajok a kánon peremén; 
Kánon és deCkonJstrukció. In: uó: Irodalmi kánonok. Debrecen, 1 9 9 8 . 31—46., 4 7 - 7 0 . , 1 5 7 - 1 7 0 . , 

1 8 9 - 1 9 5 . ; valamint KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: i. m. 
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már nemigen vonható kétségbe annak reflexiós kényszere, hogy bármely értel-
mező közösség irodalom- és önértése diskurzív, kanonikus meghatározottságú. 
Ez az „elválasztottság" aligha tragikus színezetű, hiszen a különbségek méltány-
ló (f)elismerésének lehetőségfeltételét teremtheti meg. 

A kánon feltétel és egyszersmind korlát, a kultúrából való részesedés feltéte-
le („kulturális nyelvtan") és a kultúrákból való részesedés korlátja, amennyiben 
előírja és határolja az adott kulturális örökséghez való hozzáférés lehetőségeit. 
A legalább Kant óta ható fölfogás szerint bármifajta esztétikai ítéletalkotás kö-
zösségi legitimációra is igényt tart, vagy egyenesen rászorul arra. Az olvasás 
tehát nemcsak befelé, az individuum (a lélek) bensőséges világa felé irányul, ha-
nem kifelé is, amennyiben az olvasó önmagát újrateremtve mindig egy közös-
ség „világát" is újrakonstruálja. Részben ezért, s részben mert az olvasás a szö-
vegek saját néma materialitását megszüntetve „új" összefüggést teremt a jelölők 
és a lehetséges jelöltek között: minden olvasat egyfajta kanonizációs tevékeny-
ség. A hagyománnyal való együttalkotás a kulturális önidentifikáció és önrefle-
xió folyamata, amelynek elkerülhetetlen eleme a múlt jelenvalóvá tevése, újra-
alkotása, vagyis kanonizálása. A kanonizáció rekonstruál (újraalkot, újraformál) 
egy múltat, ami az adott közösség kulturális identifikációjának kialakulását, illet-
ve ellenőrzését befolyásolhatja. A kánonok (szövegek és kontextusok: szemlé-
leti paradigmák, interpretációs szabályok, szociális vonatkozások) valamilyen 
módon jelenvalóvá teszik az örökséget, azaz meghatározzák önmaguk eredetét 
is, meghatározzák azt a „jelöltet", amelynek birtokában az adott közösség saját 
igazságát magáénak tudhatja.5 A kánonok mindig a tradíció „reflexívvé válásá-
val" módosulnak,6 így a (re)kanonizáció indokoltsága nem annyira a szándé-
koltság, a tetszőlegesség és az önkényesség kritériumaival, de sokkal inkább 
valamely hatástörténeti bennefoglaltság kényszerítő erejével hozható összefüg-
gésbe. Vagyis a diskurzus olyan megváltozásával, amikor a korábbi tapasztala-
tok horizontja (a „múlt" tradicionalista szemlélete) immár nem alkalmas a jelen-
béli új (irodalmi) beszédmódok megértéséhez, értékeléséhez. Az irodalmi 
kanonizációs folyamat nemcsak az esztétikai kódok, normák megváltozásában 
jelentkezik, hanem egyszersmind szociális meghatározottságú is.7 A szociális 
elvárási horizontok, cselekvési normák befolyásolják az irodalomkritikai intéz-
ményrendszer és az oktatás kanonizációs, kultúrafenntartó szerepét, az eszté-
tikai kommunikáció pedig cselekedtető erejével hat az adott közösség éle-
tének etikai-szociális dimenzióira. Mivel az esztétikai kánonok nemcsak 
korszakokhoz, hanem egy adott időben eltérő társadalmi csoportokhoz, külön-

5 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: i. m. 1 6 7 . 
6 Hans BLUMENBERG: Aspekte der Epochenschwelle. Frankfurt, 1 9 8 2 . 2 0 . Idézi K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: 

i. m. 167. 
7 J A U S S : Die ästhetische Vermittlung sozialer Normen. In: Ästhetische Erfahrung und literarische 

Hermeneutik. Frankfurt, 1991. 753-786. 
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böző kultúrákhoz is hozzárendelődnek,8 ezért mindig valamely közösség 
(ön)értelmező-önalakító rendszereiként foghatók fel. Olyan esztétikai-kulturális 
„nyelvhasználati" formákként, amelyek eltérő (irodalom- és akár kultúrtörténe-
ti) „időszámítási kereteket" implikálnak. Éppen ezért a különböző kanonizációs 
diskurzusból részesülő közösségek megértési érdekeltsége, múlt- és jövőorien-
táltsága jelentősen eltérhet, így hát más-más korszakkonstrukcióban, érték-
hierarchiában ismerhetnek önmagukra. Ezzel, vagyis a mindenkori megértés 
„egyidejű egyidejűtlenségének" tapasztalatával függ össze a kánonok regiona-
litásának, illetve a regionalitás kanonizáltságának irodalomtörténeti prob-
lémája. 

2. A kánonok dinamizmusa 

A kulturális önreflexió térbeli és időbeli, diakrón és szinkrón „széthangzásának" 
jelensége megfigyelhető az egyes — időben kiemelkedő - nemzeti irodalomtör-
téneti kánonok között és azokon belül is. A magyar irodalom 19-20. századi tör-
ténetében, a kánonok változékonyságának, dinamizmusának korszakában9 a 
kánonok nemcsak egymásra következtek, hanem eltérő kánonok éltek, élnek 
egymás mellett. Ismeretes, hogy a múlt század harmincas-negyvenes éveiben a 
reformkor nemzet- és kultúraideológiai érdekeltségének, valamint a romantika 
esztétikai programjának interakciója jegyében és a polgári irodalmi intézmény-
rendszer kialakulásával párhuzamosan Toldy Ferenc kánonja szilárdult meg.10 

A magyar nemzeti irodalomtörténet-írás nagy megalapozója - ahogy ezt máig 
mondani szokás - atyja, egy markáns kritikai döntés alapján Vörösmarty költé-
szete, mint valamely kortársi „végpont" előzményeként alkotta meg nagy hatá-
sú és így hosszú életű kánonját,11 amelynek mint nemzeti kánonnak a meg-
szilárdulása, Erdélyi János és Gyulai Pál kritikai tevékenysége nyomán, a 
romantika „klasszicizálódásával" ment végbe. E történeti konstrukció közép-
ponti elve a nemzeti szellem (jellem) tökéletesedését szolgáló szépség, amely 
leginkább a költői felelősségvállalás közösségi értékétől válik függővé. Az iro-
dalom ebben a diskurzusban a nemzeti identitás letéteményese, az etikai-szociá-
lis normarendszer megteremtője, közvetítője és őrizőhelye. Ez az a meghatáro-

8 E dolgozat kérdésirányát - legalábbis részben - meghatározza az a dilemma, amelyet Szegedy-
Maszák Mihály is érint: a posztmodernség decentrált kultúraeszménye számára igen nagy probléma, hogy 
miképpen írhatják újra „saját irodalmukat azok a kisebbségi közösségek, amelyek eddig a többségi ká-
nonok alá kényszerültek". SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja. In: uó: „Minta a sző-
nyegen. "80. 

9 Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: i. m. 173-186. 
10 Tudjuk, hogy ez a kánon is az irodalmi diskurzus eltérő interpretációs érdekeltségeinek összjátéká-

ból vált hegemón értésformává, és hogy ez is rekanonizációs lépésekből állt össze: Toldy „átrajzolta" a 
korábban stabilizálódott korszakhatárokat, jelentősen átértékelte a megelőző évtizedek folyamatait és 
életműveit. Ezek sorában például nagy hatású gesztusnak bizonyult Csokonai, Kármán és a „Kufsteini elé-
giák" kiadása. 

11 Vö. SZILÁGYI Márton: Kritika és irodalomtörténet. In: Kritikai berek. Bp., 1995. 18. 
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zó jegy, amely egyfelől hosszú időkre biztosítja a tág értelemben vett irodalmi 
diskurzus széleskörű társadalmi legitimációját, ezzel párhuzamosan kialakítja és 
stabilizálja az egyik legmarkánsabb - a felvilágosodás és a romantika mintáit 
egyesítő és továbbörökítő - irodalmár-értelmiségi szerepformát,12 s amely 
ugyanakkor a nemzeti közösség identitásteremtő kultúraideológiai aspektusát 
nem egyszer fölébe helyezi az esztétikai nyelvhasználat teljesítményének.13 

A Toldy-féle irodalomtörténeti konstrukció „betetőződése", a múltintegráló 
népi-nemzeti kánon lényegében Horváth János rendkívüli tudósi teljesítményé-
hez kötődik, s noha máig ható kontinuitást mutat, már létrejöttekor szembe 
találta magát más kanonizációs törekvések (a nyugatosok megújuló folytonossá-
got hangsúlyozó, „individualizáló", többértelmű modernsége,14 valamint egy-
felől a polgári radikálisoknak, másfelől a magyar avantgarde-nak a „korszerű-
ség" jegyében álló, de a romantikus kódrendszerekből is sokat továbbörökítő, 
progresszív-utópisztikus modernsége, majd az újkonzervatív művelódés-felfo-
gás) viszonylagosító, vagy megerősítő hatásával. Vagyis a magyar (poszt)roman-
tika és a modernség „elválásának" időszakában, a huszadik század elején alig-
hanem a különböző „eredetű" és „sorsú" irodalmi-esztétikai nyelvek olyan 
torlódásával találkozunk, mint amilyet a felvilágosodás, a romantika és más kor-
szakjelölő irányzatok recipiálása hozott az előző században. Ahogy a romantika 
a felvilágosodás és a klasszicizmus diskurzusának elhúzódó jelenlétével párhu-
zamosan bontakozott ki, éppen úgy a magyar késő romantika kódjainak tartós 
befolyása formálta a nyugati modernség recipiálását. Arra lehet tehát gondolni, 
hogy az esztétikai „nyelvek" - nem puszta diszkontinuitást teremtő — jelentős át-
alakulását, az európai modernséggel párbeszédben álló jelhasználati formák és 
individualizációs stratégiák megjelenését Ady, a nyugatosok és Kassák pályájá-
nak kibontakozása hozta meg, mindennek kései reflexióját pedig csak a 
húszas-harmincas évek kritikatörténeti fejleményei,15 azzal egy időben, hogy 
megnyilvánult egy, a klasszikus modernség és az avantgarde belátásait is magá-
ba építő új esztétikai tapasztalat. A felvilágosodás és a romantika eszményeit a 
modernség jegyében vagy éppen a modernség ellenében továbbörökítő (többé 
vagy kevésbé) progresszív-utópisztikus kánonalakzat különböző formációkban 
a huszadik század második felében is érvényesíti hatását. Ilyennek tekinthető az 
irodalmi folyamatokat politikaideológiai távlatból nem kevés önkényességgel 

12 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Szerepjátszás és költészet. In: „Minta a szőnyegen."67-75. 
13 A Toldy-féle kánonban ezért értékelődik le például Gyöngyösi István írásművészete, Kölcsey 

Vanitatum vanitasa és Arany Nagyidai cigányok)a. Vö. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: i. m. 1 7 8 - 1 8 1 . 
14 A századforduló és a századelő szellemi-irodalmi irányzatainak eklektikájáról, ellentmondásosságá-

ról és összjátékáról lásd S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: Konzervativizmus, modemség és népi mozgalom a ma-
gyar irodalomban. In: „Minta a szőnyegen". 152-158. A magyar romantika és modernség megkonstruál-
hatóságának roppant nehézségeiről lásd SZIRÁK Péter: A fáziskülönbség kódja. Hozzászólás Az irodalmi 
modemség alakulástörténete című kutatási programhoz. (Kézirat) 

15 Vö. B Ó N U S Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók. Kritikatörténeti kísérlet. In: KULCSÁR 

S Z A B Ó Е Г П О - S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály szerk. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Újraolvasó. Bp., 1 9 9 8 . 

2 9 1 - 3 2 5 . 
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„átrajzoló" Révai-Lukács-Király-féle kanonizációs stratégia, illetve az azzal 
végig vitában maradó, lényegesen összetettebb Tamás Attila-féle modern költé-
szettörténeti konstrukció, a Bori Imre írásaihoz kapcsolható avantgarde-köz-
pontú modernség-kánon, valamint a Németh G. Béla-féle rekanonizáció, amely-
nek centrális elemévé a tragikus létbölcseleti aspektus kitüntetettsége vált,16 s 
amelyik leginkább szakított a progresszív-utópista örökséggel. 

A kánonok „felsokszorozódásának", vagyis a regionális kánonok alakulásá-
nak történeti folyamatában igen nagy jelentősége van a népi mozgalom irodal-
mi, kultúra- és politikaideológiai törekvéseinek. A népi diskurzus a modernség 
és a (poszt)romantikus nemzeti identitás első világháború utáni válságára adott 
válaszként értelmezhető, részben tehát a modernség hatása által érvényesülő 
kulturális értékrend és életforma ellenében, illetve annak korrekciójaként jött 
létre. A népiek egy új nemzeti kulturális autenticitást keresve a kisközösségeket 
felbontó modernség ellenszereként a múlt század közepi népies tradícióhoz 
nyúltak vissza. A városias életformával, identitással és tömegkulturális fogyasz-
tási szokásokkal a paraszti kultúra organicitását és eredetmítoszát állították 
szembe, valamint az elitek pozíciójának újrarendezésére törekedtek, amennyi-
ben a parasztság emancipálását, és ezen túl az új elit által vezetett „minőségi" tár-
sadalom kialakítását tűzték ki célul. Művelődéseszményük jegyében kísérletet 
tettek a Toldy-féle kánon, illetve a kortársi, hegemón helyzetű modernség-
konstrukciók átalakítására. A népi diskurzus „a magas művészet rangjára emel-
te a paraszti kultúra termékeit, valamint a szociográfia műfaját, módosította a ki-
találtságról alkotott felfogást, és megváltoztatta, kitágította a magyar kultúra 
nemzetközi összefüggésrendszerét, azokra a hasonlóságokra irányítván a figyel-
met, amelyek a magyar kultúrát a kisebb közép-európai népekéhez teszik 
hasonlóvá".17 A „valósággal" való szociografikus szembesülés szubverzív társa-
dalomkritikai igénye és a személyiségidentitás közösségiségének eszménye 
nagy mértékben megváltoztatta a kortársi művelődési szokásokat és rendkívül 
erős kultúraformáló erővé vált a huszadik század második felében. Az esztétikai 
nyelvet is alakította, amennyiben alapvető alkotási attitűdként kanonizált bizo-
nyos romantikus eredetű, integer értelemkonstrukciókat, így az „élet" és az iro-
dalom, a magán- és közember különbségének megszüntetését, az életszférák, 
diskurzusok egységbe rendezését: gondoljunk csak a „valóságábrázolás", a 
„valóságfeltárás" eszményére, vagy az archaikus kultúra, a folklór és a kortársi 
elitregiszterek új egységgé, „szintézissé" formálásának máig ható elvárására. 
A népi diskurzus másik számottevő szemléletalakító jegye a közép-európai 
regionalizmus középpontba állítása, amely a harmadikutasság politikai ideo-
logémájával kapcsolódott össze. Ezzel együtt a népi mozgalom kanonizációs és 

16 Ezekről a kanonizációs törekvésekről lásd S7.IRÄK Péter: Kanonizációs stratégiák és történeti konst-
rukciók az Ady-recepcióban. In: KABDEBÓ Lóránt-KtJLCsÁR SZABÓ Ernő-KULCSAR-SZABÓ Zol tán-MENYHÉRT 
Anna szerk. Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. Bp., 1999. 35^42. 

1 7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: i. m. 160 . 
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művészi törekvései túlnyomórészt szembefordultak az irodalmi modernség-
gel,18 amennyiben elutasították, vagy legalábbis elkerülték a nyelvi megelőzött-
ség tapasztalatával való szembesülést, s így a nyelvben megtörténő hagyo-
mánynak, a művészi jelrendszer összetettségének, „széthangzásának" reflexív 
felértékelését.19 Ezzel állhat összefüggésben, hogy az esztétikai kommunikáció 
összefüggésrendszerét - alighanem az esztéta modernség kánonjával szemben 
- gyakorta az etikai-szociális ideológiák „jelenlétére" szűkítették. Ez a sok tekin-
tetben konzervatív művészetfelfogás tette lehetővé, hogy a politikaideológiailag 
erősen meghatározott polgári radikális „progresszióhoz" hasonlóan - és a több 
évtizedes diskurzív küzdelem dacára - több ponton is összefüggés teremthető a 
népi mozgalom egyes képviselőinek irodalmi értésmódja és a negyvenes évek 
közepétől megerősödő bolsevik-marxista, egyeduralmi aspirációjú rekanonizá-
ciós törekvések között.20 

A hatvanas-hetvenes években az autonómiáját legalább részben kivívó, visz-
szanyerő népi diskurzus értelmiségformáló-kánonalakító hatása ismét számot-
tevővé vált. E szemléletforma megerősödésének hátterében egy összetett szo-
ciológiai-szociokulturális átrendeződés áll. Vélhetően ide tartozik a polgári 
diskurzus ellehetetlenítése, a paraszti életforma felbomlása, az újkeletű, gyors és 
ellentmondásos városiasodás, a népi gondolattal érintkező, majd azt többszörö-
sen deformáló emancipatórikus törekvések, a nagyszámú paraszti származású 
(elsőgenerációs) értelmiségi elit kialakulása, s ezzel együtt az „elszármazó" ér-
telmiségi identitás kódkonfigurációinak újraalkotása, amely a diktatórikus társa-
dalmi-politikai praxissal, az értelmiségi autonómia hiányával a népi mozgalom 
kultúra- és nemzetideológiáját igyekezett szembe állítani. Ez a döntően etikai-
szociális meghatározottságú diskurzus a felvilágosodás és a romantika „feltorló-
dott" hagyományképleteit, értelmiségi szerepideálját szembesítette a „visszave-
tett" magyar modernség dilemmáival, az eltiport magyar nemzeti szuverenitás 
helyzetével. Esztétikai kánonjában az irodalom a közösségi-nemzetideológiai 
reflexió kitüntetett terévé vált. A korai időszak „nyitódó" kánonjában a morális 
példázatosság, valamint a szociográfikus igényű „valóságábrázolás" elvárása 
mellett az esztétikai eszmény az archaikus, folklór- és a modern elitregiszterek 
magasabb szintű egységbe építése („szintézise") volt. A nyolcvanas években e 
kánonforma mindinkább záródni látszott, a jelen és múlt viszonyának uralkodó 
alakzatává a tradicionalizmus vált. 

A népi diskurzus dinamikus időszakával párhuzamosan fejtették ki kánonala-
kító hatásukat azok a fentebb már említett, eltérő bölcseleti eredetű modernség-
konstrukciók (leginkább Tamás Attila, Bori Imre és Németh G. Béla munkássá-
ga nyomán), amelyek az uralkodó (kultúr)politikai beszédrenddel vitatkozva, a 

181. m. 161. 
19 Lásd SZIRÁK Péter: Olvasásmód és (ün)megértés. Hozzászólás a Németh László-esszék olvasástörté-

netéhez. In: G Ö R Ö M B E I András szerk. Németh László irodalomszemlélete. Debrecen, 1 9 9 9 - 1 3 8 - 1 5 3 . 
20 Erről SZIRÁK Péter: Kanonizációs stratégiák és történeti konstrukciók az Ady-recepcióban. 
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nyugat-európai modernség-kánonok esztétikai kontextusainak viszonyítási 
pontját szem előtt tartva igyekeztek korrigálni az irodalomtörténet-írást és a kul-
turális önreflexiót. Ezekben a diskurzusfajtákban a modernség esztétikai nyelv-
használata és tragikus hangoltságú individuumszemléleti vonatkozásrendszere 
felértékelődik. 

3• A posztmodern kánonról, röviden 

A magyarországi irodalmi kommunikáció hagyománytörténésének meghatáro-
zó paradigmáiban középponti szerepet játszik az epika hetvenes-nyolcvanas 
évekbeli változássorozata, az ún „prózafordulat" kanonikus megszilárdulása. Az 
írás- és olvasásmódoknak a hetvenes-nyolcvanas években kialakuló újfajta szo-
kásrendjét nemcsak az egymást követő, folyóiratokban lezajló kritikai vitákban, 
hanem jelentős irodalomtörténeti művekben is nemegyszer a magyar poszt-
modern kánonként emlegetik. Meg kell jegyezni, hogy az irodalmi közvéle-
mény korántsem egységes e kánon, e korszak elnevezésének, „kiterjedtségé-
nek" és tagoltságának, valamint értékvonatkozásainak megítélésében, bizonyos, 
hogy a posztmodern próza- és (a hozzákapcsolódó) líra-kánon tulajdonképpen 
nem egységes diskurzusként létezik, hanem „kánonváltozatokból" konstruálha-
tó meg. Emellett azt is meg kell említeni, hogy e kánonforma mellett egyidejű-
leg más „kulturális nyelvtanok" is alakítják az irodalomértést, így (a teljesség igé-
nye nélküli hevenyészett felsorolásban) a „nyugatos" modern, az „avantgarde" 
modern és a népi modern elképzelések is. Noha ezeket akár „ellenkánonoknak" 
is felfoghatjuk, mégis elmondható, hogy a „prózafordulathoz" kapcsolódó ká-
non és korszakkonstrukció ez idő szerint — hagyománytörténeti összetettsége, 
olvasási teljesítőképessége, más nyelvekkel való „párbeszédkészsége" alapján -
a magyar epika mérvadó diskurzusának számít. Mindez részben abból is fakad, 
hogy folytonosságában is dinamikusnak, önkorrekcióra alkalmasnak mutatko-
zik, a politikai-ideológiai beszédrend átalakulásának időszakában is képessé 
vált arra, hogy az esztétikai tapasztalat (viszonylag) szabad játékterét megte-
remtse és fenntartsa. A „prózafordulat" paradigmatikus írásmódja és olvasási 
szokásrendszere a fikcionalitás megváltozott formációival, a feltételezett valóság 
és fikció határvonalának elmosódásával számol, jellemző rá a szövegek „impli-
cit olvasóinak" aktivizálása, az olvasói szerep reflektálása, az identitáselvű szö-
veg vagy jelentésrétegek iránti elvárások „kisiklatása", a játéklehetőségek „kisza-
badítása" a „külső" referenciaképzés kényszere alól, a „lehetséges" nyelvi 
világok struktúraszervező, -dekonstruáló és -multiplikáló játékainak lehetővé té-
tele, az elbeszélés előtérbe kerülése a „történettel" szemben: az önreflexivitás, il-
letve a szövegszerűségre vonatkozó egyéb „felhívások" által (idő- és térviszo-
nyok kezelése, az elbeszélői szólam szétbontása), valamint a metafikcionalitás 
egyéb gesztusai: így például a hangsúlyozott elbeszéltségnek a fikció szintjén 
való jelzése. A „prózafordulat" irányát megszabó narratológiai modellek, próza-
poétikai eljárások érvényesülése mellett - a kortárs magyar epika tagoltságának, 
„többszólamúságának" köszönhetően - egyidejűleg természetesen más, „alter-
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natív" írás- és olvasásmódok is jelen voltak, s vannak az irodalmi kommuniká-
cióban. De nyilvánvaló, hogy ezek „elkülöníthetőségére" és értelmezésére a 
„prózafordulat" kanonikus tényezői megkerülhetetlenül hatással vannak.21 

4. Regionális kánonok: a transzszilvanizmus és a népi diskurzus 

Amint a fenti vázlatos áttekintésből láthattuk, a magyarországi irodalomtörténe-
ti kánonok 20. századi története meglehetősen dinamikus. Egymástól többé-ke-
vésbé eltérő megértési érdekeltségek, írás- és olvasásmódok, „egyidejű egyide-
jűtlenségek" különböztetik el az értelmező közösségeket. Ezek a különbségek 
pedig - az így értett regionális kánonok létrehozásával - az anyaországi irodal-
mi diskurzus egységességét is viszonylagosítják. Az anyanyelvi horizontnak az 
egyes történeti időszakokban is tapasztalható osztottsága arra figyelmeztet, 
hogy a magyar irodalom története© egyúttal mindenkor a magyar regionális 
irodalmak története© is. Az anyanyelv policentrizmusának irodalomtörténeti és 
szociolingvisztikai távlatából mindinkább fontossá válik a történeti és egyidejű 
nyelvi összekötöttség és elválasztottság feltételrendszerének beépítése az iro-
dalmi rendszer vizsgálatába. 

A magyar nyelvű kultúra, írásszokás és írásművészet 16-19- századi történe-
te - a változó területi szétszakítottság dacára - a kibontakozás, az intézménye-
sülés és a diskurzív egységesülés időszaka. A múlt század első felében létre jön 
a modern értelemben vett művelődési és ezen belül irodalmi intézményrendszer 
és diskurzus. A közigazgatás szempontjából nem egységes és etnikailag igen ve-
gyes összetételű országban a „kulturális tér" centralizálódik, a magyar nyelvű 
közösség kulturális identitása nagy mértékben homogenizálódik. Ezzel együtt 
hosszú időre megmaradnak azok az etnográfiai-nyelvi régiók, amelyekhez elté-
rő hagyományszemléletek kapcsolhatók. Ebben a vonatkozásban nyilván nem 
jelentéktelen kultúraformáló hatása van az eltérő népcsoportokkal, nemzeti 
kisebbségekkel való együttélésnek vagy kontaktusnak. Ugyanakkor az elitkul-
turális egységesülésnek a - kánon stabilizációjában is megfigyelhető - tenden-
ciája 1918-cal, a történeti ország összeomlásával törik meg. Az így kialakuló, jó-
részt politikai-igazgatási kényszereken alapuló - s korántsem „egyértelmű" -
magyar kulturális policentrizmus sajátsága éppen az, hogy szemben más több-
központú nyelvi kultúrával, lényegében egy egységes nemzeti identitás territo-
riális felosztása révén jött létre.22 Az országvesztéssel járó kulturális átrendező-
dés a legtagoltabb hagyománnyal bíró Erdély esetében gyorsabb, a Felvidék és 

21 Lásd erről bővebben: SZIRÁK Péter: Wege der Prosa. In: Hg. von Ernő K U L C S Á R - S Z A B Ó : Im Sog der 
Sprache. Ungarische Literatur und Literaturkritik itt den 90er Jahren. Bp., 1999. 21-25. 

22 „A jelenkori világirodalomban meglehetősen általános irodalmi policentrizmust szinte mindig a kü-
lönböző nemzeti kultúrák nyelvi közössége teszi lehetővé, a magyar irodalmak esetében nemzeti kü-
lönbségekről egyáltalában nem beszélhetünk." Pomogáts Béla a többközpontú nyelvi kultúrák között a 
franciát, a svájci franciát, a kanadai franciát, az afro-franciát, az angolt, a kanadai angolt, az ausztrált, a 
dél-afrikai angolt, A németet, az osztrákot és a svájci németet sorolja föl. P O M O G Á T S Béla: Erdélyi gondo-
lat- erdélyi irodalom. In: Erdélyi tükör. Bp., 1995. 7. 
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a Délvidék esetében lényegesen lassabb folyamatnak bizonyult. A magára ma-
radt erdélyi elit nemcsak a több évszázados regionális hagyomány kontinuitását 
igyekezett megkonstruálni, hanem az országrész tartós igazgatási különállására 
is támaszkodott. A közel kétmilliós kisebbségi népcsoport jelentős kulturális inf-
rastruktúrával, egységesülő (a többségi népcsoportoknál nyilvánvalóan egysé-
gesebb) nyelvi-mentális renddel és kulturális-politikai preferenciákkal bírt. Az 
erdélyi etnikumvédő regionalitás diskurzusa (felváltva, de egyidejűleg is) a cent-
rumként értett anyaországtól való függetlenedés, illetve az ahhoz való felzárkó-
zás (vagy csatlakozás) kettős stratégiájával veszi fel a küzdelmet az alapvetően 
ellenséges adminisztrációval és a túlnyomórészt idegennek mutatkozó kultúra 
mintáival szemben. Az 1918 előtti decentralizáló (főként Budapest-ellenes) 
regionalizmus törekvéseire is támaszkodó transzszilvánizmus olyan kisebbség-
ideológiai konstrukció, amely az erdélyi etnikumok együttélésének (mai keletű 
szóval) multikulturalizmusát, s főként a kisebbségi helyzetből fakadó erkölcsi-
szellemi teljesítőképességet felértékelve igyekezett túlélési stratégiát biztosí-
tani.23 Az „erdélyi gondolat" az irodalmi diskurzus ideológiatermelő középpont-
jává vált, egy lényegében progresszív aspektusú, „előíró" kánont24 formálva. Az 
így deklarált írás- és olvasásmódok egyik legfontosabb jegye - megintcsak a mo-
dernség meghatározó irányzataival szemben - az irodalom, az esztétikai tapasz-
talat diskurzív alárendelése a regionális nemzeti identitás kialakításának és meg-
őrzésének. Míg a klasszikus és utómodernség a societas, a kultúra és a művészet 
szétválasztásában és újfajta interakciójában volt érdekelt, addig a helikonista 
program (és a vele több szempontból szoros rokonságban álló, bár lényegesen 
kiterjedtebb népi diskurzus) a felvilágosodás és a romantika bizonyos eszméi-
nek felújítása jegyében a fenti viszonyt újra-, illetve áthierarchizálta.25 Az alkotói 
önreflexiók középpontjába az etikai-szociális elhivatottság lépett, természetesen 
a legalább a 16. század óta kanonikus magyar „értelmiségi"-eszmény hagyomá-
nyát, valamint a Toldy-féle kánon mentális ajánlatát is követve. Noha az erdélyi 
gondolat etika- és politiakaideológiai konstrukciója, a nemzetidentitás újrafor-
máló kényszere által a harmincas évek közepére megrendült, addigra már meg-
határozó érvénnyel alakította az erdélyi és a magyarországi (népi) esztétikai 
kánont. Ez nemcsak az írói intenciók és önreflexiók, valamint az olvasói el-

23 Vö. P O M O G Á T S Béla: A transzszilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp., 1983. 
23 „a kánonoknak nyilvánvalóan legalább kétféle időirányultsága van, hiszen egy kánon működhet 

olyan esztétikai tapasztalatként, amely még nem létező szövegek számára (tehát a jövő számára is) ír elő 
bizonyos formális keretet, mintaként szolgálva". KULCSAR-SZABÓ Zoltán: i. m. 1 7 1 . 

„A tárgyalt korszak íróinak figyelme a kánonalkotásnak főként eme aspektusára irányul, és a szellemi 
élet fő intendánsaiként Kuncz Aladár, Kós Károly, Makkai Sándor és társaik próbálják elméletileg körvo-
nalazni azt az értékrendszert, melynek meg kell felelniük a majdan megszülető műveknek. Azért különö-
sen fontos momentum ez az erdélyi magyar irodalmi életben, mert az ekkor kialakuló előfeltevés-rend-
szer több évtizedre (mondhatni szinte napjainkig) megszabja az irodalom fejlődési irányát." LAKATOS 

Mihály: Az erdélyi magyar irodalmi kánon kialakulása a két világháború között. Korunk 1998. 5. 77. 
25 A transzszilvanizmus azzal, „hogy pedagógiai eszményeknek rendeli alá a művészi törekvéseket, az 

erdélyi alkotói öntudatnak egy olyan vonást kölcsönöz, mely hosszú időre meghatározza az érvényes írói 
attitűd mibenlétét Erdélyben". LAKATOS: i. m. 78. 
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várásrendszerek vonatkozásában figyelhető meg, hanem az alkotási attitűdök, s 
különösen a műfaji rendszer stabilizálódása szempontjából. A költészet nyelvét 
hosszú időre döntően a századfordulós posztromantika folytonossága, az 
organicista allegorizálás határozza meg (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa 
László, Dsida Jenő, Szemlér Ferenc, Szabédi László stb.). Az elbeszélő prózának 
a század második felére is kiható műfajszerkezete és alakításmódja is tradiciona-
lista fordulatot vesz, amennyiben megerősíti a tanító célzatosságú történelmi 
példázat, a szociografikus igényű „népábrázolás", valamint a népi miszticizmus 
és „újfolklorizmus" alakzatait (Kós Károly: Varjú nemzetség, Tabéry Géza: 
Szarvasbika, Makkai Sándor: Ördögszekér, Nyírő József: Madéfalvi veszedelem, 
Kopjafák, Kacsó Sándor: Utoljára még megkapaszkodunk, Tamási Áron: Szűz-
máriás királyfi, Ábel-trilógia stb.).26Az erdélyi kisebbségi sors és irodalom ilye-
tén kontextusában az esztétikai nyelvhasználatoknak az anyaországi irodalom-
ban megfigyelhető irányzati „felsokszorozódása" nyilvánvalóan mérsékeltebb, s 
ezzel a fáziseltolódással állhat összefüggésben, hogy az a rekanonizációs dis-
kurzus, amely a klasszikus modern és utómodern átalakulás jegyében szemléli 
a két világháború közötti irodalom folyamatait, aligha vonatkoztatható problé-
mátlanul e regionális irodalomra.27 

Szembetűnő ugyanakkor a harmincas években a nemzeti identitás egységé-
nek jegyében átalakuló (lényegében a transzszilvanizmus interetnikai és kisebb-
ségideológiai aspektusát átértékelő) erdélyi gondolat, valamint az ekkor kibon-
takozó és hamar nagy hatású népi diskurzus „érintkezése" és interakciója.28 Ez 
az együttműködés lényegében máig ható érvénnyel formálja e regionális kultú-
ra tényezőit. Az ekkor kitüntetett diskurzusok, műfaji regiszterek, szövegalkotá-
si attitűdök és művek a nyolcvanas évekig kanonikus erejűek maradnak. Annak 
dacára, hogy az elszakított területek fölötti idegen adminisztráció újbóli konzer-
válódása és totalitáriánussá válása a - két világháború között is erősen korláto-
zott - nyelvi-kulturális szabadságot a végsőkig minimalizálta, végzetesen beszű-
kítette a tájékozódás és az önértés regisztereit, s így a magyaroszági, az erdélyi 
és más régióbéli értelmezői közösségek közötti szabad beszédforgalom évtize-
dekre leállt, csak erősítve a politikai-adminisztrativ széttagolás29 következmé-
nyeit. A szovjetrendszer magyarországi uralomra jutása az anyaországi kulturá-

26 Vö. Pomogáts Béla: Erdélyi gondolat - erdélyi irodalom. 12-16. 
27 Noha az avantgarde jelhasználati forrnák megjelennek például Szabó Dezső és Tamási Áron szöveg-

alkotási attitűdjeiben, a nyelvi viszonylagosságot és „dezintegrációt" mindvégig fékezi az irodalom etikai-
szociális kitüntetettségének eszménye, így a klasszikus modern és avantgarde tapasztalataiból építkező 
másodmodernség csak évtizedes fáziseltolódással .jelentkezik" az erdélyi irodalomban. 

28 Vö. például B E R T H A Zoltán: TYanszszilvánizmus és népiség. Tamási Áron társadalmi nézeteiről. In: 
uő: Gond és mű. Bp., 1994. 38-55. 

29 A széttagolódással járó távolodás „egyidejűtlensége" mindazonáltal együtt járt az uralmi (bolsevik) 
beszédrend kulturális kódjainak egész Kelet-Európára kiterjedő hasonlóságával. Az ún. hivatalos iro-
dalomfelfogások regionális szótárai sok tekintetben egybeestek. Ez azt is jelenti, hogy az azoktól való tá-
volodás közös jegyeket mutat. 
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lis önreflexiót is kényszerpályára vitte, az öröklődő kánonformák közül a ke-
resztény-konzervatív művelődéseszmény, valamint a nyugatos, illetve urbánus 
modernség lényegében kiszoailt a nyilvánosságból, a népi diskurzus pedig (el-
sősorban Magyarországon és Romániában) - a hatásában megcsúfolt társadalmi-
szellemi emancipációban való részvétel időszaka után - szívós küzdelemben 
igyekezett önmaga autonómiáját helyreállítani. A regionális irodalmakkal való 
hagyomány történeti összefüggés a hatvanas-hetvenes évek fordulójától erősö-
dik fel, a népi kánon folytonosságának biztosítása összekapcsolódik a nemzeti 
kultúra újraegyesítésénak igényével. A népi és regionális identitásteremtő stra-
tégiák interakcióját nyilvánvalóan elősegítette, hogy a kisebbségi magyar társa-
dalmak és értelmiségi rétegek szerkezete - ha némi fáziseltolódással, s mosto-
hább diskurzív körülmények között is30 - de a magyarországihoz hasonló 
szociológiai-szociokulturális átrendeződésen (a polgári diskurzus ellehetetlení-
tése, a paraszti életforma felbomlása, emancipatórikus törekvések, az „elszárma-
zó" értelmiségi identitás kódkonfigurációinak újraalkotása stb.) ment át. így a ki-
sebbségi sors (főleg az erdélyi és a felvidéki történelem, művelődés, életforma) 
vizsgálata a szociokulturális rokonság jegyében lehetővé tette a népi diskurzus 
folytonosságát, önértelmezését. Az anyaország és a „nemzetiségiek" irodalma 
közötti kommunikáció nem kevés hatással volt a mindinkább tagolttá váló honi 
és regionális írás- és olvasásmódok alakulástörténetére.31 A hetvenes években 
megszilárduló kánonban - ha nem is mindig reflektáltan - , de meghatározó sze-
repet játszott a transzszilván-népi diskurzus írás- és olvasásmódjainak folytonos-
sága, a modernizálódott képviseleti-vallomásos költői szereptől (Kányádi Sán-
dor, Székely János, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár) és a helikonista 
hagyományokon nyugvó történelmi regénytől (Szabó Gyula: A Sátán labdái-re-
gényciklus), a Puszták népe, illetve a Számadás vallomásos szociográfiai alak-
zatát követő, azt utópisztikus szociális-etikai példázattá formáló írásalakzaton át 
(Szabó Gyula: Gondos atyafiság, Gólya szállt a csűrre, Sütő András: Anyám 
könnyű álmot ígér), a Móriczot és Németh Lászlót „idéző" ábrázolói hitelesség 
naturalizáló, illetve mitizáló-lélektani regényképletéig (Bálint Tibor: Zokogó ma-
jom; Szilágyi István: Kő hull apadó kútbai2). Mint ahogy a Németh László-féle 
szimulatív játéknyelv és etikai példázat folytonosságát mutatják - a döntően a 

•"'Ami a fáziseltolódást, vagyis az „egyidejű egyidejűtlenséget" illeti, különösen az erdélyi viszonyok 
(s persze az irodalom) őrizték meg jelentős mértékben az archaikus-paraszti-kisközösségi és az abból el-
származó értelmiségi életforma és művelődésszerkezet vonásait. Nyilván bővebb kifejtést igényelne an-
nak a kérdése, hogy vajon ennek az Erdély-identitásnak az alakításában milyen szerepe volt a magyaror-
szági kulturális elvárásoknak. - A diskurzív lehetőségeket Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, illetve a 
Vajdaságban, eltérő mértékben, de mindenütt fokozottan szűkítette, némelykor felszámolta, hogy a ke-
let-európai diktatórikus szokásrend „kiegészült" a többségi-nemzeti presszióval. 

31 Ennek az igen nagy hatású kultúraegyesítő tevékenységnek Czine Mihály, Görömbei András, Ilia 
Mihály és Pomogáts Béla voltak a kezdeményezői. 

32 Ez utóbbiról lásd bővebben SZIRÁK Péter: Példázatok a szabadság nélküli rend fokozatairól. In: uó: 
Folytonosság és változás. A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. Debrecen, 1998. 98-104. 
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térségi politikai diskurzust bíráló erdélyi drámairodalom darabjai (Sütő András: 
Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Az Álomkom-
mandó-, Székely János: Caligula helytartója).33 

A népi kánon és az összmagyar szolidaritás folytonosságának megteremtésé-
vel párhuzamosan az erdélyi irodalomban is lezajlott, pontosabban elkezdődött 
egy többfokozatú rekanonizációs folyamat. A hetvenes évek átmeneti és vi-
szonylag szabad diskurzív viszonyai között, amikor Európa nyugati felén és a vi-
lág más pontján is megújult a nemzeti-kisebbségi identitástudat („etnikai rene-
szánsz"), Erdélyben részben a transzszilvanizmus hagyományához kapcsolódó, 
részben a praxis marxizáló felülvizsgálatából eredő etnikumvédő ideológia jött 
létre. A „sajátosság méltóságának" defenzív diskurzusa alapvetően közösségi-
etikai meghatározottságú, amely az etnikai-kulturális kölönbözés jogát, sőt im-
peratívuszát álítja szembe az idegen adminisztráció önkényével.34 Ezzel párhu-
zamosan megtörténik a regionális kánon múltjának, előzményeinek kritikai 
igényű „visszakeresése", nevezetesen a transzszilván hagyomány rekonstrukció-
ja és egyidejű szubverziója is. Mások mellett Kántor Lajos és Láng Gusztáv iro-
dalomtörténete, Szávai Géza és Pomogáts Béla eszme- és irodalomtörténeti 
művei35 a Korunk-kultusz kizárólagosságával szemben egy tagoltabb hagyo-
mányszemlélet lehetőségét teremtették meg. Mindehhez hozzájárult az is, hogy 
a hetvenes évek elejétől a kulturális és irodalmi önreflexió új formái jelentkez-
tek a Bretter-iskola (Ágoston Vilmos, Egyed Péter, Molnár Gusztáv, Szilágyi N. 
Sándor, Tamás Gáspár Miklós) és az ún. harmadik Forrás-nemzedék (Balla Zsó-
fia, Bogdán László, Egyed Péter, Markó Béla, Mózes Attila, Szócs Géza) párhu-
zamos fellépésével. Bretter Györgynek a korban radikálisnak ható újbaloldali 
nyelv- és ideológiakritikája36 segítette az „új nemzedék" szubverzív fellépését a 
romantikus kollektivista eredetű beszédrenddel szemben, utópista modern be-
állítottsága, valamint az anyaország irodalmi folyamataival való - ekkorra már 
fokozott - interakció hatással lehetett, részben egyfajta utómodern költészeti 
hermetizmus, részben a nyelvi „széthangzás" avantgarde poétikájának kialaku-
lására. Az bizonyos, hogy Erdélyben a költészet hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
átalakulásának kanonizációs hatása csak a kilencvenes évek új diskurzív távla-
tából mutatkozott meg. 

33 Vö. G Ö R Ö M B E I András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp., 1 9 9 3 . 1 8 - 1 3 9 . ; P O M O G Á T S Béla: 
A romániai magyar irodalom. Bp., é. n. 7 - 2 0 3 . 

34 Lásd G Á L L Ernő: Pandora visszatérése. Bukarest, 1 9 7 9 . , illetve A sajátosság méltósága és ami mögöt-
te van. In: uő: A sajátosság méltósága. Bp., 1 9 8 3 . 6 1 - 9 6 . 

3 5 K Á N T O R Lajos-LÁNG Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944-1970. Bukarest, 1 9 7 3 . ; SZÁVAI Géza: 
Helyzettudat és irodalom. Bukarest, 1 9 8 0 . ; P O M O G Á T S Béla: A transzszilvanizmus. 

36 Vö. BRETTER György: Vágyak, istenek, emberek. Bukarest, 1 9 7 0 . ; Párbeszéd a jelennel. Bukarest, 
1 9 7 3 . ; Itt és mást. Bukarest, 1 9 7 9 . ; A kortudat kritikája. Bukarest, 1 9 8 4 . 
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5. Regionális kánonok: a Fábry-program és a népi diskurzus 

Noha a felvidéki magyar irodalom a történeti ország összeomlását követően 
nem volt egészen tagolatlan,37 kétségtelen, hogy a két világháború között sem 
számottevő saját regionális kánonképző, sem az anyaországi kánont módosító 
teljesítményt nem hozott létre. A csehszlovákiai magyar szellemi élet, feltehető-
en a regionális hagyományok hiányosságai, a „különfejlódés" elvi elutasítása 
miatt, csak igen nehezen, s meglehetősen későre tudott tagolt elitirodalmi rend-
szert létrehozni. A publicisztikai diskurzusban ugyanakkor megszületett az a ki-
sebbségideológia, a Fábry Zoltán-féle vox humana programja,38 amely a nemze-
ti identitás etikai dimenzióját, s egyszersmind - egészen a nyolcvanas évekig -
az esztétikai kánon regionális természetét is meghatározta. Felértékelte az iroda-
lom közösségmegtartó publicisztikai feladatait, s ezzel együtt a „közérthetőség" 
kívánalmának jegyében korlátozta az irodalmi kommunikáció regisztereit.39 Az 
autonómiáját legalább részben megerősítő népi diskurzus a hatvanas években 
megélénkülő felvidéki magyar irodalommal és kulturális önreflexióval az erdé-
lyihez hasonló okokból lép párbeszédre. A szociokulturális összefüggések ré-
vén a csehszlovákiai magyar elit identitásképző stratégiáit a régiókat ekkor nagy 
hatásfokkal egybefogó (lényegében „globalizáló") népi diskurzus alakítja. Ha-
sonló a helyzet ezen belül az esztétikai kánon vonatkozásában is, hiszen itt is a 
„kisebbségi regény" ábrázolói hitelességet és tanító célzatosságot előíró írás- és 
olvasásmódja, a faluból elszármazó értelmiségi nosztalgiájának és identitásvál-
ságának témája (Dobos László: Messze voltak a csillagok, Földönfutók, Egy szál 
ingben, Sodrásban), valamint a paraszti életforma széthullását bemutató vallo-
másos szociográfia és történelmi krónika (Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág, 
ívnak a csukák, Örvénylő idő, Aszály; Gál Sándor: Mesét mondok, valóságot) 
válik meghatározóvá. A hagyományozott formák (késő romantikus képviseleti 
vallomásosság, homogén beszédszituáció, „sematikus" alakításmód) közléské-
pességének határait legelőbb Tőzsér Árpád és Cselényi László költői törekvései 
jelezték a hatvanas évek közepétől. Mindketten kapcsolódtak Nagy László és 
Juhász Ferenc ekkor rendkívül nagy hatású lírai teljesítményéhez, de míg az 
előbbi a képviseleti-vallomásos költői szerep modernizálására a versszerkezeti 
és modális polifónia (személytelenítő beszédformák, mitizáló szerepversek, re-
gionális többnyelvűség) meghonosításával tett kísérletet, az utóbbi mindinkább 
utómodern és neoavantgarde verstechnikák, jelképzési stratégiák felől tette kér-
désessé a vallomásos líra zárt formáit, bontotta meg a versszerűség hagyomá-
nyos formáit. Noha mindketten kapcsolódtak az irodalmi beszédformák hatva-
nas-hetvenes évekbéli utómodern átalakulásához, így bizonyos magyarországi 
és vajdasági kánonváltozatokhoz is, a csehszlovákiai magyar irodalom alapvető 
kanonikus formái csak a posztmodern diskurzussal kialakuló interakcióban, a 
nyolcvanas évek elején-közepén módosultak. 

