
SÁRI B .LÁSZLÓ 

A „ H A T T Y Ú " ÉS A „ G Ö R É N Y " : K R I T I K A I V Á Z L A T O K 

I R O D A L O M R A ÉS P O L I T I K Á R A 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében készült értekezés a doktori (PhD) fokozat 
megszerzésére 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Programvezető: Thomka Beáta, egyetemi tanár 
Témavezető: Bókay Antal, egyetemi tanár 

Pécs 2004 



TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETŐ, AVAGY IRODALOMRÓL ÉS POLITIKÁRÓL 1 

1. NYELV ÉS POLITIKA 
Az "OLVASÁS ETIKÁJA" ÉS A POLITIKA 1 1 

OLVASÁSETIKA 1 1 
„JÓL" OLVASNI 17 
REFERENCIÁLIS ZAVAROK 22 
ALLEGÓRIA ÉS INTRADIEGETIKUS REFERENCIALITÁS 26 
IRÓNIA 30 
REFERENCIALITÁS ÉS RECEPCIÓTÖRTÉNET 36 
A NEMI SZEREPEK KONTEXTUSA 3 8 

2. TESTPOLITTKA 
HOMOSZOCIÁLIS VISZONYOK AZ ISKOLA A HATÁRONBAN 44 

AZ ELBESZÉLHETŐSÉG KÉRDÉSKÖRE 49 
HOMOSZOCIÁLIS VISZONYOK, A PASSZÍV SZOLIDARITÁS ÉS AZ ÉRZÉKISÉG 55 
KANONIZÁCIÓS STRATÉGIÁK ÉS HOMOSZOCIÁLIS VISZONYOK 61 
JAVASLAT TÖRTÉNETI ÉRTÉKELÉSRE 67 

TÖRTÉNETISÉG ÉS ÉRZÉKISÉG AZ EMLÉKIRATOK KÖNYVÉBEN 71 
EMLÉKEZET ÉS NEMI SZEREPEK — ÖDIPÁLIS EXKURZUS 77 
FORRADALOM 86 
HOMOSZEXUALITÁS ÉS POLITIKUM : 92 
A FÖLDI SZERELEMRŐL 101 

3. JAVASLATOK KRITIKÁRA 
KÉSEI RECENZIÓ, AVAGY AZ 1945 UTÁNI MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETÉNEK EGYIK 
PARADIGMÁJÁRÓL 108 

A MÚLT ÉS AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ — AVAGY A FORMA ESETE A 
"KORSZAKFORDULÓVAL" 110 
PRÓZAFORDULAT — AVAGY EGY IRODALMI "ALAKVÁLTÁS" TÖRTÉNETE 117 
AZ ÉRTELMEZŐI NYELV — AVAGY M I ELŐZ MEG MIT 123 
KRITIKA ÉS ELMÉLET MEZSGYÉJÉN 132 
IRODALOMTÖRTÉNET TÖRTÉNETI TANULSÁGOKKAL 138 

CRITICISM LTD. 142 
A SZAKMAI ÖNÉRTELMEZÉS KERETEI — KRITIKA VERSUS ELMÉLET? 144 
NYELVEK, HA TALÁLKOZNAK. .. 152 
BÖLLÉR KEZÉBEN PALLOSSAL — AVAGY AZ ESZTÉTIKA ZÁRÓJELEZÉSE 164 

4. KRITIKAI KONTEXTUSOK 
PROVIZÓRIKUS ÉRVEK AZ UTOLSÓ KONTEXTUS MELLETT 174 

KONTEXTUSRÓL KONTEXTUSRA 177 
EGYENETLEN KONTEXTUSOK—AVAGY ÍRÓ (ÚJRA)OLVAS 193 

BIBLIOGRÁFIA 209 
MELLÉKLETEK 222 



B E V E Z E T Ő , A V A G Y I R O D A L O M R Ó L JÉS P O L I T I K Á R Ó L 

A kortárs magyar irodalomról és a félmúlt irodalmáról szóló kritikai és elméleti beszéd egyik 

konszenzuális eleme az irodalom és a politika szembeállítása. Ennek a közmegegyezésnek az 

eredete az „irodalompolitika" jelenségének megítélésével kapcsolatos. Domokos Mátyás 

beszámolója szerint ,,[a]z irodalompolitikát Illyés Gyula »újabbkori nyelvünk legárulkodóbb 

szavának« nevezte, még 1941-ben, nem sokkal Babits halála után, de már a Magyar Csillag 

hasábjain, majd így folytatta: »Ki párosította össze ezt a két szót, a hattyút a görénnyel?«" 

(Domokos 1991, 443) Az irodalom és a politika összefonódásának elutasítása az illyési 

metaforában alapvetően esztétikai természetű: a hattyú vizuálisan megnyilvánuló szépsége áll 

szemben a görény orrfacsaró bűzével. A kettő összeférhetetlenségének érzését tovább erősíti, 

hogy olyan állatokról van szó, melyek nem egy osztályba tartoznak (bár a görény emlős 

mivolta a darwini elképzelés alapján azt sugallná, hogy evolúciósan fejlettebb állatról van 

szó).1 Az irodalom és a politika szembeállítása tehát a kettejük nászából létrejövő „balkáni 

szörnyszülemény" (Domokos 1991, 443) hatásának tulajdonítható; a rendszerváltás utáni 

kritikai és irodalomelméleti diskurzusok ezért igyekeznek irodalom és politika között a tisztes 

távolságot megtartani. Ez a kritikai magatartás azonban alapvetően defenzív természetű (és 

ahogyan dolgozatom rámutat, alkalmanként politikailag motivált), s az irodalom és a politika 

hosszú társbérletének szól. Dolgozatom ezért a kritikai konszenzussal szembehelyezkedve a 

vizsgált — elméleti és irodalmi — szövegek politikával történő érintkezését, az illyési 

metafora két pólusának kapcsolatát kívánja szemügyre venni. 

A két pólus különválasztása ugyanis a múlt ismeretében sem mindig egyszerű feladat. 

Domokosnak a „hattyú" és a „görény" kapcsolatáról szóló érvelése is arról tanúskodik, hogy a 

képes beszéd eltévelyedése maga alá temetheti az érvelés szigorú logikáját. A háború előtti 

irodalmi viszonyokat jellemezve például Domokos azt állítja, hogy „az egymással olykor 

kibékíthetetlen ellentétben álló kávéházi törzsasztalok játszották el (népi-urbánus vita 

például), váltott szereposztásban, a fertelmesen illatozó jószág szerepét". (Domokos 1991, 

443) A háború előtti időszakban tehát az irodalmi élet képviselői vállalnak politikai szerepet, 

' A metaforák rendje nem politikafüggetlen: Domokos filológiai hűséggel rekonstruálja, hogy „irodalom és 
politikai hatalom, szellem és államigazgatás rokon indulatú és futöttségű szembenállása már későbbi idők 
fejleménye, eredeti cikkének közreadása idején éppen ezért javította ki, illetőleg cserélte ki, a fölösleges és 
reménytelen magyarázkodást elkerülendő, a »görény« kifejezést »héjára«" Illyés. (Domokos 1991, 443) Ironikus 
fordulata a történetnek, hogy az államszocializmus idején a rendszertani különbségek eltűnnek a metafora 
vebikulumából. 
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s ez Domokos undorának okozója. Majd amikor Illyés naplói kapcsán az olvasói elvárásokat 

latolgatja, a „hattyú" és a „görény" szembenállása új értelmet nyer: „nyilván nem kis 

kíváncsisággal tölti el [a naplók olvasóját], hogy ezekből a feljegyzésekből mennyi derül ki a 

»görénynek«: vagyis az irodalompolitikának a hattyú — az illyési költészet és életsors — 

nyaka köré fonódó regényéből". (Domokos 1991, 444) Vagyis az 1948-as kommunista 

hatalomátvétel után — és ez a föntebb emlegetett kritikai konszenzus talán 

legproblematikusabb eleme — a hattyú és a görény „kereszteződéséből" létrejövő 

irodalompolitika megítélésében pusztán szaga játssza a főszerepet, míg az irodalom és 

politika találkozásából az irodalom vagy érintetlenül kerül ki — ez lenne a helyzet Domokos 

szerint Illyés esetében —, vagy elveszti irodalmi érdemeit. Domokos ennek megfelelően csak 

azt tudja felróni a politikával mindvégig szoros kapcsolatot ápoló Illyésnek, hogy „őszintén 

hitt a becsületes alku realitásában" — az irodalmi és politikai szerepek elválasztásában és 

összeegyeztetésében — egy olyan korszakban, amikor a politika képviselői nem ismerték az 

„irodalompolitikai gentlemen's agreement" fogalmát. (Domokos 1991, 455) A Domokos 

metaforahasználatából kirajzolódó történet azonban azt sejteti, hogy a viszony irodalom és 

politika között bonyolultabb és érdekfeszítőbb annál, hogy az illyési életmű kapcsán is 

leszűrhető keserű tapasztalatok hatására a kettőt szigorú értékhierarchia mentén elválasszuk 

egymástól, s közös tárgyalásuk — s benne az értékrend pólusainak egymáshoz történő 

viszonyítása — kritikai tabuvá váljék. Dolgozatom így arra vállalkozik, hogy irodalom és 

politika viszonyát a választott szövegek kontextusában feltárja, s kapcsolatukat olyan kritikai 

értékelés tárgyává tegye, mely nem érvényesíti eleve a „hattyú" és a „görény" alá- és 

fölérendeltségi kapcsolatát. 

Mindeközben szerettem volna elkerülni annak látszatát, hogy saját elméleti és kritikai 

gyakorlatom politikai értelemben neutrális, értékrendjében semleges, protokolljait tekintve 

pedig áttetsző lenne. Elsősorban arról van szó, hogy képzettségemnél fogva nem vagyok 

magyar irodalmár, tehát kontárként merészkedtem e területre. Elméleti és kritikai 

szocializációmban anglistaként a legjelentősebb szerepet — ahogyan azt az utolsó fejezetben 

hangsúlyozom — „a különböző, kontextuális és egyben politikai irányultságú studies-ok 

történeti kutatásainak Magyarországon elméleti megállapításokként közvetített eredményei" 

játszották. Ezeket a kritikai és elméleti beszédmódokat — s rajtuk keresztül az én 

érdeklődésemet — alapvetően meghatározta a nyolcvanas évek kritikai radikalizmusa, mely a 

korabeli politikai változásoknak, többek között a Nagy Britanniában és az Egyesült 

Államokban nagyjából egyidejűleg bekövetkező konzervatív politikai fordulatnak volt 

köszönhető. Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy angol nyelv és irodalom szakos 
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hallgatóként több olyan elméleti és kritikai beszédmóddal ismerkedhettem meg, melyek nem 

pusztán lehetőséget kínálnak az irodalom kapcsán felmerülő politikai kérdések tárgyalására, 

hanem az irodalomra vonatkozó kérdéseiket — változó mértékben és intenzitással, de — 

politikai kérdésekként fogalmazzák meg. Az „irodalompolitika" metaforája ezért nekem 

kezdetben — s nyilván ebben angol szakos végzettségem mellett az életkorom is jelentős 

szerepet játszik — nem tűnt túlságosan „illatozónak", hiszen az általam elsajátított kritikai 

gyakorlatok standard eljárásai közé tartozott a vizsgált szövegek politikai beágyazottságának 

vizsgálata. 

Persze amint érdekelni kezdtek a magyar irodalom kérdései, hamar nyilvánvalóvá 

váltak az „irodalompolitika" és „az irodalom politikája" [,,the politics of literature"] közötti 

különbségek. Az angolszász és a magyar kontextus viszonyának kérdése — emlékeim szerint 

legalábbis — kétféleképpen jelentkezett számomra. Bókay Antal — korábbi főnököm és 

ennek a dolgozatnak a témavezetője — többször hangsúlyozta, hogy a magyarországi 

anglisztika egyik legfontosabb feladata az angolszász nyelvterület elméleti eredményeinek a 

közvetítése a magyar tudományos közeg felé. Másrészt amikor — nagyrészt a Sensus-csoport 

hatására — egyre több magyar irodalmi szöveggel kerültem kapcsolatba, kiderült, hogy 

ezeknek a szövegeknek az esetében az általam ismert és biztonsággal kezelt olvasásmódok 

nem alkalmazhatók sematikus formában. Ez a kétféle hatás legalább kétféle gyakorlatban 

realizálódott, s ennek nyomait ez a dolgozat is magán viseli. Egyrészt sokáig meglehetősen 

nehéz és bonyolult irodalomelméleti szövegeket fordítottam különböző kiadványok számára, 

majd magam is részt vettem néhány antológia szerkesztésében, másrészt kerestem a 

lehetőségeket a különböző kritikai gyakorlatok „fordítására", vagyis alkalmazásukra, ami 

majd minden esetben megkívánta az elméleti reflexiót. Ez a két tevékenység — a fordítás és 

az alkalmazás — szorosan összekapcsolódott, s ennek nyomait ez a dolgozat is magán viseli. 

Ha a fentiek alapján kritikai törekvéseimet a fordítás metaforikájával kellene 

jellemeznem, akkor az első — és talán legfontosabb — problémát magának a „politika" 

szónak, a fogalom használatának a kérdése jelentette. Nem csupán arról van szó, hogy 

angolszász nyelvterületen történetileg másként alakultak azok a politikai viszonyok, melyek a 

terminus utalási tartományát a mai napig meghatározzák, hanem inkább arról, hogy a politika 

maga is olyan terület, melynek határai politikai kérdéseket vetnek fel. Itt csak egyetlen — 

magyarul is elérhető — példára • szeretnék hivatkozni. Edward Said az Orientalizmus 

bevezetőjében hasonló konszenzusról ejt szót, mint amilyet magam vázoltam irodalom és 

politika kapcsán: esetében azonban a közmegegyezés „vegytiszta" és „politikai" tudás 

különbségére vonatkozik. (Said 2000, 22-34) Said példái a „vegytiszta" tudásra 
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humántudományi, mi több, irodalmi példák: mint írja, „[kjönnyű belátni, hogy Shakespeare 

vagy Wordsworth munkásságának kutatása teljességgel mentes a politikától, míg a jelenlegi 

kínai állammal vagy a Szovjetunióval kapcsolatos ismeretek megszerzéséről már nem 

mondható el ugyanez". (Said 2000, 22-23) Said ennek alapján 1978-ban egészen addig 

merészkedik, hogy a tudás két formája közötti különbséget a politikumhoz fűződő viszony 

alapján írja le: 

A „humanisták" és a politikától megérintett területen dolgozó kutatók közötti 
különbség meghatározását tovább finomíthatjuk, ha azt mondjuk, hogy míg az 
első csoportba sorolható tudósok ideológiai hovatartozása a napi politika számára 
csak esetlegesen bír jelentőséggel (bár kollégái számára, akik nem nézik jó 
szemmel a sztálinizmus vagy a fasizmus vagy a túlzott liberalizmus eszméi iránti 
lelkesedését, mindez sokat nyomhat a latban), addig a második csoportban 
található szakemberek ideológiai meggyőződését munkásságuk híven tükrözi — 
ezért is állíthatjuk, hogy a közgazdaságtan, a politikatudomány és a szociológia 

napjaink tudományos közéletében ideologikus tudományágaknak számítanak, s 
ezért mindenképpen politikainak tekinthetők. (Said 2000, 23-24) 

Bár Said leírása a különbségről a hetvenes évek végének, nyolcvanas évek elejének politikai 

állapotát tükrözi, a humántudományok politikamentességét cáfoló érvelése már inkább a 

nyolcvanas évek felé mutat. Érvelése szerint ugyanis az orientalizmus sajátos politikai 

szemléletként hatja át a nyugati kultúrát — beleértve az irodalmat is — s mint ilyen, tárgya 

kell, hogy legyen a hagyományosan „vegytiszta" tudásformaként elgondolt „humanista" 

vizsgálódásoknak. Said azonban fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti a napi 

politikával kapcsolatos előítéletek kiterjesztését a vizsgálat tárgyára, vagy magára a 

vizsgálatra: 

.. .annak hangoztatása, hogy az imperializmus köntösét magára öltő politika igenis 
befolyással bír az irodalom, a tudomány, a társadalomelmélet és a történetírás 
„termékeire", még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ennek okán a kultúrát 
valamiféle lenézendő, megvetendő jelenségnek tekintjük. Épp ellenkezőleg: nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy a kultúrához hasonló, a mindennapok valamennyi 
rétegét átjárni képes össztársadalmi rendszerek időtállóságának, 
elnyűhetetlenségének megértéséhez csak közelebb vezet, hogy ezek a jelenségek 
amolyan belső késztetések, melyek az írókat, gondolkodókat nem gúzsba kötötték, 
hanem éppen ellenkezőleg, alkotásra serkentették. (Said 2000, 32-33) 

Ennek megfelelően a politika nem az irodalommal, a kultúrával szemben normatívan 

meghatározandó terület, hanem olyan közeg, mely egyként hatja át az irodalom és kultúra 

szövegeit, biztosítva számukra a diskurzív teret, a megszólalás keretfeltételeit. 
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A politikának ez a tágabb fogalma — a megszólalás keretfeltételei — természetesen 

nem zárja ki az egyes szövegekben expliciten vagy impliciten megjelenő politikai 

tartalmaknak, vagyis a szűkebb értelemben vett politikai tematikának a vizsgálatát, melyre 

véleményem szerint mindenképpen szükség van az irodalom, különösen a dolgozatom által 

vizsgált időszak szövegeinek esetében. Inkább arról van szó, hogy a politikának ez a 

szélesebb értelme lehetővé teszi az irodalmi szövegeknek nyilvános beszédként történő 

értelmezését. Ennek az értelmezési keretnek a feltételezése révén olyan, a magyar irodalmi 

közéletben hagyományosan nem politikai témák is a figyelem középpontjába kerülhetnek, 

mint — hogy dolgozatom felvetéseinél maradjak — az nodalmi szöveg értelmezési 

kereteinek figuralitása, ennek a figuralitásnak a nemi szerepekhez fűződő viszonya; a nemi 

szerepek hatása az olvasási szokásokra; a beszédpozíció történeti behatároltsága és nemi 

szerep-vonatkozásai, valamint az ezek által befolyásolt értelmezésnek stratégiai 

szöveghasználatként történő leírása az irodalmi kultuszban; a politikai jelentéseknek a(z intra-

és homodiegetikus) beszédhelyzethez fűződő viszonya; a különböző társadalmi szférák 

szerepe a beszédhelyzetek meghatározásában, a privát- és publikus szféra nemi szerepekhez, 

történelmi szituációkhoz köthető meghatározottsága; a szexualitás ábrázolásának 

problematikus mivolta és ennek politikai jelentősége, stb. Ez azt is jelenti, hogy a politika 

nem csupán mint téma, hanem mint az irodalmi forma konstitutív alapfeltétele jelenik meg 

ebben a dolgozatban, amennyiben törekedtem arra, hogy az irodalmi közbeszéd történeti 

szituáltságát. minden esetben figyelembe vegyem — anélkül, hogy az ebből adódó 

következtetéseket, vagyis az irodalom politikai meghatározottságát, totalizálni igyekeztem 

volna. Ennek köszönhető, hogy ugyan az itt következő fejezetekből kirajzolódhat egy 

kritikatörténeti összefoglaló lehetősége — az irodalmi és kritikai mező függetlenedési 

kísérlete a nyolcvanas évektől, amiről aztán a Javított kiadás kapcsán kiderül, hogy sikertelen 

volt—, én azonban ragaszkodnék az itt közöltek vázlat jellegéhez. Vagyis ahhoz, hogy 

diszkrét, egymással lazán összefüggő, nagyrészt esetlegesen egymás mellé rendelt 

módszertani kísérletekről van szó: így gondoltam értelmezhetőnek politika és irodalom, 

politika és kritika kapcsolatát a vizsgált szövegek esetében. Véleményem szerint ugyanis az 

irodalom kapcsán a politikai kérdések vizsgálata ugyan elengedhetetlen, de a politikának mint 

témának a totalizálása — az irodalmi kérdések politikai kérdésekre történő redukciója — nem 

kívánatos. 

A politika fogalmának tág értelmezése ennek megfelelően, legalábbis szándékaim 

szerint, nem jelenthette a különböző elméleti és kritikai protokollok automatikus átvételét, 

s — mint ahogyan a Criticism Ltd. címet viselő fejezetben tárgyalt kritika-vita estében is — 
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fel kellett vesse az elmélet fordításának kérdését. Nyilvánvalóan nem pusztán arról van szó, 

hogy a magyar kritikát — egyfajta koloniális gesztussal — mindenáron rá kellene 

kényszeríteni más kontextusokból származó értelmezési gyakorlatok átvételére. A „fordítás 

modern elméletének kísérleteként", „magának a fordítás modern elméleteként" (Johnston 

1992, 42) értett benjamini tézis, miszerint a fordítónak ,,[s]aját nyelvét tágítania és mélyítenie 

kell az idegen nyelv által", (Benjámin 1980, 85) itt akár a visszájára is fordulhat, ha az 

elméleti konverzió figyelmen kívül hagyja az érintett nyelvek és kultúrák viszonyát. Ha 

ugyanis Benjámin javaslatának szellemében az „elmélet fordítása" megelégszik azzal, hogy 

megőrzi a különböző gyakorlatok „kulturális idegenségét" — vagyis angol, német, stb. 

gyakorlatokat kíván meghonosítani a magyar kritikai életben anélkül, hogy a két mező 

érintkezését, a különböző kritikai kontextusok egymáshoz való viszonyát problémaként 

kezelné — akkor egyrészt maguk a kritikai gyakorlatok torzulnak, másrészt a különböző 

kulturális kontextusok kapcsolata nem kívánt mértékben hierarchizálódik. Ezért például a 

posztkoloniális kritika — ami talán az egyik legérzékenyebb kritikai irányzat a kulturális 

kontextusok hatalmi viszonyait illetően — arra törekszik, hogy egyrészt újraértékelje a 

modern fordításelméleteket, illetve szemügyre véve a fordítás politikai aspektusait, kritikai 

gyakorlatának megfelelő teóriát dolgozzon ki. 

Itt most nem vállalkozhatom a kulturális fordítás elméleteinek még csak vázlatos 

áttekintésére sem, így inkább csak annak az elképzelésnek néhány pontjára térnék ki, mely 

számomra meghatározónak bizonyult a dolgozat „elméleti fordításaival" kapcsolatban. 

Gayatri Chakravorty Spivak „A fordítás politikája" [„The Politics of Translation"] (Spivak 

1993, 179-200) című írásában azt hangsúlyozza, hogy a fordítónak mindkét nyelvvel intim 

kapcsolatba kell kerülnie. (Spivak 1993, 183-184) Ez az intimitás nem pusztán valamiféle 

személyes elkötelezettséget jelent az adott nyelv és kultúra irányába, hanem „a helyes 

kultúrpolitika iránti elköteleződést", „a nyelv történetét, a szerző történeti pillanatát, a 

nyelvről fordításként, fordításban levőként szóló történeti tudást" (Spivak 1993, 186) is 

magába kell, hogy foglalja. Spivak szerint ezek többek között az eredeti „hétköznapi" 

nyelvhasználatának alapos ismeretében, materiális vonatkozásainak feltárásában, 

megőrzésében és átadásában nyilvánulhatnak meg. (Spivak 1993, 182-183) Ennek 

megfelelően arra törekedtem, hogy az egyes fejezetekben tárgyalt szövegek kapcsán 

elvégezzem az általam értelmezett és felhasznált elméleti és irodalmi szövegek 

kontextusainak rekonstrukcióját. Fontos volt számomra például, hogy az első fejezetben Paul 

de Man írásainak magyarországi recepciója, valamint elméleti írásainak anglo-amerikai 

2 Ezekkel kapcsolatban lásd például: Thomka 1999; N. Kovács 2004; Spivak 1993, 179-200. 
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használata és utóélete elváljanak egymástól, különösen a különböző kontextusokban a 

formalizmushoz fűződő problematikus viszonyuk miatt. A második fejezetben a test 

ábrázolásával kapcsolatban a „homoszocialitás" fogalmának bevezetése előtt fontosnak 

tartottam Ottlik regényének elbeszélői alaphelyzetéből izolálni azokat a momentumokat, 

melyek a terminus használatát egyáltalán indokolttá tehetik. Az Emlékiratok könyve esetében 

a nemi szerepek, a különböző regiszterek (privát-, publikus és mtimszféra), a homoszexualitás 

és a regény politikai beágyazottsága közötti kapcsolat értelmezésekor ügyeltem arra, hogy 

Nádas életművében kimutassam a politikai eszmék és a testek ábrázolását sajátos viszonyba 

rendező elképzeléseket, melyek közvetlenül is érintkeznek a feminista és meleg mozgalmak 

által tematizált episztemológiai kérdésekkel. Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetének 

bírálatakor nagyrészt azt az észrevételt próbáltam érvényesíteni, hogy a szerző szándékosan 

eltekint mind az általa használt elméleti teorémák, mind a vizsgált történeti anyag 

kontextusától. A kritika-vitáról szóló fejezetben a politikai értékek képviseletét vállaló 

kritikára tett javaslat megfogalmazását éppen az tette lehetővé, hogy hasonlóságot láttam a 

Takáts által leírt kulturális ellentmondások és a nyugat-európai és amerikai kontextusban 

jelentkező politikailag elkötelezett kritikai trendek kihívásai között. Az utolsó fejezet 

módszertani javaslatai és a Javított kiadás kapcsán megfogalmazott kritikai észrevételek 

pedig illeszkednek a kulturális különbözőségeket maximálisan figyelembe vevő spivaki 

fordításelmélet kontextualizmusához. 

A kulturális fordításnak ez az aprólékos munkája azonban zárja ki a különböző 

elméleti és kritikai irányzatok kritikai potenciáljának érvényesítését, sőt, véleményem szerint 

a megalapozott kritikai ítéletek csak a kontextus alapos ismeretében hozhatók meg. A 

különböző kritikai eljárások alkalmazásakor ezért nem az elméleti „lépéstartás tornatanári 

logikáját" szerettem volna követni, (bár lehet, hogy szándékom ellenére helyenként ez mégis 

sikerült) hanem azokat az értékeket kívántam érvényesíteni, melyek mellett a 

rendszerváltással elvileg a magyar társadalom is elkötelezte magát. Ennek az elképzelésnek a 

részletes kifejtésére a kritika-vitát tárgyaló fejezet utolsó szakaszában vállalkozom, így most 

csak azt szeretném előre bocsátani, hogy fontosnak tartottam a „politikai korrektség" 

gyűjtőfogalmával elhíresült értékeknek az értelmezések értékelő mozzanatában történő 

következetes alkalmazását. Tisztában vagyok vele, hogy ahogyan maga a „politikai 

korrektség" elképzelése, úgy értékeinek kritikai mércéül történő választása is ellenérzéseket 

szülhet. Ez azonban a fentebb vázolt ellentmondásokkal állhat kapcsolatban. Először is arról 

van szó, hogy a politika megítélése nem csupán az irodalommal szembeállítva kedvezőtlen. 

Bár Magyarországon minden demokratikus elkötelezettségű állampolgár jogosnak tartja a 
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hátrányos megkülönböztetés tilalmát, hiszen többek között ettől demokratikus 

elkötelezettségű, azt azonban már nem mindegyikük ismerné el, hogy szükség van az ennek 

érdekében végzett politikai munkára. Nyolc éves tanári múltam tapasztalata például azt 

mutatja, hogy a feminizmussal kapcsolatos előítéletek egyik visszatérő motívuma, hogy az a 

nemi különbségek eltörlésére, s nem pedig a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 

felszámolására törekszik. Eközben hallgatóim többsége ragaszkodik az azonos jogok és 

kötelességek elképzeléséhez, de nehezen látja be a feminizmus második hullámának alapvető 

tapasztalatát, miszerint ez nem garantálja automatikusan az azonos lehetőségeket is. 

A politikai értékek helyzete többszörösen összetett az irodalom vonatkozásában. 

Elsősorban természetesen a fattyú" és a „görény" metaforájának hosszú távú hatásáról van 

szó: arról, hogy — mint arra fentebb utaltam — irodalom és politika közös története rossz 

emlékeket idéz, s ezért a kialakult konszenzus szerint el kell hárítani mindenféle politikai 

megközelítés lehetőségét. Ennek következménye aztán a társadalmi és politikai vonatkozások 

zárój élezése az — érintetlennek és érinthetetlennek tételezett — esztétikai régió Iritüntetése 

révén: a szép a nyolcvanas évektől — de a rendszerváltás után mindenképp — érdek nélkül 

kell, hogy tessen. Ennek az elképzelésnek a normativitása egyrészt abban rejlik, hogy a 

magyar irodalomnak egyik lényegi vonását igyekszik kiküszöbölni — hogy ismét csak a 

dolgozat „fesztávján" belül maradjak — Sántától Esterházyig. Ráadásul az irodalom és a 

politika viszonya, a politikai meghatározottság felvetése a „hattyú" és a „görény" terhes 

örökségének kontextusában egyoldalú és kizárólagos kapcsolatként értelmeződik: csak a 

politika gyakorolhat hatást az irodalomra, és ez a hatás kizárólag negatív lehet. Az azonban, 

hogy az esztétikai szféra összefüggésben lehet a politikaival, hogy az irodalom lehetséges 

világa tágabb teret kínál a politikai elképzelések számára, mint amilyet a napi politikai 

aktualitások lehetővé tesznek, hogy az irodalom nkcionális terében mások lehetnek a 

plauzibilitás kritériumai, mint az általunk valóságként el- és felismert világban, az irodalom 

pozitív politikai lehetőségeire irányíthatja a figyelmet. Véleményem szerint éppen ezért van 

szükség olyan eszköztárra, melynek segítségével az irodalom politikai vonatkozásai 

felmérhetők és megítélhetők. Ugyanis amennyiben a magyar kritika elzárkózik a politikai 

kérdések tárgyalásától, egyben lemond saját feladatainak reflexiójáról is, hiszen az esztétikai 

szféra privilegizálása révén eltereli a figyelmet nem csak az irodalom, hanem saját politikai 

beágyazottságáról is: arról a tényről, hogy a kritikai beszéd lehetőség-feltételeit nagyban 

befolyásolja, hogy hogyan képzeli el tárgyát, hogy milyen értékeket tulajdonít neki. Ha az 

irodalmi műnek tulajdonított érték pusztán esztétikai lehet és csak a szöveg nyelvi 

megformáltságával hozható kapcsolatba, akkor magának az irodalomnak mint egy kulturális 
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közlésformának a többi között a jelentősége viszonyítási pont nélkül marad. A rendszerváltás 

óta eltelt időszak fejleményei azonban arról tanúskodnak, hogy az irodalmi diskurzus 

fokozatos leértékelődésének csak egyes szövegek politikai felértékelése tudott határt szabni. 

Olyan eseményekre gondolok, mint Kertész Imre Nobel-díja, vagy Szabó Magda 

franciaországi elismerése, vagy Príma Primissima díja, a Javított kiadás körül kialakult 

politikai botrány, vagy éppen az újabb keletű, politikai alapú irodalmi kultuszként értékelhető, 

Wass Albertet kitüntető figyelem. Ezek az esetek nem pusztán arról tanúskodnak, hogy az 

irodalomnak a politikával történő közvetlen érintkezése megnövelheti az eladott 

példányszámot. Számomra fontosabbnak tűnik az a megfigyelés, hogy az irodalmi életnek 

szerves része az irodalom politikai aspektusaival történő intézményes foglalkozás, legyen szó 

irodalmi díjak stratégiai jelentőségű megítéléséről, szerzői önépítésről, vagy éppen kiadói 

stratégiákról. Ezeket az irodalmi jelenségeket lehetetlen pusztán a szöveg értelmezésére és 

értékelésére használt esztétikai kategóriák segítségével leírni. Ez a kritikában úgy jelenik meg, 

hogy ezek az irodalom „külpolitikájához" tartozó esetlegességek egyáltalán nem, vagy csak 

nagyon csekély mértékben járulnak hozzá a szövegek „irodaimiságához". Véleményem 

szerint azonban inkább arról van szó, hogy az intézményi háttér nélkül — ideértve a kritikát 

is — az irodalom, a szöveg „irodaimisága" egyszerűen nem létezik. Amennyiben elfogadható 

a feltételezés, miszerint az irodalmi intézményrendszer biztosítja az irodalmi közlések 

feltételrendszerét, az irodalmi közlés létfeltételeit pedig az irodalmi forma konstitutív 

elemeként gondoljuk el, akkor az intézményrendszer, a szövegek előállításának, közlésének és 

fogyasztásának figyelembevétele olyan kontextust építhet az egyes szövegek köré, melyek 

alapján az így értett politikai meghatározottság jó eséllyel hozható kapcsolatba a szöveg 

esztétikai, formai és egyéb diskurzív sajátosságaival. 

Dolgozatom legmerészebb feltételezése és célja tulajdonképpen ennek a 

kapcsolatrendszernek a feltárása volt egyes stratégiailag kiválasztott szövegek esetében: a 

hagyományosan nem irodalmiként elgondolt külső tényezők és a szöveg formai és tartalmi 

elemei között szerettem volna kapcsolatot létesíteni, s ezt a kapcsolatot a kontextus fényében 

kritikailag értékelni. Az egyes fejezetek témáinak kiválasztása így legalább három szempont 

szerint értékelhető: Egyrészt módszertani megfontolásokat igyekeztem szem előtt tartani. 

Irodalom és politika kapcsolatának érzékeltetésére alkalmas irodalmi szövegeket kerestem és 

találtam Sánta Az ötödik pecsét című regényében, az Iskola a határonban., Nádas Emlékiratok 

könyvében, illetve a Javított kiadásban.. Másrészt a szövegek kontextusához illeszkedő 

elméleti kereteket igyekeztem választani: a dekonstrukciós olvasásetikára, az irodalmi kultusz 

politikai szempontú, a kritikai kultúrakutatás és a kulturális antropológia módszertani 
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megfontolásait figyelemre méltató leírására, a test ábrázolását vizsgáló politikai érdekeltségű 

vizsgálódásokra [„body politic"], illetve a kulturális materializmus plauzibilitás-fogalmára 

támaszkodva kíséreltem meg értelmezni irodalmi szöveg és politika viszonyát. A harmadik 

szempont az volt, hogy az irodalom „külügyeivel" foglalkozó fejezetekben olyan, a 

rendszerváltás után fontos kritikai eseményeket értékeljek, melyek nagyban hozzájárultak a 

kritikai diskurzus jelenlegi állapotához. A Kulcsár Szabó-féle irodalomtörténet, a kritika-vita, 

illetve Takáts Józsefnek a kontextualista irodalomtörténet-írási gyakorlatokra vonatkozó, 

társtudományokból származó javaslatai ugyanis amellett, hogy egymással —ha lazán is, 

de — összefüggenek, a rendszerváltás utáni legintenzívebb vitaszituációkat idézték elő. 

Éppen ezért lehetőséget kínáltak — sorrendben — az 1945 és a rendszerváltás közötti 

irodalom történetének megírására vonatkozó tárgyszerű javaslatok megfogalmazására, egy 

politikai értékeken nyugvó kritikai javaslat kidolgozására, illetve egy irodalomtörténeti 

kontextus-fogalom részletes kidolgozására. Hogy ezek a javaslatok „hattyú" és „görény" 

kibékíthetetlennek tűnő ellentétének újragondolására mennyiben bizonyultak sikeresnek vagy 

méltánylandónak, azt az olvasó orrára bízom. 
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NYELV ÉS POLITIKA 



A Z „ O L V A S Á S E T I K Á J A " ÉS A P O L I T I K A 

A bevezetőben érintett fordítás-problematika kapcsán igyekeztem rámutatni, hogy a 

kérdés nem nélkülözheti a kulturális vetületet, s hogy a „tisztán nyelvinek" tekintett retorikai 

kérdések mellett figyelembe kell venni azokat a kulturális határokat, melyeken a 

szövegeknek, jelesül az irodalomelméleti teóriáknak át kell kelniük. Éppen ezért figyelmet 

kell szentelni a különböző kultúrák és nyelvek egymáshoz való viszonyából adódó politikai 

kérdéseknek. Bár némileg elhibázottnak és kissé anakronisztikusnak tűnhet a dekonstrukciós 

olvasásetika kérdésével kezdeni egy az irodalom és a politika kapcsolatáról szóló értekezést, a 

probléma felvetését azonban éppen a magyar kulturális kontextus indokolja. Itthon az olvasás 

etikájáról beszélni talán éppen most aktuális (újra), hiszen egyrészt a dekonstrukció a honi 

viszonyok között is bevett — és vitatott — elméleti és kritikai módszerré vált,3 másrészt 

nemrég jelent meg Paul de Mannek három könyve is magyar fordításban, (de Man 1999, de 

Man 2000, de Man 2002) Ha nem éppen a dekonstrukció lenne a(z egyik) ludas abban, hogy 

ne higgyünk az irodalomelmélet fejlődésében (sem), akkor akár azt is mondhatnánk: éppen 

ideje volt már, hogy e kötetek napvilágot lássanak. A dekonstrukciónak a magyar 

irodalomelméleti és kritikai közegre gyakorolt hatása helyett azonban ebben a fejezetben az 

olvasásetika kapcsán a nyelvhasználat politikai kérdéseinek egy rétegét szeretném feltárni. 

Ebben a fejezetben a honi kritika által az értelmezésekből szinte teljesen száműzött, már-már 

szitokszóként kezelt referencialitásról lesz szó az „olvasás etikája" kapcsán. 

O L V A S Á S E T I K A 

Ahhoz, hogy egyáltalán feltehessem az olvasásetika kapcsán a referencialitásra 

vonatkozó kérdést, először meg kellene határozni, hogy mit is értünk az előbbi kifejezés alatt. 

A legszabatosabb megfogalmazással Hillis Miller áll elő The Ethics of Reading (1987) című 

könyvének de Manről szóló fejezetében, melynek célja, hogy a de Mant és a nevével 

fémjelzett amerikai dekonstrukciót tisztázza a vádak alól, miszerint azok „nihilisták" 

lennének, „aláásnák minden humanista tanulmány értékét", és „az interpretáció feladatát a 

3 Két markánsan különböző álláspont képviseletében lásd: Kulcsár-Szabó 2003; Radnóti 2000, 300-316. 
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jelentés önkényes ráhúzásának szabad játékára redukálnák". (Miller 1987, 42)4 Miller a 

következőképpen fogalmaz: 

Mint arra az olvasó emlékezhet, „az olvasás etikája" kifejezés alatt az olvasás 
aktusának azon aspektusát értem, hogy a szövegre az általa szükségessé tett felelet 
érkezik, abban az értelemben, hogy a feleletadás ellenállhatatlan kívánalom, és 
szabad, amennyiben feleletemért és olvasásom aktusának későbbi — 
„interperszonális", intézményes, társadalmi, politikai, történelmi — hatásaiért 

felelősséget kell vállaljak: például amikor ez az aktus a tanítás vagy egy adott 
szöveg megjelentetett kommentárjának formáját ölti magára. (Miller 1987, 43) 

Az „olvasás etikájának" eme meghatározása tehát az „etikátlanság", az olvasatnak az irodalmi 

szöveghez fűződő viszonyában tetten érhető „antihumánus jelleg" vádjaira adott válaszként 

artikulálódik legtisztább formájában. Miller deManről szóló fejezetében éppen arra 

vállalkozik, hogy értelmezze a dekonstrukció de Mannél megjelenő olvasás terminusát, és 

bebizonyítsa róla, hogy ahelyett hogy etikátlan lenne, egy olyan etikai dimenziót tudhat 

magáénak, mely éppen ellentmond az ellene felhozott vádaknak. Miller azonban e vádakra 

úgy felel [respond], hogy a szövegre adott válasz szükséges mivoltába az etikai aspektussal 

járó felelősséget [responsibility] oly módon igyekszik mintegy „belehelyezni", hogy magának 

a feleletnek a szükségessége és szükségszerűsége egyben az etikai aspektusnak is hordozója: 

... az olvasás korántsem „határozatlan" vagy „nihilista", s arról sincs szó, hogy 
könnyelmű szabad játék vagy önkényes választás kérdése lenne; minden egyes 
olvasás szigorúan véve etikai, abban az értelemben, hogy egy könyörtelen 
szükségszerűség folytán, egy kategorikus követelményre adott válaszként létre 
kell jönnie; valamint abban az értelemben, hogy az olvasónak a személyes, 
politikai és társadalmi szférában felelősséget kell vállalnia érte és 
következményeiért. Az olvasás egy aktus a sok közül, mely — mint ahogyan azt 
Henry James az írásról állítja— az életvezetés része, bármily kiszámíthatatlanok 
és meglepőek is legyenek az egyes olvasás-aktusok, mivel az olvasó soha nem 
tudhatja előre, hogy az adott olvasás esetében minek kell szükségszerűen 
bekövetkeznie. Ilyen szigorú értelemben állítja az olvasás etikáját Paul de Man. 
Ez az olvasóra az olvashatatlanság olvasásának „lehetetlen" feladatát rója, de ez 
semmi esetre sem jelenti azt, hogy az értelmezés, akár a ,jó" értelmezés, nem 
születik meg és nem rendelkezik egy szükségszerűen etikai dimenzióval. (Miller 
1987,59) 

Az eredeti angol szöveg a következőképpen hangzik: „My [Miller's] choice is alsó intended to confiront tlie 
frequent charges that de Man's work is »nihilistic«, undermines the value of all humanistic study, reduces the 
work of interpretation to the free play of the arbitrary inposition of meaning, fínds in each text only what it went 
there to look for, and so on." Érdekes megjegyezni, hogy a szövegben a helyes „imposition" („ráerőltetni", 
illetve más szövegösszefüggésekben „visszaélni vele") ige helyett az „inposition" szó szerepel, mely „szó 
szerint" azt jelenti, hogy „belehelyezni". A Miller szöveg ezek szerint azzal vádolná de Man vádlóit, hogy azok 
azzal vádolják de Mant, hogy jelentést helyez a szövegbe. Mint látni fogjuk, de Man éppen ennek lehetetlenségét 
és egyben szükségszerűségét állítja, vagyis az őt és rajta keresztül az amerikai dekonstrukciót érő vádak — 
legalábbis ebből a szempontból — célt tévesztenek. . 
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Vagyis az olvasás mindig etikai [ethicaí] aktus. Ez azonban — s véleményem itt 

markánsan eltér Millerétől — még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyben etikus [ethicaí] is, 

hiszen a felelet szükségessége és szükségszerűsége nem jelenti egyben a lehetséges feleletek 

közül a leginkább etikusnak mondható választását is. Persze Miller itt nem csupán olvasásról 

beszél, hanem arról a ,jó olvasásról", melyet a dekonstrukciós kritika szinonimájaként 

használ, s melyben a, jő" jelző —- a nietzschei utalás mellett — legalább kettős allúziót rejt. A 

szójáték a dekonstrukciót egyrészt „morálisan helyes, episztemológiailag pontos" olvasásként 

határozza meg, másrészt mind a dekonstrukciót, mind a dekonstrukciós kritikát azon újkritika 

örököseként állítja be, (Eaglestone 1997, 65) mellyel korábban mind Miller, mind de Man 

sokat hadakozott, s melynek értelmezői gyakorlatát de Man a következőképpen értékeli: 

...technikai szempontból vajmi kevés dolog történt az amerikai kritikában az 
újkritikusok újszerű munkái óta. Kétségtelen, hogy azóta számos kiváló elméleti 
könyv született, ám egyikük sem fejlesztette a leírás és az értelmezés technikáit a 
szoros olvasás [close reading] 30-as és 40-es években kidolgozott technikáin 
túlra. Mintha a formalizmus mindent elnyelő, zsarnokoskodó múzsa volna; az 
irodalomkritika története nem erősíti azt a reményünket, hogy egyszerre lehetünk 
technikailag eredetiek és diskurzívan ékesszólóak. (de Man 1999,14) 

A kérdés azonban továbbra is fennáll: mitől ,jó olvasás" a dekonstrukció? Mit jelentenek a 

„morálisan helyes és episztemológiailag pontos" meghatározások a dekonstrukció olvasási 

gyakorlatában, hiszen — mint azt többen hangsúlyozzák — a dekonstrukció nem módszer, 

hanem „megközelítés nélküli megközelítés, már amennyiben lehetséges ilyen". (Eaglestone 

1997, 62) Én az alábbiakban éppen ennek a „módszer nélküli módszernek" a módszertani 

műveletsorát igyekszem sorosan olvasni. 

Szinte már közhelyszámba megy az a tétel, miszerint a dekonstrukció a szöveg 

retorikai működését veszi górcső alá, mivel ,,[a] nyelv mindig bizonyítékokkal szolgál saját 

retorikai aktivitását illetően", s mindeközben megpróbálja „eltüntetni, hatástalanítani és 

semlegesíteni ezen aktivitást". A dekonstruktor feladata ennek megfelelően nem más, mint 

ennek a retorikai aktivitásnak — mint a szöveg működésének — a felfejtése, hiszen az 

„mindig is nyomát hagyja a bűntényben vállalt cinkosságának". (Miller 1998, 43) A szöveg 

azonban nem csupán e retorikai működésből áll, hanem — legalábbis a dekonstrukciós 

retorika-értelmezés szerint — annak „dekonstrukcióját" is tartalmazza. Millernél ez a 

feltételezés de Mannek arra a Nouvelle Heloise kapcsán általános érvénnyel levont 

következtetésére támaszkodik, miszerint ,,[a] minden szövegre érvényes paradigma egy 

alakzatból (vagy alakzatok rendszeréből) és annak dekonstrukciójából áll. Mivel azonban ez a 

13 



modell nem zárható le egy végső olvasattal, maga is létrehoz egy szupplementáris figurális 

rátétet vagy rárakódást, amely az előző narráció olvashatatlanságát beszéli el. 

Megkülönböztetve az alakzatok, s végső soron mindig egy metafora köré összpontosító 

elsődleges dekonstruktív narratívaktól, az ilyen másodfokú (vagy harmadfokú) narratívakat 

allegóriáknak nevezhetjük", (de Man 1999, 276-277) Miller szerint ez a kettős — vagy 

inkább hármas — struktúra vezeti el de Mant az etikához, mivel az „eticitás" annak a narratív 

szekvenciának a harmadik tagja, melynek első eleme a metaforikus megnevezésből, a 

második pedig a „megnevezés aberráns aktusának dekonstrukciójából" áll. (Miller 1987, 45) 

Az „eticitás" tulajdonképpen az az allegória, mely a szöveg olvashatatlanságát meséli el — 

meglepő módon a referencialitás móduszában. (Miller 1987, 45) 

Mielőtt a szöveg eme „általános" paradigmájának hármas struktúráját közelebbről 

szemügyre veszem, szükséges az itt szereplő terminusok használatát tisztázni. Mit értsünk 

„metaforikus megnevezés", „szupplementáris figurális rátét", „allegória" és „eticitás" alatt? 

Hogyan hozzák létre ezek de Man — vagy éppen Miller — érvelésében azt az etikainak tartott 

fordulatot, mely a dekonstruktorok szerint korántsem azonos a szöveg tematikus szintjén 

megnyilvánuló etikai hozadékkal: vagyis — Miller fentebb idézett kijelentése ellenére, 

miszerint „feleletemért és olvasásom aktusának későbbi — „interperszonális", intézményes, 

társadalmi, politikai, történelmi — hatásaiért felelősséget kell vállaljak" (Miller 1987, 43) — 

nem a szöveg etikus vagy etikátlan tartalmáról, annak „politikai korrektségéről" van szó, 

hanem az olvasás aktusának etikus mivoltáról. (Miller 1987, 43) A szóban forgó terminusok 

jelentésének meghatározásakor de Man Rousseau-elemzéséhez fordulok, ahol is de Man a 

metaforikus nyelvhasználatot a következőképpen írja le: 

Miként az „ember", úgy a „szerelem" is defiguráló figura, azaz olyan metafora, 
amely egy lebegő, nyitott szemantikai struktúrának az egyértelműség, a 
tulajdonképpeni jelentés illúzióját kölcsönzi. Az érzelmek naivan referenciális 
nyelvében mindez örökösen visszatérő kimérává teszi a szerelmet, saját 
eltévelyedésének szörnyévé, mely mindig önnön jövőbeli ismétlődése felé irányul, 
mivel az illúzió szétfoszlása csak még élesebbé teszi a bizonytalanságot, mely 
mindenekelőtt magát az illúziót létrehozta, (de Man 1999, 267) 

A metaforikus nyelvhasználat tehát azáltal, hogy az egyértelműség illúzióját keltve a 

bizonytalanságot igyekszik megszüntetni, saját „jövőbeli ismétlődése felé irányul", vagyis 

szükségessé teszi a „szupplementáris figurális rátét" kialakulását — allegorizálódik. Az 

allegorizáció a szöveg sajátja, hiszen az allegorizációs folyamatot de Man érvelésében 

Rousseau szövegei nem csupán tartalmazzák, hanem tematizálják is egyben, amennyiben 

„metaforikus csábításokat célba vevő dekonstruktív narratívak", (de Man 1999, 270) Az 
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értelmezés azonban nem áll meg ezen a ponton, hanem immár rákérdez arra is, hogy az 

allegorézis hogyan működik az olvasás folyamatában, melynek kezdetben de Man csupán az 

írás megértésének naiv jelentését tulajdonítja: 

Ha az olvasás nem más, mint az írás megértése — s pillanatnyilag szándékosan 
mellőzzük a nyelv performatív funkcióját—, akkor feltételezi, hogy lehetséges 
megismerni a leírtak retorikai státusát. A megértés mindenekelőtt a szöveg 
referenciális működésmódjának meghatározását jelenti, s bizony hajlamosak 
vagyunk biztosra venni, hogy ez lehetséges. Feltételezzük, hogy bárki, aki 
kompetensen bánik a nyelv lexikológiai és grammatikai kódjával, képes megérteni 
a referenciális diskurzust. Akkor sem szorulunk segítségre, ha retorikai 
alakzatokkal találkozunk: mindaddig, amíg különbséget tudunk tenni szó szerinti 
és figurális jelentés között, képesek vagyunk visszafelé lefordítani az alakzatot 
saját tulajdonképpeni referensére. [...] Még ha — amint azt a költői nyelvről 
szokás mondani — poliszémikus is az alakzat, és számos jelentést hoz létre, 
melyek egyike-másika akár egymásnak ellentmondó is lehet, továbbra is 
uralkodik a szó szerintire és figurálisra történő nagy felosztás. Minden olvasás 
mindig magában foglalja a jelölés és a szimbolizáció közötti választást, s ezt a 
választást csakis akkor tehetjük meg, ha posztuláljuk a szó szerinti és a figurális 
megkülönböztethetőségét. Ez a döntés nem önkényes, mivel különféle textuális és 
kontextuális tényezőkön alapul (grammatika, lexikológia, hagyomány, használat, 
hangnem, deklaratív kijelentés, központozás stb.). E különbségtevés azonban 
elkerülhetetlenül szükséges, hiszen máskülönben a diskurzus rendje teljes 
egészében felborulna. Mindez arra utal, hogy a figurális diskurzust mindig egy 
olyan diskurzus-formával szemben fogjuk fel, amely nem figurális; más szóval a 
figurális diskurzus posztulálja a referenciális jelentésnek mint minden nyelv 
teloszának a lehetőségét. Elég nagy ostobaság volna azt hinni, hogy könnyű 
szívvel magunk mögött hagyhatjuk a referenciális jelentés kényszerét, (de Man 
1999,271-272) 

Vagyis a referencialitás és a figurativitás nem csupán kölcsönösen feltételezik 

egymást, hanem megkülönböztethetőségük egyben a lehetséges olvasatok meghatározásának 

alapfeltétele, legalábbis akkor, ha „szándékosan mellőzzük a nyelv performatív funkcióját", és 

„kompetensen bánunk a nyelv lexikológiai és grammatikai kódjaival". De Man esetében 

azonban feltételezhető némi „szándékosság". Mint azt Az olvasás allegóriái előszavában 

megjegyzi Proust és Rousseau műveivel kapcsolatban: „Egy olyan olvasási folyamat 

bontakozik ki előttünk, melyben a retorika trópus és meggyőzés, vagy — ami nem egészen 

ugyanaz — kognitív és performatív nyelv bomlasztó összefonódásaként jelenik meg. E 

konklúzió következményeit nem könnyű kifejteni, s összegezni sem lehet őket az egyes 

olvasatok bonyodalmaitól különválasztva." (de Man 1999, 8) Majd amikor a „Szemiológia és 

retorika" című fejezetben az illokúciós és perlokúciós aktusok folytonosságát tagadva 

igyekszik megvalósítani a retorika és a grammatika szétválasztását, de Man a következőket 

mondja: „És mivel a retorikát ily módon kizárólag meggyőzésnek, másokra irányuló 
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tényleges cselekvésnek tekintik (nem pedig nyelven belüli alakzatnak vagy trópusnak), 

magától értetődik a grammatika illokúciós birodalma és a retorika perlokúciós birodalma 

közötti folytonosság. Ez a folytonosság egy olyan új retorika alapjává válik, mely — miként 

Todorov és Genette esetében — egy új grammatika is egyben." (de Man 1999, 19-20) Ezzel 

az új grammatikával szemben igyekszik de Man megfogalmazni saját retorika-felfogását, 

mely immár túlmutat a grammatikán, sőt a beszédaktus illokúciós és perlokúciós aspektusán 

is, hiszen az olvasat sem a grammatikai szerkezetből nem „vezethető le", sem nem azonos az 

illokúciós és perlokúciós aktusok egyikével, hiszen ,,[a] retorika radikálisan felfüggeszti a 

logikát, és a referenciális eltévelyedés szédítő lehetőségeit nyitja meg. S bár ez talán már 

távolabb vezet a közhasználattól, én [mármint de Man] habozás nélkül magával az 

irodalommal azonosítanám a nyelv retorikai, figurális potenciálját", (de Man 1999, 23) 

Ez az azonosítás persze „szándékos" és korántsem tét nélkül való, hiszen az 

irodalomnak a nyelv figurális potenciáljával történő azonosítása — ami de Mannél egyenesen 

a nyelv immanens tulajdonsága — egyben le is választja az irodalmat azokról az emberi 

viszonyokról, melyek között a de Man által korábban kritikával illetett Ohman szerint a 

performatív aktusok lezajlanak. Az irodalom „szükségképpen létrehozza a maga 

formalizmusát" (de Man 1999, 14), bizonyos fokú — de Man szerint nagymértékű — 

autonómiára tesz szert. Olyannyira így van ez de Man szerint, hogy ,,[a] dekonstrukció nem 

olyasmi, amit mi adunk hozzá a szöveghez, hanem eleve az alkotja magát a szöveget. Az 

irodalmi szöveg egyszerre állítja és tagadja saját retorikai működésmódjának autoritását, s 

magunk az iménti olvasattal pusztán arra tettünk kísérletet, hogy — amennyire csak lehet — 

olyan szigorú olvasóvá váljunk, amilyennek magának a szerzőnek kellett lennie a mondat 

leírásához", (de Man 1999, 32) Irodalom és kritika határai de Man esetében elmosódnak 

(ellentétben Miller felfogásával, aki a szöveget az általa megkívánt feleletről leválasztja), 

különbségük látszólagossá válik, hiszen mindkettő „mindenkor a legszigorúbb, 

következésképp legmegbízhatatlanabb nyelv [kell] legyen, mely által az ember megnevezi és 

átalakítja önmagát", (de Man 1999, 34) Mielőtt azonban arra a könnyelmű következtetésre 

ragadtatnám magam, hogy de Man látszólagos elköteleződése az irodalom és a kritika 

funkciójának egyfajta meghatározási kísérlete lenne, emlékeztetnék arra, hogy ezen 

„átalakítás" [transformation] retorikai alakzatok függvénye. Az átalakulásra váró ember sem 

értelmezhető referenciálisan, hiszen „defiguráló figura", mely „saját jövőbeli ismétlődése felé 

irányul", s a fejezet záró mondataiban megfogalmazott vágy „saját eltévelyedésének 
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szörnyévé" is válhat. Könnyen lehet, hogy a megfogalmazás éppen annyira ironikus, mint 

amennyire patetikus hangzik. 

Amennyiben de Man értelmezése az olvasás egy allegóriája, annyiban ez a felvetés 

nem csupán a gyanú hermeneutika]ának egy újabb megnyilvánulása, hiszen az allegória 

alakzata leválaszthatatlan az őt kísérő iróniáról. Mint azt de Man a könyv záró 

passzusaiban — és később az Esztétikai ideológia irónia-tanulmányában — hangsúlyozza, a 

tropologikus transzformációk sorozata (Millernél a hármas struktúra) mindig iróniába 

torkollik, mely „nem trópus többé, hanem minden tropologikus megismerés dekonstruktív 

allegóriájának szétbomlása, azaz más szóval, a megértés szisztematikus szétbomlása. Mint 

ilyen, az irónia korántsem zárja le a tropologikus rendszert, hanem éppenséggel kikényszeríti 

e rendszer eltévelyedésének ismétlődését", (de Man 1999, 403-4) Mindez azért lehet így, mert 

a tropologikus transzformációk érthetősége az alakzat allegorizálódásával jár, ami önmagában 

nem teszi kiszámíthatóvá a diskurzus performatív működését, vagy ahogyan de Man 

fogalmaz: ,,[a] performatív retorika és a kognitív retorika — a trópusok retorikája — nem 

konvergálnak", (de Man 1999, 403) Ennek oka de Man szerint az, hogy a retorikai 

transzformációk rendszere független a referencialitás működésétől. Ha ezt az elméleti 

feltevést rosszmájúan akarnám a köznyelvre lefordítani, azt is mondhatnám, hogy olvasás 

közben a trópusoktól függetlenül az „ember" arra gondol, amire csak akar — csak vállalja 

ennek következményeit. Ennél azonban sokkal finomabb kapcsolat áll fenn az olvasás 

folyamatában mindig is működő allegória és a referencialitás között, mely visszavisz eredeti, 

az olvasás etikájára vonatkozó kérdésemhez. 