37 Vö. G Ö R Ö M B E I András: i. m. 163. 
38 Vö. i. m. 164. 
39 Minderről bővebben lásd SZIRÁK Péter: Grendel Lajos. Pozsony, 1 9 9 5 . 1 1 - 1 4 . 
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6. Regionális kánonok: népi diskurzus és utómodem-neoavantgarde 
átrendeződés 

Itt már csak röviden érdemes utalni arra, hogy a vajdasági irodalom regionális 
kánonját — legalábbis részben - szintén alakította a népi diskurzus nemzeti kul-
túraintegráló hatása (főként Fehér Ferenc, Ács Károly, Varga Zoltán, Deák Fe-
renc és Gion Nándor életművének közvetítésére lehet itt gondolni).40 Jelentős 
szociokulturális eltérésnek bizonyult ugyanakkor a Délvidék városias hagyomá-
nya, a nyugatos modernség által orientált ízlésvilága. Persze a szociokulturális 
képletek valamilyen mértékű osztottsága valamennyi kisebbségi irodalomban 
megfigyelhető, a Zokogó majom például részben „szociográfiát" is író városi 
tabló, Grendel Lajos regényei és novellái a kisvárosi entellektüel identitás-
példázatai,41 mindazonáltal a hatvanas évek elejétől-közepétől a legerőteljeseb-
ben a vajdasági irodalom meghatározó irányzata távolodott el a népi diskurzus 
szociokulturális meghatározottságaitól. Ennek a rekanonizációnak részletes 
kontextuális összefüggéseit alighanem csak egy külön tanulmány tárhatná fel, 
annyi bizonyosnak látszik, s többször többek is jelezték: a vajdasági magyar iro-
dalom ilyetén alakulása szoros összefüggésbe hozható a régiónak az anyaorszá-
gi kulturális önreflexiótól való nagyobb mértékű távolodásával és interkul-
turális kontaktusaival)2 A nyilvánosság eltérő szerkezete, a nyugati kánonok és 
művelődésszerkezetek felé való nagyobb nyitottság, a szerb és horvát írásművé-
szettel és esztétikai kánonnal való interakció kényszerítette ki azt a hagyomány-
szemléleti változást, amely elsősorban az utómodern és a (neo)avantgarde mo-
dernség diskurzusát állította az irodalmi elit orientációjának középpontjába. 
A magyar irodalomtörténet erőteljes rekanonizációja annak a Bori Imrének a tel-
jesítménye, aki - részint a hatalmi marxista beszédrend ellenében szólva, nem 
kevés túlzással - az európai művészeti modernséget lényegében a történeti 
avantgarde-dal azonosította.43 A korszak egyik legjelentősebb magyar műhely-
folyóirata, az Új Symposion körül létrejövő diskurzus jelentékeny módon meg-
újította az irodalmi nyelv teljesítőképességét. Részben az anyaországban leját-
szódó folyamatokkal párhuzamosan „meghonosította" a neoavantgarde poétika 
dekonstruált versnyelvét és a nouveau román nyomdokain járó alinearizált, 
metafikcionált prózaalakzatot (Domonkos István: Áthúzott versek; Tolnai Ottó: 
Rovarház). A felértékelt utómodern és neovantgarde törekvésekhez (Bányai Já-
nos, Bori Imre, Thomka Beáta, Végei László munkássága révén) olyan értelme-

40 Vö. G Ö R Ö M B E I András: i. m. 243-264. 
41 Talán részben ebből a szociokulturális különbségből fakad, hogy Grendel regénynyelve eltávolodik 

a „falusi regény" alakításformáitól, s a századfordulós „urbánus" novellisztikához, a Krúdy-hagyomány-
hoz, illetve ezek Mészöly Miklós-i intertextusaihoz fordul (Galeri, Áttételek, Bőröndök tartalma). 

42 Elég itt talán Fried István kutatásaira, illetve Thomka Beáta visszaemlékezésére utalnom. Vö. F R I E D 

István: Értékrendszerváltás? Új kanonizáció? 135.; illetve Térpoétika. Thomka Beátával beszélget Szirák 
Péter. Alföld, 1998. 6. 38-49. 

4 3 B O R I I m r e - K Ö R N E R Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp., 1967.; B O R I Imre: A szecessziótól a 
dadáig. Újvidék, 1969.; A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970. 
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zó nyelv társult, amely képes volt a magyarországi kánonok szubverziójára és 
korrekciójára is.44 Összességében elmondható, hogy a régió alternatív érték-
rendszerének kimunkálásával jelentékeny hatással volt a hetvenes-nyolcvanas 
években körvonalazódó „új globális", posztmodern kánonra. 

7. A posztmodern kánon és a regionalitás új kontextusa 

Noha, mint láthattuk, a hatvanas-hetvenes évek bizonyos írás- és olvasási atti-
tűdjei, rekanonizációs törekvései úgyis elgondolhatok, mint a posztmodern dis-
kurzus előzményei, azt is érdemes megjegyezni, hogy az esztétikai kommuniká-
ció kanonikus érvényű változásai az ezredfordulón nemcsak az irodalmi 
rendszer jelentős átalakulására vezethetők vissza, hanem a jaltai értelemben vett 
kelet-európai régió egészét érintő '89-90-es politikai fordulattal is összefüggés-
be hozhatók. Vagyis a szovjetrendszer és -impérium összeomlásával. A szo-
ciokulturális átrendeződéssel, a diskurzív tér (az elvárások, a politikai-esztétikai 
elvek, az érvényben lévő kódkonfigurációk, az irodalom-rendszer „környezeté-
nek") gyökeres átalakulásával. Ez az oka ugyanis annak, hogy az irodalom szé-
les értelemben vett kultúra-funkciója, politikaalakító hatása, az elitek körében 
szinte kizárólagos egyéni és közösségi identitásteremtő szerepe az egész régió-
ban mérséklődni látszik. A politikaképző társadalmi alrendszerek aktivizálódá-
sával, a kulturális önreflexió „globalizálódásával" nyilvánvalóan megváltozik az 
irodalom régiólétesítő teljesítménye is. 

A diskurzív viszonyok fent vázolt átalakulása az itt már hosszasan taglalt 
„régiószerkezetet" részben átrajzolta, amennyiben megerősítette a regionalitás, 
az „egyidejű egyidejűtlenségek" bonyolultabb összefüggéseinek távlatát. A ko-
rábban már létezett és változataiban továbbra is fennmaradó kánonok mellett ki-
alakult az a posztmodern diskurzus - maga is egy regionális kánon - , amely a 
„régióhatárokat" módosítva hoz létre újfajta integritásokat és törésvonalakat a 
magyar irodalom térképén. Mivel e változássor révén létrejövő elbeszélő próza 
meghatározó műfajszerkezeti és poetológiai vonatkozásaival máshol részletesen 
foglalkoztam,45 ezért ehelyütt megpróbálok kitérni a költészettörténeti módosu-
lásokra, illetve azokat a tényezőket veszem számba, amelyek egy újfajta regio-
nalitás-kontextus értelmét világíthatják meg. 

A kortárs magyar líra paradigmáiban olyan változássor figyelhető meg, ame-
lyet számottevően alakít a „centrum" és „periféria" dialektikája. A tradicionalista 
vallomásos-képviseleti beszédmód, illetve a (neo)avantgarde-posztmodern 
verstechnikák versengése például módosította a meghatározó kánonok szerke-

44 A Híd és az Új Symposion, s általában a Vajdaság meghatározó irodalmárai mindig is szubverzív mó-
don viszonyultak a részben vagy egészben hegemón helyzetben lévő magyarországi kánonokhoz, így a 
régió orientációja hasonló szerepet töltött be, mint a párizsi Magyar Műhely köre. Aligha véletlenszerűek 
például a „prózafordulat" kezdeményezőinek, Ottliknak vagy még inkább Mészöly Miklósnak a vajdasá-
gi kapcsolatai. 

4 5 SZIRÁK Péter: Grendel Lajos. 1 5 - 1 8 . ; 7 6 - 8 0 . ; Példázatok a szabadság nélküli rend fokozatairól, 
illetve Wege der Prosa. 



Regionalitás a huszadik századi magyar irodalomban 411 

zetét. így a kibontakozó posztmodern kánon középpontjába a Tandori Dezső, 
Petri György és Oravecz Imre nevével fémjelzett lírai diskurzus került,46 mely-
nek alapvető írás- és olvasásmódbeli jegyei: a deperszonalizáció, a szövegsze-
rűség nyelvi karaktereinek felszabadítása, a versbeszéd identitásának, azonosu-
lásra apelláló jellegének kétségessé tétele, az intertextusok egymást értelmező 
játéka és a költészeti memória teljesítőképességének színrevitele.47 Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy a költészet nyelvének hetvenes-nyolcvanas évekbeli magyar-
országi átalakulása nemcsak hogy érintkezett egyes regionális beszédformákkal, 
de impulzusokat is kapott azoktól. így a posztmodern lírai kánon nemcsak előz-
ményként, hanem folytonosságként integrálhatta a versnyelv polifóniájával 
kísérletező Szilágyi Domokos költészetét,48 Markó Bélának a költészettörténeti 
regisztereket újrajátszató „szerepverseit", Szőcs Gézának a hangnemtársítást, a 
szervetlen nézőpont-illesztést, valamint az öntematizálást játékba hozó mon-
tázsszerű eljárásait, Domonkos Istvánnak, Tolnai Ottónak és Cselényi Lászlónak 
a dekonstruált versnyelv teljesítményére alapozódó neoavantgarde poétikáját. 
Ily módon lényegében egy egységes költészettörténeti hagyományba illeszked-
nek az eleddig különböző „régió-vonzatú" beszédformák. Az elmúlt évtizedek 
lírai paradigmaváltásában ugyanis egyként részt vett a versszerűség, s egyáltalán 
az irodalmiság hagyományos formái ellen radikálisan fellépő párizsi Magyar 
Műhely köre (Nagy Pál, Papp Tibor, Bujdosó Alpár) és a művészetközi jelrend-
szert mozgósító anyaországi neoavantgarde alkotók közössége (Erdély Miklós, 
Hajas Tibor, Molnár Gergely, Balaskó Jenő stb.). 

Az új költészeti diskurzus ilyetén alakulása tehát fellazítja a regionális káno-
nok korábbi szerkezetét, minthogy a térbeli regionalitás túlsúlya helyett „egy-
idejű egyidejűtlenségeket" ír bele a nemzeti irodalom történetébe. Az irodalmi 
hatások „centrum-periféria" viszonylatainak állandó átformálódására figyelmez-
tet az a jelenség, ahogyan a „periféria" egy bizonyos történeti fázisban lényegé-
ben döntő hatással van a „centrum" diskurzusára. A nyolcvanas-kilencvenes 
évek fordulóján részben így hatott Sziveri János anagrammatikus és palimp-
szesztus-költészete, utóbb - a kilencvenes évek elején-közepén - pedig Kovács 
András Ferenc írásművészetének recepciója vált kánonmeghatározó érvényűvé, 
így egy lehetséges posztmodern lírai kánon tagolt beszédformái közé egyként 
odatartozik a Garaczi László költészetére jellemző diskurzuskeverés és kol-
lázstechnika, a Parti Nagy Lajos-recepció által meghonosodott poentírozó for-

46 Vö. K U L C S A R - S Z A B Ó Zoltán: Oravecz Imre. Pozsony, 1996. 10A6. 
47 Vö. H. N A G Y Péter: Töredékek a kortárs magyar líra paradigmáiról. Alföld 1999. 4. 53-63. 
48 Az erdélyi irodalom nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján elkezdődő rekanonizációjának fontos 

állomása volt Cs. Gyímesi Éva új Szilágyi Domokos-interpretációja (Álom és értelem. Szilágyi Domokos lí-
rai létértelmezése. Bukarest, 1990), amely a modernség és a posztmodernség korszakhatárára helyezi az 
életművet. E konklúzió nem annyira a nyelvszemléleti és versalkotási attitűdök változásának elemzésé-
ből ered, hanem sokkal inkább kultúraideológiai konstrukciók („világképek") szembesítéséből. Cs. Gyí-
mesi Éva hatékonyan végzi el az életmű, s vele a közelmúlt erdélyi költészetének rekontextualizálását, 
még akkor is, ha ez esetben nem az irodalmi, hanem a „világképi" (szociális és etika-ideológiai) poszt-
modernség fogalmával operál. 



412 Szirák Péter 

maimitációk és szóelemkombinációk játéka, a Kukorelly Endre nevéhez kap-
csolt, a kontrollálhatatlan nyelvi folyamatokat színre vivő szövegalkotási attitűd 
mellett a költészeti emlékezetet rendkívüli versnyelvi virtuozitással, intertex-
tuális vonatkozásrendszerrel aktivizáló versbeszéd, Kovács András Ferenc lirája. 
Lényegében ezen a sok tekintetben egységes távlaton belül maradva alakul az 
ezredfordulón a magyar költészet írás- és olvasásmódja, többek között a ma-
gyarországi Borbély Szilárd, Térey János, illetve a „fiatal erdélyi költők" (Orbán 
János Dénes, Sántha Attila, Fekete Vince, Lövétei Lázár László stb.) művei által. 

Ezzel párhuzamosan a térbeli regionális kánonok fellazulása (vagy másképp: 
rétegződése vagy „időbelivé" válása) végbemegy az irodalom teoretikus-reflexív 
diskurzusában is. Előbb a nyolcvanas években a Felvidéken, utóbb a kilencve-
nes években Erdélyben játszódott le egy erőteljes rekanonizáció. Az előbbi el-
sősorban Grendel Lajos írásművészetéhez, esszéihez és publicisztikájához,49 

valamivel később pedig a Kalligram-kör rendkívül hatékony „irodalomalapítá-
si" tevékenységéhez kötődik. Erdélyben pedig a kisebbségideológiák felülbírá-
lásával, a „nyelvérzékenység" felértékelésével és a kritikai reflexió megerősödé-
sével indul meg az irodalom új értékrendjeinek kialakítása.50 

Végezetül itt most csak röviden utalok arra, hogy az elbeszélő próza lehetsé-
ges posztmodern poetológiai és műfajszerkezeti rendszerébe is „beépülni" lát-
szanak a térbeli regionalitáshoz kötődő művek. Két kézenfekvő példára hívnám 
fel a figyelmet. Egyrészt Grendel Lajos lényegében interkanonikusnak mondha-
tó nyolcvanas évekbéli írásművészeti teljesítményére (Galeri, Áttételek), amely 
Mészöly Miklós és Esterházy Péter recepciójának „regionális" integrálásával, az 
esztétikai nyelvhasználat megújításával volt képes hatni a közösségi és indivi-
duális identitás viszonyának átértékelésére. Valamint Láng Zsolt közelmúltban 
megjelent regényére (Bestiarium Transylvaniae. Az ég madarai), amely a 
posztmodern historiográfiai metafikció olvasási alakzatának jegyében - a transz-
szilván hagyományt átértékelve és közös diskurzust alkotva Márton László, 
Darvasi László és Háy János „történelmi regényeivel" - az újabbkori kanonizált 
szövegemlékezet „mögé" visszanyúlva, az emblematikus állatpéldázatok gyűjte-
ményének narrációs mintáját használja fel a 16-17. századi erdélyi fejedelemség 
alternatív történelmének megírásához.51 

49 Erről részletesen írtam a Grendel Lajos-tnonográfiában, i. m. 7-18., 44-80. 
50 Cs. G Y Í M E S I Éva a Gyöngy és homok című értekezésében a kisebbségi identitásteremtés önmetafo-

ráit, nyelvi kliséit, ideológiaképző mechanizmusait (transzszilvanizmus, a „sajátosság méltósága") vizsgál-
ta fölül. ( G y ö n g y és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. In: uő: Honvágy a 
hazában. Bp., 1993- 19-107.) Az „új nemzedék" az önmeghatározás igényének jegyében viszonylagosít-
ja a transzszilvanizmus heroikus-utópisztikus értékcentrumait (vö. LAKATOS Mihály: i. m. 8 2 . ) . Az identi-
tásteremtés és az újfajta kulturális önreflexió kialakításának legfontosabb helyszínei a dinamizálódó 
folyóiratok. A lényegében országközi szerkesztésű Korunk ban a globalizáció és a regionalitás viszony-
rendszerét újraértékelő tanulmányok jelennek meg, a Látó és a Helikon szépirodalmi és kritika-rovata 
jelentékeny kanonizációs teljesítményt nyújt, az utóbbi Serény múmia-rovata a kilencvenes évek „új köl-
tőit" mutatja be. - Az identitás újragondolásának távlatában, a Felvidéken és Erdélyben egyaránt megha-
tározó szerepe van a cseh és szlovák, illetve a román diskurzusokkal való interkulturális szembesülésnek. 

51 Vö. SZIRÁK Péter: Wege der Prosa. 
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8. Posztmodern(?) szövegek a regionalitás kontextusában 

A történeti Magyarország kétségtelenül az európai nagykultúrák metszés-, sót 
kereszteződési pontján helyezkedik el. Egyrészt az occidentális és az ortodox 
Európa, másrészt a neolatin, a szláv, a germán és a magyar „kultúrtájak" érint-
kezésénél.52 A magyar kultúra és identitás történetében alapvető jelentőségű a 
nyelvek, szokásrendek, diskurzusok folytonos áramlása, s az ezzel járó tagoltság 
és megosztottság. Gondoljunk csak a felekezeti különbségek kultúra- és politi-
ka-, vagyis identitásképző szerepére a 16. századtól mindmostanáig. Mint láthat-
tuk, az esztétikai kánonok vonatkozásában is efféle „különbségtermelődés" 
mutatkozik a 20. században. A korábbi egységesülés után - részben a politikai-
admisztratív szegmentálódás miatt - a térbeli és időbeli regionalitás osztott ér-
tésformái mindinkább meghatározóvá váltak.53 A regionalizmus az utóbbi évti-
zedekben - fogalomtörténeti értelemben - átfunkcionalizálódott. E diskurzus 
előbb a a hatvanas-hetvenes években erősödött meg, ekkortól figyelt fel az 
európai irodalmi értelmiség a regionális, legtöbbször paraszti kultúrára, s nem-
csak kultúr- és nemzetpolitikai értelemben, hanem mint egy nem technokrata, 
alternatív-természeti megértésmodellt keresve.54 A regionalitásnak ugyanakkor 
egy másik értelme is relevánssá vált a nyolcvanas-kilencvenes évek irodalmi 
diskurzusában. Ez pedig a regionalitásnak, mint a térségi interkulturális össze-
hasonlításnak a lehetősége. Az irodalmi beszédformának az a módja, amely 
színre viszi a sajátnak az idegenben és az idegennek a sajátban való dialógusát.55 

Ezzel lehetővé teszi a nyelvi és kulturális határok és identitások problémájának, 
a periféria és a centrum dialektikájának újraértését. 

A nyolcvanas évek regionalitás-diskurzusában jelentős szerepet játszott a 
múlt századi hagyományokra visszautaló „közép-európaiság"-gondolat. A Milan 
Kundéra, illetve részben Konrád György nevéhez kapcsolható kultúra- és poli-
tikaideológiai konstrukcióban a szupranacionális térségi identitás az európai 
kultúra autonómia-törekvéseinek utópisztikus letéteményesévé vált.56 A nemze-
ti megújhodás, az elfojtott és elnyomott identitásigények demokratikus vagy ép-
pen agresszív-szélsőnacionalista megnyilvánulása az évtizedfordulón destabili-

5 2Johann Strutz már idézett értekezésében, az Alpok-Adria-térségről írja, hogy az „Románia, Szlávia 
és Germánia" kereszteződési pontján jött létre, s nemcsak a Monarchia keretében, hanem máig hatásos 
kulturális polifóniát hordoz. Johann STRUTZ: i. m. 2 9 4 - 2 9 5 . 

53 A kulturális önref lexió persze abban az ér te lemben is megosztott , hogy miképpen értékeli a 
diskurzív elválasztottságokat. Az értelmezői közösségek legitim eltérésének, a disszenzus jogának és 
adottságának posztmodern diskurzusa hajlamosabb a különbségek felismerésére és elfogadtatására. 

5 4 STRUTZ: i. m. 3 1 9 . Ezzel párhuzamosan bontakozik ki A népi diskurzus kultúraegyesítő hatása A ma-
gyar nyelvterületen. 

5 5 STRUTZ: i. m . 3 3 0 . 
56Milan KUNDÉRA: L'Art du Roman. Paris, 1 9 8 6 . Magyarul: A regény művészete. Bp., 1 9 9 2 . ; KONRÁD 

György: Mitteleuropäische Meditationen an der Bruchlinie zweier Zivilisationen. Dialog, Sonderheft 
„Mitteleuropa", 1 5 . 1 9 8 9 , H . 2 , S. 1 5 . ; Antipolitika. Az autonómia kísértése. Bp., 1 9 8 9 . ; Európa köldökén. 
Bp., 1 9 9 0 . 
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zálta a korábbi régió-felfogást, s lényegében az eliteknek erre a szituációra adott 
válaszaként értékelhető az interkulturális dialogicitás irodalmi beszédformája. 
Olyan szövegek jelentek meg, amelyek nemcsak tematizálják, hanem insz-
cenírozzák is a kulturális összehasonlítást.57 A magyar irodalomban korábban 
sem volt ismeretlen valamely többnyelvű régió eltérő regisztereinek felhaszná-
lása a szövegalkotásban. Hogy időben közelebbi példákat hozzunk, Mészöly 
Miklós Az atléta halála, vagy a Pontos történetek útközben cimű regényeiben a 
magyar szövegbe román szövegrészleteket ír bele, s a nyelvköziség a rejtély, az 
eldönthetetlenség, olykor az idegenség retorikájává válik. Tőzsér Árpád a Szü-
lőföldtől szülőföldig című versében a magyar, a horvát és a szlovák kulturális 
identitás kölcsönösségét allegorizálja.58 Részben az identitás-meghatározás kul-
túraközi viszonylagosságát viszi színre Nádas Péter Emlékiratok könyve című re-
génye, több - eltérő fikciós szinten álló - „világot", szociokulturális kódkonfigu-
rációt állít elénk. „Tematizálja" egy, a múlt század végén élő német író sorsát, 
egy, az ötvenes évek elején-közepén felcseperedő magyar kisfiúét, elmond egy 
hetvenes évek elején Kelet-Berlinben zajló szerelmi háromszög-történetet és vé-
gül a „zárlatban" feltűnő időszak ismét Magyarországon játszódik. A könyv bri-
liáns elbeszélőszerkezetének (a négy egymás mellé helyezett, „tematikusan" lát-
szólag különálló, valójában szoros narratív és metaforikus „párbeszédbe" lépő 
emlékiratnak), valamint intertextuális összetettségének megkonstruálása nem 
csekély feladat elé állította a kortársi recepciót. Az elbeszélő virtuóz kompeten-
ciája, ugyanakkor az elbeszélőmódok több távlatra, „hangra" való szétbontása, 
variatív alkalmazása a klasszikus polgári elbeszélőtradíció átértelmező újraírását 
jelenti. Az idegenné lett Én újraemlékező munkája, a prousti poésie de la 
memoire itt az Én időbeli megtöbbszöröződésével jár, az elbeszélő szerepekre 
hasadásának poétikai hatásfunkciója az újraalkotó olvasói reflexióban az euró-
pai kulturális tradíció alapjának tételezhető egységes individuum felbomlását, 
multiplikációját szimbolizálhatja. Az identitások nemcsak hogy „kevertek" (lásd 
például az-egyik főhős, Melchior homályba vesző német-francia származását), 
de valamilyen megkonstruálhatóságuk is kölcsönösen kiszolgáltatott egymás-
nak (lásd a főhős, az apák, az anya, Krisztián, Melchior és Thea bonyolult vi-
szonyrendszerét). A személyiség eredendően kultúraközi sorsát a regionális be-
szédrenddel, mint diskurzív megelőzöttséggel szembesíti Esterházy Péter a 
Hrabal könyve és a Hahn-Hahn grófnő pillantása című regényében. Az előbbi 
a családregény narrációs kódjai mentén szerveződő „Hrabal-intertextus", sőt a 
politikai-kulturális „Közép-Európa-diskurzus" egyfajta átesztétizálása éppen 
úgy, mint az utóbbi, amely a családtörténeti vonatkoztathatóság mellett a 
nevelődésregény és az útirajz („Duna-regény") szövegszervező sémáinak dere-

57 Strutz idézett tanulmányában az Alpok-Adria-régió interkulturális praxisának három példáját elem-
zi, Peter H A N D K E : Die Wiederholung című elbeszélését ( 1 9 8 6 ; magyarul: Az ismétlés. Bp., 1 9 9 0 . ) , Fulvio 
T O M I Z Z A : La miglior vita című regényét ( 1 9 7 7 ; magyarul: A jobbik élet. Bp., 1 9 8 2 ) , illetve Pier Paolo 
PASOLINI: La meglío gioventú ( 1 9 5 4 ) és La nuova gioventü ( 1 9 7 5 ) című versesköteteit. 

58 Vö. G Ö R Ö M B E I András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. 197-200. 
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gulatív alakban való újraírásával jellemezhető. Mindkettő arra vállalkozik, hogy 
a tágabb kultúrmorfológiai jelentésű regionális horizontok, vagyis Közép- és 
Délkelet-Európa (német-osztrák, magyar és román) szövegvilágát, vagyis az 
egykori Monarchia „határvidékeinek" távlatát szembesítse a poszt-totalitáriánus 
beszédrend önértelmezési lehetőségeivel. Szintén részesül a regionalitás irodal-
mi diskurzusából Bodor Ádám: Sinistra körzet című regénye, amely a térségi 
(romániai-balkáni) topográfia szimbolizációs karakterét a depravált életmodel-
lek „realitásával" kapcsolja össze. Az idegen (többnyire román etimológiájú) ne-
vek alkalmazása az epikai imaginációt egy viszonylag zárt szociokulturális kód-
rendszerhez köti. Lényegében ez utóbbiból, egy szűkebb regionális közösség 
életének tematizálásából indul ki az utóbbi évek egyik legnagyobb magyar 
könyvsikere, Závada Pál Jadviga párnája című regénye. Ez a naplóregény a gö-
rög sorstragédiák mítoszképleteit aktualizáló szövevényes szerelmi história, s 
egyszersmind egy magyarországi szlovák-német-zsidó származású parasztpol-
gár-család 20. századi hanyatlásának - szociográfiai „hitelességű" - társadalmi 
tablóba ágyazott története. Závada regénye három naplóíró különböző távlatú 
és szerkezetű nyelvi világainak egymásba íródó, korrigálódó hermeneutikai 
összjátékára épül. Az egykori életösszefüggés közvetíthetőségének problémájá-
val éppen a dolgokhoz való nyelvi hozzáférés tapasztalata révén szembesül a 
színre vitt olvasó.59 

A fenti példák persze korántsem merítik ki a kánonok osztottságán túlható új 
irodalmi regionalitás diskurzusát, legfeljebb arra figyelmeztetnek, hogy az olva-
sás komparatisztikai igénye nemcsak a szövegpoétika, hanem a szociokulturális 
összefüggések értelemalkotó potenciáljára is támaszkodik. Mivel az időbeli és 
térbeli elválasztottság az olvasót a saját és idegen interakciójának lezárhatatlan 
folyamatában tartja, ezért állandóan kiszabja rá a nyelvi és kulturális határok és 
identitások viszonylagosságával való szembesülést.* 

59 Osztatni András naplójába a felesége, Jadviga ír bele, s a beleíródás és törlés dialektikáját folytatja a 
napló újabb olvasója, a kisebbik fiú, Miso, aki a napló „idegen" részeinek „ügyetlen" fordítója is egyben. 
Az írás és olvasás retorikája részben hasonlít a Strutz által idézett Handke-műre, Az ismétlésre, amelyben 
a főhős háborúban elveszett fivérének nyomába ered (miközben keresi egy 18. század eleji szlovén pa-
rasztfelkelés nyomait is). E rekonstrukciós művelethez felhasználja a nyelvköziség dokumentumait: a fi-
vére által ráhagyott iskolásfüzetet és a maribori/marburgi mezőgazdasági szakiskola szlovén-német szó-
tárát, 1894-95-ből. 

* E dolgozat megírása idején Bolyai-ösztöndíjban részesültem. 
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KÉRÜGMA ÉS LITERALITÁS 

„... igéből szóba loptad / világod..." 
(Kovács András Ferenc: Virrasztás. Rilke visszhangján) 

Kérügma és irodalmiság, vallási és esztétikai tapasztalat viszonya csak az utób-
bi évszázadban számos mélyreható változáson ment keresztül, amely változások 
kölcsönösen érintették mindkét „értelemvilág" vagy antropológiai diszpozíció 
(ön)megértését. Ezek az elmozdulások nem puszta egymásmellettiség eredmé-
nyei, inkább komplex összjáték folyamatában alakulnak. Bizonyos egymásra-
utaltságuk így az állandó dialogikus transzgresszió jegyében teszi képlékennyé 
a közöttük húzódó határokat, pontosabban: helyezi át azokat a mindenkori 
megértés teljesítményében, ennek produktivitásától függően. Vallási és esztéti-
kai tapasztalat kapcsolata „az antropológia korszakában"1 persze fenyegethet az 
egyirányú vagy akár kölcsönös megrövidítés veszélyével, hiszen ahogy filozófia 
és hittudomány viszonya mindig csak aszimmetrikus lehet, úgy legalább annyi-
ra igaz ez esztétika és teológia közös összefüggéseire is. Ez nem jelenti azonban 
az önkényes kisajátítás feltétlen gyanúját, inkább a produktív interakció lehető-
ségfeltételét képezi: az aszimmetrikus viszonylat éppen ama párbeszéd komo-
lyan vételét, a belőle való kilépés és fölékerülés lehetetlenségének belátását jel-
zi. A továbbiakban ezért nem az afféle egyoldalúságokat vizsgálnánk - mintegy 
az ideológiakritika nézetéből - , ahol például az ateista szemlélet egyes formái-
nak messzemenő kériigmatikus implikációit lehetne felfedezni vagy - fordítva -
bizonyos vallási teorémák (a szubjektivitás felől megértett) istenképzetének kér-
désességét taglalni. Inkább néhány olyan - különben jólismert - esetre utal-
nánk, ahol a kölcsönös interakció a kétféle megértési érdekeltség között való-
ban az előzetes megértésre irányuló kérdéseket fogalmaztat(ott) meg. 

Bultmann A hermeneutika problémája című klasszikus írásában „az emberire 
mint saját létre irányuló kérdést" köztudomásúlag a mindenkori szöveg megér-
tésének mint önmegértésnek a konstituenseként tételezi. A kérdés már mindig 
is a kérdező saját előzetes megértését előfeltételezi, mint olyan érdekeltséget, 
amely egyáltalán „képes meghallani a szöveg igényét".2 A másság és saját ta-

'Vö. Wolfhart P A N N E N B E R G : Theologie und Philosophie. Ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen 
Geschichte. Göttingen, 1996. 294-367. 

2 Rudolf B U L T M A N N : A hermeneutika problémája. In: C S I K Ó S E I Ü - L A K A T O S László (szerk.): Filozófiai 
hermeneutika. Bp., 1990. 110. 
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pasztalat közötti közvetítés eszerint jóval szabadabb viszonylatok közegében 
engedi szóhoz jutni a kérdező megértést. Egy helyütt Bultmann azt írja, „valójá-
ban a megértésnek ez a módja felel meg az igazán költői müveknek" (101.), 
vagyis a szöveg alteritásához való helyes hozzáférést az értelmezői szabadság 
megfelelő kommunikatív artikulációjától teszi függővé. Nem annyira a szöveg 
autoritása általi primér megszólítottságról vagy (nem csak) szöveg és interpretá-
ció „tárgyának" közös vonásairól van szó, hanem megértés és értelmezés más-
fajta viszonyáról. Mint Jauß megjegyzi, Bultmann teológiai hermeneutikája itt 
különösen közel kerül az esztétikai megértés paradigmájához. Nem csoda tehát, 
hogy - mivel Bultmann az Isten nevében szóló szöveg igényét is kiszolgáltatja a 
kérdezésnek mint alapvető antropológiai adottságnak3 - a teológia idegenke-
dett a befogadói megszólítás primátusának elismerésétől.4 Nyilvánvalóan első-
sorban hittudományi okokból (eszerint Isten előzetes megértése kell, hogy kon-
dicionálja a rá irányuló kérdezést, az önmegértés mozgatóját), ugyanakkor 
mégis jogos lehet az észrevétel, hogy ebben nem játszott-e szerepet az esztéti-
kai tapasztalathoz való „határviszony" (Jauß) látens érzékelése is. Ama megérté-
si formához való kapcsolódásé tehát, amely a nyelviségnek mint kommunikatív 
köztességnek részben más funkciókat tulajdonít vagy másképp aknázza ki eze-
ket. (Innen nézve a bultmanni premissza, mint Jauß állítja, még ebben az eset-
ben is megcáfolhatatlan marad a teológiai hermeneutika számára. Ezt úgy lehet 
magyarázni - felfüggesztendő azt a vádat, miszerint Bultmann egyoldalú módon 
„esztétizálta" volna a vallásos szövegek befogadását vagy végső soron az Isten-
hez való viszonyt —, hogy „a hermeneutika problémája" itt egyértelműen a 
dologban való önmegértés közegében marad5 és nem vált át a másság mint 
beszéd (annak hogyanja) értelmezésévé, a másban való önmegértés irodalom-
hermeneutikai horizontjába.) 

Nem véletlen ekképp, hogy teológiai és filozófiai (illetve irodalmi) megértés 
érdekes összjátéka a Bultmannra visszautaló Pannenberg Gadamer-recen-
ziójában is megfigyelhető. Pannenberg a szövegértelmezés és beszélgetés 
közötti különbségtételt hiányolja az Igazság és módszerben, szöveg és értelme-
zés aszimmetrikus viszonyára utalva: „Gadamer maga is elismerte, hogy 'a szö-
vegek nem úgy szólnak hozzánk, mint egy Te. Nekünk, a megértőknek kell őket 
előbb megszólaltatnunk'. Épp ezen utóbbi meglátás jelenti azonban azt, hogy a 
szöveg által hozzánk intézett 'kérdésről' metaforikusán szólunk: csak a kérdező 

3 „ . . . az ember nagyon is tudhatja, kicsoda Isten, nevezetesen a rá irányuló kérdésben." (Kiemelés az 
eredetiben.) BULTMANN: i. m. 1 1 1 . 

4 Vö. Hans Robert JAUSS: Ästhetische Erfahrung lind literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M., 1982. 
3 9 4 - 3 9 9 . 

5Vö. BULTMANN: i. m. 9 6 - 9 7 . Az interpretációt „a dolog előzetes megértése irányítja, ennek alapján for-
dul a szöveghez". „A dologhoz való viszony - amelyről a szöveg szól, illetve amely szempontjából a szö-
veget faggatják - a megértés feltétele." A dologban való (ön)megért(et)és és a másságban való önmegér-
tés különbségéhez lásd JAUSS: i. m. 6 7 9 - 6 8 0 . 
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ember számára válik a szöveg kérdéssé; önmagában véve még nem az."6 A re-
ceptív átsajátítás műveletének eme hermeneutikai elsőbbsége így a történeti 
közvetítés szükségességére utal, vagyis arra, hogy a hagyománytörténés önma-
gában nem lehet garancia az értelmezés mint „beszélgetés" létrejövéséhez. 
A másság megértése így a saját kérdezés és a szöveg „válasza" közötti aktív köz-
vetítésben történik - szöveg és befogadó aszimmetriája a kinyilatkoztatás auto-
ritásának megbontását jelentheti, a dialogicitás szabad játékterének kialakulását. 
Másfelől Pannenberg mégis az Istenre vonatkozó előzetes megértést tételezi az 
ember önmagára irányuló kérdezésének alapjaként,7 ami így ellentétbe kerülhet 
a kérdező pozíció primátusának elvével.8 Teológiailag ezeknek nem feltétlenül 
kell kizárniuk egymást, Pannenberg azonban sokkal inkább az értelmezendő 
vallásos szöveg igényét mint a dologban való megértetés lehetőségét védelme-
zi, amely, mint láttuk, Bultmannál is domináns volt, csakhogy nála az intentio 
recta és az intentio obliqua megkülönböztetése9 implicite lehetővé tette a szö-
veg vagy műalkotás esztétikai karakterének figyelembevételét és ezáltal a meg-
értés „tárgyán" való túlrugaszkodást. Pannenberg érzékeli is a határviszonyból 
adódó nézőpontváltást és a következtetés, amelyet ennek kapcsán levon,10 arra 
utalhat, hogy a teológiai hermeneutika nem a másság mint olyan megértésében, 
hanem a benne fellelhető közös megtalálásában, pontosabban: kikérdezésében 
és egyetemes keresztényi összefüggésekbe való beillesztésében lenne érdekelt. 
Jauß a maga részéről éppen a művészi jelleg (intentio obliqua-szerű) előtérbe 
kerülésében látja annak hermeneutikai esélyét, hogy a történetileg mássá vált 
hitvilág közvetíthetővé és aktuálisan megérthetővé váljék (hiszen a hit történeti-
sége magával vonja a vallás korábbi formáitól való elidegenedést, a történeti 
távolság így kevésbé hidalható át csupán a dologban való önmegértés hitbeli 
premisszája által).11 Másrészt az esztétikai jellegre való koncentrálás arra is lehe-
tőséget nyújthatna, hogy a szöveget vagy műalkotást a maga szemantikai poten-
cialitásában - amely az így konstituálódó beszédszerűség eredménye és egyben 
lehetőségfeltétele - lehessen a kérdező önmegértés kontrolljaként tételezni. 

8 PANNENBERG: Hermeneutika és egyetemes történelem. In: Filozófiai hermeneutika. 135. 
7 I . m. 126. 
8 Mint erre JAUSS (i. m. 398-399.) felhívja a figyelmet. 
' BULTMANN: i. m. 1 0 4 . Az intentio recta „feltételezi, hogy a befogadó személy hívő, aki a műalkotás-

ban a hite tárgyát képező istenit objektíven ábrázoltnak látja: a műalkotást egyáltalában nem látja műal-
kotásnak, s szükségleteinek például a Madonna olajnyomata ugyanannyira megfelelne, mint Raffaello 
festménye vagy Michelangelo Piétája. Ezzel szemben az intentio obliqua nem a műalkotás tárgyi jelenté-
sére kérdez, számára mindegy, hogy 'Apollóról vagy Szent Sebestyénről van-e szó, hogy objektíve Krisz-
tust, Mózest vagy éppen egy rabszolgát akart-e a művész ábrázolni': a közvetett odafordulás az 'ember-
ségre' kérdez, arra a 'szellemre', amelyből a mű keletkezett és amelynek kifejeződése". 

1 0 PANNENBERG: i. m. 1 2 5 . „Az intentio recta ilyen hermeneutikai elhalványulásában - azaz az Istenre, a 
világra és a történelemre vonatkozó kijelentésekre való beállítódás ilyen háttérbe szorulásában - s a szö-
vegek jelentésének mint az emberi jelenvalólét-megértés kifejeződéseinek előtérbe kerülésében a kér-
désfelvetés, az előzetes megértés antropológiai leszűkítése érzékelhető." 

"JAUSS: i. m. 398-399 . 
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Látszólag erre vállalkozik Paul Ricoeur, amikor „a kinyilatkoztatás eszméjé-
nek hermeneutikai megalapozására" tesz kísérletet. Ennek fő szándéka a kinyi-
latkoztatás-fogalom poliszémiájának fenntartása és ennélfogva az értelmezői 
szabadság visszaállítása lenne. Ricoeur eszerint megkülönbözteti az írás fogal-
mát (a szöveg autonómiája) a mű fogalmától (műfaj és műforma kontamináció-
ja) és végül a szöveg világától: utóbbi „az a világ, amelyre a szöveg mintegy ön-
magán túlmutatva utal".12 Ez nem „a szerző feltételezett szándékát" jelenti, 
hiszen a szöveg éppen az írás sajátos, szerzőjétől autonómmá váló funkcióit mű-
ködteti. Ez az autonómia Ricoeur szerint azonban éppúgy távol van a szerzőtől, 
mint az olvasótól, a szöveg önállósulása lesz az az erő, amellyel leválasztja ma-
gát „a szerző világáról" és véghezviszi az olvasó kimozdítását. Itt tehát egy szim-
metrikus mozgásról van szó: az olvasó éppúgy alárendelt marad a művel/szö-
veggel szemben, mint ahogy ez „a szerző korlátozott horizontját" maga mögött 
hagyta. Az olvasó és a szerző egymással szimmetrikus szerkezetben helyezked-
nek el a művel/szöveggel való viszonyukat tekintve13 (ez a szimmetria így való-
színűleg időbeli módon - az előtt vs. után értelmében - is felfogható). Innen az 
értekező már gyorsan eljut ahhoz a megállapításhoz, miszerint „a szöveg témá-
ja a hermeneutika tárgya. És a szöveg témája az a világ, amelyet a szöveg önma-
ga számára feltár".14 A szöveg és „világa" között eszerint olyan referáló viszony 
van, ami teljességgel egyirányú, hiszen abból az - ezúttal tehát fordított - aszim-
metriából táplálkozik, ami szöveg és „befogadója" között tételeződik.15 A szöveg 
„témájának" való ekkora fontosságtulajdonítás itt a vállalkozás hermeneutikai 
jellegét veszélyezteti, ugyanis a nyelviség konstitutív erejének mint létmódnak a 
szerepe kicsúszik az értelmező horizontjából. A megváltozás lehetősége lénye-
gében csak az olvasónak van fenntartva (persze úgy, mint akin a szöveg viszi azt 
végbe), ekképp a „világ" közvetítése nem nyelvi eseményt jelent, hanem az üze-
netvivő beszéd passzív elfogadásával, legfeljebb az általa kínált „szerep" átvevé-

1 2 RICOEUR.- A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. In: uő: Bibliai hermeneu-
tika. Bp., 1995. 34-35. 

1 3 RICOEUR máshol így ír erről: „A két szubjektivitás, a szerző és az olvasó közül egyik sem első az 
önmagánál való lét eredeti prezenciájának értelmében." „Az olvasó szubjektivitása az olvasás műve és a 
szöveg ajándéka abban a mértékben, amennyiben azon elvárások hordozója, amelyekkel az olvasó meg-
közelíti és befogadja a szöveget. Nincs tehát arról sem szó, hogy a hermeneutikát az olvasói szubjektivi-
tás szövegfölötti primátusán keresztül határozzuk meg, vagyis egy recepcióesztétikán keresztül. Nem 
vezetne semmire az intentional fallacy-пек egy affective fallacy-vel való helyettesítése. Önmagadat meg-
érteni magadnak a szöveg előtti megértését jelenti és azt, hogy a szövegtől egy olyan én/önmagad felté-
teleit kapod, amely különbözik az olvasásbeli én-tól." RICOEUR: Eseuri de hermeneuticá. Bukarest, 1 9 9 5 . 