„ J Ó L " O L V A S N I 

Miller de Man nyomán a dekonstrukciót ,jó olvasásként" határozta meg, s most már nem 

csupán az újkritikára történő utalás (az irodalom, mely létrehozza saját formalizmusát), hanem 

a „morálisan helyes, episztemológiailag pontos" kitétel is könnyebben érthető meg. de Man 

Az olvasás allegóriáiban Rousseau Julié ou la Nouvelle Heloíse című regényének elemzése 

közben azt az általános érvényűnek tetsző kijelentést teszi, hogy 

[a]z igazság és a hamisság imperatívuszai [azonban] az olvashatatlanság 
allegóriájában ellentétben állnak a narratív szintaxissal, és kifejezetten annak 
rovására nyilvánulnak meg. Az igazság és a hamisság kategóriáinak a helyes és a 
helytelen értékeivel való összekapcsolása szétbomlik, s ez döntő hatással van a 
narráció ökonómiájára. Ez az ökonómián belüli váltás etikainak mondható, mivel 
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ténylegesen egy olyan áthelyeződést foglal magában, ami a pathostól az éthosig 
vezet. Az allegóriák mindig etikai jellegűek, ahol az a szó, hogy etikai, két 
különálló értékrendszer strukturális interferenciáját jelöli. Az etikának ilyen 
értelemben semmi köze a szubjektum (gátolt vagy szabad) akaratához, vagy a 
fortiori a szubjektumok közötti viszonyhoz. Az etikai kategória annyiban 
imperatív (azaz inkább kategória, mint érték), hogy nyelvi, nem pedig szubjektív. 
A morál ugyannak a nyelvi apóriának egy változata, amelyik egyebek mellett az 
„ember", a „szerelem" vagy az én fogalmát is életre hívta, nem pedig oka vagy 
következménye e fogalmaknak. Az etikai hangnemhez történő átmenet nem egy 
transzcendentális imperatívusz eredménye, hanem egy nyelvi zavar referenciális 
(tehát megbízhatatlan) változata. Az etika (helyesebben mondva az eticitás) 
egyetlen diskurzív modalitás a sok közül, (de Man 1999, 278) 

Amennyiben — mint azt az univerzális kvantorok sejtetni engedik — a fentebb idézett 

passzus nem csupán Rousseau szövegére vagy az irodalmi szövegekre vonatkozik, hanem de 

Man érvelése alapján a kritikára is, akkor pusztán logikailag azt a következtetést vonható le, 

hogy de Mannél az olvasás allegóriája és annak etikai aspektusa nyelvi eltévelyedés csupán. 

Ennek megfelelően maga de Man is fontosabbnak tartja a szövegek olvasásának folyamatában 

az igazságra és hamisságra helyezni a hangsúlyt — szemben a helyesség és helytelenség 

értékeivel szemben — annak beismerése révén, hogy „[mjinden olyan kérdés, mely egy adott 

szöveg retorikai működésmódjára irányul, maga is mindig retorikai kérdés, mely még azt sem 

tudja, valóban kérdez-e. Az ebből eredő pátosz a tudatlanságtól való szorongás pátosza (vagy 

a tudatlanságban lelt boldogságé, a pillanatnyi hangulattól vagy egyéni vérmérséklettől 

függően), nem pedig a referenciális szorongás pátosza..." (de Man 1999, 34) Be kell látnunk, 

érvelhetne de Man, hogy arról (negatív) sejtésünk lehet, hogy mit nem tudunk (a nyelv 

retorikai, esetleg kognitív működésének módja), de annak megítélése, hogy vélt tudásunk 

révén hogyan cselekszünk nyelvileg, amikor kritikát írunk, amikor olvasunk (a nyelv 

performatív retorikája), csak egy nyelvi eltévelyedés (a referencialitás) révén ítélhető meg. 

Mindezek alapján egyáltalán nem tűnik véletlennek, hogy de Man Az olvasás 

allegóriái bevezetőjét azzal kezdi, hogy történeti tanulmánya az olvasás elméleteként végezte, 

s hogy az Esztétikai ideológia irónia-fejezetében a történelem és az irónia kapcsolatának 

kérdését is rövidre zárja. Mint írja: „Fejtegetéseink folytatása történelem és irónia vizsgálata 

lehetne, ám e kérdés boncolgatásába akkor vághatunk majd bele, ha már behatóbban 

tisztáztuk a performatív retorikának nevezhető terület bonyodalmait." (de Man 2000, 203) Ez 

a „performatív retorikának nevezhető terület" magába kell, hogy foglalja azokat az elemeket, 

melyeket de Man elméletileg ugyan nélkülözhetetlennek tart, de amelyekről nem ad számot. 

Ha ugyanis egyetértünk Hillis Millerrel abban, hogy „feleletünkért és olvasásunk aktusának 

későbbi — »interperszonális«, intézményes, társadalmi, politikai, történelmi — hatásaiért 
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felelősséget kell vállaljunk, például amikor ez az aktus a tanítás vagy egy adott szöveg 

megjelentetett kommentárjának formáját ölti magára", (Miller 1987, 43) akkor nem 

fogadhatjuk el Rudolph Gasché védekezését, miszerint de Man érvelése „azon a szinten 

működik, melyen a szöveg fenomenalitásához való filológiai hűség át kell adja helyét az az 

iránti hűségnek, amikről de Man azt hiszi, hogy azok a nyelv struktúrái". (Gasché 1998, 190) 

A történetiség és a referencialitás problémaként való felvetése, elméleti és értelmező 

tárgyalásuk kizárása a dekonstrukció „megközelítés nélküli megközelítései" közül ugyanis 

olyan performatív retorikai gépezetet hoz működésbe, mely óhatatlanul is „szörnyű dolgokat 

mond a dekonstrukcióról", annak is első hullámáról, s talán nem csupán az amerikai, hanem a 

magyar kontextusban is. 

A Helikon dekonstrukciós számában Kovács Sándor röviden összefoglalja és 

rendszerezi ezeket a „csúnya dolgokat". Szerinte a dekonstrukciót a magyar kontextusban de 

Man háborús írásai mellett „a társadalom »bevált« intézményeinek dekonstruktivista 

kritikája", „az erőszak metaforáival terhelt retorikája" és „a revíziós logika" miatt érik 

(indokolatlan kritikai) támadások — a magyarországi közvetítésben összekeveredő 

kontextusok mellett. (Kovács 1994, 13-14) Míg ez utóbbiban egyre tisztábban kezd látni a 

magyar irodalomkritika a sorra megjelenő külföldi szakirodalmi források miatt, addig az 

előbbiek elméleti tisztázást igényelnének, s ez mind a mai napig nem történt meg 

megnyugtató formában. Bár bizonyos irodalmi szövegek esetében valóban születtek új 

értelmezések, a '90-es években sem látszott felsejleni az a kritikai vonulat, mely az 

intézményrendszer, a kritika vagy éppen az irodalom, a kánon rendszerének radikális 

„dekonstrukciós" kritikáját adta volna, sőt a kritika egyre inkább visszavonulni látszik a 

politikai kérdések tárgyalását vállaló, elméletileg is megalapozott álláspontok és 

állásfoglalások kialakításától. A dekonstrukciós kritikai potenciál — legalábbis 

Magyarországon — mind a mai napig kiaknázatlan. Érdekes lehet ebből a szempontból 

elvégezni a magyar kontextusban annak ellenpróbáját, melyet Kovács Sándor az amerikai 

dekonstrukció „kritikai eredményeiről" írva így fogalmaz meg: 

így kerül veszélybe [?] a „család" (nem a család!), a nemek különbözősége és a 
hagyományos nemi szerepek, a társadalom összes kizáró-megkülönböztető 
mechanizmusa, s végül minden ön-azonos, szilárd jelentésű konstrukció. így kerül 
veszélybe a tudomány eszménye és intézményrendszere. A veszélyhelyzetet 
létrehozó gonosz pedig a kérdező dekonstrukció. (Kovács 1994,14) 

Annak, hogy a dekonstrukció a magyar irodalomelméleti és kritikai közegben ritkán 

rendelkezhet azzal a funkcióval, melyet Kovács a nyugati kontextus alapján vázol, egyik oka 
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az lehet, hogy — ahogyan Bókay Antal az Esztétikai ideológia utószavában megjegyzi — 

nálunk a formalizmus-pótlék szerepét töltötte be. (de Man 2000, 216) Éppen ezért van 

szükség a dekonstrukciónak a különböző formalista kritikai irányzatokhoz fűződő 

viszonyának tisztázására. Erre tesz részleges kísérletet Bókay Antal az irodalomtudomány a 

modern és a posztmodern korban című könyvében, ahol is kitér az újkritika és az amerikai 

dekonstrukció lényeges különbségeire: 

Ismert természetesen, hogy a dekonstrukció előtti amerikai irodalomelmélet, az 
amerikai Új Kritika ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonít az interpretációnak. Ez 
a lényeges párhuzam azonban meghatározó jellegű különbséget rejt magában. Az 
Új Kritika híres elve, a „szoros olvasás" a dekonstrukcióban új értelmet nyer. Paul 
de Man egy romantika-elméleti folyóiratszám tanulmányairól jegyezte meg, hogy 
„mindezen írások közös és produktív gesztusa, hogy felbontsák a számunkra 
eszményként felmutatott »szoros olvasást«, és azzal, hogy a szoros olvasást még 
szorosabban olvassák, kimutatják, hogy azok nem is voltak olyan szorosak". A 
dekonstrukció olvasata tehát sokkal pontosabb akar lenni, mint az Új Kritikáé. A 
pontosság azonban nem egy új, részletesebb nyelvi leírás alkalmazását jelentette, 
hanem a jelentésbirodalom eddig elrejtett, elhárított területeinek bevonását. A 
formalizmus a szövegre koncentrált, a dekonstrukció viszonyt a szöveg mellett, 
„felett" vagy még inkább „körül" felfedezi a szöveget használó aktus meghatározó 
szerepét. A két irányt — a szöveget és az interpretációt — mintegy vitatkoztatva 
egymással, kijátszva egymással szemben mutatja meg az értelem, a többféle 
értelem lehetőségét. Az ilyen értelem nem azonos a korábbi, újkritikusok által 
annyit emlegetett kétértelműséggel, mert az Új Kritika ugyan elsőrendű 
fontosságot tulajdonított a nyelvi kétértelműségek, paradoxonok, iróniák 
kimutatásának, végső célja mégis ezek feloldása volt. A dekonstrukció számára 
nyilvánvaló, hogy a kétértelműség nem a szövegben, hanem a használati 
viszonyban rejlik, sőt e viszony létének elengedhetetlen része, és mint ilyen, nem 
feloldható. (Bókay 1997, 420) 

E lényeges különbség ellenére azonban nem téveszthetjük szem elől azt, hogy a dekonstrukció 

számára „a szöveg olyan fogalmiatlan és ahistorikus marad, mint amennyire azt az 

újkritikusok csak kívánhatták".5 (Goldstein 1990, 179) Tehát nem csupán az olvasás 

módszertanának átvétele és „továbbfejlesztése" teszi hasonlatossá az amerikai dekonstrukciót 

az új kritikához, hanem irodalomfogalma, mely az elméletből magából következik. 

Nem lehet célom, hogy a dekonstrukció magyarországi közvetítésének összes 

kontextuális elemét számba vegyem. Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy egy ilyen 

áttekintés megszületése — a kritikai módszerek különbözősége, a különböző irodalom-

5 Goldstein az újkritika és a dekonstukció összehasonlításakor kitér arra, hogy a de man-i módszer — az 
újkritikával ellentétben — felnyitja a szöveget a „szintaxis, a referenciális logika, a szerzői szándék, az olvasói 
aktivitás" vizsgálata számára. (Goldstein 1990, 179) Mindemellett kifogásolja, hogy de Man figyelmen kívül 
hagyja bizonyos „fogalmak, elméletek, intézmények és a történelem" vizsgálatát a szöveg kapcsán, s tagadja, 
hogy a „szintaxis, a logika, az intencionalitás, a struktúra és az olvasók tartják ellenőrzésük alatt az irodalmi 
nyelvhasználatot". (Goldstein 1990, 179) Innen ered Goldsteinnél a „fogalmiatlanság" vádja. 
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felfogások, a történeti és intézményes háttér és a kritikai szcéna tagoltsága miatt—jelen 

pillanatban valószínűtlennek tűnik. Nincs ez másként az eredeti kontextusban sem. Ennek a 

történeti helyzetnek ugyanis angolszász nyelvterületen meglehetősen sok köze van a 

dekonstrukción belül kialakult különböző álláspontokhoz és vitákhoz. Rudolph Gasché The 

Wild Card of Reading: On Paul de Man című könyvének zárásaként egy 1988-ban írott 

tanulmányát közli, melyben de Man háborús publicisztikáit elemzi. Érvelése szerint erre azért 

van szükség, mert az inkriminált dokumentumok körül kialakult vita olymértékben eldurvult, 

hogy az már nem érvek és olvasatok csatája, hanem inkább a dekonstrukciós kritika elleni 

intézményes támadás. Ennek a támadásnak a középpontjában de Man és rajta keresztül a 

dekonstrukció meg-, illetve elítélése áll — de Man háborús írásai ürügyén. Gasché a vita 

etikusságáért száll síkra, melynek biztosítását a következőkben látja: 

A felelősségteljes vizsgálat megkívánja Belgium 1939 és 1942 közötti történelmi, 
kulturális és politikai helyzetének részletes és mélyreható dokumentációját, hogy 
aztán a szükséges pontossággal kerülhessenek megállapításra a valóban 
inkrimináló tények, és ne maradjon azzal kapcsolatban zűrzavar, hogy az adott 
körülmények között mivel lehet, és mivel nem lehet de Mant vádolni. (Gasché 
1998, 243-4) 

Gasché azonban fenntartja, hogy a vita eldöntése nem csupán kapcsolatban áll a 

dekonstrukcióval, hanem egyenesen annak olvasási módszeréért kiált. Fenti kijelentése, 

valamint a dekonstrukció olvasási módszere és nyelvfelfogása azonban olyan ellentmondást 

látszanak felnyitni, mely de Man háborús zsurnalisztikájának ügyében sem kecsegtet könnyű 

megoldással. A dekonstrukció egyes képviselői még mindig tarthatónak vélik azt az elméleti 

tételt, melyet talán Warminski fogalmaz meg a legtisztábban: 

A nyelv nem azért válik megbízhatatlanná, mert nem képes elérni semmilyen 
abszolútumot (jelentést, igazságot, tudást vagy bármit), inkább arról van szó, hogy 
még az esetleges, részleges, kontextusfüggő, használatfüggő, viszonylagos 
jelentést, igazságot és tudást is, amellyel előrukkol, (materiálisán) meghatározzák 
olyan „elemek", amelyek nem asszimilálhatok abba a bizonyos „kontextusba". A 
társadalmi kontextus (vagy a társadalmi szöveg) nem más, mint olyan szövedék, 
mely ugyanezekből az eldönthetetlenségekből, tévedésekből, teljességgel 
véletlenszerű kijelentések téves referenciális olvasataiból szövődik össze, s ezért 
még csak ideiglenes, pragmatikus, részleges hivatkozási pontul sem szolgálhat. 
(Warminski 1994, 170) 

Úgy tűnik, hogy míg Gasché ragaszkodik ahhoz, hogy az olvasás elsősorban 

„episztemológiailag pontos" — tehát kontextuálisan megalapozott — kell legyen ahhoz, hogy 

„morálisan helyessé" válhasson, addig Warminski véleménye szerint ez a vállalkozás eleve 
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kivihetetlen. Maga de Man erről a kérdésről azt állítja, hogy „a figurális diskurzust mindig 

egy olyan diskurzusformával szemben fogjuk fel, amely nem figurális; más szóval, a figurális 

diskurzus posztulálja a referenciális jelentésnek mint minden nyelv teloszának a lehetőségét. 

Elég nagy ostobaság volna azt hinni, hogy könnyű szívvel magunk mögött hagyhatjuk a 

referenciális jelentés kényszerét", (de Man 1999, 272) Vagyis a referencialitás kényszere 

minden esetben megmarad, ha — s hagy térjek itt vissza az éthostól a patkóshoz — naiv 

olvasóként olyan kérdéseket szeretnénk eldönteni, hogy mennyiben terheli de Mant felelősség 

háborús publicisztikája miatt. Ha elfogadjuk, hogy ennek megítéléséhez először meg kell 

érteni írásait, akkor ezt „csakis akkor tehetjük meg, ha posztuláljuk a szó szerinti és figurális 

megkülönböztethetőségét. Ez a döntés nem önkényes, mivel különféle textuális és 

kontextuális tényezőkön alapul", (de Man 1999, 271) Vagyis először az aktuális megszólalás 

politikai kontextusát, a(z irodalmi) beszéd lehetőség-feltételeit kell tisztázni ahhoz, hogy a 

szövegre etikai kérdéseket vonatkoztathassunk egyáltalán. Ha de Man elméleti írásainak 

bármiféle köze van az olvasás etikájához, akkor az abban a(z elméleti) tanulságban 

összegezhető, hogy az olvasás lehetetlenségének dekonstrukciós allegóriája helyett a kritikai 

figyelmet inkább az olvasatot egyáltalán lehetővé tevő textuális és kontextuális tényezőkre 

irányítsuk, s én is ebben az értelmezési keretben tegyem fel a referencialitásra, a politikumra 

és az etikára vonatkozó kérdéseimet. Hogy ez hogyan működhet egy adott szöveg 

értelmezésekor, arra szeretnék az alábbiakban egy példával szolgálni. 

R E F E R E N C I Á L I S Z A V A R O K 

Úgy tűnik, a de Man által emlegetetthez hasonló referenciális zavar működik Sánta Ferenc Az 

ötödik pecsét című regényének '60-as, '70-es évekbeli recepciójában, amennyiben azok az 

etikai kérdések, melyeket a regény egy második világháborús környezetben tematizál, a 

kritika számára nem a fasizmussal szembeni fellépés tényének erkölcsi, és mikéntjének 

merőben gyakorlati problémájaként értelmeződnek, hanem az „ott és akkor" szocialista 

erkölcsének mércéje szerint ítéltetnek meg. Úgy tűnik, kétféle referencialitás működik a 

recepcióban: az egyik a diegézisben ábrázolt történeti helyzetre vonatkozik, míg a másik a 

regény megjelenésének idejére vonatkoztatja a diegézisben felmerült problémákat. Ez a két 

felfogás keveredik a kritikai fogadtatásban. Ennek megfelelően Az ötödik pecsétről szóló 

írások visszatérő témái a Gyurica órásmester által elmesélt, a regény központi allegóriájának 

tartott Gyugyu-Tomóceuszkakatiti történetben felkínált választási lehetőségek, a regény által 
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közvetített hatalomfelfogás, valamint a tettek és a szavak viszonya a regényben. Ezeknek a 

tárgyalása a regény megjelenését követő heves vitában több szempontból is tünetértékű, 

amennyiben beszédes módon keveredik bennük a második világháború alatti magyar tétlenség 

nyomasztó emlékéhez, az '50-es évek hatalmi viszonyaihoz, illetve az '56-os forradalmi 

részvételhez való viszonyulás megítélése.6 Az a hatalomfelfogás, melyet a Sánta-regény 

központi allegóriája, valamint a regény, mint a hatalom és az egyén viszonyáról szóló 

allegória közvetítenek, az értelmezésekben összekuszálódnak, és a regény megítélését 

illetően — legalábbis első ránézésre — a Gyugyu-Tomóceuszkakatiti történet kerül a 

középpontba egy olyan tematikus értelmezési keretben, melyben az allegória aktualizált, 

egyfajta szó szerinti jelentéshez közelített értelme játssza a főszerepet. A regénnyel vitázó 

értelmezések a központi allegóriával kapcsolatban a „tételességet" (Fenyő 1968, 511-13), a 

„didaktikusságot" (Tamás 1973, 264-65) és a „kérdésfeltevés jellemzően hibás voltát" (Bori 

1984, 396) emelik ki, és az olvasatok ezeknek az értékítéleteknek rendelődnek alá. Az 

értékítéletek mögött azonban az az előfeltevés húzódik meg, hogy valamiféle párhuzam 

állítható fel a nyilas uralom és az '50-es évek hatalmi gyakorlata között. Az intra- és 

extradiegetikus utalások konvergálni látszanak. Fenyő István például így igyekszik tisztázni 

a — szerinte a regényben összemosódó — hatalmi referenciákat: 

Ami pedig a „hatalmat" illeti: Sánta regénykoncepciójában a hatalom 
problémájába — a fasizmus szörny-etatizmusa mellett — a személyi kultusz 
visszaélései, kinövései is erősen belejátszanak. De a munkásosztály hatalma, a 
szocializmus államisága merőben más, mint ez a torzulás; e hatalom épp a 
humanista célok megvalósítására, a fejlődés, a felemelkedés, ha tetszik: szeretet 
és jóság szervezett, intézményes megvalósítására szolgál. Minderre pedig 
gondolni sem lehetne a „kisemberek" támogatása, munkája nélkül. Hatalom és 
kisember nem kizáró ellentétek — mint azt a nép mitikus felfogása sugallja — 
, nem a történelem antagonisztikus ellentétei. A szocializmusban a hatalom — 
minden helyi tévedés, kiskirálykodás ellenére — arra szolgál, hogy a jövőépítés 
motorja legyen; mozgásiránya épp a társadalmasodás, a tömegek maximális 
bevonása a közügyekbe — vagyis az egyre fokozódó humánus jelleg. (Fenyő 
1968,515) 

6 Ez a kapcsolat meglepőnek tűnhet, hiszen az '56-os eseményeket az aktivitás kiemelésével óhatatlanul is 
pozitív fényben állírja be. Bori Imre Az ötödik pecséttől szóló, „Tettek és irodalom" című 1965-ös 
tanulmányában óvatosan bár, de így fogalmaz: „Az 1956-os események a magyar irodalom síkján a tettek 
problémáiként vetődtek fel, s innen már csak egy lépés, hogy a tett problémája a második világháborút szemlélő 
író kérdése is legyen, s benne azt az emberi síkot lelje fel, amelyet addig hiába keresett. Arra gondolok itt, 
anélkül, hogy az 1956-os eseményeket minősíteni akarnám, hogy a magyar irodalom itt a »tettek gyönyörét« 
kapta meg, az aktív viszonyulást, annak tudatát, hogy történik valami, amiben nemcsak passzív, eltűrő a szerepe, 
hanem cselekvő is, hogy a történelem démonát, annyi évtized után, végre sikerült volna leigáznia. Mintha pótolni 
akarta volna itt a második világháborúban elmulasztottakat, amikor is nem egy nép és ország a forradalmi 
cselekvés vizeibe merülhetett." (Bori 1984, 393) 
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Ez a magyarázkodás — azt a tényt is figyelembe véve, hogy a regényben annak témája 

és időkerete miatt egyetlen intradiegetikus referenciális elem sem utal a „szocializmus 

államiságára" — már csak azért is figyelmet érdemel, mert arra világít rá, hogy Az ötödik 

pecsét korabeli értelmezésében a központi allegória csupán ürügy: a kritika a hatalmi rendszer 

és az egyén hozzá fűződő viszonyának tisztázására használja egy extradiegetikusan 

referenciális értelmezési keretben. Az intra- és extradiegetikus referenciák kapcsolatát a 

kritika a civil ruhás nyilasnak az ifjú nyilas „bölcsészhez" intézett monológja révén látja 

biztosítottnak: 

Tudja, hogy hogyan vélekednek és hogyan gondolkodnak ezek az életről, és 
önmaguk felől? 

Fejét magasra emelte, szemét a mennyezetre függesztette, és mint valami 
memoritert, mondani kezdte: 

— Mi kis semmik és senkik vagyunk! Semmi beleszólásunk a világ dolgaiba! 
Esetleg — mert nagyon kedvelik az ilyen fordulatot — kis légypiszkok vagyunk a 
világ asztalán! Egyetlen jogunk van: befogni a szánkat! Kuss! A nagyfejűek azt 
csinálnak velünk, amit akarnak. Ki vagyunk szolgáltatva nekik kényükre
kedvükre! Ha tehetünk valamit, az nem egyéb, mint behúzni a fejünket, hadd 
menjen el a fejünk fölött a történelem, s mi maradjunk észrevétlenek! És így 
tovább ... és így tovább ... Nos hát akkor! Magának nem egyéb a dolga, mint 
bebizonyítani nekik, hogy ez valóban így van! (Sánta 1967, 260-61) 

A fentebb idézett két passzus kapcsolatának ténye (mármint hogy a Fenyő idézet céltáblája a 

nyilas monológja) szinte nyilvánvaló, viszonyuk mibenléte azonban — csakúgy, mint az 

intra- és extradiegetikus referencialitás lehetséges kapcsolata — tisztázást igényel. Vajon hol 

végződik a „fasizmus szörny-etatizmusának" és hol kezdődik a „személyi kultusznak" a 

leírása? Megkülönbözteti-e e kettőt céljaikon kívül bármi? Ha igen, akkor mi köze lehet 

annak a hatalom anatómiájához? Milyen összefüggés állítható fel a hatalomgyakorlás 

szerkezete és kinyilvánított vagy burkolt céljai között? Mi kifogása lehet Fenyő Istvánnak 

azzal szemben, ha Sánta regényének ürügyén a személyi kultusz visszásságai is górcső alá 

vehetők? Miért kell a „szocialista államiságot" céljainak különbözőségére hivatkozva 

hathatósan leválasztani arról a regényről, melynek diegézise referenciálisan egy másik 

történelmi helyzethez köthető? Hogyan kapcsolhatók egymáshoz az intradiegetikus és a 

lehetséges extradiegetikus referenciális utalások? 

A történeti (és első megközelítésben meglehetősen sematikus) válasz magától adódik: 

azáltal, hogy Sánta regénye közvetve — vagyis egy referenciális zavar által — kapcsolatba 

hozható a személyi kultusz visszaéléseivel, olyan emlékeket idéz, melyek előhívják a hatalom 

(s nem csupán a szigorú értelemben vett politikai hatalom, hanem a hatáskörébe tartozó 
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irodalomkritika és irodalomtörténet) paranoid reakcióit. Az etikai alapelvek általános 

megfogalmazására törekvő központi allegória történetileg szituált megidézése kapcsolatot 

teremt a regény diegézisének és megjelenésének ideje között: az „olvasó" —- a kritikusokhoz 

hasonlóan—jó eséllyel ismerhet rá a történelmi párhuzamokra. Úgy gondolom azonban, 

hogy a történeti kontextuson kívül más tényezők is hozzájárultak — és mind a mai napig 

hozzájárulnak — ahhoz, hogy e paranoid reakció olyan irodalom-felfogások mentén 

nyilvánuljon meg, melyek óhatatlanul átpolitizálják még azokat az irodalommal foglalkozó 

diskurzusokat is, melyek a politikát (mind a köznyelvi, mind a bevezetőben definiált 

értelemben) igyekeznek kirekeszteni az irodalomról szóló beszédből. Sánta regényének 

esetében ennek legékesszólóbb példája az, amikor Kulcsár Szabó Ernő a rendszerváltás után 

megjelent egyetlen átfogó irodalomtörténeti munkában így ír „a sematizmusra következő 

időszak nagy olvasmányairól", Az ötödik pecsétet is ezek közé sorolva: „Az a szellemi 

izgalom, amelyet megjelenésük idején — nyilvános kritikai vitáktól kisérve — kiváltottak, 

lényegében mégiscsak politikai vagy legfeljebb szociális-ideológiai természetű volt". Vagyis 

az irodalom funkciói közötti hierarchiában nem jár túl jól a politikai, a szociológiai és az 

ideológiai, mert az esztétikainak olyannyira alárendelődik referenciális mivoltánál fogva, 

hogy magát a regényről való beszédet is elvágja. Kulcsár szerint „[a] hetvenes évek végének 

irodalmával szemközt derült ki erről az epikáról az is, hogy esztétikailag már ahhoz a 

realisztikus, »valóságleképező« epikához képest is mulandóbbat produkált, amelyet ideig-

óráig háttérbe tudott szorítani a maga elevenebb kérdéseivel". (Kulcsár Szabó 1994, 90-91) 

Kulcsár Szabó irodalomtörténetében az esztétikai érték szempontjának kizárólagos 

hangsúlyozása érvelésének struktúrájában hasonló szerepet tölt be, mint a korabeli vitában a 

„szocialista államiság" humanisztikus természetének, a „társadalmasodásnak" a kiemelése. 

Paradox módon mind a kimondottan politizáló, mind az apolitikusságra törekvő kritikai nyelv 

politikai célokat szolgál: Kulcsár Szabó könyvének egyik bevallott célja, hogy az 1945 utáni 

magyar irodalom történetét retrospektív nézőpontjából átértékelje. 

A regény megjelenését követő vita központi kérdése is a regény politikai-ideológiai 

megítélése. Ebben a vitában azonban azok a kérdések játsszák a főszerepet, melyek leginkább 

a szigorú értelemben vett tematikus szinthez köthetők: milyen választási lehetőségeket kínál a 

regény szereplői számára; cselekedhetnek-e etikusan az adott történetben; hogyan határozza 

meg a történet vagy éppen a történet elmesélése az etikus cselekvés kritériumait; hogyan 

határozhatók meg ezek a kritériumok a kritikában; mi a kritika és a regény politikumának 

viszonya? A válaszok azonban minden esetben az ideológia megfelelés kérlelhetetlen 

követelményének alárendelve születnek meg anélkül, hogy a tematikus szinten túl a kritika az 
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egyszerű formai meghatározásokon túljutna, s az értelmezésben figyelembe venné őket. 

Béládi Az ötödik pecsét allegorikusságáról beszél; (Béládi 1974, 582) Tőzsér Árpád a feltett 

kérdések komolyságával szemben a válaszok hiányát emeli ki, vagyis implicit módon felveti 

annak lehetőségét, hogy a regényt elnyújtott költői kérdésként értelmezzük; (Tőzsér 1970, 

164) Bata Imre a regényben szereplő parabolák funkcióját emeli ki; (Bata 1973, 386) Vasy 

Gyurica figurája kapcsán a „gondolati renyheséggel" szembeszegülő iróniára hívja fel a 

figyelmet, (Vasy 1975, 81) Bori pedig a regény végződését tartja ironikusnak. (Bori 1984, 

399) Ha azonban Paul de Man állítását — legalábbis mint hipotézist—elfogadjuk, akkor 

olyan kérdéseket kell feltennünk, mint: mi a viszonya a regényben nagy szerephez jutó 

referencialitásnak és az etikus cselekvésnek; hogyan kapcsolhatók a referencialitás különböző 

szintjei a regény különböző alakzataihoz, a parabolához, az allegóriához és az iróniához? 

Hogyan jöhet létre az a referenciális zavar, mely a kritikai fogadtatásban figyelhető meg? A 

nyilvánvalónak látszó kontextuális tényezőkön kívül maga a szöveg hogyan járulhatott hozzá 

a zavar előidézéséhez? Van- e mód ennek a referenciális zavarnak a textuális és kontextuális 

szempontokat is figyelembe vevő leírására? És végül, hogy immár historizáljam kérdéseimet: 

hogyan „szólt" akkor és hogyan „szól" innen — majd negyven év távlatából — a regény a 

második világháborúról, az ötvenes évekről, az etikus cselekvés akkori és mostani 

lehetőségeiről? 

A L L E G Ó R I A É S I N T R A D I E G E T I K U S R E F E R E N C I A L I T Á S 

Magától értetődőnek tűnik, hogy Sánta regényét — a fentebb idézett értelmezésekhez részben 

igazodva — a hatalom és az általa kijelölt cselekvések lehetőségéről szóló allegóriaként 

értelmezzem. A regény ugyanis egy olyan történetet beszéltet el szereplőivel — és a narrátori 

avagy szerzői kiszólások is ezt látszanak erősíteni —, mely egy konkrét példán keresztül 

kívánja megvilágítani a cselekvés lehetőségének a kontextustól függő összetettségét. A regény 

egyik utolsó jelenetében az adott élettörténetek kontextusa az, ami a megkínzott ember arcul 

ütését vagy az aktus megtagadását értelmessé teszi; az aktus jelentése a karakterek korábbi 

cselekedetei alapján ítélhető meg.7 Az egymáshoz való viszonyukban allegorikussá lényegülő 

élettörténetek és a regény történetének lezárása az, mely ezen allegóriák (avagy a regény, mint 

7 Karakterekről van szó abban az értelemben, hogy ezek a szereplök belső ellentmondásokkal rendelkező emberi 
alakok, vagyis ha egy ideológia mentén magyarázható sztereotip viselkedésformát követnének, elvesztenék 
karakter jellegüket. A korabeli értelmezések pont ezt az ideológiai irányvonalat kérik számon, s ennek mentén 
beszélnek ellentmondásos jellemekről. Lásd például: Tamás 1973, 263-64. 
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allegória) jelentését alapvetően meghatározzák; amit a szereplők tettek vagy mondtak a 

regényben, ennek a végső aktusnak a során nyeri el értelmét vagy bizonyul értelmetlennek. 

Kovács asztalosmester, aki először próbálkozik a kiszabott feladattal, nem képes 

megtenni; mint arra „Istenem... bocsássa meg... a bűnömet!" (Sánta 1967, 289) 

felkiáltásából következtetni lehet, számára a tett szimbolikus jelentősége egy olyan keresztény 

erkölcs szerint értelmeződik, mely alapján saját életét is élni próbálja. Gyurica Gyugyu-

Tomóceuszkakatiti allegóriája is ezért okoz álmatlan éjszakát és fejtörést neki, mert hitét és 

vágyait képtelen összeegyeztetni. A választás elvi lehetőségével szembesülve képtelen az 

elvei szerinti, jót" választani, s valószínű, hogy — mint arra végső döntése utáni imádsága is 

utal — az adott helyzetet a választása miatt ráháruló isteni büntetésként értelmezi: 

Amikor aztán — nagyon későn, éjfél bőven elmúlt már — meghallotta az asszony 
egyenletes lélegzését, akkor felkelt, és óvatosan mozogva letérdelt az ágya elé, ott, 
ahol éppen kilépett az ágyból. Imádkozni kezdett úgy, ahogyan gyermekkorától 
szokta, de most meggyónta a gyengeségét, és kérte az Isten bocsánatát — 
elszorult torokkal és forró homlokkal —, amiért végérvényesen 

Tomóceuszkakatitit választotta, mert hiába, gyenge az ember, és ezt senki nem 
tudja jobban, mint maga az Isten! (Sánta 1967,125) 

Kovács szinte megtestesíti azt az apóriát, melyet Hillis Miller a következőképpen fogalmaz 

meg: „De Man szerint az igaz és hamis kategóriái sohasem egyeztethetők össze a helyes és 

helytelen kategóriáival, mégis mindegyikük érték, abban az értelemben, hogy megőrzésük 

feltétlen követelmény. Bizonyára mindenki igaz emberként kíván élni, és helyesen akar 

cselekedni, de de Man szerint e két követelménynek egyszerre megfelelni lehetetlen. Egy 

állítás lehet igaz, de nem lehet helyes is, vagy lehet helyes, de akkor nem lehet igaz, de 

egyszerre igaz és helyes nem lehet." (Miller 1987, 49) Kovács története kétszer is szembesíti 

őt ezzel az apóriával; először Gyurica története révén, vagyis egy kimondottan allegorizáló, 

ám az intradiegetikus referencialitásra igényt tartó szöveggel,8 majd abban a jelenetben, 

melyben felszólítják a pofozásra, s amit akár „erősen" referenciális helyzetnek is 

nevezhetnénk. A két jelenet közötti összefüggést éppen a referencialitás komolyan vétele, 

Kovács élettörténetében végig jelen lévő hangsúlyos szerepe adja. A viszony a két jelenet 

között azonban ismét csak nem egyértelmű. Ami az egyik szituációban a gyengeség vagy a 

vágy erejének felismerése, az a másikban a keresztény erkölcs szerint felfogott etikai 

cselekvés passzív betelj esítéseként, a büntetés elfogadásaként, vezeklésként, áldozatként, 

vagy akár — mint ahogy arra a narrátori közbevetés: „felordított, mint ahogyan a tébolyultak 

8 Lásd Gyurica Királyhoz intézett kiszólását: „Magát meg fogja lepni, kedves ejrópai barátom, hogy mennyire 
létezik ez a sziget!" (Sánta 1967, 80) 
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ordíthatnak", (Sánta 1967, 289) következtetni enged — az őrület első jeleként is értelmezhető. 

Kovács történetében a referencialitás tehát mindig „negatívan" jelenik meg; a vágyak nem 

találják tárgyukat, és csak az amorális választáson keresztül lennének képesek teljesülni az 

allegória szó szerinti, tematikus és egyben „szigorúan" fiktív történetében — 

Tomóceuszkakatiti választása révén. Ebben az intradiegetikus referencialitásban pedig már 

eleve kódolva van a cselekvés morális aspektusa, mely megakadályozza a cselekvés „tiszta" 

referencialitását: Kovács képtelen saját életét mentendő a megkínzott férfit pofon ütni. Maga 

az élettörténet így képtelen önnön referencialitásával, aktuális „itt és mostjával", történeti 

eshetőségeivel és esetlegességeivel elszámolni másképp, mint a moralitás teleológiájában: a 

referencialitás — annak ellenére, hogy Kovács vágyaiban megfogalmazódik — csupán 

referenciálisan el nem követett bűnök formájában jelenhet meg történetében. Zavar marad, de 

épp olyan könnyen kiküszöbölhető, mint — az allegorikus alakká átlényegülő — Kovács, aki 

inkább saját létezését adja fel, mintsem az őt meghatározó imperatívusz ellenében 

cselekedjen. 

Az intradiegetikus referencialitás felfogásának és élettörténetben való 

szerepeltetésének másik végpontja a könyvügynök. Az ő történetében az anyagi 

valóságnak — legyen szó akár borjúszegyről, akár könyvekről — és a rá utaló, az 

élettörténetben fontos referencialitásnak jelentős szerep jut. Királynak a Gyugyu-

Tomóceuszkakatiti allegóriához és a pofon próbatételéhez való viszonyulása a Kovácséval 

éppen ellenkező. Az allegória által felvetett etikai imperatívusz kérdését és a referencialitáson 

keresztüli személyes megszólítottságot tagadni igyekszik, míg a próbatétel során megkísérli 

pofon ütni a haldoklót, s szándékának kivitelezésében csak Béla kolléga akadályozza meg. 

Esetében az etika a referencialitás zavara, amennyiben azzal kénytelen szembesülni, hogy a 

saját vágyai kielégítésével szemben az általa alábecsült, de az általa is hivatkozott lelki 

ökonómiában fontos szereppel bíró lelkiismeret átveszi a törvény-etika helyét, s ezáltal saját 

lelki valóságának a materiális valósággal egyenértékű részévé válik: 

S ami betetőzi az egész históriát — ami tragédia tulajdonképpen, méghozzá 
mindannyiunk tragédiája — az az, hogy már nem is kell a szokás törvényére 
függesztenünk a szemeinket, mert a rohadt törvény belefészkelődik a legkisebb 
porcikánkba, átjár, mint az itatóst a tinta, belém költözik, és olyan 
elválaszthatatlan részemmé válik a nyomorult, mint a vesém vagy az 
anyajegyeim, vagy maga a- gyomorsavam. És így vagyunk mindennel. (Sánta 
1967,162-163) 

Vagyis a test közvetlen referencialitása utat enged az etika metaforikájának. így bár látszólag 

Kovács és Király egymással homlokegyenest ellentmondó erkölcsi beállítódásról tesznek 
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tanúbizonyságot, felfogásuk annyiban tekinthető egymáshoz közelinek, hogy az erkölcsi 

allegóriának és a referencialitásnak a hierarchiáját a nézeteik komolyságát számon kérő 

próbatétel felborítani látszik: Kovács képtelen megütni a haldoklót, mert ez ellentmond 

erkölcsi felfogásának, Királyt pedig barátja, Béla kollega akadályozza meg a tett kivitelében. 

Mielőtt ezt a momentumot értelmezném, a kocsmáros élettörténetét vizsgálnám meg 

közelebbről, mivel közbeavatkozása és a mögötte rejlő lehetséges intenciók némi 

magyarázatra szorulnak. 

Mint arra több kortárs értelmező is utal, Béla kollega szerepe a regényben 

meglehetősen ellentmondásos. Annak tükrében, hogy erős konformizmus jellemzi és „a 

tartozik-követel szemlélet alapján rendezi be életét", (Vasy 1975, 85-86) meglepőnek tűnik, 

hogy nem csupán Királyt akadályozza meg abban, hogy a haldoklót pofon üsse, hanem a 

nyilasoknak is ellenszegül. Mint arra azonban Vasy egy lábjegyzetben utal, (Vasy 1975, 96, n. 

66) ennek oka az lehet, hogy Béla kollega a többiekkel ellentétben ismeri a haldoklót. Ennek a 

lehetőségnek a jelentősége nem elhanyagolható az értelmezés szempontjából. Ha ugyanis 

elfogadjuk, hogy a kocsmáros ellenszegülése a haldoklóval való személyes ismeretségének 

köszönhető (Vasy értelmezése szerint a megkínzott Béla kollega szomszédjával lenne 

azonosítható), akkor beláthatjuk, hogy meglehetősen „pragmatista" életben maradási 

stratégiája csak addig a határig terjed, melyet a személyes viszonyok, a másikkal szemben 

érzett felelősség jelöl ki. A másiknak arca van, s ennek az arcnak a megütése nem csupán a 

túléléshez nélkülözhetetlen aktus, hanem annak az énnek a megsértése, mely legyen bár de 

Man szerint egy nyelvi apória változata, a kocsmáros számára mégis olyan jelentőséggel bír, 

hogy az adott körülmények között etikusnak tartható, s egyben saját életvezetési elvei szerint 

esztelennek mondható magatartásra készteti. 

Ennek fényében az a tény, hogy Béla kollega Királyt visszatartja, mikor az a haldokló 

pofonütésére készül, akkor a hozzá hasonló elveket valló, s őt a korábbi beszélgetések során is 

támogató könyvárust tulajdonképpen saját személyesség-felfogása mellett kötelezi el 

erőszakosan. A beszélgetések során Béla kollega és Király kölcsönösen igyekeznek egymást 

és a körülöttük ülőket elképzeléseik helyességében megerősíteni, vagyis — a Király által 

hivatkozott freudi terminológia szerint — egy én-ideál építgetésében és megóvásában vesznek 

részt. Fontos felhívni a figyelmet ennek az én-ideálnak egy lehetséges kollektív vetületére. „A 

kollektív ideál az egyéni »én-ideálok« konvergenciájából meríti erejét: »...bizonyos számú 

individuum [...] egy és ugyanazon tárgyat állított eszményi énjének helyébe, és ennek 

következtében énjükben azonosultak egymássak; és megfordítva: ezek az egyének a 

szülőkkel, a nevelőkkel való azonosulás folytán bizonyos számú közösségi ideál 
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letéteményesei: »Minden egyén több csoport tagja, az azonosulással többféle kötöttségben él, 

és én-ideálját a legkülönbözőbb minták szerint építette fel«", írja Laplanche és Pontalis Freud 

Tömeglélektan és én-analízis című munkájára hivatkozva. Majd az én-ideál fogalmának 

történeti alakulását nyomon követve a következőket teszik hozzá: lélekelemzés legújabb 

eredményei (1932) című munkájában Freud újfajta megkülönböztetést vezet be: a felettes én 

három funkciót magába foglaló struktúraként jelenik meg: »az önmegfigyelés, a lelkiismeret 

és az eszmény szerepe«. E két utóbbi funkció elkülönítése jól látható azokban a 

különbségekben, amelyeket Freud a bűntudat és a kisebbségi érzés között igyekszik 

megállapítani". (Laplanche — Pontalis 1994, 155) A lelkiismeret szerepe tehát nem 

korlátozható csupán az egyes szereplők elszigetelt jellemként való felfogására, hanem 

mindenképpen társas és társadalmi jelenségként kell megértenünk; s ennek megfelelően nem 

szabad eltekintenünk az erkölcsiségnek, a lelkiismeretnek és a tiszteletnek a társas 

kapcsolatokban betöltött szerepéről. Mint ahogyan azt a regény meglehetősen visszafogott 

narrátora is megjegyzi: 

Az olvasó nyilván tisztában van már azzal, hogy dacára az olyanfajta 
megszólításoknak, mint Kovács úr, uram, és kedves barátom, meg a gyakori és 
különböző udvariaskodások, mint: ha megengedi megjegyeznem, ha szabadna a 
figyelmét kémem és hasonlók, tehát ezek ellenére olyan társasággal van dolga, 
melyben régóta ismeri mindenki egymást. Az effajta emberek lélektanát ismerve, 
az ilyenfajta embereknek, mint amilyenekkel e történetben van dolgunk, a 
szokásait és apró allűrjeit ismerve, tudhatjuk, hogy az érintkezésnek ez a formája 
igen erős összeszokottságot, szeretetet és megbecsülést takar. (Sánta 1967, 71-72) 

Ez azt is jelenti, hogy míg Kovács esetében a referencialitás egy vallási-morális allegórián 

belül oldódik fel, addig Béla kollega és Király viszonyában a referencialitás valamiféle „én" 

kollektív felfogása mentén transzponálódik a személyesség alapján felfogott etikai diskurzus 

keretei közé. Ennek az ironikus kritikáját igyekszik adni Gyurica órásmester. 

I R Ó N I A 

A Gyurica által képviselt irónia talán legszellemesebb és legmarkánsabb 

megnyilvánulása az a jelenet, amikor az órásmester Készei „emberséges" fogadtatása rímelve 

azt a csupán üres szavakban megnyilvánuló humanitáseszményt kezdi ki, melyet Király és 

társai hangoztatnak. Mint arra már utaltam, a Király, Béla kollega és Kovács által elmesélt 
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példázatoknak a visszatérő motívuma a bűn és bűntelenség szembeállítása, az egyén (értsd 

beszélő és hallgatósága) lelkiismeretének megnyugtatása: 

— Azt mondom én — emelte fel jelentőségteljesen az ujját Svung —, hogy 
legjobb olyan egyszerű embernek lenni, amilyenek mi vagyunk! Ha valami biztos, 
akkor az, hogy nekünk aztán senki miatt sincs lelkiismeret-furdalásunk. Miért is 
lenne? (Sánta 1967, 40-41) 

Az idézetben meglehetősen beszédes az az elszólás, hogy „senki miatt sincs lelkiismeret-

furdalásunk", hiszen jelzi, hogy a beszélgetés a holokauszt témája körül folyik, mint ahogyan 

azt Béla kolléga jelzi is az est kezdetén: „Annyi szent — mondta a vendéglős —, hogy ebben 

a világban már minden megtörténhet. Ha azok odakint szappant főzhetnek emberekből, akkor 

velünk is azt zabáltathatnak, amit éppenséggel akarnak..." (Sánta 1967, 10) Később Király is 

említi a témát, röviddel azután, hogy lelkiismeretét megnyugtatta: „Mondja meg igaz lelkére 

Kovács úr! Főztek valamikor is szappant emberek húsából meg csontjából? Pedig ma már 

igazán mindenki ismeri Krisztus tanításait?" (Sánta 1867, 52) 

A „klasszikusnak" mondható példázatokkal ellentétben a kocsmai asztaltársaság 

tagjainak történetei épphogy a lelkiismeret hangjának beszédes elhallgattatására törekszenek, 

mintegy el-beszélik azt. Amennyiben példázatokként értelmezzük őket, funkciójuk ironikus, 

hiszen az illokúciós aktus (a helyes cselekedetek megfogalmazása) tulajdonképpen kiváltja 

magukat a helyes cselekedeteket; az ember ezekben a beszédekben etikus-erkölcsi lényként 

határozódna meg, ez alkotná ember mivoltát, és közben kiderül, hogy a beszéd, a nyelv, mely 

ezeknek a cselekedeteknek megfogalmazására lenne hivatott, lehetetlen vagy kvázi-aktusokká 

teszi a beszélő megnyilvánulásait az általa megfogalmazott kritériumok alapján. Amikor 

Svung előzékenyen lesegíti a hadirokkant fényképész kabátját, saját tettét emberségének 

bizonyítékaként állítja be: „Emberek vagyunk, kérem!" (Sánta 1967, 29) Amikor azonban 

Gyurica az illem szabályait áthágva hangosan szellent, leginkább ő van felháborodva: 

„Komolyan mondom, hogy maga rosszabb egy vásott kölyöknél! Hát legyen már egy kis 

tapintat magában, ha más nincs is ... Annyit kívánunk csak, hogy legyen már egyszer 

tekintettel az emberekre [!] egy kissé!" (Sánta 1967, 64) Ha közelebbről megvizsgáljuk ennek 

az „illetlen aktusnak" a szövegkörnyezetét, abból az is kiderül, hogy Gyurica viselkedése nem 

csupán a társas illemszabályok megsértéseként értelmezhető, hanem Svungnak „Emberek 

vagyunk, kérem!" felkiáltására is'reagálhat, hiszen Gyurica azon kijelentését követi, mellyel 

Svung etikai okfejtését minősíti: 
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Hát akkor már inkább van nekem annyi eszem meg becsületem, hogy azt 
mondjam, amit a közlegény mond nagyon okosan: nincs nekem semmi szavam, s 
nem én vagyok a világ teteje... 

Kovács elgondolkodva bólogatott: 
— Pontosan így van minden! Ugye milyen egyszerű? — nézett Gyuricára. 
— Még annál is egyszerűbb! — mondta az órás, s hátradőlve a székén felemelte 

a fél fenekét, és jól hallhatóan szellentett. (Sánta 1967, 62-63) 

Svung az illem megsértését teszi szóvá, s nem veszi észre, hogy gondolatainak 

érthetősége és „egyszerűsége" kérdőjéleződik meg azáltal, hogy kiderül: megfogalmazásukra 

semmiféle szükség nincs, vagy pontosabban nem tartalmuk az, ami megfogalmazásukra 

késztet. Svung kijelentéseinek — Gyurica „csattanós" érvét figyelembe véve—éppen azért 

nincs értelme, mert túlságosan is érthetők. Vagyis arról van szó, hogy Svung — vagy 

nevezzük inkább Királynak — nyelvi megnyilvánulásaiban a lokúciós aktus sokkal 

hangsúlyosabb az illokúciós aktusnál, amire abból következtethetünk, ha Gyurica 

„megnyilvánulását" Király monológjára adott válaszként, annak hatásaként értelmezzük. Ez a 

helyzet már csak azért is ironikus, mivel az elvileg jelentéssel telített nyelvi aktusról 

kiderülhet, hogy nem jelentéssel, csupán az idő múlatásának funkciójával bír, s egyszerű 

lokúciós aktusként funkcionál, míg az „egyszerű lokúciós aktus" — a szellentés — hirtelen 

kritikai megjegyzéssé válik. Mindez azért történhet meg, mert — mint ahogyan e két 

megnyilvánulásból is láthatjuk — a helyes cselekedetek nem csupán az etika vagy az erkölcs, 

hanem az etikett, a társas viselkedés szabályai, az illendőség felől is értelmeződhetnek, és 

Svung esetében értelmeződnek is. Az emberség eszménye így erősen összefonódik a 

társadalom elvárásainak rendszerével, és ez a tény rávilágít az etika és az erkölcs társadalmi 

osztályok, korok szerinti szabályozottságára is. Gyurica kritikája ennek megfelelően többek 

között az etika történetiségét kívánja kijátszani az érvényben levő etika ellen. Ennek nyomait 

példázatában is megtalálhatjuk, mert Tomóceuszkakatiti tetteinek leírásakor hangsúlyozza azt 

a „tényt", hogy a zsarnok „korának erkölcse szerint cselekedett". (Sánta 1967, 88) A példázat 

történetisége azonban éppen azt a célt szolgálja, hogy az egyén tetteit, választását az „itt és 

mostban" legyen képes felvállalni, s felismerje annak következményét, hogy ő maga is a — 

többek között az etikát is meghatározó — történetiség és saját történetének terméke. Ez azt is 

jelenti, hogy a történetiség és a személyes élettörténet áthágják a példázat kereteit, 

amennyiben lehetőséget adnak a történet logikájának és a példázat érvelésének az 

esetlegességen keresztüli megbontására. Ezt az esetlegességet a kocsmába betévedő Készei 

képviseli, s ahogyan ő értelmezi Gyurica példázatát, ismét visszavezet a referencialitás 

problémájához. 
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A referencialitás ezen esetével kapcsolatban az idézett de Man passzus kapcsán ki kell 

térnünk a referencialitás megbízhatóságának kérdésére. A regényben az elvont kérdések 

szükségszerű referenciális mivoltát egy nyelvi zavar, egy félreértés idézi elő, amennyiben 

elfogadjuk azt, hogy Készei azért jelenti fel az asztaltársaság többi tagját, mert Gyurica 

kijelentését, miszerint ő hazudna, „félreérti". Ez a nyelvi zavar referenciális, amennyiben 

Készei Gyurica kijelentését önmagára vonatkoztatva érti meg és nem pedig retorikusán: mint 

olyan beszéd-aktust, mely kijelentésének komolyságát és megfontoltságát vonja kétségbe és 

teszteli is egyben a kiváltott reakciók visszajelzésein keresztül. Mint ahogy arra Béla kollega 

is felhívja a figyelmet azt a személyességet kiemelve a válaszadással kapcsolatban, melyet 

korábban Készei hangsúlyozott: 

— Nem mindegy magának, hogy én elhiszem-e vagy sem? Ez a fontos magának 
vagy az, hogy maga választott? Mit akar még? 

— Hiszi vagy nem hiszi? — koppantottá újra a földhöz a lábát Készei. Sápadt 
volt, minden vér eltűnt az arcából. 

— Nézze! — mondta kis szünet után a vendéglős. — Először is legyen 
nyugodtabb, és ne csapkodjon! Másodszor: én nem tudok senkinek a bírája lenni, 
én vendéglős vagyok és nem püspök! 

— Szóval nem válaszol kereken, ahogyan emberhez illő? 
A vendéglős oldalra biccentette a fejét. Aztán csendesen azt mondta: 
— Én nem bántottam meg magát, tisztelt vendég úr! Tehát maga se bántson 

engem! Harmadszor pedig: akinek igaza van, az nem kiabál! Most már azt is 
megmondom magának, hogy aki olyan erőszakos és ideges, mint maga most, 
abbul nehezen lenne jó Gyugyu! A Gyugyunak olyannak kellene lennie, mint... 

Nem tudta, mit mondjon, elhallgatott. (Sánta 1967,107-108) 

A kocsmáros arra hívja fel Készei figyelmét, hogy választása ugyan helyes, hiszen a „jót" 

választotta, de nem „igaz", mivel nem tűnik hitelesnek. Mint azt Miller a korábban már 

idézett passzusban kiemeli, az igaz és a hamis kategóriái sohasem egyeztethetők össze a 

helyes és helytelen kategóriáival. (Miller 1987, 49) Ezzel a kijelentéssel azonban Miller 

többet mond mint de Man, aki azt állítja, hogy „az igazság és hamisság kategóriáinak a helyes 

és helytelen értékeivel való összekapcsolása szétbomlik, s ez döntő hatással van a narráció 

ökonómiájára", (de Man 1999, 278) Hasonlóan, Béla kollega fentebb idézet kijelentésével 

Gyuricának azt a korábbi megjegyzését fejti ki, melyben így vigasztalja a fényképészt: „De ne 

csináljon belőle [abból, hogy hazudott] nagy ügyet. Mindenkivel megeshet." (Sánta 1967, 

106) Azzal, hogy Miller vagy Béla kollega többet mondanak mint de Man vagy Gyurica, 

egyben lehetőségeket zárnak ki, amennyiben magyarázatuk eleve eldönti, hogy az igazság és 

a hamisság hogyan kapcsolódik a jóhoz és a rosszhoz. Gyurica ugyanis nem ítéli meg vagy el 
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Készeit, hiszen azzal, hogy szinte vigasztalja, „mindenkivel megeshet", éppen ennek az 

értelmezésnek a lehetőségét gyengíti. 

Ez a Készeivel lejátszódó epizód emeli be a történetbe közvetlenül az intradiegetikus 

referencialitás egy másik szintjét, melynek fenyegetése mindvégig jelen volt a beszélgetésben, 

mint arra a kocsmába mintegy „váratlanul" betoppanó nyilasok is utalnak. Mielőtt azonban a 

referencia egy olyan egyszerű felfogását vennénk alapul, miszerint a nyilasok jelenléte 

egyszerűen egy történelmi szituációba való behelyezését jelentené a cselekménynek, mely a 

történet értelmezését oly módon határozná meg, hogy a történelem egyszerű díszletté 

minősülne, vagy hűen ábrázolódna a regény konvenciói vagy egy történelem-felfogás által 

meghatározott módon, inkább vegyük szemügyre, hogy milyen képet fest Sánta ennek a 

hatalomnak az anatómiájáról. Ennek a hatalomnak talán legmarkánsabb képviselője a 

kegyetlen és embertelen fogdmeg és a „megtévedt bölcsészfiú" mellett a civil ruhás nyilas, 

aki nem csupán megjeleníti a hatalmat, hanem annak ideológiáját is szavakba önti. Ez a 

hatalom, elmondása szerint, egy pedagógiai elképzelés mentén működik, mely a „kisember" 

természetrajzára épít. Korábban már idéztem az alábbi passzust a recepcióval kapcsolatban, 

de itt az ideje a regényben betöltött szerepét is közelebbről szemügyre venni: 

Halottakat produkálni könnyű-de olyan halottakat, amelyek esznek, isznak 
dolgoznak, és úgy tudják befogni a szájukat, mint egy valóságos és originál halott, 
az már nehezebb dolog! Magának nem komilfó hullákra van szüksége, hanem 
élőkre, akik úgy engedelmeskednek és úgy fogják be a szájukat, mint a hullák! 
Vagyis maga pedagógiából ver, és nem azért mert... — hagyja azt az újságoknak 
meg a szónokoknak! Persze — mondhatná — bárkit behozhatunk akkor az 
utcáról, és futószalagon sorba verhetjük őket, akár csináltak valamit, akár nem! 
Akkor viszont nem ismeri maga ezeknek az emberkéknek az életfilozófiáját? 
Tudja, hogy hogyan vélekednek és hogyan gondolkodnak ezek az életről, és 
önmaguk felől? 