2 8 . (Eredeti: Du texte ä Paction. Essais d'herméneutique II. Paris, 1 9 8 6 . ) 

1 4 R I C O E U R : A kinyilatkoztatás... 3 5 . - kiemelés L . Cs. 
15 „Amikor valaki megérti önmagát a szöveg előtt, akkor nem a saját véges megértését kényszeríti a 

szövegre, hanem kiszolgáltatja magát annak, hogy egy olyan tágabb ént nyerjen belőle, amely 'én' a szö-
veg megcélzott világának megfelelő, megcélzott létezési mód lehet. A megértés tehát éppen szöges el-
lentéte annak a megállapításnak, amelynek a szubjektum lenne a kulcsa. E tekintetben talán helyesebb 
azt mondani, hogy ezt az ént A szöveg témája konstituálja." R I C O E U R : A kinyilatkoztatás... 4 2 . 
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sével egyenértékű.16 (Részben hasonlóan a Biblia „nagy kódját" tárgyi, illetve 
monologikus szembesítésként értelmező Northrop Frye felfogásához.17) Kérdés 
tehát, hogy a produktív recepció - egyáltalán: a befogadási folyamat reflektálá-
sa - nélkül miként képes kifejteni a szöveg a maga hatását vagy megalkotni „vi-
lágát" (noha e kettő nem feltétlenül esik egybe), identitása miképpen változhat 
meg, ha nem a recepcióval való találkozásban. 

Ricoeur ugyan számtalanszor hangsúlyozza, hogy ilyenkor korántsem refe-
renciális Mitweltről, hanem világban-való-létről van szó,18 a referencialitás - jól-
lehet nem a denotáció, de egy adott vagy implicite előfeltételezett projektum 
módján - mégis meghatározó jegye marad nyelvfelfogásának. Kérdés lehet ek-
képp, hogy a nyelvben elkülöníthetjük-e „az adottat a lehetségestől", mintegy a 
metaforikus átvitel értelmében, vagy, hogy a ricoeuri „nyelv másikát" a „kimon-
datlanra" felcserélve,19 el lehet-e kerülni az ontológiai felosztás nyelvbe való 
bevezetését.20 Nyelv és annak „másika", a „valóság" szétválasztása nagymérték-
ben emlékeztet „a szöveg előtt" való önmegértés modelljére, valamint az élő 
párbeszéd, illetve tapasztalati tér és elváráshorizont feltételezett szimmet-
riájára,21 amely a szövegértelmezés esetében nyilvánvaló aszimmetriába, aláve-
tettségbe vált át. Talán nem árt emlékeztetni itt arra, hogy szöveg és olvasó 

16 „A szövegek lehetséges világokról és az e világokban való tájékozódás lehetséges útjairól szólnak. 
[...] így az értelmezés nem más, mint a szöveg nem-nyilvánvaló valóságvonatkozásai által feltárt és felkí-
nált világok megragadása." R I C O E U R : Hermeneutics and human sciences. Essays on language, action and 
interpretation. Cambridge/Paris, 1981. 177. Idézi M A R T O N F F Y Marcell: Eredendő párbeszéd. Szimbólum és 
időbeliség Paid Ricoeur hermeneutikájában. Protestáns Szemle 1995/1. 55. 

Érdekes módon a hittudós Gerhard Ebeling például részletesebben reflektálja a szöveggel való talál-
kozás mibenlétét és az ebben kialakuló megértés szerkezetét. A szöveggé vált „szótörténés" interpretá-
cióját „utánamondó ismétlésként" lehetne meghatározni, hiszen „a döntő mozgásirány a befogadó moz-
gása a [történeti] forrás mögé". Ekképp „a tulajdonképpeni kérdezett dolog már nem biztos, hogy az lesz, 
amit a szöveg mondani akar, hanem az, amit elárulni kényszerül". G. E B E L I N G : Hermeneutische Theologie? 
In: H . - G . G A D A M E R - G . B O E H M (szerk.): Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. Frankfurt 
a. M., 1978. 329-, 337. Mindennek az szolgál alapjául, hogy az Istennek való a „szóeseményre" van ráutal-
va; a szó „az, ami a megértéshez utat nyit, azt átadja, tehát megértet". ,Jn 1,14 szerint az ige testté lett, s 
ez azt jelenti [...], hogy itt az ige úgyannyira teljes értelemben történt, hogy igének lenni és embernek len-
ni eggyé lett. Ez azonban nem enged meg semminemű analóg átvitelt kétféle szó - az ebben rejlő meta-
fizikai félreértést feltárandó, mondjuk ki: mennyei szó és földi szó - viszonyára. Amikor a Biblia Isten igé-
jéről beszél, fenntartás nélkül a szóról mint szóról beszél, szó-természetére nézve teljesen normális [...] 
természetes, beszélt, ember és ember között történő szóról." EBELING: Isten szava és a hermeneutika. 
(1959) In: uő: Isten és szó. Bp., 1995. 23., 29. 

17 Vö. KULCSÄR S Z A B Ó Ernő: (EeDadott hagyomány? A keresztény művelődésszerkezet örökségének 
néhány kérdése 1944 utáni irodalmunkban. In: uő: A megértés alakzatai. Debrecen, 1998. 90-91. 

1 8 R I C O E U R : Eseuri de hermeneuticá. 2 1 - 2 2 . , 1 5 9 - 1 6 0 . 
19 Vö. M A R T O N F F Y Marcell: Megértésküszöb. Protestáns Szemle 1996/3. 197-198. 
20 Vö. R I C O E U R : Metafora és filozófia-diszkurzus. In: B A C S Ó Béla (szerk.): Szöveg és intetpretáció. Bp., 

1991. 84-85 a nyelvnek ö n n ö n másikához, a valósághoz fűződő kapcsolata általában érinti a referen-
cia lehetőségfeltételét, tehát a nyelv jelentését a maga egészében." [Kiemelés - L. Cs.l „Ahhoz, hogy va-
lami kimondottá váljék, léteznie kell." 

21 „A 'tapasztalati tér' és 'várakozás-horizont' történetmondást strukturáló egyensúlya a másik ember 
szavának meghallgatásában és a várakozásnak értelmet adó képzelet megosztásában - a „látomás közös-
ségében" (N. Frye) - alakul ki." „A tapasztalat terének és a várakozás horizontjának kényes, a tradi-
cionalizmus és a múlttal szakító utópiák által egyaránt veszélyeztetett egyensúlyát a 'jövőre irányuló vára-
kozásainkban és a múlt felé forduló ér telmezéseinkben megszülető, összekapaszkodó jelentések 
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aszimmetriája a befogadói kérdés elsődlegességének irodalomhermeneutikai 
horizontjában nem azt jelenti, hogy mintegy az olvasó „beszélne" a szöveg „he-
lyett", hanem inkább azt, hogy az olvasónak magának kell a szöveg szólamát 
inszceníroznia, ahhoz hogy utóbbi megszólaljon. 

A szöveg státuszából következő megfordulás - a szerző korlátozott horizont-
jának elhagyása egyenes arányban történik az olvasó megváltoztatásával - fel-
idézi azt a kiazmikus viszonyt, amelyet Ricoeur metaforaértelmezésében lehet 
megfigyelni. A metaforikus átvitel struktúrája megegyezik az olvasói én-nek a 
szöveg „világa/témája" általi konstituálódásának elvével: „a metaforikus állítás 
magát a valóságot értelmezi újjá, annak ellenére vagy épp azért, mert megszün-
teti az állítás szó szerinti értelmezéséből adódó jelentést".22 A metafora újjáértel-
mező erejét nincs okunk vitatni Ricoeur elgondolása kapcsán, problemati-
kusnak az tűnik inkább, hogy a metaforikus jelentésképződés folyamatát, 
méginkább újraíródásának textualitását (a derridai ,,usure"-t) б szekvenciális 
módon véli leírhatónak. Ennek premisszája lényegében szó szerinti és átvitt ér-
telem megkülönböztetése: mely szétválasztásnak Ricoeur Az élő metaforában 
csupán pragmatikus értelmet tulajdonít,23 de ennek ellenére a metaforikus jelen-
tésképződés útja ugyanúgy a „szó szerintitől" vezet az „átvitt" felé, az adottról a 
lehetségesre (amely lehetséges aztán ismét adottá lesz): „a betű szerinti értelem 
hamissága egy címke téves alkalmazását jelenti; a metaforikus igazság pedig 
ugyanazon címke új helyének kijelölését, jelentésátvitel útján".24 A metafora ek-
képp „szemantikai újítás", csak így válhat „élővé". Az „új" (jelentés) minősége 
Ricoeur számára a legfontosabb posztulátum a jelentésátvitel tekintetében, hi-
szen a halott metaforák („a szék lába", „a kancsó füle") szerinte nem tekinthetők 
igazi metaforáknak. „Az igazi metaforák leleményes metaforák [...] Kétségtelen, 
hogy az ismétlődések következtében a leleményes metaforából előbb-utóbb ha-
lott metafora lesz."25 A metaforában kifejezett „új" ugyanakkor az „elhasználó-
dás" következtében régivé lesz, meg is „hal": ezért mondhatja Ricoeur, hogy „a 
metafora a pillanat teremtő műve". A metafora ekképp egy pillanat lesz, egy 
„most", a teremtő, élő nyelv működésében. Ez utóbbinak azonban - lehetne el-

(intersignifications)' szavatolják." M Á R T O N F F Y : Eredendő párbeszéd. 59., 57. Mártonffy/Ricoeur elképzelé-
sével ellentétben Koselleck egyértelműen és ismételten „aszimmetriáról" beszél, a múltbeli tapasztalat 
horizontjának váratlan és előreláthatatlan események általi áttörésének és felülírásának értelmében, eny-
nyiben nála valóságos nyitottságról van szó, nem (csupán) a kontinuitás helyreállításáról. Vö. Vergangene 
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt а. M., 1979. 355. sk. 

2 2 R I C O E U R : Bibliai hermeneutika. 9 6 . 
2 3 R ICOEUR: Metafora és filozófia-diszkurzus. 7 4 . A Bibliai hermeneutika szerint az újszövetségi para-

bola esetében a szemantikai „feszültség" nem „a tartalom és a foglalat" összekülönbözését jeleníti meg, 
„s a közlemény betű szerinti és metaforikus értelmezése közt is csak kis mértékben idéz elő feszültséget" 
(kiemelés - L. Cs.). A tulajdonképpeni „feszültség" „teljes mértékig a valóságképben, a fikció közvetítet-
te belátás (insight) és a dolgok hétköznapi szemlélete között áll fenn". (105.) A szerkezet és működési el-
ve azonban érintetlen marad, lehetne ehhez hozzátenni, még ha nem kimondottan szószerintiség és 
metaforicitás elkülönítéséről esik is szó. 

2 4 R I C O E U R : Bibliai hermeneutika. 9 8 - 9 9 . 
251. m. 93. 
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lenvetni - az is sajátja, hogy, hogy a „régit" nem egyszerűen megszünteti, azért, 
hogy feltétlenül újat tárjon fel, hanem átértelmezi azt, másként teszi hozzáférhe-
tővé. Ricoeur elemzésében tehát ennek a közvetítésnek a szerepe sikkad el, ami 
pedig lehetetlenné tenné a metafora (újszerűségének) lokalizálását, beillesztését 
egy szekvenciális, „most"-pontok által megnyilvánított „időiségbe", amelynek 
probiémátlan szimmetriája (egyrészt az „új" progressziója, másrészt az „elhasz-
náltatás", ismétlődés regressziója) kontrollált jellegű marad. A „nyűttség" fogal-
ma tehát „egy metafora, mely egy folytonosságpárti előfeltevést hoz magával: egy 
metafora története lényegileg nem a kimozdítás sajátosságaival rendelkezik, sza-
kadásokkal, újrabeírásokkal egy heterogén rendszerbe, mutációkkal, eredet nél-
küli eltérésekkel, hanem inkább olyan, mint az óseredeti értelem előrehaladó 
kopása, szabályszerű szemantikai vesztesége, szakadatlan kimerülése".26 

A Derrida-féle dekonstruktiv „elhasználódás" („usure") tropológiai játéka kizár-
ja az ilyen típusú Iinearizálódást és a „re-trait" kettősségében a metafora mindig 
is már metaforikus munka alá vett megvonódását létesíti.27 Itt már megerősöd-
het az a kezdeti sejtés is, hogy szó szerinti és átvitt értelem elválasztása, a meta-
fora funkciójának lokalizálása, valamint „élő" és „holt" metaforák szembeállítása 
a metaforikus hatást a tudat szintjére korlátozza vagy legalábbis uralhatóként té-
telezi. A „leleményes" jelző erre utal, és az, hogy a „kategória-csalás" több eset-
ben „szándékos melléfogás"-ként értelmezi magát,28 vagyis „a szó szerinti 
hamisság" a költők „hazugsága" hagyományos toposzának megfelelően „igazsá-
got" tár fel vagy ebbe fordul át. Ez az intencionalitás lesz az, amely a „régi" (szó 
szerinti) törlésében és az „új" (metaforikus) felismerésében vagy megalkotásá-
ban szervezi punktuális időbeliséggé a metaforikus jelentésképződés folyama-
tát. Éppen azért, mert a megértés nem annyira az őt magába foglaló és rajta túl-
futó nyelvi történésben megy végbe, hanem létezőkkel (vö. „valóság") 
konfrontálódik. A „most"-sor szubjektivitás felől megértett fenomenalitása 
Heidegger szerint nem képes megmagyarázni a temporalitás létrejövését, mivel 
az időt kéznéllevóséggé redukálja.29 

Ezek az apóriák valószínűleg nem elégségesen tisztázott hermeneutikai elő-
feltevésekből származnak: vagyis szöveg és interpretáció viszonyának felfogásá-
ból. Eme viszony előzetes megértése kondicionálja aztán szöveg és olvasó 
párbeszédének értelmezését. Az a paradoxon, mely szerint ezek kezdeti szim-
metriája úgy válik aszimmetriává, hogy utóbbit valamely másság már nem fogja 
feltételezni (azaz nem szolgáltatódik ki kérdezés és másság kölcsönviszonyá-
nak), ezért arra a következtetésre juttathat, hogy a mihamarabbi applikáció 

2 6 D E R R I D A : A fehér mitológia. In: Т Н О М К А Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei V Pécs, 1997. 15. 
2 7 DERRIDA: Der Entzug der Metapher. In: Volker B O H N (szerk.1: Romantik. Literatur und Philosophie. 

Frankfurt а. M., 1987. 327-339. 
2 8 RICOEUR: Bibliai hermeneutika. 92. Az Élő metafora a következőképpen magyarázza az „egy isme-

retlen referenciális mező nyelvbe való behozását": „Egy tapasztalat kifejezésének kívánalmáról van szó, 
mely nem több, mint valami megérzett; anticipált értelme a megkettőzött jelentés kiváltotta jelentésdina-
mikában vázolódik fel". Metafora és filozófia-diszkurzus. 81. 

29 Vö. H E I D E G G E R : Lét és idő. Bp., 1989. 533-544., 668-676. (65. § és 81. 5) 
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posztulálása érdekében (vö. az „új" szerepével a metafora, illetve a szöveg által 
átformált, „új" én kapcsán) Ricoeur reflektálatlanul hagyta szöveg és olvasó dia-
lógusának konstitutív elveit. Kivált a befogadás oldaláról: a receptív aszimmet-
ria a termékenyebb megértési érdekeltség nézetéből éppen a másság „közbejöt-
tében" érdekelt, ellentétben a „világként" vagy „témaként" felfogott kérügma 
egyirányú közléseseményével. Az előzetes megértés meghatározottsága így két 
paradigma konfliktusában mutatkozik meg, amelyben akaratlanul is a teológiai 
mozzanat válik dominánssá. (Az igazán paradox talán az lehet, hogy a nem-teo-
lógus Ricoeur Ebelinghez és másokhoz képest mintha reaffirmálná a kérügma 
monologikus státuszát, persze immár a szövegértelmezés távlatában. Olymód, 
hogy - noha a „bibliai hermeneutika" szempontjából teljességgel megérthető a 
szöveg szolgálatának követelménye - nem igazán esik szó arról, hogy milyen 
prediszpozíció képes ébren tartani az „üzenet" aktualizálásának megújíthatósá-
gát, a „szóesemény saját hermeneutikai potenciájának nyitva-tartását".30) Nem 
az „irodalmi" olvasásmód számonkérése a lényeges itt, inkább a Ricoeur fel-
vázolta „hermeneutikai" folyamat nyelviségre való fokozottabb (vagy „ere-
dendőbb") vonatkoztatásának - a „szótörténés" szövegjelentést és befogadói 
előfeltevéseket virtualizáló kölcsönösségének - hiánya, pontosabban: ennek 
„szóvá tevése". 

A szöveg státuszának az irodalom kommunikatív jellegében betöltött szerepét 
hatékony módon elemzi a Gadamer-féle filozófiai hermeneutika. Eme felfogás 
számára a megértés mindig nyelvi végbemenésként artikulálódik, tehát nem va-
lamely adottság vagy kinyilatkoztatás egyirányú alkalmazásában merül ki, ha-
nem történésként az előreláthatatlan jelentések alakulását és kialakítását impli-
kálja. A szöveg nem valamely „világot" alapoz meg, hanem az interpretáló 
„folytonos együtt-beszélésére" van ráutalva, s így elsősorban a beszélgetésben 
létezik: az irodalmi szöveg „voltaképpen mindig csak a hozzá való visszatérés-
ben van jelen"31, ami egyet jelent annak „a nyelvbe való visszatérésével".32 

A gadameri hermeneutika eme - már az Igazság és módszer utáni - felisme-
rései eléggé ismertek ahhoz, hogy itt eltekintsünk részletes rekonstruálásuktól, 
inkább egy olyan komponensre összpontosítanánk, amely szignifikáns módon 
hordozza magában a dolgozat elején jelzett interdiszkurzív összjátékot, és amely 
sokatmondó feszültségben áll eme filozófia fenti és más belátásaival. Az „emi-
nens" szöveg fogalmáról van szó. Mint Jauß utal rá, az „eminens" szövegnek tu-
lajdonított „eredendő fölény és az eredet(i) szabadság(a)",33 amely azt más ha-
gyományozási formáktól megkülönbözteti, az autoritativ szövegek teológiai 
hermeneutikájához való közeledés gyanújába eshet.34 Az eminens szövegek ef-
féle kitüntetése ugyanis ellentétbe kerül a megértés történetiségével és ennek 

3 0 EBELING: Hermeneutische Theologie? 3 2 8 . 
3 1 G A D A M E R : Text und Interpretation. In: uó: Gesammelte Werke. 2. Hermeneutik. Tübingen, 1 9 8 7 . 3 5 1 . 
3 2 G A D A M E R : Hermeneutika és dekonstrukció. Alföld 1 9 9 7 / 1 . 3 3 . 
33 Vö. G A D A M E R : Utószó. In: uő: Igazság és módszer. Bp., 1984. 387. 
3 4 J A U S S : Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 26-27., 398. 
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dialogikus produktivitásával, mint ahogy a passzív „horizontösszeolvadás" 
modellje is az aktív megértéshez nélkülözhetetlen horizontelválasztással.35 Az 
„önmagát jelentő és önmagát értelmező" klasszikus - amely „az állandó közve-
títésben maga hajtja végre a történeti távolság leküzdését"36 - Igazság és mód-
szerbeli példája valóban közel állt a „megszólítottságból" fakadó fölérendeltség 
képzetéhez, amely így a történeti tapasztalat fő kontinuitásképző potenciálja-
ként értelmeződött. Ezt illusztrálta a „horizontösszeolvadás" metaforája: noha az 
ebben rejlő totalizációs mozzanat nem képes választ adni a horizontfüggő ta-
pasztalatnak a dialógust temporalizáló, el-különböztető jellegére, hiszen az 
alapjául szolgáló - a részlegességből fakadó - interakciót szünteti meg. Mint 
Stierle jelzi, „egy ilyen összeolvadásnak éppen a horizonttapasztalat karakterét 
magát kellene megszüntetnie".37 Gadamer a '80-as évekre azonban sokban fi-
nomabbá és árnyaltabbá tette olvasáselméletét, amit a szöveg „nyelvbe való 
visszatér(ít)ésének" posztulátumával lehetne jellemezni és ez utóbbi mozzanat-
ból eredő konzekvenciákat fejtette ki. Ezért itt megintcsak szűkíteni kell a vizs-
gálódás szemhatárát és csupán arra kérdezni, hogy - noha, mint ismételten 
hangsúlyozzuk, a gadameri felismerések összefüggése nem merül ki ebben - az 
„eminens" szövegek korábbi meghatározása érezteti-e az örökségét az újabb fel-
vetésekben vagy pontosabban: a kétféle megértésmód Jauß által említett feszült-
sége fellelhető-e azokban. A gadameri szövegértelmezés eme megújított formá-
jában irodalomhermeneutikailag nagyon is relevánsnak tekinthető. Az, hogy 
némely pontokon mégis problematikusnak tűnik, korántsem valamiféle át-nem-
gondoltságból, mint inkább azon perspektíva élességéből következik, amely 
esztétika és hermenutika viszonyát főleg az utóbbira való tekintettel artikulálja.38 

A mű medialitásának és receptív konstituálódásának fokozottabb figyelembe-
vétele ekképp túllépett a dologban való önmegértés elvén - a '80-as évek 
Gadamer-írásaiban az „igazság" (Wahrheit) fogalma részben kikerül az előtérből 
és átadja helyét az „értelem"-nek (Sinn), amely hangsúlyosan szöveg és interpre-
táció kapcsolatában létrejövőként értelmeződik.39 Ezzel párhuzamosan „hori-
zontösszeolvadásról" sincs szó, bár a Szöveg és interpretáció még kifejezetten 
utal rá, jóllehet a „nem-irodalmi" szövegekre vonatkoztatva. Ekképp sokkal in-
kább az olvasás fenomenológiájára helyeződik a hangsúly. Az olvasás beszéddé 
válik: az írás materiális fakticitásának nyelvbe való visszatérésével, a nyelv meg-

351. m. 26-27. 
3 6 G A D A M E R : Igazság és módszer. 2 0 6 . A klasszikus analóg vallási funkciójáról vö. Gunter S C H O L T Z : Die 

theologischen Probleme des Klassik-Begriffs. In: R . B O C K I I O L D T (szerk.): Über das Klassische. Frankfurt 
a.M., 1 9 8 7 . 1 1 - 3 4 . A Gadamer-féle eminens szöveg „igazságának" érvényre juttatása mint applikáció 
ezért nem feltétlenül az értelmezői szabadságban, az esztétikai dimenzió le-nem-zártságában gyökerezik. 
Vö. Rainer W A R N I N G : Zur Hermeneutik des Klassischen. In: Über das Klassische. 7 7 - 1 0 0 . különösen 
8 7 . , 9 2 . 

37 Karlheinz STIERLE: Ästhetische Rationalität. München, 1997. 31. 
38 Vö. Igazság és módszer. 126., valamint az Ästhetik und Hermeneutik (1964) című tanulmányt. In: 

Gesammelte Werke. 8. kötet. Ästhetik und Poetik /. Kunst als Aussage. Tübingen, 1993- 1-8. 
39 Ezt részben a recepcióesztétikával és a dekonstrukcióval való szembesülés eredményének is tarthat-

juk. 
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szólalásának „belső hallásával" lesz ekvivalens. A jelszerűség kontingenciájának 
feloldása Gadamer szerint „olvasás és hallás belső összefüggésében" megy vég-
be, és ennek kitüntetett színtere az irodalom: „ahol irodalommal van dolgunk, 
ott találja meg az írás néma jelei és minden nyelv hallhatósága közötti feszültség 
a maga beteljesült feloldását. Az értelmet nemcsak olvassuk - halljuk is".40 Ez a 
„beteljesedettség" strukturálisan hasonló a horizontösszeolvadás képzetéhez, de 
inkább applikációs értelme van, a szó „önprezenciájának" nyelvi-receptív meg-
valósulására vonatkozik. Hogyha azonban az olvasás alapvetően feszültséget 
jelent, képes-e a hang-kölcsönzés feloldani azt, mintegy kiteljesíteni az értelem-
adás folyamatát? Nem kellene-e minden ilyen megszólaltatásnak „a mű disz-
kontinuitásába"41 visszatérnie? A nyelvbe való átváltozásban mindig visszama-
rad valamely kontingencia, ez ugyanis nem tárgyi-materiális rekvizitumot jelent, 
hanem a megértés parcialitását. Ennek működése az olvasás megnyitotta játék-
tér és a tulajdonképpeni értelmezés mindenkori differenciáján múlik, amely a 
mű intern diszjunkciójának felel meg. (Gadamer elutasítja azt, hogy az irodalmi 
szövegben különbség létezhetne „a kimondott és a mondottság hogyanja" 
között42 - nyilvánvaló, hogy ezzel a strukturalista fonologizálást, illetve a poeti-
záló manírt akarja elkerülni, a mű valódi hatásának megértése érdekében. Még-
is felvethető — egy másik nézetből - , hogy ha a szöveg és recepció konvergen-
ciájának eredménye, a „mű" önmagában kontinuitást feltételez is, igaz lehet-e ez 
„szöveg" és „mű" viszonyára is? Ebből fakadhat az, hogy a mondottak és a mon-
dottság hogyanjának egysége helyett ezek viszonyának, kölcsönös feltételezett-
ségének előreláthatatlan megváltozásával, nem-identikus voltával kell számolni 
az olvasás folyamatában. Az esztétikai tapasztalat így lehet képes a már ismert 
produktív distanciálására, illetve az idegen másságának nem-identifikáló közve-
títésére.) A kontingencia úgy válik eszerint performativitássá, hogy - mivel kog-
nitív módon nem fedhető le - ez a performatív keletkezés a maga részéről min-
dig a kontingens-parciális mozzanatra lesz visszavetve. Amely megkettőződés 
nem egyszerű (ön)reflexív mozgás csupán: az olvasói kérdés elsődlegességének 
(és megújíthatóságának) motivációját képezi. A produktív esztétikai megértés, 
mint a szöveg többértelműségének és szemantikai potencialitásának felmutatá-
sa ebből nyeri a maga energiáit. Olvasás és értelmezés különbsége is innen ke-
letkezik, ezért az applikáció sosem képes olvasói identitást és olvasói szerepet 
maradéktalanul egyesíteni: ezek megváltozása nem tüntetheti el a köztük levő 
aszimmetriát, amely az újra-másként-értés relevanciájának lesz a közege (amely-
nek temporalis feltétele azonban az applikáció megváltoztató erejéből szárma-
zott). 

40 Gadamer: Hören - Sehen - Lesen (1984). In: Gesammelte Werke. 8. kötet. 274. 
4 1 STIERLE: i. m. 6 3 - Vagy a fakticitásba, Günter Figallal szólva, aki A gadameri „eminens szöveg" impli-

kációit igyekszik fellazítani. Vollzugssinn und Faktizitdt. In: uő: Der Sinn des Verstehens. Stuttgart, 
1 9 9 6 . 4 4 . 

4 2 GADAMER: Text und Interpretation. 352. Vö. még Az eminens szöveg és igazsága (1986) című írást, 
ahol Gadamer „a szellemi képződmény érzéki és szellemi alkotóelemeinek lebegő egyensúlyáról" beszél. 
In: A szép aktualitása. Bp., 1994. 196-200. 
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Az „esztétikai racionalitás" szempontjából ezért valószínűleg vízválasztó je-
lentőségűnek lehet tartani a dologban való (ön)megért(et)és premisszájának 
relativációját; a mássággal és esztétikai közvetítettségének hogyanjával való 
receptív szembesülést, amely összjáték a befogadói kérdezés konstitutív funk-
ciójára lesz ráutalva. Az alteritáshoz való viszony mint önmegértés ezért nem je-
lentheti a befogadói „excentrikusság" felszámolását — ezzel összefüggésben 
nyerheti vissza a szöveg/mű a maga valós potencialitását, elkerülendő azt, hogy 
ez valamely „igazság" kijelentésében vagy akár létrehozásában merüljön ki. 

A különböző értelemvilágokból és megértési érdekeltségekből származó el-
térő kérdésirányoknak a fenti esetekben szemléltetett összekapcsolódásai vagy 
konfliktusai a „tisztán" esztétikai diszpozíció elvi lehetetlenségére utalhatnak. 
Az itt adódó kézenfekvő következtetés ezért az lehet, hogy ezt a tapasztalatot 
nem feltétlenül kell megszüntetni, inkább ennek ideologikus formáit kell elke-
rülni, ugyanakkor a kérdésirányok lehetséges „kereszteződésének" termékeny 
mozzanatait feltárni. Azt, hogy nem puszta elméleti tetszőlegességről van szó, az 
bizonyíthatja, hogy mindezen problémák legerősebben a történeti értelmezés-
ben (vagy az értelmezés történetiségében) jelentkeznek és kölcsönösen meg-
határozzák egymást. Eme hosszas teoretikus előkészületeknek tehát egy 
markáns hatástörténeti példához kell átvezetniük, amely jelenség aktuális értel-
mezhetősége az esztétikai tapasztalat történeti horizontváltásában bizonyosan 
kulcsfontosságú. 

* * * 

Noha az újabb Pilinszky-irodalom frazeológiáját még mindig a „mindenség", az 
„egyetemes" és szinonimáinak topikája határozza meg,43 láthatólag ritkán törté-
nik arra kísérlet, hogy ezt a költészetet a maga líratörténeti konfigurációiban le-
hessen megérteni.44 Ez utóbbi ugyanis korántsem mondható egyértelműnek -
legalábbis a jelen kihívása felől nézve. Ezért lenne arra szükség, hogy Pilinsz-
kynek „a századelós örökségtől való elszakadásban" talán legfontosabb elődjé-
hez, József Attilához való viszonyát - ugyanakkor nem felejtve más kötődéseit -
pontosabb elemzésnek vessék alá. Erre - a maga igazi horderejében - itt sem 
kerülhet sor, csupán néhány felvetésre és különbségtevésre szorítkoznánk. 

43 Lásd például A TASI József szerkesztette 'Merre, hogyan?' Tanulmányok Pilinszky Jánosról. I3p., 
1997. című kötet számos írását. 

44 Vö. KULCSÁR S Z A B Ó Ernő véleményével: „amennyire nyilvánvaló, hogy Pilinszky költészete egyik le-
hetséges útját tárja elénk a századelós örökségtől való elszakadásnak, legalább ennyire bizonyos az is, 
hogy a fentebbi líratörténeti szituáltság máig megválaszolatlan, sőt gyakran még csak fel sem tett kérdé-
sek sorát rejti magában. Itt ... arra gondolunk [...] miként állhatott egy alapjában véve mélységesen 
kérügmatikus beszédmód annak a „keresztény agnoszticizmusnak" (Németh G. Béla kifejezése) a meg-
nyilvánítójává, amely éppen az önmagát látó - József Attila-i - vers megújításával segítette hozzá a ma-
gyar lírát annak költészettörténeti kiteljesedéséhez." Kérügma és abúzió. In: Tanulmányok Pilinszky Já-
nosról. 315-316. 
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A Pilinszky-líra kérügmatikus hangoltsága legalábbis többféleképpen magya-
rázható, főleg, ha egyidejűleg vizsgáljuk a poetizáltság más kérdéseivel. A Pi-
linszky-versek nyelvhasználata többnyire olyan figurációs eljárásokat fejleszt ki, 
amelyek a beszédhelyzetet egyfajta szemléleti osztottság megszólaltatójaként ér-
telmezik (vö. „Külön kerül..."). Az ilyen típusú elválasztás a hagyományosabb 
vallásos költészetben az „átvitel" tropológiájában gyökerezik, amely a hasonla-
tozó képiséget alapozza meg egyrészt és valamely egyirányú modalitásban 
(például a „vágy") jut kifejezésre másfelől, mint például Babits Ádáz kutyám 
című versében. „Az olyan kételemű, tehát megmagyarázott metaforák, mint a 
hasonlat vagy az appozíció a vallásos nyelvhez szorosan kötődő költői beszéd-
mód elemeinek is tekinthetők"45 - írja Szegedy-Maszák Mihály és itt mutatkoz-
hat meg Pilinszky nyelvhasználatának újszerűsége, amit nem kis mértékben 
valószínűleg a József Attila és Szabó Lőrinc poétikai nyelvével való „dialógus" 
tett lehetővé. Az „átvitel" helyettesítő művelete nemcsak a konkrét hasonlatozást 
jelenti, hanem a szöveg más szintjein - például önreflexív értelemben - is meg-
nyilvánul. Radnóti Nem bírta hát... című versében „kép" és „világ" elválasztása 
(amely megfelel „értelem" és „test" különbségének) meghatározza a lírai insz-
cenírozás mikéntjét. A vers zárlatában - szövegen belüli „idézet" gyanánt - a 
„kép" üzenete hangzik el, mintegy tanulság- vagy összegzésképpen, az elválasz-
tottság távolságából adva „hangot" ember és világ viszonyának: „mert minden 
arra int: / 'Ember vigyázz, figyeld meg jól világod..." Pilinszky Piétájában, amely 
hipertextuális kapcsolatot létesít a Nem bírta hát.. ,-tal (vö. például „a munkáló 
idő emel ma már" - „Időtlen gyásszá csupaszodtál"), nem figyelhető meg efféle 
szétválasztás, hiszen nem dönthető el, hogy képzőművészeti alkotás leírása 
vagy „világszerű" inszcenírozás működik-e a versben. A szöveg mégis nyitva 
hagyja annak lehetőségét - szemléletileg nem nagyon térve el így Radnóti köl-
teményétől - , hogy a képiség statuaritása mintegy aszimmetriába kerüljön a 
versbeszéd más elemeihez képest. Ezt már nem jelölt közlés (Radnótihoz ké-
pest), csupán a grammatikai személyek különbsége jelzi, ugyancsak a zárlatban: 
„Időtlen gyásszá csupaszodtál. / S ó harmadnap feltámadott." Úgy persze, hogy 
az artefaktum átveszi alkotójának helyét (amely Radnótinál csupán kölcsönös-
séget jelentett: „példakép", „hiába omlik rád sír földje most..."), és - azzal ellen-
tétben - vitális jellemzőkre tesz szert, így irányítva a figyelmet a vers elvontabb 
— például krisztológiai - tartalmai felé. 

Az Apokrifnak a két másodmodern klasszikusra utaló frazeológiája és rész-
ben képalkotása46 kiváló példa arra, hogy a Pilinszky-vers számára a rögzített, 
Babits-féle aposztrofikus beszédhelyzettel (vö. Jónás imája) vagy az egyértelmű 
tropológiai osztottsággal (Ádáz kutyám) szemben azok kínálták azt a textuális 
vitalitást, illetve dinamikus nyelvi potenciált, amely alkalmas volt a Deus 

45 Radnóti Miklós és a holocaust irodalma. In: SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalmi kánonok. Debrecen, 
1998. 180. 

4Ú Ehhez lásd K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apok-
rifben. In: uő: Hagyomány és kontextus. Bp., 1998. 83-102. 
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absconditus tapasztalatának inszcenírozására („és tudjátok nevét az árvaság-
nak?"). Pilinszkynél mind a képvilág (szemantikai ambivalenciái), mind a külön-
böző regiszterek (összeolvasztása) szintjén olyan transzfigurációs effektusok 
keletkeznek, amelyek nem a kreatúra transzcendencia általi áthatottságából 
származnak - mint a klasszikus transzfiguráció esetében47 —, hanem éppen fik-
tív és reális közötti határ értelmetlenné válásából (mintegy Isten jelen-nem-
létének paradox hatásából). Erre - az aposztrofikus motiváció elvesztése mel-
le t t - a bibliai nyelvre való allúziók folyamatos dekonstruálódása utal: ez így 
annak a személytelen beszédnek adja át a helyét - mint az Apokrif harmadik 
részében - , melynek „a grammatikai én-forma [már] csupán foglalata, de nem je-
lentésképző horizontja".48 

A József Attila-lírával való viszony ugyanakkor a diszkontinuitás indexét is 
nyilvánvalóan magán hordozza. Ebből a szempontból kérdéses lehet Schein Gá-
bor véleménye, aki szerint .József Attila költészetére mindvégig jellemző volt a 
nyelv és a szemlélet metafizikus tagoltsága [...] a világnak mint valóságmögötti 
ténynek a tételezése tehát szükségszerűen tette metaforikussá József Attila nyel-
vét [...] a metaforika és a metafizika átvitele megegyezik, mert a műveiben töre-
dékesen megmutatkozó ontológia a platonikus hagyományt követi..."49 Amel-
lett, hogy ez valószínűleg az Esztétikai töredékekre, nézve sem egészen találó, a 
József Attila-i „önmagát látó" vers egyik látványos példája, az Ars poetica első 
három strófája is más tapasztalatra utal: 

Költő vagyok — mit érdekelne 
engem a költészet maga? 
Nem volna szép, ha égre kelne 
az éji folyó csillaga. 

Az idő lassan elszivárog, 
nem lógok a mesék tején, 
hörpintek valódi világot, 
habzó éggel a tetején. 

Szép a forrás - fürödni abban! 
A nyugalom, a remegés 
egymást öleli s kél a habban 
kecsesen okos csevegés. 

47 Vö. W PANNENBERG: Verdinglichung und Transfiguration. In: Dieter HENRicii-Wolfgang ISER (szerk.): 
Funktionen des Fiktiven. München, 1983. 525. 

48 Vö. KULCSAR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom történele 1945-1991. Bp., 1994.2 76. 
4 9 S C H E I N Gábor: József Attila kései költészetének hatása Pilinszky János lírájában. Műhely 1 9 9 4 / 4 . 

3 3 - 3 4 . 
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Az „éji folyó" és a „forrás" lehetséges kontaminációja olyan önreflexív köze-
get épít ki, amelyet egyfajta „autopoietikus" működés konstituál: a harmadik 
versszakban az „egymást ölelés" és a „csevegés" szemantikája mellett legalább 
ennyire meghatározó az áthajlások, illetve a keresztrímek funkciója és a „kecse-
sen okos csevegés" fonikusan mintegy önmagából kifejlő aspektusa, amely túl-
lépve az egyszerű alliteráción már-már az anagrammatikus építkezés felé köze-
lít. Az „ég" és „éj" hasonlósága mintegy arra utalhat, hogy az „ég" funkciója — a 
második szakasz tanúsága szerint is - nem mellékes ebben az összefüggésben. 
Csak éppen nem valamely ontológiai különállást jelöl, hanem exponáltán is az 
autopoietikus nyelvi keletkezés („csevegés") függvénye lesz, annak hatásmoz-
zanata: a „kél" visszautalása a „kelve"-re azt jelzi, hogy az „eget" is eme létesítés 
funkciójaként kell értelmezni (vö. még a „habzó"-„habban" ugyaneme irányba 
mutató összefüggéseivel). 

Nem véletlen, hogy a Között Nemes Nagy Ágnese aztán az így létesülő olvas-
hatóság katakretikus köztességét inszcenírozza,50 egészen a lexikális azonosít-
hatóság kontingens elbizonytalanításának szintjén: 

Egy sáv fekete nád a puszta-szélen, 
két sorba írva, tóban, égen, 
két sötét tábla jelrendszerei, 
csillagok ékezetei -

Az ég s az ég között. 

Pilinszkynél eltérő módon inkább a „meg-nem-nevezhető zóna" megvonódá-
sáról lehet szó. (Vö. például Dél: „Várakozom. Növekvő fényességben / köztem, 
s egy távol nádas rajza közt / mutál vékonyka földi jelenlétem.") A szétválasztás 
mozzanata megmarad tehát, de korántsem valamiféle egyszerű szembenállás 
módján, mivel itt két értelemben is aszimmetrikus viszony fedezhető fel: a „meg-
nevezetlen" (a metaforikus „lehetséges") vagy a másik megvonódása, potenciá-
lis nem-, de legalábbis távolléte - és ennek a hiánynak a tapasztalati térre, „a 
kreatúra valóságára"51 gyakorolt transzfiguratív hatása. (A Pilinszky-líra gazdag, 
már-már „szürreális" képvilága nagymértékben innen is táplálkozik.) Ez a moz-
zanat természetesen nem elszigetelt jelenség, hiszen szoros összefüggésben áll 
a személytelenedő beszéd és a kérügmatikus hangnem, valamint a szövegközi 
viszonylatok elvével. A József Attila-líra nyelvi tapasztalatának Pilinszky általi 
recepciójában ezért ott látható a megszakítottság nyoma, amikor a metaforizált-
ság „átvitel" jellege visszaíródik a „két" világ osztottságának statikus képzetébe, 
ahol a nem-közvetítés lehetősége nem valamely (de)figuratív köztességet ala-

5 0 V Ö . KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: (Fel)adott hagyomány? 9 6 - 9 7 . 
51 Vö. PANNENBERG: Verdinglichung und Transfiguration. 525. Talán erre utal Németh G. Béla is a „dé-

monias" és az „apokaliptikus" megkülönböztetésével. Az apokalipszis közelében. In: NÉMETH G. Béla: 
Századutóról - századelőről. Bp., 1985. 434-A35. 
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poz meg, hanem a kérügmatikus indokoltságú aszimmetrikus viszonyt reaffir-
málja. A szöveg nyelvi terének a hagyományos prezenciaképzetektől való fel-
szabadulása (transzfiguratív és regiszterközi effektusok) mondhatni egyidejű a 
nyelvi azonosítás felfüggesztődésének másik — ellenirányú - tendenciájával, a 
hangnem homogenitásának megerősödésével (immár a szöveg retorikai-mo-
dális önértelmezésének nézetében). 

A hagyományos metaforizáló költői nyelvhasználat meghaladásának a József 
Attila-i diszkurzív nyelvben egyik fő jellegzetessége elvont és érzékletes olyan 
összevonása,52 amely a maga allegorikus effektusaival fragmentálja a vers 
tropológiai rendszerét. Az ismert - szempontunkból tartalmilag is szignifikáns -
példa erre az Eszmélet hetedik versszaka: 

Én fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére -
csilló véletlen szálaiból 
törvényt szőtt a mult szövőszéke 
és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőzei alól 
s láttam, a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol. 

Referencia és trópus kapcsolatának ilyen destabilizációja is különböző folyta-
tásra lel. A Között, mint már említettük, a katakrézis elbizonytalanító közegébe 
vezeti át a referencia és trópus viszonyának fellazításából keletkezett szemléleti 
összjátékot, így dinamizálva azt: 

A szaggatások, hasgatások, 
a víziók, a vízhiányok, 
a tagolatlan feltámadások, 
a függőlegesek tűrhetetlen 
feszültségei fent és lent között -

Az Apokrifban a transzfiguráció agnosztikus vezérlőelvei a kontingens jelen-
tésnélküliség visszafordíthatatlanságába torkollnak, az „én"-nek és „a teremtmé-
nyek arcá"-nak, a „halott redő, ezer rovátka rajzá"-val megjelölt „kő" képével. 
A Kihűlt világ ugyanakkor a közvetíthetetlenség következményéből visszama-
radt tárgyi rekvizitumokat allegorizálja: „Kihűlt világ ez, senki földje! S mint te-
tejébe hajitott / ócskavasak, holtan merednek / reményeink, a csillagok." 

52 „Konkrét és absztrakt sokszoros (legalábbis négyszeres) egymásra vetítéséről" ír SZABOLCSI Miklós az 
Eszmélet kapcsán.: ,a leggyakoribb irány tehát a bonyolult filozófiai, társadalmi s pszichológiai tartalmak 
antropomorfizálása [...] Az élővé változtatás egyik legjellegzetesebb eszköze éppen, hogy a Ifenti] tartal-
mak nem egyszerűen a természet, mégcsak nem is az ember, hanem ember alkotta bonyolult organizmu-
sok segítségével válnak érzékletessé". Kész a leltár. Bp., 1998. 352. 
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A kinyilatkoztató nyelvi magatartás státusza, tekintve a fenti összefüggéseket, 
meglehetősen ambivalensnek mutatkozik. Felfogható ugyanis a hagyományos 
vallásos líra metaforikus nyelvének ellehetetlenülésére adott válaszként. Erre az 
„ellehetetlenülésre" lehet példa az Apokrif poétikája, amely a maga többértel-
műségét a különböző regiszterek - például ВгМя-utalások és a modern líra 
nyelvi emlékezete - összjátékából, a különféle pragmatikai szignálok váltogatá-
sából, az (ön)reflexió folytonos lebomlásából vagy a többféle műfaji minta (zsol-
tár, könyörgés, elégia, jeremiád) keveréséből nyeri el.53 Itt nyilvánvalóan az 
„átvitel" tropológiai, lexikai, szövegközi és kommunikatív szerepének destruá-
lódásáról van szó. Az apokaliptikus hangnem azonban kimarad ebből, noha egy 
lírai szöveg befogadói megszólaltatásánál a modalitás, a mondottság hogyanja -
ennek nem-identikus (vagyis újólagos) átvehetósége — éppenséggel meghatáro-
zó jelentőségű,54 ennyiben tehát nem egyszerű pragmatikai indexről van szó, 
hanem a vers retorikai énjében létesített újramondhatóság feltételéről. Ha ez a 
hangnem a mondottakhoz való viszonyról „beszél", akkor úgy értelmezi a léte-
zők közötti kapcsolatok - melynek megjelölése a metaforikus átvitel fő felada-
ta55 - megszűnését, hogy megerősíti a „hívottság" modális funkciójának mono-
logikusságát mint egy új „szószerintiség" biztosítékát. A szöveg önmagához való 
viszonya igy mintegy félúton áll annak belátásában, miszerint „ha a létről nem 
lehet metaforikusán beszélni, akkor ugyanolyan kevéssé lehet róla tulajdonkép-
peni értelemben, szó szerint beszélni".56 Ez a „szószerintiség" az apokaliptikus 
hangnem ama performatív - vagy önreferens - funkciójának hatásmozzanata, 
amely diszkurzus mintegy maga állítja elő referensét, amennyiben revelált igaz-
sága éppen ő maga.57 Tehát nagyon is egy létrehozott „tulajdonképpeniségről" 

53 Ehhez vö. N É M E T H G . Béla: i. m. 4 4 7 . , illetve KULCSÁR-SZABÓ Zoltán részletes elemzését. 
54 „A vers intonációs eldöntöttsége és nyelvi tudásának eszkatológikus befejezettsége meglehetősen 

lezárja a recitációs megvalósulás nyelvi játékterét [...] ez a jelentéstanilag nagyon is többértelmű vers a 
hangnem szintjén úgyszólván kizárja az olyan reinterpretációs újramondást, amely másfajta esztétikai ta-
pasztalat esztétikai érdekeltségétől vezettetve fordul a szöveghez". KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: (Fel)adott hagyo-
mány. 96. 