Fejét magasra emelte, szemét a mennyezetre függesztette, és mint valami 
memoritert, mondani kezdte: 

— Mi kis semmik és senkik vagyunk! Semmi beleszólásunk a világ dolgaiba! 
Esetleg — mert nagyon kedvelik az ilyen fordulatot — kis légypiszkok vagyunk a 
világ asztalán! Egyetlen jogunk van: befogni a szánkat! Kuss! A nagyfejűek azt 
csinálnak velünk, amit akarnak. Ki vagyunk szolgáltatva nekik kényükre
kedvükre! Ha tehetünk valamit, az nem egyéb, mint behúzni a fejünket,̂  hadd 
menjen el a fejünk felett a történelem, s mi maradjunk észrevétlenek! És így 
tovább ... és így tovább ... Nos, hát akkor! Magának nem egyéb a dolga, mint 
bebizonyítani nekik, hogy ez valóban így van! (Sánta 1967, 260-61) 

Itt nem csupán az intradiegetikus referencialitás egyfajta naiv, nyelven kívüli „világként" való 

felfogásáról beszélhetünk, hanem a referencialitást, de Mannel szólva „diskurzív 

modalitásként" kell megközelítenünk. Ez a diskurzív modalitás pedig egyfajta pszichológiára 
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épít, amennyiben a hatalom gyakorlásához, az egyén befolyásolásához és kontrollálásához 

szükség van ennek az egyénnek a pszichológiai leírására. Ahogyan azonban Gyurica és a 

többiek történetében ennek a hatalomnak az aktív megnyilvánulása hordozza az esetlegességet 

a kocsmába betoppanó nyilasok és Készei feljelentése révén, úgy Gyurica „személyisége" 

jelenti a hatalmi gépezetben azt a hibát, mellyel látszólag képes megbirkózni (Gyurica pofon 

üti a haldoklót), de amely egyben a hatalom gyakorlásának sikertelenségét vonja maga után (a 

többiek nem teszik ezt meg, és Gyurica kiszabadulása vélelmezhetően a hatalom által üldözött 

szülők gyerekeinek megmenekülésével jár). 

Az irónia itt tehát a történetiség és a történetszerűség problematikájában úgy 

kapcsolódik az egyén és a hatalom viszonyához, hogy az egyik felől a másik mindig az 

olvashatatlanság és értelmezhetetlenség veszélyét hordozza magában; az egyén képtelen az őt 

létrehozó és körülölelő hatalmi viszonyokat mindenre kiterjedően értelmezni, a hatalom 

gyakorlása pedig képtelen a személyiség egyedi, de semmiképpen nem individuális 

esetlegességével számot vetni. Mindezt a retorika de man-i apóriájának a hatalom és a 

történetiség mentén történő újrafogalmazásaként is érthetjük, amennyiben de Mannek az 

irónia és a történetiség kapcsolatáról szóló gondolatait a hatalom gyakorlásának 

performativitására vonatkoztatjuk: 

Nem számít, hogy milyen fejlettségi szinten próbálkozunk konstruálni — vagyis 
narratív mintába szőni — valamit, kísérleteinket érvényteleníti, megszakítja, 
felforgatja minden ehhez hasonló szöveg. Ennek eredményeként a fentihez 
hasonló szöveg [Schlegel „Über die Unverstandlichkeit" című írására történő 
hivatkozás az eredetiben] fölöttébb megnehezíti egy olyan történetírás, a 
történelem egy olyan rendszerének létrehozását is, amely védettséget élvezhetne 
az iróniával szemben. Friedrich Schlegel összes értelmezője érezte ezt, s éppen 
ezért kellett mindannyiuknak (és ebbe a körbe Kirkegaardot is beleértjük) a 
történelmet egy ilyen irónia elleni védekezés instancia] aként segítségül hívniuk. 
Történelem és irónia látszólag izgalmas módon kapcsolódnak egymáshoz. 
Fejtegetéseink folytatása történelem és irónia viszonyának vizsgálata lehetne, ám 
e kérdés boncolgatásába akkor vághatunk bele, ha már behatóbban tisztáztuk a 
performatív retorikának nevezhető terület bonyodalmait, (de Man 2000, 203) 

Ennek a területnek a feltárása pedig a Sánta regény egyik tanulsága szerint a magán- és a 

közszféra átpolitizált kapcsolatának a vizsgálatát is magába kell, hogy foglalja, hiszen a 

regényben a hatalmi retorikák működése — ideértve Gyurica példázatát és a regényt mint 

példázatot is — éppen ezen áll vagy bukik. 

35 



R E F E R E N C I A L I T Á S É S R E C E P C I Ó T Ö R T É N E T 

A hatalmi retorikák — vagy éppen a retorika — működése nem választható le a 

referencialitásról, mely a Sánta regény alapján a retorika vagy éppen az olvasat 

történetiségeként is értelmezhető. Nem kell megerőltető fejszámolást végezni ugyanis, hogy a 

regény történeti referenciáját időben elhelyezve kiderüljön: a regényben megmentett 

gyermekek a regény 1963-as megjelenése idején az 1956-ot átélt fiatal generáció képviselői 

lennének. Ha valóban létezik valamiféle párhuzam az ötvenes évek hatalmi gyakorlata és a 

nyilasuralom között, akkor ez a regény által mégoly hipotetikusan tételezett, de történetileg 

nagyon is valósan létező generáció élettapasztalatánál fogva képes felfedezni — s talán nem 

túl merész azt állítani, hogy megérteni — a referencialitás eme Játékát". Ezen a ponton— a 

hipotetikusan feltételezett olvasóban, aki gyermekként átélte a világháborút, majd fiatalként 

az '50-es éveket — konvergál az intra- és extradiegetikus referencialitás. A konvergencia és a 

különböző történeti időszakok feltételezett hasonlósága azért lehet fontos, mert a nyilasuralom 

és az '50-es évek első felének összevetése 1963-ban — mikor is a hivatalos ideológia nem 

választja le a rákosizmust és a sztálinizmust a kádárizmusról — a rendszerről mondott 

implicit kritikává avatja Az ötödik pecsétet. Már Fenyő kritikájából is kiderülhetett, hogy „a 

korábbi vezetés hibái a kádárista értelmezés szerint sohasem álltak rendszerré össze", s Kádár 

véleménye szerint „a személyek által elkövetett hibákat a párt kiküszöbölte, és elmondhatja, 

hogy helyreállította a kommunista rendszer folytonosságát". (Kalmár 1998, 39-40)9 

Ez a több történeti idősíkot egymásra vetítő „referenciális zavar" robbantja ki tehát az 

értelmezési vitát, s ennek segítségével tesz pontot eme vita végére Sánta monográfusa, Vasy 

Ferenc is 1975-ben, amikor Sartre A fal című novellájával összehasonlítva a regény kapcsán 

annak optimista kicsengését hangsúlyozza; Gyurica megmenti a gyerekeket, s azok az általa 

említett szebb jövő birtokosai lehetnek — s lesznek is majd az értelmezés jelenében. Az 

értelmezés jelenének vélelme azonban Vasy érvelésében az általános és az egyedi között 

ingadozó kettősségben rejlik: 

Mennyire más Az ötödik pecsét börtönjelenete [Sartre novellájához képest]. A 
rabok itt nem voltak fegyveres ellenállók, nem cselekedtek semmit. Itt is 

9 A Kádár-rendszemek a Rákosi-rendszerrel való „folytonossága" vita tárgyát képezi, s különösen nehéz tisztán 
látni a rendszer — és benne az irodalom intézményeinek — „szanálása" kapcsán, melyet Kalmár Melinda 1956 
és 1962 közöttre tesz. (Kalmár 1998, 79-83) Igaz ugyan, hogy a jelentősebb változások lezárulnak az MSZMP 
VIII. kongresszusával, mely értékeli a koncepciós pereket és a személyi kultuszt, de az irodalom ideológiai 
vezető szerepének elvesztése egyben magának az irodalomnak a viszonylagos depolitizálásával is jár, s ebben a 
kontextusban a Sánta-regény fogadtatása — az érzékeny politikai témákkal való kapcsolata révén — érthető. 
Lásd: Kalmár 1998, 115. 
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választaniuk kell, s a szituáció itt is reális. De Sánta hősei nem a világ 
abszurditását ismerik fel, hanem az adott világét. A halál árnyékában nem az élet 
értelmetlensége, hanem ellenkezőleg, az értelmes élet szépsége lesz a fontos a 
számukra... Sánta nem az ember absztrakt, „létbevetett" fogalmával dolgozik, 
hanem a társadalomban létező emberi és nem emberi kibékíthetetlen ellentétével. 
(Vasy 1975, 104-105) 

Vagyis a történetileg adott mellett létezik az élet, az értelmes élet szépsége — s ennek a 

hitnek megtestesítői a regényben a kocsmai asztaltársaság tagjai. A hit megtestesítőin túl 

azonban magának az „értelmes életnek" is vannak még letéteményesei —• a gyerekek. Vasy 

szerint különösen így van ez a Gyurica által megszólított Éva esetében, aki — talán kissé 

meglepő módon — az általános megtestesítője csupán: „Ezzel a két — a példázatból 

következő — de ellenszenvesnek bemutatott látomással [Készei és Király] felesel egy 

harmadik — „racionalista" — látomás: Gyurica beszéde Évához. Már a lány neve is az „örök 

női"-re utal, s a látomás általános érvényét növeli az is, hogy nem tudjuk meg, saját 

gyermeke-e Éva Gyuricának. Mert mindegy. Nő, aki édesanya lesz, az élet megőrzésének 

szimbóluma, akit mindenkinek tisztelnie kell." (Vasy 1975, 94) Az azonban, hogy a regény 

szereplői allegorikusán (Vasy szavaival szimbolikusként) vagy karakterként (referenciálisan) 

értelmeződnek, mindig politikai és egyben etikai kérdés marad. Vasy értelmezése ugyanis úgy 

„menti meg" Sánta regényét az „egzisztencializmus" vádjától, hogy a referenciális olvasat(ok) 

lehetősége által kiváltott értelmezési vitát egy (a kor hivatalos ideológiája szerint politikailag 

korrekt) allegorikus olvasatban igyekszik feloldani. Ebben az olvasatban a magánszféra a 

közszféra allegóriájává válik; az egyéni élettörténetek a regény történetének alárendelődve a 

morál és az etika kifejeződésévé válnak. Ebben a folyamatban mind az intra-, mind az 

extradiegetikus referencialitás a politikailag is releváns kérdésekkel együtt tűnik el, s „a 

megsértett világrendrend helyreáll". (Vasy 1975, 100) 

Éva karaktere azonban nem redukálható arra a szerepre, melybe Vasy igyekszik 

belegyömöszölni őt. Gyurica tanbeszéde ugyan valóban az anyaság és a vele járó tisztelet, a 

neki tulajdonított érzékenység és tekintély ígéretével igyekszik megnyugtatni a kislányt, s 

még azt is feltételezhetjük, hogy ő maga hisz az általa elmondottakban, de a lány válasza 

legalábbis kétségessé teszi, hogy megértette és elfogadta-e a Gyurica által mondottakat: 

A lány nézte a férfi arcát, és meghajtotta a fejét. 
— Ugye hiszel benne? — kérdezte Gyurica. 
A lány nem válaszolt. 
— Hiszel benne? 
A lány összeszorította a száját. Ajkai remegni kezdtek, és remegni kezdett az 

egész arca. A tiszta és érintetlen arc meggyűrődött, a szemek rebbenve majd 
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remegve lezárultak. Sírni kezdett, és megingatta a fejét, hogy nem ... nem hisz 
benne! Az egész testét megrázta a hirtelen zokogás, és leguggolva a férfi elé, fejét 
annak térdére hajtotta. Tenyerét a szájára szorította, hogy elfojtsa a sírását, és ne 
hallja senki. 

Gyurica rátette a tenyerét a lány fejére. Csendesen mondta, küszködve a 
szavakkal: 

— Hinned kell! És tudnod kell, hogy ami ma van a világban, az el fog múlni! 
Semmi sem marad belőle... Ami ma van a világban az az ember ellenére van! Az 
ember jó! Ezért múlik el tőle minden gonosz! A rossz idegen az embertől, olyan 
idegen, mint a betegség, amelyből felgyógyulunk, s amely csak akkor keríthet a 
hatalmába, ha nem vigyázunk magunkra... 

— Én nem akarok hinni semmiben... — mondta a lány, és felcsuklott most már 
szabadon a zokogása. —Én meg akarok halni! Az emberek rosszak és 
kegyetlenek... Ennem akarok élni! (Sánta 1975, 178-179) 

Gyurica a regény végén azért siet haza, hogy Évát és társait mentse, s ebben bizonyára 

szerepet játszik az ő jövőbe vetett hite. Ez a hit erős ugyan, hiszen végül is rábírja őt, hogy 

pofon vágja a haldoklót, de korántsem olyan bizonyos, mint azt az értelmezők többsége, 

többek között Vasy, gondolná. Csakúgy, mint ahogyan a civil ruhás nyilas pedagógiai 

eszmefuttatásánál már láthattuk, Gyurica sem lehet benne bizonyos, hogy Éva elfogadja a 

neki mondottakat, s azokra úgy reagál, ahogyan azt ő szeretné. Vasy értelmezését kérdéssé 

formálva: a korabeli női olvasók vajon mennyiben érezhették át annak az Évának a kétségeit, 

aki üldöztetései közepette nőiségében nem az élet szépségét és jóságát véli felfedezni? Amit 

Vasy az „örök nőiként" értelmez, az — a regény intra- és extradiegetikus referenciális 

utalásait is figyelembe véve — olyan női élettörténetek lehetőségeiként jelenhet meg, melyek 

nem feltétlenül támasztják alá sem az ő, sem Gyurica reményeit.10 

A NEMI S Z E R E P E K K O N T E X T U S A 

Az ötödik pecsét recepciójának története — immár az egyéni élettörténet helyet a 

történetiség szintjén — arról árulkodik, hogy a történetiség és a hozzá szorosan kapcsolódó 

0 Culler dekonstrukcióról szóló könyvében a „Nőként olvasni" fejezetben a következőket írja: „Ezekből a 
különféle írásokból egy általános szerkezet rajzolódik ki. Az első mozzanatban vagy eljárásban, ahol a női 
tapasztalat szolgál az értelmezés szilárd talajául, hamar felfedezzük, hogy ez a tapasztalat nem olyan 
gondolatsor, mely jelen van az olvasó tudatában, miközben a szövegben halad, hanem a »női tapasztalat« — 
saját és mások tapasztalatának — olyan .olvasata vagy interpretációja, mely eleven és termékeny kapcsolatba 

hozható a szöveggel. A második eljárás problémája, hogy hogyan válhat lehetővé a nőként olvasás: eme alapvető 
tapasztalat lehetősége serkenti a megvalósítására irányuló kísérletet. A harmadik eljárásban elhalványul, de 
továbbra is jelen van a tapasztalatra való hivatkozás az inkább az anyai, semmint az apai kapcsolatokra vagy arra 
a marginális női helyzetre és annak tapasztalatára való utalásként, mely egy megváltozott olvasási módot hívhat 
életre. Az olvasói tapasztalathoz való fordulás alkalmat kínál a férfikritika fogalom- és eljárásrendszerének 
kimozdítására vagy lebontására..." (Culler 1997, 87) 
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referencialitás mindenképpen megzavarhatja, megzavarja az allegóriák értelmezését. Ez a 

referenciális zavar azonban nem csupán nyelvi, azaz a retorika apóriájához közvetlenül 

kapcsolható, hanem talán annak alapfeltétele: szükség van egy olyan szubjektumra, mely 

lehet, hogy nehezen ragadható meg elméletileg a fikcionalitáson kívül, de mindenképpen 

számot tart valamiféle referencialitásra, hiszen történetileg és történetszerűen létezik. Ennek 

megfelelően a kezdeti Paul de Man idézetet a következőképpen kellene módosítanunk: „Az 

allegóriák értelmezése mindig etikai jellegű, ahol az a szó, hogy etikai, két különálló 

értékrendszer — szöveg és értelmező — »strukturális interferenciáján jelöli. Az etikának 

ilyen értelemben semmi köze a szöveg tiszta (nyelvi alakzatokként vagy 

hatásmechanizmusként felfogott) retoricitásához vagy a kettő közötti viszonyhoz. Az etikai 

érték annyiban szubjektív, hogy éppen annyira referenciális, mint amennyire retorikai. A 

morál ugyanannak a történetiségnek a terméke, mely egyebek mellett az »embert«, a 

»szerelmet« vagy az ént is életre hívta, s nem tekinthető pusztán emezek okának vagy 

következményének. Az etikai hangnemhez történő átmenet nem pusztán egy nyelvi zavar 

eredménye, hanem a referencialitás szükségszerűségének egy változata. Az etika (mely 

magában kell, hogy foglalja a történetiség és a politikum vizsgálatát is) a diskurzív 

modalitások egyik megkerülhetetlen változata." 

A de Man által csak utalásszerűén jelzett performatív retorika kidolgozásakor tehát 

figyelembe kell venni a szöveg és értelmezőjének viszonyát, a szöveg és az olvasó textuális és 

kontextuális, illetve referenciális státuszát. Sánta regényének elemzésekor elsősorban ezek 

történeti vonatkozásait igyekeztem kiemelni. A referencialitás különböző módozatainak 

elkülönítése révén a szöveg és korabeli kritikusainak olvasata alapján azokra a 

mechanizmusokra szerettem volna felhívni a figyelmet, melyek Az ötödik pecsét diegézisét a 

második világháború történeti kontextusa mellett a regény megjelenésének történeti idejéhez 

kötik, s előidézik azt a referenciális zavart, mely a kritikai fogadtatásban megnyilvánuló 

elutasítást magyarázhatja. Az intra- és extradiegetikus referenciális elemek zavaró egymásba 

fonódása mellett azonban értelmezésemnek van egy másik kontextuális vonatkozása is. A 

regény utolsónak elemzett jelenete kapcsán azt a közhelyes belátást is megfogalmazhatnám, 

hogy az olvasó értelmezésére nem csupán saját történeti kontextusa, s annak referenciális 

elemei lehetnek hatással, hanem — s Éva esetében ez a momentum volt hangsúlyos —• a rá 

osztott nemi szerep és hozzá fűződő viszonya is. Maga de Man ugyan —a performatív 

retorikához hasonlóan — nem tematizálja a nemi szerepnek az olvasásban betöltött lehetséges 

. funkcióit, tanítványa, Barbara Johnson azonban levonja a kérdéskörrel kapcsolatban azokat az 

elméleti tanulságokat, melyek a de man-i performatív retorika megalapozásához és az ehhez 
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szorosan kapcsolódó etikai és politikai kérdések megválaszolásához véleményem szerint 

elengedhetetlenül szükségesek. 

Johnson „Aposztrofalás, animáció és abortusz" (Johnson 2002) című esszéjében 

sajátos kontextusban vizsgálja a retorika, az erőszak és a politikai olvasat kapcsolatát, de Man 

és Culler líra-meghatározásából kiindulva arra a kérdésre kíván választ adni, hogy „az erőszak 

politikája vajon már eleve kódolva van-e a szigorú értelemben vett retorikai alakzatokban", 

illetve „létezik-e inherens kapcsolat a figurális nyelv és az élet és halál kérdése között, a 

figurális nyelv és azon kérdés között, hogy az erőszak ki által sújt le és ki az, aki az erőszakot 

elszenvedi egy adott társadalomban?" (Johnson 2002, 569) Ezen kérdések megválaszolására 

Johnson — de Man példáját követve — a szoros olvasat módszerével verseket értelmez, de az 

értelmezésekből levonható tanulságok — az eredeti kérdések szélesebb kontextusa okán — 

túlmutatnak a líra szigorú formális rendszerén, amennyiben az abortusz körüli vitákkal 

állíthatók párhuzamba: „az abortuszról szóló jogi és erkölcsi vitákban ugyanazon 

terminusokat alkalmazzák, mint amelyeket mi az aposztrofálás alakzatának leírására 

használunk". (Johnson 2002, 576) Ez az egybeesés korántsem tekinthető pusztán a véletlen 

következményének. Az aposztróf és az abortusz-vita középpontjában egyaránt egyfajta 

eldönthetetlenség áll: ki szólít meg kit, hogyan választható el egymástól — ha egyáltalán — a 

megszólaló és a megszólított személye, illetve mikortól tekinthetjük a magzatot személynek, a 

szó összes idevágó következményét is figyelembe véve? A líra esetében a fenti kérdés — 

legalábbis a dekonstruktor számára — egyértelműen nyelvi, retorikai természetű, ám Johnson 

az abortuszról szóló versek kapcsán arra is rávilágít, hogy „az aposztrofáláshoz hasonlatos 

valaminek a retorikai korlátai és lehetőségei által az abortusz melletti és elleni érvek újra és 

újra átstrukturálódnak. Az, hogy az aposztrofálás lehetővé teszi, hogy az élettelent, a holtat, a 

jelen-nem-lévőt megelevenítsük, egyben azt is jelenti, hogy bármikor, amikor egy létező 

megszólíttatik, egyben mindig automatikusan megelevenedik, emberiesül, »meg-személy-

esül«". (Johnson 2002, 575) 

Vagyis az abortusz-vita etikai, filozófiai, teológiai, jogi és politikai diskurzusának 

középpontjában a „személy" meghatározásának retorikai kérdésekhez is kötődő problémája és 

egyben eldönthetetlensége áll, hiszen hogyan lennénk képesek a magzatra (referenciálisan) 

utalni úgy, hogy kijelentésünk vagy éppen kérdésünk nem vonatkozik egyben az anyára is, és 

megfordítva? Figyelembe véve a fentebb emlegetett diskurzusok kuszaságát, Johnsonnak 

valószínűleg igaza van abban, hogy ez politikai kérdés, s talán abban sem téved nagyot, hogy 

„[irodalomelméleti körökben gyakran hangoztatják, hogy az eldönthetetlenségre 

[undecidability] összpontosítani egyet jelent az apolitikussággal. Minden, amit eddig olvastam 
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az abortuszvitáról, ahogy az jelenlegi formájában az Egyesült Államokban folyik, azt a gyanút 

ébreszti bennem, hogy épp ellenkezőleg: az eldönthetetlenség politikai kérdésként létezik. 

Pontosan azért létezik politika, mert létezik eme eldönthetetlenség." (Johnson 2002, 577) Az 

abortusz kérdésének esetében azonban véleményem szerint súlyos hiba lenne de Man alapján 

az eldönthetetlenség kapcsán egyfajta „referenciális eltévelyedésről" beszélni. Sokkal inkább 

arról van szó, hogy — ahogyan a líra, úgy az abortusz kapcsán is — „tisztán kivehető, hogy a 

[költői] hatás jelentős része árnyaltan jelenhet meg azon elvárások alapján, amelyek a [költői] 

hang nemi szerepvállalásán keresztül artikulálódnak. Akár »természet szerint« írnak a férfiak 

és a nők eltérően a halott gyermekekről, akár nem, az anyaság és a halál közti kapcsolatban 

van valami, ami elutasítja azt, hogy ez a kapcsolat kellemesen és konvencionálisan figurális 

maradjon". (Johnson 2002, 581) 

Hogy immár a de Man által is kívánatosnak tartott performatív retorika területén 

parafrazáljam Johnson megállapítását: a figurális nyelv az élet és halál, a hatalom, a 

társadalomban megjelenő erőszak kérdéseihez fűződő inherens kapcsolata révén — hatásait 

tekintve — nem redukálható csupán a tropologikus transzformációk rendszerére. A 

referencialitás elemei — úgymint a történetiség, a hatalmi viszonyok és a velük szoros 

kapcsolatban létező nemi szerepek rendszerei, hogy csak néhányat említsek — nem pusztán 

„eltévelyedésként" jelennek meg a jelentésalkotás „episztemológiailag pontatlan" voltát 

bizonyítandó. De Man életműve — befejezetlensége miatt is — adós marad a performatív 

retorika kidolgozásával, „intenciója azonban e befejezetlenség ellenére is mindenütt 

megjelent, ahol a szubjektivitással kapcsolatban az elmúlt két-három évtizedben 

gondolkodtak. Nemcsak tanítványai, Barbara Johnson, Shoshana Felman, Péter Brooks és 

mások jelentősek ebben, hanem olyan tulajdonképpen nem formalista irányok is, mint a 

posztkoloniális elmélet, az új hisztoricizmus és a posztmodern antropológia" — állítja Bókay 

Antal az Esztétikai ideológiához írott utószavában, (de Man 2000, 235) Fontos azonban 

megjegyezni, hogy mind a tanítványok, mind a „tulajdonképpen nem formalista irányok" 

esetében is inkább történeti folytatólagosság, semmint elméleti folytonosság van de Man 

munkássága és „követőié" között.11 De Man munkái elméletileg hangsúlyossá és világossá 

teszik, hogy a retorikai kérdések megkerülhetetlenek az irodalomról való gondolkodásban, de 

ahhoz, hogy a kritika és az elmélet etikai és politikai felelősséget vállalhasson, de Man 

1 1 Ennek ellentmondó álláspontot fogalmaz meg Walter Benn Michaels, aki azt állítja, hogy „a dekonstrukció az 
újhistorizmus elmélete (semmint alternatívája); [mivel] a dekonstrukció nem csupán azt magyarázza meg, hogy a 
szövegek hogyan tematizálhatják a történelmi múltnak az emlékezetben élő múlttá történő átalakulását, hanem 
hogy a performatívumok által hogyan hozhatják létre magát az átalakulást". (Michaels 1996, 12) Michaels 
azonban már nem csupán de Manre, hanem Shoshana Felmanra hivatkozik, kinek nézeteit tanárának 
elképzeléseitől elméletileg is elhatárolja. 
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példáján okulva a retorikát nem kezelheti a tropologikus transzformációk mindentől független 

rendszereként, egyfajta „transzcendens formalizmust" létrehozva. 

Ettől a felfogástól jelentősen eltér Bókay Antal azon álláspontja, miszerint ,,[a] 

dekonstrukció elveiből következően nem jelenthet megoldást a [„helyes olvasattal" 

kapcsolatos] kérdés esztétikai vagy politikai-társadalmi megválaszolása, az interpretáció 

politikája helyett a dekonstruktor az interpretáció etikáját helyezi középpontba". (Bókay 

1997, 424-425) Majd amikor az újkritikával ismét csak felmerülő párhuzamokat szeretné 

tisztázni, a dekonstrukció etikáját a következőképpen határozza meg: „A dekonstrukció 

olvasatának etikussága nem a nyelvi, objektív struktúrák feltárását jelenti, hanem annak 

kiismerését is, ami ezen struktúrák mögött található, amely az időlegesen megnyugtató 

értelmek igazi hátterét, belső ellentmondásosságát is megmutatja. »Az olvasás, ha nem is 

szükségszerűen vita, de mégis valamiféle érvelés, mert éppen annak ellenére kell működnie, 

amit az ember szeretne, hogy megtörténj en.« Minden retorikai aktus személyes részvétel, 

részvétel a rációval éppúgy, mint a vágyakkal. Etikus az az olvasat, amely képes valamilyen 

közös, mások számára is érdekes, elfogadható retorikai potenciált létezésben tartani, 

felmutatni". (Bókay 1997, 425) Ebben az érvelésben azonban —a pszichoanalitikus 

fogalmak mellett — az újkritika és a dekonstrukció terminusai is összekeverednek, hiszen míg 

a „helyes olvasat" [valid interpretation] kérdése inkább az újkritikáé, addig a dekonstrukció az 

olvashatatlanság12 kérdése kapcsán a lehetséges olvasatok tarthatatlanságáról, 

lezárhatatlanságáról, véglegességéről beszél, s a „helyes" és „helytelen" kifejezéseket 

legfeljebb negatív etikai értelemben használja. (Miller 1987, 59) Mint arra már utaltam 

korábban, a dekonstrukciót nem érdeklik a helyesség [right] és a helytelenség [wrong] etikai 

kategóriái, vagy éppen értékei, sokkal inkább a szöveg „igaz(i)" [true] vagy leginkább 

„hamis" [falsé] retorikai működésmódjaira figyelmez. Talán ez áll a dekonstrukció 

retorikájának „igazi hátterében", és idővel ez kezdi el nyugtalanítani kritikusait, akik — mivel 

hallgatólagosan belátják az álláspontok tarthatatlanságát — inkább helyességük felől 

kezdenek el aggódni, a politikai és etikai felelősség kérdését firtatva. Elfogadható, hogy 

Bókayval szerint ,,[m]inden retorikai aktus személyes részvétel, részvétel a rációval éppúgy, 

mint a vágyakkal". De amikor „valamilyen közös, mások számára is érdekes, elfogadható 

retorikai potenciált" akarunk felmutatni, akkor talán azt is figyelembe kell vennünk, hogy kik 

azok a „mások", s az olvasás etikáját az interszubjektivitás irányába kell elmozdítanunk, 

Bókay a de Man-szöveg magyar fordítását megelőzően az olvashatatlanság helyett az „e/olvashatatlanság" 
terminust használja. 
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annak minden lehetséges aspektusát, így a nemi különbözőséget is figyelembe véve. Ennek 

megfelelően a következő két fejezetben olyan szövegek olvasására vállalkozom, melyet 

férfiak írtak, nagyrészt férfiakról — s a recepció tanúsága szerint — nagyrészt férfiaknak. így 

ezeket a körülményeket mint elsődleges szempontokat igyekszem majd olvasataimban 

érvényesíteni. 
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TESTPOLITIKA 



T E S T ÉS P O L I T I K A : H O M O S Z O C I Á L I S V I S Z O N Y O K 
O T T L I K G É Z A ISKOLA A HATÁRON C Í M Ű R E G É N Y É B E N 

Mi köze lehet Ottlik Géza kultikus regényének a test irodalmi ábrázolásának vizsgálatához 

vagy éppen a politikához? A kérdés — vagy még inkább az azt követő csodálkozás — 

jogosnak tűnhet annak fényében, hogy Ottlik életművével kapcsolatban az egyik legtöbbet 

emlegetett kritikai megjegyzés a szerző óvatos távolságtartása a politikától, az érzékiség és a 

testiség megnyilvánulásai pedig — legalábbis első pillantásra — nem töltenek be központinak 

mondható szerepet műveiben. Az Iskola a határon kapcsán Angyalosi Gergely egy a regény 

népszerűségéről folytatott kritikusi beszélgetés közepette egyenesen arra hívja fel a figyelmet, 

hogy az, ami alkalmassá tette "ezt a regényt arra, hogy olyan sokan bekapcsolódjanak a 

légkörébe, a vonzáskörébe, és hogy olyan sokféle ember számára lett otthonos és kiválóan 

belakható tér", az 

a politikai ideológia abszolút hiánya a regényben. A politika mint ideológia 
egyszerűen oly mértékben, még áttételesen sincs jelen ebben a könyvben, hogy az 
elképesztő a 20. században. [...] A politikáról nincs véleménye, nincs álláspontja; 
az Iskola a határon szereplői egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy aktuálisan 
Magyarországon milyen társadalmi rendszer van. Valamiképpen mindig a 
szabadság foglalkoztatja őket, de ez teljesen el van szakítva attól, hogy a 
szabadság milyen politikai körülmények között jelenik meg. Ez lehetett talán a 
hatás egyik tényezője... (Angyalosi et al. 2001, 311-312) 

A politikamentességet hangsúlyozó véleményekkel szemben13 Angyalosi kritikusi tűnődése 

arra is felhívja a figyelmet az Ottlik-kultusz kapcsán, hogy a szöveg és Ottlik, a "civilpróza" 

(Angyalosi et al. 2001, 312) sikerének egyik lehetséges oka a regény diegézisének 

depolitizáltsága. Ennek fényében meglepő lehet Szolláth Dávid azon kijelentése, hogy "[a] 

hatvanas évek és a hetvenes évek elejének Ottlik- és Mészöly-recepcióját meghatározta, hogy 

konkrét élethelyzetre vonatkozó politikai allegóriaként (is) olvasták a példázatos 

regényeiket". (Szolláth 2002a, 1106) Az adott kultúrpohtikai közegben Szolláth szerint az 

1 3 Meg kel! említenem azt is, hogy ennek ellentmondó vélemények is fellelhetők a regény megjelenésének 
idején, az úgynevezett „hátranézés vitában". Ezek az értelmezések— a szocialista realizmus kritikai normájával 
összhangban — világnézeti alapon bírálják az Iskola a határont, amiért az nem hajlandó elítélni a háború előtti 
viszonyokat. Lásd: Hermann 1960, 5-6; Mihályi 1960, 4; Kéry 1960, 4; Hermann 1960b, 3; Koczkás 1960, 1-2. 
A szövegek rövid kritikatörténeti értékelését lásd: Szolláth 2002a, 1104-1117. Lásd még: Almási 2001, 142-155. 
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Iskola a határont "a szabadság enyhe mámora" lengte körül, mely az Ottlik-kultusz 

nyolcvanas évekbeli kezdetétől szövegszerűen is nyomon követhető; sőt, talán nem túlzás azt 

állítani, hogy így volt ez a korai, meglehetősen ellentmondásos fogadtatástól kezdődően, noha 

ez nehezen dokumentálható.15 Ami biztos: a regény több írói és kritikusi generáció számára 

vált kultikus olvasmánnyá, szerzője kultikus irodalmi alakká. Anélkül, hogy az Ottlik-kultusz 

kialakulásának okait kimerítően tárgyalnám, meg kell jegyeznem, hogy több szerző is jelentős 

szerepet tulajdonít annak a társadalmi közegnek, melyben a kultusz egyáltalán kialakulhatott. 

A Kádár-rendszer politikai légköre és a kritikának a rendszerben elfoglalt helye megteremtette 

az irodalmi kultusz nyilvánosságának (és túlburjánzásának) politikai létfeltételeit. Szolláth 

Dávid szerint "[a] politikai allegória olvasatát a kritikai diskurzus hatalmi aspektusa hozza 

létre, amely ugyan nem redukálható az irodalom lmltúrpolitikai feltételezettségének 

állapotára, mégis jól megragadható abban". Továbbá "[a]z allegorizáló olvasatok 

konfliktusában zajlik le a »Mészöly« és »Ottlik« nevek trópussá válásának folyamata, ám ez a 

folyamat az allegorikus olvasatoknak nem kedvező nyolcvanas és kilencvenes években az 

irodalomkritika perifériáira kerülve kultuszképződésként értelmeződik". (Szolláth 2002a, 

1108, 1110-1111) Mohai V. Lajos némileg eltérő hangsúlyokkal értelmezi a kultusz 

jelentőségét, amikor arra a következtetésre jut, hogy "elképzelhető, hogy az író teljesítményét 

olyasfajta túlértékelés nagyította föl, amely a Kádár-rendszer hanyatló periódusában, a 

nyolcvanas években már nem számított ritkaságnak, s amit Ottlik egyik legmélyebb 

értelmezője és legkitartóbb népszerűsítője, Balassa Péter esztéta gyakran nevezett a 

hatalommal szemben érvényes magatartásnak, civil kurázsinak". (Mohai V. 2001, 341) 

Mindebből azt a következtetést vonható le, hogy a hetvenes évek végétől folyamatosan, 

egymással párhuzamosan kialakuló kritikai jelenségeknek lehetünk tanúi. Azzal, hogy 

megindul az irodalomkritika és az irodalom fokozatos függetlenedése a közvetlen politikai 

befolyástól, két — egymástól többé-kevésbé elkülöníthető, ám — egymásnak ellentmondó 

stratégiai lehetőség kínálkozik a kritika számára: egyrészt a hatvanas-hetvenes évek 

allegorizáló prózájának és olvasásmódjának reduktív, morális és politikai kiterjesztése (ez a 

beszédmód a kultuszban él tovább), másrészt a nyolcvanas évek új prózájának önreflexivitását 

felértékelő, az irodalomtudomány professzionális, tehát apolitikus, beszédmódjának igényével 

1 4 Erre a szöveghelyre utal Kelecsényi László monográfiájának címe: A szabadság enyhe mámora: Ottlik Géza 
életei. (Kelecsényi 2000) Lásd még: Ottlik 1988, 16. 
1 5 Erre utalhat az a tény, hogy Nádas Péter az 1977-es Egy családregény vége (Nádas 1993) című művében a 
lázadót Merényinek hívják, s az Iskola a határon történetével ellentétben az ő büntetése nem a kicsapatás, a civi l 
világba való visszakerülés lehetősége, hanem hogy az intézet falai között kell maradnia. (Nádas 1993, 156-158) 
Nádas — történeti érzékenysége folytán — már nem „maradék nyári nagyvakációnak" láttatja a civil életet, 
hanem megpróbál annak diktatórikus kötelmeivel is elszámolni. 
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fellépő új kritika kialakítása.16 E kettő egymás mellett élése és konfliktusa a nyolcvanas évek 

elejétől mind a napig nyomon követhető Ottlik megítélésében.17 

Bármelyik szempontból is olvassuk azonban az Iskola a határon-t, a hetvenes évek 

végétől datálható hatása nehezen tagadható. Figyelemreméltó egyrészt, hogy Ottlik alakja, az 

Iskola a határon interperszonális viszonyai lehetőséget kínáltak az irodalmi közéleten belül 

kialakuló "passzív szolidaritás" eszméjének kifejeződésére. A rendszerváltást megelőző 

évektől kezdődően fokozatosan kialakuló és utána megszilárduló irodalmi kánon szerzőinek 

jó része a nyolcvanas években az Iskola a határon személyes viszonyainak mintájára képzelte 

el az irodalmi közélet szereplői között kialakult kapcsolatokat. Ottlik és regénye lehetőséget 

adott ennek a sajátos rendnek az idealizált megfogalmazására. Az Ottlik (Emlékkönyv) számos 

szerzője18 például az iskola metaforáját és az Iskola a határon szövegét referenciálisan 

vonatkoztatja önmagára és/vagy az irodalmi közélet szereplőire. Ezeknek a kegyeletteljes 

megnyilvánulásoknak a megszólítottja maga Ottlik, kinek alakja és regénye példaértékűvé 

válik a hozzá intézett szólamok révén. A megfogalmazás szemléletessége miatt Komis 

Mihályt érdemes itt hosszabban is idézni: 

...Hajnóczy Péter sírba tétele után, már a vaskapu felé tartva — ha hiszi, ha 
nem — azon kaptam magam, hogy azt mormogom jó ideje: „Én viszont egy 
rajban vagyok Esterházyval október közepe óta, vagyis amióta megszűnt az újonc
félrajunk, és beosztottak bennünket a századba. Bal kéz felől, előttem csuklózik 
reggelente, körülbelül ott, ahol Hajnóczy állt azelőtt, csakhogy ő nem csinálta 
buzgón a fekvőtámaszokat, ha sűrű köd volt, hanem ugyanúgy lazsált, mint 
mindnyájan. Jó minősítése volt, jól tanult, rendes, vallásos fiú volt. De ha leszáll 
néha ez a vastag, ólmos köd, a kedvünkért száll le és nem a rajparancsnokok 
kedvéért. Ezt én is megtanultam azon az őszön; s azóta soha nem érzek pánikot 
sűrű ködökben, általános zűrzavarban, világfelfordulások idején, bombázott, sötét 
városokban és vesztett háborúkban, hanem csak zsebre vágom a kezem, és 
nyugodtan ácsorgók egy helyben, az egekből alábocsátott ólomfüggönyök alatt. 
Ezt is tudni kell, mert Bereményivel például nemegyszer ezzel a kitanult, ősi 
nyugalommal és belső elégedettséggel eregetjük el fülünk mellett a hatalmasok 
ködbekiabált, fejvesztett vezényszavait. (Komis 1996, 179-180) 

Másfelől a kultusznak — Ottlik irodalmi példájának — nem csak ez az áttételes 

politikai hatása követhető nyomon az őt (jelentős késéssel) követő írónemzedék 

munkásságában, hanem ehhez szorosan kapcsolódva, az Iskola a határon nyelvi, 

"prózapoétikai" problémafelvetése is — ahogyan Radnóti Sándor fogalmaz — egy 

1 6 Erről bővebben lásd: Szolláth 2002b. 
1 7 Lásd például Kulcsár Szabó (Kulcsár Szabó 1987) Szolláth által is idézett (Szolláth 2002a, 1113) tanulmányát 
1982-ből, vagy Kelecsényi László monográfiájának "Szépírásból elégséges" (Kelecsényi 2000, 272-299) 
fejezetét, annak is az irodalomtudományos beszédmódokra történő kirohanásait. 
1 8 Lásd Lengyel 1996, 101-106; Nemeskürty 1996, 154-157; Ferencz 1996, 307-308; Györe 1996, 415-418. 
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"termékeny félreértés" (Angyalosi et al. 2001, 317) révén. Ennek a termékeny félreértésnek az 

eredete a kritikai rekonstrukciós kísérletek szerint kettős. Egyrészt arról van szó, hogy mint 

azt Esterházy Péter egy Takáts Józseffel folytatott beszélgetésben kifejti: 

Ahogyan kezdődik az Iskola, Az elbeszélés nehézségei című első fejezettel, az 
nagyon aktuális volt a 80-as években — hogy így fejezzem ki magam — 
prózapoétikailag. Ottlik beszél az elbeszélés nehézségeiről, de igazából, ha 
nagyon közelről megnézzük, neki ez nem probléma, az írásnak ez nem tárgya. 
Erről ő csak beszél. ízig-vérig prózaíró volt, tehát pontosan tudta, hogy micsodák 
az „elbeszélés nehézségei", hát persze hogy tudta. De neki nem ez volt a 
problémája, szóvá tette, de számára mást jelentett, mint számunkra, számára 
szerkesztési probléma volt, bizonyos linearitási probléma, így mondom, kis laza 
linearitási probléma. (Takáts 2001a, 357) 

Esterházy ebben a beszélgetésben Ottlik nyolcvanas évekbeli aktualitásának mibenlétére csak 

utalásszerűén tér ki. Egyrészt az "elbeszélés nehézségei" ekkorra már túlmutatnak az 

elbeszélő "szituáltságán" és történetének megértetésén, s a prózának az adott történeti 

szituációban gyökerező általános helyzetét tükrözik; azt, hogy "az irodalmi közlés addig 

bevált módszerei immár követhetetlenek". (Kuroli 1997, 10) A kultusz tehát Ottlikot és az 

Iskola a határont az irodalom aktuális helyzetének fényében és függvényében értékeli és 

értelmezi, saját kérdéseire keresve bennük a válaszlehetőségeket. Angyalosi korábban idézett 

érvelése világíthat rá arra, hogy a szöveg és a kultusz viszonya miért is válik problematikussá 

a kilencvenes évekre, még ha értékelésével Ottlik irodalomtörténeti jelentősége miatt (a 

kultusz történetileg termékeny volta okán), míg a kultusz és a szöveg olvasására tett 

javaslatával (a szöveg és a kultusz sarkos elválasztása miatt) nem is értek teljes mértékben 

egyet: 

A kultusz maga a visszaélés. Valami visszaélés történik Ottlik művével és 
személyével. Például belekeverik irodalmi érvekbe, irodalmi hierarchiák 
fölállításába, megalapoznak vele értékrendeket. Ez bosszantani kezdett, és aztán 
elgondoltam, hogy mit lehet tenni ezzel a kérdéssel. Az egyik lehetőség (amelyet 
elutasítottam, és nem mentem bele abba az utcába, amelyikbe Bán most 
belement), hogy akkor mondjunk legalább még egyet! [...] 

A másik lehetőség az, ami számomra sokkal rokonszenvesebb, hogy nézzük meg 
a szövegeket. Próbáljuk meg, amennyire lehet, lehántani róluk az előfeltevéseket, 
ezt a kultikus ködöt, amelyet körülöttük teremtettek, és próbáljuk egy kicsit 
elfogulatlanul megnézni magukat a szövegeket. Vagy nézze ki-ki a maga 
elfogultsága szerint. (Angyalosi et al. 2001, 323) 

Angyalosi a kultusz — véleménye szerint egyértelműen kártékony—jelenségével szemben 

két kritikai stratégiát fogalmaz meg itt. Az egyik egyfajta "ellenkultusz" kiépítése, a másik a 

kultusz által olvashatatlanná tett szöveghez való — elfogulatlan vagy bevallottan elfogult — 
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visszatérés. Míg az első lehetőséget, mint a kultusz irodalompolitikai gesztusának 

utánzóját elveti, addig a másodikat — a kultusz előfeltevéseinek lehántását a szövegről — a 

kritika járható útjának tartja. Adódik azonban egy harmadik lehetőség is, melyet Angyalosi 

(és beszélgetőpartnerei) nem vesz(nek) figyelembe: a kultusz által a szövegből kiemelt 

értékszempontoknak a szöveggel való, a többszörös történeti kontextust is figyelembe vevő 

szembesítését. Szolláth Dávid meglehetősen sarkosan fogalmazza meg ennek a 

kritikatörténeti és elméleti szempontokat ötvöző olvasásmódnak a szükségességét: "... a 

hatvanas évek példázatos regényei mindaddig irodalomtörténeti »karanténban« maradnak, 

amíg az allegorizáló-politikai olvasást irodalom alatti szempontnak, az efféle olvasásmód 

történeti kontextusát pedig a recepciótörténet mellékes szempontjának tekintjük." (Szolláth 

2002a, 1111) Az általam javasolt megközelítés — az Angyalosi által javasoltakkal 

szemben — nem állítja élesen szembe egymással a kultuszt és a szöveget,19 hanem kísérletet 

tesz a szövegnek a kultusz, a kultusznak a szöveg fényében történő részleges értelmezésére és 

politikai értékelésére. Ennek a módszernek a szükségességét legutóbb Takáts József vetette fel 

egyik, a kultuszkutatás lehetséges irányvonalait taglaló írásában. Takáts szerint ,,[a] kultuszok 

a társadalom világának alapvető tagolását érintik: a teret, az időt, a hatalmat, az identitást, s 

azt is mondhatjuk róluk, hogy kimondatlan céljuk a kultuszokba bevont egyéb társadalmi 

csoportok akkulturációja és egy másik kultúrával való ellátása volt (és — bár enyhébben — 

maradt). A kultuszkutatásnak, a kritikai kultúrakutatás felől nézve legalábbis, sokkal többet 

kellene foglalkoznia a hatalom kérdéseivel, a kultúra politikai jellegével." (Takáts 2002, 

1541) 

Ennek megfelelően az alábbi olvasat a kultusz főbb értékei közül kettőt vesz 

figyelembe: az "elbeszélés nehézségeit" és a "passzív szolidaritást". Mint azt bizonyítani 

igyekszem majd, e kettő egymással szorosan összefügg. Ahogyan Kulcsár Szabó Ernő 

megjegyzi, Ottliknál "ha hozzáférhetetlenül is, de létezik az a tapasztalat teremtette 

lényegiség, melynek tudása a szabad emberi önmegértés alapjává válhat". (Kulcsár Szabó 

1994, 114) Ez a tapasztalat teremtette lényegiség azonban — Kulcsár Szabó vélekedésével 

ellentétben — nem pusztán a "klasszikus modernség kérdésiránya" felől értelmezhető 

feltételezés, miszerint "olyasvalamit kell megőriznünk, ami emberi teljességként 

Hiba volna azt gondolni, hogy a szöveggel való foglalatoskodás, a kultusz hordalékának eltávolítása képes a 
szöveg lehetséges értelmezéseit teljes mértékben megtisztítani a kultusz befolyásától. Kiss Gábor Zoltán hívja fel 
arra a figyelmet, hogy "[a] szerepek, melyeket az Ottlik-recepció és -kritika — nem csupán a világirodalmi 
összevetések megtételekor — önmagára oszt, lényegében a kultikus megszólalás logikájának megfelelően 
szerveződnek. Jellemző módon, még a legszélsőségesebb, elmarasztaló — kultikusnak a legkevésbé tűnő — 
vélemények is »kegyeleti« alapon érvelnek". (Kiss 2001) Angyalosinál például a kultusz "visszaélés Ottlik 

müvével és személyével". 
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ellensúlyozza a világbanlét esetlegességét", (Kulcsár Szabó 1994, 114) hanem úgy is, mint 

annak az elszigetelt, de történetileg korántsem egyedi helyzetnek a folyományát, melyet a 

katonaiskola homoszociális viszonyaiként írhatunk le. Ennek a szituációnak a "lényegisége", 

magának a tapasztalatnak a létfeltételei egyáltalán nem "hozzáférhetetlenek", s szoros 

kapcsolatban állnak az elbeszélhetőség problematikájával: azzal a kérdéssel, hogy milyen 

történetek mondhatók el egyáltalán, s milyen formában. Értelmezésem bevallott célja, hogy a 

kultusz kimondottan moralizáló és politikai beszédmódjának — és a regénytől örökölt 

értékszempontjainak — a bírálatát adjam olyan kritikai szempontok bevonásával, melyek 

mindazonáltal nem próbálják az irodalomtudomány professzionális megszólalásának 

politikailag semleges látszatát kelteni. Az "elbeszélés nehézségeinek" kérdését az Iskola a 

határon szövegösszefüggéseiből átfogalmazva kísérletet teszek annak a sajátos 

viszony rendszemek a rekonstrukciójára, mely az elbeszélhető és megélhető történeteket más 

lehetséges viszonyok és narratívak kizárása, illetve virtuálissá tétele révén teremti meg. 

Olvasatom tehát a referencialitás lehetőségére támaszkodik, amennyiben az Iskola a határon 

szereplőinek és elbeszélőinek történetét lehetséges — és plauzibilisnak feltüntetett — 

narratívaként kezeli, s a személyközi viszonyok vázolására törekszik a nemi szerepek, a 

szexualitás és történeti helyzetük által kontextualizált elbeszélés függvényében. Ottliknál 

először az elbeszélői és kommunikációs alaphelyzet történeti vonatkozásait és az ebből adódó 

nehézségeket, majd ennek az alaphelyzetnek a nemi szerepekre vonatkozó vetületét veszem 

szemügyre, hogy aztán az értelmezés alapján — Takáts javaslatát követve — visszatérjek a 

kultusz és az irodalomtudományos beszédmódok kánonképző mechanizmusaihoz, és 

kimutassam: azokban az Ottlik regényééhez hasonló előfeltevések működnek egy politikailag 

értékelhető stratégia szolgálatában. 

A Z ELBESZÉLHETŐSÉG KÉRDÉSKÖRE 

Bébé, az Iskola a határon első számú elbeszélője a szöveg bevezetőjének tanulsága szerint 

azzal a problémával küzd, hogy a közös katonaiskolai múltban gyökerező tapasztalatokat, az 

azok nyomán kialakult tudást és a hatására létrejött — a társakhoz és a világhoz fűződő — 

érzelmi viszonyulásokat, valamint az ezeket közvetíteni hivatott nyelvet érthetővé tegye az 

olvasó számára. Ezek a problémák alkotják együttesen az "elbeszélés nehézségeit". 

Magyarázatuk nyelvi megvalósulása kezdetben a körülírásban ölt testet, mint például a sokat 

idézett „tőkesúly'-hasonlatban. Az elbeszélő által alkalmazott, a tapasztalatot, a tudást és az 
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érzelmi viszonyulást közvetíteni hivatott nyelv azonban már maga is fordítás, egy nyelvi 

regiszterváltás eredménye: az elbeszélő egyáltalán nem, vagy csak idézetekben és az olvasó 

megfelelő mérvű bevezetése után használja a katonaiskola informális nyelvezetét, s akkor is 

meglehetősen szemérmesen és tartózkodón. A katonaiskolában érvényben lévő nyelvet, mely 

az elbeszélésben alig, főleg egy dialektus kiejtését utánzó rövidítések formájában jut szóhoz, 

Bébé a következőképpen jellemzi: 

Szókincsünk, a nemi élet és az emésztés köréből vett féltucatnyi trágárság 
mindegyike rugalmasan tudta pótolni a legkülönbözőbb igéket, főneveket, 
mellékneveket, határozószavakat, s ilyen módon százával és ezrével szorította ki a 
használatból anyanyelvünk megfelelő kifejezéseit. Ezenfelül azonban még azzal is 
megkülönböztettük magunkat, azaz megkülönböztettek bennünket a pongyola és 
laza civil világtól, hogy itt lehetőleg más neve volt sokszor a legközönségesebb 
tárgyaknak is, mesterkélt és félrevezető neve. Nemegyszer megtörtént, hogy 
odahaza szabadságon a szüleink nem értették a beszédünket, és kénytelenek 
voltunk a feleletünket visszafordítani a polgári nyelvre, ahogy Medve Gábor is 
visszafordította a kéziratában. Mikor olvasni kezdtem, eleinte megütődtem ezen. 
Miért nevezi a kimenőköpenyt rézgombos télikabátnak? Miért ír gyengélkedő, az 
ismétlés vagy a karabély helyett ilyen fura szavakat: beteg, tanulás, puska? Mintha 
nem is a közös gyermekkorunkról beszélne. De aztán persze beláttam, hogy igaza 
van. (Ottlik 1988, 86) 

Az Iskola a határon figyelmes olvasóját tehát a narrátor hányattatásaik történetei révén 

lépésenként vezeti be a katonaiskola diákjai által fokozatosan elsajátított formális és 

informális nyelvezetet helyettesítő elbeszélői nyelvbe. Ez lenne tehát az Esterházy által is 

említett "kis laza linearitási" probléma. (Takáts 2001a, 357) 

Ez a nyelvhasználat, mint a szóbeliség alakzataira építő elbeszélői módok általában, 

alapvetően szociális bázisra apellál: a katonai "zsargon" és a különböző parancsszavak 

ismerete mellett arról van szó, hogy melyik kifejezést ki, milyen helyzetben és kivel szemben 

használhatja az adott szociokulturális közegben. Ennek negatív példáival szolgálnak az 

újoncok baklövései, például Medve Gábor esete, amikor Czakó megmentésére siet, (Ottlik 

1988, 69-72) vagy Orbán Elemér árulkodásának megtorlása. (Ottlik 1988, 75-79) Az 

újoncoknak a katonaiskola formális rendjének szabályai mellett a különböző verbális 

regiszterek bonyolult szerkezetét is meg kell tanulniuk; az iskola hivatalos, félhivatalos és 

hivatalosnak egyáltalán nem mondható kapcsolatainak összetetten hierarchizált viszonyait, a 

civil és katonai beszédmód egymástól való elválasztását és ötvözését. Később is számtalan 

példa adódik a kommunikációs nehézségekre és bonyodalmakra: Schulze lelki terrorja messze 

hatásosabb és tiszteletet parancsolóbb mint a vele egyenrangú Bognár tettlegességig fajuló 

erőszakossága; az osztályelső Drágh nem parancsolhat Merényinek; a Formes apjával 
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beszélgető őrnagy egészen más hangot használ a fiúval, mint a negyedéves növendékkel, akit 

az apa megnyugtatása végett az étkezdébe küld az étrendért; Marcell főhadnagy pedig a 

levelek cenzúrázásakor Medvét arra biztatja, hogy nyugtassa meg édesanyját. (Ottlik 1988, 

81, 154,55,94-95) 

A rendhez történő idomulás ennek megfelelően maga után vonja a nem verbális 

kommunikáció elsajátítását, melynek elemei nélkülözhetetlenek a leegyszerűsödött nyelvi 

kifejezőeszközök jelentéseinek egyértelműsítéséhez az adott szituációban. Az iskola formális 

és informális rendjének, a csoport egységét és finom hierarchiáját jelölő, és a belőlük 

fokozatosan kialakuló összetartozásnak a mozdulatait is meg kell tanulniuk a növendékeknek. 

A hivatalos egységet a formális drillek, "csuklózások" ismétlései biztosítják, melyek 

olyannyira a csoport mozdulataivá vállnak, hogy Bébé szerint hatodéves-hetedéves korukban 

"nyugodtan nekifoghattak volna délutánonként akár annak is, hogy megpróbáljanak 

módszeresen leszoktatni bennünket a vigyázzállásról — a halálunkig úgysem sikerült volna". 