5 5 DERRIDA: Der Entzug der Metapher. 3 3 8 . 
561, m. 338. Az Apokrif nyelvi magatartásának kettőssége - „konstatív retorikája és konfiguratív jelen-

tésszóródása" (KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: Kérügma és abúzió. 3 1 7 . ) - eszerint a metafora allegóriájaként is 
értelmezhető. A modalitás felől nézve: nem annyira az allegorikus jelentésképzésnek a saját önkényessé-
géből és utaltjának integrálhatatlanságából elnyert energiájából és lezárhatatlanságából, hanem a „sikerü-
letlen" jelentésadásból következik hangnem és szöveg, létező és lét (nyelv) végleges elválása. Úgy azon-
ban, hogy a mondottság hogyanjának interpretációs elsőbbsége aszimmetrikussá formálja ezt a viszonyt. 
A „helyettesítő" átvitel szemantikai (de nem strukturális) meghiúsulásának és az ebből következő para-
dox „hívottságnak" a retorikája figyelhető meg Pilinszky talán legismertebb esszérészletében: „Látszat és 
valóság helyet cserélt. A tények mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Ami 
nyomot hagy rajta, oly véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is föl tudunk érni hozzá? Ha le-
het megkülönböztetést tenni, a köztünk beállott csend többé nem is annyira a költészetet érinti, mint ma-
gát a költőt kötelezi, élete egészét követeli már, s nem lehet nem eleget tenni e hívásnak, ha mindjárt a 
végleges és tökéletes elnémulás kockázata árán is." (Arspoetica helyett) A fenti összefüggések alaposabb 
elemzése talán azt a váltást is részben megmagyarázhatná, amely a Harmadnapon, illetve a Szálkák poé-
tikája között következett be. 

57 Vö. ehhez DERRIDA: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről és No apo-
calypse, not now. In: uő: I. KANT: Minden dolgok vége. Bp., 1993. 80. 121. 
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van szó: a rögzített hangnem ekképp „eredményként" is értelmezhető, kezdeti 
adottsága (tradíció stb.) mellett. Valószínűleg ez még inkább fokozza számos 
Pilinszky-vers meggyőző erejét, amennyiben utóbbi éppen önnön hangnemük 
„intonációs eldöntöttségének" - implicite a szöveg által állított - megkerülhetet-
lenségét jelenti - amint ezt a befogadástörténet sokatmondóan tanúsítja. 
A kérügmatikus hangnem ezért egyszerre megelőző diszpozíció és ugyanakkor 
egyfajta önjelenetező interakció „eredménye": a Pilinszky-líra eme hangoltságát 
paradox módon ez a diszkontinuus temporális mozzanat erősíti meg. Minden-
esetre annak meggondolása, hogy ez a beszédmodalitás éppen az átvitel aszim-
metriájának - a „kinyilatkoztatás" nyelvi valóságának - volt a konstituense vagy 
megszólaltatója, és, hogy érintetlenül marad, arra utalhat, Pilinszky igazából 
nem nyelvi tapasztalatként inszcenírozza a transzcendenssel való lehetséges 
kommunikációt vagy annak destruálódását. 

Az Apokrif végére az aposztrofikus beszédhelyzet lebomlása az „én" gram-
matikai alannyá való személytelenedését hozza magával, „a világban való 
bennlét helyzetének megkettőződése"58 módján. A „vég" befejezettsége itt hatá-
rozza meg leginkább a vers észlelő olvasását (nem véletlen, hogy az értelmezé-
sekben eme harmadik rész kapja a legkisebb terjedelmet, jóllehet mégiscsak 
zárlatról van szó).59 Ez a személytelenség pedig szintén a modalitásra vetíti visz-
sza a versben mondottakat. „Életidő" és „világidő" egymásba mennek át („a te-
remtmények arca")60 és az „akkor" időbeli mozzanatán keresztül a kezdősorra 
utalnak vissza: „És elhagyatnak akkor mindenek." Az „akkor" (I.), „ezért" (II.) és 
„akkorra már" (III. rész) úgy perspektiválódnak a „vég" felől, hogy lényegében 
már a kezdősorban, annak konstatív móduszában erre az önmagából kifejlő 
temporalitásra utalnak. Ez az eszkatológiai immanencia jelzi itt a kommunikatív 
sikertelenség okát is, szövegközi módon: az „elhagyatnak" vonatkozhat Jézus 
keresztfán mondott szavai szerint az Isten általi elhagyásra is,61 amely ott egy vá-
lasz nélküli kérdésben artikulálódik. Az önmagát felszámoló beszédaktus így 
már előrejelzi a „Nincs is szavam" tapasztalatát. A szövegközi viszonyok identi-
fikációs előfeltevéseinek lebomlása - ahogy ezt Kulcsár-Szabó Zoltán bemutat-
ta - valószínűleg szintén kapcsolatban lehet eszkatológia és kontingencia ket-
tősségével. A szöveg itt is az „analógiás gondolkodás"62 irányította intertextuális 
- elsősorban bibliai - allúziók dekompozícióját viszi végbe: a hasonlatelv értel-

5 8 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991• 7 5 . 
59

 A vers mindkét mértékadó elemzése egyaránt használja itt az „egyértelmű" kifejezést. Vö. N É M E T H G . 

Béla: i. m. 4 5 0 . , K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: i. m. 9 8 . 
60 Ennek funkciójához a „vég" diskurzusában lásd Reinhart H E R Z O G : Vom Aufhören. Darstellungen 

menschlicher Dauer im Ende. In: K . S T I E R L E - R . W A R N I N G (szerk.): Das Ende - Figuren einer Denkform. 
München, 1996. 298. 

61 Vö. D A N Y I Magdolna: Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében. In: Tanulmányok 
Pilinszky Jánosról. 235. 

62 Uo. „Az analógiás gondolkodás által létrejött mondat- és gondolatalakzatok legtöbbjében jelen van-
nak az intertextualitás más formái is, például a parafrazálás, az allúzió, az evangéliumi tanítás és a keresz-
tény hitvilág fogalmainak emblematikus használata, vagy toposzként, esetleg metaforaként való haszná-
lata." 
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mezhetetlenségére utalva, a kommunikáció lehetetlenségének eredményére -
vagy inkább kezdeti előfeltevésére, az alany-tárgy szembenállás értelmében63 - , 
a kétpólusúságra, tehát nem bontja meg ama strukturális kettősséget. Inkább az 
abban foglalt közvetíthetetlenséget jelzi: a szöveg tapasztalatának megújítható-
sága nem függ a pretextussal való viszony párbeszédképessé tevésétől, inkább 
törli azt (a vers végére meg is ritkulnak az alluzív utalások). Az alapvetően ana-
lógiásan-identifikációelvű módon szerveződő bibliai allúziók integrálhatóságát 
megtöri a másodmodern lirai nyelv és „mintegy 'kioltja' a bibliai utalásrendszer 
jelentésteljességét, másrészt maga is 'meghasad', és egyre inkább a jelölhetetlen 
képalkotás felé halad".64 Ennek folyamata leírható a (fentebb említett) metafora 
allegorizálásaként: az „akkorra én már mint a kő vagyok" hasonlata közvetlenül 
vezet át az „egy jó tenyérnyi törmelék / akkorra már a teremtmények arca" meta-
forájához (ellentétben például az első részben az „én" meghatározásának szaka-
dozott, újra meg újra nekilendülő jellegével, illetve az utána következő kérdés-
sorozatnak az „én" és az „ők"/ „ti" lehetséges kapcsolatát problematizáló 
funkciójával). Ez a konstatív módusz itt negatív előjelű, a szemantikai kiürese-
dés végállapotát regisztrálja: a transzfiguráció tropológiai-modális értelemben is 
„Verdinglichung"-gá alakul. 

Noha itt a Pilinszky-líra apokaliptikusságához való mai viszonyulás szemszögé-
ből korántsem valamiféle abszolút „végről", inkább egy bizonyos történeti bere-
kesztődésről igyekeztünk beszélni, mégsem kerülhető el annak gyanúja, hogy -
Derridával szólva - az apokaliptikus beszédmód demisztifikációja „az igazság 
iránti vágy" jegyében maga is „az apokalipszis útvonalán" van, „az apokaliptikus 
transzferen belül".65 Ezt az irányultságot csak valamely mássággal való talál-
kozás képes kimozdítani. A fentebb mondottak távlatát jelentős mértékben egy 
Kovács András Ferenc-vers, az András evangéliuma olvasástapasztalata kondi-
cionálta (ennyiben tehát már maga is közvetítés eredménye volt). A továbbiak-
ban ezért „neki" kell átadnunk a szót, hogy annak „beszédén" tegyük próbára 
fenti értelmezési javaslatainkat. A Pilinszky-lira történeti „hívásában" - a kérüg-
matikus hangnem rögzítettségén keresztül - jól bizonyítja ezt a recepciótörténet 
jelentős része, „a kérdés a válasz kérdése, olyan hívásé, amely a kérdés előtt ígér 
vagy válaszol".66 Az András evangéliumán z\ való szembesülés alapján (is) állít-
ható, hogy a Pilinszky-lírához való produktív hozzáférés éppen ellentétes mó-

6 3 KULCSÁR S Z A B Ó Ernő: (Fel)aclott hagyomány. 9 5 - 9 6 . 
6 4 K U L C S Á R - S Z A B Ó Zoltán: i. m. 102. 
65 „Minden nyelv, amely az apokalipszisről szól, maga is apokaliptikus, nem tudja leválasztani magát 

a tárgyáról." A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. 80-84. 
661. m. Ez vonatkozik arra a látszólag „kardinális" kérdésre - ti., hogy apokaliptikus és eszkatológikus 

beszédmód irodalmi szempontból között lényegi különbség lenne - , amely például S C H E I N Gábor írásá-
nak vezérmotívumát képezi (Az eszkatológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavoná-
sáról Pilinszky lírájában. Alföld 1996/6). Az azonos hangoltság következményeként ezek mindazonáltal 
csupán értékszempontból különböznek, mivel vezérlőelvük nyelvi-strukturális értelemben megegyezik. 
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don, a jelenbeli kérdés által feltételezett. Azt a kérdést kell tehát megtalálni, 
amely a más általi megszólítottságot nem-identikus módon teszi lehetővé. En-
nek aktivizálása ezért az esztétikai tapasztalat sajátlagos történetiségének függ-
vénye: az olvasói kérdés elsődlegessége számára nem lehet garancia valamely 
szóban forgó „dolog" autoritása, sem a „kinyilatkoztatás" szubsztanciális állan-
dósága. Sokkal inkább az előzetes „válasz" feltörésében vagy kérdésessé tételé-
ben mutatkozik meg ez a dinamikus temporális potenciál. 

András evangéliuma: a cím már első olvasásra is fontos szerepet tölt be a szö-
veg felhívó struktúrájában, legalábbis többféle elvárást alapoz meg. Ezek közül 
a legfontosabb talán a műfaji utalás: ehhez a megnevezéshez - „evangélium" -
máris egy bizonyos beszédmódot, illetve szöveghagyományt társít a befogadó; 
itt kiemelt helyet tölthetnek be az Újszövetség szövegei. A cím mint összetétel 
ugyanakkor részben le is építi ezt az elvárást, mivel több-kevesebb valószínű-
séggel az „apokrif jelzőt hívja elő: lévén, hogy a „szerző" neve nyilvánvalóan el-
tér a négy újszövetségi írás írójának nevétől (már-már kihívó módon az „András" 
latinosságával). Ez a kettősség utalhat így a Pilinszky-vers címére, de jelentős 
mértékben el is különbözik attól: a szintagmabeli viszony nem pusztán a kontin-
genciára mint olyanra mutat (mint az Apokrif cím), az architextuális jelölés mel-
lett, hanem a tulajdonnév és a birtokos szerkezet révén egyfajta partikularitást 
közvetít. (Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt a nem teljesen mellékes tényt, 
hogy ez így a „szerző" nevére is utal.) Ha úgy tetszik, még kontingensebb is, 
mint az Apokrif címe, hiszen a kánontól való eltérés („apokrif") mellett a per-
spektiváltság benyomását kelti az olvasóban.67 A „jó hír" - az evangéliumi üze-
net - és a „rejtettség" - az „apokrif" tulajdonság68 - mozzanatai is azt a kettőssé-
get teremtik meg, amely a „jó hír" üzenetének egyfajta individuális-partikuláris 
„elrejtésében" mutatkozik meg, tehát mondhatni nem-identikus módon „továb-
bítja" azt. Az architextuális vonatkozásrendszer így azt a feltevést is magával 
hozhatja, miszerint itt pusztán egyéni „üzenetről" lenne szó, nem valamely uni-
verzális érvényű megnyilatkozásról. Az evangéliumi beszéd ugyanis jól összefér 
a személytelenséggel (vö. Apokrif), az „András" közbejötte - a névadás aktusán 
keresztül - annak egyfajta elidegenítő redukciójára is vonatkozhat. 

„Kezdetben volt a sírás": ez a sor a címnél is intenzívebb módon vibrál ide-
genség és ismerősség között. A „Kezdetben volt..." formula megszokottan hang-
zik: mind a teremtéstörténet („Kezdetben teremté az Isten..."), mind a János-
evangélium („Kezdetben vala az Ige...") kezdőszavai visszhangzanak ebben a 

67 Az itt jelzett címbeli A/to/fenJ-utalás kapcsán az észlelő olvasás feltételezettségének tudatában meg 
kell jegyezni: nem biztos, hogy minden jelenkori olvasónak a Pilinszkyhez való viszony kitüntetett jelen-
tőségű volna, a távolabbi jövőre nézve ez még kevesebb bizonyossággal állítható. A mai magyar befoga-
dási horizontban ez a kapcsolat azonban az olvasatok túlnyomó többségében valószínűleg felbukkanna. 
Az észlelő olvasás horizontfüggő jellegéből következik, hogy „az esztétikai észlelés nem időtlen érvényű 
egyetemes kód, hanem mint minden esztétikai tapasztalat a történeti tapasztalattal kötődik össze". (JAUSS: 

Ästhetische Erfahrung... 824.) 
68Lásd K O M O R Ó C Z Y Géza szócikkét. In: Világirodalmi Lexikon. I. Bp., 1 9 7 0 . 3 8 0 . 
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sorban. „Kezdetben volt a sírás"- a „sírás" közbejötte legalábbis elidegenítő ha-
tást válthat ki, de szinte ennyire feltűnő az, hogy ez a sor - és utána az egész 
strófa - a személytelen jelleg ellenére sem archaizál. Nem képez tehát egy olyan 
felhívást, amely valamely irodalomtörténeti vagy közösségi szöveghagyomány 
átfogó horizontjára, annak befogadói aktualizálására tartana igényt:69 ebből a 
szempontból is utal a cím által jelzett, a kánontól való eltérésre, vagyis kontin-
gensebb módon szituálja magát az Apokrifhez képest. A „sírás" szemantikailag 
is meghökkentő lehet (hogyan lehetne „kezdetben" éppen a „sírás"), fonikusan 
az „írás" ottlétének felfedezése pillanatnyilag kiegyensúlyozhatja az olvasói ész-
lelést - hiszen ezzel a János-evangélium „igé"-jének transzformációját konstatál-
ja - , ugyanakkor az „írás" „sírás"-sá való változtatása megintcsak nyitott kérdése-
ket vet fel. Ez az anagrammatikus mozzanat - strukturális elvének megfelelően 
- egyszerre evokál hangzásképzetet és materiális betűkombinációt (gramma), 
vagyis éppen a „sírás" és „írás" közötti feszültséget inszcenírozza. A negyedfeles 
jambus a kijelentés megállapító-közlő funkcióját közvetíti - ugyanakkor az 
emelkedő intonáció a „kezdet" folytathatóságára utal, ezt megerősíti a sorvégi 
kettőspont (kezdetben már a „sírás" van, ez azonban nem jelent valamiféle kizá-
rólagos „eredetprotézist", inkább az ily módon hozzáférhető „eredet" utólagos 
elkülönbözését jelzi). A „sírást" első reakcióként elvileg valamely emberi lény-
hez lehetne rendelni - a kettőspont viszont a vele birtokviszonyban álló „zord 
kövek"-hez, illetve „friss kerti fák"-hoz vezet tovább, így - legalábbis egyelőre -
kizárja a direkt antropomorfikus megfeleltetést. A „sírás" mozzanata mindazon-
által itt kaphat valamilyen indokoltságot: az újabb bibliai allúzió révén, a másik 
három sor motívumaiban ugyanis a paradicsomi „kiűzetés" képzetét lehet felis-
merni. A „kert" utalása az első emberpár lakhelyére, „a fény / forró kardja", az-
az a paradicsom kapujához őrként állított kerub (fonológiailag összekötve a 
négyszeres f-alliteráció által) - a „bűnbeesés" jellegzetes szcenikáját evokálják. 
A „zord kövek" - a „szél"-nek való kitettségben - esetleg vonatkozhat az Éden 
utáni, az ahhoz képest mostoha körülményekre, amikor az embernek „művel-
nie" kell „a földet, amelyből vétetett" (Móz. 3,24). Ezt a lehetséges kauzalitást a 
szöveg másik fontos jegye, a szintaktikai rögzítetlenség azonban nagyban elbi-
zonytalanítja: a felsoroló-mellérendelő nyelvhasználat (vö. a kettőspont, illetve 
a kötőjel szerepével) az elemek között tételezhető viszonylatok például narratív 
rendjét bontja meg, és inkább egyidejű észlelésre késztet. 

A „sírás" és a „kiűzetés" viszonyának determinálása lehet így az olvasó követ-
kező feladata: ez a viszony nem feltétlenül mutatkozik egyértelműnek. Automa-
tikus módon amellett lehetne dönteni, hogy a „sírás" mintegy a kiűzetés követ-
kezménye, ennek azonban ellentmond az, hogy a „sírás" éppen „kezdetben" 
volt. A közöttük levő kapcsolat mindenesetre szorosnak tűnik: a „kiűzetés" va-
lamiképpen kezdetként tételeződik, egyidejű a „teremtéssel", valamint a János-

69 Mint például az Apokrifban. Az archaizálás funkciójához A Pilinszky-versben vö. K U L C S Á R - S Z A B Ó 

Zoltán: i. m. 8 4 - 8 5 . 
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evangélium által elvontabb koncepcionális szinten magyarázott „eredettel". Ez 
az alluzív szimultaneizálódás a kezdet vagy a teremtés abszolút jellegét vonja 
meg, egy összetett időviszonyt hoz létre. Teremtés — ige (írás) - megszólaltatás 
(sírás) hármassága több kérdéslehetőséget, illetve értelmezési irányt is biztosít-
hat az interpretáció számára. A „kezdet" „írás" ugyan, de legalább ennyire annak 
megszólaltatása is, ennyiben tehát létesítésként is értelmezhető: persze nem a 
megszólaltatás létesíti az írást, sem az írás a megszólaltatást, a létrehozás („te-
remtés") aktusa valamiképpen kettejük összjátékában képződik (a hármasság 
igy szinguláris történéssé alakul). Hogy ez miért van így, egyelőre homályos ma-
rad, mindazonáltal utalhat az „ember" nagyon is hiányzó, „üres" helyére ebben 
a versszakban. Az, hogy az (emberi) történelem a bűnbeeséssel, illetve a kiűze-
téssel kezdődik, évszázados teológiai közhely,70 mégis ahogy a vers magára a 
kezdetre mint „teremtésre" vonatkoztathatja, annak radikalizálását jelenti. Az (is-
teni) teremtés eszerint nem választható el valamilyen módon az emberi ténye-
zőtől vagy perspektívától, vagyis azt megelőzően „nincs" - analóg módon „írás" 
és megszólaltatás viszonyához (a címbeli tulajdonnév szerepe ebben az össze-
függésben is jelentéses lehet). Ugyanakkor nem is merül ki abban - hiszen az 
„ember" itt indirekt módon, nyelvi cselekvés által van, illetve nincs jelen. A sze-
mélytelen közlésmód és a sírás „aktánsai" a lehetséges emberi távlatot annak 
nyelvbe való beágyazottságától teszik függővé, „Andrást" az „evangéliumtól", ily 
módon ezen az áttételen is a beszédmódra magára irányítva a figyelmet. (Itt az 
a kérdés merülhet fel, hogy a „sírás" - lévén, hogy eltér a „jó hír" hangnemétől 
- nem konnotálhat-e valamilyen meghatározott műfaji mintát.) A fentiek értel-
mében ezért az első versszak nem ad módot értékvonzatok hozzárendelésére a 
mondottakhoz: az ember hiánya, de például „a friss kerti fák" szemantikája sem 
teszi lehetővé, hogy itt valamiféle „értékpusztulásról", noha „sírásról" esik szó, 
lehessen beszélni. A beszédhelyzet nélkülöz bármely olyan preformáló mozza-
natot - mind modálisan és szintaktikailag, mind szcenikailag (a „látvány" 
értelmében)71 amely előírná a megszólaltatás mikéntjét, kizárva így az érték-
szempontok szerinti olvasás késztetését. (Noha az európai művelődéstörténet 
egyik legterheltebb toposzáról van szó.) 

A második versszakban folytatódik a személytelen, kijelentő beszéd, az idő-
viszonyok itt is homályosak: „Nyüzsögtek ott, vergődtek / városok..." Az „ott" 
vonatkozhatna az első versszak „idejére" és „terére", ugyanakkor következmé-
nyes viszony is lehet közöttük, jóllehet ennek mibenléte szintén nem deríthető 
fel. A szakasz allúziói és tropológiája itt is elbizonytalanítják az értékelvű befo-
gadásmódot: a „városok" a metonímián keresztül „embert" feltételez, a „nyüzs-
gés, vergődés" a „pusztulást" is konnotálja (így esetleg asszociálni lehetne Szo-
doma és Gomora történetére, amely Mózesnél nem is esik távol a teremtéstől), 

70 Ez már Ágostonnál is megfigyelhető. Vö. BULTMANN: Történelem és eszkatológia. Bp., 1994. 73-, 79. 
71 Amely nem minősíthető „világszerűnek", hiszen például a „friss kerti fák" elsősorban a hangzás ré-

vén kapcsolódott össze „a fény / forró kardjá"-val. 
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viszont a „városok" halakhoz való hasonlítása megintcsak leépíti a kínálkozó 
antropomorfikus képzeteket. (Noha ez felidézheti Pilinszky Halak a hálóban 
című versét, ahol mind az antropomorfizáló látásmód, mind a negatív értékkép-
zetek dominálnak.) A „hálóban / halak" pedig a háló híres példázatát hívhatja 
elő, amely Máténál éppen „a mennyek országát" szimbolizálja - ebből a hálóból 
válogatják ki a világ végén a gonoszokat (Mt 13,47-50). A „mennyország" pozi-
tív hangsúlya máris szembekerül a „pusztulás" mozzanatával, így az olvasó eb-
ben sem állapodhat meg. A szöveg itt villantja fel először a „vég" alakzatát - jel-
lemző módon hasonlattal (ami az újszövetségi allúzió értelmében egyfajta 
tükör-effektust hozhatna létre ég és föld, menny és „világ" között), ennek köz-
vetlen továbbvitele viszont a „hiú világ" távlatába vezet72 és újabb hasonlatot ge-
nerál: „hiú világba / vetettek miként magok". A „hiú világ" homlokegyenest 
szembenáll a „mennyek országával", így felszámolja a háló-hasonlat esetleges 
tükörszerűségét. A „magok" hasonlata pedig részben visszavonja a „vég" túlvilá-
gi perspektíváját, hiszen a „hiú világ" egyrészt evilági történésre vonatkozik, 
másrészt a „mag" egyértelműen „kezdetet" jelent. A magvető példázatának allú-
ziója pedig szintén a kezdet, illetve nyitott távlat funkcióját erősíti meg (vö. 
például Mt 13,4-9)- Fontos persze, hogy mindezt a versszak kifejezetten evilági 
eseményként exponálja, ekképp megvonja magát a Pilinszky-vers zárlatának 
eszkatológikus reményétől („s éjfélkor talán / étek leszünk egy hatalmas / ha-
lász asztalán"). A kettős hasonlat - város-hal-mag - nemcsak jelentéstanilag fejt 
ki elbizonytalanító hatást, hanem láthatólag magát a hasonlat elvét dekom-
ponálja: a harmadik sor kettőspontja is felhívja a figyelmet a h-alliterációra, ez 
igencsak hangsúlyozottan köti össze a hálóbeli halakat a „hiú világ"-gal (ekképp 
a hangzás szintjén is visszavonja a „háló" túlvilági képzetét). Ezt az is támogatja, 
hogy ebben a sorban a legtisztább a jambikus ritmus ( u - I u - I u - 1 -), a hason-
lat szövegfüggő jellege metrikailag is megnyilvánul. Azt is lehetne mondani, 
hogy ezt az újabb hasonlatot („magok") már ez a vokális kapcsolat előzte meg, 
illetve előfeltételezte. A hasonlat-sor generatív elve tehát a hangzásra, a ritmus-
ra és a teljesen metonimikus egymás mellé kerülésre („halak: hiú világba...") 
lesz ráutalva. A mellérendelések sorozata tonalitás és szemantika viszonyát itt is 
elbizonytalanítja: főleg a térképzetek és az oksági viszonyok vonatkozásában, 
alapvetően a nyelvhasználat módján keresztül defigurálva egy bizonyos 
tropológiai logikát. 

A következő, különválasztott sor - a harmadik „versszak" - kijelentésének kö-
vetkeztető árnyalata - „Mert így szórattatunk szét" - ezért valószínűleg nemcsak 
a „mag" vetésének analógiájára vonatkozik, hanem - az sz-alliteráción keresztül 
- legalább ennyire magának a hasonlatnak mint olyannak a szórására is; ez a sor 
tehát már itt önreflexívnek minősíthető. Erre egyébként már a „vetettek miként 
magok" trochaikus felgyorsulásában is érzékelhető volt, ami ott visszautalt a má-

72 A „hiú világba" való „vettetés" halványan a prófétai szerep képzetét is társítja, mivel Babitsnál a 
Jónás könyvé ben Jónás szava „mag" módjára „kicsírázik" néhány hívő „szívében". 
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sodik sor enyhe trochaizálására (a két hasonlat kapcsolatát a metrika hang-
súlyozza, nem annyira a jelentés adottsága). A két sor metrikus egymásra-
vonatkoztatása a hasonlat elvét úgy értelmezte, hogy az nem valamely eleve tu-
dott vagy adott viszonyítási alapra utalt vissza, hanem inkább a „kezdet" 
nyitottságát, illetve folytathatóságát sugallta. Az „így" a „miként"-re kapcsolhat 
vissza, ám e sor szinguláris elválasztása részben függetleníti is a közvetlenül 
elébemenó mag-hasonlattól és tulajdonképpen az addig mondottak egészére 
vonatkoztatni engedi. Ha ez így van, akkor megintcsak összetett helyzet alakul 
ki, mivel a sor értelmezhetőségének játéktere magába foglalja a „sírás" eredet-
nélküli kezdetét is, vagyis a vers időviszonyai ismét felszámolják a szekvenciá-
lis narratíva lehetőségeit.73 Vagyis a hasonlat elvének korábbi megrendítése, a 
kiterjesztett vonatkoztatási mezővel együtt, a sor minden kauzális árnyalata elle-
nére nem feltétlenül engedi ezt integráló pozícióba (a parataxis széttartását a 
„Mert így..." jelentéstani és tipográfiai nyomatékossága sem képes megszün-
tetni). Ugyanakkor a sor az igealak hasonlóságán keresztül is (szórattatunk-
vetettek) mégiscsak hangsúlyozza a „mag" szóródásával való kapcsolatát: így a 
„szórattatást" kivonja a negatív „végesülés" alakzatából és éppen a jövővel hoz-
za összefüggésbe (ezt erősíti a jelenidejűség is, miszerint itt nem lezárt - követ-
kezményeiben ismert - történésről van szó). Feltűnő, hogy ez a sor ekképp az 
Apokrif első sorának tapasztalatát - „Mert elhagyatnak akkor mindenek" - mint-
egy inverz módon írja át: az „elhagyatás" és „külön kerülés" itt „szórattatássá" 
alakul és a „kezdet" szemantikájával ruházza fel magát. Ez a „kezdet" - a „(s)írás" 
megtöbbszöröződésével párhuzamosan - azonban éppen, hogy nem eredet: 
nemcsak jelentéstani okokból, hiszen ennek valamely előzetes feltételrendszer 
- a (s)írás-teremtés „szóródása" - ment elébe, így a prófétai beszédhelyzet prag-
matikai lehetőségei (vö. a többes szám első személyre való váltással) csak mos-
tanra alakultak ki, illetve alapozódtak meg. Ezt a sort a szöveg igényének sem-
mibevétele nélkül valószínűleg nem is helyezhetnénk verskezdő pozícióba. Az 
a celebrális modalitás felé hajló hangnem, amely az Apokrif elején már a maga 
bizonyosságával szólal meg (az első sor szemantikailag persze ott sem kevésbé 
többértelmű), itt nyolc sor után aktualizálódik. Kérdés eszerint, hogy a „szórat-
tatásnak" a „(s)írás" performativitásával és a „mag" szóródásának temporális 
köztességével való lehetséges egyidejűsége megfeleltethető-e annak az eszka-
tológiai immanenciának, amely az Apokrifban működik. 

Az evangéliumi beszéd hangjának eme megszólalása pragmatikai-modális 
szempontból a negyedik strófában meglehetősen stabilnak mutatkozik. A „min-
den eltöröltetik" pedig igazi apokaliptikus kijelentésként hathat: lehetne érteni 
az „írás" eltörlődésére is, a „szóródás" egyfajta eredményeként. Kezdet és vég 
ekképp feszültségbe kerülnek, amelynek feloldása igencsak akadályoztatottnak 
tűnik. Még ezelőtt szembesül az olvasó a keresztény kontextus nézetéből legin-

73 Utóbbinak a struktúrája feltehetőleg szoros rokonságban áll a hasonlat tropológiai elvével, annak 
egyfajta szintagmatikus kiterjesztéseként is felfogható. 
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kább meghökkentő állítással: „Sosem leszünk bölcsebbek, / jobbak, halhatatla-
nok..." A szöveg itt - legalábbis jelentéstanilag - az általa megidézett újszövet-
ségi szövegek vagy parabolák fő interpretációs elvét fordítja ki: éppenséggel 
nem a „halhatatlanság" megszerzésének lehetősége lesz itt bejelentve (a h-han-
gokon keresztül is elejti a háló-példázat ez irányú tendenciáját). A „jobbak, hal-
hatatlanok" magánhangzóinak vokalitása mintegy szimmetrikus jellegű, ez még 
inkább egymásra vonatkoztatja a két kifejezést, egymás értelmezőiként működ-
teti őket. A „halhatatlanok" jelzőt, illetve állítmányt az a ritmusváltás is kiemeli, 
amelynek következtében a „Sosem leszünk" két jambikus verslába a „halhatat-
lanok" utolsó négy szótagjában tér vissza egyfajta szimmetrikus hangzást ered-
ményezve: a „sosem leszünk" és a „halhatatlanok" tehát intenzívebb módon is 
egymásra vonatkoznak. A „jobbá" válás lehetőségének tagadása a teleológia ki-
zárást jelentheti: ez kezdet- és végállapot elkülöníthetóségének kérdésességét 
jelzi. A „szórattatás" hasonlata ekképp újfent átíródik: a „mag" mozzanata esze-
rint nem valamely organikus vonalszerűségként, „fejlődésként" értendő, ezért is 
lehet szó az írás metonimikusságára utaló törlésről. Itt tehát a második versszak-
ban felvillantott kettőzés felfüggesztését ismétli a vers, a „halhatatlanság" túlvi-
lági reményét, az örökké (azonosnak) (meg)maradás lehetőségét destruálva. Az 
„(minden) eltöröltetik" ige egyik lexikális vonzata az „eltörölni valamit a föld szí-
néről" kifejezés, ez ugyancsak egyfajta monadikus képzetet közvetít, tehát nem 
két régió differenciájáról esik szó, hanem egy „világon" belüli elkülönböződés-
ről. Ennek látszólag ellentmond a műveltető igealak - nem „eltörlődik" áll a szö-
vegben - , ami itt már feltűnő lehet, tehát a szerepére vonatkozó kérdést nem le-
het megkerülni. A ,,-tetik" képző nyilvánvalóan egy, a cselekvést végrehajtó 
aktánst implikál, ennyiben szembenáll a kettősség felszámolásának elvével. 
Mindhárom eddigi hasonló igealak feltételezte ezt, ugyanakkor a mögöttes cse-
lekvőre csak ezek a képzők utalnak, tehát éppúgy nyelvileg van/nincs jelen, 
mint az „ember" képzete, vagyis az általa véghezvitt cselekvés reprezentálja és 
ő nem jelenik meg mint olyan. A „Mert így szórattatunk szét"-ből ugyanis vilá-
gosan kiderül, hogy a részben jelenlevő, részben távollevő cselekvő személyét 
nem az „ember"-ben kell megjelölni. Az evangéliumi beszéd horizontjában ez 
kézenfekvő módon Isten pozícióját jelezheti: mindenesetre az, hogy itt nem va-
lamiféle tárgyi közegben jelenik meg, hanem az általa végbevitt cselekvésben 
„létezik", nem teszi releváns módon elkülöníthetővé a „sírás", illetve a „hiú vi-
lág" evilági összefüggéseitől. Persze, hogy itt nem valamiféle összeolvadás kö-
vetkezik be ezáltal, azt a cselekvők „személyének" kölcsönös intranszparenciá-
ja, jelen-nem-léte jelöli, hiszen ezek csak az őket értelmező történésben tesznek 
szert ideiglenes identitásra, meg is vonva azt: ahogy az „eltöröltetik" lexikális 
vonzata (a „föld") is a maga nemlétével van jelen, úgy a ,,-tetik" végrehajtója is a 
mondott kimondatlanjaként aktivizálódik. Maga a történés az - „szóródás", „tör-
lődés" - , amely összefűzi őket. Ugyanakkor a versszak bármennyire lerombol is 
egy bizonyos elvárást vagy ígéretet („Nem leszünk bölcsebbek, / jobbak, halha-
tatlanok..."), ezt mégis az ígéret móduszában teszi: „minden eltöröltetik". A to-
vábbi interpretációnak ekképp azt a kérdést adhatja fel, amely a kimondott és 
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annak hogyanja közötti feszültségre irányul és amely ebben a versszakban vagy 
az eddigiekben, úgy tűnik, egyáltalán nem kap választ. 

Az ötödik versszak az első kettőhöz hasonlóan ismét felfüggeszti a „beszé-
lő(k)" grammatikai jelölését: a személytelen beszédmód perspektívája először 
az egészen közeli „három vagy négy véletlen / kézvonás"-ra irányul, aztán a 
„pusztá"-ra, majd ezt konkretizálja is: „a többi névtelen homok". A versben ez az 
első strófa, ahol többé-kevésbé rögzített „látvány" tűnik fel, amely azonban nél-
külöz minden „igazi" világszerűséget - csupán homokba írt nevekről esik szó, a 
felsorolás személytelen móduszában. A versszak reflexív jellege ezért felerősöd-
het az olvasásban: így például feltűnő a „véletlen (kézvonás)" hangzásbeli és 
grammatikai rokonsága a „gazdátlan szép nevek"-kel, illetve a „névtelen" ho-
mokkal. Ez a vokális kapcsolat arra hívhatja fel a figyelmet, hogy ezeket a moz-
zanatokat fokozottan egymásra kell vonatkoztatni: az önreflexivitás nem annyi-
ra valamely „metaszint" világos elkülönülésében működik, inkább a parataxis 
következtében előálló vokális és szintaktikai kapcsolatok többszöröződésében 
és egymásra vetülésében. A fragmentáló tipográfiai elválasztásokra való ellenha-
tásként a hangzás a folytonosságot inszcenírozza: a „Három vagy négy véletlen 
/ kézvonás", illetve a „pusztában írt / gazdátlan szép nevek" teljesen analóg met-
rika szerint íródnak (ötös jambusok). A „lejegyzettség módjának" fragmentáló 
impulzusaival szemben ez mégsem látens (újklasszicista) egységképzetet impli-
kál, mivel a hangzás/ritmus és a lejegyzettség materialitása között bonyolultabb 
összefüggések képződnek. A sorhatár ugyanis eldönthetetlenné teszi, hogy me-
lyiket kell inkább hangsúlyozni: a „véletlerí'-t vagy a „kézvonás"-t. Az ötös jam-
bus észlelése inkább a „kézvonás"-t nyomatékosítaná, viszont a „véletlen" into-
nálása - sorvégi helyzetéből is fakadóan - szintúgy relevanciával bír. Ez 
azonban már eltérő metrikát aktivizál: az utóbbi esetben a második sor önálló 
skandálása hirtelen trocheusra vált át, tehát mintegy dekomponálja a jambus 
egyeduralmát. Az így megváltozó ritmus mintegy ellentétes irányból vonatkoz-
tatja egymásra a „pusztá"-t és a „kézvonás"-t, amely viszony megalapozója 
és/vagy eredménye a „véletlen" mozzanata lehet. A kontingens-fragmentatív 
funkció így a hangzás szintjén is megnyilvánul, éppen ez utóbbi és az egyéb tex-
tuális mozzanatok komplex egymásraíródásában. 

A „kézvonás"-ban ottlevő „kéz" visszautalhat a „minden eltöröltetik" cselek-
vőjére, a „véletlen" pedig az ott jelzett célelv-rombolást fejti tovább. A „véletlen 
/ kézvonás", illetve „név" a címbeli kontingenciát nyilvánítja meg, a „gazdátlan" 
pedig a kánontól való eltérés mozzanatát. A „szép nevek" jelzője, a „gazdátlan" 
és a „kéz" között feszültség keletkezik, hiszen a jelek létrehozója elvileg rendel-
kezhet is azok fölött (vö. „minden eltöröltetik") vagy legalábbis kapcsolatban 
van velük itt a „gazdátlan" viszont a „nevek" bizonyos függetlenedését jelzi, a 
„szép"-ben ezek önmagukra is visszamutatnak. A személytelen („gazdátlan") be-
szédmód nyilvánvalóan összefüggésben lehet az előbbiekkel: a mellérendelő, 
felsoroló aspektussal együtt a fölérendelt horizont lehetőségét viszonylagosítja. 
A „szép" a jelek minden megsemmisíthetősége ellenére valamiféle esztétikai po-
tenciált képviselhet - igaz, hogy a „névtelerí'-nel való összecsengése ismét az 
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esetlegességet invokálja, miként az utolsó sor ereszkedő intonációja is. Ezáltal 
azt a benyomást kelti, hogy a „nevek" a szintaktikai elválasztás ellenére is aktív 
viszonyban állnak a „névtelennel", ekképp nem csupán létrehozásuk véletlen-
szerűsége, de legalább ennyire a „névtelen homok"-tól való függésük is esetle-
gességüket exponálja. A „szép" mindazonáltal jelezhet egyfajta eltérést a Pilinsz-
ky-líra tapasztalatától, mint ahogy a „puszta", illetve a „gazdátlan" a kései 
Babits-versek problematikáját idézheti fel. A 20. századi allúziók eme felerősö-
dése itt szignifikáns lehet, a prófétai beszédmód pragmatikai viszonyait nélkü-
löző versszakban. 

A következő versszak lapidáris kijelentése - „írás vagyunk" - egyfajta kulmi-
nációs pontként értékelhető: egyszerre érzékeljük benne a visszatérést az evan-
géliumi beszédmódhoz (többes szám első személy) és ennek részbeni elidege-
nítését is, hiszen az „írás"-nak az emberire való, tömören megfogalmazott 
vonatkoztatása már időben közelebbi korszakok tapasztalatát vonhatja be a vers 
észlelő olvasásába. Az „írás" természetesen felidézi a „sírást" is: egyrészt meg-
nyugtató ez, mivel már ott felismerni véltük az emberi távlat implicit bevonását 
és a hatodik szakasz pragmatikailag nyilvánvalóan az emberi dimenziót evokál-
ja. Másrészt az „írás" elsősorban materiális mivoltában van jelen — ahogy már az 
ötödik szakaszban - , így el is különbözik a „sírás" antropomorf hangképzetétől 
és a jel értelmezésre váró némaságát vetíti az emberi minőségre. Az „írás va-
gyunk s a kéz, [mely]" legalább kettős intonálhatósága itt is ritmusfüggő funkci-
ót működtethet. Az első sor egyetlen periódusként való ritmizálása (negyedfe-
les jambus) nyomatékosan a „kéz"-re helyezi a hangsúlyt, „írás" és „kéz" 
külön-külön vett részbeni önállóságát állítva. A sorvégi cezúra funkciójának is 
köszönhetően a második sorbeli „eltöröl "-nek a megelőzőekkel együtt való in-
tonálása kiterjedtebb metrikus kontinuitást hoz létre (ötös jambus) - ebben az 
esetben a ritmus már inkább az „eltöröl"-t emeli ki, így arra a történésre tevődik 
a hangsúly, amely minden látszólagos tárgyi különállás ellenére is többrétű 
dimenzionalitásba helyezi át „írás" és „kéz" instanciáinak kapcsolatát. A fő kér-
dés eszerint az lehet, hogy az „írás" és az előző versszak „kézvonásai", illetve 
„nevei" között milyen összefüggés feltételezhető. A „kéz" mozzanata összefűz-
heti őket, ugyanis itt már cselekvőként jelenik meg, az „eltöröltetik" és a „kéz-
vonás" anaforái után. Persze, szemantikailag nem kevésbé metonimikus - hi-
szen csak „kéz"-ről esik említés, nem a „cselekvőről" a maga teljes fizikai(?) 
„valóságában" - , mint a műveltető formában rejlő alany képzete. A „kéz" itt nem 
a jelek létrehozójaként, hanem azok eltörlójeként funkcionál - erős nyomatékot 
adva a korábbi versszakokban inszcenírozott esetlegességnek - , így elvileg le-
hetővé tenné a negatív előjelek szerinti olvasást vagy legalábbis bizonyos ko-
morságérzetet (halál?) alapozhatna meg. A gondolatjel utáni hasonlat a „törlést" 
viszont egyfajta „hozzáhajló" aktusként értelmezi, inkább pozitív konnotá-
ciókkal látja el. Az utolsó sor felívelő intonációja ( az á hangok hatása) is - el-
lentétben az előző strófa utolsó sorával - kitüntetett jelentőséget tulajdonít „kéz" 
és „írás"/„föld" eme kapcsolatának, tehát nem puszta leépítésről van szó, hanem 
a hangsúly és a „mintha" révén akár egy új kezdet felsejléséről is. Ez nyilván-
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valóan a „simogatná" anapesztikus hangoltságából származik, amely mintegy 
lebegésbe hozza az addigi jambikus ritmust, vagyis minőségi változást jelöl a 
vers szövegeződésének folyamatában. Jellemző lehet, hogy az antropomorfikus 
minőség ("fáradt hát") itt teljesen ahumánus létezőhöz kapcsolódik — ugyanak-
kor már az „eltöröltetik" lehetséges lexikális vonzata utalt a „földre" és az ötödik 
szakasz aktív módon vonatkoztatta egymásra az „írást" vagy „neveket", illetve a 
„föld", a „névtelen homok" mozzanatait. Azt közvetítené mindez, hogy az „írás" 
és annak „háttere" között húzódó határvonalak meglehetősen „elmosódottak", 
tehát az „írás" nem képes önerejéből megóvni magát a kontingens meghatáro-
zottságtól? Sőt: az „írás" rá van utalva valamiképpen a „földre" mint olyanra, a 
„név" a „névtelenre"? 

Mindezek ellenére vagy emellett ez a versszak - a „mert így...", a negyedik 
strófa után - erőteljesen a „feltárás" beszédmagatartását működteti: erre utal az 
„írás vagyunk" lapidáris azonosítása, a „kéz" feltűnése vagy a „föld" perszonifi-
kációja. Vagyis, jóllehet törlésről és az írás materialitásáról, elrejtettségéről van 
szó, a strófákat a „megmutatás" beszédhelyzete felismerhetően összetartja, an-
nak pragmatikája vagy modalitása meghatározó szerepet fejt ki az értelmezés-
ben. Úgy tűnik, hogy - visszatekintve a címbeli viszonyra - most már végérvé-
nyesen az „evangéliumra", annak beszédére helyeződik a fő hangsúly. 

Az utolsó versszak a legtöbb olvasó számára valószínűleg meglepődést okoz: 
egyszerre több szignifikáns mozzanat játszik ebben közre. Elsősorban nyilván az 
én-beszédre történő váltás hívja fel magára a figyelmet, de ezzel egy időben a 
kérdés módusza is (három kérdőjel található itt) az eddigieknél élesebb távlat-
váltást visz végbe, a kontingencia érzetét fokozva. Ugyanakkor az önreflexív 
tendencia itt teljesen direkt módon nyilvánul meg: „Mit irtam itt a porba, / mit? 
S miért tüntettem el?" Úgy tűnik, hogy a címbeli perspektivációnak megfelelően 
itt most annak első komponense is szót kap. Az az elvárás, amely az „András" 
valamilyen szövegbeli jelöltségére irányul, az utolsó versszakban kap „választ": 
az én-beszédre való meglehetősen éles váltás látszólag a „beszélőt" helyezi elő-
térbe a szöveg pragmatikai aktusstruktúrájában. Az a kérdés, hogy az itt beszé-
lő „én" megfeleltethető-e a címbeli Andrásnak vagy egy másik „hangot" jelent, 
eldöntetlen marad: a beszélő kérdése sokkal inkább az általa leírottakra vonat-
kozik, lehet, hogy az általunk olvasott szövegre(?). Ennyiben implicit olvasói 
szólamként is refigurációs szerepet kaphat az értelmezésben. Bárhogy legyen is, 
ez az önreflexió nem annyira az én-re, inkább az aktuálisan íródó szövegre vo-
natkozik (így lehetne magának a szövegnek a „hangja" is, nem valamely indivi-
duális beszélőé): az „én" feltűnésével egyidőben „törlődik" is, a rá irányuló 
(olvasói) tekintetet a reflexív mozzanat már el is téríti és másra irányitja. Az And-
rás evangéliuma ezért korántsem tűnik személyesebb karakterűnek, mint 
mondjuk az Apokrif. 

Az „én" mint a mondottság funkciója eszerint más szerepet kap: a „vak angya-
loknak éneke" már szemantikailag is - az „angyalok" mint birtokos és az „írás"-
tól (el)különböző „ének" mozzanata - leválni látszik az egyes szám első szemé-
lyű szólamról. Kérdés lehet viszont, hogy „András" és „evangélium", beszélői 
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funkció és beszéd között ennyire éles szétválás történik-e vagy más összefüggé-
sek létesülnek közöttük, hiszen ennek lehetőségét már a cím is nyitva tartotta. 
Az eddigiek és az utolsó szakasz közötti - önreflexióból következő - távolság 
részben le is épül, mivel itt éppen az elébemenő szöveg/beszédmód problema-
tizálódik, ezért a kérdés valószínűleg függ is attól, amire rákérdez. Az „írás 
vagyunk..." szerint a beszélői létmód már írottságot jelentett, az „írásra" való rá-
kérdezés egyben erre a nyelven/szövegen belüli szituáltságra is irányul. A be-
szédmód megváltozása és reflektálása egyszerre történik: a kérdés-jellegű, 
egyes szám első személyű nyelvhasználat éppen arra a differenciára kérdez rá, 
amelyet ő maga létesített: „S miért tüntettem el?" A „porba írás" és törlés motívu-
ma már jelen volt több megelőző versszakban, bár ennek ismerősségét a befo-
gadó először - a nyelvi magatartás szinte teljes megváltozása okozta meglepő-
dés következtében - szinte észre sem veszi. 

Az első két sor én-kérdéseire ugyancsak kérdések „válaszolnak", ezúttal sze-
mélytelen módon: „Tüzeknek üdvét, bűnjelét: / vak angyaloknak énekét?" Egy-
szerre válasz is eme két sor, hiszen jelölő, rámutató funkciójuk van - a „mit"-hez 
és „mivel"-hez képest - , ugyanakkor kérdés is, nemcsak a kérdőjel miatt, hanem 
szimultán módon a parataktikus továbbdifferenciálással (vö. kettőspont) és an-
nak intonációs elbizonytalanításával. (Emlékeztetve így a második szakaszban 
megfigyelt hasonlatsor öndestruktív tendenciáira.) A materiális íródás és az 
„ének" fonikus minősége közti ellentmondás ugyancsak feltűnő: a beszélő szá-
mára ezek egyidejűleg volnának adva? Az „írottak" tehát egyszerre lehet a „tü-
zeknek üdve, bűnjele", valamint a „vak angyaloknak éneke", noha az utóbbiak 
közötti összefüggések sem világosak - érezhető az is, hogy nem feltétlenül 
ugyanazt jelentik. Az önreflexív viszony eme további komponenseire a 
vokalizációs viszonyok utalhatnak: a harmadik sorban három magánhangzó for-
dul elő - ü, e, é - , belső rím formájában, generatív módon megtöbbszöröződve. 
Ez erőteljesen a hangzásra mint olyanra hívja fel a figyelmet, ugyanakkor sze-
mantikai következménye is van: a pozitív előjelű „üdv", illetve a negatív képze-
teket keltő „bűnjel" között, úgy tűnik, a hangzás szintjén több rokonság van, 
mint különbség. A sor belső rímei és az „énekét"-tel való sorvégi rímelés - az 
egyetlen a versben - az „ének"-nek a megelőző sor minőségével való szoros 
kapcsolatát jelzi, ezt azonban a „vak angyaloknak" eltérő hangrendje el is 
bizonytalanítja és - a meghatározás kérdő-elhalasztó jellege mellett - arra enged 
következtetni, hogy a „vak angyaloknak éneke" el is különbözik a „tüzeknek 
üdvétől, bűnjelétől". Úgy persze, hogy benne magában is különbség képződik 
(a-o-e-é), ellentétben a másik sor identikus hangzásával, így kettős szituáltságot 
mondhat a magáénak (ami analóg lehet írottság és megszólaltatás egyidejűségé-
vel). Ez a kettősség valamiképpen magára a versszakra is igaz: noha zárósza-
kaszról van szó, a pragmatikai elkülönbözés, a sorozatos kérdések éppen 
a „vég" figurációját bontják meg és inkább a „kezdet" funkcióját működtetik. 
Az „ének" szignifikáns szerepét az egyedül ebben a sorban jellemző tisztán jam-
bikus verslábak is jelzik ( u - | и - I u - 1 u - ) . Az „ének" visszautalhat az első sor-
beli „sírás"-ra — ez a két kifejezett hangzásképzet fordul elő a versben - , ekképp 
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önreflexív értelemben is az (újra)olvasás mozzanatát inszcenírozza. A „sírás" és 
„ének" az írottság és hangzás közötti összjátékban fokozottan is egymásra mu-
tatnak - ugyanakkor egyfajta elmozdulás is érzékelhető közöttük, a „sírás"-tól az 
„ének" felé - , így az észlelő olvasás talán legfontosabb kérdését, hangzás és 
íródás kölcsönös feltételezettségének problémáját az újraolvasás távlatába veze-
tik át. 

A vers eme kompozitorikus alakzata, hangzás/hangnem, szemantika/prag-
matika és nyelvi materialitás összjátéka, valamint az utolsó versszakban bekö-
vetkező váltás az inskripcionális karakterrel együtt arra hívják fel a figyelmet, 
hogy az úgynevezett „evangéliumi" beszéd rétegzettebb kell legyen annál, 
hogysem egyértelmű pragmatikai relációba lehessen helyezni a feltételezett „be-
szélő" képzetével. Az „András evangéliuma" cím által megnyitott kontextualitás 
tehát nem teszi lehetővé kánon és nem-kánon világos distinkcióját: az erről a ha-
tárvonalról vagy ce(n)zúráról való tudás74 a mindig is már (de)kanonizáló funk-
cióval bíró intertextuális összjátékban oldódik fel. Vagyis, ahogy az utolsó sza-
kasz nem-identikusan vonatkozik vissza az őt megelőzőekre, úgy a vers 
egészének hasonló viszonyban kell állnia a saját megelőzöttségével. A vers vé-
ge, mint említettük, egyszerre hajtja végre és inszcenírozza az (elkülönböztető) 
nyelvi cselekvést - ilyen típusú példa még a „Kezdetben volt a sírás", sőt rész-
ben a cím is —, ez az interpretációs viszony lehet érvényes a szövegre és hagyo-
mányára is, vagyis az „átértelmezést" nem valamely önazonos felidézés előzi 
meg, hanem már eleve nem-identikus ismétléssel szembesülünk. A vers nem 
egyszerűen citál, hanem re-citál, (nyelvi) cselekvés és szöveg kettős horizontja 
eszerint az intertextuális viszonyokat is meghatározza.75 

A címbeli „evangélium", az első sorban olvasható „sírás" és a vers utolsó sza-
va által megjelölt „ének" összefüggései először az architextuális viszonyokra irá-
nyíthatják a figyelmet. Ezek felderítése már a „jó hír" és a „sírás" összeférhetet-
lenségénél akadályba ütközik. A „sírás" a Klage, a panasz ismert vallásos műfaját 
invokálja, ekképp a „kezdet" mítoszát már egy meghatározott műfaji konfigurá-
ción keresztül idézi meg. Nem az „eredettel" vagy a „teremtéssel" mint olyannal 
szembesül, illetve szembesít a szöveg, hanem annak nyelvi aktualizációjával, 
amely ugyanakkor nem „áll" az eredet helyett - valamely szubsztitúciós logika 
szerint - , mivel az őt megnyilvánító művelet elkerülhetetlenül differenciát imp-
likál. Persze nem az „egykori" eredet és a „jelenbeli" aktualizáció, sokkal inkább 
az „eredet" emlékezete és ennek inszcenírozása között: ezért is helyezi a szöveg 

74 Vö. ehhez Aleida és Jan A S S M A N N : Kanon und Zensur. Uők (szerk.): Kanon und Zensur. München, 
1 9 8 7 . 7 - 2 6 . 

75 A továbbiakban azt a - könnyen vitatható - eljárásmódot követjük, amelyben - a tömörebb kifejtés 
érdekében - nem választjuk el kifejezetten az értelmezés műveletét az applikáció mozzanatától. Ez azzal 
is magyarázható, hogy kortárs műről lévén szó, nincs adva az az irodalomtörténeti utólagosság, amely a 
történeti megértést múlt és jelen horizontjainak elkülönítésével differenciálhatná. Mivel a verset költészet-
történeti szempontból is értelmezzük, így nem kerülhető el irodalomtörténeti helyének artikulációja sem 
- ennek legitimálhatóságát a későbbi recepciótörténet fogja eldönteni. 
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a „teremtés" horizontjába, ugyanakkor az anagrammatikus diszjunkcióban 
„sírás" és „írás" különbsége utalhat a köztük levő aszimmetriára. Az archaizálás 
feltűnő hiánya és a teljesen személytelen, értékelő perspektíváktól mentes 
beszédmód is nyilvánvalóvá teszik, hogy itt nem az „eredethez" való visszahát-
rálásról, a „teremtés" önazonos megidézéséról van szó. A nem-archaizáló nyelv-
használat az előbbiekkel inverz temporalis vonatkoztathatósága az „utóidejű-
ség" indexét is magán viseli: eszerint itt valamely újabb keletű, netán 20. századi 
tapasztalat jut szóhoz. A Klage műfajának az így (általa is) megidézett eredettel 
való metafunkcionális kapcsolata éppúgy jelezheti ezt, mint az a lehetséges szö-
vegközi utalás, amely Pilinszky Éjféli fürdés című versének76 utolsód) sorát von-
hatja be az értelmezésbe: „Talán egy ősi ünnepen, / hol ég is, víz is egy velem, 
/ s mindent elöntve valami / időtlen sírást hallani." Az a feltűnően fordított vi-
szonylat, melyben a Pilinszky-vers zárókövetkeztetése a Kovács-vers kezdeté-
ben jelenik meg, azt sugallja, hogy az András evangéliuma nem valamely „ere-
deti" adottság vagy szubsztancia megvonódásával, hanem már eleve a Deus 
absconditus tapasztalatával szembesül - a „kiűzetés" kezdetként tételeződik - , 
tehát mintegy ez „után" jön („kezdetben volt a sírás"). A következő versszak 
újabb Pilinszky-, illetve Babits-allúziói szintén jelentésesek lehetnek ebben a 
kontextusban. A vers az „eredethez" eszerint nyelvi közvetítésben férhet csak 
hozzá, amely ekképp egy elébemenő hagyomány általi értelmezésben „létezik". 
Olyan megszólaltatásban, amely ugyan meghatározó funkcionalitással bír, de 
nem kizárólagos jellegű (ez is benne van a „(s)írás"-ban): az első szakaszok 
nyelvezetét ugyanis éppen nem a „sírás", a Klage dikciója uralja. A személytelen 
beszédmód így új funkciót kaphat: az általa megidézett nyelvi-szövegközi ha-
gyománnyal való identifikáció lehetetlenségét sugallja, tehát el is különül attól. 
Ennek folytán már legalábbis kettős közvetítés működik: a vers számára a „sírás" 
nyelvi valósága a meghatározó tapasztalat, de egyúttal distanciálja is magát at-
tól. A „múltkarakter" nemcsak a kezdethez való mindenkori hozzáférés indexe, 
hanem az „eredet" megvonódására adott történeti válasz(ok)hoz való aktuális 
viszonyban is érvényesül. 

A „jó hír" tehát nem merül ki a „sírás" felidézésében - ezt tanúsíthatja az az 
egyszerre több irányba mutató intertextuális „munka", amely a második vers-
szakban figyelhető meg. A Halak a hálóban agnosztikus perspektivációját a 
háló-példázat írhatja fölül - az utóbbiakban közös eszkatológikus (a „véget" va-
lamiképp rögzítő) minőséget a „mag" szórattatása szolgáltatja ki az előreláthatat-
lan történésnek. Ez a dinamizálódó viszonylat ugyancsak szövegközötti reinter-
pretáció „eredménye": A gazda bekeríti házát77 és a Jónás könyve kontrollált 
„szórásával" ellentétben itt kontingens és egyben performatív széttartás észlel-

76 A trapéz és Portóiban a Halak a hálóban előtt. 
77 „Csöndben érik a csira / a föld alatt [...] kertem, ódd / a magvat [...] és barbár szelekkel ne törődj!" 

„...mint középkori szerzetes dugott [...] pár régi könyvet: úgy / dugd magvaid..." (Babits szemléletéhez 
vö. S Z E G E D Y - M A S Z Á K Mihály: A keresztény hagyomány jelentősége a modern magyar irodalomban. Pro-
testáns Szemle 1996/4. 282., 284.) 
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hető, amelynek imperszonalitása megvonja magát a szubjektum rendelkezésé-
től, a „panasz" modalitásától.78 A hasonlat identifikációs elvét a hangzás (h-alli-
terációk) és a metonimikus egymásmellettiség hatásával egy időben tehát az 
intertextuális „szóródás" is diszfigurálja. A „Mert így szórattatunk szét" időbeli 
többrétűsége ebből és a „kezdet" eredettelenségéből is táplálkozhat: a „szórat-
tatás" vonatkozhat itt a pretextusokkal, műfaji mintákkal és hagyománnyal léte-
sítendő interpretációs viszonylat következményére, amely egyúttal ama előzetes 
pozíciók nyelvi létmódját közvetíti. A szöveg tehát a megelőzöttséggel való 
nem-identikus kapcsolatban tételezi annak esélyét, hogy a jövő nyitottságát ne 
fedjék el reduktív perspektívák, vagyis, hogy a „kezdet" valódi funkciójában 
nyilvánulhasson meg. A nyelvi kontingenciára való eme ráhagyatkozás arra utal, 
hogy az „eredet" autoritásának megvonódása, a „kezdet" közvetítettsége egyfaj-
ta felszabadulást jelenthet, tehát nem jelenlét vagy távollét kérdése lesz a tét. 
A vers látásmódja szerint a Deus absconditus előfeltevéséhez való megfelelően 
artikulált viszony ezért a rögzítetlenség, a szabadság és a jövőbeliség tapasztala-
tában részesíthet. Az Apokrif kezdetének a Kovács-vers általi strukturális transz-
formációja éppen az eszkatológikus bizonyosság immanens távlatát függeszti 
fel, eldönthetetlenné téve - a hasonlat egyirányúságának megszüntetése által - , 
hogy a „szóródás" a megszólaltatás közvetítettségének folyománya-e vagy pedig 
azért lehetséges az olvasatok pluralizálódása, mert már eleve az „írás" interpre-
tációs potencialitásával kell számolni. Az első sor anagrammatikus mozzanata és 
a rá következő szintaktikai-intertextuális-önreflexív dinamizálódás ekképp már 
eleve az „írás" Mznél-nem-levőségére és uralhatatlanságára utal. Ez az írás azon-
ban nem a távollevő szubsztancia létmódjával analóg és nem is a „kérügma" 
megnyilatkozása, hanem - mint láttuk - egészen más működést fejt ki. 

A vers köztes beszédhelyzetének folyományaképpen a harmadik és hatodik 
versszak között megszólaló beszédmódot is történeti transzdialógus eredmé-
nyének tarthatjuk. A „Mert így szórattatunk szét" végére mintegy kettőspontot is 
lehetne tenni: az utána következők így a disszemináció effektusai volnának. 
Nem véletlen a mellérendelő, felsoroló szerkezetek további dominanciája, a ne-
gyedik verssszak jelzőhalmozása, az ötödik appozíciós prédikációja, de annak 
imperszonalitása legalább ennyire a strófaközi viszonyokat is kiszolgáltatja a 
metonimikus mellérendelés elvének. A „véletlen" szerepe itt azért is kiemelt je-
lentőségű lehet, mivel szoros összefüggésbe kerül a másik két hasonló jelzőfor-
mával (gazdátlan, névtelen), így egyfajta újraetimologizáció megy végbe, 
amennyiben a „véletlen"-ben bennelevő, de elfelejtett szemantikai mozzanatot 

78 Egy másik Kovács-vers (Esztergom. Elöhegy, augusztus), amely egyszerre tekinthető a Jónás imája 
és A gazda bekeríti házát hipertextusának, éppen azok preformált beszédhelyzetét bontja fel, az interio-
rizáló aposztrophét személytelenségbe fordítva át. Ebben a megváltozott poétikai közegben az „elszaba-
dult szavak" disszeminatív hatása úgy szabadítja fel a nyelv szubjektivitásba és vonalszerűségbe 
belekényszerített temporalis létesítőerejét, hogy egyúttal a tradicionális istenképzet elbúcsúztatásából 
eredő ambivalens nyitottságot feltételezi: „s ha vágyat / magvai a szél, más mag veti fel fejét - / talán a 
törvény, tán csak a tátogás: / s a kert kitágul Gazda nélkül, / hűtlenül is hitesen forogva". 
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fejti fel. A kontingencia éppen a tudat vagy a szubjektum intenciója általi ellen-
őrzésétől való felszabadulással lesz egyenértékű (vél-etlen): a magyar nyelv 
egyik szavának - heideggeri analízisre méltó - nyelvi emlékezete olyan reak-
tualizáción megy keresztül, amely nem valamely „ősi" jelentés felszínre hozá-
saként, hanem alapvetően kontextusfüggő műveletként érti magát. Ebben az 
értelemben a „véletlen" hasonlósága a „gazdátlan", illetve a „névtelen" mozza-
natával valamely fölérendelt intencionális távlat megvonódását eredményezi, 
vagyis a kontingens szituáltságot hangsúlyozza. Ugyanakkor éppen ezáltal nyíl-
hat rálátás a szubjektumon vagy annak akaratán túli összefüggésekre, például a 
„név" és az őt feltételező „névtelen" (mert egy nézőpontból sosem kontrollálha-
tó) kontextus közötti viszonyokra, vagyis a többféle, nem-lineáris folytonosság 
(vö. poliritmika) antropomorf képzetektől megszabadított lehetőségeire. Ebben 
a deszintetizáló nyelvhasználatban tehát a „sírás", illetve az evangéliumi beszéd-
mód hagyományának, történeti-textuális rétegzettségének aktív kiaknázása tör-
ténhet meg. A horizontközvetítés többirányúsága már nem csak szöveg és 
előszöveg, de a többféle pretextus összjátékát inszcenírozó és ezekből táplálko-
zó aktuális intertextus széttartó impulzusaiban is megnyilvánul; és éppen a vers 
legrövidebb strófájában: 

írás vagyunk s a kéz, mely 
eltöröl - mintha a föld 
fáradt hátát simogatná. 

Már az ötödik versszak topikája és a vers mellérendelő szintaxisa is felhívhat-
ta a figyelmet Hölderlin közelségére, az „írás vagyunk" aztán nyilvánvalóvá te-
szi a Mnemosyne közbejöttét:79 „Ein Zeichen sind wir, deutungslos..." A Höl-
derlin-vers a különböző kulturális-mitikus képzetek textuális fragmentációját 
viszi végbe80 - ebben szolgálhatott előképéül az „eredet" közvetítettségéből 
táplálkozó András evangéliumának, ugyanakkor itt mégsem valamely tra-
gizálónak is nevezhető reflexióval szembesülünk a kulturális emlékezet uralha-
tatlanságának megtapasztalásában. Erre egyrészt a „Zeichen" „írás"-sá való 
transzformációja utal, másrészt ennek a „kéz"-hez való már nem pusztán meto-
nimikus viszonya. Mivel a „kéz" itt csupán az „írással" való kapcsolatában van je-
len (az „írás vagyunk" prédikációja némi merészséggel a „kéz"-re vonatkozóan 
is hangsúlyozható, vö. még a „kézvonás" összetételével). Nem véletlen, hogy 

79 Az És Christophorus énekelt kötetben a Hyperions Schicksalslied pal inódiájaként is olvasható 
Csontváry-elégia előzi meg az elemzett verset, a Je l vagyunk.,." pedig mottóként szerepel a kötet máso-
dik ciklusának (Én, Scardanelli) élén. Az András evangéliuma Hölderlin-kapcsolatához vö. KULCSÁR 

S Z A B Ó Ernő: Poesis memoriae. A lírai mnemotechnika és a kulturális emlékezet 'újraírása' Kovács And-
rás Ferenc verseiben. In: uő: Az új kritika dilemmái. Bp., 1994. 183., 185. 

®°A híres 1964-es Adorno-írás mellett (Parataxis - zur späten Lyrik Hölderlins. In: Noten zur Literatur. 
Gesammelte Schriften XI. Frankfurt, 1974. 447-A9Í.) vö. még Anselm HAVERKAMP: Kryptische Subjektivität. 
In: M. F R A X K - A . HAVERKAMP (szerk.): Individualität. München, 1988. 373-374. 
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ami Hölderlinnél a nyelv(iség) temporális szignatúrájú újraértelmezéséhez kötő-
dött, az Rilkénél már annak összekötő potenciáljában jut szerephez, a nem-rög-
zíthető aktív kölcsönviszony artikulációs erejében. A „kéz" itt nagy valószínű-
séggel a Der Schauende zárlatának hangsúlyos motívuma:81 

Wen dieser Engel überwand, 
welcher so oft auf Kampf verzichtet, 
der geht gerecht und aufgerichtet 
und groß aus jener harten Hand, 
die sich, wie formend, an ihn schmiegte. 
Die Siege laden ihn nicht ein. 
Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte 
von immer Größerem zu sein. 

A „formend" tranzitivitása legalább kettős itt: egyszerre vonatkozik a „megfor-
málásra" mint létesítésre és az „átformálásra". Ezért is lehet az, hogy a Kovács-
vers a „törlésben" pozitív lehetőséget fedez fel: „mintha a föld / fáradt hátát si-
mogatná", ily módon vezetve át „törlés" és „törlendő" viszonyát a nyitott 
időbeliségbe, mivel az itt inszcenírozott folyamat temporális kiterjedtsége nincs 
rögzítve. Ekképp értelmezhetősége sem: a Sírkövemre című Pilinszky-vers tárgyi 
látásmódjával ellentétben nem igényel rajta kívüli perspektívát.82 A távlat áthe-
lyeződése - „Isten hátáról" a „föld hátára" - írás és olvasás/törlés találkozásának 
színterére irányítja a figyelmet, így azt a rilkei kölcsönösséget inszcenírozza, 
ahogy például a hetedik duinói elégia zárlata nyúlt vissza a Der Schauende is-
mert motívumára. Ott az ember hívása („Rufen") azonosítódik a „kéz"-zel, amely 
kikerülhetetlen lesz a megszólított „angyal" számára,83 tehát a „Hand" jelölt 
nyelviesülésének lehetünk tanúi, olymód, hogy a korábbi vers emlékezete fenn-
tartja ugyanakkor a „formend" dialogicitását és létesítő funkcióját is. 

A vers úgy játssza újra tehát a Hölderlin és Rilke közötti szemléleti váltást — az 
elválasztottság tudatát és az ebből (is) felszabaduló performatív kölcsönösséget, 

8 1 V Ö . KULCSAR S Z A B Ó Ernő: Poesis memoriae. 1 8 3 . 
82 A Végkifejletben-. „Rajzolj, rajzolj szegény fiú. / Rajzolj, rajzolj szegény leány. / Te szegény, szegény 

nemtelen lény / töröld le Isten hátáról töröld le / szégyenletes emlékemet". 
Innen látható be az a paradoxon, miszerint az András evangéliuma a „törlést" inkább temporális nyi-

tásként értelmezi, de nem szekvenciális módon, ugyanezen alluzív struktúrában formálva át egy másik 
(korai) Pilinszky-vers inkább kommunikatív és a végességre vonatkozó „tapasztalatát": „Ha zendülünk és 
hátat fordítunk is / az angyaloknak, bús imádkozás csak / e lázadás, - hisz hátunk íve fáradt / lejtésű, 
mint a múló hullám habja". (Megdicsőülésünk) 

83 „Engel, und wiirb ich dich auch! Du kommst nicht. Denn mein / Anruf ist immer voll Hinweg; wider 
so starke / Strömung kannst du nicht schreiten. Wie ein gestreckter / Arm ist mein Rufen. Und seine zum 
Greifen / oben offene Hand bleibt vor dir / offen, wie Abwehr und Warnung, / Unfaßlicher, weitauf." 
A „én" identitásának dialogikus osztódását, illetve köztességét jól jelzi az enjambement-ok funkciója: a 
„mein" és az „Anruf" közé éppúgy különbség ékelődik, mint a „seine" és a „Hand" közé (illetve szeman-
tikailag az „Arm" és a „Hand" közé). 
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„Zeichen" és „írás", illetve nyelviség és temporalitás összjátékában - , hogy ezt 
mintegy saját beszédhelyzetére vonatkoztatja: a kontingens mellérendelés 
nyelvhasználata éppen az intertextuális kapcsolatok intenzitását és többrétűsé-
gét fokozza, ennek az előfeltétele. Ez a kettős viszony volt megfigyelhető sor- és 
mondathatár kontingens fragmentálásának, valamint az így létesülő parataxis-
nak a ritmus(ok) elkülönböződése általi felülírásában éppúgy, mint a „véletlen" 
reszemantizálásában. A kontingencia a pluralizálódás letéteményese, persze 
nem a puszta különbözőség újratermelésében, inkább az így megnyíló játéktér 
interakcionális telítésében. Talán innen nyílhat távlat a „nevek" és az „írás" elég-
gé szembeötlő különbségére: a „gazdátlan szép nevek" éppen valamely prefor-
mált kontextus - például világszerűség, tárgyiság, értékoppozíciók stb. - hiá-
nyából és az ebből következő kontingens szituáltságból képesek működtetni a 
létesítés nyelvi szabadságát (vö. „szép"). Mindez persze már „írást" feltételez, ám 
a „nevek" disszeminatív visszahatása annak esetleges autoritását vagy homoge-
nizáló erejét vonja meg és az újradifferenciálás potenciálját működteti. Az And-
rás evangéliuma tehát az írottság materialitásának és hangzásának összjátékába 
transzponálja a Hölderlin-Rilke-kapcsolatot, olyan textuális szinten értelmezi 
azt, amely nem automatikus folyománya a pretextusoknak, inkább ezek pro-
duktív utólagosságban való összekapcsolódásából származik. 

A vers a szövegek eme szétágazó párbeszédét - a hagyomány általi feltétele-
zettség horizontjában - mégsem tartja automatikus jellegűnek, erre vonatkozhat 
az utolsó strófa önreflexív kérdéssorozata, amely az addig mondottakat meta-
textuális szempontból újólag a nyelvi módusz mikéntjére vezeti vissza. Mint már 
szó esett róla, itt inkább a beszélői funkció grammatizálását, nem pedig antro-
pomorfizálást lehet megfigyelni: az „apokrif" Pilinszky-féle személytelensége 
(az Apokrif harmadik részében) mint etablírozott beszédhelyzet itt minőségileg 
eltérő imperszonalitásba fordul át (például a címbeli viszony értelmében is); mi-
vel a kérdés paradigmatikus váltása önmagára való kérdezést is jelent, az önref-
lexív mozzanaton - az aktuális „íródáson" - keresztül. Ez a lírai kérdés - amely 
„az ismertnek a meghatározatlanba való horizontváltását viszi végbe"84 - a „vég" 
figurációjának leépítésében nagymértékben a szöveg által feltételezettként érti 
magát. Az „önmagát látás" a vers inszcenírozási kódjának függvényében elkerül-
hetetlenül a megszólaltatás hermeneutikai összefüggésébe íródik vissza, ezzel 
részben vissza is vonva a metatextuális pozíciót. Mivel az „én" szólama úgy vo-
natkozik - aszimmetrikus módon - a vers nyelviségére, szövegszerűségére, 
hogy tulajdonképpen inskripcióvá válik - a modalitás megtörése a kérdés prag-
matikai szerepével együtt a másként való olvasás vagy recitálás lehetőségeire 
utal. A kérdés performatív funkciója így különösen szembeötlő, hiszen a szöveg 
addigi beszédmagatartását - az archtextuális értelmezők esetleges konvergen-
ciáját - helyezi át, az eltérő modalizálódás lehetőségeire utalva: leépítve azt az 

84 A lírai kérdés funkciójához általában vö. JAUSS: Ästhetische Erfahrung... 425-436. itt: 428. 



450 Lőrincz Csongor 

előfeltevést, miszerint az „evangéliumi" nyelvhasználatnak „saját beszédstruktú-
rát" kellene tulajdonítani.85 A retorikai én beszédlehetőségei ekképp a kérüg-
matikus hangnem nem-identikus átfunkcionálásában, retorizálásában alapozzák 
meg magukat: a „tüzeknek üdvét, bűnjelét" vokális egyneműségével szemközt 
a „vak angyaloknak éneké"-nek diszperzív, előzetes perpektívákban (vö. a 
„vak" és a „bűnjel" ellentétével) nem rögzíthető hangzását mint textuális mó-
duszt. Az „üdv", illetve a „bűnjel" egymásra vonatkozása ebben a többszörösen 
önreflexív közegben ekképp akár az eszkatológikus, illetve apokaliptikus be-
szédlehetőségek megidézéseként is értelmezhető. Már az észlelő olvasás során 
feltűnt, hogy ezek az irányultságok csupán szemantikailag különböznek egy-
mástól, vokálisán vagy még inkább: a hangnem nézetében viszont azonos struk-
turális-funkcionális beágyazottságot követelnek maguknak.86 Erre utalhat az, 
hogy mindketten egyértelmű módon a „tüzeknek"-hez kapcsolódnak, ezen be-
lül is pedig az az anagrammatikus mozzanat, amely a „tüzeknek"-ben az „űzet-
nek" elrejtését teszi lehetővé. (Ennek vélelmezését az első versszak szemantiká-
ja mellett a műveltető igealakok gyakorisága is támogatja.) Az eszkatológikus, 
illetve apokaliptikus funkció tehát a „kiűzetéstől" való függésükben is értelmez-
hetőek: itt történelemfilozófiai előfeltevésük - a „kezdetnek" valamely előzete-
sen tételezett végpont felőli értelmezése - lepleződik le. A „[tüzeknek] üdvét, 
bűnjelét" belső és az „énekét"-tel való rímelése így azt is jelezheti, hogy az eb-
ben a kontextusban való történeti megszólalás textuális-pragmatikai konstellá-
ciójába valamiként már mindig is be van íródva a kérügmatikus hangnem lehe-
tősége mint nem automatikus módon redukálható komponens. Az ezzel a 
tradícióval való szembefordulás ekképp nem valamely ellenbeszéd kitermelésé-
ben érdekelt - az András evangéliuma poétikájának tanúsága szerint - , inkább 
az eme hangnem jelenléte által korlátozott textuális potenciál felszabadításában, 
a kognitív nyelvhasználati mód komplex feltételrendszernek való kiszolgáltatá-
sában, ezáltal performativizálásában. A vers számára elsősorban tehát a nyelvi 
premisszák a meghatározóak: a hangnem státuszát annak retorikai előírásain -
dekonstruálásukon - keresztül igyekszik megkérdőjelezni, olymód, hogy alap-
vetően a modalitás másságát és eldöntetlenségét inszcenírozza. A kérügmatikus 

8 5 V Ö . JAUSS: i. m . 3 9 6 . 
86 A „porba írás" motívuma felidézheti a János evangélium híres példázatát, a házasságtörő asszony 

történetét O N 8 , 3 - 1 1 ) . Ez a parabola meglehetősen „olvashatatlan" minőségre tesz szert, amennyiben nem 
tárja fel az összefüggést Jézus szavai és a földre írás mozzanata között, így például azt is nyitva hagyja, 
hogy a kétféle közlésesemény kapcsolata feltétlenül átvitel jellegű-e. Anélkül, hogy valamilyen összefüg-
gő magyarázatra törekednénk, arra lehetne itt felhívni a figyelmet, hogy a parabolabeli szituáció analó-
giába hozható a kétféle kérügmatikus paradigma (ám egyazon „hangnem") problémájával. Jézusnak el-
lenfelei itt csapdát állítanak: ha az asszony ügyében szelíden ítél, úgy a mózesi törvénnyel kerül szembe, 
ha szigorúan, a rómaival. Jézus válasz helyett a földre ír, majd a híres választ adja: „Aki bűn nélkül való 
közületek, az vesse rá az első követ", így kerülve ki a látszatalternatívát. Az „írás", illetve „beszéd" lehet-
séges kapcsolata a „törvény" kettősségét exponálhatja: inskripcionális karakter és nyelvi megszólaltatás 
kölcsönössége „mögékerülhetetlen", anélkül, hogy ez a viszony azonos maradna (hiszen Jézus válaszait 
mind a kérdezők, mind az asszony esetében a földre írás előzte meg). 
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beszédmód retorikai átvehetőségének problematizálása így párhuzamos a vers 
nyelvbe való visszatérésének ambivalenciájával. Az „új" modalitás és beszéd-
mód a „régi" kérdésessé válásában képződik, nem afféle szekvenciális váltás 
tehát, hanem a másikkal való párbeszédben jön létre, alkotódik meg, úgy, hogy 
ez differenciát is jelent egyúttal. A citálás a vers nyelvi-poétikai praxisa szerint 
elválaszthatatlan a recitálástól: a megszólaltatás mint hangnemiség és az „írás 
vagyunk" összefüggései ebben a távlatban is kibonthatók. A re-citáció mint a 
nyelvi materialitás és megszólaltatás aszimmetrikus kölcsönviszonya olyan tör-
ténést jelent, amelynek diszkontinuus folyamatszerűsége nem áll a beszélő ural-
ma alatt.87 A „sírás" és a „vak angyaloknak éneke" közötti elmozdulás ezért a 
vers materiális és hermeneutikai aspektusainak összjátékában keletkezik,88 

amely az utolsó versszak interpretáns-metatextuális szerepét a szöveg kettős jel-
legű történésébe oltja vissza. Az önreflexív pozíció mint a „vég" lehetséges alak-
zata éppen túlmutat magán - nem egyszerűen a „reflektáltra" vissza, hanem a 
vele való viszonyából létrejövőre, amely magába foglalja mindkettejüket, anél-
kül, hogy a differenciát (a „törlést") eltüntetné. Az „ének" uralhatatlan létrejövé-
se ezért a szöveg kezdetéhez való visszafordulásra utaltatik rá, az „evangéliumi" 
beszéd örökségének másféle és ismét különböző megszólaltatására és ezáltal 
újraértésére. Az újra-olvasás így az előzetes megértés többsíkú feltételezettségé-
nek való igazságos meg felelést jelentheti, poétikailag a szövegek összjátékának 
olyan inszcenírozását, amely már nem értelmezhető a tropológiai helyettesítés 
logikája - vagy annak tartalmi felfüggesztése - szerint. 

A Rilke-féle „mitopétikus megfordítás" hermeneutikai művelete itt is hasonló-
képpen a „megfordítotthoz" való - és ezáltal önmagához is - nem-identikus 
viszonyból táplálkozik, ám jóval inkább az eldönthetetlenség horizontjában. 
Az András evangéliuma részben elégiaként is felfogható, a „sírás"-tól a „[vak an-
gyaloknak] éneké"-ig tartó folyamat értelmében - a kérdés nyitott jellege azon-
ban visszafordítja az „elégikus" mozzanatot az eldönthetetlenség közegébe és 
így az újraolvasás dinamikájába. Ebből az architextuális szempontból a versbeli 
folyamat a 10. duinói elégia inszcenírozott műfajváltásával rokon, sőt annak 
hipertextuális transzformációjaként is felfogható: az „ifjú halott" vándorlása a 
„panaszok földjén" („die Landschaft der Klagen") ott végül is a másfajta létmód 
megtapasztalhatóságába torkollik, a Klage retrospektív jelentéstartománya a 

87 Ez az önreflexív viszony mindazonáltal jelentős módon különbözik például a Francia fogoly mise 
en abyme-szerkezetétől; ahhoz képest a Kovács-versben nem a megszólaltatandó és megszólított aszim-
metrikus viszonyának ellenirányú átrendezése (az „emlék" direkt utóidejűséggé való változása) történik, 
hanem a megszólaltatás által konstituált - ezen aztán túlmutató - eseményhez való beszélői viszony par-
cialitása jeleneteződik. Vö. „S én bolyongok, mint akkor is a kertben, / az itthoni kert árnyai között. / A 
jegyzetembe nézek és idézem. 'Csak azt feledném, azt a franciát... ' / S a fülemből, a szememből, a szám-
ból / a heves emlék forrón rámkiált: / 'Éhes vagyok!' - És egyszeriben érzem / a halhatatlan éhséget, amit 
/ a nyomorult már réges rég nem érez / se földi táplálék nem csillapít." 

88 A vers poetológiai összetettségének önreflexív értelemben inkább a „vak angyaloknak éneke" felel-
ne meg, főként, hogy az „angyal" latinizmusa beleolvasható a címbeli „evangé/ium"-ba is. 
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Freude prospektiv hangoltságába vált át.89 „Dass ich dereinst, an dem Ausgang 
der grimmigen Einsicht, / Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln" (itt 
az első elégiára történik visszautalás) - a vers lírai önreflexiója a megváltozott 
léthelyzet modális artikulációjára (mint egy új időbeliség indexére) összponto-
sít. Az András evangéliuma még Rilkénél is több fenntartással viseltetik a ki-
nyilatkoztató nyelvi magatartással szemben, a költői beszéd hagyományos igaz-
ságigényét is kételyekkel szemléli: „sosem leszünk bölcsebbek" - az „Einsicht", 
illetve a „Wachstum" (Der Schauende) lehetőségének az utolsó sorok intero-
gatív közegében való elbizonytalanítása azokat mintegy idézőjelben engedi ol-
vasni (vö. még „vak" és „Einsicht" viszonyával). Ezt emeli ki az a differencia is, 
amely az „ének"-nek az „én"-ről való leválasztásában - szemben a Rilke-verssel 
— lesz hatékony, úgy persze, hogy új formában viszi tovább a tizedik elégia 
dialogikus („zustimmend") tapasztalatát, átfordítva azt a re-citáció köztes 
beszédhelyzetébe. A Pilinszky-féle grammatikalitásnak a Rilke-típusú dialogi-
citással való konfrontálása, illetve az ebből nyert szemléleti többrétűség újfent a 
szövegközi közvetítésnek szolgáltatódik ki, a transztextuális dinamika rögzít-
hetetlenségében.90 

A vers lírai konzisztenciaképzése, illetve nyelvi igénye megvonja magát az 
apokaliptikus önreferenciától, hiszen a többszörös megelőzöttséggel való nem-
instrumentális viszonya elsősorban a közlés hogyanjának elkülönböződéséből 
származtatja a másság nyomával való nyitott szembesülés formáit. A vers zárla-
tának a kezdetre való nem-identikus visszautalása, mint az újraolvasás lehetősé-
gének textuális inszcenírozása talán rokonítható a derridai „jöjj" interdiszkurzív 
létesítőerejével. Ennek tonalitása - nem valamely egyszerű illokutív utalás -
ezért nem annyira az önállítás megnyilvánulása, amely az önmagára referálás 
apokaliptikus cselével uralná az el-jövendőt. Ez a „beszédgesztus", a másiktól 
eredő „jöjj" teret nyit meg,91 amely már valamely dialogikus közeget, a megszó-
líthatóság játékterét előfeltételezi, ekképp az abszolút aposztrophé lehetetlensé-
ge a beszélgetés történésének uralhatatlanságában tükröződik. A szövegek 
polilógusa olyan dimenzionalitást létesít, ahol nem antropomorfizáció vagy 
dezantropomorfizáció kérdése lesz a tét (például a Pilinszky-féle megkettőzés 

89Vö. G A D A M E R : Mythopoetische Umkehrung in Rilkes Duineser Elegien. Gesammelte Werke. 8 . 3 0 3 - Az 
András evangéliumát megelőző Csontváry-elégia a többes szám első személyű beszédmódot az elégikus 
ívben, a zárlatban éppen a különbözőséggel szembesíti: „De semmi. / Minden teremtményt / mássá gyúr 
a fény". A „más" persze intern megváltozást és személyközi elkülönbözést is jelöl, a címbeli tulajdonnév 
pedig szintén a kijelentés érvényét viszonylagosítja. Mindenekelőtt azonban a Hyperions Schicksalslied 
aposztrofikus jelentésképzésének átformálásáról, a szétválasztás antropomorfizációján alapuló szembesí-
tés visszavonásáról lehetne beszélni e vers kapcsán. A „mássá" válás éppúgy igaz lehet eszerint a pre-
textushoz való viszony tekintetében is. 

90 Még Nemes Nagyhoz képest is ez a kettős szituáltság nem csupán szemléleti-konfiguratív, hanem 
elsősorban (transz)textuális köztességet jelent, amely a szöveg önprezentációjának meghatározott és 
„üres" helyeit - változó módon, de - egyaránt feltételezi. 

9 1 DERRIDA: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. 8 8 - 9 2 . 
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módján), hanem a tárgyiságot megszüntető dialogikum (vö. a „vak" utalásával). 
A szövegnek a preformált látványszerűséget felfüggesztő poétikája a fentiekkel 
összefüggésben az olvashatóság hagyományosan tranzitív jellegét bizonytalanít-
ja el. Baka Tájkép fohásszal című verse még igy inszcenirozza az Istenhez való 
beszélői viszonyt, az utolsó két strófában: 

Talán te írod, Istenem, 
a föld színére versedet? 
Hozzád fohászkodom - nekem 
add meg, hogy benne rím legyek! 

És hogyha rímnek engemet 
elég tisztának nem találsz, 
beérem azzal is - legyek 
versedben asszonánc! 

A Baka-vers értékvonzatoktól való erős terheltsége és így modális rögzítettsé-
ge („fohász") valószínűleg az aposztrophé reprezentációs erejében való poeto-
lógiai bizalomból származik. „írás" és „megszólaltatás" nem léphetnek összetet-
tebb viszonyba, mert a vers a kontingens szituáltságot igyekszik feloldani: a 
megszólítás interiorizációs mozzanatát mint egyirányú hang-tulajdonítást (noha 
az „én" éppen a másiktól akarja elnyerni a hangját) jelentős távolság választja el 
a kérdés nyitott anikulációjától. 