(Ottlik 1988, 110) Az informális kapcsolatok és a hierarchia kialakításában és fenntartásában 

is a test játssza a főszerepet — a szabálytalanságok révén. Ezek közé tartozik — többek 

között — a seggberúgás: "Sűrű, sokféle és árnyalatos rúgásainkkal sok mindent ki tudtunk 

fejezni. Ezeket a közléseket szintén nagyon nehéz szavakra lefordítani. Önálló érvényű, 

mással nem helyettesíthető kifejezésmód volt ez, mint a beszéd és az írás vagy a kép, a zene 

vagy a csók, s rá lehetett szokni, ha egyszer elkezdte az ember." (Ottlik 1988, 113-114) Bébé 

módszere, hogy a diskurzus árnyalt és összetett szabályrendszerét példák sorozatán keresztül 

ismertesse meg olvasójával, meglehetősen hasonlatos ahhoz, melyet Clifford Geertz — 

Gilbert Ryle nyomán —"sűrű leírásnak" nevez. (Geertz 2001, 194-226) Bébé 

"bevezetésének" rekonstrukciójánál is a geertzi maximát igyekeztem szem előtt tartani, hogy 

"[a]z elemzés tehát annyit tesz, hogy kiválasztjuk a jelentésteli struktúrákat — azt, amit Ryle 

bevett kódoknak nevezett, ami mellesleg kissé félrevezető kifejezés, mert így a vállalkozás a 

desifrírozó szakemberére emlékeztet, jóllehet sokkal inkább hasonlít az 

irodalomkritikuséra—, s megállapítjuk társadalmi alapjukat és horderejűket". (Geertz 2001, 

201) 

A különféle közlések tanulható szabályok szerinti rétegzettségénél azonban a közösség 

szempontjából sokkal fontosabb, hogy a katonaiskola zárt világát és benne az azonosneműek 

kapcsolatát negatív módon határozza meg az, hogy mit nem szabad tenniük a növendékeknek 

ahhoz, hogy tagjai maradhassanak a csoportnak. A regény történetében három, egymással 

látszólag össze nem függő epizód utal azokra a viselkedésformákra, melyek a katonaiskola 

összetett szabályrendszere szerint a kizárást jelentik; Öttevényi kicsapatása, Merényiek 
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eltávolítása és Apagyi "halála" jelölik ki — negatív módon — nem csupán a zárt világ 

határait, hanem az elbeszélhető történetek lehetőségeit is. Ezen karakterek "eltűnése" ebben 

az értelemben tekinthető "konstitutív kizárásnak"20 is, amennyiben történeteik narratív 

funkciója éppen az, hogy a katonaiskola diskurzusához képest relatíve kívülről határozzák 

meg magának a diskurzusnak a határait. Ezek az epizódok — narratológiai szempontból — az 

elbeszélhetőség problematikájától terhesek, hiszen Öttevényi, Merényiek és Apagyi szinte 

teljesen kiíródnak a történetből azok után, hogy elhagyják az iskolát. Öttevényi nevét Marcell 

főhadnagy ejti ki időrendben utoljára, s ő is csak tévedésből, emléke pedig csupán barátja, 

Jaks Kálmán nagyváradi felbukkanása révén kerül bele a történetbe. Merényi és társai 

szelleme kicsapatásuk után csak Merényi nótája kapcsán idéződik meg közvetlenül, mikor azt 

egyik este Bónis kezdi el énekelni szórakozottan a tanteremben, Apagyi "halálának" emlékét 

pedig csak az akkor kitalált műsorszám rögzíti az elbeszélt időben. (Ottlik 1988, 190, 167, 

362, 290) 

A kizárás aktusa mindhárom esetben jelentéssel bír. Legegyértelműbb talán az, hogy 

Apagyi miért képtelen beilleszkedni a katonaiskola elszigetelt világába: mint az ezredessel 

folytatott beszélgetéséből kiderül, édesapján kívül egyetlen tekintélyt sem hajlandó elismerni, 

(Ottlik 1988, 282) s makacssága képtelenné teszi az összetett viszonyrendszer szabályainak 

elsajátítására. Öttevényi esete valamelyest bonyolultabb, hiszen a rendszer egyetlen hivatalos, 

ám nem engedélyezett csatornáját igyekszik kihasználni: panaszt kíván tenni. (Ottlik 1988, 

178-179) Öttevényi panasztétele a katonaiskola írott és íratlan szabályai közötti hézagra, 

illetve arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek nem feleltethetők meg a formális és informális 

szabályoknak. Öttevényi kísérlete éppen ez előbbiek ellentmondásait igyekszik kijátszani, 

hiszen azért jelentkezhet panaszra, mert azt az írott szabályok lehetővé teszik, noha az íratlan 

szabályok tiltanák. Lázadási kísérletének kudarcát azonban a formális és informális 

szabályok, a tisztek és növendékek összejátszása okozza: „Öttevényit saját bajtársai vetették 

ki maguk közül." (Ottlik 1988, 184) Ügyében a döntés a katonaiskola viszonyrendszerének 

függvénye, s ebben az esetben az informális, csoporton belüli szabályok határozzák azt meg a 

kiközösítés révén. Senki nem beszélhet hozzá, senki sem érintheti meg a vizsgálat befejezése 

előtt. (Ottlik 1988, 181-182) 

2 0 A „konstitutív kizárás" fogalmát Judith Butler nyomán használom, aki ezekről az aktusokról írva kijelenti, 
hogy a nyomukban létrejövő történetek és fogalmak "külsődlegesség[e] természetesen egy sor kizárás terméke, 
ezek a kizárások azonban a rendszerhez képest belsőnek tekinthetők, mint annak nem tematizálható 
szükségszerűségei. A rendszeren belül a rendszerre nézve inkoherenciaként, ellentmondásként és fenyegetésként 
jelennek meg". (Butler 2002, 548) Ahogyan az alábbiakban bizonyítani igyekszem majd, igaz ez a fent említett 
három epizódra is. 
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Ebben a kontextusban értelmeződik a vizsgálat során elhangzott kijelentések 

igazságértéke is, melyek révén a döntés legitimálódik. Az igazságot a helyzetben előírt 

viselkedésformák követelményeinek való megfelelés jelöli ki: igaz az, ami az adott 

szituációban — egy eleve adott feltételrendszer szerint — helyes. Amikor azonban Öttevényi 

a kihallgatásról visszatérő osztályelsőt felelősségre vonja, átmeneti zavar keletkezik az igaz és 

a helyes kategóriáinak megfeleltetésében, s ezt a közösség nevében nyilatkozó elbeszélői 

szólam állítja helyre. Drágh kihallgatása után Bébé magától értetődő természetességgel jegyzi 

meg róla, hogy „[cjsakugyan nem szokott hazudni, tudtuk róla mindnyájan". (Ottlik 1988, 

185) Öttevényi kizárását a testi megaláztatás és szemlére tétele, illetve a megbélyegzés aktusa 

teszi végérvényessé, mely újra megerősíti a közösség ítéletének érvényét. (Ottlik 1988, 189-

190) Az elbeszélőnek kulcsfontosságú szerepe van mind az ellentmondások feloldásában, 

mind a kizárás szentesítésében. Drágh szavahihetőségét — az osztályelső nyilvánvaló zavara 

ellenére — megkérdőjelezhetetlennek állítja be, míg Öttevényi magatartását — saját, 

Merényivel szemben érzett félelme ellenére, vagy talán éppen azért — érthetetlennek tartja. 

Mi több, Öttevényi végleges távozásakor — a Merényiek által kitalált "önfertőző" kifejezés 

mellett (Ottlik 1988, 188) — azokkal a jelzőkkel illeti, melyek Merényiek kicsapatása 

alkalmával Tóth Tibort illető vádjaiként köszönnek majd vissza: "Amikor kedden végül 

tényleg elment, örökre, nem sajnáltuk. Menjen a fenébe, gyáva áruló. Férflatlan, fajtalan alak. 

Önfertőző." (Ottlik 1988,190) 

Merényiek kicsapatásakor hasonló problémákkal találja szemben magát Bébé. Ez az 

esemény is meglehetősen zavarbaejtő, hiszen a "lányos" Tóth Tibor terve és főleg a tény, 

hogy kivitelezésében sikert arat, ellentmondásokat szül az elbeszélésben: „Tóth Tibor egyedül 

csinálta, ez volt a legmegfoghatatlanabb. Nem beszéltünk az egészről, egymás közt sem, vele 

még kevésbé. Aztán később sem beszéltünk róla. Szégyelltük, mert hazug, hamis dolog volt. 

Zavarba hozott bennünket, mert az eredménye mégis az igazsághoz hasonlított." (Ottlik 1988, 

358) Bébé zavara a Merényiek ellen felhozott vádak ismeretében — mármint hogy 

"erőszakoskodtak, raboltak, verekedtek, basáskodtak, hatalmi klikket szerveztek, és rosszul 

tanultak" (Ottlik 1988, 357) — érthetetlennek tűnik. De őt ebben az esetben nem az 

egyébként kívánatos végeredmény vagy a vádak esetleges igaztalansága, hanem maga a 

módszer zavarja: az, hogy Tóth Tibor „egyedül csinálta", annak a közösségnek a 

megkérdezése és jóváhagyása nélkül, melybe "lányos" viselkedése miatt amúgy sem illik. 

Ahogyan korábban megjegyzi: "Amolyan holdkórosnak tartottuk, s szinte kivívta magának a 

jogot a különcséghez, egyrészt a konokságával, másrészt azzal, hogy mihelyt gyötörni 

kezdték, nyomban sírva fakadt, erőszakos, majdnem kíméletlen, nőies durvasággal." (Ottlik 
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1988, 169-170) Bébét azonban nem csupán Tóth Tibor személye, hanem a Merényiek ellen 

expliciten meg nem fogalmazott vádak is nyugtalanítják. Annak rejtélye, hogy Tóth Tibor 

miért és hogyan kerüli meg a panasztétel hivatalos, ám egyben járhatatlan útját, s a Monsignor 

"segítségével" hogyan fogalmazza meg a Bébé által csupán feltételezett, találgatáson alapuló 

indokokat, melyek Merényiek kicsapatásához vezetnek: "Nem találgattuk, mert egyrészt elég 

nyilvánvalónak látszott a homályoskodásból, a körülményekből s a Monsignor fantáziáját 

ismerve, hogy Merényi éket természetellenes nemi visszaélésekkel vádolják, egyébként 

alaptalanul. Erről a tárgyról pedig egyikünk sem óhajtott beszélgetni; meghagytuk a 

Monsignornak." (Ottlik 1988, 359-360) Az elbeszélő szerint a valódi vádak — csakúgy, mint 

Öttevényi kicsapatásakor az igazság Drágh esetében — "nyilvánvalók", de "egyébként 

alaptalanok", annak ellenére, hogy "természetes szeméremmel" való tartózkodásuk (Ottlik 

1988, 360) miatt nem beszélik meg őket sem egymás között, sem Tóth Tiborral. A 

"koholmányt" Bébé a Monsignor fantáziájának tulajdonítja, melyről azt állítja, hogy "ismeri". 

Vagyis felmerül a "fajtalanság" vádja, melyről feltételezhetően mindenki tud, annak ellenére, 

hogy — az elbeszélőt is beleértve — senki nem hajlandó beszélni róla. 

Ha mindezt narratológiai szempontból szeretnénk leírni, akkor úgy fogalmazhatnánk, 

hogy a zavart a narráció nyilvános és személyes szintjeinek keveredése jelzi az elbeszélő 

intra- és homodiegetikus pozícióján belül: 2 1 az elbeszélő saját reakcióit és a közösség 

nézőpontját váltogatja, majd — a problémás esetekben — a személyes hang feloldódik a 

közösség értékeinek közvetítésében, anélkül, hogy az átmenet tematizálódna az elbeszélésben. 

Bébé, csakúgy, mint Öttevényi esetében, Tóth Tibor egyéni döntését és módszerét kérdőjelezi 

meg — eredményétől függetlenül. Mindhárom esetben a katonaiskola hierarchikus 

rendszerének belső ellentmondásaira ismerhetünk: arra, hogy a viszonyokat meghatározó 

szabályok és az alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat biztosító jelhasználat módja egyáltalán 

nem egyértelműek, de az adott kontextusban mindig egyértelmüsítődnek — az elbeszélő 

kommentárjai révén. Apagyi esete ebből a szempontból jelentős: számára a viszonyítási pont 

2 1 Erről bővebben lásd Susan S Lanser tanulmányát (Lanser 2002), de különösen azt a narratív modellt, (Lanser 
2002, 531) mely formális és kontextuális szempontokat kíván ötvözni a különböző narrátori hangok leírására. A 
többnézőpontúság és az értékítéletek problémája kapcsán az Iskola a határon esetében Tandori Dezső hívja fel a 
figyelmet arra, hogy nevelődési regényként olvasva a szöveg elveszti árnyalt megfigyeléseinek érvényét. 
(Tandori 1996, 107-128) Tandori érvelése különösen a labdarúgás (Tandori 1996, 112) és a tízórailopás (Tandori 
1996, 114) eseteire hívja fel a figyelmet. Szegedy-Maszák Mihály látszólag értéksemlegesen, ám a narrátor 
álláspontjára helyezkedve ekképp kommentálja a kizárások elbeszélő általi szentesítését: "Lélektani ténnyé 
minősül az, ami eleinte erkölcsi értékítéletnek látszott, s ebből arra lehet következtetni, hogy Ottlik müvében 
nemcsak lélektani, hanem szociológiai tényen is kell alapulnia az értékítéletnek. Az egyéni felháborodás 
önmagában nem kap érvényt az Iskola a határon világában, a kevélység megnyilvánulásának minősül, mivel a 
magatartásokat szemléltető példázat az egyénített jellemeket közösségi értékrend alapján minősítő regény 
műfajával ötvöződik. A katonaiskola növendékei nem azonosítják magukat lázadó társukkal." (Szegedy-Maszák 
1994, 92) 
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mindig is az atyai tekintély és saját szociokulturális közege. Erre utalhat táj szólása is, "mert 

Apagyi a leggarázdább népszínműkiejtéssel beszélt, amint egyszerre kiderült. »Haaat! 

Honne!« — így hangzott valahogyan". (Ottlik 1988, 281) Ennek ellenpéldájaként Öttevényi 

kicsapatásakor Merényiek, az ő kicsapatásuk esetében pedig Tóth Tibor azért lehetnek 

sikeresek, mert képesek az eseményeket stratégiailag befolyásolni. Ennek a stratégiai 

befolyásnak a kulcsa pedig több esetben is a lehetséges megszólalások kontextusának 

ellenőrzése. Bébé több ponton is felhívja a figyelmet Merényiek tudatosan kiszámított 

cselekedeteire, például Öttevényi időleges elszigetelésére is: "Amíg így függőben volt az 

egész ügy, kockázatos lett volna, sőt esztelenség lett volna Merényiek részéről, ha tovább 

erőszakoskodnak Öttevényivel, vagy bántalmazzák. Megértettem, és majdnem csodáltam a 

bölcsességüket, hogy inkább törvényen kívül helyezték őt, elrendelve, hogy senki sem nyúlhat 

hozzá egy ujjal sem." (Ottlik 1988, 188) Ilyen stratégiai kontextusválasztásnak minősülhet az 

is, hogy Tóth Tibor nem hivatalos fórumhoz, hanem a Monsignorhoz fordul, amikor 

Merényiéket bepanaszolja. Bébé állításaival ellentétben azonban egyáltalán nem biztos, hogy 

a Monsignor "fantáziájának" terméke a "természetellenes nemi visszaélések" vádja. 

Elképzelhető, hogy a Monsignor — mivel nem ismeri az iskola belső, informális szabályai 

által lehetővé tett árnyalt közlések rendszerét — egyszerűen szó szerint értelmezi annak a 

Tóth Tibornak a beszámolóját, aki maga is hajlamos hasonló módon érteni a közösség 

alapesetben semlegesnek minősülő trágárságait. (Ottlik 1988, 335) Vagyis a regény — egyes 

karakterek révén — életben tartja annak lehetőségét, hogy egyrészt a katonaiskolai 

trágárságokat, ha nem is szó szerint, de referenciálisan a testre vonatkozhatnak, másrészt a 

kialakult "passzív szolidaritást" az elbeszélő történetében is megjelenő érzelmi kötődések 

érzéki megnyilvánulásainak tilalmaiként értelmeződjenek. Az alábbiakban ezeket 

felhasználva teszek kísérletet a homoszociális viszonyok, a "passzív szolidaritás" és az 

érzékiség lehetséges kapcsolatainak feltárására. 

HOMOSZOCIÁLIS VISZONYOK, A PASSZÍV SZOLIDARITÁS ÉS AZ 
ÉRZÉKISÉG 

A homoszociális viszonyok kritikai tárgyalásának legismertebb — irodalomra 

vonatkoztatott — szövege Eve Kosofsky Sedgwick Between Men: English Literature and 

Male Homosocial Desire [Férfiak egymás közt: Az angol irodalom és a férfi homoszociális 

vágy] című munkája, mely a következőképpen magyarázza saját fogalomhasználatát: 
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A „homoszociális" szót a történet- és társadalomtudományokban használják 
elvétve, ahol is azonosneműek társas kapcsolatának leírására vonatkozik; olyan 
neologizmusról van szó, melyet nyilvánvalóan a „homoszexuális" analógiájára 
képeznek, ám éppen ennyire nyilvánvaló az is, hogy a „homoszexuálistól" való 
elhatárolás végett. Valójában olyan tevékenységek leírására használják, melyek — 
mint például a „férfiak kötődése" — társadalmunkban erőteljes homofóbiával, a 
homoszexualitás iránt érzett félelemmel és gyűlölettel jellemezhetők. (Sedgwick 
1992,1) 

Sedgwick azonban nem leíró, hanem kritikai értelemben használja a "homoszociális" 

kifejezést, mert szerinte kizárások és paradoxonok rendszerét rejti magában. (Sedgwick 1992, 

1) Ezeknek az ellentmondásoknak a megközelítése érdekében kapcsolja össze a 

homoszocialitás fogalmát a vággyal, és beszél "homoszociális vágyról", mely szerinte 

oxymoronikus szerkezetű, amennyiben 

[a] „homoszociális" értelmezését a „vágy", tehát potenciálisan az erotika körébe 
utalni annyit tesz, hogy a homoszocialitás és a homoszexualitás között egy 
valószínűsíthetőleg töretlen folytonosságot feltételezünk, melynek nyilvánvaló 
mivolta a társadalmunkban élő férfiak számára radikális törést szenved. 
Érvelésem folyamán világossá válik majd, hogy a folytonosság töretlenségére 
vonatkozó hipotézisem nem a genitális szférára vonatkozik — nem a genitális 
homoszexuális vágynak, mint a homoszocialitás „eredetének" a vizsgálatára 
törekszem —, hanem stratégiai feltételezésről van szó, melynek révén a férfiak 
közötti viszonyok szerkezetét illetően lehetőség nyílik az általánosításra és 
történeti különbségeik kiemelésére. (Sedgwick 1992,1-2) 

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy Sedgwick érvelése szakítani igyekszik az azonos neműek 

közötti viszonyok női és férfi csoportok esetében feltételezett szimmetriájával. Számos 

példára hivatkozva rámutat arra, hogy a női közösségek esetében a "homoszociális" terminus 

történetileg nem alkot leíró kategóriaként dichotómiát a "homoszexualitással". (Sedgwick 

1992, 2-3) Érvelése ezért csupán a férfi homoszocialitás kapcsán felmerülő kérdésekkel 

foglalkozik. 

Sedgwick szerint a szexualitás és a hatalom — bár korántsem egyértelmű vagy 

problémátlan módon — összekapcsolódik a homoszociáüs közösségek esetében. A nemi 

szerepek és az általuk közvetített szexualitás a hatalom jelölőivé válnak az adott 

szociokulturális közegben érvényben lévő reprezentációs játékszabályok szerint. 

Visszakanyarodva az Iskola a határon elemzéséhez: mindez úgy jelenik meg ebben az 

esetben, hogy — mint ahogyan fentebb rámutattam — a homoszociális viszonyrendszer 

konstitutív alapfeltétele az egyetlen személyhez rendelhető kizárólagos tekintélyelvnek, 

valamint az írott és íratlan, illetve a formális és informális szabályok ellentmondásainak a 

kizárása mellett a homoszexualitás kirekesztése a diskurzusból. A "fajtalanság" jelző ráadásul 

56 



a "férfiatlansággal" szinonim az elbeszélő retorikájában. (Ottlik 1988, 190) Mindez azt is 

jelenti, hogy a férfiasság eszménye a közösséghez való tartozással.és a kollektív ideállal való 

azonosulással kapcsolódik össze. Lásd például azt az részt, amikor Medve Gábor földhöz 

vágja a zsíros kenyerét. (Ottlik 1988, 200-203) Az elbeszélő ekként kommentálja Medve 

érzéseit: "Medve nemtetszése főként erre irányult: hogy voltak, akik fölényesebbek, 

férfiasabbnak látszottak nála." (Ottlik 1988, 203) Vagy amikor az elbeszélő Medve 

ügyetlenségét úgy kommentálja, hogy "szinte már kezdett esetlenné válni, mint egy lány". 

(Ottlik 1988, 148) Paradox módon ez a férfiasság-eszmény a passzivitás, a tűrés és a 

csoporton belül előírt pozíció elfogadásának és elfoglalásának központi értékei köré 

szerveződik. Ezeknek az értékeknek a megerősítése és a velük való azonosulás azonban 

korántsem problémátlan az egyes karakterek esetében, illetve a közösségen belül, s ezt jól 

példázzák Medve és Bébé súrlódásai és nézeteltérései. 

Az elbeszélő esetében már láttunk példát ezeknek az ellentmondásoknak az 

elhallgattatására, Medve élettörténetében azonban ezek nyíltan is tematizálódnak — Bébé 

elbeszélői szólamán keresztül. Medve kételyei és a normával szemben táplált ambivalenciája 

például így fogalmazódik meg annak kapcsán, hogy fogdára ítélik: 

Gyalázatos érzés fogta el. Más is ült már fogdában, de java részük nevetett rajta 
fölényesen, még hetvenkedtek is vele, amúgy vagányosan. O pedig titokban mély 
szégyent érzett, züllöttséget, felbomlást. Mert nyomorult, langyos, középszerű. Se 
nem bátor vagány, se nem jó magaviseletű, jeles tanuló. Se nem tudja megvédeni 
a zsíros kenyerét vagy elszedni a másét, se nem tud fölébe emelkedni a falánk, 
éhes mivoltának. Se nem hívő, vallásos lélek, mint Tóth Tibor, se nem életrevaló 
istentelen. Tétova, bizonytalan, gerinctelen ember. Ahelyett, hogy tárt mellel 
szembefordulna velük, még bűntudatot is érez a másfélesége miatt, és olyan akar 
lenni, mint a többiek. De ezt sem képes határozottan és teljes odaadással csinálni, 
hanem csak botladozik a félúton. Amellett mindenkinél különbnek tartja magát. S 
ha egy kicsit körülnéz, hát jóformán mindenki különb nála. (Ottlik 1988, 204-205) 

Paradox módon éppen a bezártság vezet Medve esetében az ellentmondások feloldásához. A 

fogdában eltöltött idő alatt döbben rá, hogy a magány a belső függetlenség megszerzésének, a 

külvilág megszüntetésének az eszköze is lehet egyben — az önsajnálat és a magányos 

sírdogálás révén. (Ottlik 1988, 205)22 Ennek a belső függetlenségnek a folyománya azonban a 

külső körülmények figyelmen kívül hagyása. Ez a tapasztalat szinte teljesen lehetetlenné teszi 

a társakhoz való kapcsolódást — az iskola növendékei esetében közös, de magányosan átélt 

2 2 Érdemest ezt a részt összevetni Bébének Tóth Tiborról alkotott véleményével. Medve esetében a sirás, mint 
menekvés azért lehet elfogadható, mert nem publikus, hanem magányos "cselekedet", míg Tóth Tibor 
viselkedése — azáltal, hogy a közösség zárt világának publikus terében nyilvánul meg — zavart kelt a viszonyok 
tekintetében. (Ottlik 1988, 208) 
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élményről van szó. A civil élet intim-, privát- és publikus szféráját a katonaiskola rendszerén 

belül a belső és a külső dichotómiája váltja fel, melyben alig jut hely a személyesség 

különböző társas megjelenési formáinak. A külső és belső radikális szétválasztásának ebben a 

kontextusában a személyes természetű közlések felértékelődnek: Szeredy és Bébé jót 

szórakoznak Szeredy "Ereklye? Piff!" történetén; a szabadságosvonaton a féktelen jókedv 

lehetőséget teremt a bolondozásra és a szabályok áthágására; a házi kabarékban mindenki 

tehetsége és vérmérséklete szerint nyilvánulhat meg; Medve és Bébé közösen rajzolnak és 

írnak füzetükbe. (Ottlik 1988, 194-195, 257-258. 292-293, 296-297) Ezek a közösen átélt 

élmények a csoporton belüli hovatartozás mellett a baráti kapcsolatokat és a csoport tagjai 

közötti szolidaritást is megerősítik, s alapját jelentik a leszerelés után is fennmaradó 

összetartozás érzésének — olyan lelki kötődést építve ki a katonaiskola növendékei között, 

melyet az elbeszélő igyekszik többszörösen is metaforizálni. 

Van azonban Bébé és Medve történetében egy olyan epizód, mely kimondottan arról 

árulkodik, hogy az összetartozásnak és ebből adódóan a passzív szolidaritásnak az eszménye 

sem mentes bizonyos ellentmondásoktól. Medve és Bébé bolondozása a gyengélkedőn arról 

tanúskodik, hogy sorsközösségüknek és egymás iránt érzett szeretetüknek határt szab a testi 

érintkezés internalizálódott tilalma. 

Váratlanul rám ugrott. Tudtam, hogy rájött a bolondóra, de erre nem 
számítottam. 

— Szervusz, Bébé! — kiabálta a fülembe. — Szőrös kaméleon! 
Ilyenkor teljesen gyerekessé vált. Ahogy gyanútlanul feküdtem az ágyban, 

nyakamig húzta a pokrócot, és lefogott vele. Rátérdelt kétfelől, a kezével pedig 
lefogta a két vállamnál. Mozdulni sem tudtam a pokróc alatt hamarjában, hiába 
próbáltam őt lelökni. 

Egy arasznyira volt fölöttem az arca. Dühösen és tehetetlenül néztem szembe 
vele. Majomkodott, kaján pofákat vágott; vadul csillogó, barna szemében tisztán 
láttam, hogy mennyire szeretjük egymást. 

Ettől egy percre mind a ketten zavarba jöttünk, amikor végre sikerült lelöknöm 
őt. Medve még sokkal jobban, mint én. Elkomorodott. Úgy tettem, mintha zajt 
hallanék a folyosón, és intettem, pszt, figyeljünk. Persze nem volt semmi zaj. De 
annyi időt nyertem, hogy természetes hangon tudjak megszólalni: 

— Ne kupleráj ózzunk itt öregem, mert úgy kirúgnak innen mind a kettőnket, 
mint a patyolat. 

Medve magához tért, elvigyorodott. Nem volt semmi baj. Fellélegeztünk. 
Marháskodtunk tovább személytelenül. Úgy tettünk, mintha nem történt volna 
semmi, és soha életünkben erről nem beszéltünk. Mint ahogy csakugyan elég 
semmiség volt az egész; csak Medve pillantásából és főképp a zavarából tudtam 
meg, hogy hirtelen ő is olyasfélét érzett, mint én. Valahogyan aztán mégsem 
felejtettük el soha ezt a semmiséget. Nem csodálkoztam, amikor három évtized 
múlva olvashattam Medve hátrahagyott kéziratában; csupán az lepett meg, hogy 
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szóról szóra emlékezett minden részletre: még a „patyolat" kifejezésre is, amit 
pedig máskülönben én sohasem használtam. (Ottlik 1988, 308-309) 

Bébé elbeszélői szólamában a zavart ebben az esetben nem az egyes és többes szám első 

személy közötti elmozdulás jelzi, hiszen az itt az élmény feltételezhető azonosságára utal, 

melyet utólag a fikció szerint Medve kézirata is megerősít.23 A probléma sokkal inkább tetten 

érhető az emlék hallgatólagossá tételében: abban, hogy "[ú]gy tettünk, mintha nem történt 

volna semmi, és soha életünkben erről nem beszéltünk". Ugyanezt azt ellentmondást 

fogalmazza meg az az elbeszélői mondat is, mely szerint "mégsem felejtettük el soha ezt a 

semmiséget". Kettejük beszélgetésében viszont a civil nyelvhasználat "patyolat"-ja 

regisztrálja a zavart. 

Annak ellenére, hogy az elbeszélő szerint ő maga "máskülönben sohasem használta" 

ezt a szót, elbeszélésében mégis visszatér, mégpedig összetartozásuknak — a kritika által 

unos-untalan idézett — testi metaforákat használó megfogalmazásában. Bébé Medve 

gondolatait parafrazálja: 

Uramisten, gondolta Medve, hogy megszoktam őket. Mint a patyolat, gondolta 
nagyjából. Memphis, Nílus, Tutankhamen. Keresztrejtvények, kórház. Uramisten, 
gondolta, tulajdonképpen micsoda lappangó, rejtett, megbízható boldogság ez, 
velük lenni. Igazán kinyalhatják a fenekemet, de ha ez a vén marha most beleesne 
a korlátról a vízbe, utánaugranék, mint a mindennapi kenyeremért. Nem is a szép 
szeméért. De hát össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint a 
hegymászók vagy a szeretők, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, 
honossága, lakcíme van, s tesz-vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazából a 
nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav vagy 
gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk 
gyalázatából és csodáiból; valami kenyérízű, ami nélkül most már nehéz volna 
meglenni. Pedig nem erről volt szó eredetileg. Nemcsak kenyérről. (Ottlik 1988, 
375-376) 

A fenti gondolatokat nem tulajdoníthatjuk egyértelműen Medvének. A homoszociális 

viszonyok eredetét ugyanis — a kórházi epizód fordulatainak ismétlése révén — Bébé köti a 

2 3 Az Ottlik szerzőségét érintő kétkedések egyik visszatérő feltételezése, hogy Medve kéziratának Örley István 
hagyatéka feleltethető meg, melyet Ottlik — részben vagy egészben — felhasznált az Iskola a határon 
szövegéhez. Némileg meglepő fordulata a szerzőségi vitának, hogy nemrégiben "előkerült" Örley Andris c ímű 
novelláj a, melyet — kultuszkutatói figyelemre méltó és szokatlanul terjedelmes — bevezető kíséretében Balogh 
Tamás közölt a Holmi 2003. novemberi számában. A novella "elveszésének" története Balogh írásának tanulsága 
szerint politikai okokra vezethető vissza: a Vasárnapi Újság egykori szerkesztőjeként a később a Szépirodalmi 
Könyvkiadó vezetői, illetve igazgatói tisztét betöltő Illés Endre — több más pályatársához hasonlóan — nem 
szívesen emlegette, hogy korábban szélsőjobboldali lapoknál vagy lapoknak dolgozott. Ennél is érdekesebb 
azonban, hogy a novella — már amennyiben elfogadjuk, hogy a történetek hasonlóságai életrajzi elemekre 
vezethetők vissza — Örley töredékes életművében a Farsang utalásait leszámítva egyedülálló módon vonatkozik 
a katonaiskolában eltöltött időszakra. S bár Örley és Ottlik eltérő módon cselekményesítik élettörténetüknek ezt 
a közös szakaszát, a látszólag jelentéktelen epizód fontosságát Örley későn megkerült novellája is hangsúlyozza. 
Lásd: Balogh 2003,1275-1287; Örley 2003, 1287-1293. 
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vágy zavarba ejtő jelenlétéhez, s aztán ő az, aki igyekszik annak kínos megjelenési formáitól 

szabadulni. Ez a vágy azonban — például a testek szépségének kiemelése révén — végig 

jelen van az elbeszélés menetében. Bébé — mintegy mellékesen — mindig külön figyelmet 

szentel a testnek, s általában nem a belső tulajdonságok pozitív vagy negatív korrelátumát 

látja benne. Az első oldalakon Szeredyvel "az emberek szép pucér hasát, de leginkább a 

lányokét" nézik; az orvosi vizsgálatkor meztelenre vetkőző és emiatt piruló Tóth Tibort Bébé 

ismeretlenül is "szépnek" találja; Medvének "mindjárt az első látásra nagyon megtetszett" 

Merényi, akit sokáig "önfeledten" néz; Varjúnak "züllött angyalarca" van; Schulze "egészen 

jóképű ember"; Marcell főhadnagy pedig "csinos, fiús és mégis férfias" Bébé szerint; 

Kappéter teljesen tudatában van saját szépségének; Medvét Tóth Tibor szemtelensége és 

szépsége vonzza. (Ottlik 1988, 5, 29, 47, 55, 66, 171, 192, 204, 248, 333) 

Ezeknek az esztétikai ítéleteknek és a hozzájuk kötődő vonzalmaknak vagy éppen 

undornak nem csupán az elbeszélés leíró passzusaiban jut szerep. Azt, hogy katonaiskolába 

kerül, Bébé utólag saját, Halász Péter iránt érzett kötődésével magyarázza, melyet Szeredy 

mélyen átélt gyermekkori szerelméhez hasonlít: 

A gyerekkorunk sokkal valódibb és izgalmasabb világába kívánkoztam én vissza, 
és nem, ahogy Medve Gábor állítja önmagáról, a felnőttség, a férfiasság 
megtisztelő világába. 

Szeredy azt is mondta, amikor úgy elragadta a szónokiasság, hogy azzal a budai 
kislánnyal olyan hallgatólagos, emberi fogalmakban ki sem fejezhető, mélységes 
és titkos szövetségben éltek, mint egy halandók közé csöppent, álruhás pogány 
isten és pogány istennő. Ők tudták egymásról, hogy az emberi világ fölött járnak, 
és a földi mértékek nem érvényesek rájuk; de a többiek, a felnőttek nem tudták ezt 
róluk. Hát ilyesfélét éreztem én is, amikor a kettes hálóteremben a betóduló 
másodévesek közt egyszerre csak megpillantottam Halász Péter ősidőktől fogva 
ismerős ábrázatát. Ilyen titkos kötés kapcsolt össze bennünket is; így lebegtünk 
mindig pár arasszal az emberek feje fölött, szabadon, és senki sem gyanította, 
hogy nem közöttük járunk a földön. (Ottlik 1988, 42-43) 

Szeredy később Magdához fűződő viszonyában véli újra megtalálni azt, aminek a lényegét így 

jellemzi: 

Ez a kilencéves budai kislány olyan mohó és könyörtelen vadsággal játszott velem 
szerelmesdit, mint egy kiéhezett leopárdcsorda; önző és zabolátlan szenvedéllyel 
esett nekem, sem fékezni, sem leplezni nem igyekezett erőszakos durvaságát; s 
mégis olyan odaadó gyöngédség volt minden mozdulatában, hogy később, hosszú 
évekig, azt hittem, nincs is ilyenfajta gyöngédség, csak káprázat volt, rosszul 
emlékszem, megcsal a távolság és az idő. Ősszel katonaiskolába mentem. Akkor 
sokáig a gyöngédségnek semmiféle fajtájára nem emlékeztem többé. Aztán lassan 
megtanultuk, hogyan kell élni az emberek közt, hogyan kell féken tartani 
természetes durvaságunkat, erőszakos önzésünket a szerelemben éppúgy, mint 
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más emberi kapcsolatokban. így telt el mértéktartással, óvatossággal, 
bölcsességgel harmincöt esztendő, s most kiderült, hogy mégiscsak jól 
emlékeztem, igenis létezik ez a vadállatias gyöngédség, s a zabolátlan önzés 
összefér a teljes odaadással, vannak pancsolatlan emberi kapcsolatok, mert 
Magdával ott folytathatom az életemet, ahol tízéves koromban abbahagytam. 
Ezért mondom, hiábavaló tapasztalatok ... (Ottlik 1988, 37-38) 

Vagyis Bébé gyermekkori kötődéseinek hasonlatát Szeredy gyermeki odaadással teli szerelme 

szolgáltatja, s így nem tekinthető véletlennek, hogy ő — Szeredyvel ellentétben — képtelen a 

gyermekkor felhőtlen vonzalmait és kapcsolatait később sértetlenül helyreállítani. Vitájuk, 

hogy élettörténetük közösen eltöltött szakaszát milyen megnevezéssel illessék, erről 

tanúskodik. Szeredy a „vicissitudes" kifejezést használja, melyet ő maga korábban „fölösleges 

viszontagságokként" fordít le, míg Bébé a „superfluous experiences" (Ottlik 1988, 35) 

kifejezéshez ragaszkodik, melyet „hiábavaló tapasztalatokként" adhatnánk vissza. Szeredy 

kifejezése azonban olyan konnotációkkal is rendelkezik, melyekre a „superfluous 

experiences" kifejezés nem utal; a „vicissitudes" szó viszontagságokat, hányattatásokat jelez, 

s Szeredynek azt a fentebb idézett véleményét erősíti, hogy ő nem csupán feleslegesnek, 

hanem küzdelmesnek is tartja részben közös múltjukat. Bébé ellenben a közös tapasztalat és 

az ellentmondásoktól terhes viszonyok folyamatosságát hangsúlyozza — számára a 

katonaiskola élménye olyannyira meghatározó, hogy képtelen visszatalálni a Halász Péterrel a 

katonaiskola előtt eltöltött időszak felhőtlen boldogságába. A homoszociális kapcsolatok 

maradványaként kialakuló „passzív szolidaritás" eszméje határozza meg teljesen érzelmi 

életét, s ez azzal jár, hogy egy zárt közösségen belül, felületes — ám közös történetükből 

adódóan mély értelemmel felruházott—jelzések segítségével érintkezve marad hű egy szűk 

csoport tagjaihoz. Ezek a jelzések az elbeszélés folyamán azonban fokozatosan elveszítik 

érzéki formájukat, s egyre inkább „metafizikai értelmű szubsztanciájuk", (Kulcsár Szabó 

1994, 114) lelki aspektusuk domborítódik ki a matematikai hasonlatok révén mind Bébé 

elbeszélői szólamában, mind az általa idézett Medve-kéziratban. (Ottlik 1988, 373-374) 

KANONIZÁCIÓS STRATÉGIÁK ÉS HOMOSZOCIÁLIS VISZONYOK 

Az a két értelmezési tendencia — a kultikus illetve az irodalomtudományos 

beszédmód —, melyeket a bevezetőben tárgyaltam, a tematikus és retorikai kérdéseket 

teljesen elkülönítve, más-más értelmezési keretben tárgyalja. Ottlik alakjának példaszerűségét 

a kultusz a regény tematikus egységeinek kiragadása révén látja igazolódni, nagy hangsúlyt 
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fektetve a kritika és a kritikus személyes érintettségére. Ez paradox módon oda vezet, hogy a 

kritika nem csupán azonosul a regényből — mellesleg szelektíven — kiemelt 

értékszempontokkal, hanem szélsőséges esetben „az egyetlen autentikus hozzászólást az 

elhallgatásban véli megvalósíthatónak". (Szolláth 2002a, 1114) Ez az „elhallgatás" „nem az 

értelmező nyelvének a mű világától való elválasztottságaként jelenik meg, hanem az 

olvasónak a művel való közösségeként, velehallgatásként, a műben való részvételként 

jelentkezik, sőt a (kimeríthetetlen szentségekből való) részesülés kvázi-szakrális viszonyulását 

is implikálja. Az allegorikus olvasat világnézetté, erkölcsiséggé vagy történelmi valósággá 

alakítja a fikciót, így létrejöhet olyan interpretáció is, amelyben az olvasó-kommentátor a mű 

szereplőjévé lép elő." (Szolláth 2002a, 1115) Mindeközben a kultusz számos szövege 

kritikátlanul magáévá teszi a regény azon előfeltevéseit, melyek vélt vagy valós 

tarthatatlanságuk okán magyarázkodásra késztetik a kritikust. Nem csupán arról van szó, hogy 

a kultusz beavatottjai védelmükbe veszik Ottlik életművét és személyét a Buda megjelenése 

utáni kritikai támadások össztüzében,24 hanem arról is, hogy a „passzív szolidaritás" 

értékének védelmében azokat a konzervatív értékeket igyekszenek megerősíteni, melyek a 

homoszociális viszonyok velejárói. 

Kelecsényi László monográfiájában például számtalan homofób és mizogén utalást 

találhatunk a konzervatív női szerepek és egy férfias, ám egyben deszexualizált polgári világ 

védelmében. Kelecsényi a Buda elbeszélőjével egyetértve azt állítja, hogy a nők csak arra 

kellenek, hogy „fogják az ember fejét, ha hány", mert ,,[e]z több és fontosabb a szerelemnél, 

tartósabb mindenféle eszménél; ez a legmélyebb szeretet, mert földtani türelmen alapszik, a 

türelmes ősanyag megértő harmóniája sugárzik belőle". Valamint ,,[e]rre jók a nők. Hűséges 

Pénelopéként várhatják férjüket. Áldozatokat hozhatnak érettük. Szolgálhatják őket, egész 

életükön át". Majd Ottlik második feleségéről szólva: „A »cicanő« és a »csattogó« férfiú talán 

egymásnak voltak teremtve. Gyöngyi ugyanis elfogadta az örök asszonyi sorsot. Bárhogy is 

tiltakoznak ellene a feministák — akad, akinek örömet okoz ez ..." Az alkotás és a szerelem 

kapcsolatát a következőképp tárgyalja: „A szeretet, ha valódi, nyűg és bilincs, súlyos teher 

olyasvalaki számára, aki gyakorolja, nem csupán szavakban vállalja. A művésznek általában 

tilos szeretnie. Nem azért, amiért Thomas Mann Adrián Lewerleühnjének, az ördöggel kötött 

egyezsége miatt, egyszerűen nem jut rá ideje. Vagy ha igen, annál rosszabb: közepes alkotó 

marad, mindörökre." A testiségre vonatkozóan A hegy lelke kapcsán egyetértőleg azt a 

Ezeknek a támadásoknak és a védekezésnek az elfogult összefoglalóját, mely maga is Ottlik védelmében 
foglal állást, s meglehetősen minősíthetetlen hangnemben foglalja össze a kérdéskört, lásd: Kelecsényi 2000, 
260-299. 
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következtetést vonja le, hogy ,,[a] puszta testiség, a meztelen vágy egyenesen undorkeltő — 

hökkent meg jó előre a gondolattal, ám némi őszinte tűnődés után az olvasó igazat ad az 

írónak". Két oldallal később újra megerősíti ezt a véleményét: „A szexualitás nem 

megismerés, ellenkezőleg csak növeli a lélek zavarát, kaland, idegenség, enyhe undor 

okozója." A szexualitás elutasítása Kelecsényi érvelésében kapcsolatban áll a homoszociális 

viszonyokkal is. A Virrasztók kapcsán fogalmazza meg azt a véleményét, miszerint „[ejzeket 

a konok, elszánt férfiakat igazán csak a nők tudják zavarba hozni. Van valami titkos 

tisztázatlanság a gyengé(de)bb nemhez fűződő viszonyukban. Mintha egyáltalán nem is volna 

szükségük a nehézségeket elsimító asszonyi kezekre, mintha édesanyjuk kezének valamikori 

elengedése után mindörökre fölöslegessé válna számukra mindenféle gyengédség, kedvesség, 

szeretet. Spártai [!] katonák lettek, kiket szülőanyjuk is azzal búcsúztat: »Ezzel — vagy 

ezen!« Pedig delejesen vonzza őket a nőiesség." (Kelecsényi 2000, 22, 24, 53, 59, 67, 69, 76-

77) 

A kritikus hasonló helyzetben találja magát a Musillal történő összevetés során is. 

Szegedy-Maszák Mihály monográfiájában az Iskola a határon és a Törless iskolaévei 

összehasonlításakor a monarchia szellemi örökségének az egységességét emeli ki, s a két 

szerző különbségét csupán abban látja, hogy „Musil válságban láttatja, Ottlik visszasóvárgott 

eszményként idézi föl a polgári szabadelvűség értékrendjét". (Szegedy-Maszák 1994, 115) 

Hasonló — ám végkövetkeztetésében ellentétes — gondolatmenetet követ Györffy Miklós 

összehasonlító tanulmánya is, mikor a két regény összevetésekor arra a konklúzióra jut, hogy 

„[vjégeredményben mind Musil, mind Ottlik művei összemérhetetlen külön világok. 

Összehasonlításuk igazában, mint láttuk, csak azt eredményezheti, hogy egy-két közös 

pontjukon, mint egy raszterhálót, egymáshoz igazítva őket, megmutatkozzék az összes többi 

pont eltérése. A Törless is, az Iskola a határon is attól az, ami — amiben különböznek 

egymástól is és minden más műtől is. Az össze nem illő pontok hálója adja ki mindkét mű 

lényegét". (Györffy 1996, 292) A különböző értelmezői pozíciók más és más nézőpontból 

igyekeznek Ottlik irodalomtörténeti státuszát védelmezni. Kelecsényi szerint például ,,[ajz 

Ottlik-felejtés éveiben járunk. Életműve most került bele abba a purgatóriumba, melynek 

lángjai megvilágítják — és eldöntik — a kérdést, vajon latensen klasszicizálódó (értsd: 

mindenkoron más és más, megújuló útmutatást adó) vagy apránként másodlagossá váló, 

2 5 Bár Szegedy-Maszák monográfiájának fejezeteit a kultikus megszólalásmódokkal együtt tárgyalom, fontos 
kiemelni, hogy olvasatai végig a regény példázatossága és öntükröző mivolta között oszcillálnak, s — mint azt 
Szolláth Dávid megjegyzi — különösen igaz ez az 1982-ben született "Példázat a belső függetlenségről" c ímű 
fejezetre. (Szolláth 2002b, 1112, n. 35.) Monográfiája így —már csak a műfaji sajátosságok miatt is — 
átmenetet képez az irodalomtudományos és a kultikus beszédmódok között. 
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pusztán irodalomtörténeti érdekű szerző válik belőle a XXI. században". (Kelecsényi 2000, 

15) Szegedy-Maszák a „keresztény középosztály" szerzőjét látja Ottlikban, (Szegedy-Maszák 

1994, 98-101, 106-108, 129-132.)26 kinek regénye „a huszadik század közepének 

legjelentősebb magyarul írott elbeszélő művei közé tartozik", (Szegedy-Maszák 1994, 12, 9) 

míg Györffy „mindenekelőtt néhány meglepő életrajzi párhuzam" (Györffy 1996, 275) 

alapján vázolja föl a Törless iskolaévei és az Iskola a határon tematikus és „prózapoétikai" 

összehasonlítását. 

A kultikus megszólalásmódok önellentmondásai azonban nem csupán abból adódnak, 

hogy különböző értelmezési keretekben igyekeznek Ottlik kanonikus pozícióját biztosítani. 

Azzal, hogy a kritika affirmálja az Ottlik regény értékeit, a homoszociális viszonyrendszer 

ellentmondásaival is kénytelen (lenne) szembesülni. Ez az ellentmondás leginkább a Musillal 

történő összehasonlításokban kerül a felszínre. Míg Kelecsényi „az írói egyéniség" mellet 

lándzsát törve egész könyvtárnyi, az összehasonlítás lehetőségét kínáló művet említ, 

(Kelecsényi 2000, 126-137) addig Szegedy-Maszák és Györffy a Musillal való 

összehasonlításnál csak a különbségeket hajlandó kiemelni. Kelecsényinél a zavar egyértelmű 

szöveges formát is ölt: 

A Törless iskolaévei a katonai nevelőintézet belső légkörének megvilágítása 
mellett legalább olyan súllyal kezeli a tizenéves fiúk ébredező szexualitását; a 
nemiség először mindig autó- és mindig önkéntelenül is homoerotikus formáit 
érzékelteti. Aki ma újraolvassa Musil művét, az Iskola a határon élményének 
birtokában hasonlóságokra lelhet, de nem a témában, hanem sokkal inkább a két 
író gondolkodásmódjában, a nyelv elégtelen kifejezési rendszerének 
megkérdőjelezésében, a XIX. században még értett nagy társadalmi és 
tudományos összefüggések rendjének XX. századi alkalmatlanságában, a modem 
fizika és lélektan inkább csak sejtett, mint tudatosan alkalmazott új tanainak 
felhasználásában. (Kelecsényi 2000, 135) 

2 6 Szegedy-Maszák annak ellenére hangsúlyozza értelmezésében a vallás szerepét, hogy Ottlik arra figyelmezteti, 
hogy túlbecsülte „a kereszténység mibenlétét az ő regényében". (Szegedy-Maszák 1994, 106) Az Iskola a 
határon efféle olvasata persze nem előzmény nélküli, és jól illeszkedik a kultikus beszédmód „kegyelemtanába". 
Az Emlékkönyv egy teljes fejezete viseli ezt a címet, (Kelecsényi 1996, 221-310) s a kötet más írásai is a 
„megváltás" fontosságát hangsúlyozzák. Ennek a beszédmódnak a sajátos utótörténetét az Iskola a határon és az 
Egy családregény vége kapcsán lásd: Hernádi 2002. 
2 7 Ottlik maga is ellentmondásosan nyilatkozik a Tőrless iskolaévei kapcsán egy Lengyel Péterrel folytatott 
beszélgetésben: „Musil katonaiskolai regényéről csak nagyon későn értesültem, és akkor már szándékosan nem 
próbáltam megszerezni, mert nem akartam, hogy befolyásoljon. Musil egyébként egészen más témát írt meg 
fiatalkori művében, mint amibe én vágtam bele a fejszém. Ahogy nyilatkozta is: szándékosan megváltoztatta az 
összes körülményeket, mert nem volt célja, hogy megreformálja a monarchia katonai nevelésügyét." (Otüik 
1980, 207) A beszélgetésből nem derül ki, hogy Ottlik mikor értesült Musil regényéről, vagyis mit jelent a 
„későn" kitétel, illetve miért gondolta úgy, hogy az befolyásolná őt az Iskola a határon megírásában, különösen 
hogy „Musil egyébként egészen más témát írt meg fiatalkori művében". 
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A két regényt tehát semmiképpen sem a homoszexualitás és/vagy homoszocialitás témája 

kapcsolhatja össze, mert az Ottlik regényében semmilyen formában — sem „fizikailag", sem 

„lélektanilag" — nem jelenik meg, legalábbis Kelecsényi szerint. Ezt a gondolatmenetet 

karolja föl Szegedy-Maszák Mihály összehasonlítása is, aki a két regény kapcsolatát a 

személyiség problematikája felől közelíti meg: „Az iskola első hatása Ottlik és Musil 

regényében egyaránt úgy nyilvánul meg, hogy bebizonyítja: a hősnek nincs egyénisége, mely 

képessé tenné arra, hogy ellen tudjon állni a külső erőszaknak. Törless is, Medve Gábor is 

személyiségválságon megy át, mely először honvágyként, majd ürességként, közönyként 

nyilvánul meg. Mindkét könyv kétségbevonja a személyiség azonosságát önmagával." 

(Szegedy-Maszák 1994, 106) Ennek értelmében „Ottlik és Musil hősei egyaránt küzdelmet 

folytatnak a kifejezhetetlennel". (Szegedy-Maszák 1994, 108) Szegedy-Maszák azonban 

ebben az értelmezési keretben azt a következtetést vonja le, hogy „Musilnál és Ottliknál tehát 

nem ugyanaz okozza a megfogalmazás nehézségeit. Az Iskola a határon az »ahány 

értelmezés — annyi tény« igazát támasztja alá, a Die Verwirrungen des Zögling Törless 

viszont a tudat kifejezhetetlen mélységeire emlékezik". (Szegedy-Maszák 1994, 112) Ottlik 

tehát egy posztstukturalista közhely szószólója, míg Musil pszichologizál. Az fel sem merül, 

hogy Törless a „magát megnevezni nem merő vágy" problémájával küszködik, s feloldását 

„esztétizáló intellektusában" (Musil 1965, 169) talárja meg, míg Medve, Bébé és a többiek a 

vágy lehetőségének kizárása révén egyfajta sorsközösséget teremtenek. 

Györffy is kitér a két regény kapcsán a szexualitás megjelenítésének összehasonlítására: 

„Musilnál főszerepet játszik a szexualitás, míg Ottliknál ez a kérdés alig jelentkezik, 

legfeljebb csak lappangva, szublimálva." (Györffy 1996, 281) Az összevetés azonban csak 

Musilra terjed ki, s Györffy a kérdés ottliki vonatkozását nagyvonalúan a pszichoanalízis 

vizsgálati területére utalja: 

Ottliknál kisebbek a gyermekek, mint Musil serdülő kamaszai — tizenegy
tizenhárom évesek. Azonkívül bizonyos szűkszavú, férfias szemérmesség jellemzi 
az ő világát, ahol fő értékeknek szolgálat, helytállás, barátság számítanak. Ottlik-
kommentárjában Balassa Péter a katonaiskola „pokoli értelemben vett 
pozitivitásáról" beszél. Olyan nagyszabású hely ez, ahol „minden megvan", ahol 
megtanulható a létezéshez szükséges tartás. Bizonyos szolgálatetika eszményét, 
elsüllyedt, XVI-XVII. századi nemesi-katonai erények dicséretét olvassa ki a 
regényből. A nők ennek megfelelően itt távoli ideálok, amolyan trubadúri-lovagi 
rajongás tárgyai. [...] Mindamellett nem zárható ki, hogy pszichoanalitikus 
elemzéssel kimutathatók olyan rejtett mozzanatok Ottlik regényében is, amelyek a 
szexualitás lappangó, szublimált jelenlétére vallanak. (Györffy 1996, 282-283) 
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Az értelmezői stratégia ebben az esetben is furcsa logikát követ. A szexualitás jelenlétét az 

uralkodó sztereotípiának megfelelően a növendékek életkora korlátozza, majd mielőtt még a 

homoszexualitás kérdése felmerülhetne, Györffy a férfiasság eszményét hangsúlyozza — 

mintha az kizárná a homoszexualitás lehetőségét. Majd Balassa Péterre hivatkozva ehhez a 

férfias világhoz az egyetemesség érvényét rendeli a „létezéshez szükséges tartás" révén, csak 

azért, hogy azt egy konkrét történeti példának megfeleltetve a nők jelenlétéről is szót ejtsen — 

a vágy lehetséges, ám jelen nem lévő tárgyaiként. Ezután tér vissza a szexualitás kérdéséhez, 

melynek lehetőségét ugyan nem veti el, ő maga azonban a lehetséges utalási tartomány 

felvázolásán kívül (a „pszichoanalitikus elemzéssel kimutatható", „trubadúri rajongás 

tárgyai") nem kíván foglalkozni vele. 

A kritikai szövegek, csakúgy, mint az Iskola a határon elbeszélője, lényeges pontokon 

hallgatnak el, szakítják meg érvelésüket. A kultusz kapcsán megfigyelt „velehallgatás", az 

„együtthallgatás", a kritikusnak önmagát a szövegbe beíró gesztusa ezen a ponton 

hasonlóságot mutat azzal a kritikusi fegyverletétellel, mely elhallgatja azt a nagyon fontos 

momentumot, hogy Ottlik regényének a Törless iskolaéveivel való összehasonlítása 

óhatatlanul is felvetné a homoszociális viszonyrendszer kritikai tárgyalását. Ez a kérdés az 

irodalomtudományos megközelítésben sem merül fel. Az uralkodó diskurzus egy 

univerzalizáló retorika mentén kanonizálja Ottlik regényét, melynek központi eleme a 

modernséghez való viszony. Kulcsár Szabó Ernő Ottlik kanonizációjának folyamatára is 

reflektál, amikor regényét saját modernség-koncepciója értelmében anakronisztikusnak 

minősíti: „Amikor a magyar kritika — némi elővigyázatlan sietséggel —jelentősebbnek ítélte 

Ottlik müvét a Törlessnél, nyilvánvalóan arról a különbségről feledkezett meg, hogy Musil 

műve a klasszikus-modern individuum-felfogás első válságjegyeivel, az Iskola a határon 

viszont ugyanezen individuum megalkothatóságának korlátaival szembesült." (Kulcsár Szabó 

1994, 113) A tematikus hasonlóságok szembeötlő volta ellenére Kulcsár Szabó szerint „a két 

mű összevetésének nem magától értetődőek a koordinátái". (Kulcsár Szabó 1994, 113) Az 

összehasonlítás az érvelés szerint — a könyv formatörténeti megközelítésével összhangban — 

a korábban már Szegedy-Maszák és Györffy által felvetett „implicit nyelvfelfogás" (Kulcsár 

Szabó 1994, 113) felől kísérelhető meg. Ez a szempont Kulcsár Szabónál — szemben a 

korábban értelmezett kultikus elemzőkkel — a regény kritikáját is lehetővé teszi: 

„Metaforikus és metonimikus jeléntésképzés egyensúlya [...] egy redukált alkatú, reflektált 

fejlődésregény keretei között jön létre. Ám a két nézőpont együttesen sem jut túl azokon az 

individuumértelmezési határokon, melyek az odaértett emberi lényeg 

megnevezhetetlenségéből következnek." (Kulcsár Szabó 1994, 114) A kritika azonban a 
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modemség azon „individuum-felfogásának" a szempontjai szerint fogalmazódik meg, mely 

elsősorban nyelvileg problematizálható. Bár Kulcsár Szabó — véleményem szerint — 

helyesen észleli Ottlik regényének tendenciáját, hogy „egyetlen mű végérvényes nyelvi 

univerzumába kívánja belefoglalni az emberi viszonylatokról való tudást", egyáltalán nem 

számol azzal, hogy ezek az „emberi viszonyok" a modemség tapasztalatán belül is a nemi 

szerepek ellentmondásaitól terhesek. Vagyis figyelmen kívül hagyja azt — az Iskola a 

határon esetében nyilvánvalónak tetsző — „belátást, hogy az esztétikai szféra igen komplex 

módon, már létrejöttétől kezdve nemi szimbolikával terhelt, s ez mindmáig meghatározza az 

irodalommal kapcsolatos előfeltevéseinket". (Horváth 2002, 5) Különösen feltűnő ez az 

előítélet Kulcsár Szabó értékelésének azon a pontján, ahol csupán a szöveg nyelvi 

megformáltságát kifogásolja, ám azt az univerzálisként feltételezett tapasztalatot, melyet ez a 

nyelvi megformáltság közvetíteni hivatott, a könyv értékeként hosszan kiemelve idézi is saját 

érvelésének bizonyítékaként: „Vagyis, ha hozzáférhetetlenül is, de létezik az a tapasztalat 

teremtette lényegiség, melynek tudása a szabad emberi önmegértés alapjává válhat..." 

(Kulcsár Szabó 1994, 114; Ottlik 1988,16) 

JAVASLAT TÖRTÉNETI ÉRTÉKELÉSRE 

Az Iskola a határon sikere — mint azt a fejezet bevezetőjében Angyalosi érvelése alapján 

láthattuk — egy politikával közvetlenül nem érintkező, ám az átpolitizált közegben 

óhatatlanul politikai értelmet nyerő világ és értékrend felmutatásával áll kapcsolatban. Bár 

Ottlik regénye közvetlenül nem tematizálja saját politikai beágyazottságát, a kultusz — 

melynek kialakulása a hetvenes évek végére datálható — egy politikai érték, a „passzív 

szolidaritás" eszméje mentén igyekszik kanonizálni az Iskola a határont. Ezt a kritikai 

stratégiát ideologikus abban az értelemben, hogy—ahogyan azt Sedgwick Marx Német 

ideológiáikra hivatkozva megfogalmazza — „az ideológia egyik fontos strukturális eleme, 

hogy egy korábbi rendszer idejétmúlt értékeit idealizálásuk révén vonzónak tartja annak a 

későbbi rendszemek a védelmében, mely gyakorlatilag aláássa ezen értékek materiális 

2 Mielőtt azonban az efféle megközelítést a külső szempontok érvényesítésének vádja érhetné, Horváth Györgyi 
azt is fontosnak tartja kiemelni a nemi szerepre hangsúlyt helyező modernség-értelmezések védelmében, hogy 
,,[a] feminista diskurzus(ok)nak az ily módon való megjelenítése azzal járt, hogy a nemi problematika 
beszrüremkedése sokkal inkább egy új keletű társadalmi igénynek (illetve folyamatoknak) a z 
irodalomtudományba való beszüremkedéseként értelmeződött (eleinte talán magában a feminista 
irodalommdomány önértelmezésében is), mintsem olyan problematikaként, mely (a nemi különbség és az 
esztétikum kapcsolata) már korábban is fennállt volna, csak éppen az új diskurzus sokkal erőteljesebben, 
argumentáltabban és (ami igen fontos) új perspektívából adná elő azt". (Horváth 2002, 6) 
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alapját". (Sedgwick 1992, 14) Ebben az esetben ez annyit jelent, hogy az Ottlik regényét 

kanonizáló és kultikus magasságba emelő kritika az Iskola a határon világa után érzett erős 

nosztalgia révén olyan kritikai kapcsolatok és irodalmi viszonyrendszer megteremtésére 

törekszik, melyek figyelmen kívül hagyják Ottlik regényének történeti aspektusait; azt, hogy 

annak — a „hátranézés-vitában" erős negatív előjellel tematizált — értékrendje történeti, 

politikai és társadalmi kérdésekhez köthető. Az ottliki „passzív szolidaritás" értékként való 

felmutatása ugyanis terjesen mást jelent a két világháború között, a háború alatt és közvetlenül 

utána, a Kádár-rendszer viszonyai közepette, vagy éppen a rendszerváltás utáni politikai 

váltógazdaságban. 