Az András evangéliumában az én-beszédre való áttérés - Bakához hasonló-
an, ahol az „írottság" személytelen prezentálására következett a beszélői 
szólam92 - éppen a vers retorikai énjének beszédlehetőségeit multiplikálta, első-
sorban a modális váltáson keresztül. A fölérendelt instancia megvonódása és 
valamely előzetesen adott rendbe való beilleszkedés késztetésének hiánya a le-
hetséges Isten-ember-viszonyt ezért nem az osztottság tengelyén keresztül ér-
telmezi, inkább a nyelvben/nyelv általi jelenléttől teszi függővé. Az „ember" 
képzetének fikcionalizálása a transzcendens másság humanizálásának feladásá-
ból fakad, az (aposztrophikus) hívottság elbizonytalanításából és a „szóródás-
nak" való kiszolgáltatásából. Mindennek már a nyelvben való közös ottlét szol-
gált alapjául. A vers látásmódja szerint az isteni teremtés nem-szükségszerűsége 
és az emberi önmegértés szabadsága a (nyelvi) kontingencia közegében kap-

92 Például: „sorjáznak a havas vidék / lapján a halovány szavak..." 
A két vers szerkezeti - a grammatikai váltásban manifesztálódó - hasonlósága nyilvánvalóvá teszi, 

hogy hipertextuális viszony tételezhető közöttük (főként, hogy Kovács az Adventi fagyban angyalok cí-
mű kötetében külön ciklust „szentel" Baka emlékezetének). A közvetítettség poétikája ekképp nem pusz-
tán „történeti", de szinkrón nézetben is működik: a szöveguniverzum bizonyos egyidejűsége eszerint el-
választhatatlan a történelem nem-lineáris felfogásától. 
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csolódhatnak össze, amely mozzanat a plurális egyidejűség tapasztalatában vi-
szonyul a nyitott jövőbeliséghez.93 

Az utóbbi megjegyzések persze csak lehetséges jelzések lehetnek a tágabb 
történeti kontextus felvázolására nézve; itt inkább azt az aszimmetriát érdeme-
sebb hangsúlyozni, amely az irodalmi szöveg megértésének kontingenciája és a 
mindenkori applikáció között fennáll. Ez a differencia lehet az újraolvasás disz-
kontinuus - mert mindig megújítható - temporalitásának letéteményese. Vallási 
és irodalmi olvasás, illetve megértésmód különbsége nem immanens jellegű, ha-
nem csakis nyelvi kifejlésükben kereshető, azon kívül nem. A különbség nem-
szubsztanciális karaktere teszi lehetővé a határok átjárhatóságát, azt, hogy a má-
sik perspektíva valamiképp sosem zárható ki az olvasás interdiszkurzív 
feltételezettségében. Ennek egyik fő komponense az eltérő temporális artikulá-
ció lehet: az irodalmi applikációnak mindig meg kell tartania a szöveg megta-
pasztalásának hogyanjával való nem-identikus, illetve rögzitetlen - ha tetszik, 
kontingens - kapcsolatát, vagyis nem válhat abszolút integrációvá, sem a szö-
veg, sem az olvasó részéről. Megértés és értelmezés sosem szinkronizálhatok 
teljesen az applikáció történésében. Az előreláthatatlanság mozzanatát mindkét 
diszpozíció fenntartja magának, ám amíg vallási szempontból ez inkább az in-
tegrációs erejű eseményre való várakozásban mutatkozik meg, addig az esztéti-
kai tapasztalat esetében a kiszámíthatatlanságnak magába a megértés esemé-
nyébe, annak jövőindexébe kell beíródnia. 

A kérügma „üzenetének" mögékerülhetetlen konstellációszerűsége nyelvi 
struktúramozzanaton, a „fordíthatóságon" alapul,94 hasonlóképpen az esztétikai 
ismételhetőség, az újraolvasás funkcionalitásához - az irodalmi létesítés a szö-

93 Pannenberg szerint „a kontingencia témája alapvető jelentéssel bír a teológia és világfogalom mai 
viszonyára" nézve, mivel „az arisztotelészi szubsztanciafogalommal" szemben ez nyilvánítja meg „a léte-
zők identitásának történetiségét". ( Theologie und Philosophie. 365-366. Szabadság és különbözőség teo-
lógiai összefüggéseihez vö. még M Á R T O N E F Y Marcell: 'Cserépedényben őrzött kincs'. A keresztény hagyo-
mány- és kultúraértelmezés néhány kérdéséről. Tiszatáj 1994/12 74.) A vers hatástörténeti szituáltságában 
Nietzsche érdekes módon a legújabb teológiai törekvésekkel kapcsolódik össze, ami különös fényt vet-
het az „Isten halott" korszakformáló szemléletére. Heidegger szerint „a világegésznek mint káosznak a 
képzete Nietzsche számára az egészében vett létező 'humanizálását' [Vermenschung] kell elhárítania. Hu-
manizálásnak minősül mind a világnak egy teremtő döntéséből való morális, mind az ehhez tartozó, egy 
nagy kézműves (demiurgosz) tevékenységéből való technikai magyarázata". (Vö. H E I D E G G E R : Nietzsche. 
I. Pfullingen, 1961. 339-371. itt: 350.) Az örök visszatérés többirányú folyamatának mint világkonstituáló 
erőnek (Kraft) a megértése Nietzsche szerint csak az ilyen antropomorfikus és teleologikus képzetek el-
búcsúztatása révén lehetséges. 

A Deus absconditus költészetének egyik karakteres példája is első két strófájában a kont ingens 
eredetnélküliség nyelvi szóródását inszcenírozza. G. Benn egyik, a hagyatékból előkerült versének 
tapasztalata - hasonlóan az Immer Schweigender vagy a Der Sänger szemléletéhez - ugyancsak szig-
nifikatív jelentőséggel bírhat a „humanizáló" perspektíva és az emberin túli nyelvi-temporális történés 
kapcsolatának historizálhatóságában: „Dann gliederten sich die Laute, / erst war nur Chaos und Schrei, / 
fremde Sprachen, uralte, / vergangene Stimmen dabei. / / Die eine sagte, gelitten, / die zweite sagte: 
geweint, / die dritte: keine Bitten / nützen, der Gott verneint." (A verset idézi és értelmezi G A D A M E R : 

Gedieh! und Gespräch. Frankfurt a. M., 1990. 93-96.) 
93 „Egy üzenet kihirdetéséhez hozzátartozik tehát annak megértése és megértő továbbadása" . 

G A D A M E R : Ästhetische und religiöse Erfahrung. Gesammelte Werke. 8 . 1 5 1 . 
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vegek olyan folytatásba való bevonódásában fejtheti ki performativitását, amely 
nyilván nem puszta alkalmazást, hanem aktív átváltozást jelent. Megértés és 
applikáció szétválaszthatatlansága, a szövegek erre való ráutaltsága valamiképp 
átjárhatóságot biztosíthat a kétféle megértési érdekeltség között. Azzal a különb-
séggel, hogy az irodalmi mű - az igehirdetés gyakorlatával szemben - a jelen-
tésösszefüggést, amelyre utal, pontosabban: amelyet létrehoz, semmilyen külső 
motivációtól nem teheti függővé, a létesítés folyamata ennek megfelelően csak-
is mű és megszólaltatás interakciójában képződik. Az értelemkeresés minden 
művelete ezért magára a szövegre lesz visszavetve, mivel ez nem valamely mö-
göttes (genealogikus) transzfigurációra utal: önreferencialitása az esztétikai kép-
ződmény önmagára való vonatkozását jelenti. Ennek kommunikativitása nem az 
önmagán túlra utalás (előíró) mozzanatában rejlik, inkább végrehajtás és distan-
cia kettősségében, amely szabadság és folytathatóság összjátékában realizáló-
dik. A Kovács-vers intertextuális praxisa arra világít rá, hogy az idegen horizont-
tal való összekapcsolódás már aktív közvetítés - nyelvi interakció - eredménye 
(amelynek nincsenek előzetes garanciái), anélkül azonban, hogy ez megszün-
tetné az őt kiváltó feszültséget. Ez a „feszültség" maga nem marad meg azonos-
nak, hanem új formában azt a konfiguratív közeget létesíti, amely a másság arti-
kulációjának áthelyezhetőségét biztosítja. Az András evangéliuma szövegközi 
poetológiája által megnyitott játéktérben az „üdv dimenziója" irodalmi emléke-
zetének megidézése a kérdező megértés kezdeményezésétől válik függővé, at-
tól, hogy a megszólaltatás recitációs ereje miként képes fenntartani „szöveg" és 
„mű" általa létesített differenciáját és ugyanakkor produktívvá tenni azt. A kér-
dezés itt nem közvetlen hang-kölcsönzést jelent, hanem - a direkt aposztrophé 
leépítésén keresztül - a szöveg nyelvi lehetőségeinek felszabadítását, ennek az 
idegenség tapasztalatának függvényében való alakítását. Ebben az aktív kölcsö-
nösségben szöveg és olvasó viszonya nem értelmezhető a megszólítás mozza-
nata felől, mivel „kezdetben" mindig már a megszólaltatás van. Ez viszont foly-
tonosan re-citálásra szorul, mivel a nyelvbe való visszatérés csak olyan idézés 
lehet, amely emlékezik a szövegre: ennek az olvasásra való ráutaltságát egyszer-
re értelmezi az egyidejűség és az esemény utólagosságának helyzeteként. 



Bernáth Árpád 

A METAFORA ARISZTOTELÉSZ POÉTlKÁ]kBAN* 

A két jól megkülönböztethető nagy területre: a nyelvre és az irodalomra vonat-
kozó tudásunk megjelölése - legalábbis a megjelölés eredetét tekintve - a né-
met nyelvben azonos egymással. A „Grammatik" és a „Literatur" kifejezések 
ugyanis azon a nyelven, amelyből többek között a németbe is átkerültek, a nyel-
vi alakzatokkal való foglalatosság két, egymástól ugyan jól elkülöníthető válfa-
ját jelölik: mégis „grammata" és „litteratura" görögül és latinul eredetileg egy-
aránt körülbelül annyit tesz, mint „betű, betűírás".1 A filológia — görögül 
philologia (philologia: 'A beszéd és a vita szeretete, tudományos törekvés, a 
nyelvvel és az irodalommal való foglalatosság'2) - történetében ugyancsak nehe-
zen választható szét egymástól e két terület: volt amikor együtt, volt amikor kü-
lön űzték őket, mint ahogy gyakorlásuk keretei is egyszer egyesülve, máskor 
pedig külön épültek ki.3 Már Arisztotelész is, aki a poétikáról tartott előadásai-
val az európai kultúrtörténetben elsőként jelentkezik a költészet részletesen ki-
fejtett és zárt elméletével, négy fejezetet szentel „a szóbeli kifejezés [...] (lexisz) 
és az érvelésmód [...] (dianoia)"4 tárgyalásának. Bár a Poétika a nyelv, azaz a 
költészet médiuma részletesebb vizsgálatának egyes aspektusait más diszciplí-

* Az előadás a szegedi egyetem professzor asszonya, Pavica Mrazovic nyugdíjba vonulása alkalmából 
tartott szimpózionon hangzott el. Első közlése: Über die Metapher. In: Schnittstelle Deutsch. Linguistische 
Studien aus Szeged. Festschrift für Pavica Mrazovic. Hrsg. von Peter B A S S O U , Christian OBERWAGNER, 

Guido SCHNIEDERS. Szeged, JATE-Grimm Kiadó, 1999. 99-106. (Acta Germanica 8.) 
1 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 3. Berlin, Akademie Verlag, 1989. 593. k. és 1023. к. 
2I. m. 1270. 
'Lásd például a germanisztika művelésének intézményi kereteit a szegedi egyetemen: kezdetben 

(1921-től) a germanisztika oktatása és kutatása a Német Nyelvészeti Intézetben folyt. 1926-ban ez az 
egység átalakult Német Filológiai Intézetté. 1928-ban az intézet felvette a Germán Filológiai Intézet nevet. 
1950 és 1956 között szünetelt a germanisztika oktatása. 1957-től a Germán Nyelvek és Irodalmak 
Intézetének keretében indult újra a germanisztikai képzés, majd ebből az intézetből 1966-ban kivált a 
Német Nyelv és Irodalom Tanszék. Ez az egység 1993-ban három tanszékre bomlott: a Német 
Nyelvészeti, a Német Irodalomtudományi és az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékre. A három tan-
széket napjainkig egy intézet foglalja egységbe, mely felvette az egykori Germán Filológiai Intézet nevét. 

419. fejezet, 1456a, 77. Minden idézet a következő kiadásból származik: Arisztotelész: Poétika és más 
költészettani írások. Budapest, Pannonklett, 1997. (Szerk.: BOLONYAI Gábor, ford.: R I T O Ó K Zsigmond.) Itt 
jegyzem meg, hogy a Poétikával kapcsololatos gondolataim azokra a szemináriumokra mennek vissza, 
melyeket 1975-től néhány éven át a szegedi bölcsészkar magyar szakán tarthattam. A poétikát érintő ko-
rábbi publikációm küzül a legfontosabb: Arisztotelész Poétikája és magyar fordítása. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1979. 5-6. 648-653. Ez a dolgozat mutatta ki, hogy a meglévő fordítások lényeges össze-
függésekben következetlenek, és ezért félrevezetők. Az új fordítást Ritoók Zsigmond az általam vezetett 
OTKA-pályázat (1991-1994) keretében végezte el. Ez a fordítás nélkülözi mindazokat a terminológiai 
tisztázatlanságokat, melyektől mind ez ideig még egyetlen német fordítás sem mentes. Ezért e tanulmány 
magyar változatában el lehetett hagyni a fordításra vonatkozó reflexiókat. 
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nák - így a retorika és a metrika - részterületeiként értelmezi, marad még né-
hány tanulmányozandó kérdés a költészettan számára is. Többek között ide tar-
tozik - mai szemmel nézve talán váratlanul - a szótan is. A meglepetés rögtön 
szűnni kezd, mihelyt emlékezetünkbe idézzük, hogy Arisztotelész épp ezen ke-
retek között vezette be azt a szavak egy bizonyos osztályára vonatkozó termi-
nust, amely mind a költői művészet mind pedig egy adott nyelv szókincsének 
tárgyalásakor azóta is használatos. Ez a szakkifejezés a metaphora, amely alak-
jában - az egyes nyelvek hangzórendszeréhez alkalmazkodva — a legkülönbö-
zőbb nyelveken is megőrizte az eredeti görög szóalakot.5 

A következőkben nem kívánok azzal a hosszú és szerteágazó történettel fog-
lalkozni, hogy miként került be ez a terminus a különböző nyelv- és irodalom-
elméletekbe, valamint azzal sem, hogy milyen változásokon mentek keresztül 
az e kifejezéshez kapcsolódó magyarázatok. Csak a következő két kérdésre fo-
gok szorítkozni: miként határozza meg Arisztotelész a metaphora terminust, és 
hogy a poétikán belül mi annak a jelenségnek a szerepe, amelyet ez a szakkife-
jezés takar. 

Ehhez mindenek előtt szemügyre kell vennünk a Poétika 20. fejezetét, ahol 
Arisztotelész a nyelvről vallott nézeteit fejti ki. 

Arisztotelész szerint a megnyilatkozás (logosz) a következő négy, egymástól 
minőségileg különböző nyelvi rétegből épül fel: hang („betű", sztoikheion), 
szótag (szüllabé), szó (szündeszmosz), megnyilatkozás (mondat vagy szöveg, 
logosz). A legalsó réteget nem osztható hangok alkotják, amelyek képesek más 
nem osztható hangokkal összekapcsolódni. Az összetett hangzás legkisebb, je-
lentés nélküli egysége a szótag. A szótagok alkotják a szavakat, amelyek jelen-
tésük alapján osztályozhatók: vannak jelentés nélküliek, mint a kötőszó és a 
tagolószó, és vannak jelentéssel bíró szavak, mint a névszó és az ige, jelöletlen, 
illetve különféleképpen jelölt alakban. Végül a megnyilatkozás (mondat vagy 
szöveg) „összetett, jelentéssel bíró hangzás, melynek némely részei önmaguk-
ban is jelentenek valamit".6 A megnyilatkozás azáltal képez egy egységet, hogy 
egyetlen dolgot jelent: ez lehet egyedi (erre példaként Arisztotelész az ember 
meghatározását hozza), vagy összetett dolog (példa erre az Iliász). A legfelső ré-
teg, a szöveg tehát ennek megfelelően a megnyilatkozás második csoportjába 
tartozik: mondatok célszerű összekapcsolása, amelyek egységét az biztosítja, 
hogy egyedi dolgot jelentenek. 

Arisztotelész egy adott nyelvi megnyilatkozás elméleti leírására tehát a követ-
kező kritériumrendszert alkalmazza: nem osztható (egyszerű)/osztható (össze-
tett), illetve jelentés nélküli/jelentéssel bíró. Utóbbi esetében mind az elhangzott 

5Vö. többek között: Pavica M R A Z O V I C : Lexikologie der deutschen Sprache. Einführung. 2. kiadás 
B E R N Á T H Csilla részvételével. Szeged, JATEPress, 1 9 9 7 . A metafora meghatározása itt a következőképpen 
szól: „képi kifejezés, megnevezésátvitel két tárgy vagy jelenség külső hasonlósága alapján" (250.) - még-
pedig ellentétben a metonímiával, ahol a megnevezésátvitel a tárgyak vagy jelenségek közötti „oksági 
összefüggés alapján" (250.) történik. A könyv a metaforát a 4. fejezetben, a szójelentés és a jelentésválto-
zás problematikánál tárgyalja. ( 1 1 7 . ) 

6 20. fejezet, 1457a, 83. 
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vagy írásban rögzített megnyilatkozás, mind pedig a konkrét jelentett tekinthe-
tő egyszerűnek vagy összetettnek. De lehetséges a szavakat egyéb szempontok-
ból is osztályozni. Erre kerít sort Arisztotelész a 21. fejezetben. Itt ugyanis a je-
lentéssel bíró szavakat metrikai-fonológiai és szociolingvisztikai kritériumok 
alapján elemzi. 

A metrikai-fonológiai kritériumok alapján gondoljuk megkülönböztethetőnek 
Arisztotelész azon csoportosításait, mely szerint vannak megnyújtott, megkurtí-
tott és megváltoztatott szavak. Ezekbe az osztályokba azok a szavak tartozhat-
nak, amelyek hangkészletét használójuk hosszabbra nyújtja, elvesz belőle vala-
mit vagy megváltoztatja. 

A használat gyakorisága, az eredet és az érthetőség szociolingvisztikai krité-
riumai alapján gondoljuk megkülönböztetnek a közönséges szavak (onoma), az 
idegenszerűség (glótta), a díszítmény, az újképzésű szavak és a jelentésátvitel 
(metaphora)7 csoportjait. Arisztotelész szerint egy szó akkor tartozik a közönsé-
ges szavak osztályába, ha a kérdéses (jelentéssel bíró) szót a nyelvközösség 
minden tagja használja és érti. Az olyan közönséges szó, amelyet egy másik 
nyelvközösség néhány tagja is használ, ebben a másik közösségben idegensze-
rűségnek tekinthető. A díszítmény közelebbi meghatározása nem szerepel a 
Poétika ban. Értelmezésem szerint ebben a rendszerben az a szó számít díszít-
ménynek, amelyet adott nyelvközösség tagjai ritkán és csakis meghatározott sti-
lisztikai céllal használnak, ugyanakkor azonban általánosan értenek. Ez a cso-
port ugyanis a felsorolásban két másik osztály, az újképzésű szavak és a 
jelentésátvitel között szerepel: mindhármat a használat gyakorisága, a megértés 
nehézsége és egy jellegzetesen csak bizonyos nyelvhasználók által alkalmazott 
szövegfajta jellemzi. Újképzésű szavakkal és jelentésátvitellel Arisztotelész sze-
rint rendszerint a költők élnek: „Újképzésű szó az, amelyet még egyáltalában 
senki sem használt, hanem a költő maga alakított magának",8 illetve: „Fontos do-
log az, hogy [a költő] mind az összetett megnevezéseket, mind az idegenszerű-
ségeket [alkalmazza], a legfontosabb azonban az értelemátvitelben való ügyes-
ség. Ez az egy tudniillik, amit nem lehet mástól megtanulni, s ami a [költői] 
rátermettség jele".9 Az újképzésű szó és az értelemátvitel között nyilvánvalóan 
az a különbség, hogy az utóbbi esetében az új jelentés nem egy új szó alkotásá-
val teremtődik meg, mint ahogyan az az elsőnél a helyzet, hanem a jelentésnek 
egy ismert szóról egy másik ismert szóra történő „el- és átvitelével", ezt jelenti 
ugyanis a „metaphora" szó a nyelv- és irodalomtudományi kontextusokon 
kívül.10 Arisztotelész szótanon belüli önálló metaforaelméletének különleges ér-
deme az egyes szófajok közötti lehetséges átviteli útvonalak osztályozásában áll. 

7 A Ritoók-féle fordítás a metafora szinonimájaként alkalmazza mind a „jelentésátvitel", mind pedig 
az „értelemátvitel" szakkifejezéseket. 

821. fejezet, 1457b, 85. 
'22. fejezet, 1459a, 91. 

10 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1097. A szótövet az újgörög nyelv is megőrizte: a görög 
áruszállító teherautók oldalán ma is olvashatók a megfelelő feliratok. 
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Azért beszélek a (költői) nyelv tárgyalásán belüli önálló elméletről, mert a 
metaforával kapcsolatos kijelentések sem a nyelvi megnyilatkozások általános 
leírásával, sem pedig az ezt kiegészítő pragmatikus használati gyakoriság- és -
a nyelvközösség, illetve a beszélő szerinti - eredet-tényezőkkel nem hozhatók 
közvetlen összefüggésbe. Arisztotelész a metafora szócsoport szokatlan voltát 
magyarázandó új megkülönböztetésekkel él. A megkülönböztetések ezúttal 
logikai alapúak. Ennek megfelelően vannak olyan (közönséges) kifejezések, 
amelyek jelentése nemfogalom, míg mások, amelyek jelentése fajfogalom. A je-
lenségek megragadásának különböző absztrakciós síkjaiként felfogott nem és 
faj csak egymásra vonatkoztatva határozhatók meg, és éppen az egyes síkok 
egymásra vonatkoztathatóságának a felismerése teszi lehetővé az „el- és másho-
va-vitelt", a jelentésszállítást: a) fentről lefelé: „nemről a fajra"11 és b) lentről fel-
felé: „fajról a nemre".12 Vannak azonban bonyolultabb szállítási útvonalak is a 
felső vagy az alsó síkon: c) egy nemhez tartozó fajról egy másik nemhez tarto-
zó fajra vagy d) egy faj neméről egy másik faj nemére. Általánosságban: Ha a 
költő felismeri, hogy „a második úgy viszonylik az elsőhöz, mint a negyedik a 
harmadikhoz!,] [...] a második helyett a negyediket fogja mondani, vagy a ne-
gyedik helyett a másodikat".13 Aki pedig meg akar érteni egy ilyen szokatlan 
módon használt kifejezést, annak fel kell ismernie ezeket a szállítási útvonalakat 
is. Vagy kevésbé „metaforikusán": fel keli ismernünk, hogy ugyanaz a dolog 
nyelvileg különböző módokon is megragadható, a különböző megközelítési 
módok pedig lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, hogy egy dolog 
mely különféle területekhez rendelhető hozzá. Ennek értelmében szükségelte-
tik a metaforák képzéséhez különleges - költőiként meghatározott - tehetség, 
de különleges - nevezzük így: hermeneutikai - tehetséget követel a metaforák 
megértése is. Az idegen vagy ritkán használt szavak használata és értése ugyan-
is több-kevesebb fáradsággal elsajátítható, és az is, hogy hogyan képezzünk és 
vezessünk be új szavakat, vagy hogy hogyan eszközöljünk fonetikai-morfológiai 
változtatásokat közönséges kifejezéseken. A jelentés különböző absztrakciós 
síkjai közötti szisztematikus elmozdulás, a metafora képzése azonban különle-
ges alkotói cselekedet, mivel mint olyan, egyben egy új felismerés kifejeződése 
is. A kérdés ezek után a következő: melyek azok a metafora-használat által köz-
vetített felismerések, amelyeket költői művek, azaz az Iliászhoz vagy az Iphige-
niához hasonló szövegek közvetítenek? 

Arisztotelész ezt a kérdést kivételesen nem túl meggyőzően válaszolja meg. 
Felfogása szerint a költői művek tökéletes nyelvi formája két tényező segítségé-
vel határozható meg: felülről a világosság, alulról pedig a lapos jelleg faktorával. 
Az ideális költői mű nyelvezetét tehát a kifejezések világosságának maximuma 
és laposságának minimuma jellemzi. A világosságnak és a lapos jellegnek azon-
ban - és ez okozza a feloldhatatlannak mutatkozó dilemmát - ugyanaz a szó-

" 2 1 . fejezet, 1457b, 83. 
12 21. fejezet, 1457b, 85. 
13 UO. 
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csoport, a közönséges szavak osztálya a hordozója. A lapos jelleg szokatlan kife-
jezések - idegenszerűségek, jelentésátvitelek, űjképzésű szavak és megnyújtott, 
megkurtított, illetve megváltoztatott kifejezések - használatával kerülhető el. Túl 
sok idegenszerűség alkalmazása - jegyzi itt meg Arisztotelész - természetesen 
„zagyvalék"-ot14 eredményez. Az újképzésű szavak és a metaforák túlzott hal-
mozásával viszont a beszéd rejtvénnyé válik. A szöveg világosságát még a meg-
nyújtott, megkurtított és megváltoztatott szavak alkalmazása veszélyezteti a 
legkevésbé (mivel ezek nem érintik a közönséges kifejezés szemantikai tulaj-
donságait), ugyanakkor épp ezek a szófajok fosztják meg leglátványosabban az 
amúgy közönséges kifejezéseket lapos jellegüktől. Mégis - ismeri el Arisztote-
lész - egy csupa ilyen kifejezésekből álló szöveg egyszerűen nevetségesnek hat-
na, s levonja a végső következtetést: „Ezekkel tehát valahogyan keverni kell a 
közönséges beszédet."15 Okoskodása zárásaként azonban, mint már idéztem, 
mégiscsak megállapítja: „a legfontosabb azonban az értelemátvitelben való 
ügyesség".16 

Vajon hogyan jutunk a „kiváló" költői nyelvezetnek17 ehhez az Arisztotelész-
re aligha jellemzően homályos meghatározásához? Mi az oka gyenge, kevéssé 
meggyőző érvelésének? Hogy ezekre a kérdésekre megtaláljuk a lehetséges vá-
laszt, világosan kell látnunk, milyen helyet foglal el a nyelv és a nyelvezet tár-
gyalása a Poétikán belül. Arisztotelész szerint a költészetet éppúgy rétegeinek 
leírásával lehet megvilágítani, mint a nyelvezetet, amely egyben a költészet 
egyik rétege is. Felfogásában a költői mű legalább négy minőségi rétegből áll. 
Ezek a következők: a mese (müthosz), a jellemek (éthosz), az érvelésmód 
{dianoiá) és a nyelvezet {lexisz). Ezek a rétegek minőségi elemek lévén szoros 
kapcsolatban állnak egymással: a mese határozza meg a jellemeket, a jellemek 
az érvelésmódot, az pedig végül a nyelvezetet. A rétegek közötti általános érvé-
nyű hierarchiát maga Arisztotelész állítja fel; a meghatározottság mikéntjét azon-
ban csak a mese és a jellemek, illetve a jellemek és az érvelésmód viszonyában 
tárgyalja. A Poétika ugyanakkor nem veszi figyelembe azt a lehetőséget, hogy a 
mese és a nyelvezet - a jellemek és az érvelésmód rétegén keresztül - szintén 
meghatározottsági viszonyba állíthatók egymással. Bár Arisztotelész világosan 
felismeri, hogy a költő tehetsége nemcsak a metaforák, hanem a mese kitalálá-
sában is megmutatkozik, nem hozza összefüggésbe ezt a két dolgot egymással. 
E kapcsolat hiánya csak még feltűnőbbé válik azzal, hogy a 9- fejezet a mesete-
remtő költő tulajdonképpeni teljesítményét a szokványos nyelvi teljesítménnyel 
állítja szembe: „a költő inkább mesék (müthosz) költője kell hogy legyen, mint 
verseké".18 Pedig ha a jó költőt elsősorban verselési képessége tüntethetné ki, 
akkor a költői mű tökéletes formája is könnyedén meghatározható lenne. A vi-

14 22. fejezet, 1458a, 87. 
15 Uo. 
16 Lásd a 8. lábjegyzetet. 
17 22. fejezet, 1458a, 87. 
18 9. fejezet, 1451b, 47. 
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lágosságot a közönséges kifejezések biztosítanák, lapos jellegüket pedig soraik 
metruma mérsékelné. A tökéletes megoldás az lenne, ha a tökéletes versmérték 
kizárólag közönséges kifejezések használatával, mindenfajta nem szükségszerű 
fonetikai nyújtás, kurtítás vagy változtatás mellőzésével valósulna meg. (Az már 
Arisztotelészt megelőzően is ismeretes volt, hogy milyen nevetséges az, amikor 
a vers a választott versmértéknek a hangalak szükségtelen változtatásával felel 
meg. A Poétikában ő maga is említést tesz az idősebb Eukleidészről, aki olyan 
költőket parodizált, akik azzal tették könnyebbé a versménékben való verselést, 
hogy tetszőleges módon bővítették a szavakat.) A versmértéknek pedig, mivel 
bizonyos idő elteltével (mint minden szokatlan kifejezés ismételt használat után) 
közönségessé és ezáltal lapossá válhat, a költő alkotásának kell lennie. Ariszto-
telész azonban nem élhet az itt vázolt megoldással: egyik alaptézisével monda-
na vele ellent: „A történetíró és a költő ugyanis nem abban különböznek, hogy 
versben vagy nem versben beszélnek - hiszen Hérodotosz művét is versekbe le-
hetne foglalni, és semmivel sem lenne kevésbé valami történeti munka versben, 
mint anélkül - , hanem abban különböznek, hogy az egyik megtörtént dolgokat 
mond el, a másik pedig olyanokat, amilyenek megtörténhetnek."19 

A mese (müthosz) és a metafora közötti kapcsolat az arisztotelészi mesefoga-
lom közelebbi elemzésével tárható fel. Mindenekelőtt fel kell tennünk azt a kér-
dést, vajon van-e valami közös a metafora-, illetve a mesealkotásban. Válaszomat 
megelőlegezendő, az arisztotelészi keretek között megfogalmazom hipotézise-
met: a mesealkotásnak éppúgy, mint a metafora alkotásának, előfeltétele egy bi-
zonyos felismerés - mégpedig a felismerésnek ugyanazon fajtája. A tökéletes me-
sét elsősorban egysége emeli ki a többi közül. A metaforahasználat akkor járul 
hozzá a költői nyelvezet tökéletességéhez, ha megvilágítja a mese egységét, kü-
lönös kifejezési módokkal utal a mesében búvó rejtélyre, és az egyes jelentés-
átvitelek felismerésével elősegíti a mese jelentésének felismerését. Bár a felisme-
réssel mind a mese, mind pedig a metafora lapossá válik, mindkettő tökéletes, 
amennyiben az általuk közvetített felismerés nélkülözi a lapos jelleget. 

Ebben a dolgozatban csak hipotézisem első felének helyessége mellett sze-
retnék érvelni: „A mesealkotásnak éppúgy, mint a metafora alkotásának, előfel-
tétele egy bizonyos felismerés - mégpedig a felismerésnek ugyanazon fajtája." 

Arisztotelész a mesét valami összetett egészként határozza meg. A mese kö-
zönséges történésekből (pragmata) áll, amelyeket az életből vagy elbeszélések-
ből ismerünk. A mese egész vagy egységes jellege az utánzott tárgy egységén 
alapszik. Az utánzás tárgya egy jól formált cselekvés (praxisz), amelynek egysé-
ge abból adódik, hogy részei világosan elhatárolhatók más lehetséges cselekvé-
sek részeitől, egymással pedig - láthatóan - logikai kapcsolatban állnak. Ebből 
következik, hogy a „jól összeillesztett meséknek nem szabad sem akárhonnan 
találomra elkezdődniük, sem akárhol találomra befejeződniük, hanem a mon-
dott formákat kell alkalmazniuk".20 így tehát két lehetőség van arra, hogy egy 

199. fejezet, 1451b, 45. 
20 7. fejezet, 1450b, 41. 
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mese jól legyen összeillesztve: a költőnek fel kell ismernie az adott dologban az 
egészt, vagy pedig meg kell azt konstruálnia egyes történésekből egy jól formált 
cselekvés utánzásával. Ebből a szempontból fontos meglátnunk azt, hogy a 
mese utánzásként nem ugyanazon az absztrakciós szinten foglal helyet, mint az 
(élet, történelem vagy éppen hagyományozás által) adott dolog vagy pedig az 
egységet alkotó cselekvés: az előbbinél absztraktabb, utóbbinál pedig konkré-
tabb. így az adott dolog és a mese úgy viszonyulnak egymáshoz, mint faj és 
nem, a cselekvés és a mese pedig, mint nem és faj. A jól sikerült költői műnek 
minden esetben az elvonatkoztatott-általánosabb szint felismerése az előfeltéte-
le. Az adott dolog ugyanis csak abban az esetben válhat egységalkotóvá a köl-
tészetben, amennyiben felismerhető, hogy részei a szükségszerűség vagy a 
valószínűség szabályainak megfelelően kapcsolódnak egymáshoz, és hogy van 
kezdete, „ami maga nem szükségképpen valami után van, utána viszont termé-
szettől fogva van vagy történik valami más", és vége, „ami természettől fogva va-
lami más után van, vagy szükségképp, vagy többnyire, utána azonban nincs 
semmi más".21 A jelentésátvitel-, illetve a mesealkotásbeli nem-faj-relációk kö-
zötti hasonlóság akkor válik a leginkább beláthatóvá, amikor Arisztotelész az 
Iphigénia példáján szemlélteti a sikeres drámaalkotás menetét. „A történeteket 
(logosz), mind a már kialakítottakat, mind azokat, amelyeket valaki maga alkot, 
először általánosságban kell felvázolni."22 „Ezek után már kiosztva a neveket, ki 
lehet dolgozni az alárendelt mozzanatokat (epeiszodion)."2i így az „egy leány, 
akit áldozatra szántak" nemre kiosztható az „Iphigénia" faj, „a papnő öccse" 
nemre „Oresztész", az országra, „ahol az volt a törvény, hogy az idegeneket fel-
áldozzák" „Taurisz" stb. 

Tehát mind a mese, mind pedig a metafora a felismerés egy bizonyos fajtájá-
nak az eredménye, és mindketten azzal segítik a felismerést, hogy a cselekvés-
ről a mesére, illetve a nemről a fajra való átvitelként jelennek meg. Az már le-
gyen egy másik tanulmány témája, hogy a mese összeillesztésében vajon mi 
felelhet meg a jelentésátvitel c.) és d.) fajtáinak. 

Gergő Veronika autorizált fordítása 

21 7. fejezet, 1450b, 41. 
2217. fejezet, 1455a-b, 69. 
2317. fejezet, 1455b, 71. 
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A BEAUTÉDUDIABLEANAGRAMMATIKUS HERMENEUTIKÁJA 

1. A fikció antifikcionalizmusa: a realizmus 'szép' és 'igaz' kategóriái 

Theodor Fontane 1883- június 14-én Emilie Fontanénak írt levelének rövid rész-
lete szinte saját esztétika-, poétika-elméleteként olvasható, melyet Zola művé-
szetével szemben fogalmaz meg: „élet- és művészetszemlélete [ti. Zoláé - S. E.[ 
a maga teljességében alantas. Az élet nem ilyen, és ha ilyen lenne, akkor az esz-
ményítő szépségfátyolt meg kellene teremteni, hogy azt rávethessük. De ez 'elő-
zetes teremtésre' semmi szükség; a szépség itt van, csak szem kell hozzá, vagy 
legalább annyi, hogy szándékosan ne hunyjuk be szemünket. Az igazi [a kieme-
lések Fontanétól - S. E.[ realizmus mindig szépséggel teljes lesz; mert a szép, hál' 
Istennek, éppúgy az élethez tartozik, mint a rút".1 Hat évvel később Friedrich 
Stephanynek küldött levelében a fent idézett írásában megkezdett gondolatme-
netét folytatja: „A realizmust egészen tévesen fogják fel, ha azt tételezik róla, 
hogy egyszer és mindenkorra a rútsággal házasodott össze. A realizmus csak ak-
kor lesz valódi [a kiemelés tőlem - S. E.], ha ellenkezőleg, a szépséggel kel 
egybe, és a mellette futó rútat, amely bizony olykor hozzátartozik az élethez, 
átszellemítette."2 

A fenti Fontane-idézetekben két fontos kategória kapcsolódik egymáshoz, 
melyek aztán újabbakat hívnak elő: a realizmus, a mimézis kérdése (és így a 
napjainkban körülötte formálódó (poszt)modern problematikák), illetve a szép, 
a szépségfátyol és az átszellemítés kategóriái. A fontanel művészetszemléletet 
kissé leegyszerűsítve a Ver-klárung esztétikájának is nevezhetnénk, szemben ez 
Er-klarung hagyományos, realista-ábrázoló-értelmező, episztemológiai felfogá-
sával, a filozófiai tudat, a magyarázó-megértő szubjektum előtérbe helyezésével. 
A klasszikus filozófiád esztétika) szubjektum/tudat-objektum oppozíciója, illet-
ve a valóság és a nem-valóság, azaz az esztétikai-poétikai fikció, a művészet -
amely mindig valamiféle illúzió, látszat — ellentétpárja egyfajta reflexiós, repre-
zentációs modellt felfételez. A fontanel reprezentáció- és mimézis-felfogás azon-
ban sokkal inkább az eredeti értelemben vett arisztotelészi mythos fogalomhoz 
áll közel, s így számára a re-prezentáció nem a puszta Abbildung szemantikai 
terében mozog. Fontane esetében az (esztétikai) mű az előzetesen tételezett 

'Theodor Fontane levele Emilie Fontanénak, Thale, 1883. június 14. In: ILLÉS László (vál): Theodor 
Fontane élete levelekben. Gondolat, Budapest, 1962. 164. 

2Theodor Fontane levele Friedrich Stephanynek, Berlin, 1889. október 10. In: i. m. 228 ff. 
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valóság leképezése, tükröztetése helyett a (valódibb) valóság kifejlése, megtes-
tesülése, tehát a mimézis, a reprezentáció fogalmainak eredendőbb értelmében 
van jelen. Realismus című írásában arról beszél, hogy az általa poétikainak mon-
dott realizmus legfőbb jellemzője abban lelhető fel, hogy nem a pusztán kézzel-
foghatót kívánja ábrázolni (dar-stellen), hanem az igazat, a valódit. „Der 
Realismus will nicht die bloße Sinnwelt und nichts als diese; er will am aller-
wenigsten das bloß Handgreifliche, aber er will das Wahre [a kiemelés 
Fontanétól - S. E.]."3 A fogalom szemléletes megragadása érdekében Fontane a 
szöveg egy korábbi helyén a márványfejtés metaforát használja, amikor arra ref-
lektál, hogy a műalkotás valósága nem az élet valóságának tükörképszerű leké-
peződése. Az anyag és a forma impliciten megteremtett oppozíciója, amely az 
igaz, a szép esztétikai tapasztalatának problematikájával érintkezik, valamint a 
beavatottság, a szem, a láthatóság összekapcsolása a (hermeneutikai) végtelen 
műalkotással, mely folyamatos kifejtés/kifejlés, Fontanét a (poszt)modern 
(meta)hermeneutikák felől is jelentősnek tüntetik fel számunkra. „Das Leben is 
doch immer nur ein Marmorsteinbruch, der den Stoff zu unnedlichen 
Bildwerken in sich trägt; sie schlummern darin, aber nur dem Augen des 
Geweihten sichtbar [a kiemelések tőlem - S. E.] und nur durch seine Hand zu 
erwecken. Der Block an sich, nur herausgerissen aus einem größern Ganzen, ist 
noch kein Kunstwerk."4 Láthatjuk, hogy az igaz akarása mint poietikus intenció 
az igaz(ság)nak vétel, a Wahr-nehmen, azaz az (esztétikai) tapasztalás és észle-
lés inverzeként (pontosabban egy lehetséges megvalósulásaként), amely az 
(ön)megértés hermeneutikájának kanti, heideggeri, gadameri alapja, a széphez 
hasonlóan szorosan kapcsolódik a fontanei realizmus fogalmához. Nem vélet-
len tehát, hogy a modern, majd a posztmodern elméletek két aspektus mentén 
is a fontanei teória újraolvasóivá váltak, válhatnak. Kate Hamburger ismert fik-
cióelméletében a hagyományosnak nevezhető, Kant és Nietzsche nyomán Hans 
Vaihinger filozófiájában is alapvető als ob (mintha) struktúra helyett - amelyet 
a tudományos, matematikai fikciónak feleltet meg - az als-os szerkezetekkel vé-
li leírhatónak az esztétikai fikció kategóriáját: „wenn wir eine jede Roman- und 
Dramenwelt dennoch als fiktive apperzipieren, so beruht das nicht auf einer 
Als-Ob-Struktur, sondern wie wir sagen können, auf einer Als-Struktur[ a kieme-
lés К. Hamburgertől - S. E.]".5 Hamburger az irodalmi fikció fogalmának adek-
vát megfogalmazására Fontane egyik Freytag-recenciójában bukkan rá, ahol 
Fontane a regény világáról mint a fikció világáról beszél, amelyet egy pillanatra 
mint a valóság világát engedi megjelenni.6 Bár Käte Hamburger modernségbeli 
értelmezésében a fikció a valóság látszatát öIti, ontológiailag ebből lesz levezet-

3 Theodor F O N T A N E : Realismus. In: uő: Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848. Theodor 
F O N T A N E : Mathilde Möhring, Aufsätze zur Literatur, Causerien über Theater. Nymphenburger 
Verlagshandlung GmbH, München, 1969- 115. 

4 I . m. 114. 
5 Käte H A M B U R G E R : Vorbemerkung: Der Begriff der literarischen Fiktion. In: uó: Die Logik der 

Dichung. 5. Aufl., dtv/Klett-Cotta, Stuttgart, 1977. 59-
6 Vö. i. m. 59. 
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hetó, tehát esetében a valóság és a nem-valóság oppozíciója reflexiós-redukciós 
modellként működik, mégis úgy tűnik, hogy a fontanei fikció-definíciónak lé-
tezhet egy posztmodern olvasata is. Odo Marquard Aesthetica und Anaesthetica 
című művének Kunst als Antifiktion című fejezetében,7 amelynek mottóját egy 
Fontane-idézet adja („Es geht nicht ohne Hilfskonstruktionen"), a valóság és fik-
ció kettősségének, hagyományos ellentétének tarthatatlanságáról ír, amennyi-
ben dekonstruktivista kritikaként „a látszás ismeretelméleti másodlagosságát, 
leértékelését és alárendeltségét is föloldja".8 A fikció a modernségben határta-
lanná vált, a fiktív hatja át a hétköznapok valóságát, így a művészetek értelme-
zéséhez a kiinduló tézis alapvető megváltoztatására van szükség: „a művészet-
ott, ahol a valóság a fikciók összjátékává változik - antifikcióként kezd működ-
ni"9 [a kiemelés O. Marquardtól - S. E.]. Marquard a fikció antifikcióba váltásá-
nak történeti alakulását vizsgálja, amely a 18-19- századtól kezdődően, az esz-
tétika önálló filozófiai tudományággá válásával, az aisthesis előtérbe kerülésével 
sajátos módon „már" csak „eminens formája a fikciónak, ami a - modern - reali-
tást jelenti".10 Az a tény, hogy a valóság fikcionalizálódásával, a fikció határtalan-
ná válásával eltűnik a művészet specifikus önreflexivitása, (önmeghatározásá-
nak képessége, mert helyettesíthetővé válik elméletileg, a művészetelmélet 
pozíciójának megrendülését eredményezi. Úgy tűnik, hogy a hagyományosan 
filozófiai diszciplinaként megszülető esztétika már eredendően magában hor-
dozza kimerülését, illetve önfelszámol(ód)ását, vagy legalábbis újraíródását, 
amennyiben az (esztétikai) művészet nem az elhatárolódásban érdekelt, hanem 
sokkal inkább a nem esztétikai valósághoz közelítésben, amelynek következté-
ben a művészeti fikció-valóság esztétikai definíciói egyben a nem művészeti va-
lóság-fikció meghatározásaiként is értelmezhetőek. így tehát „a művészet csak 
akkor marad helyettesíthetetlen és története - a valóság fiktivitásának feltételei 
mellett - csak akkor lehet befejezetlen, ha a fiktivitás ellenében határozza meg 
önmagát: antifikcióként".11 O. Marquard szerint az így létrehívott antifikciós 
művészet az elmélet, a teória, azaz az eredendő értelemben vett szemléltetés 
(Zur-Schau-Stellung), a látszat/láttatás menedéke a modern és a posztmodern 
korban, hiszen a valóságos, tehát a fiktív valósággal szembeni non-fiction-ta-
pasztalatok felé közelit, szinte antropologizálva, ontologizálva mindazt, ami a 
szélsőséges fiktivitásban láthatatlan maradt. így a művészet, az esztétika teóriá-
jának, tapasztalatának középpontjába a szép (az igaz) helyére vagy inkább a 
szép eredendő lényegeként a kriptikus látszás-létezés, a halál kerül: „meghalok, 
tehát vagyok, tehát valóban voltam, és nem csak kitaláltam magam, és nem csak 
kitalált valaki engem".12 A fontanei realizmus(teória), amely a szépés igazlátta-

7Vö. az eredeti szerkesztett változata magyarul megjelent: Odo M A R Q U A R D : A művészet mint antifik-
ció. Pannonhalmi Szemle 1 9 9 8 / V I / 3 . 8 3 - 1 0 0 . Ford. S C H E I N Gábor. 