A történeti értékelés kérdésének megválaszolása a „passzivitás" történeti kontextust is 

figyelembe vevő megítélésének függvénye. A regény diegetikus világának referenciálisan 

megfeleltetett történeti kontextusban az ellentmondások többé-kevésbé világosan láthatók. 

Almási Miklós szerint: 

Ottlik ennek a „történelmi középosztálynak", pontosabban a húszas évekkel 
meginduló újabb, lefelé expanzív bővülésének világát keresi fel, mégpedig egy 
szélsőséges változatán, a tiszti-államhivatalnoki-dzsentri rétegen mutatja ki ennek 
a problematikus létnek és magatartásnak jegyeit. Mégpedig éppen a látszólag 
legtöbb értéket kikristályosított közegében — a nevelődésben, pontosabban a 
dresszúrán. Mert ez a problematikus életmód, a lét és fikció között lebegő 
életforma nem közvetlenül öröklődik át — mint a nyugat-európai, polgári 
modellben —, hanem a kíméletlen dresszúra eredményeképp. Természetesen — 
mint láttuk —ennek a fiktív életformának és morálnak alapelemeit magukkal 

hozzák a növendékek — ilyen volt a már említett „lefelé" és „felfelé" való 
exkluzivitás, ami a növendékek egyenrangú társadalmát már az indulásnál 
atomizálja. Az a terror, melyet az iskola mesterségesen alakít ki, s melyet az 
osztály mikrostruktúrájában Merényiek maffiája alakít tovább, erre az 
exkluzivitás-tudatra építve atomizálja aztán végérvényesen ezt a mini-társadalmat. 
(Almási 2001, 147-148) 

A „passzív szolidaritás" Almási érvelése szerint tehát a „középosztály nevelődési elvei", „az 

alkalmazkodás »külső« rétegein belül kiépített tartása", valamint „a sajátos túlélési képesség" 

közötti feszültség megfelelője, melyet a homoszociális viszonyok bonyodalmai tovább 

árnyalnak: Öttevényi, Apagyi és Tóth Tibor nem számíthatnak arra, hogy társaik 

sorsközösséget vállalnak velük. A második világháború alatt ezek a viszonyok részben 

átrendeződnek. A „passzív szolidaritás" a körülmények hatására lehetővé teszi, hogy a 

növendékek egymáson és másokon is segítsenek, még akkor is, ha eközben az elbeszélő 

szerint „mindenen túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával". (Ottlik 

1988, 167) A szolidaritás ezen elképzelése révén lehetővé válik az elkötelezett cselekvés, 
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hiszen például Jaks nagyváradi látogatása Szeredy és Magda menekülését eredményezi. A 

regény azonban a Magdára tett utaláson kívül alig ejt szót a háború alatti ellenállás —- a 

szolidaritás aktív és kollektív vállalásának — lehetőségéről és szükségéről, melynek 

közreműködői már nem egy fasizálódó társadalom „atomizált individuumai". 

Ebből a szempontból érdekes adalékokkal szolgálhat Szabó Magda Abigél (1978) 

című regénye, mely tematikus kapcsolatai okán akár az Iskola a határonnal való 

összehasonlítás lehetőségét is felvetheti. Nem csupán arról van szó, hogy az Abigélben az 

iskolaigazgató ajtaja felett díszelgő címert az Iskola a határonból jól ismert latin idézet, a Non 

est volentis folytatása, a Non est currentis ékesíti. (Szabó 1983, 24) Sokkal fontosabb ennél, 

hogy Vitay Georgina — miután apja a számára védettséget biztosító leánynevelő intézet falai 

közé menekítette — a beilleszkedés nehézségein túlesve olyan közösségre talál a 

növendékekben, mely a homoszociális viszonyok közösségi értékeinek felmutatása és 

elfogadtatása révén képes otthont teremteni számára. Gina — csakúgy, mint Medve Gábor az 

Iskola a határonban — a magány és a számkivetettség állapotában döbben rá 

kiszolgáltatottságára, (Szabó 1983, 106-107) de válasza nem a befelé fordulás, hanem a társak 

megkövetése. A lányok a háború őket alig érintő borzalmainak megtapasztalása révén 

képesek felülemelkedni kicsinyes sérelmeiken és megbocsátani egymásnak — hatalmas 

zokogás közepette. (Szabó 1983, 186-187) Az intézet szigorú szabályaihoz is teljesen 

másképp viszonyulnak az Abigél, mint az Iskola a határon növendékei. Az Iskola a határon 

esetében megfigyelhető formális és informális, valamint írott és íratlan szabályok közötti 

összhang megteremtése helyett Gina és társai a közösség független belső világának 

megteremtésére törekszenek; minden évben az osztálynévsor szerint férjhez mennek a 

leltárjegyzék tételeihez; kettős házi dolgozatot írnak: egyiket az órára beadandó, másikat saját 

szórakoztatásukra. (Szabó 1983, 66-68, 215-218) Az Abigél növendékeinek helyzetét persze 

az is megkönnyíti, hogy a tanári karban is segítőkre lelnek. Nem csak az Abigél legendáját 

életben tartó Kőnig tanár úr, hanem Zsuzsanna nővér, és az egykori tanulóként az intézetet 

támogató Hom Mici segítségére is számíthatnak. A felnőttek nem csupán megpróbálják 

elviselhetővé tenni az iskolában eltöltött időt, hanem szükség esetén környezetüket 

megtévesztő viselkedésük biztos védelme alatt abba az ellenállási mozgalomba is 

bekapcsolódnak, melynek egyik feladata Ginának védelmet biztosítani. Ez az ellenállási 

mozgalom — ahhoz hasonlóan, ahogyan az Iskola a határon esetében Tóth Tibor — a 

közösség bevett kódjainak stratégiai használatával igyekszik befolyást gyakorolni. A Miklós

napi istentiszteleten például az ilyenkor szokásos egyházi énekeket cserélik ki a szertartás 

rendjének követését elősegítő énekmutató táblán; „A drága advent, köszöntünk" helyett az 
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adott kontextusban politikai üzenetet hordozó „Uram, a te ítéletedet adjad a királynak" 

kezdetű zsoltárra zendít rá a gyülekezet. (Szabó 1983, 262-264) 

Ez az összehasonlítás azonban nem fogható fel az Ottlik regény közvetlen 

kritikájaként, hiszen az irodalmi megszólalás feltételei, a megjeleníthető tartalmak és a forma 

1978-ban már minden bizonnyal mások, mint az Iskola a határon kiadásának évében. Erre a 

momentumra utalhat az a tény is, hogy Bébé a könyv elején 1957-ben a Lukács fürdő 

lépcsőjén Szeredyvel lefelé menet a „szabadság enyhe mámorát" annak tulajdonítja, hogy „a 

két lépcső közül azt választhattuk, amelyiket jólesett". (Ottlik 1988, 16) Az Iskola a határon 

kultikus fogadtatása ezt a „belső" szabadságot ünnepli, s közben megfeledkezik arról, hogy ez 

olyan viszonyok elfogadásának folyománya, melyek több szempontból is problematikusak. A 

kultusz (és az irodalomtörténeti értékelés egyaránt) eltekint a homoszociális viszonyok 

bonyodalmaitól és a megszólalás történeti kereteitől, illetve attól, hogy ezek hogyan 

befolyásolják Ottlik regényének narrációs alaphelyzetét és a személyközi viszonyokat. Az 

Abigél történeti összehasonlítása az Iskola a határonnal nem csupán arra mutathat rá, hogy 

ezek a viszonyok hogyan képzelhetők el egy adott történeti helyzet kapcsán nagyobb politikai 

hatásfokkal, hanem arra is, hogy ennek értékelése nem csak a szóban forgó történeti 

helyzetnek, a megjelenés időpontjának, hanem a nemi szerepek problematikájának is 

függvénye. Az Abigél példájánál maradva két lehetőség képzelhető el a regény figyelmen 

kívül hagyásának magyarázataként: a kritika vagy azért nem vesz tudomást róla, mert nem 

tartja komoly irodalmi alkotásnak (lányregény), vagy pedig saját allegorizáló 

olvasásmódjának történeti alakulása folytán csak az allegória szó szerinti értelemben 

referencializált utalási tartományát figyelembe véve képes értelmezni. Az Iskola a határon 

esetében ez a két kritikai stratégia éppen ellenkező előjellel érvényesül: a regény nemi szerep 

vonatkozásait nem veszik figyelembe, míg a konkrét történeti szituációra vonatkozó 

utalásokat általános érvényűként olvassák. Amennyiben elfogadjuk, hogy a kultuszok célja „a 

kultuszokba bevont egyéb társadalmi csoportok akkulturációja és egy másik kultúrával való 

ellátása" (Takáts 2002, 1541) volt és maradt, akkor az Iskola a határon és az Abigél 

összehasonlításakor megfigyelhető kettős kritikai mércéről kijelenthető: a rendszerváltás után 

az irodalom és a politika kapcsolatának történetileg is problematikus zárój élezése, a nemi 

szerepek bonyodalmaitól való eltekintés, valamint a férfi(as) szövegeket kitüntető, egyetemes 

érvényre igényt tartó, kultikus retorika Ottlik szövege kapcsán sem tartható tovább. 
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T Ö R T É N E T I S É G É S É R Z É K I S É G A Z EMLÉKIRATOK 
KÖNYVÉBEN 

Mint azt az előző fejezetben bizonyítani igyekeztem, az Iskola a határon narratív 

szerkezete — "az elbeszélés nehézsége" — a karakterek közötti homoszociális 

viszonyrendszerre épül. Az elbeszélői alaphelyzetet döntően befolyásolja az a történetbeli 

momentum, hogy a karakterek viszonyaiban a barátság szinonimájaként értett szeretet 

egyebek mellett a homoszexuális kötődések kizárásával valósulhat meg, illetve válik 

elmondhatóvá. Bébé és Medve története azon a ponton válik folytathatatlanná és a felejtés 

tárgyává, amikor a két fiú között a szeretet megnyilvánulása erotikussá válhatna, s nem 

pusztán a homoszociális kötődések megerősítését szolgálná — Kurolival Esterházyt idézve 

úgy "ülepmagasságban". (Kuroli 1997, 14) Ez az epizód a történetben csupán Medve halála 

után kerülhet elmondásra — a jelenetet csak a szeretett másik elvesztése után van mód 

felidézni. Az Emlékiratok könyve számtalan intertextusa között Ottlik regénye is 

kulcsfontosságú szerepet tölt be, ám mint arra korábban rámutattam, Nádas kritikai 

távolságtartással szemléli Ottlik világát. Ennek megfelelően a kritika által utalásszerűén feltárt 

szerkezeti és tematikus hasonlóságokkal szemben a két regénynek a személyes kapcsolatokat 

illető felfogása közötti eltérés a szembetűnőbb. Az Emlékiratok könyve "hagyja beszélni" a 

halott narrátort, történetét nem korrigálja hanem kiegészíti; ő pedig — Bébével ellentétben — 

elbeszélésében központi szerepet szán az erotikának. Ezek a fajsúlyos különbségek részben 

abból adódnak, hogy Nádas viszonyulása az emlékirat műfajához következetesnek tekinthető, 

amennyiben szokatlan precizitással igyekszik összekapcsolni az én történeti 

meghatározottságát és annak személyes vonatkozásait. Ennek a regényben az egyik jele, hogy 

az elbeszélő visszaemlékezései sohasem számol(hat)ják fel teljesen a megérzékített 

történetfoszlányok időbeli, történelmi, referenciális vonatkozásait az Emlékiratok könyvében, 

hiszen 

történetei a mérhető időben zajlanak. Pontos utalások biztosítják, hogy a 
személyeket és történéseket illetően ne tévedjünk el az időben. Az első „szólam" 
berlini ősze „harminc évvel, a háború — nyilvánvalóan a második világháború — 
után", míg az emlékiratok megírása-rendezése három évvel később történik. A 
másodlagos elbeszélő tízéves az I . Vilmos császár ellen lekövetett kettős 
merénylet évében (1878), húsz évvel később búcsúzik jegyesétől, és utazik 

2 9 Lásd: Boros 1988, 170; Fogarassy 1988, 204; Szávai 1988, 238-239; Balassa 1997, 203, 350. 
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Heiligendammba. A harmadik elbeszélő történetének egyik legfontosabbika 
egybeesik Sztálin temetésével. (Boros 1988, 174) 

Az Emlékiratok könyve azonban relativizálja a történetmondást, mivel "egy élmény, egy leírás 

identitását Nádas felbontja azáltal, hogy egy komplex összefüggésrendszerbe, a regény 

helyszíneinek, szereplőinek, történeti kontextusainak szövetébe helyezi", (Bagi 2002, 143) s 

így az érzékiség, a test ábrázolásának kitüntetett szerepe a regényben éppen az emlékezést is 

strukturáló én és másik viszonyának a megjelenítését szolgálja. Nádasnál az érzéki, erotikus 

viszonyok az én és a másik történeti meghatározottságának függvényei lesznek. Többek 

között ebből a történeti meghatározottságból — valamint az elbeszélő védekezéséből, az én és 

a test esszencializálásából, a hatalomhoz és a politikumhoz fűződő viszonyuk 

átretorizálásának kísérletéből — fakad a történetek "tragikus modalitása". (Kulcsár-Szabó 

1994, 58) 

Éppen ezért értelmezésemben a történetiségnek és az érzékiségnek ezzel a rendkívül 

összetett kapcsolatával foglalkozom: azt a módszert kívánom értékelni, ahogyan az 

Emlékiratok könyve a személyesség nézőpontjából megpróbál számot vetni saját 

történetiségével. Az "esztétikai hagyományérteímezés" szintjén ez a stiláris és tematikus 

intertextusok révén valósul meg, míg a hatalmi és politikai meghatározottságot és az 

érzékiséget Nádas meglehetősen szókimondóan tematizálja. Bár a magyar irodalomkritika 

Nádas regényét úgy értelmezi, mintha az lezárná "a művészet autonómiájáért, 

emancipációjáért folytatott par excellence szabadságküzdelmet, éppenséggel a társadalmi

gazdasági-morális-nemzeti stb. problémáknak való hagyományos alárendeltséggel szemben", 

nem tagadható, hogy az Emlékiratok könyve egy "mentális-, lcultúra- és politikatörténeti 

pillanat és dinamika" terméke és alakítója. (Balassa 1997, 198-199) Az érzékiség és 

történetiség kapcsolatára irányuló kérdésem is erre a bizonyos "pillanatra" vonatkozik, s nem 

csupán az Emlékiratok könyvéhez fűződő személyes viszonyom, hanem történeti és politikai 

érdeklődésem is motiválja egyben. Ez a kérdés történetileg kettős fókuszú: hogyan látja Nádas 

test és politikum viszonyát a rendszerváltást megelőzően? Miben áll ennek a sokszorosan 

tematizált viszonynak (és az erre való rákérdezésnek) az aktualitása a rendszerváltás után több 

mint tíz évvel? Nem csupán az a kérdés tehát, hogy milyen "társadalmi-gazdasági-morális-

nemzeti", esztétikai és politikai problémák foglalkoztatják Nádast az Emlékiratok könyvében, 

hanem az is, hogy milyen válaszlehetőségeket kínál ezekre, s ezek a válaszok hogyan 

befolyásolhatják vagy éppen befolyásolják a kortársak irodalom-értelmezését ebben az 

összefüggésrendszerben. Tehát arról van szó, hogy megpróbálok az Emlékiratok könyvének a 

tőle többé-kevésbé világosan elhatárolt diskurzusokhoz, a társadalmi, etikai és politikai 
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kérdésekhez fűződő viszonyára rákérdezni. Az irodalomnak és a művészetnek arra a 

rendeltetésére, hogy "a reprezentációk azon áramoltatásában [vegyen részt], melyen keresztül 

a kulturális normák plauzibilisnak, sőt, szükségszerűnek tetszenek, s így megerősítik vagy 

megkérdőjelezik a fennálló hatalmi rendet". (Sinfield 1998, 146) Az irodalomnak az 

"irodalmon kívüli" diskurzusokhoz való viszonya azonban nem csupán magának a szövegnek 

a függvénye: "[h]ogy a magas kultúra milyen mértékben cinkosa a domináns ideológiának, 

vagy hogy mennyire teszi lehetővé annak kritikáját, az esetenként változik és attól függ, hogy 

mihez kezdünk vele". (Sinfield 1998, 146-147) Olvasatom így nem csupán az Emlékiratok 

könyvének szövegére, hanem annak kritikatörténeti értékelésére is kiterjed. Ennek oka, 

hogy — ahogyan Balassa Péter fogalmaz egy 1993-as előadásában — az „új próza" és a 

kritika politikumhoz fűződő viszonyának egyik jellemzője az volt, hogy 

[a]z új próza egyáltalán nem volt ártatlan, — mondhatnám: egyáltalán nem állt 
kívül — hanem poétikailag és etikailag nagyon is végiggondolt volt; (belső?) 
függetlenségre törekedett. Ezeknek a különböző irányú [az új prózát és a vele 
szövetséges kritikát érő] támadásoknak az érvkészletében sok, meglepően sok 
átfedés és összecsengés volt, ami e függetlenség lehetőségének a tagadásában 
összpontosult. Érdemes ilyen szempontból w/'raolvasni az akkori kritikai 
recepciót. Éppen a legfőbb vádban — elfordul a (magyar) valóságtól, depolitizáló 
hatású — volt ennek az irodalomnak a szellemi-művészi ereje, és épp ez hozta 
létre nagyon különböző ellenfeleinek sajátos közösségét. Máig meggyőződésem, 
hogy akkor az irodalom autonómiájáért küzdeni művekben és kritikában a lehető 
legpolitikusabb, politikailag minden oldalról botrányt és irritációt kiváltó tett volt, 
amely nemcsak a fennálló politika kritikáját jelentette, hanem a modern 
politikának autonóm individuum ellen indított sikeres támadásának elutasítása, az 
"ellenőrizhetetlen" individuumnak a kritikai politikája is volt. (Balassa 1994, 
194) 

Éppen ezért fontos, hogy a politikum, az irodalom és a kritika között működő 

cserekapcsolatot közelebbről is szemügyre vegyük. 

A politikum, az irodalom és a kritika autonómiájának kérdéséhez kapcsolódik a test 

ábrázolásának vizsgálata is, hiszen az Emlékiratok könyvének magyar kritikai fogadtatása 

majdnem teljesen egységesnek tekinthető abból a szempontból, hogy a regényben a testet a 

"nemtelenséggel" és a "szabadságvággyal" kapcsolja össze. "A tökéletes azonosság, a 

szerelem nemeken túli egységének mint emberi önmeghaladásnak, tehát szabadságnak a 

vágyában és e végső és . végletes vágy beteljesülésének lehetetlenségében, 

megvalósíthatatlanságában ragadható meg" — Balassa Péter ezen kijelentése a szöveg 
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testfelfogását értelmező kritika egyik vezérmondata is lehetne. (Balassa 1988b, 158-9) 

Ebben a kijelentésben azonban a "lehetetlenség" és a "megvalósíthatatlanság" kifejezések a 

legfontosabbak. Nádas regénye ugyanis mindezek alapján a konkrét történeti szituációkban 

normaként funkcionáló — a rendszerváltás előtt etikai értelemben a túléléshez szükséges — 

utópikus fikcióknak, az "emberi önmeghaladásnak", a "szabadságvágynak" a személyes 

tragédiáiról szólna. Kérdés azonban, hogy a "lehetetlenség" és a "megvalósíthatatlanság" 

szükségszerűséget jelent-e ebben az esetben. Balassa Péter szerint igen, hiszen "[e]z a konkrét 

probléma hasonlítóként működik, mert az emberi szabadságeszme (annyi mint: etikusan, 

mindenki számára lehetséges, kiteljesíthető individualitás) értékideaként való fennállásának és 

realizálhatatlanságának a hasonlata". (Balassa 1988b, 159) E "szabadságeszme" kudarcának 

megörökítése azonban ugyanazon kritériumok alapján könyvelődik el esztétikai és etikai 

teljesítményként, melyek "lehetetlenségét" garantálják; a "nemtelenséghez" kapcsolódó 

"csigaforma" "maga az esztétikai és etikai siker". (Balassa 1988b, 158) Az Emlékiratok 

könyvének szövegére vonatkoztatott olvasatban mindez azt jelentené, hogy a "nemtelenként" 

felfogott test és a "végletes szabadságvágy" történeti lehetetlenségének irodalmi ábrázolása 

egyben ezek esztétikai megvalósításaként működik. A történetileg nem megélhetőt az 

irodalmi forma affirmálja. 

Balassa Péter értékelése azonban nem tér ki magának az irodalmi formának, a regény 

történetének és az irodalomnak mint intézménynek a viszonyára, s a Nádas regény 

testfelfogását is csupán "instrumentálisnak" [!] tartja. (Balassa 1988b, 162) Éppen ezért 

néhány kulcsfontosságúnak ítélt szöveghelyre — főleg az elbeszélő gyermekkori és berlini 

éveinek történeteire — támaszkodó olvasatom a test történetének és a politikumnak a 

regényben vázolt kapcsolatát tárgyalja, különös tekintettel a hatalmi viszonyok szerkezetére. 

Bagi Zsolt azon meglátásából kiindulva, hogy "a társadalom azért lehet közvetlen hatással a 

testek közötti viszonyokra, mert a test ugyanúgy viszonyként jelenik meg, mint a társadalom", 

(Bagi 2002, 152) a kritika által a hagyományértelmezés szempontjából ödipálisként 

értelmezett erotikus, főleg apa-fiú, valamint férfiak illetve fiúk közötti kapcsolatokat 

vizsgálom. Értelmezésem — részben az Emlékiratok könyve kapcsán "a kortárs magyar 

3 0 Balassa Péter ezen kijelentésével érdemben csupán Radnóti Sándor vitatkozik, de ő is elfogadja azt, hogy a 
homoszexualitás valamilyen módon Kelet-Európa történelmi tapasztalatát, a demokratikus berendezkedés 
hiányát közvetíti: véleménye szerint a homoszexualitásban és a kelet-európai tapasztalatban az a közös, hogy 
bennük "[n]incs meg az a számtalan közvetítés, az intézmények közvetítése, amely a demokratikus 
berendezkedést, tehát a nem közép-európai berendezkedést jellemzi. Azt hiszem, hogy a test költészete Nádas 
regényében, a közvetlenség, a testek érintkezésére való redukció ebben az értelemben történelmi". (Balassa et al. 
1988, 152) Balassa és Radnóti vitája így csupán a "kelet-európaisag" mibenlétének meghatározására 
korlátozódik. 
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irodalomértésben utoljára termékeny módon" kialakult "interpretációs közösséggel" (Balassa 

1997, 208) vitatkozva — két fő irányt céloz. Egyrészt a politikumnak az irodalomra gyakorolt 

közvetett és közvetlen hatásait szeretném nyomon követni az Emlékiratok könyvének 

hatalom-felfogásában, másrészt a nemi szerepeket — a test és a hatalom közös nevezőjét — 

figyelembe véve ezeket a hatalmi befolyásokat igyekszem kimutatni a regény karaktereinek 

viszonyaiban. A "magyar kritika által folyamatosan elvégzett munka" (Balassa 1997, 207-

208) ugyanis ezeket a szempontokat szinte teljesen figyelmen kívül hagyta. 

Ennek okai véleményem szerint két, egymástól nehezen elválasztható folyamatra 

vezethetők vissza. Az egyik "a század eleje óta impulzusszerűen ismétlődő irodalmi 

konszenzussal függ össze, olyan politikai-etikai-esztétikai autonómia kivívásának 

közakaratával, mely nem mossa el az egyes megoldások művészi, szellemi különbözőségét". 

(Balassa 1997, 208) A kritika ennek a közakaratnak a maradéktalan érvényesüléseként 

értelmezi az Emlékiratok könyvéi. A másik—jóval kevésbé dokumentált — folyamat 

magának az irodalomkritikának a közvetlen politikai befolyástól való fokozatos 

megszabadulása a rendszerváltást megelőzően, amely értelmezhető politikai lépésként is. 

Ennek a kettőnek az összekapcsolódására és a kritikai beszédre gyakorolt hatására egy 

későbbi fejezetben térek majd ki a "kritika-vita" kapcsán; itt csupán csak azt tartom fontosnak 

kiemelni, hogy Nádas regényének 1986-os megjelenése legitimálhatta az irodalom és az 

irodalomkritika apolitikus köntösében megjelenő politikai üzeneteket is, például az 1956-os 

események publikus megítélésével kapcsolatban. Vagyis az irodalom és a kritika viszonylagos 

politikai függetlensége lehetőséget teremtett az alig burkolt politikai megszólalásra. 

Amennyiben ennek a rendkívül összetett diskurziv mozzanatnak a kritikatörténeti és 

irodalomelméleti jelentőségét szeretnénk megérteni, nem tekinthetünk el Nádas regényének és 

azt értékelő kritikának a korszerű politikai olvasatától és értékelésétől. 

A "korszerű" kifejezést szándékosan kettős értelemben használom. Egyrészt szükség 

van az Emlékiratok könyvének történeti, kontextuális olvasatára, s ez az olvasat nem 

nélkülözheti a regény által kijelölt referenciális utalások figyelembevételét. Mint arról az Egy 

színházi előadás leírása című fejezet is tanúskodik — és itt egyfajta etikai kényszer miatt 

többes szám első személyt kell használnom—nem tekinthetünk el '53-tól és Berlintől, '56-

tól és Budapesttől, valamint '68-tól és Prágától valamint Párizstól, no és persze az 1990-ben 

lezajlott rendszerváltásról, a politikai viszonyok gyökeres átalakulásáról. Az Emlékiratok 

könyvére vonatkozó kritikai kérdésfeltevésem éppen azt firtatja, hogy ezek hogyan 

befolyásolták a magyar irodalomkritika és irodalomelmélet berkeit. A "szabadságvágy" 

mellett ezért kell a "nemtelenség" kérdésével is foglalkozni. Ugyanis nem csupán arról van 
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szó, hogy e kettőt a magyar Nádas-kritika a regény értelmezésében összekapcsolja, hanem 

arról is, hogy a "nemtelenség" alapvetően hibás fogalmi leképezése az Emlékiratok könyvében 

megjelenő csiga motívumnak, (a csiga nem "nemtelen", hanem hímnős állat) és a platóni 

eredetmítosznak is. 3 1 Ez az adott történeti kontextusban szolgálhatja a kritikának a regény 

elismertetésére irányuló szándékát (a homoszexualitással kapcsolatos előítéletek tompítása 

révén), hosszútávon (a rendszerváltás után) azonban a homoszexualitás megítélésének 

"semlegesítési" kísérlete nem eredményezi ezeknek az előítéleteknek a megszüntetését, vagy 

éppen a melegek jogainak érvényesítését.3 2 Természetesen nem arról van szó, hogy az 

Emlékiratok könyve a "homoszexualitásról szól" vagy azt "tematizálná", hanem arról, hogy 

mivel az a történetnek megkerülhetetlen részét képezi, a regény kapcsán a homoszexualitás 

rendszerváltás előtti "esztétikai" megítélése értelmezhetővé válik. Ez az értelmezés 

segítségünkre lehet abban, hogy a múltban gyökerező és máig ható (irodalmi és kritikai) 

előítéleteket felülvizsgáljuk, s erre annál is inkább szükség van, mivel Nádas regényében az 

'56-os események megítéléséhez közvetlenül kapcsolódik a homoszexualitás. Ennek a 

3 1 Arisztophanész beszédében "az emberi nem száma három volt, nem kettő, mint most, férfi és nő, hanem volt 
még egy harmadik, amely egyesítette magában a kettőt, ennek csak a neve maradt ránk, ő maga eltűnt. 
Valamikor ugyanis az androgün (férfi-nő) külön nem volt, alakra és névre is, s egyenlő része volt mindkét 
nemből, a férfiból és a nőből". (Platón 1984, 189e) A három nem képviselői tehát egy férfiből és egy nőből, két 
férfiből és két nőből álltak, amíg a feldühödött Zeusz ketté nem vágatta őket — így jött létre Arisztophanész 
szerint a heteroszexuális férfi és nő, illetve férfi- és leszboszi szerető. 

Az irodalom kapcsán a homoszexualitásról szóló magyar vita szövegeit lásd: Csapó 2001a és 2001b; Radnóti 
2001; Sári 2001; Bán 2001; Mészáros et al. 2001. 
3 3 Az Emlékiratok könyve nem egyedülálló ebből a szempontból a magyar irodalom rendszerváltás előtti 
történetében, de még csak nem is az első. 1980-ban jelent meg először Galgóczi Erzsébet Törvényen kívül és 
belül című kötete, mely két kisregényt tartalmaz. (Galgóczi 1983) A Törvényen belül című kisregény egy 
illegális határátlépés során agyonlőtt fiatal újságírónő, Szalánczky Éva történetét próbálja rekonstruálni. Marosi 
főhadnagy fiatalkori szerelme múltja után eredve számos emberrel beszél, feljegyzéseket néz át, hogy kiderítse, 
mi késztette Évát erre a "közvetett öngyilkosságra". Erdős Ferenc, Éva lapjának főszerkesztője a 
következőképpen jellemzi a lány írásait és politikai nézeteit: 

Ragyogó írások voltak, csak éppen közölhetetlenek. Bebizonyította, hogy a Rákosai-korszak 
eseményei, elhibázott agrárpolitikája, népidegen káderpolitikája teljesen logikusan, 
szükségszerűen vezettek az ellenforradalomhoz... Ráadásul ő azt forradalomnak tartotta, 
amelyben, mint minden forradalomban, ellenforradalmi elemek is felbukkantak, s igyekeztek 
szerepet játszani — de ezeket a nép szerelte volna le ... Volt egy szép, okos mondata erre a 
jelenségre ... — Erdős tűnődve újra megtömte a pipát. —Hogy is? ... "A vihar magasba röpíti a 
szemetet. De el is söpri." ... Csak, tudja, azt az álláspontot képviselni, hogy 56-ban forradalom 
volt Magyarországon, legalábbis kimeríti az izgatás kritériumát, és izgatásért börtön 
jár ... (Galgóczi 1983, 140-141) 

Éva nem a leszbikusok rendőrnyomozó által "deviánsként" jellemzett életvitelét folytatja (erre utal a Törvényen 
belül cím is), hanem erőteljes politikai'magatartást fejt ki, mert meggyőződése, hogy "[a]z emberek nem az 
ágyban követik el a bűnöket, hanem felöltözve". Egyik kollegájától kérdezi: "Mondd, Zoli, mért nem vagyok én 
vagy normálisnak vagy abnormálisnak tökéletes . . . ?" (Galgóczi 1983, 239, 172) Fontos hangsúlyozni, hogy bár 
a regény egy halott leszbikus politikai nézeteivel szembesíti olvasóját, közvetve összefüggésbe hozza Szalánczky 
Éva szexuális preferenciáját politikai meggyőződésével. Galgóczi kisregényéből Makk Károly készített 
sokszorosan díjnyertes filmet Egymásra nézve címmel 1982-ben, az írónő és a rendező közös forgatókönyve 
alapján. A film és a regény rövid összehasonlítását lásd: Györffy 1999. 
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feladatnak az elvégzésében lehet segítségünkre a nemi szerepek szempontjainak 

értelmezésbeli érvényesítése. 

EMLÉKEZET ÉS NEMI S Z E R E P E K — ÖDIPÁLIS EXKURZUS 

Az Emlékiratok könyvének a névtelen elbeszélő gyermekéveire emlékező fejezetei a 

nevelődési regény hagyományait követve a szocializáció, önmagunk tanulásának 

viszontagságos történeteit idézik. Azonban nem egyszerűen v/xszaemlékezésről van szó: "a 

történetek (melyek a kulturális emlékezés hagyományában a regisztráló emlékezet tárgyait 

jelentették, azaz az emlékezés tanúság- és tanulságfunkcióinak működését szolgálta) sokkal 

inkább az emlékezet börtönévé váltak, vagyis a »történet« mintegy az elbeszélő tudat 

közvetlen önértelmezésévé alakult át". (Kulcsár-Szabó 1994, 60) Ez a "konstruáló emlékezet" 

az általa írott nevelődési regénynek a gyermekkorból a felnőttkorba vezető szakaszát a 

következőképpen értelmezi: 

gyerekségünket akkor szoktuk elmúltnak tekinteni, mikor a jótékony felejtés 
homálya rejti már e kegyetlen játékokat, mikor minden idegszálunk jól megtanulta 
képzelgéseinkben megnyilvánuló vágyainkat a legridegebben és 
legcéltudatosabban azon szegényes lehetőségekhez igazítani, melyeket a 
társadalmi együttélés szabályzata realitásként kínál, úgymond valóságnak ismer 
el. . . (Nádas 1986, 128) 

Az emlékező őrzi a gyerekkorral társított lelki valóság lehetőségeit (az elbeszélői tudat 

gyermekségére és ennek belátására is utalhat a "mi"), s a társadalmi rend kínálta "valóság" 

fölé helyezi őket. Ennek a társadalmi rendnek a képviselője a regényben a szociális vagy 

nevelőapa alakja. A hozzá és a társadalmi rendhez történő idomulás próbája a gyermekkor 

történetében "apánk faszának megfogásával", (Nádas 1986, 128) a Krisztiántól lopott csókkal, 

illetve '56 megítélésével, míg a felnőttkori, berlini történetben a homoszexualitással 

kapcsolódik össze. Az apához fűződő viszony, melyet több kritikus is a regény egyik 

alaphelyzetének tart,34 az ödipuszi történethez hasonlóan ambivalens: 

ki kell hát tapintani az elfogadhatóság és elfogadhatatlanság határait, addig 
vagyunk gyerekek, míg e kényszer él, átjárni a határokon, s a környezet 
reagálásán, a saját természetünkkel olykor a legtragikusabb módon szembekerülve 
tanulni meg a dolgok úgynevezett helyét, idejét és nevét, és ezzel párhuzamosan a 
szemforgató hazugságoknak és csalásoknak ama legszentebb rendszerét, földalatti 

3 4 Lásd: Balassa 1987, 243-244; Balassa et al.1988, 168; Kulcsár-Szabó 1994, 64-65; Balassa 1997, 313; Hódosy 
1995, 639-647; Baranyai — Pécsi 1994, 445. 
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járatokat, látszatok kellemes lepleit, labirintusok ajtóinak csendes nyitását, 
csukását, miáltal a valódi mellett valahogyan mégis megvalósíthatók a még 
valódibb vágyak, ezt nevezik nevelődésnek, s mi végül is nevelési regényt írunk, 
no és immár nem kerülgetve a szót, hiszen a nevelődési folyamatnak e szent 
kétértelműsége késztet bennünket azon titkos gondolatunk kimondására, miszerint 
éppen az apánk faszának megfogásával mérhetjük a legpontosabban a morált is, 
melyet minden kényszer és jószándék ellenére mindig csak elégtelenül sikerül 
elsajátítani... (Nádas 1986, 128) 

Ez a történet valóban hasonlít Freud Ödipusz-komplexusára, azzal az apró, de 

lényeges különbséggel, hogy az azonosulás és a tárgyválasztás ambivalenciáját vonja maga 

után. Egyrészt lehetővé válik a fiú anyjával történő azonosulása, mert "miközben elloptam 

magamnak ezt az érzetet, a leghatározottabb formában felrémlett bennem, hogy az anyám 

hátrahagyott melegében fekszem itt, helyette vagyok, avagy éppen tőle loptam el, amit 

helyette érzek". (Nádas 1986, 128) Másrészt mivel az emlékezés folyamatában a jelenetet az 

anyának az apa és Hamar János közötti, álomban felidézett és gyermekének elmesélt habozása 

hívja elő, (Nádas 1986, 122) ennek megfelelően a történet későbbi alakulása során az 

apafigura megkettőződik, a szexualitás ideális tárgya és a morál mércéje pedig radikálisan 

kettéválnak. A homoszexuális vágy e kettő egyesítésének a kísérlete lesz. Kérdés azonban, 

hogy a homoszexualitás ilyetén felfogása mennyiben tekinthető ödipálisnak. Ahhoz ugyanis, 

hogy Nádas regényének apa-fiú kapcsolatára, személyes viszonyaira vonatkozva az ödipalitás 

bármiféle értelmet nyerhessen, röviden az Ödipusz-komplexus freudi elképzelését, illetve — 

Judith Butler írásai alapján (Butler 1990, 57-72; Butler 1993, 57-67)35 — annak kritikáját 

szeretném vázolni. 

Freud kiindulópontja az Ödipusz-komplexus vázolásakor az, hogy "[a]z én elsősorban 

valami testi jelenség, nemcsak felület, hanem maga vetülete egy felületnek". (Freud 1991, 30) 

Ennek a felületnek a vetületén zajlik a lelki jelenségek bonyolult hálózataként felfogott 

pszichoszexuális fejlődés, mely a testi és a lelki rezdülések szoros kapcsolatát feltételezi. Az 

én és a test viszonya azonban korántsem egyértelmű. Freud "az egyén alkati kétneműségét", 

(Freud 1991, 39) azaz eredendő biszexualitását tételezi, vagyis magának a "felületnek a 

vetülete" nem azonos a saját test képének önazonos lelki leképeződésével. Ez már csak azért 

is így lehet, mivel az én a feladott szexuális tárgyak tárháza, melyeket a róluk való lemondás 

megkönnyítése érdekében az mintegy "magába vetít". (Freud 1991, 36) Ez "arra az 

elgondolásra vezethet, hogy az én jelleme a feladott tárgymegszállások lecsapódása és hogy a 

jellem a tárgyválasztások történetét tartalmazza". (Freud 1991, 36-37) Freud az én 

3 5 Butler radikális konstruktivista alapokról bírálja a pszichoanalízis esszencializáló testfelfogását. Ennek az 
álláspontnak a kritikáját lásd: Kirby 1997, 101-128. 
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kialakulásának történetében látszólag nagyobb szerepet tulajdonít a másik testének, mint a 

saját test képzetének. Ha az általa vázolt történetet egy metapszichológiai séma segítségével 

próbálnánk leírni, akkor ez a következőképpen lenne megfogalmazható: szexuális 

tárgymegszállás (mely szorosan kapcsolódik egy testrész erotizálásához), a tárgy elvesztése, a 

tárgy feladása introjekció és/vagy azonosulás révén. Az én kialakulásának története ennél 

természetesen bonyolultabb, hiszen az ősvalami dinamikus kapcsolatban áll az én szexuális 

tárgymegszállásainak sorozatával. Freud azonban Az ősvalami és az én című írásában nem 

választja el egymástól élesen az autoerotízmus és a nárcizmus jelenségét. Csupán a 

(másodlagos) nárcizmust tárgyalja, mely szerinte a tárgymegszállások feladásának eredménye 

és — meglepő módon — a libidó deszexualizálásával jár. (Freud 1991, 37-38) Ez a 

komplikáció azonban érvelésem szempontjából elhanyagolható, éppen ezért a fentebb leírt 

sémára koncentrálok, már csak azért is, mert e séma mentén bontakozik ki a pszichoszexuális 

fejlődés bonyolult menete. Bonyolult, mert "[kjét mozzanat az, ami ezt a komplikációt 

okozza: az Ödipusz-komplexum háromszög alapja és az egyén alkati kétneműsége". (Freud 

1991, 39) E kettő feszültségét pedig éppen a nemi szerepek bonyodalmai alkotják: az "alkati 

kétnemüséget" a nemi szerepek (és a lehetséges szexuális tárgyak) repertoárjaként, míg az 

Ödipusz-komplexust ennek a repertoárnak és a lehetséges szexuális tárgyak körének a 

szűkítéseként értelmezhetjük. Az értelmezés követhetősége és pontossága érdekében idézem 

az Ödipusz-komplexus részletes freudi leírását: 

A leegyszerűsített eset fiúgyermeknél a következőképpen alakul: Az anya iránt a 
gyermekben egész korán tárgyszeretés fejlődik ki , amely az anyamellnél kezdődik 
és a tárgyválasztásnak azt a típusát mutatja, amely gyámolításra tart igényt. Az 
apát a gyermek azonosítás révén veszi hatalmába. Az anyai és apai viszonylat egy 
ideig egymás mellett halad, amíg az anya utáni nemi vágyak megerősödésével és 
azzal, hogy a gyermek észreveszi, hogy az apa e vágyak akadálya, kialakul az 
Ödipusz-komplexum. Most az apával való azonosítás ellentétes színezetet kap; 
olyan vággyá alakul, hogy az apát eltávolítsa és őt az anyánál helyettesítse. Ettől 
kezdve a fiú viszonya az apához ambivalens, mintha az azonosításban kezdettől 
rejtett kétértéküség a felszínre jutott volna. Ez a kétirányú beállás az apához és a 
csak egyirányú gyengéd tárgyszeretés az anyához, határozzák meg a fiúra nézve 
az egyszerű pozitív Ödipusz-komplexum tartalmát. (Freud 1991, 39-40) 

E leírás legfeltűnőbb részlete az, hogy Freud a libidónak eleve kétféle megjelenési 

formáját feltételezi: az anya a vágy szexuális, az apa az azonosulás ambivalens tárgya. Vagyis 

a fiúgyermek esetében az apa kivételt képez a fentebb vázolt történet-séma alól; Freud szerint 

az apa nem kell, hogy a vágy szexuális tárgya legyen ahhoz, hogy létrejöhessen vele az 

azonosulás. A vágy tárgya már mindig is az anya, s ebben az értelemben Freud történetének 
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premisszája a heteroszexuális tárgyválasztás. Ha azonban nem az Ödipusz-komplexus 

részletes leírását, hanem Freudnak az én kialakulására vonatkozó metapszichológiai érveit 

fogadjuk el, akkor azt kell mondanunk, hogy "a homoszexualitás elleni tabu időben meg kell 

előzze a heteroszexuális incesztus tabuját; valójában a homoszexualitás elleni tabu teszi 

lehetővé azokat a »nemi hajlamokat«, melyek révén az ödipális konfliktus egyáltalán lehetővé 

válik". (Butler 1990, 64) Erről Freud érvelése beszédesen hallgat. Ez a beszédes hallgatás "az 

azonosításban kezdettől rejlett kétértékűség" kifejezésben nyilvánul meg. Erre a 

kétértékűségre korábban csupán az apához fűződő viszonyt leíró tőmondat szűkszavúsága 

utal. 

A fentiek alapján feltételezhető lenne, hogy az "alkati kétneműség" vagy másképpen 

az eredendő biszexualitás tana Freudnál nem kap több szót az érvelésben. Ezt az elképzelést 

azonban a szöveg hamar megcáfolja: 

Az Ödipusz-helyzet befejezése apa- vagy anyaazonosítással úgy látszik mindkét 
nemnél a kétféle nemi hajlam viszonylagos erejétől függ. Ez az egyik módja 
annak, ahogy a biszexualitás az Ödipusz-komplexum sorsába beleszól. A másik 
mód még jelentőségesebb: azt a benyomást kapjuk ugyanis, hogy általában nem a 
leggyakoribb az egyszerű Ödipusz-komplexum, ez csak leegyszerűsítése vagy 
sématizálása [sic!] annak, ami minden esetre és elég sűrűn bizonyul gyakorlatilag 
jogosultnak. Behatóbb vizsgálat azonban legtöbbször azt a teljesebb Ödipusz-
komplexumot tárja fel, amely a gyermek eredeti kétneműségétől függően kettős, 
azaz pozitív és negatív; a fiú ugyanis nemcsak ambivalensen áll az apával és 
gyengéd tárgyszeretéssel az anyával szemben, hanem egyidejűleg lány módjára is 
viselkedik, vagyis gyöngéd, nőies az apával és ennek megfelelően féltékeny, 
ellenséges az anyával szemben. A biszexualitás ily szerepe teszi oly nehézzé, 
hogy a kezdetleges tárgyválasztások és azonosítások körülményeibe 
betekinthessünk és még nehezebbé, hogy azokat érthetően leírjuk. Még az is lehet, 
hogy a szülőkkel való viszonylatban kifejezésre jutó ambivalencia csakis a 
biszexualitásra vezetendő vissza és hogy nincs úgy, amint azt fentebb vázoltam, 
hogy az ambivalencia a rivalitás nyomán az azonosításból fejlődik ki. (Freud 
1991,41) 

Vagyis a biszexualitás feltételezése — mint azt korábban kifejtettem — alapjaiban 

veszélyezteti az ödipális történet menetét. Freud maga is elismeri annak a kritikai 

észrevételnek a létjogosultságát, hogy a tárgyválasztásként értett biszexualitás a történet 

logikája mentén teljesen más azonosulásokhoz is hozzájárulhat. Leírása azonban csupán a 

különböző nemi szerepekre korlátozódik, és nem tér ki a homoszexuális tárgy választás 

lehetőségére. Nem teljesen világos például, hogy milyen tárgyválasztást implikál az a kitétel, 

hogy a fiú "egyidejűleg lány módjára is viselkedik, vagyis gyengéd, nőies az apával és ennek 

megfelelően féltékeny, ellenséges az anyával szemben". (Freud 1991, 41) A mondatban 
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szereplő "is" arra utal, hogy a tárgyválasztás továbbra is heteroszexuális, s a fiúgyermek 

afféle "csábítási trükként" alkalmazza a különböző nemi szerepeket a helyzetnek — valamint 

az ödipális szituációban a másik fél biológiai neméből következő szerepének — megfelelően. 

Judith Butler érvelése szerint Freud esetében egyenesen arról beszélhetünk, hogy "a 

biszexualitás két heteroszexuális vágy együttélése egyetlen pszichében". (Butler 1990, 61) 

Ha Freud érvelését elfogadjuk, akkor a fiúgyermek későbbi lehetséges kapcsolatai — 

akár ugyanazon felek között is. időbeli eltolódásokkal — az alábbiakra korlátozódnak: két 

"férfias" férfi "szeretetteljes" rivalizálása (negatív, normális komplexus), egy "nőies" férfi 

"behódolása" az apafigurának (fordított, negatív komplexus), egy "férfias" férfi 

heteroszexuális tárgyválasztása (pozitív, normális komplexus), egy "férfias" férfi rivalizálása 

egy nővel az apafigura "kegyeiért" (negatív, normális komplexus).36 Ezekben a lehetséges 

kapcsolatokban a különböző nemi szerepek egyben hatalmi pozíciók és eleve lehetetlenné 

teszik a homoszexuális tárgyválasztást. Freud ezen a ponton rövidre is zárja a történetet, mert 

az Ödipusz-komplexus feloldásáról csak annyit tudhatunk meg, hogy az egy olyan lelki 

struktúrába képződik le, melynek topográfiája maga is tükrözi az ödipalitás szerkezetét: 

Az Ödipusz-komplexum pusztulásával a benne foglalt négyféle vágytörekvés 
olyképpen egyesül, hogy azokból egy apai és egy anyai azonosítás keletkezik; az 
apával való azonosítás a pozitív komplexum szeretés-tárgyát, az anyát megőrzi és 
egyidejűleg a fordított komplexum szeretés-tárgyát, az apát pótolja. Hasonlóképp 
áll a dolog az anyával való azonosítás tekintetében. A kétrendbeli azonosítás 
különböző erejű kialakulásában a kétféle nemi hajlam egyenlőtlensége tükröződik. 

Ekként az Ödipusz-komplexum uralma alatt álló nemi korszak legáltalánosabb 
eredményeként az énben oly lecsapódást vehetünk fel, amely a két valamiképp 
összeegyeztetett azonosítás létrejöttéből adódik. Ez az énbeli változás megtartja 
különállóságát; én-ideálként, vagy felettes-énként néz az énnek egyéb tartalmával 
szembe. (Freud 1991,42) 

Vagyis míg Freud szerint az én-ideál a fiúgyermek nőkhöz való viszonyát szabályozza (a 

vágy lehetséges tárgyai, mint az anya helyettesítései), addig a felettes én a férfiakkal való 

ambivalens azonosulását írja elő: "légy olyan (mint az apád)" és "olyannak nem szabad 

lenned (mint az apád)". (Freud 1991, 42) Butler hangsúlybeli eltolódásokkal értelmezi az 

ödipális struktúra lelki leképeződését. Szerinte Freud szövegében az én-ideál és a felettes én 

nem különíthető el a szülők neme szerint. Az én-ideál mindkét szülő esetében a szülő iránti 

szeretetnek és e szeretet tiltó mivoltának intemalizálásaként jön létre. Ez egyben azt is 

3 6 Az egyszerűség kedvéért: a normális jelző a biológiai nemnek megfelelő, a fordított az ellentétes nemi 
szerepre utal, a pozitív az ellenkező nemhez, a negatív pedig az azonos neműhöz fűződő viszonyt jelöli. Butler 
olvasata ezen a ponton lényegesen leegyszerűsíti a freudi érvelést, amennyiben a "pozitív" és a "negatív" 
komplexusokat az azonos- illetve különböző nemű szülővel való azonosulásként értelmezi. (Butler 1990, 61) 
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jelentené, hogy az én-ideál teszi lehetővé az azonos nemű szülővel való azonosulást — Butler 

értelmezésében a "negatív" komplexust — vagy annak visszautasítását — a "pozitív" 

komplexust. Butler tehát teljesen figyelmen kívül hagyja a freudi érvelésben a felettes én 

szerepét és a komplexus "normális" és "fordított" összetevőit. (Butler 1990, 63-64) Igaz 

ugyan, hogy Freudnál ebben a szövegben az én-ideál és a felettes én kifejezések még 

szinonimaként szerepelnek, de később leválasztja őket egymásról A lélekelemzés legújabb 

eredményei című írásában. A pszichoanalitikus szakirodalomban is több elképzelés él a két 

fogalom különbözőségéről. "Nunberg például egyértelműen elválasztja az én-ideált és a tiltó 

instanciát. Aszerint különbözteti meg őket, hogy milyen motivációkat indukálnak az énben: 

»Míg az én a felettes-énnek a büntetéstől való félelmében engedelmeskedik, az ideális énnek 

[!] szeretetből veti alá magát.« Továbbá megkülönbözteti őket eredetük alapján is (az én-ideál 

főként a szeretett tárgyak képére alakul ki, a felettes én pedig a rettegett személyekére)." 

(Laplanche — Pontalis 1994, 156) Annak ellenére, hogy ez metapszichológiai szempontból 

nehezen tartható, "leíró jellegének" viszonylagos megalapozottsága és a freudi történet 

"következetes előítéletessége" miatt szükségesnek tartottam ezt a különbségtételt az 

elemzésben érvényesíteni. Annál is inkább, mivel Freudnak erre az ambivalenciára is van 

saját magyarázata. Meglepő módon ez a magyarázat nem csupán lelki és biológiai, hanem 

egyben filogenetikus is. Az erkölcs, a lelkiismeret és a bűntudat kialakulása a felelős a felettes 

én ambivalenciájáért, s ez a mozzanat talán nem elméletének következetlenségéről, hanem a 

szexualitás — és megítélésének — történeti képződményéről tanúskodik. Freud elméletében 

ugyanis a heteroszexualitás normatív felfogása eleve lehetetlenné teszi, hogy a (férfi vagy női) 

homoszexualitást, a hagyományostól eltérő nemi szerepeket felvonultató heteroszexuális 

kapcsolatokat ne elhajlásként, perverzióként értelmezze. 

A magyar kritikai kontextusban Freud Ödipusz-komplexusát szinte kizárólag Hódosy 

Annamária próbálta elemző módon alkalmazni az Emlékiratok könyvének értelmezésében/ 8 

Ez az elemzés nem képezi annak a "termékeny módon kialakult értelmezői közösségnek" a 

részét, melyet Balassa Péter az Emlékiratok könyve kapcsán emleget. (Balassa 1997, 208) 

Balassa érdekes módon választja le Hódosy tanulmányát erről a kritikusi közösségről: "írása 

3 7 Például a filogenetikai fejtegetés követően Freud kifejti: "A szociális érzések ma is ráépítményekként 
keletkeznek; a testvérek közötti féltékenykedő versengés az, amire azok felépülnek. Miután az ellenséges indulat 
nem elégíthető k i , a testvér az eredetileg versengő testvérrel azonosítja magát. Enyhébben homoszexuális 
egyéneken [!] tett megfigyelések azt erősítik meg, hogy ez az azonosítás is egy gyengéd tárgyválasztást pótol [!], 
amely egy ellenséges-támadó érzületű beállítást váltott fel." (Freud 1991. 46) 
3 8 Lásd még: Kalmár 2002, 88-103. Kalmár György írása javarészt pszichoanalitikus motívumok feltárására, 
semmint a szöveg értelmezésére törekszik, s egyedül Kulcsár-Szabó Zoltán tanulmánya révén próbál meg 
kapcsolódni az Emlékiratok könyvének „értelmezői hagyományához". 
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[azonban] olyan mértékben pamfletszerüen ismételgeti — szimplifikált formában — a 

szakirodalom már közhellyé vált megállapításait, hogy azután az egész ödipális paradigmát 

belterjes díványproblémává degradálja, hogy e helyen elég, ha beérjük a puszta utalással. 

Ellenben Kulcsár Szabó [!] Zoltánnak jelzett gondolatmenete [Kulcsár-Szabó 1994] azért igen 

érdekes, mert arányosan és új módon értelmezi az »ödipális kontextust«, maga is szép példát 

alkotván a kritikus-apák (nagyjából a Diptychon) recepciójától való távolságtartásra és a 

folytatásra." (Balassa 1997, 313) Balassa megfogalmazásából az tűnhet ki , hogy szerinte a 

kritika maga is ödipálisan működik, s ebbe nem fér bele a homoszexualitás és az ödipalitás 

értelmező elemzése. Pedig a regényhez Hódosy is a hagyományértelmezés szempontjai 

szerint közelít: Nádas Thomas Mann naplóiról írott recenzióját a hatásiszony tipikus eseteként 

értelmezi, s ez szerinte az Emlékiratok könyvére vonatkoztatva arról tanúskodik, hogy a 

"»fiúszerelem«-motívum is az előd elleni védekezés retorikai eszköze". (Hódosy 1995, 641) 

Értelmezésének konklúziója szerint "a homoszexualitás itt [Theonissen elbeszélésében] — a 

Khrüszipposz-epizódhoz hasonlóan — egyenesen a jól ismert, »sztereotip« ödipális helyzet 

genezisét adja", s "[l]ogikája arra a hipotézisre épül, hogy egy férfinak egy másik iránti 

szerelme szükségképp kettős természetű: mint olvashatjuk vágy és barátság együttese, 

csakúgy, mint az elbeszélő Krisztiánhoz fűződő viszonya esetén, azaz magában foglalja azt is, 

aminek a freudi séma szerint az anyával való egyesülési vágy prototípusa, és azt is, aminek az 

apával való, az eddigiekben boncolgatott azonosulási, helyettesítési töreltvés a primer 

formája". (Hódosy 1995, 646) Hódosy azonban — csakúgy, mint Freud az Ödipusz-

komplexus leírásakor — szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a fiúnak az apára irányuló 

vágyát — azt, hogy Nádas a névtelen elbeszélő történetében számol ezzel. Ez már csak azért 

is figyelemre méltó, mert értelmezése "nem annyira politikai-etikai, mint inkább pszicho-

poétikai jellegű". (Hódosy 1995, 641) 

A fiúnak az apára vonatkozó vágya csak egy ponton kap szerepet Hódosynál; "az 

apával szembeni alávetettség és megfosztottság fokozott formájaként" olvassa az 

elbeszélőnek az apa, Melchior és Krisztián iránt érzett szerelmének történetében. Ez az 

"apaszerelem" azonban Hódosy szerint Nádasnál "pontosan az ellentéte, de valamiképp 

ugyanazt a funkciót tölti be", mint Thomas Mann esetében "az apák fiúszerelme". (Hódosy 

1995, 645-646) Nádas Hódosy értelmezésében egyszerűen "apa helyett fiút mond, fiú helyett 

apát". (Hódosy 1995, 644) Retorikailag valóban egyszerű átfordításról beszélhetünk, 

referenciálisan azonban egyáltalán nem mindegy, kinek a vágya vonatkozik kire. Sem Freud, 

sem Balassa, sem pedig Hódosy — különböző történeti okokból ugyan, de — nem hajlandó 
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az Emlékiratok könyvében megjelenő homo szexualitást saját jogán, vagyis etikai-politikai 

értelemben olvasni. A Nádas regény viszonyait ugyanis az különbözteti meg az ödipális 

szituációtól, hogy az apára, a barátokra, férfiakra irányuló vágy nem csupán az erotikus, 

érzelmi, de az etikai és politikai kapcsolatokat és azonosulásokat is befolyásolja, s mint azt 

később látni fogjuk, ez a homoszexualitás freudi történetben betöltött szerepének az 

átértékeléséhez vezet. Ezért jelenthető ki, hogy a homoszexualitás az Emlékiratok könyvében 

nem ödipális, vagy ha igen hát nem freudi értelemben ödipális, vagyis nem redukálható a 

freudi ödipális viszonyrendszer semmiféle változatára, így Nádas Thomas Mann iránt táplált 

hatásiszonyára, (Hódosy 1995, 641) vagy egy olyan "kontextusra" sem, melyben a múlt 

"esztétikummá (zárt, »tökéletes«, de érvényét vesztett formává) lényegül át". (Kulcsár-Szabó 

1994, 65) 

Mint látni fogjuk a későbbiekben, az apához való viszonyulás annyiban lesz fontos, 

hogy a "konstruáló tudat" emlékezése maga is konstruált: az apa öngyilkosságában sűrűsödő 

személyes és történeti vonatkozások határozzák meg az elbeszélő önértelmezésének tematikus 

vonatkozásait, ám az emlékezés narratív szerkezetét az apára irányuló vágy és az azt elmesélő 

jelenet álomhasonlata (Nádas 1986, 127) határozza meg. Ez azonban semmiképpen nem 

jelenti azt, hogy a hatalmi-politikai viszonyoknak nincs szerepe az erotikus kötődések 

történéseiben. A Krisztiántól lopott csókot is az elbeszélő által meghallott kijelentés révén 

kettejük között létrejött hatalmi viszony teszi lehetővé: 

nekem nem jutott eszembe, hogy följelentsem, de ha mégis megteszem, ha most 
megteszem, akkor végleg eltávolítom magamtól, talán el is viszik; ha viszont úgy 
teszek, mintha kérése győzne meg, akkor ügyetlenül játszott alázatától engedem 
tévútra vezetni magam s győzelme túl könnyű lenne, hogy szerethessen 
érte ... (Nádas 1986, 36) 

A jelenetben a szülők retrospektív képzete is felmerül. Az elbeszélőre azonban, legalábbis 

ezen a ponton, nincsenek közvetlen befolyással: 

akkor meggyőződésem szerint kell döntenem, kegyetlenül és józanul, gondoltam 
hirtelen; ez a lehetőség viszont apámhoz és anyámhoz kötött, még ha ekkor nem is 
ők jutottak eszembe, hiszen bármennyire szerettem volna is, meggyőződésem, ha 
volt egyáltalán, akkor sem teljesen a sajátom, a helyzet pedig túlságosan 
kivételesnek és rám szabottnak mutatkozott ahhoz, hogy akár az arcuk, akár a 
testük megjelenjék és olyan kimondható szavakat súgjanak a fülembe, amelyeket 
a szajkó biztonságával ismételhetek; mégis, az otthonosság meleg 
erőszakosságával rejtőztek gondolataimban, ugrásra készen, s ezért tudtam, hogy 
létezik a magatartásnak egy olyan formája, mely képes mindenféle érzelmi 
szempontot kirekeszteni magából, s csupán azon elvek alapján cselekedni, 

84 



melyeket meggyőződésnek neveznek; csakhogy nekem az érzelmeimet nem volt 
erőm megfojtani... (Nádas 1986, 36) 

A jelenetben kialakult hatalmi viszony, a hozzá illetve a szülőkhöz (főként az apához) köthető 

racionalitás alóli átmeneti kibúvó, időleges feloldás lesz maga a csók. A nevelődés 

folyamatával, "a dolgok úgynevezett helyének, idejének és nevének" megtanulásával 

párhuzamos helyzet és lehetőség teremtődik: az elbeszélő kihasználja "a szemforgató 

hazugságoknak és csalásoknak ama legszentebb rendszerét" "miáltal a valódi mellett 

valahogyan mégis megvalósíthatók a még valódibb vágyak". (Nádas 1986, 128) A politikai 

hatalom megragadására mondott "Nem!" révén az elbeszélő az érzékiség szintjén veszi át a 

hatalmat Krisztiántól, s ehhez anyjának képzete kapcsolódik, de nem az ödipalitás, hanem a 

nemi különbségek logikája mentén: 

Végre felém fordította a fejét s láttam a szemén, amint gyanakvása eltűnik. 
"Nem?", kérdezte és ő is suttogott; a szeme ismét olyan lett, nyitott és átlátható, 

olyan, amilyennek szeretem, "Nem!", suttogtam határozottan, bár nem is tudva 
már, hogy ez a tagadás végeredményben mire is vonatkozik, mert végre 
beléphettem oda, nem kellett játszanom, érezhettem amint az én szemem is 
kinyílik, és ez volt a fontosabb, "Nem?", kérdezte ismét, de most már egyáltalán 
nem bizalmatlanul, hanem inkább úgy, mint mikor saját szerelméről akar valaki 
megbizonyosodni, és a szó párafoltja érintette a számat, "Nem, egyáltalán nem!", 
suttogtam; aztán hirtelen csönd lett közöttünk; néztük egymást, közel voltunk, 
olyan közel, hogy a fejemet alig kellett mozdítanom; a szájammal megérintettem 
az ajkát. 