8 V Ö . BALASSA Péter: Lehetséges-e esztétikai nevelés egyáltalán? Gond 1 8 - 1 9 . 1 9 9 9 . 1 0 . 
9 Lásd: i. m. 83. 

10MARQUARD: i. m . 98. 
111. m. 9 9 . 
12 O . MARQUARD: i. m . 100. 
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tását vallja, s szövegeiben újra és újra a meghalásnak, a kriptikusság helyének, 
a temetőnek, a sírnak és sírboltnak juttat centrális, narratív-poétikai szerepet -
Györffy Miklós szerint Fontane az elmúlás, az alkony realistája13 - , talán a 
(poszt)modern antifikciós, s így nem-filozófia (antropológiai?) művészet(elmé-
let) egyik alapvető megvalósulása, ahol a halál, a mitikus-antropologikus folyto-
nos meghalás-átalakulás középpontba emelése a látszat/valóság oppozíció 
felcserélésével, illetve eredendő-végső érvénytelenítésével egyaránt felveti 
nemcsak a fikció-mimézis-problémák, de a szép-esztétika újragondolását is. 

2. A 'szép'poszt-, illetve metahermeneutikája: 
a kriptikus-anagrammatikus esztétika 

A fentiek értelmében felmerül a kérdés, vajon fenntartható-e a posztmodern, 
posztstrukturalista teóriák ismeretében a fontanel realizmus-fogalom alapeleme-
ként is szereplő szép (és igaz) kategóriájának, s így az (esztétikai) szemléletnek, 
a „valódi" tapasztalatnak (aisthesis) a hermeneutikai pozíciója, s ha igen, meny-
nyiben? A továbbiakban a fontanel kategóriák mentén a klasszikusnak mondha-
tó gadameri (illetve áttételesen a kanti, heideggeri) hermeneutika-esztétika 
posztstrukturalista, poszt-hermeneutikai újra-, illetve továbbgondolását kísérel-
jük meg, hiszen egyetérthetünk Balassa Péter azon meglátásával, mely szerint a 
dekonstruktivista újrafelbontó olvasás és szétírás „nem Gadamer 'leváltása', ha-
nem életművéből és a teljes művészetfilozófiai hagyományból ered".14 

A jelenkori német esztétikai/irodalomtudományi, illetve kultúraelméleti 
irányok a gadameri esztétikai hermeneutika bizonyos értelmű újraírói egy 
metaszinten, illetve a poszthermeneutika horizontján. Anselm Haverkamp, aki a 
poszthermeneutika egyik jeles képviselője, több írásában is vissza-visszatér a 
gadameri igazság és módszer oppozíció és a hermeneutika-esztétika problémáira. 
A Hermeneutischer Prospekt1^-ben az ars memoriae, a „trópusok függelékévé 
vált mnemotechnika" védőbeszédét Írja meg. A filozófiád esztétika) és retorika 
vita talán legfontosabb kérdésében, az igazság feltárulása, megtapasztalhatósá-
ga, az igazság mint módszer (Wahrheit qua Methode), valamint a (retorikai) 
megismerés problematikájában a szubjektum-filozófia értelmezésével szemben 
a haverkampi retorikai hermeneutika, illetve esztétika a retorikai emlékezet 
(memoria) centrális, paradigmatikus szerepét hangsúlyozza. Haverkamp sze-
rint a memoria az a hely, ahol a trópusok és figurák, mint heurisztikus fikciók 
„a mitosztól a logoszhoz vezető úton" találnak rá titkos legitimitásukra. A retori-
kai konstrukció és a hermeneutikai re-konstrukció itt, az emlékezés-felejtés 
szabad, retorikus játékában nyernek alapvető orientációt. A memoria-kérdés 
azonban, így a retorika és a hermeneutika összekapcsolódása a posztmodern 

13 Vö. G Y Ö R F F Y Miklós: A német irodalom rövid története. Corvina, Budapest, 1 9 9 5 . 1 2 1 . 
1 4 BALASSA Péter: i. m. 10. 
15 Vö. Anselm HAVERKAMI' : Hermeneutischer Prospekt. Anselm HAVERKAMP/Renate LACHMANN (Hrsg.): 

Memoria: vergessen und erinnern. Wilhelm Fink Verlag. München, 1993. 
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esztétikában, ennél sokkal messzebbre vezet Haverkamp újabb írásaiban. 
„Kvázi antropológiai" megalapozottságú kérdéseivel, amikor is a memóriát az 
„irodalomtudományi megismerésre vonatkozó érdekek antropológiai konstan-
saként" kezeli, a kritika, az interpretáció értelemadó relevanciáját, magát a tör-
téneti-hermeneutikai tudományok kritikai gyakorlatát vitatja. Haverkamp szem-
befordul a tudományos-filozófiai tudat kritikai aspektusával, a megértettség 
(„immer schon Verständigtsein") és a hagyományos értlemben vett esztétikai 
tapasztalat (Wahrnehmen/aisthesis) fogalmával. A megértés és eleve megértett-
ség kategóriái, amelyeket történeti-hermeneutikai redukciós formáknak tart, 
eleve szemben állnak a szöveg, a textualitás jogosságával-igazságával (Gerech-
tigkeit). „Literarische Texte, aber nicht nur sie, sondern alle durch Schrift 
geprägte Textualität, haben es vor aller Verständigtsein, mit einer grund-
legenderen, alle Verständigung mitbegründenden Institution zu tun, dem 
Gedächtnis."16 Szerinte a szövegek a könyvekbe/írásba száműzött hangok né-
maságában kölcsönöznek valódi hangot az emlékezetnek. Haverkamp a Mné-
moszüné/Mnemosyne-lesmosyne-mítosz segítségével a memoria-problematikát 
már ebben az írásában a Saussure, majd Starobinski által felfed(ez)ett anagram-
ma jelenségéhez kapcsolja, hiszen az emlékezet istennőjének nevébe anagram-
matikusan eleve beleíródott a felejtés visszhangja is. Az igazság/jogosság nem 
más tehát, mint épp „a memoria önmagát elfeledett implikációja".17 A bentről ki-
felé mozgó írásnak a le-képezéssel (Ab-bildung) szemben az ábrázolásban 
(Dar-stellung) anagrammatikusan nyert, ebbe beíródott vonulatai igazából lát-
hatatlanok, nem a (hagyományos) esztétikai tapasztalatot közvetítik, hanem 
épp azt a helyet adják meg, ahol a szöveg soha nem függ az esztétikai tapaszta-
lattól, azaz az (érzéki) előállottság szemlélésétől, illetve a tapasztalati világba va-
ló beágyazottságtól: „wo im Gegenteil die notorische 'Erfahrung der Kunst' als 
Paradigma der hermeneutischen 'Freilegung der Wahrheitsfrage' deren 
Blindheit - als eine Blindheit von Wahrheit qua Methode wohlgemerkt - frei-
legt"18 [a kiemelés A. Haverkamptól - S. E.]. Ami a klasszikus hermeneutikával 
való összevetés szempontjából számunkra jelenleg fontos és jelentős lehet, az az 
anagrammatikus jogosság/igazság és a szöveg emlékezete eredeti paradigmájá-
nak összekapcsolása. Haverkamp szerint a szövegek annál is inkább igaz-
(ságos)ak, és igényt tarthatnak eredendő jogosságukra, mert elolvashatóvá válik 
bennük az, amit tökéletesen soha sem tartalmazhatnak, hiszen folytonosan 
megszökik, elillan, elrejtőzik előlük (a joghoz hasonlóan), amit helyre kellene 
állítani, rekonstruálni kellene: az igazság. A szöveg emlékezete és Gerechtigkeit-
hez való ragaszkodása valójában a konstitutív vakság (és tegyük hozzá: néma-
ság) megvilág(os)ításában rejlik, ami pedig a szövegek igazságát eleve a dekon-

16 Anselm HAVERKAMP: Die Gerechtigkeit der Texte. Memoria - eine 'anthropologische Konstante' im 
Erkenntnisinteresse der Literaturwissenschaften? In: Anselm HAVERKAMP/Renate L A C H M A N N : Memoria: 
vergessen und erinnern. 18ff. 

171. m. 19. 
1 8 1 . m . 2 0 . 
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struáihatóságuk elvévé teszi. Mindez persze azt implikálja, hogy a szöveg, a mű 
igazsága nem a kimondás igazsága, hanem az elvárás/kivárás/várakozás hori-
zontjának fenntartása, „az ékesszólásba beírt/beíródott elnémulás".19 A Die 
paradoxe Metapher20 című szövegében Haverkamp még tovább megy, amikor 
esztétika és retorika egymásba hajló, egymást feltételező kapcsolatáról beszél. 
Az esztétikának Haverkamp szerint meg kell szabadulnia attól a fantomtól, 
amely önmagát mint a Vor-Augen-Stellen, a fenomenológia, a hagyományos ér-
telemben vett aisthesis esztétikájaként értette. Az anagrammatikns, materiális 
látens-esztétika megvalósulásának lehetőségét az energeia/enargeia megkülön-
böztetésében elfeledett nyomokhoz való visszatérésben látja, az esztétika figu-
rális, metaforológiai dimenziójának feltárásában, amelyben az anagrammán kí-
vül fontos szerepet kapnak többek között a katakrézis és a prosopopoeia sokáig 
elfeledett-elfedett retorikai alakzatai is.21 

2.1. Excurse 

Mielőtt a kiindulópontként tételezett haverkampi tézisek mentén megvizsgál-
nánk a klasszikus gadameri hermeneutika-elmélet ide vonatkozó részeit — ame-
lyek meglátásom szerint feltétlenül, sőt eredendően egymás implikátumai - , ér-
demes egy rövid kitérőt tennünk nemcsak a jelenbeli német kultúraelmélet 
vonatkozó elgondolásainak, de a hazai művészetelmészek szépről, esztétikáról 
vallott legújabb nézeteinek területén egyaránt. Látni fogjuk, hogy a probléma, 
amelyet több szinten, több oldalról próbálnak megközelíteni, valójában ugyan-
az, de legalábbis igen hasonló. 

A posztmodern kultúraelmélet szövegeinek egy csoportja arra a kérdésre ke-
resi a választ, miként lehetséges a filozófia vs. poétika/esztétika, a (rá)csodál-
kozás [(Er)staunen] vs. nézés/pillantás (Sehen/Blick), az el-/felismerés (An)-
Erkennung) vs. tudás (Wissen), a szép (das Schöne), azaz plasztikus (das 
Plastische)/maradandó, tartós (Dauer) vs. mozgásban lévő/szétfolyó/imp-
resszionisztikus oppozíciók feloldása a tranzitorikusság esztétikájában. Renate 
Schlesier Das Staunen ist der Anfang der Anthropologie című tanulmányában22 

példának okáért a filozófiai (esztétikai) premisszák megkérdőjelezésével a 
csodálkozás (Staunen/thauma(d)zein) kategória paradigmaváltását hajtja végre. 
Schlesier kiinduló tétele az, hogy a csodálkozás nem a filozófia, hanem az ant-
ropológia kezdete, mely kijelentését a platóni Theaitétoszdialógus újraolvasásá-
val alapozza meg. Platón a filozófia genealógiáját egészen a thauma(d)zeinig 
vezeti vissza, de ahogy Schlesier figyelmeztet, mindezt a gondolkodás és az 

19Vö. A . HAVERKAMP: Die Gerechtigkeit der Texte. 2 1 - 2 7 . 
20 Vö. Anselm HAVERKAMP: Die paradoxe Metapher. In: A. HAVERKAMP (Hrsg.): Die paradoxe Metapher. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998. 7-29. 
21 Vö. i. m. 20-24. 
22 Vö. Renate SCHLESIER: Das Staunen ist der Anfang der Anthropologie. In: Hartmut BöHME/Klaus R. 

SCHERPE (Hrsg.): Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Roliwolt Taschen-
buch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1 9 9 6 . 4 7 - 5 9 . 
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abszolút nagyság, az állandóság (Dauer) összetartozásának, valójában a 
hermeneutikai megértés kikapcsolásának példázataként teszi. Schlesier ezzel el-
lentétben a (poszt)modern antropológiai paradigmaváltás kapcsán a (theaité-
toszi) csodálkozás, a relativizálás és a folytonos differencia kapcsolatát hang-
súlyozza, amely szerinte a hermeneutikai interpretáció újabb perspektíváját 
nyithatja fel, s amelynek prefigurációját Montaigne-nél véli felfedezni.23 Lothar 
Müller24 egyik írásában a szép és a plasztikus nemcsak a modernség esztétikájá-
nak, az esztéta modernség önteremtésének alapkategóriája, de a (poszt)modern 
kultúra önreflexiójának fogalma is. A simmeli filozófia (a kanti filozófia hátteré-
vel) és a rodini művészetelmélet kettősségéből született időtlen impresszió kate-
góriája lesz az új, tranzitorikus esztétika centrális fogalma, szemben a klasszikus 
esztétika tartam-képzetével, ahol a szép állandó, plasztikus/tartam(Dauer)-jel-
lege az értelmezés-megértés ontológiai alapja. Müller teóriájában a tiszta moz-
gás művészi időtlenségében maga a plasztikus forma lép a virtualitás státuszá-
ba, azaz a klasszikus forma/szép-elvvel ellentétben a tranzitorikus formátlanság 
formájáról beszélhetünk. Müller végül a popperi elméletben talál rá az adekvát 
esztétikára, amely az Ästhetik der Schwere kategóriájában ragadható meg, s 
amely a haverkampi materiális esztétika sajátos megvalósulása: a plasztikus a 
modern dinamika, a folytonos kimozdulás, feloldódás eleve Másikja. Ha úgy tet-
szik, Heide Schlüpmann25 szintén materiális (test-)esztétikáról beszél, amikor 
Nietzschén keresztül a kanti aisthesis-filozófiához tér vissza, pontosabban Kant 
megmentését vallja a nietzschei fragmentum-írásmű segítségével, a mozi (femi-
nista) nézőpontjából. Schlüpmann szerint a szép nem az objektív, maszkulin pil-
lantás/megismerés (Blick) révén tárul fel, fejlik ki, hanem egy új észlelésre, 
tapasztalásra van szükség, amely az az érzés (Gefühl) aisthesis-e, a rejteke-
ző/hiányzó/hiányoló észlelése (Wahrnehmung des Vermißten).26 

23 Ehhez vö. BACSÓ Béla: Az esztétika destrukciója. Gond 18-19. 1999. 109. Tulajdonképpen a thau-
madzein hasonló problematikáját veti fel Bacsó Béla is tanulmányában, amikor „a létezőt tárgyként re-
prezentálható módon" felfogó esztétika destrukciójáról beszél. Bacsó azonban a görög művészettapasz-
talat „historizáló visszaidézésével" szemben a léttörténeti fordulatot a megütközés, a megfosztotta válás, 
az Entsetzen, azaz a tételezés hiánya által véli megvalósíthatónak. Schlesier olvasata mentén mégis felve-
tődik a kérdés, vajon szembenállítható-e a kettő egymással, vagy a thaumadzein már eleve önmagában 
hordozza az objektiváció, a tételezés hiányát? 

24 Lothar M Ü L L E R : Jenseits des Transitorischen: zur Reflexion des Plastischen in der Ästhetik der 
Moderne. In: Hartmut BÖHME/Klaus R. SCHERPE: i. m. 134-159. 

25 Heide SCHLÜPMANN: Am Leitfaden der Liebe. Philosophie und Kino. In: Hartmut BöHME/Klaus R. 
SCHERPE: i. m . 2 3 2 - 2 5 3 . 

2(1 Ehhez, illetve a kanti szépségeiméi« (újra)értelmezéséhez vö. PAPP Zoltán: Ästhetisch wohnet der 
Mensch. Kísérlet Az ítélöerő kritikája szépségelméletének értelmezésére. Gond 15-16. 1999- 27-89. Áll-
jon itt egy rövid idézet, amely az aisthesis Schlüpmannhoz hasonló olvasatát adja: „Az esztétikai eszmék 
tanában Kant a képzelőerő szemléletére összpontosítva keresi a szép specifikumát, s ezzel valamelyest 
eltereli a figyelmet (a sajátját is) arról, hogy a szépről alkotott ítélet az érzésen alapul. De amit mond, csak 
úgy érvényes, ha az aiszthészisz magában foglalja midnkét mozzanatát, a szemléletet és az érzést. [...] 
Kétségtelen, hogy a kelleténél szűkszavúbban és komályosabban ír az érzésről. Egy ponton mégis vilá-
gosan kiderül, mire gondol: a szép kiváltotta érzést úgy jellemzi, hogy -benne a szubjektum önmagát ér-
zi, ahogyan a megjelenítés afficiálja őt- (Kdu 4). A megjelenítés általi affekció és az ön-érzés egybeesése 
az érzés lényegét fejezi ki, nevezetesen azt, hogy az érzésben nem áll szemben, aki érez, és amit érez. 
Kant tehát é p p e n azt a relacionalitást nem engedi az érzésben, amely egyáltalán lehetővé tehetné a szub-
jektum-objektum oppozíciót [a kiemelés Papp Zoltántól - S. E.l." (76-77.) 
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Heller Ágnes az 1998-ban Debrecenben megrendezett esztétika-konferen-
cián, amelynek egyik hívószava épp a szépségfogalom időszerűségének, illetve 
időszerűtlenségének újragondolása volt, a szép, a tökéletes kategóriáit vizsgál-
va, az anyag-tartalom-forma trichotómia mentén, a hülomorfizmus „kísértésé-
ről", megszüntetve megőrzéséről beszél.27 Heller szerint a forma és a tökéletes 
kategóriáinak mára (de tulajdonképpen már Kanttal kezdődően) megváltozott 
az egymáshoz való viszonya. „A műalkotás legtökéletesebb formája [...] a ha-
gyományos forma megszegése, felbontása, tehát a hagyomány szempontjából 
formátlanság [a kiemelés tőlem - S. E.]."28 Láthatjuk, hogy a formátlanság, a foly-
tonos alakulásban-, formálódásban-lét ontologizálásában, amely a megértés-
ben/megismerésben is legfeljebb pillanatnyi, tranzitorikus, kaleidoszkópszerű 
megvalósulást tesz lehetővé, s amely folytonosan igényli egy metahermeneu-
tikai szint ott-létét, a helleri felfogás érintkezik a haverkampi, illetve az önmagát 
poszthermeneutikaként értelmező kultúraelméleti felfogásokkal. Heller szerint 
a forma/formátlanság (a szép, az igaz) nem leírható, nem elbeszélhető, hanem 
a „körülhatárolt - a peras - a mértékben született azonosság, maga az ez és ez, 
és így kimondhatatlan [a kiemelés tőlem - S. E.]",29 amire csak rámutatni lehet. 
A mű formájáról nem beszélhetünk, csak eleve/eredendőn fel-/megbonthatjuk 
azt, a formáról beszélünk, arról, ami valójában soha nincsen, ami a Nincs, az 
üres hely, a Semmi formája. „A forma kinyilatkoztat. Kinyilatkoztatja saját igaz-
ságát. És erről nem tudsz beszélni, mert éppen ez a rejtély, a titok. Nem az a ti-
tok, amit kinyilatkoztat a kinyilatkoztatás [...], hanem a kinyilatkoztatás maga. 
Ez a csoda."30 

2.2. A gadameri hermeneutika-esztétika kriptikus kísértete 

A fentiek ismeretében térjünk most vissza a gadameri hermeneutika-esztétika 
néhány jelentős kérdéséhez. Mivel e helyütt nincs módunk (és kompetenciánk) 
az életmű szövegeinek egészében nyomon követni a gadameri teória rejtett 
kettősségét, így négy viszonylag kései írásra támaszkodunk (Rhetorik, Her-
meneutik und Ideologiekritik, A szép aktualitása, Szó és kép - „ így igaz, így lé-
tező", Prälidium: Erinnerung und Geschichte), amelyek azonban fényt vethet-
nek arra, hogy a gadameri pozíció csírájában már magában rejti a másként értés 
lehetőségét, és tulajdonképpen a hülomorfizmushoz hasonlóan a gadameri 
hermeneutika-esztétika is a kísértés egy formájaként érthető. Elárom jelentős, a 
posztstrukturalizmus-poszthermeneutika elméleteiben is központi helyet betöl-

2 7Ehhez vö. érdemes megjegyeznünk, hogy egy közelmúltbeli pécsi beszélgetés alkalmával Heller 
Ágnes úgy fogalmazott, hogy véleménye szerint a szép nem esztétikai, hanem sokkal inkább metafizikai 
kategória. Mindez továbbgondolásra érdemes akkor, amikor a posztstrukturalizmus, így Derrida (Der 
Entzug der Metapher) retoricitás, nyelv és metafizika eredendő-végső egymáshoz tartozását, egymás-
banlétét hangsúlyozza. 

2 8 HELI.ER Ágnes: A hülomorfizmus kétértelmű hagyatéka. Gond 18-19. 1999. 42. 
291. m. 49. 
30 Uo. 
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tő kérdés rejtekezón-feltárulón jelenvaló voltára szeretnénk röviden reflektálni 
a megfelelő Gadamer-szövegrészletek (meg-/fel-)idézésével, melyek természe-
tesen szorosan összetartoznak, kölcsönösen feltételezik egymást: (1) filozófia és 
retorika, filozófia és esztétika ambivalens viszonyának, vitájának feloldódása 
egy antropológiai-retorikus-(poszt)hermeneutikai esztétikában, a gadameri 
hermeneutika eredendő retoricitása; (2) a szép, az aisthesis, az energeia esztéti-
kájának újraolvasása, a tranzitorikusság előtérbe kerülése: a szó és kép/vizuali-
tás/materialitás hermeneutikai-esztétikai egymásrautaltsága; végül (3) a Mné-
moszüné-mítosz, a felejtés-emlékezés (retorikai) játékának megjelenése 
Gadamernél. 

(1) Gadamer a (lét)történeti tudat, a hermeneutika és a (szép)művészeti ta-
pasztalat, valamint ennek művészete, az esztétika szoros összetartozását vallja 
írásaiban. Mindez azonban kimondva-kimondatlanul kiegészül egyfajta ereden-
dő retoricitással, írás- és szövegfiguralitással, amely Gadamer szerint mindennek 
az alapja. „Die Ubiquität der Rhetorik ist eine unbeschränkte" - írja a Rhetorik, 
Hermeneutik und Ideologiekritik31 -ben, ahol az írást, az írott szöveget tartja a 
hermeneutika-retorika és a poétika közös médiumának. Gadamer szerint a (mű-
vészi) szép és az igazság ontologizálása, a tudományos megismeréssel, a tétele-
zés tudat-filozófiájával ellentétben a retorikusság révén történhet meg. A szép 
aktualitása és a Szó és kép - „ így igaz, így létező" című írásaiban Gadamer utal 
a tudományos történetiség, a hermeneutikai módszeresség tarthatatlanságára: 
„még a művészeti tapasztalat is csorbul a történeti képzés önmagáért való élve-
zetétől. [...] Nyilvánvalóan nem ebben áll a művészet megtapasztalásának köz-
vetlensége. Hiszen a tapasztalat sosem jelent puszta igazolást".32 Felsejlik a múlt 
és jelen (valamint a jövő) közti híd, az elidőzés, az egyidejűség előhívásának 
valamiféle antropológiai, az érzés, az érzékek által megtapasztalható jellege. „A 
történeti tudat nem valami különleges, tudományos vagy világnézetileg megha-
tározott módszeres magatartás, hanem érzékeink szellemiségének [a kiemelés tő-
lem - S. E.] egyfajta felszereltsége, mely már eleve meghatározza látásunkat és 
művészettapasztalatunkat."33 Bár Gadamer mindvégig egy filozófiai esztétika 
megírásán fáradozik, ezzel egyidejűleg azonban mégis az antropológiai alapok 
megtalálását tűzi ki célul. A művészettapasztalat antropológiai alapjait három fo-
galom vizsgálatával közelíti meg, mégpedig a játék, az ünnep és a szimbólum 
kategóriái mentén, melyek az aisthesis (antropologikus) szabadságának, az el-
időzésnek, a folytonos alakká-formálódásban-létnek az újrafelismerését, ha úgy 
tetszik, memóriáját képezik. A Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritikben 
Gadamer retorika/hermeneutika (és a habermasi ideológiakritika) egymást át-
ható univerzalitásáról beszél, melyek közös jegye a tudományossághoz való 

31 Hans-Georg G A D A M E R : Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. In: uő: Kleine Schriften I. 
Philosophie. Hermeneutik. 2., unv. Aufl., J. С. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, (1967) 1976. 117. 

32 Uő: Szó és kép-„így igaz, így létező". In: Hans-Georg G A D A M E R : A szép aktualitása. T-Twins, Buda-
pest, 1994. 234. 

33 Hans-Georg G A D A M E R : A szép aktualitása. In: uő: A szép aktualitása. 22. 



472 Sándorfi Edina 

kérdéses viszonyuk, s hogy a tudattól sem függnek közvetlenül. Esztétika (ami 
Gadamer esetében mindig hermeneutika) és retorika egymásba íródását azon-
ban expliciten A szép aktualitásában fogalmazza meg. „Baumgarten 'ars pul-
chre cogitandi'-ként, a szépen gondolkodás művészeteként határozza meg az 
esztétikát. Akinek van füle, az ebből a megfogalmazásból rögtön kihallja az ana-
lógiát a retorikának 'ars bene dicendi'-ként, a jól beszélés művészeteként való 
meghatározásával."34 Láthatjuk, hogy Gadamer szerint (Baumgartnert idézve) a 
retorika paradigmájába/nevébe/szintaxisába beíródik az esztétika/hermeneuti-
ka (neve), kísértetiesen hasonlóan ahhoz, ahogy a derridai grammatológia prog-
ramja a saussure-i Cours Elméletébe.35 Itt kell megjegyeznünk, hogy nincs igaza 
Haverkampnak, amikor az igazság mint (qua) módszer, az igazság esszenciális 
előállottságát (Vor-stellung) hangsúlyozza Gadamernél, aki bár valóban az igaz-
ság primér jellegéről beszél a tudományos módszerességgel szemben, de ez az 
igazság már esetében sem a pusztán feltáruló, előtűnő igazság, hanem épp a 
kriptikus igazság. A teória, ami a zur Schau stellen pozíciója, legfeljebb csak 
másodlagos, hiszen Gadamer mindenkor a gyakorlat, az antropologikus praxis 
primér voltát hangsúlyozza, ami pedig a belefeledkezés, az (ön)-felejtés játéka, 
ünnepe. „Auch hier setzt sich ein natürliches Vermögen, das jeder hat, in ein 
Können um, durch das einer alle anderen übertrifft, und die Theorie kann 
bestenfalls nur sagen, warum."36 A hermeneutika nemcsak elméleti eszközeit 
kölcsönözte tehát a retorikától, de saját maga is a beszélés, a kimondás, ponto-
sabban a folyamatos ír(ód)ás retorikájaként kezd működni, ahol a mondás, a 
szóba/irásba rejtés, azaz derridai-haverkampi terminussal a textualitás fonto-
sabb, lényegibb, mint az ós-íráson alapuló értelemadás és -keresés (azaz a [szép, 
az igaz] kijelentés[e]): a rejtés/rejtődés maga a megértés. „Umgekehrt ist das 
Lesen und Auslegen von Geschriebenem so sehr von dem Schreiber, seiner 
Gestimmtheit, seinen Absichten und seinen unausgesprochenen Tendenzen 
entfernt und abgelöst, daß die Erfaßung des Textsinnes dem Charakter einer 
selbständigen Produktion empfängt, die ihrerseits mehr der Kunst des Redners 
als dem Verhalten seines Zuhörers gleicht [a kiemelés tőlem - S. E.]."37 Gadamer 
szerint meg kell szüntetni annak látaszatát, hogy a hermeneutika kizárólag az 
esztéta-humanista tradícióra korlátozódna, és a hermeneutikai filozófiának csu-
pán az értelem világával lenne dolga, amelynek kapcsán a hermeneutikai refle-
xió problémája is felmerül. Tanulmányában újraértelmezi az effektív reflexió 
fogalmát, mondhatnánk, az objektiváció, az eleve tételezés helyett effektív/af-
fektív (anagrammaszerű) átírásával van dolgunk: „Wir haben durch Husserl 
(in seiner Lehre von den anonymen Intentionalitäten) und durch Heidegger 
(im Nachweis der ontologischen Verkürzung, die in dem Subjekts- und in dem 

341. m. 30. 
35 Ehhez vö. Anselm HAVERKAMP: Paracligma/Melapher/MetapherPavdöigma. In: uó. (Hrsg.): Die para-

doxe Metapher. 268-286. 
^Hans-Georg G A D A M E R : Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. 1 1 5 . 
37I. m. 117. 
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Objektsbegriff des Idealismus steckt) gelernt, die falsche Vergegenständlichung 
zu durchschauen, die dem Reflexionsbegriff aufgeladen wird."38 Talán még egy 
fontos részletet kell fel-/megidéznünk, amely nemcsak a retorika-hermeneutika, 
illetve a filozófiai tételezés (vagy tételezés-filozófia) problémáját próbálja fel-
/megoldani az igazság mint valószínűség (fikció? arisztotelészi mimézis?) tétel-
lel, de a das Einleuchtende ként megnevezett igaz tapasztalata már továbbvezet 
bennünket az aisthesis újraértelmezésének kérdéséhez is, hiszen a tárgyi objek-
tivációt nem kivánó, bizonyítás és bizonyíték nélküli felvillanás és feloldódás 
egyidejűsége a tranzitorikusság esztétikáját előlegezi. „Woran sonst sollte sich 
auch die theoretische Besinnung auf das Verstehen anschließen als an die 
Rhetorik, die von ältester Tradition her der einzige Anwalt eines Wahrheits-
anspruches ist, der das Wahrscheinliche, [...] und das der gemeinen Vernunft 
Einleuchtende gegen den Beweis- und Gewißheitsanspruch der Wissenschaft 
verteidigt? Überzeugen und Einleuchten, ohne eines Beweises fähig zu sein, ist 
offenbar ebensosehr das Ziel und Maß des Verstehens und Auslegens wie der 
Rede- und Überredungskunst... [a kiemelések tőlem - S. E.]."39 

(2) Gadamer hermeneutikájában a szép „ontológiai híd"40 múlt és jelen mű-
vészete között, vagy ahogy maga Gadamer megfogalmazza, „az idő átívelésének 
képessége jellemzi [...] minden időbeli távolságon átívelve szól hozzánk, ha ért-
jük az illető nyelvet".41 Valójában azonban nemcsak a híd, de a szakadék 
(Abgrund), az üres hely, ami egyszerre ott van és mégis hiány, a halál, a krip-
tikusság is a szép ontológiájának része, amelyre később még visszatérünk.42 

A szép esztétikai kategóriája tehát hermeneutikai kategóriává lesz, azaz a művé-
szet (a szép) memóriaként működik. A szép mégsem az, amire a hagyományos, 
módszeres történeti tudat rávilágítani igyekszik (megismertet, felismertet), mint 
valami másikra, tárgyra, hanem ami rejtekezón, a feledés retorikai (nyelv)-
játékában, némán-láthatatlanul szól hozzánk, illetve zeng bennünk, általunk. 
A művészettapasztalat (amely bevonódik az önértelmezés, a valóság/lét-értel-
mezés egészébe) nem tárgytapasztalat. „Verstehen ist selber Geschehen" - írja 
Gadamer a Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritikben. A mű nem leképe-
zés, hanem kifejlés, amelybe az olvasó/értelmező is „belenő", „túlnő önmagán" 
és „tovaáramlik" a folytonos formálódás aktusában. Gadamer az esztétikai kép-
ződményt sem valamiféle fixátumként érti (bár a rögzülés kategóriát használja), 
számára ez valójában szintén tranzitorikus, eseményjellegű. „A 'képződmény' 
nem meghatározott jelentésében az rejlik, hogy nem az előre megtervezett 

m. 125. 
39 Uo. 
4 0Vö. ehhez legutóbb: L O B O C Z K Y János: A szép mint „ontológiai híd" a múlt és a ma művészete között 

Gadamer hermeneutikájában. Gond 18-19. 1999. 59-67. 
41 Hans-Georg G A D A M E R : SZÓ és kép - „így igaz, így létező". 228. 
42 Ehhez vö. érdemes megemlíteni, hogy a kanti szép és aiszthészisz fogalmak vizsgálata kapcsán 

Papp Zoltán is utal arra, hogy az esztétikai szemlélet/eszme - melynek megtestesülése a szép - „szaka-
dék [a kiemelés tőlem - S. E.) az értelem számára, mert talajtalanná teszi A fogalmakat". PAPP Zoltán: 
Ästhetisch ivohnet der Mensch. 54. 
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kész-mivolta (Fertigsein) alapján értünk meg valamit - az mintegy belülről ki-
indulva maga formálta meg magát, és talán további alakulásban van."43 Megfo-
galmazásában feltűnik az elidőzés mentén az érzés (Gefühl) extatikussága 
(Bewegtheit, ami egyszerre mozgás/mozgatottság és érzelmi telítettség), illetve 
a megértés, az olvasás vakságából/elvakultságából adódó csupa-fül-lét onto-
logizálásának szükségessége. „A magával ragadó mozgás, megindultság 
(Bewegtheit) időstruktúrája az, amit elidőzésnek nevezünk, ez tölti ki az ilyen 
prezenciát és ebbe kell belebocsájtkoznia az interpretáció valamennyi közbe-
szólásának. Ha a befogadó nem kész arra, hogy 'csupa füllé' váljon, semmilyen 
költői szöveg nem szólal meg."44 Gadamer szövegeinek, hermeneutika-
esztétikája ambivalenciájának szép-értelmezése eredendő kettősségében is nyo-
mára bukkanhatunk. Gadamer szerint „akkor szép valami, ha nem kérdezhetjük 
meg, miért van", ugyanakkor néhány sorral lejjebb azt állítja, hogy „a szép nem 
távolodik el a tudástól és a megismeréstől".45 A szép már Gadamer szerint is csak 
a „rámutatás", a véletlenszerű kitűnés kategóriáival megragadható, nem kijelent-
hető, ahogy a memoria „dolgai", de a retorikai figurák sem (lásd a metafora ön-
magát-felszámolása a meta-metaforika hiányában, a metafora megvonása). 
A megismerés és a kijelenthetóség alapvető oppozíciója ismét visszavezet ben-
nünket a tényszerűség, kijelenthetóség, valóság, illetve a fikció/antifikció fent 
már vizsgált problematikájához. Gadamer a Szó és kép...-ben a „keletkező lét" 
fogalma kapcsán a dynamis, energeia, entelecheia kategóriákat vezeti be, me-
lyeket szinte szinonimaként használ. Az energeia (amely érintkezik a teória sze-
mantikai terével) eredeti görög értelme azonban nemcsak a 'nálalét', a 'feloldó-
dás', de a 'tevékenység' mellett a 'valóság'is. Az energeia, az aisthesis gadameri 
esztétikájába így a teóriával való helyettesíthetőség révén, a fikció-valóság csa-
var mentén, amelynek során a fikció antifikciós Als-Strukturként jelenik meg, a 
kriptikusság is beleíródik. Valami hasonlóra utal Loboczky is, amikor a gadameri 
Igazság és módszerből idéz: „Gadamer analyzise szakít mindenfajta nominalis-
ta előítélettel, művészet és valóság éles szembeállításával. Ebben az összefüg-
gésben teljesen irrelevánssá válnak olyan fogalmak, mint az utánzás, a látszat, 
az elvalótlanítás, az illúzió, a varázslat, az álom. [...] Gadamer a művészet ta-
pasztalatára kérdez rá az esztétikai tudat egyfajta destrukciójának a szemszögé-
ből: »Nem azt kérdezzük a művészet tapasztalatától, hogy minek gondolja ma-
gát, hanem azt, hogy mi a valóságban [kiemelés az eredetiben - S. E.[, és mi az 
igazság akkor is, ha ő maga nem tudja, hogy micsoda, és nem tudja megmonda-
ni, hogy mit tud«."46 Gadamer azonban még tovább megy, amikor a Rhetorik, 
Hermeneutik und Ideologiekritikben a megértés nyelviségét, retoricitását leold-
ja a tükröztetés metaforikájárói, és egy újabb retorikai/nyelvi (sakk)-figuraként 

43 Hans-Georg GADAMER: Szöveg és interpretáció. Ford. HÉVÍZI Ottó. In: BACSÓ Béla (szerk.): Szöveg és 
interpretáció. Cserépfalvi, Budapest, 1991. 38. 

441. m. 38. 
45 Hans-Georg G A D A M E R : SZÓ és kép - „így igaz, így létező". 238. 
4 6 LOBOCZKY: i . m . 6 3 . 
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írja újra. „Am Endre ist die Sprache gar kein Spiegel, und was wir in ihr 
gewahren, keine Wiederspiegelung unseres und allen Seins, sondern die 
Auslegung und Auslebung dessen, was es mit uns ist [...] Sprache [...] ist das 
Spiel, in dem wir alle mitspielen. [...] Solches vollzieht sich, wenn wir verste-
hen, und gerade auch, wenn wir Vorurteile durchschauen oder Vorwände ent-
larven, die die Wirklichkeit verstellen. Ja, da am meisten 'verstehen' wir. Dann 
endlich, wenn wir etwas durchschaut haben, das uns seltsam und unver-
ständlich schien, wenn, wir es untergebracht haben in unserer sprachlich 
geordneten Welt, geht alles auf, wie bei einer schwierigen Schachaufgabe, wo 
erst die Lösung die Notwendigkeit der absurden Stellung, bis in den letzten Stein 
hinein, verständlich macht [a kiemelés tőlem - S. E.]."47 Eszerint az igazság, a 
megértendő (a szép) épp akkor szűnik, semmisül meg, amikor megértjük, azaz 
a nincs, a végleges-eredendő eltűnés-elrejtés a valódi értés ontológiai helye. 
A sakkjátszma, a sakkfigurák figuralitása eleve egyfajta rekonstrukció, a valódi 
figuralitás a memóriában van, az elkövetkező és már megtett lépések összjáté-
kában. „A végbemenés magában hordja saját beteljesedett létét"48 - írja másutt 
Gadamer. A gadameri megismerés, a szép hermeneutikai-esztétikai tapasztalata 
tehát rejtekezőn-bevallottan figurális, tranzitorikus, amely a hermeneutika reto-
rikus eredetét, ontológiáját támasztja alá. Az igazság, a szép megismerése nem 
más, mint a feloldódás megtapasztalása, illetve a tapasztalás mint ön-feloldódás, 
a kriptikus elillanás, amely a maga materiális figuralitásában hagy nyomot. 
Mindez nem mond ellent a megismerés mint az (ön)felejtés extázisa elgondolás-
nak, amelyről lent ejtünk még majd szót. Gadamer az igazság és módszer 
apóriáját Nietzsche történeti tudatának retoricitása nyomán a mítosz visszahe-
lyezésével próbálja megoldani. Nietzsche szerint nem létezhet kultúra, kulturá-
lis emlékezet (memoria) mítosz nélkül, bár a történettudományi-hermeneutikai 
tudat megpróbálta meggyengíteni létezését. A nietzschei törekvést továbbíró 
Gadamer szerint a mítosz, a „pusztán" retorikus, figuratív világ-rétegek, az alap 
állandóan elcsúszó „igazsága" lesz a művészet/valóság, a szép, a forma/formát-
lanság valódi megtapasztalhatósága, aisthesise. „A műalkotás tapasztalata ezért 
nem csupán az elrejtettségből való felszínre hozás, hiszen az a valami egyszer-
smind benne van a műben. Rejtőzködve benne van. A művészet műve olyan ki-
jelentés, amely nem képez kijelentő mondatot, de amely a legtöbb esetben még-
is szól. Olyan, mint a mítosz [a kiemelés tőlem - S. EJ, ... és éppen azáltal olyan, 
hogy amit mond, épp annyira vissza-, mint amennyire készen tartja. A kijelentés 
újra és újra beszélni kezd."49 

(3) A fent említett mítosz Gadamer esetében természetesen nem más, mint 
Mnémoszüné, a (retorikai) memoria istennőjének mítosza. A haverkampi poszt-
hermeneutika szövegeinek egyik folytonosan visszatérő neve, anagrammája 
Gadamer hermeneutikai-esztétikai írásainak is fontos szereplője. A Mnémo-

47 Hans-Georg GADAMI-R: Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. 1 2 3 . 
48 U6: Szép és kép - „ így igaz, így létező". 247. 
4 9 1 . M . 2 4 9 - 2 5 0 . 
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sziiné alakjában újraírt (történeti) emlékezet nem a klasszikus, objektivációs tör-
téneti tudat. „Mindennapi életünk útját a múlt és a jövő egyidejűsége szegélye-
zi. A nyitott jövőnek és a megismételhetetlen múltnak ezzel a horizontjával jár-
ni az utat - ez a lényege annak, amit 'szellemnek' nevezünk. Mnémoszüné, az 
emlékezet, az emlékező elsajátítás múzsája, aki itt kormányoz, egyben a szelle-
mi szabadság [a kiemelés tőlem - S. E.] múzsája."50 Gadamer olvasatában a 
poiesis, mely szót a görögök kettős értelemben használták, egyrészt valaminek 
az előállítását jelentette, valamiféle kézművességet, másrészt a költészetet, ami-
ben az előállítás, a folytonos előállás maga a szöveg, vagy posztstrukturalista, 
poszthermeneutikai terminussal a textualitás; valamint a memoria kategóriái 
szorosan összetartozóak, ami poétika/hermeneutika és retorika szerves együtt-
létét jelenti. Az emlékezet nem reprodukció, hanem újra és újra ismételt szöve-
gezés: „az elkészítéshez hozzátartozik az anyag, aminek a kézműves elótt kell 
lennie, hogy előállítson belőle valamit. A Mnémoszünének erre nincsen szüksé-
ge. [...] a költészet önmagában létezik a nyelv leheletében és az emlékezet 
csodájában [a kiemelés tőlem - S. E.]".51 Ez a csoda, az igazság (újra)felismerése 
pedig kimondhatatlan, legfeljebb nyomot hagy a lehelet tranzitorikusságában. 
Gadamer kései szövegeiben, így a Präludium^2-ban a felejtés retorikája is egy-
re nagyobb hangsúlyt kap. Bár ebben az 1995-ös, egy Nietzsche-konferenciát 
megnyitó előadásában nem az esztétikai problémáké a főszerep, mégis igen lé-
nyeges, számunkra jelen esetben is fontos kérdéseket érint. A történettudomány 
és az emlékezet, a felejtés összefonódó problémáin elmélkedve, Gadamer azt 
állítja, hogy az objektív, a tételezés szubsztanciális filozófiáján alapuló történet-
tudománnyal szemben az emlékezés kevésbé a történelemben, mint inkább a 
felejtésben íródik. Mindezt az aletheia fogalmában véli megragadni, ami a felej-
tés áramából, a Lethébői újra és újra felbukkanva, majd alá-merülve jut ontoló-
giai léthez. „Daß all unser Wissen von der Atmosphäre des Vergessens umhüllt 
ist, [...] wird schon durch das griechische Wort für Wahrheit zum Ausdruck 
gebracht: »aletheia«. Sie ist das, was dem Strom des Vergessens: der Lethe [...] 
entrissen wird. Man hat es also im Gedächtnis behalten - wenn es auch vom 
Strom des Vergessens umspült bleibt und von ihm hinweggespült zu werden 
droht."53 Ahogy Mnémoszüné nevébe, így a memoria-ba anagrammatikusan be-
leíródik a felejtés, úgy íródik szintén anagrammaként, a Lethe, a feledés alvilá-
gi-kriptikus folyójának neve az aletheia, az igazság nevébe. Az emlékezést min-
dig a felejtés veszi körül, ez ad neki létet, így az igazság valódi helye a felejtés, 
a tovaáramlás, az állandó formaadás. Bár expliciten nem utal rá, tulajdonképpen 
a nietzschei/heideggeri felejtés kategória munkál Gadamernek ebben az elgon-

" 'Hans-Georg GADAMER: A szép aktualitása. 2 0 . 
51 Hans-Georg GADAMER: SZÓ és kép - „így igaz, így létező". 2 3 6 . 
52116.: Präludium: Erinnerung und Geschichte. In: Dieter BORCIIMEYER (Hrsg.): „Vom Nutzen und 

Nachteil der Historie für das Leben." Nietzsche und die Erinnerung in der Moderne. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1996. 