Anyám, akit három napja hoztak ki a kórházból, otthon is feküdt, s amint később 
egyedül maradtam, mert Krisztián eltűnt a bokrok között, ez jutott először az 
eszembe, az anyám, ahogy nagy ágyában fekszik és meztelen karjával nyúl felém. 
(Nádas 1986, 38-39) 

Mindezt azért fontos kiemelni, mert — ahogyan korábban idéztem — "a testek közötti 

viszony másolja a társadalom hatalmi viszonyait". (Bagi 2002, 152) Ezek a hatalmi viszonyok 

a gyermekkor éveiben a családon keresztül közvetítődnek, s az emlékező tökéletlen másolatai 

nem csupán a hatalmi, hanem az erotikus viszonyok rendszerét is átírják a nemi különbözőség 

fantazmagórikus elképzelése mentén. Ennek az átírásnak a kulcsa pedig az, hogy az elbeszélő 

látszólag nem esszenciálisán — vagyis a nemek közötti testi különbség mintájára — értelmezi 

a nemi különbözőséget, hanem funkcionálisan a saját testére vonatkoztatva: "Mintha anyámat 

a számmal, apámat a kezemmel kéne megérintenem." (Nádas 1986, 128) Ez a különbözőség 

legitimálja a Krisztián iránt érzett vágy beteljesítését, hiszen azt, hogy az anya a csók után 

közvetlenül felmerülő emlékképben korábban szintén csókra kínált "meztelen karjával nyúl" 
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az emlékező felé, az elbeszélő vágyának képzetes elismeréseként is értelmezhetjük/* Az 

elbeszélő regisztert vált: a publikus szférát uraló politika hatalma a privát szférára és az 

érzékiségre tevődik át, ahol az elbeszélő egyes pillanatokban képes azt ellenőrzése alatt 

tartani, birtokolni. A két szféra ebben a jelenetben szorosan összefügg: az elbeszélő Krisztián 

feletti hatalmát a másiknak az elbeszélő politikai hatalmától való félelme és az azt 

visszautasító gesztusának értelmezhetetlensége teszi lehetővé: "ez esetben a szájam nem volt 

más, mint a meggyőzés utolsó eszköze, az utolsó szótlan érv, ő pedig a félelmét lehelte ki 

rám, s a bizalmat lélegezte belőlem magába". (Nádas 1986, 39) Ennek az emléksornak az 

ellenpontja lesz majd az apától a forradalom utáni találkozáskor megtagadott és a Melchiortól 

Berlinben kapott csók. 

FORRADALOM 

Mint arra korábban utaltam, az Emlékiratok könyve nem az egyetlen és nem is az első 

irodalmi mű, melyben 1956-ot forradalomnak nevezik. Galgóczi regényében azonban a 

"forradalom" kitétel csupán közvetett formában jelenhet meg; nem csupán arról van szó, hogy 

a Törvényen belül egy halott homoszexuális politikai elkötelezettségével szembesít, hanem 

arról is, hogy '56 politikai megítélése nem egyes szám első személyben, hanem csupán függő 

beszédben fogalmazódik meg, s utána közvetlenül felmerül lehetséges politikai 

következménye is. Az Emlékiratok könyvének személyessége okán így a magyar kritika annak 

megítélésében is egységes lehet, hogy "[a] gondolati mélység és az esztétikai megoldottság 

egységében rendkívüli dokumentum is ez a könyv: korunkról, Kelet-Közép-Európáról és 

emberi természetünkről, kultúránk állásáról. Nádasnak sikerült megírnia azt, amire mindeddig 

várnia kellett a magyar irodalomnak, 1956 regényét; tisztázást és jóvátételt előlegezve ugyan, 

mégis nagy adósságot törlesztett, anélkül, hogy ez lenne a mű tárgya vagy közvetlen 

»eszméje«".40 (Balassa 1988b, 157) Balassa Péter 1988-ban természetesen viszonylag 

3 9 Lásd korábban: Nádas 1986, 120, 121. 
4 0 Mint arra fentebb utaltam, vita csak a "kelet-európaiságot" illetően alakul ki Radnóti Sándor és Balassa Péter 
között, ez azonban nem érinti 1956 kérdését, hanem a német kulturális tradícióhoz (elsősorban Thomas 
Mannhoz) való kötődés kérdését firtatja. Radnóti álláspontja markánsan eltér Balassáétól. Mint írja: "Nádas 
Péter valóban közép-európai regényt irt. Levonta azt a konzekvenciát — nem tájékozatlanul ennek veszedelme 
felől —, hogy Közép-Európa vezető hatalma kulturálisan, tradíciója szerint: Németország. A német kultúra az, 
amely Közép-Európa közös jellegzetességeit akár filozófiában, akár zenében, akár irodalomban a legmagasabb 
szinten foglalta össze. Ebben az értelemben azt merném mondani, hogy Nádas Péter, magyar nyelven, a magyar 
kultúrában, számunkra, magyarok számára egy német regényt írt." (Balassa — Kis Pintér — Radnóti — 
Szegedy-Maszák — Vikár 1988, 151) Balassa ezt a kitételt vitatja: "A német kultúra nagysága és jelentősége az 

egyetemesség szempontjából kicsit más jelent, mint a közép-európaiság felől. Való igaz, hogy a magyar kultúra 
»úgy egészében« provinciális a némethez vagy az oroszhoz képest, de tudnivaló (és talán ébren tartandó is), 
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"körültekintően" fogalmaz. Az Emlékiratok könyvének megfogalmazása sokkal határozottabb, 

de hogy ez a különbség történetileg is értékelhetővé váljon, a történet kontextusában kell 

megvizsgálnunk a "forradalom" megnevezést: 

tudtam, hogy ez forradalom, benne vagyok, forradalom, amit az apám, ha itt 
lenne, látná, és tudtam azt is, ő nem lehetne itt, nem tudom hol lehet, valahol 
szégyenszemre meg kell bújnia, éppen ellenkezőleg nevezne el nekem. 

És attól, hogy e két egymás mellé rendelt szó, ilyen tisztán és pontosan 
megfordult a fejemben, s rögtön eligazított az érzelmi különbségtevések és 
azonosítások eladdig rettenetesnek, fullasztónak, kilátástalannak érzett 
zűrzavarában, két olyan szó, melynek értelmét, súlyát, politikailag 
körülhatárolható jelentését persze éppen az ő beszélgetéseikből és vitáikból 
ismerhettem meg ilyen koravénen, de hangsúlyozom, abban a pillanatban, s 
számomra ez volt a forradalom, nem úgy jutott eszembe, nem úgy kölcsönöztem 
ki a szótárukból, mint a politikai körvonalakkal rendelkező ellentétek fogalmi 
párosát, hanem a legszemélyesebben rám vonatkozott... (Nádas 1986, 370) 

Vagyis — mint ahogyan arra már bevezetőmben utaltam — a történeti esemény személyes 

élménye fontos az elbeszélő számára, annak mentén tematízálja a történteket. A személyesség 

ilyetén hangsúlyozása azonban azt vonja maga után, hogy elbeszélő nem csupán szembeállítja 

a politikumot az énnel, hanem az én politikai meghatározottságát is tagadni igyekszik, 

mintegy depolitizálja azt. 1956 politika megítélését azonban a személyesség közvetíti, s ez 

azért fontos, mert — ahogyan az elbeszélő később Berlinben megjegyzi — "személyes 

szabadságunk mértéke szerint beszélünk különböző nyelveken" (Nádas 1986, 300) a 

különböző politikai rendszerekben, s ez a politika által behatárolt nyelvhasználat egyben 

önértelmezésünkhöz is hozzájárul. 

Hogy a politikum és a privátszféra ilyetén szembeállítása nem éppen ismeretlen jelenség 

a nyolcvanas évek derekán, arra a lektor véleményéből is következtethetünk, aki — első 

pillantásra meglepő módon — nem '56 politikai megítélését kéri számon a regényen: 

Nem csak arról van szó, hogy ekképpen az író számláján könyvelődik el számos 
olyan (beszéljünk most csak erről) politikai minősítés, amely a felszínes 
általánosítástól a leegyszerűsítéseken át a nyegle regresszióig jelent kihívást 
politikai természetű vitára, hanem arról is, sőt elsősorban arról, hogy minősítések, 

hogy ez részben e nagyok történelmi-politikai törekvéseinek is köszönhető. Kultúrák kölcsönösségében, 
párbeszédében és vitájában — véleményem szerint — az egyetemesség és a partikularitás viszonya nemcsak az 
eredmények, de a lehetőségek felül is vizsgálandó. Ez az eredmény-pragmatizmus ugyanis megint csak a 
politikában érvényes, melynek szavai, kategóriái nem transzponálhatok a kultúrára, akkor sem, ha a szoros 
összefüggést épeszű ember nem vitatja. A »német regény« elnevezés, a mellette felsorakoztatott sok és 
hajszálfmom érv ellenére sem elfogadható számomra, mivel mégiscsak a kultúra átpolitizálása a kiinduló és 
végpontja." (Balassa et al. 1988, 156.) Vagyis a politikumot érheti befolyás az irodalom felől, Balassa azonban 
minden, a politikum felől az irodalomra és a kultúrára vonatkozó értékítéletet igyekszik elhárítani, még akkor is, 
ha "a szoros összefüggést ép eszű ember nem vitatja." A kettő összekapcsolását azonban az is indokolja, hogy 
mind Radnóti, mind Balassa okfejtésében keverednek a "hagyománytörténeti" és a "kultúrpolitikai" érvek. 
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vélekedések, politikai tévnézetek fogalmazódnak meg a különböző figurák (Én
ek) száján — esztétikailag, regénybelileg minősíthetetlenül vagy éppen hitelesítő 
emberi-jellembeli bázis nélkül. Ilyen vonatkozásban mindegy, hogy valamelyik 
Én "ellenforradalomnak" vagy "forradalomnak" nevezi 56-ot, ha a vélemény 
emberi gyökérzete nem érzékelhető, a minősítés mindkét esetben a levegőben lóg. 
(Baranyai — Pécsi 1994, 442-443) 

Arról van szó tehát, hogy néhány évvel a rendszerváltás előtt egy irodalmi mű diegézisén 

belül az esztétikai kibúvó révén megengedettnek számít '56-ot forradalomnak nevezni, de 

ennek a minősítésnek a szerző politikai nézeteiről leválasztható, hiteles "emberi-jellembeli 

bázist" kell teremteni az elbeszélés keretei között. A reprezentációs játékszabályok tehát 

megkövetelik, hogy az irodalmi fikció plauzibilitása elkülönüljön a politikai fikcióktól. 

Érdemes a véleményt közvetítő, depolitizált személyességnek a hitelesítő jegyeit 

közelebbről is szemügyre venni. Az elbeszélő szerint az ellenforradalom és a forradalom 

megjelölés „a legszemélyesebben rám vonatkozott, úgy, mintha az egyik szó az ő [apja] teste 

lenne, a másik az enyém, mintha egyetlen testileg közös érzelem ellentétes oldalain állnánk a 

saját szavainkkal, ez forradalom, ismételgettem magamban, akárha neki mondanám, s [...] a 

megtört teste [. . .] olyan elevenen ellenkező közelségbe került, amilyet utoljára kisgyerekként 

érezhettem". (Nádas 1986, 370) A forradalom élménye és megítélése tehát attól személyes, 

hogy tapasztalata közvetetten testi jellegű, s mint ilyen, egy korábbi epizódhoz, "az apa 

szemérmének megsértéséhez" (Nádas 1986, 129) kötődik. A testre irányuló vágyat és az 

azonosság igényét azonban felváltja az apától történő, nyelvileg és politikailag megnyilvánuló 

elkülönböződés kívánalma: a forradalom utáni apa-fiú találkozáskor az elbeszélő nem engedi, 

hogy apja — a reá rótt gyermekkori büntetés ellenére (Nádas 1986, 128-129) — megcsókolja. 

(Nádas 1986, 372) Az apához fűződő viszony ambivalens, hiszen az elbeszélőben felmerül: 

"vajon képes vagyok-e, illetve szükségesnek érzem-e az apagyilkosságot". (Nádas 1986, 381) 

Az ödipális felvetés nem csupán személyes, hanem a forradalmi tömegre, rajta keresztül pedig 

a társadalmiságra és a politikumra vonatkozik: a kérdésnek „annak a keddi napnak az estéjén, 

így vagy úgy, mindenkiben fel kellett merülnie". (Nádas 1986, 381) Az apagyilkosság 

lehetőségére és szükségszerűségére vonatkozó felvetésre a regény mindkét szinten csupán 

közvetett választ ad: az elbeszélőnek a forradalmat követően Kálmán halálának hírül vitele 

mellett nincs más feladata, mint az, hogy "két hónappal az öngyilkossága előtt, ujjai[m] 

között Hamar János világos, nyári vászonöltönyével, gyilkosnak nevezze[m] a titokban 

hazatérő apá[ma]t, és ezt el is végezte[m] rendesen". (Nádas 1986, 385) Az elbeszélő a 

társadalmi igazságosság nevében, a forradalmi tömeg személyes résztvevőjeként — az 
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ödipális szcenáriót a feje tetejére állítva — olvassa apja fejére annak bűneit, míg érintése az 

apa által megvont és aztán újra megkövetelt, nagyon is személyes szeretetet utasítja vissza. 

A személyesség, a testiség és a politikum kapcsolata fontos momentum a regény 

politikai hatásfokának tekintetében is. Mivel nem ismerhetem az Emlékiratok könyvének 

kéziratát, csak spekulálni tudok arról, hogy Nádas mennyit változtatott azon a lektori 

vélemény hatására. Magát a változtatás tényét azonban több, a lektor által kifogásolt 

szöveghely eltűnése igazolja.41 Amennyiben Nádas a lektor tanácsára kidolgozta a 

"forradalom" megnevezés "emberi-jellembeli bázisát", akkor ezzel a politikai tartalom 

elmélyítéséhez is hozzájárulhatott, hiszen a lektori jelentésben képviselt vélemény az irodalmi 

és politikai fikció szembeállításáról és alá- és fölérendeltségéről nem feltétlenül esik egybe a 

korabeli olvasók privát értékelésével. Az esztétikai megformáltság következetességének 

számonkérése így a lektor részéről — akaratlanul és közvetve — a regény politikai üzenetét is 

felerősíthette. Létezik persze az irodalom nyelvét kitüntető magyarázat is. Szirák Péter 

például az irodalom fokozatos függetlenedését a politikától nem csupán a politikai 

körülmények fokozatos alakulásának, hanem részben az irodalmi közlésformák 

átalakulásának tulajdonítja. (Szirák 1998, 35-36) Bárhogy legyen is, a hivatalos politikai 

megítéléssel ellenkező vélekedéseknek a személyességet közvetítő nyelv szerez hitelt az 

Emlékiratok könyvében. Az elbeszélő személyes közlései a "forradalom" megjelölés hitelét 

mélyítik, s ehhez az is hozzájárul, hogy "56 politikai megítélése apolitikus formában jelent 

(jelenhetett csak) meg: a forradalom és ellenforradalom szavakat "nem úgy kölcsönöztem ki a 

szótárukból, mint a politikai körvonalakkal rendelkező ellentétek fogalmi párosát". (Nádas 

1986, 370) 

A történet plauzibilitásának egyik — az :56-ra vonatkozó referenciális olvasatot ki 

nem záró — feltétele az a sajátos lelki ökonómia, mely az elbeszélő és a szociális apa 

viszonyában bontakozik ki . Ezen a szinten látszólag arról van szó, hogy "Nádas retorikájában 

az Apának a Fiú — egy harmadiknak az »én« — iránti szerelme lesz a hatásiszony 

feloldásának, a retorikus »apagyilkosságnak« a módja". (Hódosy 1995, 646) Az '56-os 

események leírása azonban más meglátásba helyezi ezt a "retorikus apagyilkosságot". Az 

elbeszélő "önértelmezése" szerint az apától való elfordulás oka az irodalom kettős utalási 

tartománya miatt politikai és személyes is egyben: Kálmán halálát az elbeszélő apja dicstelen 

politikai múltjának (és jelenének) következményeként értelmezi. Ha beszélhetünk egyáltalán 

4 1 Lásd például azt a részt, ahol Pándi azt említi, hogy "[a] női nemi szerv ilyen drasztikus néven nevezése Thea 
által inkább meglepő, mint elképzelhetetlen". (Baranyai — Pécsi 1994, 444) A "néven nevezés" a publikált 
változatból kimarad. 
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bármiféle "hatásiszonyról" ebben az esetben, akkor annak feloldása nem az "Apának a Fiú 

iránti szerelme", hanem az apa egyszer már megtagadott szerelmének az újbóli követelésére 

politikai és személyes okokból mondott "Nem!" lesz a módja; oka pedig az apa közvetett 

politikai szerepe a vágy nagyon is személyes tárgyának elveszejtésében. Erre a kapcsolatra 

hívja fel a figyelmet az ödipalitás (véleményem szerint elhibázott) hangsúlyozása mellett 

Dobos István: "Az apjával azonosulni vágyó s őt legyőzni akaró kisfiú lelki problémájaként 

jelenik meg a forradalomélménye is. Barátját a szeme láttára gyilkolják meg azok, akikhez 

apja is tartozik. A kerítésen bemászó, bujkáló apja látványa »érzéki megvilágosodás^ a 

diktatúra sivár titkára döbbenti rá." (Dobos 1988, 192) Vagyis "egyáltalán nem valami 

semleges, areferenciális vagy esztétizáló élményről van itt szó, hanem éppen a társadalom, a 

politika durva betöréséről mind az erotikumba, mind az esztétikumba, mind pedig ezek 

nyelvébe". (Bagi 2002, 149) Nádas valóban igyekszik ezt a durva támadást a testek közötti 

viszonyok elsődlegességének esszencializálása, a személyesség és a politikum viszonylatának 

átretorizálása révén visszaverni, de mint írja, "rá kellett jönnöm, hogy még az ágyban is 

befolyásol a politikai szabadság hiánya". (Nádas 2001, 30) A Temetések éve fejezetben ez úgy 

jelenik meg, hogy az apa visszautasításának nem ödipális ürügye, hanem Kálmán halálának 

következtében oka a forradalom: az apát visszautasító érintés nem "az apa szemérmének 

megsértésére" emlékezik, hiszen a gesztus csupán formájában ismétli azt, s ez nem jelenti az 

elbeszélő apjával történő azonosulását: 

talán nem is akarhattam észrevenni, talán nem is volt más választásom, mint úgy 
csinálni, mintha nem venném észre, hogy apám attól kezdve még tartózkodóbb 
lett velem s óvatosan elkerült minden olyan alkalmat, melyben közvetlenül testi 
érintkezésbe kellett volna velem kerülnie, nem csókolt meg, egyszerűen nem ért 
hozzám többé, igaz, többé meg sem ütött, mintha érezné, hogy az ütés is e 
szerelem viszonzása lenne, mondhatni megvonta tőlem magát, ezt azonban 
olyannyira nem tüntetően tette, tartózkodása oly tökéletesre sikerült, olyannyira 
nem volt benne semmi külsődleges s bizonyára valamely nagyon erős félelem 
tette ily finommá, hogy a valóságos következmény és a kiváltó ok között magam 
sem érzékeltem a kapcsolódást, talán ő sem, az okot pedig elfelejtettem, miként 
azt is, hogy láttam őket a cselédszoba ágyán a Stein Máriával, talán ő is 
elfelejtette, csupán a megszokhatatlan eredmény fenyegetése maradt, hogy ilyen 
az apám, ahhoz nem elég idegen, hogy ne ingereljen és nem elég közeli ahhoz, 
hogy szeressen... (Nádas 1986, 129-130) 

A forradalom emlékének legfontosabb szereplője azonban nem az apa, hanem Kálmán, s 

utolsó érintése, ahogy hátulról letakarja az elbeszélő szemét. (Nádas 1986, 385) 

Az apa visszautasítása tehát Kálmán halála révén a szeretet és a vágy tárgyának 

megvonásához kötődik, s az apai "büntetésre", az apának, mint a vágy tárgyának és e 
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tárgynak mint másiknak az elbeszélő iránt táplált ambivalenciájára utal vissza. Az 

ambivalenciára adott válasz a privát és a publikus szféra, a személyesség és a politikum 

radikális kettéválasztása lesz. Az ambivalencia átmeneti feloldása így nem a vagy-vagy 

logikáját követi (az apa vagy mint a vágy, vagy az azonosulás tárgya), hanem a privát és a 

publikus szférában — a Meíanie Klein által leírt tárgyhasadáshoz hasonlóan — más-más, 

apához fűződő viszony alakul ki. (Klein 1999, 7-23, 63-95) Ugyanezen okból kifolyólag 

fontos az én-ideál és a felettes én szétválasztása is. Freud ugyanis a Tömeglélektan és én-

analízis (1921) című munkájában az én-ideálban "az éntől teljesen behatárolt képződményt 

lát, és az lehetővé teszi, hogy számot adjon a szerelmi alávetettségről, a hipnotizőrtől való 

függésről és a vezérnek való alárendeltségről: megannyi esete annak, hogy az egyén idegen 

személyt állít én-ideálja helyébe", míg a. Lélekelemzés újabb eredményeiben (1932) "a felettes 

én három funkciót magába foglaló struktúraként jelenik meg: »az önmegfigyelés, a 

lelkiismeret és az eszmény szerepe«". (Laplanche — Pontalis 1994, 155) 

Az Emlékiratok könyvének elbeszélője tehát az apával — úgyis amint az ötvenes évek 

hatalmi rendszerének képviselőjével — szemben ambivalenciával viseltetik, s erre adott 

válasza a privát és a publikus szféra, a személyesség és a politikum radikális kettéválasztása 

lesz. Ezt egyrészt értelmezhető a diegézisen belül az elbeszélő pszichológiai reakciójaként,42 

másrészt tükrözheti a késő Kádár-korszak politikai viszonyait és Nádas írói szerepvállalását 

is; a magánélet szabadságát és a társadalmi autonómia viszonylagos szabadságát az autoriter 

diktatúra is engedélyezi azért, hogy biztosítsa saját politikai egyeduralmát, s az egyén 

viszonylagos szabadsága az etikai, morális kérdések felvetésében és tárgyalásában 

nyilvánul(hat) meg. A párhuzamos társadalmi valóságok kialakítása nem csupán a hatalom 

konszolidálásának az eszköze, hanem elvileg az egyén is kiszabadulhat a hatalom mindenre 

kiterjedő befolyásától. (Csizmadia 2001, 135-195) Az Emlékiratok könyvében mindez úgy 

jelenik meg, hogy az anyai elfogadáshoz köthető személyes, erotikus viszonyok állnak 

szemben az apa által képviselt politikummal, az apa visszautasítása pedig — ahogyan Nádas 

egy interjúban fogalmaz — "a politikum durva betörése" ellen való védekezés. (Nádas 2001, 

29) A két szféra elkülönítése tehát a regényben a nemi szerepek mentén történik meg. 

Azonban az intim- és privát-, illetve a publikus szféra összefüggéseit a regényben a 

homoszexualitás ábrázolása árnyalja tovább, így az alábbiakban a politikum és a 

homoszexualitás cserekapcsolatáriak értelmezésére teszek kísérletet. 

4 2 Lásd: Balassa 1987, 243-244; Kulcsár-Szabó 1994, 64-65; Baranyai — Pécsi 1994, 445; Hódosy 1995, 639-
647; Balassa 1997, 313; Kalmár 2002, 88-103. 
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HOMOSZEXUALITÁS ÉS P OLI TIKUM 

A magyar kritika teljesen egységes az Emlékiratok könyvében megjelenő homoszexualitás 

megítélésében, s ez az egység a homo szexualitásnak tulajdonított alárendelt szerepben 

ragadható meg. A homo szexualitással egyáltalán foglalkozó írások közül érdemes néhányat 

kiemelni. Az egymással is vitatkozó Balassa Péter (Balassa 1987; Balassa 1997) és Hódosy 

Annamária (Hódosy 1995) érvelései — más-más kritikai stratégiát követve ugyan, de — a 

regény hagyományértelmezésében tulajdonítanak szerepet a homoszexualitásnak, s a hozzá 

szorosan kötött ödipalitásnak. Az ödipalitást Balassa egy hermeneutikus hagyományból, míg 

Hódosy a pszichoanalízis érvkészletéből származtatja. Balassa szerint a homoszexualitás a 

platóni eredetmítoszhoz, míg az ödipalitás a manni intertextushoz kötődik, s a kettőt az 

kapcsolja össze, hogy ,,[a]z Egy antik falikép leírása tehát a hagyománnyal olyan mértékű 

megfelelést mutat, hogy ezáltal a tradíció megszüntetésévé fordul át, és éppen így válik 

struktúrája bölcseleti értelemben oidipusi és hermeneutikus alakzattá egyszerre. Oidipusi, 

amennyiben a hagyományértelmezés mindig oidipusi gesztus, hiszen függés és leválás, 

követés és leválás határpontja; apa és fiú mint fölcserélhető együttállás, kötődő azonosulás és 

lázadó szembenállás." (Balassa 1987, 243-244) Hódosy ellenben arra vállalkozik, hogy Nádas 

szövegében az elhárító mechanizmusokat, mint retorikai alakzatokat értelmezze: „Ha a 

pszichoanalízis azon tételéből indulunk ki, mely szerint a szorongás feloldásának két alapvető 

fajtája létezik: az egyik a »racionális problémamegoldás^ a másik pedig a feszültségnek az 

álommunkához hasonló védekezési mechanizmusokkal — magyarán »költői« képekkel — 

történő elhárítása, akkor kézenfekvő a felismerés, hogy Nemes Nagy Ágnes kritikája 

pontosan az előbbi hiányának szólt, én viszont az utóbbi kimutatásán munkálkodom." 

(Hódosy 1995, 641) Míg tehát Balassa a „hagyománytörténet" motívumait és elrendezésüket 

próbálja magából a „hagyományból" magyarázni, addig Hódosy ezeknek az elemeknek a 

retorikai viszonyaira és a nekik egyértelműen megfeleltetett lelki működésre kíváncsi. 

Jellemzően egyik értelmezési keretben sem merülhet fel közvetlenül a 

homoszexualitásnak a politikumhoz fűződő viszonya, mint ahogyan Nádas regénye is csak 

közvetett kapcsolatot feltételez a homoszexualitás és a politikum között.43 Ez a kapcsolat — 

áttételesen bár, de — megjelenik a kritikában is. Radnóti Sándor szerint például a regény 

"testköltészete" a homoszexualitás közvetlen viszonyainak megjelenítése révén Kelet-Európa 

történelmi tapasztalatát közvetíti. Ehhez a történelmi tapasztalathoz kapcsolódna Radnóti 

4 3 A szexualitás és a politikum kapcsolatánál Nádas —• és a kritika — számára sokkal fontosabb a test egyfajta 
szentsége, melyet elsősorban a regény mottója alapján szokás értelmezni. Lásd: Boros 1988, 175; Dobos 1988, 
180, 188; Fogarassy 1988, 206, 210: Kis Pintér 1988, 218; Szávai 1988, 239. 
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szerint a regény "antiplatonizmusa": „A regény filozófiáját úgy lehetne összefoglalni, hogy az 

nagyszabású szakítás — a platonizmussal. Szakítás azzal a fajta filozófiai belátással, amely az 

érzékfölöttit tartja a legvalóságosabbnak. [...] az író azt mondja, hogy csak az érzéki a 

valóságos, csak az igaz, ha test találkozik testtel." (Balassa et al. 1988, 152) Radnóti itt a 

regény azon pillanataira hivatkozik, melyeket több szerző "epifániaként" jelöl meg, és a 

regény főszereplőinek tart. (Thomka 1988, 246; Balassa 1997, 338) Balassa Péter azonban 

vitatja Radnótinak a "testköltészetre" vonatkozó kijelentéseit, mert véleménye szerint partnere 

elvonatkoztat az „epifániák" kontextusától. Balassa szerint 

a „minden csak a test és testek által igaz" eszméje az emberi alkat és személyiség 
autonómiájáról, ennek megfellebbezhetetlenségéről beszél. Természetesen úgy, 
hogy ennek megsértése, megszállása, meghódítása és leigázása politika és 
szerelem hatalmi és történelmi összefüggéseire világít rá, az emberi szabadság 
balsikereiről mint az autonómia elvesztéséről számol be, mindvégig fenntartva 
abszolút, vitathatatlan viszonyítási pontként azt, ami folytonosan megtöretik. A 
test és a hatalom pokla itt ugyanannak a két oldala, ilyen értelemben nem 
egyértelműen a testiség irodalmi (és politikai) liberalizálását kell látni az 
egyneműek közötti szerelem tematizálásában. (Balassa et al. 1988, 156-157) 

Vagyis Balassa — az Emlékiratok könyvének szövegével összhangban — kettős testfelfogást 

vall: az egyik "abszolút, vitathatatlan viszonyítási pontként" szolgál, a másik a szerelem és a 

hatalom játszmáinak résztvevőjeként "megtöretik". Utólag Radnóti Sándor is ilyen 

értelemben minősíti Nádas szövegét: "Erotikus és metafizikus regény — a két jelző 

olyannyira összetartozik, hogy csak jobb híján említtetik külön—, testfilozófiája és 

testpoétikája új vívmány irodalmunkban". (Balassa et al. 1988, 154) Balassa azonban jóval 

többet állít a regény "metafizikus" és "erotikus" dimenziója közötti összefonódásnál: 

értelmezésében Nádasnál a nemtelenként értett szakrális és metafizikus test mindenek felett 

álló norma, amennyiben a szabadság, "az emberi alkat és személyiség autonómiájának" 

megtestesülése. Nem nehéz ebben a gondolatban Az égi és földi szerelemről című kötet 

alapján az égi és földi szerelem kettősségére ismerni, (Nádas 1991, 63) s erre a későbbiekben 

visszatérek még. Most azonban az Emlékiratok könyvének azokra a helyeire térnék vissza, 

melyek alapján a fentebb vázolt vita kibontakozott. 

Az Amelyben Theának elmeséli Melchior vallomását című fejezetben az elbeszélő a 

szerelmi életében kialakult bonyodalmak hatására utólag rekonstruálja a Fidelio előadásán 

tett, testre vonatkozó felismerését: „mintha e bonyodalom mögött hirtelen csupaszon láttam 

volna meg a testemben fészkelő elemi kívánság érzéki testét, [...] mintha a csupasz életerő 

testi otthonát, testi formáját látnám, mely minden újkori hiedelem ellenére nem nőnemű és 
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nem hímnemű, nincsen neme, mert csak arra van, hogy szabadon közlekedhessünk általa 

egymás között". (Nádas 1986, 393-394) Fontos hangsúlyozni, hogy a test nemtelen ideáljának 

az elbeszélésben retrospektíven felmerülő képzetéről van szó, s az elbeszélő véleménye 

szerint ez az ideál teszi lehetővé a testek közötti kapcsolatokat, s annak kiterjesztéseként 

magát a társadalmat. Balassa érvelésében azonban a "nemtelen test" normája, a testek 

viszonyai és az • őket befolyásoló társadalmi, történelmi kontextus nem csupán 

antagonisztikus, hanem egyáltalán nem hozható közös nevezőre: a "szabadságvágy" 

semmilyen módon nem következik magának a szabadságnak a korlátozásából. Az 

Emlékiratok könyvének szövege azonban feltételez egy közvetetten felmerülő kapcsolatot, 

amit az jelez, hogy egy a Fidelio előadásán az elbeszélőtől elhangzó ironikus mondat a 

színpadon zajló történést az adott történeti kontextusra vonatkoztatja. A Fidelióxa történő 

utalás kapcsán azt is ki kell emelni, hogy a színház a személyes és a publikus szféra köztes 

tereként az irodalom aktualizálásának, a politikai megnyilvánulásnak a lehetőségét jelenti. 

(Balassa 1988a, 166) A színpadon és a nézőtéren elhangzó kijelentések egymásra 

vonatkoztatása teremti meg a politikai beszéd lehetőségét. Az elbeszélő és Melchior francia 

barátja között zajló heves politikai vita lezárásáról az elbeszélő így számol be: "Odasúgtam a 

franciának, egészen a füléhez hajolva, láthatja, börtönben vagyunk." (Nádas 1986, 308) 

A színházi előadásoknak, a teatralitásnak kitüntetett szerepe van Nádas életművében 

éppúgy, mint az Emlékiratok könyvének történetében: az előadás megtekintése Melchior és az 

elbeszélő kapcsolatának kezdetét, míg a színházi estéről való lemondás a végét jelöli. A 

Fidelióxa történő utalás fontossága mellett azt is ki kell emelni, hogy "stendhali hagyományt 

követve, a történés a páholyban van, az előadás a háttér. A páholybeli történés és párbeszéd 

mégis folytatása és értelmezése ennek a rejtélyesen nagyszerű, kétségbeesetten szabadsághű, 

műfaját tekintve ún. »szabadító operának«". (Balassa 1988b, 166) Vagyis a színház a 

személyes és a publikus szféra köztes tereként az irodalom egyik társadalmi funkciójának, 

aktualizálásának, a politikai megnyilvánulásnak a lehetőségét jelenti. A színpadon és a 

nézőtéren elhangzó kijelentések egymásra vonatkozása teremti meg a politikai beszéd 

lehetőségét. Az elbeszélő és Melchior francia barátja között zajló heves politikai vita lezárása 

is ezt mutatja: "Odasúgtam a franciának, egészen a füléhez hajolva, láthatja, börtönben 

vagyunk." (Nádas 1986, 308) Az elbeszélő a politikumra — a kelet-európai hatalmi tömb 

történetileg kialakult politikai meghatározottságára — vonatkoztatja a "börtön" kifejezést, s 

közvetve ebből fakad a szabadsággal társított "nemtelen test" képzetének felmerülése. 

Ahogyan Bagi Zsolt Radnóti Sándor meglátására részben rímelő fenomenológiai fejtegetése 

saját kritikai módszere kapcsán fogalmaz: arról van szó, hogy "[a] test ugyan paradigmája a 
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társadalomnak, [...] de a társadalom meghatározza magát a testet. Ez az a szituáció, amely 

szükségessé teszi magát a redukciót. A redukció elvonatkoztatás a társadalmitól, a 

paradigmára való rálelés eszköze". (Bagi 2002, 152) Bagi azonban az Emlékiratok könyvének 

elbeszélőjével és kritikusaival ellentétes megállapításra jut. Szerinte "[a] redukció [...] nem 

eltekintés, hanem megőrzés vagy megmentés. A test társadalmiságától nem lehet eltekinteni, 

de lehet azt redukálni, körülírni. Ebben az esetben pedig éppen az fog kiderülni, milyen fontos 

is a test számára a társadalmi konstitúció". (Bagi 2002, 152) Ennek a lényeges különbségnek 

oka az, hogy Bagi a redukciót — Balassától és az Emlékiratok könyvének elbeszélőjétől 

eltérően — az "élmény körülírására, azaz testivé tételére" (Bagi 2002, 146) vonatkoztatja, s 

nem a történelmi tapasztalattól való elvonatkoztatás szinonimájaként használja. 

Értelmezésében azonban túlságosan is fontos szerepet szán a leírásnak, mely "nem képes 

uralni az élményt, hiszen éppen annak viszonylagossá tételén fáradozik". (Bagi 2002, 146) 

Érvelése szerint "már az is kérdésessé válik, hogy vajon a narrációnak mekkora szerepe van 

egy ilyen redukált alany diskurzusa szempontjából". (Bagi 2002, 147) 

Mint fentebb vázolt értelmezési kísérleteim is mutatják, a történettől és a 

történetiségtől nem lehet eltekinteni. Ezért az alábbiakban az én önértelmezésének 

börtöneként szolgáló emlékezetet fogom szemügyre venni az elbeszélő Melchiorhoz fűződő 

kapcsolatának történetében. Olvasatomban az elbeszélőnek a Fidelio előadásán felötlő 

felismerése a "testében fészkelő elemi kívánság testéről" annak mintájára működik, ahogyan 

Foucault a Felügyelet és büntetésben a lelket értelmezi: 

[Foucault a] Felügyelet és büntetésben úgy érvel, hogy a "lélek" normatív, illetve 
normalizáló eszménnyé válik, amelyhez képest a testet megedzik, megformálják, 
kiművelik és felruházzák; vagyis egy olyan történelmileg specifikus képzetes 
ideállal (idéal speculatif) van dolgunk, amelynek nevében tulajdonképpen a test 
materializálódik. Foucault így ír a börtön reformjának tudományáról: "Az ember, 
akiről beszélnek, és akinek felszabadítására felszólítanak minket, már önmagában 
is egy saját magánál mélyebb alávetettség eredménye. Lélek lakja, ez hívja 
létezésre, és ez a létezés csak egy része az uralomnak, amelyet a hatalom gyakorol 
a testre. A lélek egy politikai anatómia hatása és eszköze; a lélek a test börtöne."44 

Ez az alávetettség, vagy assujettissement nem csupán alárendeltséget jelent, 
hanem biztosítékot és állandósulást, a szubjektum helyretételét, szubjektivációt. A 
"lélek hozza létre" a rabot, és Arisztotelészhez hasonlóan, a lélek Foucault 
leírásában a hatalom eszköze, megformálja és behatárolja a testet, megjelöli azt, 
és a rab a jelölés aktusán keresztül tételeződik mint létező. A "létezőt" idézőjelek 
közé kell tennünk, mivel a szó ontológiai jelentése nem feltételezhető, de az aktus 
maga minden esetben felruházza vele. (Butler 2002, 543) 

Butler idézete Foucault-tól a következő helyről származik: Foucault 1990, 43. 
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Ezt az értelmezést az is alátámasztani látszik, hogy az elbeszélő a felismerés hatására 

visszanyert "szabadságától" megrészegülten kezd bele "szerelmi játszmáiba": 

Azon az estén valamit visszakaptam abból a régi, elveszettnek hitt szabadságból, 
az érzékelés szabadságából; és nem minden keserűség nélkül mondom ma, hogy 
hiába kaptam vissza, hiába volt minden érzékeny észrevétel és megfigyelés, ha 
éppen a saját találó érzékelésem felfogásában és megítélésében bizonyultam 
korom készségesen ostoba gyermekének; volt egy elég találónak tűnő sejtelmem a 
dolgok állásáról, de erről az elég haloványnak és főleg megfoghatatlannak 
bizonyuló sejtésről azt hittem, hogy ez egy fölismerés, és felismerésnek nevezett 
sejtésemet azonnal alkalmazni akartam, érzelmi eszközömmel szellemi pozíciót 
teremteni, sőt, gyakorlati eredményt rögtön, sikert, befolyásolni, kormányozni, 
ellenőrizni, irányítani, úgy, mintha valami szerelmi minisztérium 
főhivatalnokaként ügyködnék a rendelkezésemre bocsátott adatokkal, szorgos 
szerelmi manipulációban eltöltött tíz évem összes beidegződése ütött vissza 
így... (Nádas 1986,394) 

Ha tetszik, az elbeszélő saját lelkét vizionálja nemtelen testként, s szabadságának 

visszanyerése okán a testek viszonyainak objektiválására törekszik berlini szerelmi 

játszmáiban. Ezek a szerelmi manipulációk azonban — mint a fenti idézetből is kitűnik — 

hatalmi természetűek, s így közvetve kapcsolatban állnak az elbeszélő gyermekkorát idéző 

történetekkel, az apához fűződő viszonnyal s így a forradalom élményével is. 

A hetvenes években játszódó történéshez az '56-os budapesti események ennek 

megfelelően több szálon is kapcsolódnak: az elbeszélő emlékeit eleve Melchiornak 

tolmácsolja, s az emlék felidézésének kontextusa az apa azon elszólása, hogy amikor fiával 

meghiúsult találkozóját beszélte meg, melynek révén az elbeszélő a forradalmi események 

részese lesz, "Berlini térnek mondta a Marx teret". ( Nádas 1986, 376) Az elbeszélő és 

Melchior ráadásul színházba menet idézik fel az '53-as berlini felkelés és az '56-os 

forradalom emlékét. Melchior története a "később Kari Marx fasornak átkeresztelt Sztálin 

fasor negyvenes blokkjához", (Nádas 1986, 365) majd onnan az Alexander tér felé elinduló 

felkelő tömeghez kapcsolódik. Ők ketten is ezt az útvonalat követik: "Szokásunk szerint kinn 

maradtunk az üres peronon, mert a kapaszkodás ürügye alatt föltűnés nélkül foghattuk egymás 

kezét". (Nádas 1986, 365) A két férfi története összekapcsolódik, de nem fonódhat össze, s 

ennek oka ismét csak kettős. Egyrészt "hiába a végsősoron tisztességesnek tekinthető 

szándék, hiába a semlegesség ábrándjának hajszolása, ha folyamatosan, vagy inkább tán a 

fokozatok éles lépcsőin, egymás élő érzelmi anyagába zöttyenünk bele, amit aztán 

semmiféleképp nem lehet elválasztani a test élő anyagától". (Nádas 1986, 394) Másrészt mert 

az elbeszélőt elragadja az emlékezés: "még el sem érhettük az Alexander teret, mikor az én 

kivilágított villamosom már tehetetlenül megrekedt a masszaként sötétlő tömegben a Marx 
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térnek azon a pontján, ahol a vágányok éles sikolyt hallatva, enyhe ívben ráfordulnak a Szent 

István körútra". (Nádas 1986, 365) Az emlékezetet formáló történetiség hatalmi viszonyai alól 

nem jelenthet kibúvót a nemtelenként testként — tehát a szubjektum lényegi elemeként — 

feltételezett "égi szerelem" ideája sem. Az emlékező fentebb rekonstruált története és a két 

barát színház felé vezető útja végig párhuzamosan futnak, talán az elbeszélő ama vágyát 

teljesítve, hogy "ahhoz a kellemesen csalóka élményhez juttasson e helyzetváltoztatás, hogy 

nem ugyanott ébredtem föl, ahol elaludtam, csodálkozhassunk e magam által kiváltott kis 

csodán, mintegy félöntudattal ismételve meg tereknek és időknek azon összecsúsztatását, amit 

az álom minden különösebb erőfeszítés nélkül, öntudatlanul megcsinál". {EK, 127) Ebben az 

értelemben válik — Kulcsár-Szabó Zoltán értelmezésével összhangban — az ödipális 

kontextus formává, (Kulcsár-Szabó 1994, 65) hiszen a vágyteljesítő emlékezet az álommunka 

mintájára működik: az emlékezés sűrít, különböző terekhez és időkhöz kapcsolódó 

eseményeket, élményeket és embereket kapcsol össze. Ez az álommunka azonban a 

diegézisben ellenkező előjellel működik, hiszen a színházba az emlékezetes estén nem jut el a 

két barát. (Nádas 1986, 380) 

Két olyan momentumra utal ez a jelenet, melyre addig csupán utaltam: Melchior és az 

elbeszélő megismerkedésére a Fidelio előadásán, illetve fokozatos bezárkózásukra és 

elhidegülésükre — először a külvilágtól, majd egymástól. Ennek az elhidegülésnek az oka 

egyrészt a homoszexuális viszony megélésének különbözőségében, másrészt az élmény 

megélését egyáltalán lehetővé tévő lelki és politikai feltételekben keresendő. Először az 

elbeszélőnek — a forradalom kapcsán már érintett, szorosan összekapcsolódó — lelki 

"alkatát" és politikai meggyőződését szeretném részletesen is taglalni, ahogy ez a 

Melchiorhoz fűződő viszonyban megjelenik, majd Melchior felfogására térek ki röviden. Az 

'56-os események legszembetűnőbb megjelenése az emlék közvetlen nyelvi megfogalmazása 

mellett az elbeszélő berlini történetében az, hogy a Fidelio előadásának estéjén Melchior 

érintése az apa emlékét idézi fel benne: "»Mért az apám száját!«— kiáltotta valaki az én 

hangomon azon az első esténken, mikor a szájával a számra hajolt, hallani a borosták 

találkozását az állon, az apánk állán a borosta elfelejtett gyermekségünk sima bőréhez ér! 

élvezettel szálltam alá az önszerelemnek és öngyülöletnek ebbe az undorába..." (Nádas 1986, 

168-169) Az elbeszélő az apja személyéhez és az iránta érzett vágyhoz kapcsolódva képes a 

hozzá fűződő etikai viszony átdolgozására, s ez — a megbocsátáson túl — az apa és Hamar 

János, valamint Melchior alakjának érzéki és képzetes összekapcsolódásával jár: 
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igen, világosan látom, hogy el kellett hallgatnunk, habár egyáltalán nem vettük 
észre, hogy ez már nem beszéd, megszerettem magam mögött hagyott undoromat 
önmagamtól, azt szerettem meg benne, hogy mintha minden elmúlna belőlem 
általa, amitől rettegnem és szoronganom kellene, a szó szoros értelemben az apám 
hulláján léptem át vele, immár megbocsáthattam neki, habár én magam sem 
lehettem teljességgel biztos, hogy kettőjük közül melyik a valódi apám, tiszta 
lettem tőle, most együtt voltak, összemosódtak, ez már a csend, a test beszéde... 
(Nádas 1986, 168) 

Bagi Zsolt szavaival úgy is fogalmazhatnánk, hogy "[a]z én [...] nem elsősorban mint 

emlékező tudat, hanem mint emlékező test jelenik meg itt". (Bagi 2002, 145) Ez az emlékező 

test azonban korántsem független attól az elbeszélői tudattól, melyet a Fidelio előadásán 

felismerésként megélt, a nemtelen test elképzelésével összekapcsolódó szabadságvágy és 

ennek a szabadságvágynak a történeti, politikai korlátozottsága határoz meg. Ebben a 

kontextusban a nemtelen test ideája az apához, a Krisztiánhoz és a Melchiorhoz fűződő 

kapcsolat testi megéléséhez szükséges utópikus fikció vagy "kézenfekvő szerelemfilozófia", 

(Hódosy 1995, 644) hiszen a történeti, politikai kontextus ellenére is lehetővé teszi annak a 

testi vágynak a pillanatnyi beteljesülését, melyet az elbeszélő mindvégig a szükségszerűként 

felfogott "égi szerelem" földi létezésének bizonyítékaként értelmez. Az égi szerelem ideája 

etikai szükségszerűsége révén kapcsolódik az apa "alakjához": 

ugyanis egyszer az életében mindenkinek meg kell azt fognia, képzeletben vagy 
valóságosan, jelképesen avagy a csupasz kezével, legalább egyszer mindenkinek 
meg kell sértenie az apja szemérmét, tán hogy sérthetetlen maradjon? és ezt 
bizony mindenki megteszi, így vagy úgy, mégha a megpróbáltatástól annyi ereje 
nem is marad, hogy ezt akár önmagának is bevallja, a természetes önvédelem 
parancsa ez, no és ama bizonyos morálé, mely csupán a végletekben teszi magát 
megfoghatóvá. (Nádas 1986, 129) 

Vagyis "[a] múlt — az ödipális kontextusban — olyan hatalomként, egységes jelentésként 

valósul meg", mely "az egész »konstrukció« hátterében, emlék-jelként fennmarad". Arról 

azonban csak az elbeszélői intenció szintjén lehet szó, hogy az apa emléke "esztétikummá 

(zárt, »tökéletes«, de érvényét vesztett formává) lényegül át". (Kulcsár-Szabó 1994, 65) 

Az apához való ambivalens viszonyulás az elbeszélő berlini kapcsolataiban is 

meghatározó szerepet játszik. Az elbeszélő több ponton is tanúságát adja annak, hogy 

tisztában van ezekkel az ellentmondásokkal: "S milyen furcsa körülmény volt az is, hogy 

Melchiorral gondoltam szabadnak magam, holott vele testem történetének rabságában 

fulladoztam". (Nádas 1986. 333) Viszonyukat azonban az elbeszélő nem csupán a nemtelen 

testhez kötődő szabadságvágy ideológiája révén igyekszik legitimálni; szerelmi játszmái is a 

Melchiorhoz fűződő szerelem társas közegét igyekeznek megteremteni, melyben az epifánia 
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pillanatai megélhetők. A kapcsolat tere azonban érezhetően beszűkül, s ezt az elszigetelt 

szerelmi viszonyt semmilyen társas közeg nem legitimálja — az amúgy is szűkös privát szféra 

a felfokozott érzékiségre, az intimitásra, majd a közösen átélt magányra korlátozódik: 

s látszólag valóban semmi változás, ugyanúgy ülünk, ugyanúgy égnek a gyertyák, 
csend van, a szoba sem változott, nem csöng a telefon és nem csönget senki az 
ajtón, senki nem akar tőlünk semmit és mi sem kívánunk semmit, senkitől, akárha 
magaslesen ülnénk itt egy kihalt és elnéptelenedett európai város romjai fölött, 
ahol immár semmi remény arra, hogy megszabadítsanak, és hiába is ül valaki egy 
hasonló szobában, nem fogjuk megtalálni; az elszigetelt közösség, ami eddig jó 
volt, amit a bujkálás erősített, hirtelen rosszá változott, nem tudom miért, és 
szemrehányásaim igazságtalanságának hiába voltam a tudatában, hiába tudtam, 
hogy ezekben a hetekben miattam mart el mindenkit magától, a telefont kihúzta, 
ha valaki csöngetett, nem nyitotta ki az ajtót, miattam, vagy értem zárta így ránk a 
lakását... (Nádas 1986, 169-170) 

A két férfi elszigetelődésének okai közül — élettörténeteik egyre inkább felszínre törő 

különbözőségei mellett — az egyik legfontosabb szerelmük és homoszexualitásuk 

megéléséhez fűződő különböző viszonyuk. Az elbeszélőnek a "szeretet nemtelen kegyelmére" 

vonatkozó nézeteit részletesebben is értelmeztem, most azonban — ha röviden is — ki kell 

térnem Melchior élettörténetének két részletére, melyek az elbeszélővel való kapcsolatában és 

e kapcsolat tragikus alakulásában jelentős szerepet játszanak. A Fidelio előadásán kialakult 

ülésrend Thea, Melchior és az elbeszélő között a vágy egy sajátos dinamikáját teremti meg, 

melyet Melchior és az elbeszélő különbözően értelmeznek. (Nádas 1986, 302-303) Az 

elbeszélőnek Melchior viselkedését dekódoló leírása saját, Melchiorhoz fűződő viszonyát 

kezdetben rivalizálásként értékeli: Melchiorral verseng Thea kegyeiért és Pierre-Max-szal 

Melchior szerelméért. Kapcsolatainak viszonyítása pontja Thea és Melchior, mert "ők voltak 

az egymás mellé rendeltek, az egymáshoz tartozók". (Nádas 1986, 302) A Theához és a 

Melchiorhoz fűződő viszony azonban korántsem szimmetrikus: az ekkor még ismeretlen 

Melchior iránt — Pierre-Max jelenlétének köszönhetően — finom távolságtartással viseltetik, 

mivel "[e]gy férfiból áramló érzelmi áramok fölfogásában nem volt különösebb 

gyakorlatom", (Nádas 1986, 302) míg Theára irányuló vágyát Melchior Thea iránt érzett 

vonzalma fokozza. Ennek következményeként éli meg rivalizálásként Melchiorra vonatkozó 

érzelmeit. A kialakult szituációt értelmezhetjük a gyermekkori évek apafiguráihoz és az 

anyához fűződő viszonyok sajátos.átdolgozásaként, azzal a különbséggel, hogy míg az anya 

abban a történetben a privát szféra védelmét biztosítja az elbeszélő számára, itt az elbeszélő 

Melchiorral való rivalizálása révén válik a birtoklás vágyának tárgyává. Pierre-Max az 

elbeszélővel folytatott politikai vitája okán az apától való elkülönülés mintájára riválissá, míg 
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Melchior Thea és az elbeszélő iránt táplált érzelmei folytán a vágy ambivalens tárgyává válik. 

Ez a sajátos viszonyrendszer azonban csupán az elbeszélő — erősen esztétizáló és 

moralizáló — lelki ökonómiájában jelenik meg így. Azonban nem hagyhatja figyelmen kívül 

Melchior és Thea gesztusait, s ezek a jelenet viszonyainak átértékeléséhez vezetnek: 

Se mozdulata, se arckifejezése nem maradhatott észrevétlen azok előtt, akikre 
vonatkozott, ám ettől függetlenül, szemérmetlen nyíltsága és hamissága — mert 
mindazonáltal abban a pillanatban sokkal inkább éreztem, hogy ez nem igaz, mint 
bármikor később, mikor féltékenységemet elaltatva elhittem —, nyers 
beavatkozása, durvasága és árulása a legkedvezőtlenebb hatást tette rám, és furcsa 
módon mégse volt erőm vagy eszközöm hozzá, hogy e nem túlságosan esztétikus 
és semmiképpen nem etikus bizalmat visszautasítsam; bénultan, meredten, 
helyzetemtől irtózva ültem ott, mintha a színpadot bámulnám, ugyanakkor 
tolvajként lestem gyorsan jobbra, balra, mit láttak ebből ők, és tulajdonképpen 
élveztem játékunk kockázatát. (Nádas 1986, 303) 

Az elbeszélő — csakúgy, mint Krisztián a fentebb elemzett csók alkalmával — értetlenül áll 

Melchior vágyával szemben, a csábítást azonban még ezen az estén siker koronázza. 

Melchior vágyai nem csak abban különböznek az elbeszélő vonzalmaitól, hogy a 

színházi előadás során kialakult társas viszonyoktól függetlenül, közvetlenül az elbeszélőre 

irányulnak. Ezt a vágyat Melchior — mint arra Katte hadnagy történetének elbeszélése 

következtetni enged (Nádas 1986, 317-321) — nem epifániaként, vagyis a történet 

bonyodalmait átmenetileg feloldó kegyelmi pillanatként kívánja megélni. Az ebből adódó 

félreértések végig jelen vannak a két férfi kapcsolatában, s a történet több szinten is 

tematizálja őket — így a nyelvi és kulturális különbözőség alapján is: 

Mondtam, hogy ne haragudjon, de semmi mást nem tudok mondani, most 
viszont talán ki tudom mondani azt, amit a múltkor elhallgattam, mert túl 
érzelmesnek ítéltem, [...] hiszen hiába csinálunk bármit, helyesebben bármit is 
csinálhatunk, valaki ezt így rendezte és kész! és mi valahogy akkor is együtt 
lehettünk már, amikor még nem ismertem, csak nem tudtuk, képzelje el, hogy 
csaknem három évtizede, ez a rögeszmém, mert nekem az a rögeszmém, és most 
már kimondom, hogy ő a testvérem nekem. 

Fölnevetett, szinte felröhögött, [. . .] maga a szó, testvér, az ő nyelvén és a mi 
helyzetünkben, nem ugyanazt jelentette, mint az én nyelvemen, amikor tehát az ő 
nyelvén kimondtam a szót, amit az én nyelvemen gondoltam, s magam is 
érzékeltem rögtön a hibát, akkor azonnal arra a kis jelzőre kellett gondolni, meleg, 
amelyet a testvér szóra függeszt az ember, ha az ő nyelvén azt akarja mondani, 
hogy buzi, meleg testvér, következésképpen, mintha a legnagyobb érzelmi 
fűtöttség hangján csaknem azt mondtam volna neki, hogy ő a buzim nekem, ami 
szójátéknak találó, szellemes is lehetett volna, ha nem ezen az érzelmektől 
elfulladt hangon mondom, így azonban bitófa említése akasztott ember házában, 
nevetségesen kifordult szándék, mely valahogy mégis önmagába fordul, 
egyszerűen nevetséges, és nevettünk is, annyira nevetett, hogy a könnye is 
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kicsordult, s aztán már hiába magyaráztam zavartan, hogy a magyar szóban a test 
és a vér kapcsolódik, s hogy én erre gondoltam. (Nádas, 174-175) 

Az elbeszélő még Melchior előtt is szégyelli iránta táplált érzéseit, melyet a Fidelio 

előadásának estéjén a Melchiornak ismeretlenül is eleve tulajdonított ironikus, távolságtartó 

magatartása miatt képtelen megvallani. (Nádas 1986, 167) Az érzések megnevezése most is 

kerülő úton történik, s ez félreértéshez vezet: az elbeszélő az égi szerelem egyetemesnek vélt 

ideája és — a Fideliőhoz kapcsolódva — a francia forradalom történelmi eszméire hivatkozva 

határozza meg Melchiorhoz fűződő viszonyát, Melchior azonban — a német brúder szó 

konnotációiból adódóan — közvetlenül helyzetükre vonatkoztatva érti meg ezt az utalást. 

Melchior tisztában van vele, hogy kapcsolatuk jövőjének szempontjából nem lehet eltekinteni 

annak társadalmi megítélésétől, s mint arra az elbeszélőre közvetlenül irányuló vágyából és — 

a Katte hadnagy történetében allegorikusán megfogalmazott —, kapcsolatuk felvállalásának 

igényéből következtethetünk, ennek ellenére tekint saját önazonosságának szerves részeként 

homoszexualitására. Az elbeszélő csak Melchior távozása után érti meg, hogy "[mjint 

ahogyan azon a vasárnap délutánon Melchior állati sírásából is megéreztem, hogy vigaszként 

a puszta test immár kevés: testem jövőjét kéri. valami olyasmit, ami fölött csak akkor 

rendelkezhetnék, ha némán és minden megfontolás nélkül adnám, de én, talán gyávaságból, 

nem rendelkeztem így és nem adtam". (Nádas 1986, 395) 

A FÖLDI SZERELEMRŐL 

Mint arra értelmezésem eddig rámutatott, Melchior iránt érzett szerelmének testi beteljesülése 

révén az elbeszélő tisztázhatja apjához fűződő etikai viszonyulását, de az apa által képviselt 

hatalmi rend és az általa képviselt intim-, privát- és publikus szféra politikai térképének 

átírása nem áll módjában. A homoszexualitás — csakúgy, mint az elbeszélő politikai 

meggyőződése — nem jelenhet meg nyílt formájában a közélet színpadán, s ezen 

tapasztalatok hatására a magánéletben sem vállalható az elbeszélő számára: Melchiorral 

ellentétben szerelmi viszonyukat, egy másik férfira vonatkozó saját vágyát nem a 

homoszexualitás kifejeződéseként éli meg. "Kézenfekvő szerelemfilozófiája" révén az őt is 

befolyásoló társadalmi előítéletek semlegesítésére törekszik — sajátos esztétikai és etikai 

normáival összhangban. Azonban az égi szerelem ideája — csakúgy, mint a francia 

forradalom eszméje — pusztán az elbeszélő személyére vonatkoztatva bizonyulnak 

érvényesnek, hiszen történetileg Kelet-Európa "öntudata a Fidelio eszmeköréből egyre 
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kevesebb joggal származtathatja magát, s így még jobban érzékeljük a tragikus kifordulást". 

(Balassa 1988b, 167) Mindez a privát-etikai és publikus-politikai normák rendszerváltás előtti 

összeegyeztethetetlenségéről tanúskodik. Ez az elképzelést tükrözi Nádas regénye, ennek az 

áldozata az elbeszélő és Melchior kapcsolata. Ebben az összefüggésrendszerben a lényeg 

elvetésének tűnik az a meglátás, hogy "ez a regény nem a fiúszerelemről, illetve a 

biszexualitásról szól (azt csupán tematizálja), sőt nem is a szexualitásról, hanem 

instrumentálisán kezeli mindezt: a jelen összeomlás jelének és egy androgyn szabadságmítosz 

(a hímnőség platóni története ez) emblémájának tekinti". (Balassa 1988b, 162) Az 

Emlékiratok könyve ugyanis a homo szexualitásnak, illetve a biszexualitásnak az adott 

történeti, kulturális és politika szituációban gyökerező megélhetetlenségét tematizálja. Ha 

ebből a szempontból van a regénynek tanulsága, akkor az éppen az, hogy az erkölcs és a 

politika a magán- és a közélet mezsgyéje mentén történő merev elhatárolása korlátozza, 

lehetetlenné teszi a privát szféra kibontakozását — az elbeszélő esetében egy másik férfira 

vonatkozó vágyának homoszexuális kapcsolatként történő megélését. 

Nádas Péter tizenkét évvel a rendszerváltás után sem értene egyet ezzel a 

megfontolással. Ennek oka az lehet, hogy míg a politikum értelmezésében történetileg 

változó, addig az erkölcsi elvek univerzálisak. (Nádas 2002, 16) A regény azonban nem 

feltétlenül azokkal a válaszokkal szolgál, melyeket szerzője utólag, egy megváltozott 

kontextusban fogalmaz meg, s ezt a felelet az események további menetének értelmezéséből 

bontható ki . Ez a válasz azonban korántsem egyértelmű, mivel látszólagos ellentmondás 

feszül az eddig elmondottak és a regény befejezése között: a saját homoszexualitását 

önazonosságának részeként megélő Melchior nyugatra szökik és családot alapít, míg az 

elbeszélő megtérése után és emlékiratainak befejezése előtt erőszakos halált hal, testére — 

melyet Katte hadnagyéhoz hasonlóan megcsonkítottak — három darabban találnak rá. Ennek 

a lezárásnak az értelmezéséhez Az égi és a földi szerelemről szóló kötetet fogom segítségül 

hívni, s ennek oka az, hogy a kötet Nádasnak a Fidesz Akadémia meghívására, "a nemi 

szerepek és a nemek princípiumairól" tartott előadásából született szövege visszatér az őt 

"évtizedek óta foglalkoztató" témára. (Nádas 1991, fülszöveg) A műfaji eltérések miatt Az égi 

és a földi szerelemről című kötet egyes részeinek értelmezése jó eséllyel világít rá a Nádast az 

Emlékiratok könyvében foglalkoztató problémákra. (Thomka 1991, 755; Szirák 1991, 85; 

Balassa — Varga 1992, 86) Ahogyan maga Nádas fogalmaz: bizonyos idő elteltével "azok az 

állapotok néznek ki a szövegemből, amelyek korábban a szöveg megírására késztettek, s ezek 

jobbára azonosak a korábbi gondjaimmal". (Nádas 1991, 30) 
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Ennek a szövegnek a felkérést is figyelembe véve az a legszembetűnőbb részlete, hogy 

Nádas — az Emlékiratok könyvének elbeszélőjével összhangban — nem hajlandó a nemi 

szerepekről beszélni: 

Ahhoz, hogy arról a főként biológiai és szociológiai eszközökkel körülhatárolható 
jelenségcsoportról, amelyet a morálprédikátorok, az aggódó szülők és a bírósági 
szakértők nemi szerepként szoktak számon tartani, valamit mondani tudjak, 
először azt kéne megvizsgálnom, hogy van-e az embernek egyáltalán neme? Mert 
egy ilyen merész állítást, minden meggondolás nélkül, senkitől sem lennék 
hajlandó becsületszóra elfogadni. És emberről beszélve, még azoktól az igazán 
kézenfekvő biológiai érvektől se hagyhatom meggyőzni magam, amelyek 
egyébként a saját napi tapasztalataimmal egybevágnak. (Nádas 1991, 44) 

Értekezésének tárgya ennek megfelelően nem a nemi szerepek, hanem a szerelem: „Ha 

ellenben a nőkről és férfiakról beszélek, akkor még közel sem beszélek az emberről, mint 

ahogyan a közösülésről szólva se beszélek szükségszerűen a szerelemről." (Nádas 1991, 44-

45) Nádas egyenesen "szánalmasnak" tartja azt a fajta gondolkodást, mely a nemi szerepeket 

viszonyítási pontként fogja fel. (Nádas 1991, 43) Gondolatmenetében az érzékiség nem a 

társadalmiság szférájához, hanem a belőle történő kiszabaduláshoz kapcsolódik az esztétikai 

és a hozzájuk szorosan kapcsolódó etikai ítéletek révén: „Az etikai ítélettel kivontam magam 

a szociális kapcsolatrendszerek kötöttségei vagy akár javallatainak hatása alól, kiléptem az 

emberi öntudat mentális köréből, és visszaléptem az emberi öntudat mitikus rétegébe; az 

akciók és a reakciók egyensúlyára bíztam magam." (Nádas 1991, 29) Nádas szerint éppen 

ezért nem tehető fel a homoszexualitásra vonatkozó kérdés sem, mert az nem az etikai 

viszonyként felfogott szerelem kölcsönösségi relációjára, hanem a societas "viszonossági 

relációira" vonatkozik, "amelyek még a lehetőségük formájában sem tartalmazzák a 

kölcsönösségi relációt". (Nádas 1991, 115) Éppen ezért zárja ki a szexualitást is 

vizsgálódásának köréből: 

Az önismeret szótárában nem lesz helye az újkori tudományok alapfogalmának, a 
szexualitásnak, és értelmüket veszítve hullanak ki a szexualitás fogalmának 
járulékos fogalmai, a heteroszexualitás és a homoszexualitás. Ezeket a szavakat 
legfeljebb akkor fogom a számra venni, ha be akarom valakinek bizonyítani, hogy 
milyen értelmetlenek. Az önismeret nyelvének szempontjából ezek a fogalmak 
ugyanis legfeljebb arra jók, hogy az egyenlőség elvére építkező tömegtársadalmak 
önvédelmi apparátusai, jogilag és rendőrileg ellenőrizhessék, és korábbi etikai 
elvekre hivatkozva korlátlanul irányíthassák az önismeretétől teljességgel 
megfosztott populáció önkéntes reprodukcióját. (Nádas 1991, 143) 
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Nádas érvkészletében tehát a szexualitás kiküszöbölése a társadalmiságtól való 

eltekintés szinonimájaként az intimitás biztosítéka. Ennek ellenére elismeri a "szerelemről 

szóló beszéd különös nehézségét," azt, hogy 

más nyelven, vagy legalábbis az érthetetlenségig más dialektusban beszélnek a 
szerelemről azok az emberek, akik a jogilag biztosított személyes szabadság 
lehetőségei szerint élték át az európai, illetve az európai típusú társadalmak nagy 
emancipációs és integrációs mozgalmait, és másként azok, akik a személyes 
szabadság jogi garanciáinak hiánya miatt, ezeknek az egész életkultúrát átható 
szellemi mozgalmaknak legfeljebb a szemlélői maradtak. A nemi egyenlőség és a 
lélek integrációjának egymással összefüggő mozgalmaira gondolok: a 
freudizmusra, a feminizmusra, és a gay liberation mozgalmára. Ezeknek a 
mozgalmaknak az elemzése és értékelése nem elkerülhető, a mi vizsgálódásaink 
szempontjából azonban igen messzire vezetne. (Nádas 1991, 147) 

Nádas itt attól a nagyon fontos mozzanattól tekint el, hogy a feminizmus és a gay liberation 

nem csupán szellemi, hanem politikai mozgalmak, melyek arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

privát szféra és az intimitás sem mentes a politikum befolyásától. A terjedelmes szakirodalmi 

hivatkozások helyett elég itt csupán néhány alapvető szövegre felhívni a figyelmet, melyek a 

kilencvenes években a feminizmus és a gay liberation területén erre a végig jelenlévő 

problémára irányították rá újra az elméleti figyelmet. Eve Kosofsky Sedgwick The 

Epistemology of the Closet (Sedgwick 1990) című munkája a bezártság [closet] alapvető 

tapasztalatának részletes vizsgálatát végzi el, mely véleménye szerint nem csupán a gay 

liberation (Stonewall) előtti és utáni, önazonosságukat nyíltan vagy egyáltalán nem vállaló 

melegek élettapasztalatát, hanem a nyugati társadalmak episztemológiai kérdéseit és azok 

megítélését is lényegi módon befolyásolta — a publikus és a privátszféra, valamint az 

eltitkolás és a nyilvánosságra hozás ellentmondásos viszonyai által meghatározott módon. 

(Lásd még: Butler — Scott 1992.) Mindez oly módon kapcsolódik értelmezésemhez, hogy 

Nádas a nyilvánvalóan politikai eszméket is csak saját személyes kontextusában értelmezi, s 

eközben eltekint ennek a kontextusnak a társadalmi beágyazottságától, s nem hajlandó ennek 

a tapasztalatnak a kudarcából levonni bizonyos, a társadalmiság és az egyén viszonyára 

vonatkozó következtetéseket. Mindez úgy kapcsolódik értelmezésemhez, hogy Nádas a 

nyilvánvalóan politikai eszméket is csak saját személyes kontextusában hajlandó értelmezni, s 

eközben eltekint ennek a kontextusnak a társadalmi beágyazottságától, s nem hajlandó ennek 

a tapasztalatnak a kudarcából levonni bizonyos, a társadalmiság és az egyén viszonyára 

vonatkozó következtetéseket. Mint ahogyan Balassa Péter éleslátásra valló, de magát a 

jelenséget élesen elutasító megjegyzése rámutat: "Itt ismét felelevenedik a politikai és a 

szerelmi messianizmusnak a romantika és a forradalmak óta hagyományosan »baloldali« 
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szimbiózisa, amivel mélyen nem értek egyet; szerintem Nádas könyve sem e szimbiózis 

mellett érvel, hanem a liberális hagyomány mellett egy mélyebbet választ: a szeretet 

osztatlanságának platóni, keresztény (ez itt mindössze antropológiai hagyományt, nem pedig 

effektív vallást jelent) és európai tradícióját". (Balassa et al. 1988, 157) Ez az értelmezés mind 

Nádas regényének, mind kritikai fogadtatásának vezérfonala, s a Balassa által emlegetett 

eszmerendszerek közül kettő érhető tetten közvetlenül is az Emlékiratok könyvének 

befejezésében. 

Az égi és a földi szerelemről című kötetében Nádas több, a szerelemről szóló kulturális 

diskurzust érint. Ezek közül az Emlékiratok könyvének értelmezésében a francia 

forradalomról és Platón A lakoma című dialógusáról kell röviden szót ejtenem. Fontosnak 

tartom kiemelni, hogy míg a francia forradalom eszméi egy kimondottan politikai 

gondolatrendszer részeit képezik, addig A lakoma esetében egy filozófiai elképzelésről van 

szó. E kettőt — mint látni fogjuk — az elbeszélő és Melchior sorsának alakulása kapcsolja 

össze: úgy, hogy Melchior furcsa átváltozását a földi, míg az elbeszélő halálát az égi szerelem 

beteljesítéseként értelmezi az Emlékiratok könyve. Nádas a kettő különbségét Diotíma tanítása 

alapján határozza meg: "Diotíma azt tanítja, hogy »akik a testükben hordozzák magukban a 

hallhatatlanság magvát«, azok a termékenységükkel teszik magukat örökkévalóvá, akik pedig 

a lelkükben hordozzák a termékenység magvát, azok »körbejárva keresik a szépet«, s a lelkük 

emelkedik abba az egyetlen valóságba, aminek minden más csak a képmása". (Nádas 1991, 

63) Az Emlékiratok könyvének utolsó mondatai A lakoma alapján értelmezett földi szerelem 

eszméje szerint számolnak be Melchior sorsának alakulásáról: 

És két év után, egy kicsiny betűkkel teleírt nyári levelezőlapon tudatta, hogy 
megnősült, a nagyszülei sajnos már nem élnek, kislányuk másfél hónapos. 

A képen az Atlanti-óceánt lehetett látni, semmi mást, csak a haragosan hullámzó 
vizet az üres látóhatárig, de a felirat szerint Arcachonnál készült a felvétel. 

Verset régóta nem ír, jóval kevesebbet gondolkodik, bort szállít, kizárólag 
vörösbort, boldog, igaz, nem mosolyog olyan sokat. (Nádas 1986, 535) 

Az elbeszélő halála—a Katte hadnagyról elmesélt történet alapján és Melchior 

ellenpontjaként — nem csupán az égi szerelem ideájával kapcsolódik össze, hanem Az égi és 

a földi szerelemről című kötet alapján a francia forradalom eszméihez is kötődik. Nádas 

ezekről az eszmékről így ír: 

Amikor az európai kultúrának ezt a három különböző forrásvidékének származó 
alapfogalmát, mintegy kétszáz évvel ezelőtt fölírták elénk a táblára: liberté, 
égalité, fraternité, akkor az egyeztetési kísérlet lehetséges kimenetelét illető 
sejtésként, még odaírtak valamit mellé, amiről aztán szíves-örömest 
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megfeledkezünk: ou la mort. Én azért emlékeztetek szívesen erre az elfeledettre, 
mert legyen helyes, vagy legyen téves ez a történelmi fölhívás, annyi azonban 
bizonyos, hogy abban az esetben, ha egyetlen kultúrán belül, egyetlen fogalomról, 
egyazon időben, teljesen ellentétesen gondolkodhatunk, akkor minél igyekvőbb e 
fogalmak egyeztetésére vonatkozó kísérlet, annál nyilvánvalóbb, hogy nemcsak 
egymást nem tudjuk megérteni, hanem e három alapfogalmat se tudjuk 
elfogadható összefüggésbe hozni egymással, és legfeljebb azt vehetjük tudomásul, 
hogy összeomlott egy törekvő kultúra. (Nádas 1991, 137-138) 

Az Emlékiratok könyvének elsődleges elbeszélője ehhez ez összeomló kultúrához hasonlóan 

fejezi be idő előtt életét. Már amikor Krisztián rátalál a Ferihegyi repülőtér utascsarnokában, 

akkor világossá válik számára, hogy magára maradt, s olyannyira gyámolításra szorul, mint 

akiből eltávozott a lélek: "A gyermekeim kivételével, senkivel kapcsolatban nem merült föl 

bennem ilyen határozottan az érzés, hogy rám van utalva. Ha vízből kellett volna 

kimentenem, ha egy kötélről kellett volna levágnom, akkor biztosan nem éreztem volna 

ilyesmit. De semmilyen látható jelét nem adta annak, hogy meg kívánna válni az életétől. 

Testének üres hüvelye még élt". (Nádas 1986, 506) Krisztián segítségével az elsődleges 

elbeszélő egyedül az írásban, a hitben és a két rivális szerelmeshez fűződő mély barátságában 

nyeri vissza "lélekjelenlétét", ám ez csupán az önéletrajzi fikció létrejöttéhez szükséges időt 

biztosítja a fikción belül. A kézirat töredékes marad, az elbeszélő testére három darabban 

lelnek rá. 

Melchior és az elbeszélő története azonban nem csupán a földi és az égi szerelem 

ideájának betelj esi téseként állíthatók szembe, ha figyelembe vesszük azt is, hogy ez a 

szembeállítás egy adott történeti kontextushoz és a francia forradalom ideológiájához kötődik. 

Az elbeszélő története egyértelműen arról tanúskodik, hogy ezek az eszmék a Kádár-rendszer 

politikai kontextusában nem bizonyultak megélhetőnek: a személyes és politikai szabadság, a 

törvény előtti egyenlőség és az emberi kapcsolatokra — így a szerelemre vonatkozó — 

testvériség eszméi mellett mindenáron kitartani szinte szükségszerűen jelentette a személyes 

élettörténet tragikumba fordulását. Más a helyzet azonban Melchior történetét illetően. Az ő 

történetének megítélése az elbeszélőn keresztül közvetítődik — sajátos "egyszerűséggel" 

rímelve a Fidelio történetének befejezésére: (Balassa 1986b, 167) mindkét esetben a 

heteroszexuális kapcsolat beteljesülése jelzi a személyes szabadság eljövetelét. Florestan és 

Leonóra egymásra lelnek, Melchiornak és hitvesének gyereke születik. Mindez azonban — 

mint ahogy erre a regény befejezésének és Az égi és földi szerelemről című kötetnek A 

lakomát kommentáló ironikus megjegyzéseiből (Nádas 1986, 535; Nádas 1991, 63) 

következtethetünk — korántsem ilyen egyszerű a rendszerváltás utáni történeti kontextusban. 

Tamás Gáspár Miklós szerint most is él az emberekben a "szabadságvágy, de a magánéletükre 
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korlátozódik. A világ megváltoztathatatlan, mondják, hát próbáljunk szabadok lenni azokban 

a kis enklávékban, ahol befolyásunk van a dolgokra. A politikai szabadságigényüket a rossz 

tapasztalataik miatt feladták". (Tamás Gáspár 2002) E kettő azonban — mint az Emlékiratok 

könyvének példája sugallja — egymás függvénye, s az adott körülmények között akár a 

politikai sugalmazások ellenére is birtokunkba kell vennünk ez utóbbit — az előbbi 

érvényesítésének érdekében. 

A politikai rendszerváltás érdekes adalékokkal szolgál a szabadság Emlékiratok 

könyvében fellelhető, késő Kádár-kori örökségéhez. Nádas Péter 1989-es előadását követően, 

de még a kötet 199l-es megjelenése előtt, 1990 márciusában zajlott le Magyarország 

legújabbkori történetének első szabad választása. A kampány hevében az a magát akkor még 

liberálisnak valló párt, melynek meghívására Nádas Péter a "nemi szerepek és a nemek 

princípiumai" helyett az égi és a földi szerelemről beszélt, egy Leonyid Brezsnyev és Erik 

Honecker "elvtársi" és egy ismeretlen fiatal pár szerelmes csókját szembeállítva arra szólította 

fel az állampolgárokat, hogy "Tessék választani!". A plakát a hatalom, az öregség és a 

homoszexualitás iránti előítéletek kihasználása révén állítja egymással szembe a "múlt" és az 

„eljövendő" rendszer (magánéleti) szabadságának elképzelését. Az Emlékiratok könyve — bár 

egyáltalán nem osztozik a Fidesz plakátja által mozgósított előítéletekben — szintén kivonja a 

politikai viszonyok hatököréből a magán- és az intimszféra kérdéskörét. Éppen ezért Nádas 

regényének a politikai kérdések mentén történő újraértelmezése a Kádár-rendszerben fennálló 

kapcsolatuk történeti megértésében, a nagyon is összefüggő személyes és politikai 

szabadságunk elsajátításában, az irodalom, illetve az irodalomkritika politikai lehetőségeinek 

mérlegelésében lehet segítségünkre. Ahogyan az Emlékiratok könyve a személyes nézőpont 

segítségével értékelte át '56 eseményeit, véleményem szerint úgy van most szükség ennek a 

Kádár-rendszerből örökölt személyesség-felfogásnak a forradalmi átértékelésére, s ez a 

gesztus nem nélkülözheti a szexualitás és a nemi szerepek kérdéskörének — politikai 

szempontokat is figyelemre méltató — vizsgálatát. 
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JAVASLATOK KRITIKÁRA 



K É S E I R E C E N Z I Ó — A V A G Y A Z 1945 U T Á N I M A G Y A R 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T É N E K E G Y I K P A R A D I G M Á J Á R Ó L 

Az előző három fejezet részben azokkal a nehézségekkel igyekezett megbirkózni, hogy a 

magyar irodalom 1945 utáni történetéhez tartozó művek értelmezése és értékelése korántsem 

egyszerű feladat — nem is beszélve a periódus irodalomtörténetének megírásáról. Nem 

csupán arról van szó, hogy a szövegek megjelenési körülményei, kritikai fogadtatásuk, 

irodalmi, társadalmi és történeti vonatkozásaik nehezen tisztázhatók, különösen egy a 

rendszerváltás után szocializálódott irodalmár számára. Sokkal inkább arról, hogy égető 

szükség lenne ezek rendszerváltás utáni olvasatára és értékelésére, valamint mindeközben az 

elméleti és kritikai szempontok összehangolására, valamint a szövegek értelmezésében 

termékenyen hasznosítható ütköztetésére is. A feladat nehézsége a hatalmas történeti anyag 

mennyisége mellett annak köszönhető, hogy „a történelem valamely éles vagy kevésbé éles 

fordulata szükségessé teszi — legalábbis szubjektíve — a múlt, benne az irodalmi múlt 

átértékelését". (Poszler 1994, 327) Az a kérdés is felmerülhet az adott korszakkal 

kapcsolatban, hogy a „kritikailag a rendszerváltás után szocializálódott" nemzedék számára 

hogyan és milyen formában válik hozzáférhetővé és értelmezhetővé az „átértelmezett múlt"; 

hogyan érthető az érték- és viszonyrendszerek átértékelése után a „múlt" irodalma a fiatalabb 

generációk számára; s vajon van-e egyáltalán igény — és igény esetén lehetőség — bármiféle 

történeti „rekonstrukcióra". A kérdés akár úgy is feltehető, hogy „milyen orientációt kíván az 

új történelmi helyzet". (Poszler 1994, 327) Ha a probléma így kerül megfogalmazásra, akkor 

ebből az is következik, hogy az olyan irodalomtörténeti áttekintés megszületése, mely 

történeti szempontból „gyökeres szemléletváltással jár", (Poszler 1994, 327) fel kell vesse a 

jelen és a múlt egymásra vonatkozásának és egymás kölcsönös értelmezésének kérdését. 

A magyar irodalomtörténet-írás esetében a probléma az 1945 és 1990 közötti periódus 

esetében különös aktualitással merül fel: hogyan viszonyul az egyre inkább elméleti 

irányultságú, ám a kritikai nézőpontot is szem előtt tartó történeti érdeklődés a második 

világháborútól a rendszerváltásig behatárolt korszak irodalmi szövegeihez? Magyarul a 

rendszerváltás óta egyetlen, a korszak egészét lefedni kívánó történeti munka született, mely 

akarva-akaratlan paradigmatikusan meghatározza a kérdéses időszakkal foglalkozó kutatók 

vizsgálódásait — természetesen annak a Kulcsár Szabó Ernőnek A magyar irodalom története 

1945-1991 című munkájáról van szó, aki kritikusként abban is érdemeket szerzett, hogy az 
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irodalmi rendszerváltás jóval megelőzte a politikait. Hasonlóan átfogó munka nem született a 

rendszerváltás után a korszak irodalomtörténetének feldolgozására, s az a kevés számú — 

kisebb-nagyobb lélegzetű — áttekintés, mely a rendszerváltást megelőző irodalomtörténeti 

fejleményekkel foglalkozik, javarészt magáévá teszi Kulcsár Szabó Ernő előfeltevéseit. Az 

irodalomtörténeti tanulmányoknak a könyvre történő hivatkozásai között alig találni olyat, 

mely kiegészítéssel illetné, esetleg kritikával kezelné Kulcsár Szabó koncepcióját. Az 

irodalomtörténeti folyamatok részleges átértékelésére — nagyjából Kulcsár Szabó könyvének 

megjelenésével egy időben — az újabb írói „nemzedék" írásainak kritikai értékelése kapcsán 

kerül sor. (Károlyi 1994a) Annak ellenére, hogy a munka — melyet a szerző kiegészítve 

nagydoktori értekezésként is megvédett — megjelenése idején vitákat kavart, számos, a 

recenziókban kifogásolt előfeltevése kritikátlanul él tovább a huszadik század második 

felének magyar irodalmával foglalkozó kutatók között. Nem pusztán arról van szó, hogy — 

ahogyan Kulcsár Szabó maga fogalmazott egy módszerét bíráló OTDK dolgozat 

kapcsán45 — létrejött a „nevével aposztrofált értelmezői közösség", a „Kulcsár-iskola", 

hanem arról is, hogy a könyv recenzióiban46 hangoztatott fenntartások és kritikák érvényesnek 

tűnő meglátásai nem épültek be szervesen a „múlt rendszer" irodalmával foglalkozó 

történeti — vagy éppen a „múlt rendszerrel" foglalkozó irodalomtörténeti — kutatások 

gyakorlatába. Éppen ezért egyetértek a doktori disszertáció opponensével abban, hogy 

Kulcsár Szabó könyve több mint tíz évvel első megjelenése után ,,[s]em teszi [...] 

fölöslegessé az érdemi vitát", melynek — bár ez a szempont a szakmai vitában némileg 

háttérbe szorult — elsősorban „a könyv módszertana és gondolatmenete a valóságos tárgya". 

(Poszler 1994, 327) 

A könyv tartalmi vonatkozásait így a módszertani megfontolások értelmezésén 

keresztül tartom bírálhatónak. Éppen ezért „kései recenzióm" tárgyának megválasztásával azt 

szeretném elemi, hogy Kulcsár Szabó könyvét — az általa vizsgált periódushoz hasonlóan — 

valamiféle „történeti távlatból" értelmezzem. Ennek megfelelően arra törekszem, hogy — 

4 5 Ez az OTDK dolgozat később napvilágot látott. (Kiss 1999) Kiss Gábor Zoltán tanulmánya Kibédi Varga 
Áron és Rohonyi Zoltán mellett Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténet-írási koncepcióját is bírálja. Érvelése 
szerint — mely Kulcsár Szabó „Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége" című tanulmányát 
értelmezi (Kulcsár Szabó 1993a, 39-65) — ,,[ajz integratív kifejezés konnotációi (egységesítés, összegződés, 
teljessé tétel, az integritás/épség/érintetlenség megőrzése stb.) egyrészt a kuhni értelemben vett normáltudomány 
attitűdjére emlékeztetnek, mely tárgyát a- szakszerűség aktuálisan érvényben lévő fogalmi keretei közé kívánja 
kényszeríteni. Másrészt az »integratív«-konnotáciők az irodalom történetének kontinuus, folyamatjellegü — ha 
nem is progresszív fejlődéselvű, ám a »megszakított folytonosság« csorbáját kiköszörülni igyekvő — 
elképzelésére utalnak". (Kiss 1999, 141) 

4 6 A teljesség igénye nélkül: Kabdebó 1993, 330-334; Papp 1994, 53-58; Domokos 1993, 1-9 (Kulcsár Szabó 
Ernő válasza Kulcsár Szabó 1993b); Veres 1993, 297-305; András 1993, 1094-1101; Tamás 1994, 45-48; Fried 
1994,48-56; Imre 1994, 56-62; Kelemen 1994, 62-64; Szabó 1994, 65-68; Szilasi — Réz 1994, 461-474. 
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részben a megjelenést követő reflexiókra támaszkodva — rekonstruáljam Kulcsár Szabó 

Emő gondolatmenetének az irodalomtörténet-írásra és az 1945 és 1991 közötti korszakra 

vonatkozó előfeltevéseit, valamint ezeket elméleti, kritikai, történeti szempontok szerint, 

illetve a rendszerváltás után kialakult irodalmi és politikai helyzet tükrében bíráljam. 

Véleményem szerint már csak azért is szükség van erre, mert — mint ahogyan a könyv 

második kiadásában szokatlan módon a tartalomjegyzék kijelölte határokon belülre emelt 

„dicsérő kritikák"47 és a szakirodalmi utalások gyakorisága mellett az irodalomtörténeti 

szigorlatok olvasmánylistái is jelzik — időközben kanonizálódott, az oktatásban és a kutatók 

által is hivatkozott fontos munkáról van szó, s ennek tükrében egyáltalán nem mindegy, hogy 

a rendszerváltás utáni magyar irodalomtörténet-írás történetében jelentős mérföldkövének 

tartott szöveget miként és milyen célokra használjuk. Talán ezért — s az alább 

megfogalmazott kifogások miatt — van szükség arra, hogy Kulcsár Szabó könyvét és az 

általa lefedett irodalomtörténeti periódus szövegeit is újraolvassuk. 

A MÚLT ÉS AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ — A V A G Y A FORMA 
E S E T E A „KORSZAKFORDULÓVAL" 

Kulcsár Szabó irodalomtörténete az 1945 utáni magyar irodalom és a kritikatörténet 

„irodalmisághoz" fűződő viszonyának áttekintésével kezdődik. Ebben az értelmezési keretben 

teszi fel a kérdést, hogy „valóban korszakhatár volt-e 1945 a magyar irodalom történetében?" 

(Kulcsár szabó 1994, 23) A kérdésre a választ az irodalom és politika kapcsolatának 

vázolásával igyekszik megadni. „Korszakfordulónak" Kulcsár Szabó szerint az 1948-as év 

számít, hiszen ekkor történik meg az irodalom feletti politikai hatalomátvétel: „Márai 1948-as 

emigrációja akár jelképesnek is tekinthető tehát. Olyan politikai-ideológiai folyamatok veszik 

4 7 Jellemző módon csak a dicséret hangja hallható ki a — vélhetőleg a — szerkesztő leleményéből furcsa helyen 
szereplő „Szemelvények az első kiadás kritikáiból" címet viselő, két oldal terjedelmű „fejezetből". Nem csak 
arról van szó, hogy az európai irodalom egy részét feltétlen normaként kezelő irodalomtörténeti munka esetében 
a bevett szokásokkal ellentétben a méltatások a könyv részét képezve belül (és nem a hátsó borítón), míg az 
irodalomtudományos értekezés kérdésfeltevése a hátsó borítón (és nem, mondjuk a fülszövegben) helyezkedik 
el, hanem arról is, hogy a szerkesztő „szemelvényei" igen furcsán megnyesik „az első kiadás kritikáit". Ez a 
gyakorlat Veres András BUKSZ-boü szövegének esetében a legfeltűnőbb. Veres mintegy kilenc kéthasábos 
oldalon ismerteti a könyvvel kapcsolatos kifogásait, majd az utolsó bekezdésben így ír: „Kifogyván 
fenntartásaimból, nem marad más hátra, mint elismernem:" — s innen az idézet— „nagyszabású és iránymutató 
teljesítmény Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete. Nagyszabású, mert irigylésre méltó pontossággal jelöli ki 
irodalmunk utolsó félszázadának legfontosabb müveit és alkotóit. Egyszersmind iránymutató, kettős értelemben 
is. Kijelöli, hogy ő milyennek látja, és bizonyítja, hogy most már kijelölni is lehet. Őszintén remélem, hogy 
Kulcsár Szabó bátorító példája felszabadító hatással lesz irodalomtörténet-írásunkra." (Kulcsár Szabó 1994, 214; 
Veres 1993, 305) Veres tehát Kulcsár Szabó szubjektív gesztusát ismeri el, ez azonban erősen „megnyesett", 
kontextusából kiragadott hivatkozásként a könyv kanonicitását erősíti. 
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ekkortájt kezdetüket Magyarországon, amelyek nem egyszerűen deformálják az irodalom 

addigi irányzati struktúráját, hanem gyökerestül átalakították az irodalmi diskurzus egész 

rendjét." (Kulcsár Szabó 1994, 47) Kulcsár Szabó egy későbbi megjegyzése szerint azonban 

a Lukács Fórumbeli működéséhez köthető „deliteralizációs" folyamat „lényegében már a 

kommunista fordulat előtt megkezdődött". (Kulcsár Szabó 1994, 49) A szerző azonban már a 

kezdet kezdetén világossá teszi saját, utólagos irodalmi és kritikai fejleményeket érvényesítő 

normáit, mikor kijelenti, hogy az „irodalmi diskurzusnak" a rendjét „olyan gyökeresen 

formálta át utólag a nyolcvanas évek irodalma, hogy az akkor [a 60-as és 70-es években] 

kiemelkedőnek tűnő értékek helyett egészen más vonulatok hagyományteremtő képessége 

bizonyul majd maradandóbbnak". (Kulcsár Szabó 1994, 23) Ennek az irodalmi 

„rendszerváltásnak" a közvetlen politikai irányítástól fokozatosan függetlenedő 

irodalomkritika is segédkezet nyújt. 4 9 

Mindezek fényében Kulcsár Szabó — aki maga is jelentős szerepet vállalt a 

nyolcvanas évek prózafordulatának elismertetésében — a könyv talán legvitathatóbb 

előfeltevését fogalmazza meg, miszerint „sohasem az irodalomtörténészek írják újra egy-egy 

nemzeti irodalom történetét, hanem mindig az élő irodalmiság, amely folyvást változó 

viszonyt létesít az őt magát is feltételező hagyománnyal". (Kulcsár Szabó 1994, 23) 5 0 Ezzel 

4 8 Imre László hívja fel a figyelmet arra, hogy ,,[m]ivel [Kulcsár Szabó] alapvetően mégiscsak társadalmi
politikai magyarázattal szolgál az első lapokon, kénytelen 1945-öt korszakhatárnak fogadni el, holott tisztában 
van azzal, hogy 1945-tel (bár egy sor író ekkor kezd el hatni, egy másik csoport meg elhallgat) nem kezdődik új 
korszak a magyar irodalom történetében egyszerűen azért, mert nem születnek olyan új művek, amelyek 
jelentőségüknél fogva új paradigma, új szemlélet, új művészi látásmód, megszólalásmód kezdetét jelölik". (Imre 
1994, 58) Imre értékelése azonban részben magáévá teszi a könyvnek azt az ellentmondásos szemléletét, hogy a 
korszakforduló nem az irodalmi beszéd feltételrendszerének átalakulásához, hanem csupán és kizárólag a 
szövegekhez formai alapon rendelhető jegyekhez (úgymint „szemlélet", „látásmód", „megszólalásmód") 
köthető. Imre így nagyvonalúan azt a következtetést vonja le, hogy „[mjivel sem Lukács György vagy Illés Béla 
megszólalása, sem Nyírő József vagy Sinka István eltűnése nem határozta meg döntően az írók beszédmódját, 
valóban csak annyit mondhatunk, hogy a 30-as években induló új folyamatokkal szemben drasztikusan újat majd 
csak 1948-49 hoz, vagy még inkább (ha a sematizmusnak nem akarunk túlságosan nagy jelentőséget 
tulajdonítani) az 50-es évek eleje-közepe (Juhász és Nagy László tökéletesen új költői nyelvének 
kibontakozása)". (Imre 1994, 58) 
4 9 Az irodalmi „rendszerváltás" körüli viták kiadványokban is tárgyiasultak. A nyolcvanas évek elejére tehető az 
a polémia, mely az úgynevezett „fiatal irodalom" körül bontakozott ki , s írásos formában a JAK füzetek első 
számaként látott napvilágot. (Dérczy 1982) Lásd még: Béládi 1981. A vita részben a Fiatal írók antológiájának 
megjelenése ürügyén bontakozik k i , (Alexa — Tárnok 1980) mely többek között az Emlékiratok könyvén&k és a 
Bevezetés a szépirodalomba című kötetnek is közli egy-egy fejezetét. 
5 0 Veres András jegyzi meg ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, hogy „[bjizony olykor-olykor a kritika és az 
irodalomtörténet-írás is képes befolyásolni az irodalom tájékozódását, nemkülönben az olvasókét, akik nélkül 
viszont aligha lehet irodalom. S ha elfogadnánk is, hogy a hagyományokat tőlünk (irodalomtörténészektől) 
függetlenül alakítja ki az irodalom, mi a-garancia arra, hogy megállapításaink valóban összhangban vannak a 
jelennek ezzel az objektíve létező horizontjával, és nem csupán mi hisszük ezt? Ha pedig nem adható effajta 
garancia (márpedig nyilván nem adható), akkor honnan az objektivitásnak az a magabiztos tudata, amely ezt a 
megközelítésmódot jellemzi?" (Veres 1993, 300) Majd Kulcsár Szabó módszerének egy sajátosan orwelli 
aspektusára hívja fel a figyelmet, melyre a későbbiekben részletesen is kitérek: „Ne tévesszen meg senkit ez a 
nagyfokú nyitottság, hiszen a dialógus nem a jövővel, hanem a múlttal folyik, s itt (szemben a 
stnikturalizmussal) a jelen determinálja visszamenőleg a múltat. Az a feltételezés ugyanis, hogy a horizontok 
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összhangban az 1945 utáni kritika történetének meglehetősen vázlatos és sematikus 

áttekintése Kulcsár Szabó érvelésében szinte csak azt a funkciót tölti be, hogy a szerző 

hatályon kívül helyezze az értékszempontok mellett a kritikatörténetnek az irodalomra — és 

az irodalomtörténemek a kritikára — gyakorolt hatásainak vizsgálatát:51 

... a korábbi irányzati, pluralisztikus diskurzusforma helyét diskurzus és 
ellendiskurzus kétosztatú rendszere vette át, s jó negyven éven át ilyen oppozíciós 
szerkezetek szolgáltak alapjául minden lényegesebb irodalmi-művészeti kérdés 
megfogalmazásának, sőt, már elgondolásuk és felvetésük módozatainak is. Ezért, 
bár látszólag sok tekintetben igen gazdag, különösen pedig terjedelmes anyag áll a 
modern magyar irodalom iránt érdeklődő olvasó rendelkezésére, az említett 
feltételezettség meglehetősen egyoldalúvá, mai nézőpontból pedig kifejezetten 
érdektelenné teszi a vonatkozó kritikai írások vagy irodalomtörténeti 
feldolgozások tetemes hányadát. (Kulcsár Szabó 1994, 24-25) 

Kulcsár Szabó ezzel leválasztja a közvetlen történeti kontextusról azokat az irodalmi 

folyamatokat, melyeknek alakulására azonban mindenképpen hatással van a negyvenes évek 

végére megszilárduló politikai-ideológiai közeg. A kialakult sajátos helyzetet — az irodalmi 

megnyilatkozás feltételrendszerét — Kulcsár Szabó ennek ellenére a következőképpen 

jellemzi: „itt is kezdetét vette az a hatalmi törekvés, amely a szellemi élet minden területén 

lazítani, majd elszakítani igyekezett az európai-keresztény-liberális tradícióhoz kötő szálakat, 

hogy kész helyzetet teremthessen a maga politikai szándékai számára." (Kulcsár Szabó 1994, 

24) 

A szerző azonban ennél is tovább megy. Ugyan elismeri, hogy nemcsak az 1945 előtti 

„intézményrendszer gyökeres átalakítására került sor, hanem az irodalom élete is egy eladdig 

ismeretlen faktor: a politikai totalitarianizmust megtestesítő irodalompolitika irányítása alá 

került", (Kulcsár Szabó 1994, 27) ám fenntartja, hogy az 1948-49-es politikai 

rendszerváltással „nem klasszikus értelmű »korszakváltás« következett be, hanem a 

folytonosság megszakítása". (Kulcsár Szabó 1994, 26) A „folytonosság megszakítását" 

Kulcsár Szabó pedig úgy értelmezi, hogy ,,[a] magyar irodalom ily módon hosszú időre 

leválasztatott a kortárs európai folyamatokról, s egy idegen művészetideológiai 

szemléletforma kierőszakolt szupremációjára kellett berendezkednie". (Kulcsár Szabó 1994, 

27) Vagyis a rendszerváltás előtti magyar irodalom történetét ugyan alapvetően meghatározza 

összeolvadásában azonos súllyal vehet részt a jelen és a múlt (az olvasó és az olvasmány), aligha állja meg a 
helyét egy alaposabb elemzés előtt." (Veres 1993, 300) 
5 1 Szilasi László is azt kifogásolja, hogy „Kulcsár Szabó egyáltalán nem foglalkozik kritikai szövegekkel. Pedig 
lehetséges-e, képesek vagyunk-e Esterházy szövegeit például Balassa Péter szövegei nélkül olvasni? Horribile 
dictu: azonos-e önmagával, például posztmodern-e Esterházy Balassa nélkül? Talán éppen ez volt a valóság, 
talán az irodalomtörténet valósága is: az akkori olvasat, azaz hogy a szövegek akkor éltek és részben, bizony, 
azóta is élnek bennünk". (Szilasi — Réz 1994, 466-467) 
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az a politikai-ideológiai közeg, melynek elvárásai mentén irodalmi műveket írtak és olvastak, 

azonban a szerző szerint ez az erőszakos szemléletváltás nem jelent „korszakfordulót" 

ugyanennek az irodalomnak a történetében, ugyanis véleménye szerint „hiába is keresnénk az 

európai történelemből ismert korszakfordulók ama sajátos vonásait, amelyek a régi és az új 

találkozását, harcát, majd az azt követő nyugalmi állapotokat jellemzik". (Kulcsár Szabó 

1994, 26) E sajátos dialektika hiányában az irodalom feletti hatalomátvétel tehát — Kulcsár 

Szabó szerint — zökkenőmentesen és minden átmenet nélkül zajlik le.5 Mi több, az 1945 

utáni magyar irodalom történetét — ismét csak a szerző szerint — az a „totalitárius-

kollektivista eszmerendszer" homogenizálja, „amely azután négy évtizeden keresztül 

teljhatalmat gyakorolt az irodalom minden formája fölött". (Kulcsár Szabó 1994, 27,) Kérdés 

persze, hogy maguk ezek a megállapítások mennyire homogenizálják magának a történeti 

kontextusnak a megítélését az irodalomtörténet értelmezési keretének retorikai csúsztatásai 

révén. Ugyanis amíg a „megszakított folytonosság" elképzelésének vázolásakor a szerző a 

politikai-ideológiai rendszer történeti átalakulását teszi felelőssé a „szerves fejlődésű 

irodalmaktól" (Kulcsár Szabó 1994, 48) való elszakadásért, addig ezt a paradigmatikusnak is 

mondható változást nem tekinti az irodalomtörténetet alakító tényezőnek. A magyar irodalom 

1945 — vagy inkább 1948—utáni „alakulástörténete" Kulcsár Szabó szerint azt az 

elképzelést támasztja alá, hogy ne tekintsük azt „szerves fejlődésű irodalomnak". 

A szerző szerint a szerves fejlődésű irodalom „története általában azt mutatja, hogy az 

irodalom belső eredetű művészeti fejleményei folytonos kölcsönhatásban állnak az 

életvalóság felől érkező ösztönzésekkel. Ennek a különös interakciónak — mely a »világ« és 

a »formák« közt zajlik— az egyensúlya teszi lehetővé azt, hogy egy-egy nemzeti irodalom a 

saját hagyományai és jelnyelvi konvenciói tükrében egyúttal képet is adjon a maga külső 

létfeltételeiről". (Kulcsár Szabó 1994, 48) Ennek fényében meglepőnek tűnhet, hogy Kulcsár 

5 2 Ennek a hatalomátvételnek mindazonáltal vannak bonyodalmai, melyek az ötvenes évek első felében 
jelentkeznek, s Lukács 1952 esztétikájában, a Felelet körül kialakult vitában, illetve Révai 1953-as 
elmozdításában jelentkeznek. Ezekről lásd: Kalmár 1993, 715-730. 
5 3 Számtalan érv szól amellett, hogy a magyar irodalom 1945 utáni történetét „szerves fejlődésünek" tartsuk, 
akár abban az értelemben, ahogyan Kulcsár Szabó meghatározza azt. Többek között Poszler György hívja fel 
arra a figyelmet, hogy a könyvből hiányzik a magyar irodalom „nemzeti jellegével" történő számvetés. 
Véleménye szerint a magyar irodalom „a művek és a szerzők világának" révén igenis kapcsolatot létesít saját 
regionalitásával, s Kulcsár Szabót a „mimetikus-metonimikus megjelenítésmód" erős értelmezése akadályozza 
meg abban, hogy ezt figyelembe vegye. Poszler A szív segédigéi, a Fuharosok, az Egy családregény vége és az 
Emlékiratok könyvének példáira hivatkozva kéri ezt számon, amellett érvelve, hogy a „világszerűség" 
„[bjonyolultabban, áttételesen, mélyebben egy nyelvi-pszichikai asszociáció- és allúziórendszerbe beszórtén" 
igenis fellelhető ezekben a szövegekben, s „[ajkkor pedig a róluk szóló irodalomtörténetben is meg kellene 
ennek jelennie". (Poszler 1994, 332) A sor természetesen folytatható: a Kis Magyar Pornográfia címében egy 
áthallás révén a Kommunisták Magyarországi Pártjára történő utalást vélhetjük felfedezni, a Termelési regény 
műfajparódiaként az adott kontextusban nem nélkülözi a politikai utalásokat sem, a Pápai vizeken ne kalózkodj! 
cime az irodalomnak a politikából való kirekesztésére utalhat, stb. 
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Szabó éppen ezeknek a külső létfeltételeknek a leírására vállalkozik az 1948 és 1960 közötti 

periódus diskurzív folyamatainak leírásakor: „Ez az irodalomra erőltetett nagy integratív 

diskurzus lényegében három ideológiai alapelv érvényesítésével nyerte el a maga jellemzőit. 

Ráadásul úgy, hogy mindhárom az ideológiai igaz-hamis oppozíciók mintájára kapott 

normatív tartalmat: a realizmus elve a polgári irodalmi irányzatok ábrázolásnormáival, a 

pártosságé a világnézeti pluralizmussal, a népiségé pedig a személyiségértékek európai 

hagyományával állítódott szembe." (Kulcsár Szabó 1994, 49) Vagyis Kulcsár Szabó szerint is 

létezik „irodalom" és „életvilág" közötti kapcsolat, sőt interakció — ám ez meglehetősen 

egyoldalú, s így nem beszélhetünk a kölcsönhatás egyensúlyáról.54 Nem világos, hogy milyen 

értelemben beszél Kulcsár Szabó fó'/csó'rchatásról, vagyis hogyan képzeli el az irodalomnak az 

„életvilágra" gyakorolt hatását. Normatív koncepciója véleményem szerint kizárja egy ilyen 

kapcsolat lehetőségét. 

Ez az egyoldalú viszony azonban — Kulcsár Szabó vélekedésével ellentétben — nem 

csupán a kultúrpolitika normativitásának vagy ideológiai beállítottságának, hanem 

intézményes, hatalmi hegemóniájának köszönhető.55 Ennélfogva a „realizmus", a „pártosság" 

és a „népiség" csak az adott történeti helyzet kontextuális értékelésekor használhatók afféle 

„szitokszavakként", s akkor is csak a „szocialista realizmus" erőszakosan érvényesített 

normájára vonatkoztatva.56 Kulcsár Szabó azonban az egész 1945 és 1991 közötti „korszakra" 

5 4 Veres András kérdése ebből a szempontból jogosnak tűnhet: „miért találunk olyan kevés információt ebben a 
könyvben erről a »különös interakciórók? Az irodalom társadalmi kontextusa, ha tetszik, az »életvalóság«, 
csupán nagy általánosságban szerepel a könyvben — az irodalmi változásoktól tökéletesen elkülönítve". (Veres 
1993, 301) Kritikájának egy másik összefüggésében meg is válaszolja saját kérdését: „A müvek és irányzatok 
dialógusából kiinduló értelmezés szükségszerűen nehezen boldogul az olyan helyzetekkel, amikor a dialógus 
hiányát [vagy egyoldalúságát, közbevetés tőlem — S. L.] kénytelen konstatálni. Az irodalom története azonban 
nemcsak kapcsolatokat és hatásokat ismer, hanem rövidebb-hosszabb elkülönüléseket és végleges szétválásokat 
is, s az utóbbiak éppoly karakteresek és fontosak lehetnek, mint az előbbiek." (Veres 1993,299-300) 
5 5 Ennek a hatalmi helyzetnek a jelentőségét Farkas Zsolt fejti ki egy Eörsi Istvánnal Lukács Györgyről folytatott 
vitájában. Lukács — Rákosi felkérésére — 1955-ben kritikát jelentetett meg Az ember tragédia/-a-ról, s miután a 
kritika ürügyén betiltották a darabot, megkapta az Állami Díj legmagasabb fokozatát. (Farkas 1998, 275-276) 
Azt, hogy Kulcsár Szabó nem veszi kellő mértékben figyelembe a hatalmi viszonyokat, Veres András is szóvá 
teszi: „Az ötvenes évek éppen attól volt »ötvenes évek«, hogy a hatalom »gondoskodása« kiterjedt mindenre, így 
az irodalmi hagyományok kijelölésére is. A múlt és a jelen irodalma (ha egyáltalán irodalomnak minősíthetjük) 
egyaránt a »jelen politikai elitje« által nyerte el kinevezését. Kulcsár Szabó itt is egy önálló, önmagát szabályozó 
irodalmi élet (vagy ahogy ő nevezi Niklas Luhmann nyomán, »autopoetikus rendszere) hermeneutikai keretei 
között értelmezi a korszak beállítottságát, holott pontosan tudja róla, hogy a hagyományosat radikálisan tagadó 
és megváltoztató kulturális szerkezetről van szó." (Veres 1993, 298) Fried István ezzel kapcsolatban a cenzúra 
intézményének és a folyományaként kialakult „kényszermunkáknak" (gyermeklapokban történő publikálás, 
ifjúsági irodalom felkérésre történő írása, fordítások, rádiójátékok, stb.) a tárgyalását hiányolja. (Fried 1994, 52-
53) 
5 6 Poszler György szerint „[ujj elbeszélés vagy új elbeszélések új világképet vagy világképeket és ezekből 
következő új koordinátarendszert vagy koordinátarendszereket is teremtenek. Ezen az elbeszélésen, világképen 
és koordinátarendszeren belül pedig valamilyen meghatározók vagy összetevők az elbeszélés, világkép és 
koordinátarendszer érvényének idejére valóságosnak látszanak. Akkor pedig reneszánszát, esetleg utóvirágzását 
élheti a mimetikus és metonimikus megjelenítésmód, és mindaz, ami ebből következik. És ha toleráns, pluralitást 
elismerő elbeszélésekről, világképekről és koordinátarendszerekről van szó, ezek visszfényében korábbi 
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kiterjesztve ítéli el azokat a műveket, melyek a realizmus, a pártosság és a népiség gyanújába 

keverhetők. Ez a kontextus részleges értékeléséből és homogenizálásából is adódik egyes 

esetekben. A szerző ugyanis tisztában van azzal, hogy a rendszer irodalompolitikájának — 

melyet Illyés Gyula nyomán a hattyú és a görény képzetének társításával jellemez (Kulcsár 

Szabó 1994, 48) — „a nyelvhez, a nyelvi kijelentéshez kezdettől fogva ellentmondásos volt a 

viszonya, [s] lényegében már legfőbb irányelveit nézve is olyan önellentmondásokba 

bonyolódott, amelyek képtelenek voltak feloldani a művészi közlés természetében benne rejlő 

többértelműséget". (Kulcsár Szabó 1994, 49) Ezekkel az ellentmondásokkal kapcsolatban 

Kulcsár Szabó azon túl, hogy megfogalmaz egy általános tendenciát — mármint, hogy a 

kritika hivatalos fórumai „a műalkotást a vágyképszerű »valóságra« vonatkozó, »új 

valóságot« teremtő kijelentések rendszerének tekintett[ék]" (Kulcsár Szabó 1994, 49) — nem 

kíván részletekbe bocsátkozni. Ez a szempont a müvek értelmezésében és értékelésében sem 

jelenik meg, s Kulcsár Szabó maga is inkább egy normát igyekszik történeti értékelésében 

érvényesíteni.57 

Ez a norma a „szerves fejlődésű irodalom" meghatározásával van kapcsolatban, s 

kezdetben csupán az az odavetett félmondat utal rá, miszerint az külső létfeltételeivel 

kapcsolatot tarthat „[a]kár úgy is, hogy látszólag tudomást sem vesz róluk". (Kulcsár Szabó 

1994, 48) Ez az elejtett megjegyzés készíti elő azt a következetesen érvényesített előfeltevést, 

hogy a szerző nem hagyományos értelemben vett irodalom-, hanem kizárólag saját 

retrospektív szempontjait érvényesítő formatörténetet ír. Ahogyan maga Kulcsár Szabó 

elbeszélések, világképek, koordinátarendszerek mimetikus és metonimikus megjelenítési formái 
átértelmeződnek, esetleg magasabb értékhangsúlyokat kapnak". (Poszler 1994, 331-332) A mimetikus-
metonimikus elbeszélés kritikájának kritikája más irányból is megfogalmazható. Ha a próza tematikus 
tartalmainak a modális tényezőkkel szembeni leértékeléséről van szó — mint Kulcsár Szabó könyvében — 
, akkor Veres Andrással szólva megkérdőjelezhetnénk azt, hogy „az új szociális, politikai és egyéb jelentéseknek 
ne lehetne akkora fontosságuk, mint a metafizikai jelentéseknek. Mert a modális tényezők fölértékelése a 
tematikusokhoz képest valójában az irodalom metafizikai dimenziójának fölértékelését szolgálja a szociológiai, 
politikai és a többi dimenzióhoz képest". (Veres 1994, 301) 
5 7 Kabdebó Lóránt Kulcsár Szabó könyvével kapcsolatban megállapítja, hogy „a szerző tulajdonképpen 
szerkeszt: az általa vállalt irodalom alkotói horizontjának megfelelő irodalomtörténeti-elméleti horizontról 
visszatekintve felvázol egy folyamatot, és ennek a folyamatnak kikeresi a szövegekben megtalálható 
dokumentálását". (Kabdebó 1993, 330) Kulcsár Szabó ebben az értelemben tehát „elkötelezett 
irodalomtörténetet" írt. Ezt az is mutatja, hogy „irodalomtörténetében" olyan — más szempontból fontosnak 
tartott — szerzők neve sem említődik meg, mint Aprily Lajos, Benjámin László, Berda József, Csanádi Imre, 
Cselényi László, Csukás István, Faludy György, Hajnal Anna, Illés Endre, Kányádi Sándor, Karinthy Ferenc, 
Kertész Imre, Kolozsvári Grandpierre Emil, Lakatos István, Lázár Ervin, Németh Gábor, Rónay György, Szabó 
István, Szabó Magda, Székely János, Szentkuthy Miklós, Szép Ernő, Szijj Ferenc, Sziráky Judit, Takács Zsuzsa, 
Tersánszky Józsi Jenő, Takács Gyula, Tar Sándor, Utassy József, Zelk Zoltán. Lásd: Kabdebó 1993, 334; Papp 
1994, 56-57; Veres 1993, 304; Tamás 1994, 48; Fried 1994, 51, 53; Imre 1994, 60; Kelemen 1994, 62; Szilasi — 
Réz 1994, 467, 468-469. Papp Tibor emellett az avantgarde-ellenességet emeli ki, (Papp 1994, 57-58) s arra 

hívja fel a figyelmet, hogy Kulcsár Szabó „olyan szigeteket lát, amelyek nem a korábbi irodalomfelfogás 
vetületei, hanem az ő komplex szövegelemzési módszerének foltjai. A szigeteket, lazábban fogalmazva: a 
határozatlan körvonalú ködfoltokat kijelöli és benépesíti szerzőkkel". (Papp 1994, 54) 
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fogalmaz a könyv második kiadásához írt előszavában, láthatóvá kívánta tenni „az irodalom 

mindenkori — de az irodalom időbeli létmódjából következően mindig változó — nyelvi 

hatáspotenciáljá[t], rajta keresztül pedig a beszédmód[ot] és annak történeti-világértelmezési 

feltételezettségé[t]". (Kulcsár Szabó 1994, 11) Ez a feladat azonban nehezen kivitelezhető 

abban az értelmezési keretben, ahol a megszólalás történeti kontextusának vajmi kevés szerep 

jut a „hatáspotenciál", a „beszédmód" és „történeti-világértelmezési feltételezettségének" 

rekonstrukciójában. Ebben az értelemben Kulcsár Szabó hasonló retorika-felfogást követ, 

mint amit az első fejezetben Paul de Man esetében kritika tárgyává tettem. A „nyelv retorikai, 

figurális potenciálját" (de Man 1999, 23) az irodalmisággal azonosítja, (Kulcsár Szabónál ez 

az irodalom „nyelvi és retorikai hatáspotenciálja") s eltekint a retorika kontextusfüggő, 

performatív aspektusától. Erre utalhat az is, hogy Kulcsár Szabó könyvében sokkal 

hangsúlyosabban igyekszik az irodalom „mindenkori" — semmint „időbeli létmódjából 

következően mindig változó" — „hatáspotenciálját" szem előtt tartani. A kontextus ugyanis 

Kulcsár Szabó irodalomtörténetében nem az adott társadalmi, történeti, irodalmi, közéleti 

közeg, melyben az adott művek megjelentek; a szerző „látszólag [!] az előtérben álló 

világirodalmi mintákat ismerte[m] el mérvadónak". (Kulcsár Szabó 1994, 13) 

Kulcsár Szabó ennek az utalási tartománynak a megválasztását egyáltalán nem tartja 

önkényesnek: „Ezek az értéksorok az olvasók (a kritika és az alkotók hozzáférhető) történeti 

ítéleteire támaszkodnak, mert magam nemigen ismerek náluk biztosabb instanciákat. Akkor 

sem, ha változnak az időben. [!] Csak így véltem megóvhatni e munka irodalmi karakterét. 