5 3 1 . M . 1 3 . 
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dolásában. Gabriel Motzkin egyik kiváló írásában Heidegger felejtés-teóriájáról 
beszél, ahol utal arra, hogy Heidegger számára a felejtés nem valaminek az el-
felejtése, nem az objektiváció megvonása, hanem a Dasein önmagával szembe-
ni működése. („Das Vergessen in diesem Sinne ist eine Operation gegen sich 
selbst und nicht das Vergessen von etwas."54) Kanthoz hasonlóan a heideggeri, 
majd a gadameri hermeneutika aistesis-szabadsága sem a valamiíő/való szabad-
ság, hanem a szabadnak lenni valamire formulájával írható le. A heideg-
geri/gadameri (ön)megértés, megismerés, az igaz, a szép tapasztalata nem más 
tehát, mint az (ön)felejtés extázisa. Bacsó Béla ezt írja egyik írásában Heidegger 
és Gadamer kapcsolatáról a fakticitás hermeneutikája kapcsán: „A megértés vég-
só lezárhatatlansága, nem időn kívüli jellege, a megértendő/dolog felől előálló 
destruktív kimozdítottsága, a kérdés nem szubjektum felől történő projektív ki-
bontása stb. mind-mind azt mutatják, hogy Gadamer megértette mestere 
szándékát."55 Gadamer - mint láthattuk - nemcsak mesterének maradt hű 
hermeneutája, de Írásaiban a poszthermeneutika mai problémáiban is kísértés-
ként, rejtekezőn-feltárulón jelenvaló. 

54 Gabriel M O T Z . K I N : Die Bedeutsamkeit des Vergessens bei Heidegger. In: Gary SMlTll/Hinderk M . 

EMRICH (Hrsg.): Vom Nutzen des Vergessens. Akademie Verlag, 1 9 9 6 . 1 7 6 . Érdemes egy lábjegyzet erejéig 
megjegyeznünk, hogy Motzkin a továbbiakban a hamisság/nem igazság (das Falsche) hermeneutikájáról 
mint a lét eleve elrejtettségéról beszél. Heidegger számára - s ez impliciten Gadamer hermeneutikájában 
is jelenvaló - a hagyományos értelemben vett nem igazság az az út, amellyel az igazság (die Wahrheit) 
egyedül /eredendőn adott a számunkra. A felejtés pedig szorosan érintkezik ezzel, hiszen a felejtés maga 
az a folyamat, megvalósulás (Vorgang), amely lehetővé teszi a rejtettbe való visszatérést. Vö. i. m. 179-

5 5 B A C S Ó Béla: H.-G Gadamer, a hűtlen hermeneuta? In: uő: „Mert nem mi tudunk..."Filozófiai és 
művészetelméleti írások. Kijárat Kiadó, 1999. 122. 



Z. Varga Zoltán 

A POÉTIKA ÉS AZ ESZTÉTIKA KÖZÖTT: 
A JÁTÉK FOGALMA GADAMER MŰVÉSZETFILOZÓFIÁJÁBAN 

1. „A játék mint az ontológiai explikáció vezérfonala" 

Hans-Georg Gadamer az Igazság és módszerben (I960),1 valamint A szép ak-
tualitásában (1974)2 vázolt játékelemzése egy nagyobb gondolati egységbe, ne-
vezetesen a műalkotás létmódjának meghatározásába ágyazódik be. Bár a két 
elemzésnek ezen művek gondolatmeneteinek egészében elfoglalt helye némi-
képp különbözik - hisz előbbiben az esztétikai tudat és az élményesztétika által 
szétforgácsolt műalkotás-fogalom egységének visszanyerése a cél, míg utóbbi-
ban a klasszikus és a modern művészetfogalom kontinuitásának biztosítása a 
feladat - az argumentáció, mindkét esetben, lényegében ugyanazokra az érvek-
re támaszkodik. 

Miért éppen a játék? kérdezhetnénk, milyen elméleti megfontolások vezetik a 
német filozófust, hogy párhuzamokat keressen az emberi élet e két, első szem-
pillantásra igencsak különböző jelensége között, mint a művészet és a játék? 

A játék modellként választása persze egyáltalán nem esetleges. Először is mi-
vel a játék fogalma egy hosszú esztétikai tradícióhoz kapcsolódik, melyet többet 
között Kant és Schiller neve jelöl. Az utóbbi valószínűleg az első gondolkodó 
volt, aki a művészet működésének meghatározásakor magyarázó erőként pró-
bálta felhasználni a játék fogalmát. Az 1794-ben, négy évvel Kant Az ítélóerő kri-
tikája után megjelent Levelek az ember esztétikai neveléséről-ben Schiller a mű-
vészet legitimációjának kérdését veti fel, ugyanazt a problémát, melyet Gadamer 
A szép aktualitásában kísérel megoldani. E két munka számos hasonlóságot 
mutat mind kérdéskörük kidolgozásában (a művészet antropológiai megalapo-
zása a játékon keresztül), mind következtetéseikben (a művészet szférájának 
autonomizálása), amint azt később látni fogjuk. 

Megelőlegezve a gadameri analízisre vonatkozó téziseinket, megállapíthat-
juk, hogy a hagyományhoz kapcsolható okokon kívül Gadamert módszertani 
indíttatások is vezérlik, amikor a játék fogalmát választja. Gondolatmenetében a 

1 Hans-Georg G A D A M E R : Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Buda-
pest, 1984. (ford. B O N Y I I A I Gábor); a továbbiakban az IM valamint az utána következő oldalszám erre a 
kiadásra utal. 

2 Hans-Georg G A D A M E R : A szép aktualitása. A művészet mint játék, szimbólum és ünnep. (Ford. 
B O N Y H A I Gábor). In: A szép aktualitása. T-Twins, Budapest, 1994. (szerk.: B A C S Ó Béla), 11-84.; a további-
akban az SzA, valamint az utána következő oldalszám erre a kiadásra utal. 
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játék valójában a demonstráció rendjéhez tartozik, s így önmagában véve kevés 
jelentőséggel bír. Az a mód, ahogyan a játék és a művészet közötti hasonlósá-
gok színre kerülnek a tudományos felfedezés retorikáját s ezen keresztül az el-
beszélés egy klasszikus technikáját idézi: „azon elemek együttesét, melyek funk-
ciója, hogy - különféle módokon - feltegyenek egy kérdést, megfogalmazzák az 
erre adott választ és mindazokat a tényezőket, melyek esetleg előkészítik a kér-
dést vagy késleltetik a választ".3 

Tulajdonképpen azonban nincs szó igazi „felfedezésről", mivel az „elbeszélő" 
egy olyan kérdést tár elénk, mely láthatólag már az értekezés első pillanatától 
megoldódott. Amikor Gadamer hozzálát a műalkotás és a játék létmódjának ösz-
szehasonlításához, a megtalálandó hasonlóságok máris eldöntettek, így az eset-
leges különbségek megkeresése, melyek kétségessé tehetnék az egész vállalko-
zás sikerességét, kezdettől fogva a háttérbe szorulnak.4 

Az Igazság és módszer felépítése jól szemlélteti a játék fogalmának másodla-
gos jelentőségét Gadamer elemzéseiben. Ebből a szempontból minden bizony-
nyal az Igazság és módszer második részének (A műalkotás ontológiája és en-
nek hermeneutikai jelentősége) első fejezetcíme a legkifejtettebb: „a játék mint 
az ontológiai explikáció vezérfonala" (IM, 88.). Gadamer e fejezetnek már rög-
tön az első mondataiban kijelenti, hogy „a művészet tapasztalatának kapcsán" 
kíván a játékról beszélni. 

A terminológiai ingadozás is mutatja, hogy a művészet és a játék közötti kap-
csolat kérdésének horizontja zárt. Ez teszi többek között lehetővé, hogy 
Gadamer különbségtétel nélkül beszéljen „játékról", „a műalkotás játék jellegé-
ről", „a művészet játékáról", „a művészetben végbemenő játékról". 

Márpedig elméleti következményeit tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy 
a művészet játék jellegét akarjuk bizonyítani vagy pedig, hogy a művészet mint 
olyan maga is játék. Hasonlóságról vagy azonosságról van tehát szó? 

Gadamer játékanalíziseiben (főként az Igazság és módszerben) egyfajta 
metaforizáció hatja át az elmélet. Ez a művelet azonban, mely kétségkívül alkal-
mas lenne a játék és a művészet közötti eredeti kérdésfelvetések és új fogalmi 
hálók kimunkálására, mintha mégsem hozná meg a várt eredményt. A metafo-
rát ugyanis a műalkotás előzetes fogalma uralja; ez az, ami megteremti a játék és 
a művészet képlékeny azonosságát. Ez a kvázi identitás teszi lehetővé a metafo-
ra összetevői között az észrevétlen perspektívaváltást, valamint az előzetesen 
adott (tehát a játékanalízistől valójában független) műalkotás-fogalom megkü-
lönböztető jegyeinek számbavételét. 

3Roland B A R T H E S : S/Z. Osiris, Bp., 1997. (ford. M A H L E R Zoltán), 30. A narratív struktúrák tudományos 
beszédmódban való jelenlétéről lásd még: A. J . G R E I M A S - E . L A N D O W S K I : Lesparcours du savoir. 9-27. In: 
Introduction a l'analyse da discours en sciences sociales, (éd. memes auteurs) Hachette, 1979. 

4 Nyilvánvaló, hogy a tudás és a narrativitás viszonyának tisztázása e keretek közt meglehetősen el-
nagyolt és nem kellően körültekintő. Mentségemre legyen szólva, hogy itt kizárólag Gadamer játékana-
Iízisének egy olyan manőverére szeretném felhívni a figyelmet, amely véleményem szerint kissé proble-
matikussá teszi a játék fogalmának operatív értékét e lemzésében. 
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Ez az eljárás a módszertaniakat nem számolva legalább három előnyt kínál, 
melyeket most csak röviden ismertetek (és továbbiakban majd részletesebben 
tárgyalok). 

Először is, a játék fogalmának elemzése címén Gadamer antropológiai ala-
pokra fektetve tudja megalapozni műalkotásfogalmát.5 Ha művészet - akárcsak 
a játék - az ember fogalmának, természetének része, akkor legitimitása azonnal 
megkérdőjelezhetetlenné válik. Sőt, mivel érvényességi köre univerzális lenne, 
az egész emberi fajra kiterjedne, így bizonyos fokú szükségszerűségre tenne 
szert. Az egyetemes emberi, az „Ember" nézőpontja Gadamer egész érvelését 
végigkíséri és meghatározza, mint azt majd a művészet (és így a játék) szubjek-
tumának kapcsán látni fogjuk. 

Másodsorban a közös antropológiai megalapozottság következtében a mű-
alkotás is részesülhet a játéknak abból a függetlenségéből, melyet az egy rajta 
kívülálló „valósággal" szemben élvez. A művészet területének ez az autono-
mizálása Kant és Schiller híres munkáira rímel. 

Harmadsorban pedig a művészet és a játék látens azonosságából a művészet 
prototípusát kapjuk meg, ezáltal egyrészt lehetővé válik az olyan, egymástól 
meglehetősen különböző művészi tevékenységek egységes kezelése, mint a 
tánc, a zene, a színház, az irodalom és a képzőművészetek; másrészt az így ka-
pott művészetfogalom időtlen, kultúráktól független univerzalitása és általános 
érvényűsége elkerülhetővé teszi a művészet funkcióinak és jelentéseinek törté-
nelmi változásából adódó nehézségeket. 

2. A játék jellemzői 

2.1. Továbbélő hagyományok 

A játék tulajdonságainak leírása Gadamer műveiben voltaképp nem mutat fel új 
mozzanatokat az előtte a témával foglalkozó gondolkodókéhoz képest. Sőt, 
Schiller tisztán spekulatív jellegű vizsgálódásait a Johan Huizinga és Roger 
Caillois6 által képviselt empirikus-deskriptív módszerrel ötvözve Gadamer maga 
is a játékanalízis két legismertebb hagyományát követi. 

Egyrészt nyilvánvaló, hogy a játékfogalom mint egyfajta konceptuális eszköz 
a művészet legitimációjának, illetve autonómiájánakproblematizálására szol-
gál; másrészt viszont e játékfogalom megszerkesztése gondosan megválogatott 
„tények", adatok alapján történik. 

5 Lásd például: fel kell tárnunk azokat az antropológiai alapokat, amelyeken a művészet jelensé-
ge nyugszik, s amelytől elindulva kell kidolgoznunk a művészet új legitimációját." (SzA, 13.) vagy „...a 
játék az emberi élet elemi funkciója, s így valamiféle játékelem nélkül teljesen elképzelhetetlen az embe-
ri kultúra" (SzA, 38.). 

6Johan H U I Z I N G A : Homo Ludens- kísérlet a kultúra játékfogalmának meghatározására. Athenaeum, 
Bp., 1 9 4 4 . ; Roger CAILLOIS: Lex jeux et les hommes. Gallimard, Paris, 1967. 
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A vizsgálati optika megválasztásából származó elméleti következmények 
megfeleltethetők a fent említett játékanalízisek felvállalt hagyományaiból eredő 
következményeknek. A játék és a művészet szférájának autonómmá tétele Kant-
hoz és Schillerhez hasonlóan Gadamernél is együtt jár azok szükségszerű 
transzcendentalizációjával. A művészet (és a játék) okozatiságtól és a célelvű-
ségtől megszabadított, a társadalmi, pszichológiai és kulturális összefüggések 
determinációiból kiragadott szférája történetileg éppen a két német filozófus 
munkáinak köszönhetően (is) nyerte el a romantika korában azt az abszolút és 
szuverén értéket, amely a megelőző évszázadok morális és vallásos értékeivel 
egyenrangúvá tette. Hozzátehetnénk még, hogy e művelet olyannyira sikeres-
nek bizonyult, hogy ettől kezdve (és bizonyos tekintetben talán még ma is) a 
művészet a modern társadalom egyik legfontosabb jelentés-előállító rendszeré-
vé vált. 

A Caillois-, Huizinga-féle leíró módszernek viszont van egy nagy veszélye, 
amely Gadamer elemzését is fenyegeti: a tárgy „adott"-ságát előfeltételező meg-
közelítés hajlamos megfeledkezni e tárgy konstruáltságáról, ami azt jelenti, hogy 
az mint elméleti, diszkurzív egység mindenkor egy meghatározható, esetleges 
elméleti, módszertani, fogalmi hálóban válik csak tárggyá. A tárggyá válás felté-
teleinek előzetes tisztázásával, vagy legalábbis az arra való törekvéssel a vizsgá-
lódások elkerülhetnék azt a látszatot, hogy itt valamiféle „természetes" tárgyról 
van szó, melynek sajátosságai, „lényege" intuitív módon megragadható és a tár-
gyat megragadni próbáló megismerő alany történeti, kulturális pozícionáltsága 
és egyéb, a megismerésben való motiváltsága nem játszana szerepet, nem bírna 
felelősséggel a tárgy identitásában.7 

2.2. A Játék mint az esztétikai tudat kritikájának eszköze 

Gadamer azon szövegei, melyekben a játék problematikáját tárgyalja intertex-
tuális jegyeket mutatnak fel, abban az értelemben, ahogy az Bahtyin nyomán el-
terjedt a szövegek létmódjával foglalkozó tudományokban. Ez azt jelenti, hogy 
azok a filozófiai, esztétikai munkák, melyekben helyet kap a játékanalízis, tulaj-
donképpen válaszok valamely más, korábbi szöveg vagy szövegek kérdésfelve-
téseire, problematizálására, és Gadamer mintegy velük polemizálva, ellenükben 
fejti ki saját álláspontját. Az egyik ilyen a saját vélemény artikulációját segítő el-
lenpont az esztétikai tudat és az élményesztétikák teorémája. Az esztétikai tudat-

7 Azt itt használt terminológia (a megismerés alanya-tárgya) nem jelenti azt, hogy a megismerés fo-
lyamatában feltétlenül az alany lenne a kezdeményező, illetve, hogy az б saját identitását bizonyos érte-
lemben ne ingatná meg a megismerés tárgya (annál is inkább mivel a godolatmenethen az identitásnál 
hangsúlyozottabb az alanyt átható jelentőhálózatok történeti, kulturális, ideológiai meghatározottsága és 
automatikus kezdeményező szerepe). A szóhasználat nehézkessége és filozófiai terheltsége ellenére al-
kalmasnak mutatkozott a probléma egyik aspektusának tárgyalására. Mivel a gadameri filozófia egyik 
sarkköve é p p e viszonylat (megértés, megismerés, szubjektum, objektum) újragondolása a dialogikusság 
jegyében, ezért a későbbiek során, a maga helyén még visszatérünk e kérdés más aspektusaira. 
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tal operáló elméletek visszautasítása felvonultatja a gadameri esztétika szinte 
minden fontosabb elemét. 

Az esztétikai tudat gadameri kritikája főképp két teorémára irányul. Az első 
stratégiai kérdés a szubjektum státusza és a műalkotás létmódjában játszott 
szerepe. Nos, Gadamer megkérdőjelezi - a 20. század jelentősebb filozófiai tö-
rekvéseihez hasonlóan - a kartéziánus szubjektum-felfogást, kiváltképp annak 
a művészet területén való alkalmazását. Az önmagából megalapozott, lényegi 
tulajdonságok zárt egységeként meghatározott kartéziánus szubjektum fogalom 
egyszerre lesz mindenféle jelentés végső eredete és célja. Ez az elképzelés szük-
ségszerűen meghatározza a műalkotás létmódjáról vallott nézeteket is. A műal-
kotáshoz fűződő viszony, annak megtapasztalása mindig egy előzetesen adott, 
konstituált szubjektumhoz képest megy végbe, és ez a szubjektum a műalkotást 
saját megismerési, örömszerzési stb. aktusa tárgyaként fogja fel. 

Gadamer játékanalízisének egyik bevallott célja e szubjektum-felfogás elmoz-
dítása, az esszencialista, pszichologizáló elméletek szubjektum fogalmának bi-
rálata. „...a játéktól meg lehet különböztetni a játszónak a viselkedését, mely 
mint olyan a szubjektivitás egyéb viselkedésmódjaival tartozik együvé" {IM, 88.) 
kezdi bizonyítását, hogy aztán eljusson annak elvi elismeréséig, hogy „a játék-
nak elsőbbsége van a játékos tudatával szemben" {IM, 90.). 

A levezetéshez Gadamer a Heidegger által is gyakran alkalmazott eljáráshoz 
fordul: a nyelvben rejtekező „igazság" feltárása, a nyelv szintjén megjelenő 
jelenségek megfigyelése vezet a „dolog" lényegének, igazságának feltárásáig. 
A játék szó szemantikai vizsgálata a kifejezés metaforikus használatait és 
mediális értelmét veszi alapul: „Tehát a játék létmódja nem olyan jellegű, hogy 
ott kellene lennie egy szubjektumnak, amely játékosan viselkedik, hogy a játé-
kot játsszák. Ellenkezőleg: a játszás legeredetibb értelme a mediális értelem. 
Beszélünk például arról, hogy itt és itt, ekkor és ekkor »játszódik« valami, hogy 
valami lejátszódott, valami játékban van" {IM, 89-).8 

Gadamer szerint a játék csakis a szubjektum-fogalom eme áthelyezése után 
(„a nyelv számára a játék voltaképpeni szubjektumát nem annak a szubjektivitá-
sa képezi, aki egyéb tevékenységei mellett játszik is, hanem maga a játék" [89.]) 
és a mediális értelem figyelembe vételével mutatja meg a maga sajátságos ter-
mészetét. 

23- A művészet autonómiája felé: a játék mint önmegmutatás 

Gadamer kritikájának másik fontos mozzanatát a megmutatás, az ábrázolás fo-
galma körüli elméleti munka világítja meg. Gadamer a mimésisneк egy sajátos 
változatát dolgozza ki, amelyben döntő szerepet juttat a játéknak. Az önmegmu-
tatásként (Darstellung) felfogott játék teremt alkalmat a művészet függetlensé-
gének és autonómiájának megalapozásához. 

8 Lásd még: „a játék lényege [...] tükröződik a játékosok viselkedéséhen: minden játszás játszottság", 
valamint „a játék igazi szubjektuma [...] nem a játékos, hanem a játék" (IM, 91.). 
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A játékosok szubjektivitásától megszabadított gadameri játék „olyan rendet je-
lent, melyben e játékmozgás ide-oda mozgása mintegy magától adódik" 
(IM, 90.). Az ily módon felfogott játék mentes bármilyen célelvűségtől, inten-
cionáltságtól és erőfeszítéstől,9 mértékét pedig nem valamiféle őt megelőző vi-
lágban találja meg. Következésképp a játék (és persze a művészet) „egy másik, 
önmagában zárt világban játszódik", és mint ilyen „nem enged meg semmiféle 
összehasonlítást a valósággal, mint a képszerű hasonlóságok titkos mércéjével" 
(IM, 94.). Feladata többé nem egy, a „való világban" már létező dolog ábrázolá-
sa, telosát önmagában, vagyis magának a játékmozgásnak a végrehajtásában ta-
lálja meg. 

A játékvilág zártsága és autonómiája tér- és időbeli elhatároltságából is kitet-
szik: „...a játékmozgás játéktere nem egyszerűen az a szabad tér, ahol játékba 
hozzuk magunkat, hanem külön a játékmozgás számára körülhatárolt és szaba-
don tartott tér. Az emberi játéknak játszótérre van szüksége" (IM, 91.). 

Gadamer kritikájának két fő iránya, a játék szubjektumának áthelyezése, va-
lamint a játékvilág autonómiájának biztosítása, a játék és a komolyság kérdésé-
nek ősi argumentumában találkozik. Noha „a játszás sajátos lényegvonatkozás-
ban áll a komollyal", Gadamer szerint mégis legalább két különböző szinten 
beszélhetünk a komolyságról: a célok világának komolyságáról vagy a szent ko-
molyságról. Egyrészt tehát „a játékos viselkedésében azok a célvonatkozások, 
melyek a tevékenykedő és gondoskodó létezést meghatározzák, nem egyszerű-
en eltűnnek, hanem sajátos módon lebegni kezdenek. A játékos maga is tudja, 
hogy a játék csak játék, s egy olyan világ veszi körül, melyet a célok komolysá-
ga határoz meg. De ezt nem oly módon tudja, mintha játszóként még gondolna 
is magára a erre a komoly vonatkozásra" (IM, 88.). Másrészt viszont „... magában 
a játszásban is sajátos, sőt szent komolyság rejlik" (IM, 88.), melynek megszegé-
se együtt jár a játék azonnali meghamisításával. 

A komolyság eme megkettőzése teszi lehetővé a játékos kettős tudatának 
klasszikus teorémájára való hivatkozást, illetve a szubjektum kérdésének fel-
elevenítését. Ha a játék valódi subjectuma maga a játék, akkor a játékos szub-
jektivitásának egy részét szükségszerűen elveszíti. Ezzel párhuzamosan meg-
növekszik a néző jelentősége, olyannyira, hogy tevékenysége a játékoséval 
egyszintre kerül: mindkettőjük tevékenysége a participációval, a részvétellel 
jellemezhető. 

Csakhogy a művészet kommunikatív, dialogikus természetének megőrzésé-
hez Gadamernek szüksége van a szubjektum bizonyos fogalmára, melyet beil-
leszthetővé kell tennie gondolatrendszerének egészébe. Úgy tűnik, hogy ebben 
a rendszerben a néző tölti be a nyugati gondolkodás logocentrikus szubjektu-

9Lásd még: „...szoktunk beszélni a fény játékáról, a hullámok játékáról, a gépalkatrész játékáról a 
csapágyban, a testrészek összjátékáról, az erők játékáról, a szúnyogok játékáról, sőt a szójátékról. Ilyen-
kor mindig valami ide-oda mozgásra gondolunk, mely n e m kötődik semmilyen célhoz, melyet elérve be-
fejeződne" (IM, 89.). 
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mának megüresedett helyét. Az érvelésben játszott szerepe nem korlátozódik a 
szubjektum-objektum-viszony kritikájára, hanem a gadameri művészetfogalom 
döntő mozzanatához vezet el bennünket: a játék képződménnyé (Gebilde) va-
ló átváltozásához és (ön)-megmutatásként (Darstellung) való felfogásához. 

E három fogalom (a képződménnyé válás, az (ön)-megmutatás, a műalkotás) 
alkotta logikai térben épül fel tehát egy olyan művészetelmélet, melynek alapja 
a mimézis, az utánzás antik tanának újraértelmezése lesz. 

2.4. A mimézis újrafogalmazott elmélete 

Elméleti szempontból egy egész sor lépés vezet a játék fogalmától az igazság 
megjelenítéseként felfogott műalkotás fogalmáig. Először is, mint azt már koráb-
ban láttuk, Gadamer megállapítja, hogy „a játék valóban arra korlátozódik, hogy 
megmutatkozzék. Létmódja tehát az önmegmutatás" (IM, 92.). Ez még azzal egé-
szül ki, hogy „a játék tehát végső soron a játékmozgás megmutatkozása, önáb-
rázolása" (SzA, 40.). 

A következő lépés a képződménnyé való átváltozás gondolatának bevezeté-
se: „Azt a fordulatot, amelynek során az emberi játék mint művészet igazán be-
teljesedik, képződménnyé való átváltozásnak nevezem. A játék csak ennek az 
átváltozásnak a következtében éri el idealítását úgy, hogy most már ugyanannak 
lehet tekinteni, és ugyanakként lehet érteni" (IM, 93-). Ennek a gondolatnak ket-
tős szerepe van Gadamer érvelésében. Egyrészt a Gebilde fogalma szavatolja a 
játékban megmutatatott, ábrázolt értelem egységét, annak függetlenségét a játé-
kosok bemutató, ábrázoló tevékenységétől. „A játék képződmény [Gebilde] — ez 
a tétel azt jelenti: annak ellenére, hogy rá van utalva az eljátszásra, jelentéses 
egész, melyet ugyanazonként lehet ismételten megmutatni, és a maga értelmé-
ben lehet megérteni" (IM, 97.). 

Másrészt az átváltozás fogalma készíti elő ontológiai és episztemológiai síkon 
a mimézisként felfogott művészet visszatérését. „Az átváltozás fogalmával tehát 
az önálló és magasabb létmódját akarjuk jellemezni annak, amit képződmény-
nek [Gebilde] neveztünk. E fogalom alapján válik világossá, hogy az úgyneve-
zett valóság nem más, mint az átváltozatlan, s a művészet e valóság felemelése 
a maga igazságába" (IM, 95.).10 

Ami a „művészet játékában" ábrázolódik, mutatkozik meg, az nem valami et-
től a tevékenységtől függetlenül, azt megelőzve létező dolog, következéskép-
pen a művészetben végbemenő mimézis nem háromszoros utánzat - amint azt 
Platón hirdette. Ellenkezőleg, a dolog valódi létét csak a művészet utánzásában 
átváltozva éri el. Látható, hogy az így felfogott mimézis, korántsem az egyszerű 
reprezentatív, ábrázoló viszony a műalkotás és a dolog között: a művészet játé-
kának mimézise a „valóságból" az „igazságba" való átmenet. 

10 Eléggé magától értetődő, hogy ez az ontológiai modell nemcsak a művészet létezésének szükség-
szerű voltát, hanem a hermeneutikai viszonyt, mint a(z igaz) megismerés lehetséges módját is igazolja. 
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Végül pedig még egy kiegészitő művelet társul a mimézis gadameri elméleté-
hez: ez nem más, mint az anamnesis, az újrafelismerés művelete.11 Az újrafelis-
merés fogalma teljesíti be az argumentumok sorát, s ezzel a művészet lét-
módjának a játék fogalmán keresztüli megalapozását. Mivel „a művészet 
megmutatásában [...] újrafelismerés működik, melynek igazi lényegmegismerés 
jellege van" (IM, 96.), ezért a megmutatás folyamatával párhuzamosan feltárul 
„az igazságnak az egysége, melyet a művészet játékában megismerünk" 
(IM, 9 8 . ) . 

3. Megismerés és kifejtés 

A hermeneutika történetében Schleiermacher és főleg Dilthey munkásságával 
bizonyos lassú hangsúly-áthelyeződés kezdődik. A hermeneutika, mely az ókor-
tól fogva írott szövegek értelmezésének mestersége volt, Schleiermacher, majd 
Dilthey megjelenésével egyre inkább az emberi megértés és megismerés általá-
nos elméletévé válik. Az érdeklődés az egyedi szöveg materialitásáról átkerül a 
megismerés aktusára. 

Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikája, s vele együtt a főművének 
tartott Igazság és módszer, nem szigorúan vett esztétika (művészetelmélet). 
Igaz, hogy a művészet tapasztalata heurisztikus értékkel bír a hermeneutikai vi-
szony, mint létezésünk, világban való létünk alapstruktúrájának felfedezésében 
(a felfedezés rendje), de ez a viszony végső soron nem csak a művészet sajátos-
sága. A művészet tapasztalata csak egy a hermeneutikai tapasztalat manifesztá-
ciói közül egy olyan világban, ahol az interpretáció világban való létünk általá-
nos formája. A hermeneóta optikájában a világ homogenizálódik: mindig egy 
alapszerkezetében azonos megértési aktusban vagyunk benne. 

A művészet tehát mindenféle tudás eidosakévű a „világban való létünk" alap-
mintájává válik. Mint, ahogy azt már láttuk, a dolgok létmódja és a hermeneuti-
ka feladata között egyfajta homológia tételeződik a gadameri filozófia perspek-
tívájában. A dolgok lényegük szerint kettősek: egyszerre intelligibilisek és 
hozzáférhetetlenek (érthetetlenek). Ahhoz, hogy eljussunk értelemhez, hogy a 
hozzáférhetetlen mögött megtaláljuk az intelligibiliset, erőfeszítésre van szük-
ség, a munka rendjébe kell lépnünk, vagyis értelmeznünk kell. 

Első pillantásra különösnek tűnhet, hogy egy hermeneóta (a szó modern ér-
telmében) ontológiai feladatot tűz ki célul maga elé, mégpedig a műalkotás mi-
benlétének, vagy Gadamer szavaival élve „a műalkotás létmódjának" meghatá-
rozását. A hermeneutika a megismeréssel, a tudással foglalatoskodó tudomány 
(miként szerezhetők ismeretek a világról, hogyan rendelkezhetünk igaz tudás-
sal a dolgokról?), tehát az episztemológiához tartozó diszciplína. Márpedig 

11 Valószínűleg nem a véletlen műve, hogy Gadamer ezt a platóni terminust használja elemzésében. 
A műalkotás létmódjának leírása sok hasonlóságot mutat a tudás bemutatásának platóni dogmájával. E ha-
sonlóság elméleti következményei hatással lesznek a megértés folyamatának gadameri elképzelésére is. 
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Gadamer játékelemzése magára a „dologra" irányul, nem pedig a dologról való 
ismeretszerzés feltételeire. „Megérteni először is annyit jelent, hogy egyetértünk 
a dologban. Megérteni csak másodsorban jelenti azt, hogy a másik véleményét 
kiemeljük, s azt mint olyat értjük meg. A dolog megértése, az a tény, hogy 
ugyanazzal a dologgal van dolgunk minden hermeneutikai feltétel közül az 
első."12 

A dolgoknak ez a minden mégértés mélyén nyugvó stabilitása nagyon is fon-
tos Gadamer számára, aki feleleveníti az újrafelismerés (anamnesis) platóni gon-
dolatát. De mivel a megértés folyamatáról szeretne képet adni, ezért nem hagy-
hatja ugyanolyan titokzatosan homályban a nem-tudástól a tudásig vezető utat, 
mint Platón tette azt. E folyamat leírása voltaképpen hasonlatos ahhoz, ahogy a 
modern kognitív pszichológia kezeli e kérdést:13 hipotetikus sémákat állítunk 
fel, melyek egészen addig érvényben maradnak, ameddig meg nem cáfolják és 
fel nem váltják őket új, operacionálisabb magyarázó, jelentésképző sémákkal. 
Csakhogy amíg a kognitív elméletekben ezt az operacionalitást semmilyen on-
tológiai instancia nem garantálja, addig Gadamernél maguk a dolgok tűnnek fel 
a szövegen túl az értelemegység biztosítása végett. Viszont ha a világnak létezik 
valamiféle ontológiai fundamentuma, akkor a megismerés szükségszerűen ta-
nulási folyamattá alakul, mint ahogy azt Platón Thaeitétosza. szemlélteti. 

4. A játékba hozott irodalom 

Miféle következményekkel jár ez az elméleti álláspont az ún. irodalmi szövegek-
re nézve?14 Először is, mivel a kiindulópontunk az „igazságban" van, az igazsá-
got és az irodalmat a fentebb vázolt szoros összefüggések fűzik össze, ezért az 
irodalom kifejezés tartománya a „jó" irodalomra szűkül az írástermékek tömegé-
ből. Gadamer (akárcsak Heidegger) a befogadás szituációját kizárólag a jól for-
mált, már eleve valorizált, kanonizált, mi több, klasszikusnak minősített művek 
befogadására korlátozza. Ezzel nemcsak a normatív, értékelő kritikai szempont 
záródik ki az irodalmi vizsgálódások köréből, hanem az irodalmi és a nem-iro-
dalmi kulturálisan és történetileg egyaránt változó szférája sem magyarázhatja az 
irodalomként működni képes, bizonyos körülmények között akként funkcio-
náló szövegek sajátosságait. 

12 „Comprendre veut d'abord dire s 'entendre sur la chose. Се n'est qu'a un plan secondaire que com-
prendre veut dire mettre en relief l'opinion de l'autre et la comprendre comme telle. La premiere de 
toutes les conditions herméneutiques demeure ainsi la compréhension de la chose, le fait d'avoir affaire 
á la merne chose." Du cercle de la compréhension. 80. In: La philosophie herméneutique. 73-83. (Német 
eredeti: Von Zirkel des Verstehens. In: Gesammelte Werke 2. 57-65.) 

13 Vö. a -tökéletesség anticipációjának- fogalmával: Du cercle de la compréhension. 79. 
14 A hermeneutika történelmi gyökerei jelentősen befolyásolják a Gadamer által felvázolt művészet-

fogalmat. Művében tulajdonképpen a világ egyfajta textualizációjának lehetünk tanúi, ami együtt jár az 
irodalom vezető szerepének hangsúlyozásával, a nyelviség modell értékűségének kiemelésével. Mindeb-
ből az is következik, hogy az olvasás, a szöveg kisilabizálása midenféle művészet befogadó tevékenysé-
gének metaforájául szolgál, ami némi nehézséget támaszt a fentebb bemutatott megértési folyamat kép-
zőművészetekre vagy zenére történő vonatkoztatásában. 
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Másodszor, ha minden szövegnek megvan a maga igazsága, úgy a befogadó-
olvasó kénytelen a radikális interpretáció stratégiáját választani: a szöveg igazsá-
gát mindenáron meg kell érteni, ennek elmaradásáért a felelősség kizárólag a 
befogadót terheli (felkészültség vagy a nyitottság hiánya stb.). Csakhogy a befo-
gadás szituációja nem minden felelősség, illetve veszély nélkül való, még ha a 
művészet területéről van is szó, így felvetődhet a kérdés: meddig kell az olvasó-
nak megőrizni jóindulatát és nyitottságát egy szöveggel (vagy egyéb megértésre 
váró jelenséggel szemben),15 hol van a határ, ameddig nyitottnak kell maradnia 
a szöveg igazságával szemben (hiszen az „átváltozásnak" nemcsak pozitív értel-
me van)? Egyszóval miként lehet elutasítani egy szöveget (ami művészettapasz-
talatunk leghétköznapibb velejárója)? Hogyan lehet kitérni az értelmezés kény-
szere elől? E kérdések hordereje jócskán meghaladja az egyedi, egymástól 
függetlenül tekintett szövegek értelmezésének horizontját. Mindaddig, amíg 
nem áll rendelkezésünkre egy, az irodalomra mint kulturális rendszerre vonat-
koztatott értékelmélet, pontosabban az értékalkotás (ítéletalkotás) irodalmi el-
mélete, addig minden bizonnyal képtelenek leszünk feloldani ezeket a dilem-
mákat. 

Harmadsorban a korábbi fejezetekben láthattuk, hogy a logocentrikus szub-
jektum-fogalmat felváltó, a művészet szubjektumának a néző pozícióján keresz-
tül megalapozott újfajta felfogása nem kevés nehézséget idéz elő. Eltekintve 
most a játékos és néző funkció feltételezett azonosságának firtatásától, az alap-
vetően önábrázolásként, megmutatkozásként felfogott játékban a néző pozíció-
ja némiképp fölöslegesnek tűnik, még akkor is ha Gadamer többször is hangsú-
lyozottan hivatkozik a néző konstitutív szerepére, a participációra, mely nélkül 
megalapozatlan lenne a művészet kommunikatív létmódjának tételezése. 

Tulajdonképpen azonban nem sok mindent tudunk meg a néző figurájáról. 
Meghatározása lényegében negatív marad, vagyis amit a nézőről megtudunk, az 
az, hogy mi az, ami nem jellemző rá: az értelem, a jelentés eredetének és végső 
céljának tekintett kartéziánus szubjektum Gadamer számára alkalmatlan a mű-
vészet szubjektumának elképzeléséhez; Gadamer elveti az esztétikai tudattal 
operáló művészetfelfogásokat. Ha tehát meg kellene nevezni az elméleti hori-
zontot, ahol meghatározható lenne a művészet vagy az irodalom gadameri szub-
jektuma, az leginkább antropológiai horizont lenne. Ez a szubjektum az egész 
emberi fajt képviseli, mivel az emberre sajátosan jellemző a képesség a művé-
szet játékának játszására. Amennyiben „a költő az emberi lét prototípusa",16 úgy 

15 A „megértés" jelentéstartományának két szemantikai pólusa közötti feszültség valójában a 
hermeneutika két különböző felfogására utal. A neutrálisabb „megragadni valaminek a jelentését, értel-
mét" jelentésgyököt a filozófiai hermeneutika tervezete bontja ki; míg az etikai dimenziót is implikáló, az 
empátiát konnotáló „elképzelést alkotni valaminek vagy valakinek az okairól, indítékairól, helyzetéről" a 
pszichologizáló, a „beleérzést", belehelyezkedést hangsúlyozó értelmezés felfogások (bizonyos fokig ide 
sorolható Dilthey hermeneutikája is). 

1 6 í e s poetes se taisent-ils?. In: H . - G . G A D A M E R : L'actualité du beau, Paris, Alinéa, 1993. 170. (Ver-
stummen die Dichter? In: Poetica. Ausgewählte Essays. Frankfurt, Insel Verlag, 1977. 103-118.) 
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mindannyian magunk is költők vagyunk, és az emberi természet közösségében 
való részesedés elhárítja az irodalmi művek megértésének utolsó akadályát is. 

Mindent összevetve az irodalom ezen hermeneutikai megközelítése az jelen-
tés paradigmájába sorolható. Ez annyit jelent, hogy az irodalomhoz köthető 
összes szereplő (szerző, olvasó, szöveg stb.) tevékenysége valamiféleképpen a 
jelentés titokzatos kategóriájához kapcsolódik. Befejezésül megpróbáljuk e kér-
dés néhány aspektusát megvilágítani Gadamer irodalomról vallott nézeteiben, 
anélkül, hogy a jelentés és az irodalom viszonyának átfogó vizsgálatára, 
Gadamer kifejtett nyelvelméletének bemutatására vállalkoznánk. 

Honnan származik egy mű jelentése? Nem a szerzőtől, de nem is a mű értel-
mezőjétől (befogadójától), legalábbis Gadamer tagadni látszik mindkét szereplő 
intencionalitását a mű jelentését illetően. Álláspontja szerint az efféle inten-
cionáltság a nyelv mindennapi használatára jellemző. A hétköznapi kommuni-
káció folyamán a legkülönbözőbb kommunikatív célok végrehajtására használ-
juk a szavakat. A szavaknak áttetszővé kell válniuk a kommunikálandó dolgok 
átadása végett. Gadamer a mindennapi nyelvhasználat transzparenciáját a pénz-
érméhez hasonlítja, mely csak megjeleníti a dolgok értékét, ő maga azonban 
nem rendelkezik saját értékkel. 

Ezzel szembe áll a nyelv poétikai vagy költői használata (az elnevezésen túl 
is sok hasonlóság mutatkozik Roman Jakobson elméletével), melynek metafo-
rája az aranypénz lesz: „Egykor az aranypénz ...saját maga rendelkezett azzal az 
értékkel, amit megjelenített."17 így van ez a költői beszéddel is, mely „abszolút 
realitását kimondásának tényében találja meg". Tehát tulajdonképpen a költé-
szetben az irodalmiság kritériumaként az önábrázolásnak, az önmegmutatko-
zásnak ugyanaz a fogalma működik itt, amire már a játékanalízisben is felfigyel-
tünk. 

Gadamer vizsgálódásaiban kiemelkedő szerepet juttat minden beszédmód 
közös médiumának, a nyelvnek. Annak ellenére, hogy a poétikai nyelvhaszná-
lat felértékelésének, sőt egyfajta szakralizációjának lehetünk tanúi, a gadameri 
nyelvelmélet kiindulópontja mégis a hétköznapi nyelvhasználatban található. 
A pénzérme metaforája ezúttal is magyarázó értékkel bír. A pénzérme (bármiből 
készüljön is, értéktelen fémből vagy aranyból) mint a csere operátora a jel fogal-
mára utal: „az elemek, melyekből a nyelv építkezik és amelyek a költői terem-
tésben formát kapnak puszta jelek".18 De a jelek Gadamer számára mindig vala-
mi önmagukon túli dologra utalnak. A dolgoknak, a jelentés pozitív elemeinek 
ez a szintje a jelek hangzó felszínétől mintegy függetlenül létezik a gadameri jel-
elméletben. Továbbá a jelek és a jelzett dolgok kapcsolatának minőségét (a tu-
lajdonképpeni jelentést) csupán ez az önmagában vett kapcsolat határozza meg, 
nem pedig a jelek rendszerének különbségeken alapuló hálózata. A jelnek ez a 

171. m. 165., illetve a Creation poétique et interpretation című tanulmányban, in: L'actualité du beau. 96. 
18 Creation poétique et interpretation. 99. (Dichten und Deuten, in. Kleine Schriften II. Tübingen, 

Mohr-Verlag, 1977. 228-233.) 
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pre-saussure-iánus felfogása biztosítja a mű jelentésének egységét, illetve az ér-
telmezés közös horizontját, vagyis a mű hermeneutikai identitását. 

Az aranypénz/fémpénz ellentétpárban megjelenő érték-elképzelés egészen 
Mallarméig vezethető vissza, hogy aztán Paul Valéryn keresztül meghódítsa az 
irodalomelméletet, s Jakobsontól Gadamerig az irodalmiság végső magyarázó 
elvévé váljon. Összefoglalva a fentebb mondottakat a nyelv hétköznapi, kom-
munikatív használatában a szavak, csakúgy mint a papír- és fémpénzek, kime-
rülnek csereértékük megjelenitésében, vagyis mint jelek funkcionálnak: a rajtuk 
kívül létező dolgokat reprezentálják. Ezzel szemben a nyelv poétikai használata 
párhuzamba állítható az aranypénz azon tulajdonságával, hogy az általa képvi-
selt érték megegyezik saját értékével. A nyelv poétikai használatában a szavak 
önmagukat jelenítik meg, s nem a rajtuk túlmutató dolgokat. A nyelv önmagára 
koncentráltsága, célvonatkoztatásoktól való mentessége az irodalom etalonja-
ként definiálódik. 

Az értelemegység és a mű hermeneutikai identitása nem jelenti, hogy 
Gadamer az „egyetlen értelem" fantomjának pártfogója lenne, annál is kevésbé, 
mivel б maga is kiemeli az irodalmi művek többértelműségét. Nézete szerint az 
irodalmi művek sajátos meghatározatlansága abból fakad, hogy a költői beszéd 
„abszolút realitását kimondásának tényében találja meg". Műalkotás az, ami „a 
fonetikai forma és az egyes szavak sajátos jelentésének egységé"-ből állva képes 
arra, hogy felidézze az emberi lét nagy dilemmáit és hogy az Embert a lét igaz-
ságába emelje. „A költői többértelműség igazi érdeme, hogy megfeleltethető a 
maga teljességében vett emberi létezés többértelműségével."19 

Ezen a ponton ér össze a fogalmak hálózata, és válik teljessé az irodalmi mű-
vekre is alkalmazott gadameri művészetfogalom. A művészet játék fogalmán ke-
resztüli megalapozásában felbukkan Gadamer filozófiájának szinte minden 
nagy témája. A vállalkozás grandiózusságának elismerése mellett még egy utol-
só kritikai megjegyzéssel kell illetnünk az érvelés végső láncszemét: a lét, az em-
beri létezés többértelműségének evidenciája elfedi a művészet mint történetileg 
kialakult, sajátos kulturális körülményekhez köthető (és éppen ezért változatos 
funkciókat felvehető) jelentés-előállító rendszer szerepét a művek létrehozásá-
ban. Viszont ha „a művészet játékában felismert igazság egysége" mindig ugyan-
az (az emberi lét történeti és kulturális esetlegességektől megszabadított igazsá-
ga), akkor a lét igazságának egyetemességében elveszik az egyedi szövegek 
különbözősége. Az elméleti ingadozás tehát valójában a poétika és az esztétika 
értelmezői horizontja közötti választás elutasításában nyilvánul meg. A nyelvi ta-
pasztalatnak az irodalmi műben megnyilvánuló sajátszerűsége az emberi lét 
egyetemes tapasztalatának fogalmi körében tematizálódik, s válik művészet lét-
módjának prototípusává. 

191. m. 99., 103. 
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