Mert két olyan veszélyt okvetlenül el akartam kerülni, amelyre évtizedekkel ezelőtt René 

Wellek már felhívta a figyelmet. Abba a csapdába ugyanis semmi esetre sem kívántam 

besétálni, ahol egy ilyen munka végeredménye vagy nem története az irodalomnak, vagy 

pedig nem az irodalomnak a története." (Kulcsár Szabó 1994, 13) Mindkét kitétellel szemben 

felmerülhetnek azonban kifogások.58 Az irodalom retrospektív történetébe Kulcsár Szabó 

szerint azok az irodalmi alkotások tartoznak, melyek — meglehetősen tautologikusnak tűnő 

megfogalmazása szerint — „irodalmi-esztétikai fogalmakkal" (Kulcsár Szabó 1994, 29) 

leírhatók. Amennyiben ez a vállalkozás — mint például a "népi (populista) irányzat", vagy a 

„metonimikus elbeszélés változatainak" (Kulcsár Szabó 1994, 29, 90-93) esetében — 

nehézségekbe ütközik, illetve megkívánná „irodalmi-esztétika fogalmainak" kiterjesztését 

vagy esetleges átértékelését, akkor „félirodalmi műfajokról" (például „írói szociográfia") 

5 8 Tamás Attila némileg célt tévesztő kritikája szerint Kulcsár Szabó nem döntötte el, hogy mit is értsen az 
irodalom története alatt: „a társadalmi föltételek rendszerétől meghatározott irodalmi élet alakulásáft], vagy 
pedig az alkotók produktumainak egymásutánjából kirajzolódó folyamatfot]". (Tamás 1994, 46) Kulcsár Szabó 
döntése meglehetősen egyértelműnek látszik. 
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vagy elbeszélésformák „egyértelmű [!] leértékelődéséről" (Kulcsár Szabó 1994, 29, 90) 

beszél. Az „irodalmi élet alakulását" és „az alkotók produktumainak egymásutánjából 

kirajzolódó folyamatot" (Tamás 1994, 46) Kulcsár Szabó élesen elválasztja egymástól. A 

kettő közötti vagy-vagy viszony azonban kirekeszti az érvelésből az irodalom történetiségére, 

vagyis az „irodalmiság" fogalmának történeti alakulására vonatkozó kérdést. Ez eleve kizárja 

annak lehetőségét, hogy az irodalmi diskurzust Kulcsár Szabó a kontextust figyelembe vevő 

érvelés keretében próbálja rekonstruálni, s saját értékszempontjait ezzel szembesítve 

érvényesítse. 

PRÓZAFORDULAT — AVAGY E G Y IRODALMI „ALKATVÁLTÁS" 
TÖRTÉNETE 

Kulcsár Szabót nem az irodalom — így felfogott — története, hanem a szerinte a poétika által 

szinte kizárólagosan meghatározott „irodalmiságnak" az érvényesítése érdekli. Ezt a 

következtetés abból vonható le, hogy szándéka-—miszerint „az irodalom időbeliségéből 

következő beszédmódváltozások gyakorlata felől [kívánja] értelmezni a poétikai világok 

alakulásának legújabb történetét", (Kulcsár Szabó 1994, 9) — összecseng azon 

értelmezésével, hogy a nyolcvanas évek prózafordulatával „alapvető változás [...] nem a 

megformálás közvetlen tematikai, jelentéstani szintjein következett be, hanem magában az 

irodalmi jelhasználatban". (Kulcsár Szabó 1994, 161) Elismeri ugyan, hogy „az évtized [a 

hetvenes évek, közbevetés — S. L.J második felében erősen módosul irodalmunkban az 

előnyben részesített témák és élményfajták köre", de szerinte csak ,,[a] felületesen értett 

»modernizációs« elméletek hívei hajlanak arra, hogy a hetvenes években végbement külső 

(szociális, civilizációs és politikai) változásokkal hozzák összefüggésbe a magyar irodalom 

ún. nemzeti paradigmájának ezt a nem is lassú átalakulását". (Kulcsár Szabó 1994, 161) Az 

ideológiai és politikai változások párhuzama véleményem szerint egyáltalán nem tekinthető 

véletlennek, hiszen a Kádár-rendszer „felpuhulása" ahhoz is hozzájárulhatott, hogy bizonyos 

művek egyáltalán megjelenhettek. Kenyeres Zoltán számol be arról, hogy 

1965 telétől 1966 kora nyaráig ideológiai és politikai szempontból fontos időszak 
telt el. 1965 februárjában jelent meg a Társadalmi Szemlében a szocialista 
realizmusról szóló állásfoglalás, mintegy demonstrálva, hogy a párt kezében tartja 
az eszmei irányítást, 1966 júniusában pedig napvilágot látott a központi bizottság 
[sic!] határozata a gazdaságirányítási rendszer reformjáról. Ezen a megtervezett 
íven belül adta közre Tóth Dezső azt az írását, melyben mesterien egyensúlyozott 
az eltökélt szocialista kultúrpolitika és az értelmiség szélesebb köreinek 
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megnyerését célzó, engedékenyebb szellem között. Ez utóbbi a befogadás 
nyájasabb gesztusában nyilatkozott meg: határozott mozdulattal osztotta ugyan 
kétfelé a kortárs magyar irodalmat szocialista irodalomra és nem szocialistára, ám 
kijelentette, hogy a két csoportot nem személyekben, irányzatokban és 
nemzedékekben kell elgondolni, hanem művekben. Ez akkor annyit jelentett, 
hogy az ún. "nem szocialistákat" sem kell már kirekeszteni a szellemi életből, s 
nem általánosságban kell megítélni őket, hanem műveik szerint, egyenként 
mérlegelhető, hogy mi a teendő velük. (Kenyeres 1993, 950) 

Az 1919 utáni magyar irodalom történeti összefoglalójával kapcsolatos előkészületek éppen a 

hetvenes évek végére jutottak el odáig, hogy világossá vált: a hivatalos irodalomtörténet-írás 

már nem a „marxista hittérítést", hanem „a hatalommegtartás rövid távú pragmatizmusát" 

kívánta meg művelőitől. (Kenyeres 1993 , 962, 964.) Kulcsár Szabó ezt a „módosulást" 

azonban semmilyen kapcsolatba nem kívánja hozni az „irodalmi alakváltással".59 

Mindezek fényében meglepő, hogy Kulcsár Szabó fontosnak tartja kiemelni, hogy az 

„új érzékenység" kialakulásával kapcsolatban „távolról sem gondolható, hogy a nyolcvanas

kilencvenes évek irányzati szerkezetében egy, a nyugat-európainak maradéktalanul 

megfeleltethető posztmodern kortudat nyelvi-poétikai magatartásának változataival volna 

dolgunk", (Kulcsár Szabó 1994, 162-163) s „a 20. századi magyar irodalomban is 

megfigyelhető a formák és nyelvek olyan történeti interakciója, amelynek jellege, karaktere 

eltér a nagy nyugat-európai irodalmakétól". (Kulcsár Szabó 1994, 163) Ezt az eltérést 

azonban — a magyar irodalom nemzeti jellegének védelmében — nem a speciális történeti és 

regionális kontextussal magyarázza, hanem véleménye szerint „a formák és a nyelvek új 

összjátéka azon feltételektől befolyásolva alakítja újra irodalmunk nemzeti paradigmáját, 

amelyeket örökölt, s amelyekből tetemes részben keletkezett is". (Kulcsár Szabó 1994, 163) 

Az az irodalmi hagyomány tehát, melyből a hetvenes évek végének írásai építkezni 

próbálnak, Kulcsár Szabó szerint „olyan huszadik századi szerzők (Babits, Kosztolányi, 

Márai, Szabó Lőrinc, József Attila és mások) poétikai-nyelvszemléleti örökségéből 

táplálkozik, akik számára éppen nem volt közömbös az irodalom nemzeti nyelvű 

feltételezettségének ténye". (Kulcsár Szabó 1994, 163) Anélkül, hogy megpróbálnám a 

„modemség" szerzőinek a hetvenes évek végén újraéledő hatását megkérdőjelezni vagy 

alábecsülni, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy Kulcsár Szabó azáltal, hogy csupán nyelvi 

5 9 Mint Veres András megjegyzi: ,,[a]bból, hogy az elvontabb (modális) szinten is (hangsúlyozom: is) változást 
lehet kimutatni, nem következik, hogy a konkrétabb (tematikus) szinten bekövetkező változások nem fontosak". 
(Veres 1993, 301) Az a kérdés Kulcsár Szabó számára már fel sem merül, hogy „miért csak a tematikus 
változások hozhatók összefüggésbe a külső (szociális, civilizációs és politikai) történésekkel?" (Veres 1993, 
301) Annak ellenére, hogy Kulcsár Szabó elismeri, hogy az „alkatváltás" „minden főbb összetevője a művészi 
létértelmezés átrendeződő horizontjára vezethető vissza", (Kulcsár Szabó 1994, 161) azt feltételezi, hogy „a 
külső hatások semmiféle szerepet nem játszhatnak az elvontabb szinten lejátszódó változásokban". (Veres 1993, 
301) 
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szempontokat vesz figyelembe, a huszadik századi magyar irodalomnak azt a folytonosságát 

igyekszik visszaállítani, melynek „megszakítottságát" az 1948-tól kezdődően éppen ő 

diagnosztizálta. (Kiss 1999, 141) Vagyis a magyar irodalom története kapcsán 

„horizontváltásoktól" tagolt, „telosz nélküli folytonosságot" feltételező szerző egy a 

„modemség (általa[m] belátható) alakulástörténetében" (Kulcsár Szabó 1994, 12) a végcélt az 

irodalmi művek „szövegszerűségének" fenntartásában látja. 

Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy hogyan is érti Kulcsár Szabó az irodalom 

nyelviségének egyébként meglehetősen általános meghatározását. (Veres 1993, 305) Érdemes 

ezen a ponton hosszabban is idéznem őt, mégpedig könyvének azt a részét, ahol a hetvenes 

évek végén jelentkező „új nyelvi magatartást" a korábbi időszak irodalmának 

nyelvfelfogásával veti össze: 

A hetvenes évek végére azonban ez a tradíció [a nagy elbeszélések hagyománya] 
épp azért indult átformálódásnak, mert a "korrekt és igaz beszéd" rögzített 
távlatait esztétikailag immár csupán olyan formák képviselték, amelyek abból a 
képzetből merítették a felelő-űüxxsú irodalmi beszéd illúzióját, hogy a világ létező 
rendjének képviseletében szólnak a befogadáshoz. Az az új nyelvi magatartás 
viszont, amely már az irodalmi diskurzusba való belépés tényét sem tekintette 
magától értetődőnek, úgy szembesült a hagyomány megkerülhetetlenségével, 
hogy — lemondva az újkori irodalmiság olyan alapelveiről is, mint az eredetiség 
vagy az innováció — csupán a kontingencia érvényességét tartotta meg magának. 
Mivel abból indult ki, hogy a nyelv szavai közvetlenül sohasem a valóságot érik 
el, hanem mindig csak a kommunikációs partnert, ezért úgy véli, hogy a 
műalkotás kijelentései sem a valóságra vonatkoznak, hanem csupán az értelmező 
közösségek alkotta kulturális egységben érvényes cselekvési és kommunikációs 
rendszerekben nyernek jelentést. Az irodalmi szöveg egyetemessége eszerint nem 
a világra-, hanem a kommunikációra-vonatkoztatottságban érzékelhető. Márpedig 
ha az irodalom ebben az értelemben elsődlegesen kommunikációs jelenség, akkor 
az esztétikai hatásfolyamat jellegét nem a "világszerű" realitás léte, hanem a 
poétikai megformáltság nyelvi valósága határozza meg. S minthogy a 
kontingencia nézetéből nem egyetlen osztatlan világ létének kötelező 
elsődlegessége szavatolja a nyelvi kijelentések igazságát, hanem a különböző 
értelmező közösségek közmegegyezésétől függő szimbolikus rendek 
érvényessége, az osztott és többféle világok léte akár egymást kizáró irodalmi 
kijelentések együttesével is együttjárhat. Ha ugyanis a nagy elbeszélések 
legitimálta "valóság" "igaz és korrekt" megjelenítése helyett elsősorban a művet 
és befogadóját körülvevő jelentések világába való beavatkozás a 
kommunikációként értett esztétikai cselekvés tétje, akkor az irodalmi szövegnek 
sem a jelölő, hanem a közlő funkciója kerül az előtérbe: az egy lehetséges 
világhoz kötött megmutatkozás aspektusa helyett a világok sokféleségét 
megtestesítő nyelvi- és beszédkarakter. Az abszolút horizontjuktól megfosztott 
értékvilágok kötetlen összjátéka mindinkább olyan szövegtérben jön létre, 
amely — mivel a nyelv nem a maga jelölő-azonosító funkcióját demonstrálja — 
mimetikusan utánképezhetetlen dimenziókba helyezi a műalkotás jelentéseit. Ha 
1979 táján valóban lényeges fordulatot vett a modem magyar irodalom 
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alakulástörténete, akkor a fordulat középponti eleme mindenképpen az 
irodalomalkotás ez utóbbi komponensének egyértelmű előretörésében keresendő. 
(Kulcsár Szabó 1994, 165-166) 

Vagyis a hetvenes évek elejétől a „nagy elbeszélések" elveszítették a „valóság leképezésére" 

szóló legitimációjukat. Ez a helyzet azonban — Kulcsár Szabó vélekedésével ellentétben — 

nem csak az irodalmi forma elévülésével — mely szerinte azonos „a nyelvi megelőzöttség 

tapasztalatának" fel nem ismerésével — állhatott be, hanem annak meglehetősen „prózai" 

folyományaként is, hogy a Kádár-rendszer hivatalos álláspontjaként, normatívan felfogott 

„valóság" legitimálása problémákba ütközött. Kalmár Melinda mutat rá arra, hogy milyen 

nagy szerepet játszott a rendszeren belül a kommentár, mely a kijelölt ideológiai határokon 

belül törekedett a "helyzetek" értékelésére: 

Ekkor [1962 körül] vált világossá az is, hogy a kádárizmus mind ideológiáját, 
mind politikai praxisát tekintve genetikusan alkalmazkodó természetű lesz, 
mindaddig, amíg ezt a rendszer szabta végső — vagy végsőnek vélt — határok 
engedik. Alkalmazkodását a rendkívül bonyolult kül- és belpolitikai helyzet, azaz 
a megváltozott, differenciált politikai és ideológiai környezet provokálta ki. Az 
újjáépítkező kommunista rendszer ebben a környezetben aktív interpretációs 
helyzetbe kényszerült: a korábbi kommunista történetírás és vele a kommunista 
történelem is virtuális szövegként állt elő, amelyet exegézisszerűen újra és újra 
értelmezni kellett, esetleg át kellett értékelni. (Kalmár 1998, 12-13) 

Ha elfogadjuk, hogy bizonyos irodalmi szövegek is működhettek kommentárként, akkor 

ezeket mindenképpen érdemes figyelemre méltatnunk. Ezt a lehetőséget jelzi az is, hogy a 

Kulcsár Szabó által méltatott Hajnóczytól a felemásan értékelt Mándyn át egészen a formai 

szempontok alapján leértékelt Galgócziig (Kulcsár Szabó 1994, 152, 115-116, 105) számos 

szerző tollából születnek olyan „kis elbeszélések" is a hetvenes évek elejétől-közepétől 

kezdve, melyek nem csupán a „nagy elbeszélés" formai ellehetetlenülését, hanem a 

„valóságnak" a Kádár-rendszer által nem vagy alig problematizált „valódiságát" érintik.60 

Ezeket az elbeszéléseket úgy is értékelhetjük, hogy a létezőnek egyedül feltételezett világ 

normája ellenére — és nem, ahogyan Kulcsár Szabó állítja, feltétlenül ellenében (Kulcsár 

Szabó 1994, 164) — létező világok és csoportok képviseletében szólaltak meg, egyben a 

hivatalos normát kommentálva.61 

6 0 Hasonló, ám jóval erőteljesebb törekvések figyelhetők meg a hetvenes évek filmművészetében, mely addig 
nem látott intenzitással fordul a „dokumentarizmus" felé, hogy aztán a dokumentum és a fikció 
problematikájával szembesüljön. Erről bővebben lásd: Gelencsér 2002, 197-266. 
6 1 Azt, hogy a „kis elbeszélések" és a „nagy elbeszélés" esetében nem feltétlenül beszémerünk „beszéd és 
ellenbeszéd (alakilag egyként monocentrikus) szerkezetéről és igazságtartalmuk intencionális egyirányúságáról", 
(Kulcsár Szabó 1994, 164) az is mutathatja, hogy Galgóczinak korábban az Emlékiratok könyve kapcsán említett 
Törvényen belül című kisregényében a halott Éva után nyomozó Marosi főhadnagy egyszerűen nem érti a lány 
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A Kulcsár Szabó által kiemelt „új nyelvi magatartás" — állítása szerint is — 

„értelmezői közösségek alkotta kulturális egységben érvényes cselekvési és kommunikációs 

rendszerekben nyer[nek] jelentést". (Kulcsár Szabó 1994, 166) Vagyis a szerző leírásában 

megszemélyesített „új nyelvi magatartás" nem csupán formailag írható le, hanem az 

érvényben lévő irodalmi normához fűződő problematikus viszonya miatt meglehetősen ráutalt 

az adott kontextusban azoknak „a különböző értelmező közösségek közmegegyezésétől függő 

szimbolikus rendekfnek az] érvényességére", melyek kitermelésében maga is részt vesz. 

Mivel pedig értelmező közösségek nehezen képzelhetők el értelmezők nélkül (Kulcsár Szabó 

„befogadásról" beszél befogadók helyett), akik „szimbolikus rendjük érvényessége" okán 

sajátos viszonyban vannak az adott történeti helyzetben a hatalommal, könnyen belátható, 

hogy az „új nyelvi magatartás" irodalma is rá van utalva saját közvetlen történeti 

kontextusára. Éppen ezért véleményem szerint nehezen védhető Kulcsár Szabónak az a 

kijelentése — akár teoretikus, akár történeti értelemben —, hogy ,,[a]z irodalmi szöveg 

egyetemessége eszerint nem a világra-, hanem a kommunikációra-vonatkoztatottságban 

érzékelhető". (Kulcsár Szabó 1994, 166) Azzal sem tudok ezen megfontolások fényében 

egyetérteni, hogy „az irodalmi szövegnek sem jelölő, hanem a közlő funkciója kerül előtérbe". 

(Kulcsár Szabó 1994, 166) Ha elfogadjuk is, hogy ez a bizonyos „közlő funkció" „az egy 

lehetséges világhoz kötött megmutatkozás aspektusa helyett a világok sokféleségét 

megtestesítő nyelvi- és beszédkarakter", (Kulcsár Szabó 1994, 166) akkor sem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy ez az „új nyelvi magatartás" egyben az őt értő és beszélő alkotói és 

értelmezői közösség jelölőjévé, mi több, politikai reprezentációjává válik az adott 
fi') 

kontextusban — még akkor is, ha nem beszélhetünk ennek a közösségnek az egységéről. 

Hogy immár konkrétabban is megfogalmazzam Kulcsár Szabó értelmezésével 

szemben támasztott kifogásaimat, a „Nem találunk szavakat" (Esterházy) problémája ugyan 

az irodalomban elsősorban nyelvi formában jelenik meg, de ez nem jelenti azt, hogy a 

probléma maga elsődlegesen és kizárólag abban az értelemben nyelvi természetű, ahogy azt 

Kulcsár Szabó meghatározza. A Kulcsár Szabó által a „valóság" ellenében a nyelvi 

struktúrákra korlátozott nyelviség keretében értelmezni az „új nyelvi magatartás" jelenségeit 

ugyanis egyet jelent azzal, hogy eltekintünk ezeknek a szövegeknek a magatartás-jellegétől. 

történetét; a hatalom képviselőjének látásmódja egyszerűen képtelenné teszi őt arra, hogy a másik történetét a 
rendelkezésre álló írásos dokumenmmok és szóbeli beszámolók ellenére értelmezze. Kulcsár Szabó ezt már egy 
1980-as recenziójában is „esztétikai-poétikai" veszteségként értelmezi. (Kulcsár Szabó 1980, 2002-2003) 

6 2 Ennek a közösségnek az egységes mivolta, a nyelvhasználat szimbolikus rendjének homogenitása a 
rendszerváltás után válik csak problémává. Ennek példájaként lásd Balassa Péter Nádas-monográfiájának keserű 
futamát ennek a konszenzusnak a felbomlásáról (Balassa 1997, 208), illetve Szolláth Dávid tanulmányát az 
„öntükröző regény" kritikai terminusának rekonstrukciós kísérletéről. (Szolláth 2002a, 1104-1117) 
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A „retorizáltság" előtérbe kerülése azonban értelmezhető úgy is, mint válasz arra a 

problémára, melyet Kulcsár Szabó értelmezése teljesen figyelmen kívül hagy: a „poétikai 

megformáltság nyelvi valósága" ugyanis nem feltétlenül a „»világszerű« valóság létével" áll 

szemben, hanem ennek normatív és egyre inkább hitelét vesztő irodalmi és más — kritikai, 

elméleti, filozófiai és politikai — szövegekben testet öltő „fikciójával". Ebben az értelmezési 

keretben a nyolcvanas évek „új nyelvi magatartása" az érvényes beszédmódok 

problematikájaként értelmezhető; hogyan képes az irodalmi szöveg — a 

„szövegszerűségéből" adódó eszközökkel — más, érvényes vagy érvényüket vesztett 

beszédmódok mellett vagy ellenében megszólalni. A megszólalás módja és a tematikus szint 

ebben az értelmezési keretben nem választható el egymástól olyan sarkosan, ahogyan azt 

Kulcsár Szabó könyvében megteszi. Ha maradunk az ő gondolatmeneténél, akkor az irodalom 

„szövegszerűségének" felértékelődése például — melyet ő az „újraírás, intertextualitás, 

megszakítottság" hármasságában vél értelmezhetőnek (Kulcsár Szabó 1994, 167-170) — arra 

az önreflexív mozzanatra utalhat, hogy mivel az „új nyelvi magatartás" szerzői „már az 

irodalmi diskurzusba való belépés tényét sem tekintettfék] magától értetődőnek", (Kulcsár 

Szabó 1994, 165) ezért megkérdőjelezték magának a diskurzusnak a feltételrendszerét. 

Amennyiben az általam javasolt értelmezési keretben próbáljuk meg az „új nyelvi 

magatartásforma" jelenségét értelmezni, akkor az is elképzelhető, hogy az irodalomnak a 

kritika egyes vonulatai által támogatott törekvése egyben az irodalomnak, mint intézménynek 

a hivatalos politikától való függetlenedéseként és — legalábbis a korabeli hatalom 

szemszögéből — átpolitizálódásaként is értékelhető. Kalmár Melinda szerint 

[a]z irodalom a kádárizmustól [...] félig -meddig szekularizált státust kap[ott], 
amelyben a politikai és az irodalmár „civil" szféra többé-kevésbé elkülönült 
egymástól. Az irodalmat leválasztották a napi politikától és a közvetlen termelési 
agitációról, de cserébe egyszersmind rezervátumszerű, „politikamentes" állapotba 
igyekeztek szorítani, hogy ezzel elejét vegyék az írók közéleti szerepének. Ezt a 
helyzetet jellemeztük úgy a kádárizmus idején, hogy amit szabad, azt mindjárt 
kell is. Az irodalmár értelmiség jó része a hetvenes évek közepe táján lázadt fel az 
írók politikaformáló törekvéseit korlátozó gyakorlat ellen, s ekkor a szétválasztott 
két szerepkör, az irodalmi és a politikai ismét kezdett közeledni egymáshoz. 
(Kalmár 1998, 179) 

Korábban Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényének értelmezésekor Balassa 

Péter hasonló, a prózafordulat szerzőire vonatkozó kijelentésével magam is egyetértettem. 

(Balassa 1994, 194) Ha komolyan vesszük tehát az írói szerepvállalás átalakulását a hetvenes 

évek közepétől, akkor az „új nyelvi magatartás" esetében az, hogy „a megérthető lét primer 

színterévé váló nyelv, mint az irodalom elsődleges közege, beszédvalósága" (Kulcsár Szabó 
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1994, 167) válik hangsúlyossá, az adott történeti kontextusban éppúgy tekinthető egy cél 

elérésének stratégiájaként (az irodalom, mint a közélet egy lehetséges területének 

autonómiatörekvése), mint „a megelőzöttségből következő »re-writing« posztmodern 

helyzetének" (Kulcsár Szabó 1994, 167) felismeréseként. Kulcsár Szabó sem veti el teljesen 

annak lehetőségét, hogy a nyolcvanas évek irodalmát egy szélesebb kontextusban 

értelmezzük. Mint írja, „olyan elbeszéléskultúra ígérete ez, amely a kortudat szintjén felismert 

feltételezettsége birtokában keresi a világról való beszéd érvényes formáit". (Kulcsár Szabó 

1994, 170) A „világról való érvényes beszéd" világra vonatkoztatását azonban Kulcsár Szabó 

érvelésében hiába keressük, hiszen gondolatmenetében „a beszéd érvényessége" pusztán 

nyelvi kérdés. Nem szövegek és az általuk valóságként tételezett világ kapcsolata dönt a 

beszéd érvényességéről, hanem az intertextualitás, melynek kapcsán Kulcsár Szabó kifejti, 

hogy ,,[a] mindenkori irodalmiság így érzékelt létmódjának hangsúlyozása nem pusztán arra 

figyelmeztet, hogy bármely szövegnek csak más szövegekhez képest lehet értelme, hanem 

arra is, hogy itt sohasem a világ nyelvi rekonstrukciójával van dolgunk". (Kulcsár Szabó 

1994, 170) 

AZ ÉRTELMEZŐI N Y E L V — AVAGY MI ELŐZ M E G MIT 

Az a nyelv, melyet Kulcsár Szabó Ernő az 1945 utáni magyar irodalom történetének 

értelmezéséhez használ, egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy a vizsgált periódus szövegeit a 

kultúra — vagy ahogyan ő fogalmaz, az „életvalóság" — összefüggéseiben értelmezzük. Nem 

csupán arról van szó, hogy — mint azt az imént megfogalmaztam — az irodalom nyelvének a 

„valósághoz" fűződő viszonyát csak abban az esetben tartja szempontnak, amikor egyes 

művekről elítélően nyilatkozik. Sokkal inkább arról, hogy egy olyan, az értelmező számára 

evidensen adódó — megismerhető és (általa jól) ismert — valóságot tételez fel, mely egyrészt 

nem jelenthet semmiféle viszonyítási szempontot, esetleg mércét a szövegek értelmezésekor, 

másrészt „világszerűségénél" fogva egyáltalán nem is mérhető a „szövegszerűségével" tüntető 

irodalmi műhöz. Ebben az elméleti felfogásban úgy kerül egymással szembe a 

„világszerűség" és a „szövegszerűség" elképzelése, ahogyan Kulcsár Szabó az „új nyelvi 

magatartás" esetében a tematikus és formai változásokat elkülöníti egymástól. Igaz ugyan, 

hogy Kulcsár Szabó is elismeri, hogy Esterházy esetében ,,[a] történet elbeszélése és az 

elbeszélés története úgy viszonyul egymáshoz, mint a világként értett szöveg a szövegként 

értett világhoz", (Kulcsár Szabó 1994, 161) de rögtön azt is hozzáteszi, hogy „[mjinthogy a 
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mű a megszakított olvasás lehetőségét is fenntartja, döntően mégiscsak arra kényszeríti a 

befogadót, hogy szövegként, irodalomként értse a műben »megjelenülő« valóságot, melynek 

csak nyelvi alakban lehetnek »jelentései«". (Kulcsár Szabó 1994, 172) Vagyis Kulcsár Szabó 

felfogása szerint a szöveg (máshol az irodalmi hagyomány) megszakítottsága áll szemben a 

Kádár-rendszer „valóságának" folytonosságával. 

Ez a kritikai előfeltevés különösen Esterházy Péter és Nádas Péter prózájának 

elemzésekor eredményez olyan ellentmondásokat, melyek az értelmezés alapvetése és maguk 

az értelmezések között feszülnek. Kulcsár Szabó szerint igaz ugyan, hogy „Esterházynak 

voltaképpen már az első novellái is úgy fordultak szembe a hatvanas évek epikai 

közlésmódjával, hogy egy létező anekdotikus formanyelv karakterjegyeit használták fel 

egyfajta játékos-ironikus elbeszélői mentalitás megszólaltatására", de az elbeszélések 

modalitása a szerző értelmezésében csupán formai kísérletet jelent, annak ellenére, hogy 

Esterházy a ,,krónikás hitelesség visszaszorításával nehezítette meg a történetmondó én 

egyértelmű azonosíthatóságát". (Kulcsár Szabó 1994, 171) Vagyis Esterházy Péter Kulcsár 

Szabó értelmezése szerint éppen ahhoz a „valósághoz" való hozzáférést problematizálja, 

melyet ő minden kérdőjel nélkül kezel, s a metonimikus elbeszélés elvileg leképez.63 Még ha 

elvetjük is az Esterházy szövegek referencialitásának lehetőségét, ahogyan Kulcsár Szabó 

teszi ezt akkor, amikor azt állítja, hogy az „új nyelvi magatartás mimetikusan leképezhetetlen 

dimenziókba helyezi a műalkotás jelentéseit", (Kulcsár Szabó 1994, 166) akkor sem 

hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül azt a problémát, hogy Esterházy szövegei egy adott 

helyzet nézőpontjából igyekszik viszonyulni a múlt irodalmi és — történeti 

meghatározottságuk okán — politikai történéseivel. Azt, hogy Esterházy novellái „magát az 

affirmatív elbeszélői hagyományt is átértelmezett szerepmintákkal távolították el maguktól", 

(Kulcsár Szabó 1994, 171) az elbeszélő(k) és a szerző között fenntartott elméleti különbség 

ellenére is nehéz nem az irodalom szerepvállalásának és „hiteles megszólalásának" 

útkereséseként értelmezni. Már csak azért is figyelemreméltó ennek az értelmezési 

lehetőségnek az elhanyagolása, mert Kulcsár Szabó a „válogatás" és a „szövegkészlet" 

termékeny feszültségében kívánja értelmezni Esterházy prózáját, s ennek kapcsán őt idézve a 

következőt mondja: „Ez a kettősség úgy jelöli ki az irodalmi cselekvés lehetőségeinek körét, 

hogy a beszédkarakter megalkotása korlátozza az esztétikai hatás mibenlétét: »Helyéről 

Többek között Szilasi László hívja fel a figyelmet arra, hogy a könyv értékszempontjai és elbeszélésmódja 
között számos ellentmondás feszül. Szerinte ,,[a]z irodalomtörténetben sincs már metonimikus elbeszélés, csak 
puszta szövegszerűség. Kulcsár Szabó Ernő úgy tesz, mintha lenne". (Szilasi — Réz 1994, 465) Szilasi szerint 
„[kjérdés, nem paradoxon-e, hogy egy nagy történet vezet ahhoz az irodalomhoz — amely (általában) tagadja a 
nagy történetek létét?" (Szilasi — Réz 1994,467) 
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elmozdítani a beszédet 'nézd e bárf annyi, mint forradalmat kirobbantani.«" (Kulcsár Szabó 

1994, 173-174) Kulcsár Szabó az idézetet a következőképpen értelmezi: „A nyelvjáték 

utalásából is fölismerhető Barmes-citátum végül is olyan cselekvésként állítja elénk a 

szövegalkotást, amely mindig a diskurzus létező rendjének megváltoztatásával hat, azaz, úgy 

avatkozik be a szöveget körülvevő, »előzetes« és használatban lévő jelentések világába, hogy 

beszédmódként a grammatikai tér, a nyelvi világszerűség marad az igazi otthona." (Kulcsár 

Szabó 1994, 174) Vagyis Kulcsár Szabó annak ellenére, hogy felismeri Esterházy 

nyelvhasználatának „forradalmi" lehetőségét, magának a használatnak a gesztusát az irodalmi 

szöveg „grammatikai terére" korlátozza. Wernitzer Julianna Esterházy idézet-használatáról 

írott könyvében némileg más hangsúlyokkal értékeli a „nyelv kimozdítását": „Mindazokat a 

szavakat, amelyek jelentésével az utolsó 40-50 évben visszaéltek, amelyek a politika, a 

társadalom vagy az ideológia, azaz a hatalom áldozatául estek, [Esterházy] egyszerűen 

kioperálja és eltávolítja a köznyelv szövetéből és új kontextusba helyezve alkalmazza, újra 

használhatóvá teszi." (Wernitzer 1994, 56) Wernitzer értelmezésében ez a kommunikáció és a 

nyelv töredezettségéhez is vezet, és ,,[a] töredezett nyelv realitása nem más, mint egy 

töredezett világ abszurd realitása". (Wernitzer 1994, 61) így — hogy az Esterházy által citált 

Barthes-szöveg leírására Esterházyhoz hasonlóan én is „stratégiailag" hivatkozzam — „az írás 

két funkciója, a költői és a kritikai kicserélődik, egymásba hatol és egyesül". (Barthes é. n., 

215) 

Nádas Péter prózai műveinek olvasatában az ellentmondások még nyilvánvalóbbak. 

Nádas szövegei Kulcsár Szabó értelmezésében nem a magyar irodalom „posztmodern" 

fordulatához sorolhatók, hanem „utómodern formában" honosítanak meg „egy olyan epikai 

beszédmódot, amelynek tradíciója nagyrészt hiányzik a vallomásos és leíró alapkarakterű 

magyar prózaművészet történetéből". (Kulcsár Szabó 1994, 182) Nádas Kulcsár Szabó szerint 

„interkulturális értelemben is új kapcsolódásformákat kínál a hagyományhoz", (Kulcsár 

Szabó 1994, 182) ám „nem szakít ama klasszikus polgári elbeszélőhagyománnyal 

(Bildungsromarí), amelynek poétikája szorosan kötődött a személyiség időbeli 

önmegalkotásának képzetéhez". (Kulcsár Szabó 1994, 181) Ezt a kapcsolódást azonban 

Kulcsár Szabó nem csupán „poétikai" értelemben állítja, hanem tematikusán is, hiszen 

,,[m]ivel Nádasnál az elbeszélés alapvetően a dolgok reflexív-szenzuális rögzítésében 

érdekelt, a műbeli világkép természetszerűleg közel áll a tapasztalati elvű létértelmezés 

racionalista hagyományához". Vagyis Nádas — az „egységesítő epikai folyamat" fenntartása 

mellett és az előző fejezetben feltárt ironikus távolságtartás ellenére — fejlődésregényt ír, 

mely „olyan egyetemességet tulajdonít az értelmezhető létezésnek, amely az érzékek elemi 
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tapasztalatának közösségéből ered". (Kulcsár Szabó 1994, 180) Mindezek alapján az 

Emlékiratok könyve csak annyiban választható el Kulcsár Szabó vélekedése szerint a „polgári 

elbeszélőhagyománytól", hogy hangsúlyosan szövegszerű megformáltságra törekszik". 

(Kulcsár Szabó 1994, 178) Ez a formai jellemző azonban Kulcsár Szabónál semmiféle 

értelemben nem befolyásolja a tematikus elemek értékelését; a ,,reflexív-szeiizuális rögzítés" 

Nádasnál például „a tapasztalati elvű létértelmezés racionalista hagyományához", s nem az 

(elbeszélő) én szituáltságához kapcsolja. A szerző értelmezésében ezért a „gondosan 

proporcionált, többszörösen összetett mondatok tárgyilagos előadásmódja [...] azt az 

esztétikai implikációt rejti magában, hogy az észlelés nincs kiszolgáltatva előzetes 

szabályrendszereknek", (Kulcsár Szabó 1994, 180) noha Nádas — mint azt korábban Bagi 

Zsoltra hivatkozva az előző fejezetben megpróbáltam megmutatni — még a testi élmények 

önazonosságát is megkérdőjelezi azáltal, hogy az elbeszélők és szereplők nézőpontjának 

megfelelően mutatja be őket. Vagyis Kulcsár Szabó vélekedésével ellentétben a szenzuális 

élményt Nádas mindig kontextualizálja — rámutatva sajátos összetevőire, így nyelvi 

meghatározottságára is. 

így bár Kulcsár Szabó Nádas és Esterházy fontos „poétikai" különbségére, illetve „az 

irodalmi folytonossághoz és megszakítottsághoz" fűződő viszony eltéréseire (Kulcsár Szabó 

1994, 177) igyekszik felhívni a figyelmet — illetve elhelyezni Nádast, mint „utómodem", 

(Kulcsár Szabó 1994, 182) és Esterházyt Szegedy-Maszák Mihályra hivatkozva a 

„posztmodem" nagy alkotásait felülmúló szerzőként —, figyelmen kívül hagyja annak 

lehetőségét, hogy a „nyelvi megelőzöttség tapasztalata" egyben az irodalom intézményével és 

történetisége révén politikai beágyazottságával való szembesülést is jelenti mindkét író 

esetében. Nádasnál ennek nyilvánvalóan új tematikus vonatkozásai is vannak: az előző 

fejezetben kiemelten kezelt referenciális utalások mellett az Emlékiratok könyvében új 

elemként jelenik meg az Egy családregény végéhez képest az apához kapcsolódó politikai 

múlttal való közvetlen szembesülés.64 Esterházy esetében maga Kulcsár Szabó hívja fel a 

figyelmet a kulturális meghatározottsággal történő elszámolás kísérletére: „A Tizenhét hattyúk 

(1987) a feledésbe merült nyelvi múlt »beszéltetésének« kísérlete, a Hrabal könyve (1990) a 

szűkebb, a Hahn-Hahn grófnő pillantása (1991) pedig a tágabb kultúrmorfológiai jelentésű 

regionális horizont szövegvilágát szembesíti egy új beszédrend önértelmezési lehetőségeivel". 

(Kulcsár Szabó 1994, 176) Ezek az értelmezési lehetőségek azonban sem A magyar irodalom 

6 4 Vári György írja az Egy családregény vége kapcsán, hogy „a családtörténet nem apáról fiúra, hanem 
nagyapáról unokára származik át. A jelenben, vagyis az aktuális történelem terében élő apák kimaradnak az 
elbeszélésláncolatból, csak funkcionális szereplői a történetnek, nem ismerői". (Vári 2002, 90) 
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története 1945-1991, sem az általa írott Kalligram-monográfia. (Kulcsár Szabó 1996) lapjain 

nem kerülnek bővebb kifejtésre.65 

Amennyiben Kulcsár Szabó Esterházy- és Nádas-értelmezései a szövegekkel és a 

történeti kontextusokkal való összehasonlításban korrekcióra szorulnak és — a recenziókhoz 

és kritikákhoz hasonlóan — a szerző határozottan érvényesíteni kívánt szándékában akarnám 

megragadni ezeknek az olvasatoknak az előfeltevéseit, akkor azt az elméleti szempontokat 

érvényesítő irodalom- és nyelvfelfogást kell szemügyre vennem, melyet Kulcsár Szabó 

sajátjának vall, és az „új nyelvi magatartás" szerzőinek igyekszik tulajdonítani. Korábban 

idéztem már azt a passzust Kulcsár Szabó könyvéből, melyben a megszemélyesített „új nyelvi 

magatartásról" azt írja, hogy „[mjivel [az] abból indult ki, hogy a nyelv szavai közvetlenül 

sohasem a valóságot érik el, hanem mindig csak a kommunikációs partnert, ezért úgy véli, 

hogy a műalkotás kijelentései sem a valóságra vonatkoznak". (Kulcsár Szabó 1994, 165) A 

fentebb megfogalmazott kifogások mellett — miszerint nem a nyelvről, hanem az irodalom 

nyelvének adott történeti kontextusban való használatáról, nem az „irodalmiságról", hanem a 

magyar irodalom intézményének politikai feltételezettségéről, illetve általában vett értelmezői 

közösségek helyett többé-kevésbé jól körülhatárolható szerzők, kritikusok és olvasók 

csoportjairól lenne szó — az az ellenvetés is felmerülhet, hogy abból, hogy „a nyelv szavai 

közvetlenül sohasem a valóságot érintik", egyáltalán nem következik, hogy „a műalkotás 

kijelentései sem a valóságra vonatkoznak". Ha el is fogadható valóság és nyelv merev 

szembeállítását, akkor sem kell feltétlenül egyetérteni Kulcsár Szabóval abban, hogy ha a 

nyelv csak „közvetve" utalhat a „valóságra", akkor a ,,műalkotás kijelentéseit" a 

„kommunikációs partner" nem vonatkoztathatja arra. Logikailag sem vonható le az a 

következtetés a „nyelvnek" a „valósággal" való közvetett érintkezésének lehetőségéből, hogy 

6 3 Erről a könyvről többek között Radnóti Sándor írt vitriolos kritikát, azt kifogásolva, hogy „Kulcsár Szabó 
Emő rendkívüli erőfeszítéseket tesz, hogy a műalkotást megszabadítsa minden külső, referenciális, 
»valóságanalóg« vontakozástól". (Radnóti 2000, 281) Véleménye szerint ,,[e]z az erőfeszítés két szinten 
bírálható". Az egyik Esterházy „stílusirányának abszolutizálása", (Radnóti 2000, 281) a másik „a referencialitás 
paranoid kigyomlálása" (Radnóti 2000, 282) Kulcsár Szabó részéről. Radnóti Sándorhoz hasonlóan én is úgy 
gondolom, hogy „Esterházy írói jelentőségének egyik legfőbb forrása a kettő — a világra vonatkoztatottság és 
önmaga nyelvi terére vonatkoztatottság, jelölő nyelv és »létesítő« nyelv, világfelismertetés és világteremtés — 
hermeneutikus feszültségben való fenntartása és egyensúlyozása", (Radnóti 2000, 283) és úgy vélem, ennek 

értelmezésekor és értékelésekor nem csupán elméleti, hanem kontextuális szempontokat is figyelembe kell 
venni.Radnóti recenziója azt is kifogásolja, hogy Kulcsár Szabó könyvének első borítójára egy „[fjatális és 
komikus szerkesztői tévedés eredményeképp" (Radnóti 2000, 284) egy tőle származó idézet („... saját világát 
világtükörré akarja változtatni... ") került, melyről azt állítja, hogy „Kulcsár Szabó Ernő ezt nem mondja, hanem 
idézi és elutasítja". (Radnóti 2000, 285) Mindez arra utalhat, hogy Esterházy műveinek és munkásságának 
megítélése — szilárd kanonikus pozíciója ellenére is — vitatott marad, különösen a Harmónia Caelestis és a 
Javított kiadás megjelenését követően. Ezeknek a vitáknak a hátterében nem csak az eltérő kritikai 
szemléleteknek a következő fejezetben a kritika-vita kapcsán kifejtett különbségei, hanem Esterházynak, a 
magyar irodalomnak és kritikának a múlthoz fűződő viszonya állnak. Erre a Javított kiadás értelmezése kapcsán 
a Kritikai kontextusok című fejezetben bővebben is kitérek majd. 
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az irodalmi szöveg nem vonatkozhat a „valóságra". Amennyiben viszont Kulcsár Szabó 

leírása az adott történeti kontextusra vonatkoztatik, akkor az, hogy „az új nyelvi magatartás" 

esetében a „nyelv modalitása" változik meg, nem jelenti egyben azt is, hogy a „nyelv" és a 

„valóság" kapcsolatának a kérdése irrelevánssá válik. Inkább arról lehet szó, hogy egyre 

inkább kérdésessé válik, mit is teltinthetünk „valóságnak" az adott történeti helyzetben. 

Kulcsár Szabó azon kijelentése is ezt a kérdésfeltevést támasztja alá, miszerint ,,[a]z epikai 

világ nyelvi színtérként való megjelenítésének igénye a nyolcvanas évekre lényegében mind a 

fiktív, mind a hangsúlyosan valóságkötött történeteket átjárja".66 (Kulcsár Szabó 1994, 169) 

Vagyis amennyiben ezek alapján ténylegesen feltételezzük „a mai magyar irodalmi 

diskurzusban is [többek között Kulcsár Szabó munkássága nyomán] többé-kevésbé elfogadott 

korszak-konstrukciót, vagyis azt, hogy az utolsó negyedszázad kanonizált művei a hatvanas

hetvenes évek fordulóján »beköszöntő« episztemológiai váltás kérdésirányainak folytonos 

történetében állnak", (Szirák 1998, 7) akkor Kulcsár Szabó maga adós marad ennek az 

episztemológiai váltásnak a magyarázatával. A kötet második kiadásához írott előszavában 

ugyanis Kulcsár Szabó Foucault-ra hivatkozva úgy jellemzi saját vállalkozását, hogy az 

„irodalomtörténet normatív hagyományával" (Kulcsár Szabó 1994, 10) szemben arra 

törekedett, hogy maghatározza „a specifikus diskurzív gyakorlatok funkcionális feltételeit". 

(Kulcsár Szabó 1994, 9) Ha a Szirák Péter által emlegetett episztemológiai váltást — Kulcsár 

Szabó hivatkozása alapján — foucault-i értelemben gondoljuk el, akkora magyar irodalom 

története 1945-1991 című munkából hiányolható „egy történeti a priori" rekonstrukcióján 

alapuló számvetés „a tudás alapvető diszpozíciójával". (Foucault 2000, 185) Ebben az 

értelemben vonatkoztathatjuk Foucault episztémé-meghatározását — ahogyan Kulcsár Szabó 

is teszi — az általa kiemelten kezelt „esztétikai tapasztalatra". Kulcsár Szabó a következőket 

írja: „...az episztémé történetében elsősorban a nagy korszakok szemléletmódosító 

változásaiból keletkeznek a történelem szellemi valóságának legjelentősebb kérdései". 

(Kulcsár Szabó 1994, 15-16) Amennyiben ez a teoréma a Foucault-i episztéméváltás sajátos 

értelmezése, akkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Foucault maga is problematikusnak 

látja a történelmi változások magyarázatát: „Az ismeretek talán keletkeznek, a gondolatok 

talán átalalailnak, és hatnak egymásra (de hogyan? a történészek mostanáig nem válaszoltak 

erre a kérdésre)." (Foucault 2000, 16-17) Ő maga azonban szolgál egyfajta magyarázattal, és 

ez véleményem szerint nem egyeztethető össze a Kulcsár Szabó Ernő általjavasolt modellel: 

Domokos Mátyás nagyon eltérő hangsúlyokkal bírálja Kulcsár Szabónak az „új nyelvi magatartásról" szóló 
értelmezését. A „beszédmód" és a „hang" különbségére hivatkozva igyekszik cáfolni a szerző érveit egy 
esszencialista, a történetiséget kiküszöbölni igyekvő művészetfelfogás keretein belül. QOomokos 1993, 5) 
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Valamely kultúra alapvető kódjai — amelyek meghatározzák nyelvét, észlelési 
sémáit, csereviszonyait, technikáit, értékeit, gyakorlatának hierarchiáját — már 
eleve rögzítik minden ember számára mindazon empirikus rendeket, amelyekkel 
dolga lesz és amelyeken belül majd eligazodik. A gondolkodás másik végpontján 
a tudományos elméletek és a filozófiai interpretációk magyarázzák, miért létezik 
egyáltalán rend, milyen általános törvényeknek engedelmeskedik, milyen elv 
alapján működik, és miért éppen ez a rend uralkodik, miért nem valamely más. 
Am e két egymástól nagyon távoli terület között van egy nem kevésbé alapvető, 
elsősorban közvetítő szereppel rendelkező térség, amely zavaros, homályos és 
nehezen elemezhető. Egy kultúra e térségben mozdítja el alig észrevehetően az 
elsődleges kódjai által előírt empirikus rendjeit, megteremt velük szemben 
egyfajta kezdeti distanciát, megszüntetve e rendek eredeti átlátszóságát. E ponton 
a kultúra már nem engedi passzívan, hogy átjárják e rendek, megszabadul 
közvetlen és láthatatlan hatalmuktól, mégpedig olyan mértékben, hogy 
megállapítható: nem ezek az egyedül lehetséges és talán nem is a legjobb rendek. 
Ekképp a kultúra azzal a rideg ténnyel találja itt szembe magát, hogy spontán 
rendjei alatt vannak önmagukban rendezhető dolgok, amelyek egyfajta néma 
rendhez tartoznak, vagyis, röviden szólva, van bizonyos rend. [...] Tehát minden 
kultúrában a rend és létmódjainak csupasz tapasztalata foglal helyet az 
úgynevezett vezérkódok alkalmazása és a rendről való gondolkodás között. 
(Foucault 2000, 14-15) 

Ha el is tekintenék attól a lényeges különbségtől, hogy Foucault szerint egy episztémén 

belül nem beszémetünk „szemléletváltásról", hiszen az episztémé& története lenne a 

„szemléletváltások" története, akkor sem hagyhatom figyelmen kívül azt a magyarázatot, 

hogy Foucault szerint nem a kulturális kódok vagy a tudományos elméletek változásai 

vezetnek az episztémék történeti átalakulásához, hanem „a rend és csupasz létmódjának 

tapasztalata". Erre a mozzanatra a „prózafordulat" történetében Szilágyi Márton hívja fel a 

figyelmet, amikor kiemeli, hogy a korszakról szóló kritikai beszámolók (Bojtár Endrét és 

Szegedy-Maszák Mihályt említi) és 

korábbi irodalomtörténeti párhuzamok [...] talán elegendő alapot adnak ahhoz, 
hogy a nyolcvanas évek irodalmi-szemléleti áttörésében azon ritka egybeesések 
egyikét lássuk, amikor is egy új irodalomelméleti paradigma — öntudatra 
ébredésének pillanatában — szövetségesül fogadja egy szintén új irodalmi 
irányzat szemléletét. S ez aztán visszahat magukra a művekre is: ne feledjük, 
ebben az időszakban néhány kiemelkedő kritikus szinte írói figurának számított. 
Nem arról van szó tehát, hogy véletlenül megsokasodtak a jelentős művek, és 
ezek — úgy önmaguktól, értékük miatt — kikényszerítik a méltó elismerést: egy 
irodalomelméleti teória ürügykeresése és megmutatkozási vágya fonódik össze 
különböző fontos alkotások' megjelenésével. Mindehhez azonban — a közeg 
érzékeltetése kedvéért — feltétlenül hozzá kell tenni még valamit. A nyolcvanas 
évek prózájának áttörése egy — hatalmi szempontból — ellenzéki pozíció 
érvényre juttatását jelentette, a hivatalos irodalompolitikái értékrend és 
irodalomfelfogás ellenében. (Szilágyi 1995, 17-18) 
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Vagyis „a rend csupasz létmódjának tapasztalata" a kritikát és az irodalmat — az adott 

politikai kontextusban — egyként hatja át. Foucault szerint ,,[e]gy adott korszakban ez az a 

priori jelöli ki a tapasztalásban egy lehetséges tudás mezejét, határozza meg a benne 

megjelenő tárgyak létmódját, fegyverzi fel a hétköznapi tekintetet elméleti hatalommal, 

határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett igaznak elismert diskurzus tartható a 

dolgokról". (Foucault 2000, 185) Ennek alapján a magyar irodalom 1945 utáni történetével 

kapcsolatban számtalan kérdés adódik. Mi és hogyan határozta az irodalmi szövegek 

olvasását és a róluk szóló beszédet? Mely szövegeket és milyen kritériumok alapján tartottak 

hodalminak? Mire alapozta a kritika és a közvélemény saját ítéleteit? Hogyan írhatók le ezek 

alapján az irodalomnak, mint diskurzusnak a rendszerváltás előtt bekövetkezett változásai? 

Milyen kritikai fordulatoknak lehettünk tanúi az adott időszakban? Milyen kapcsolatban állt 

az irodalom más ^kurzusokkal? És végül, de nem utolsó sorban: milyen szerep jutott az 

irodalomnak a korabeli diskurzusok között? 

Kulcsár Szabó szinte egyetlen válasza — „a nyelvi megelőzöttség tapasztalatának 

felismerése" a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején — nem ad kellő támpontokat 

ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához. A „nyelvi megelőzöttség tapasztalatának felismerése" 

vizsgálódásában egyet jelent az irodalmi „szöveg" Iritüntetésével, a „nyelviségre" korlátozódó 

„irodalmiság" kiemelésével. Az így felfogott nyelv azonban nem csupán egy olyan elméleti 

alapvetésnek válik a kiindulópontjává, mely elsősorban a formai szempontok vizsgálatán 

keresztül tartja lehetségesnek az irodalmi szövegek olvasatát és irodalomtörténeti 

elhelyezését, hanem a „nyelviség" mint szempont maga előz meg és zár ki rninden más 

plauzibilisnek tűnő megközelítést. Ennek a szempontnak a kitüntetése azonban a vizsgált 

periódushoz képest történetileg utólagosnak tekinthető. Kulcsár Szabó azzal az érvvel 

igyekszik feloldani ezt az ellentmondást, hogy szerinte a korábbi elméleti és történeti 

szempontok közötti vagylagos módszertani választás nem szükségszerű: „A hetvenes évek 

eleji hermeneutikai fordulat óta feloldhatónak látszik a két fenti módszer »elvi« ellentéte. Az 

irodalom hermeneutikai értelmezése ugyanis éppen a vizsgált folyamatoktól való két fentebbi 

elkülönülés módozatait tette kérdésessé. Annyiban legalábbis, amennyiben a megértést 

mindig olyan ontológiai mozzanatként fogja fel, amelyben a megértés tárgya és a megértő 

szubjektum egymást feltételezve vannak egymásra utalva. Ez a könyv is abból indult ki, hogy 

a jelen horizontja egyáltalán nem alakul ki a múlt nélkül, vagyis: úgy hidalhatjuk át a 

»történeti« és »elméleti« szempontok eltéréseit, hogy tisztán egyik eljárás elveit sem tekintjük 

megvalósíthatónak." (Kulcsár Szabó 1994, 8) Ez értelmezésemben azt jelentené, hogy a 
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történeti és elméleti szempontok egymást értelmezve működnének közre az irodalomtörténeti 

folyamatok vázolásában. Kulcsár Szabó Ernő érvelésében azonban ez a párbeszéd egyrészt az 

irodalmi hermeneutika, másrészt a meglehetősen egyoldalúan vázolt „új nyelvi magatartás" 

egymást kölcsönösen kisegíteni és erősíteni látszó szempontjainak az érvényesítésében merül 

ki. 

Kulcsár Szabó mindemellett „visszafelé" olvassa az irodalomtörténetet: a hetvenes 

évek ,iiermeneutikai" és a nyolcvanas évek „prózafordulata" felől. Ő ezt az eljárást egyáltalán 

nem tekinti problematikusnak: „Nem tudok ellenvetést tenni ott, ahol azért marasztalnak el, 

mert mintegy időben »visszafelé« olvastam volna az utóbbi fél évszázad magyar irodalmát. 

Ha elmarasztalandó az az értelmezés, amelyik a horizontok közötti közvetítést nem időben 

előre, hanem visszafelé valósítja meg, akkor azzal vagyok kénytelen kapitulálni, hogy 

számomra képtelenség a fordítottja. Nem a múltba szeretném integrálni a jelent, hanem a 

jelenbe a múltat." (Kulcsár Szabó 1994, 16) Kérdés azonban, hogy egyáltalán szükség van-e a 

múltnak a jelenbe, vagy a jelennek a múltba történő integrációjára. Kétségtelen, hogy a 

rendszerváltás „szükségessé tette — legalábbis szubjektíve — a múlt, benne az irodalmi múlt 

átértékelését", (Poszler 1994, 327) melybe beletartozik egyes szövegek újraolvasása és 

átértékelése is. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a jelen nézőpontjából felfogott 

„korszerűség" kritériumainak feltétlen érvényesítését, különösen akkor, ha ez a fogalom — túl 

azon, hogy Kulcsár Szabó is elismeri meglehetősen laza használatát — bizonyos elméleti, az 

irodalomra és a „világtapasztalatra" vonatkozó előfeltevésekre utal. Kulcsár Szabó a 

„korszerűség" normájának védelmében a „recepció történetének tanúságára" hivatkozik. 

Véleménye szerint azok a szövegek korszerűek, mely „egy adott periódusban 

közlésképesebbeknek bizonyultak másoknál". (Kulcsár Szabó 1994, 15) Ebben az 

értelmezésben azonban a formai elemek közvetítik azt a „világtapasztalatot", s a recepció 

ennek szószólójává válik. Egy adott szöveg recepciója azonban nem feltétlenül képes vagy 

hajlandó az adott szöveg nyelvi megformáltságára vagy akár tematikus elemeire úgy 

tekinteni, mint saját „világtapasztalatának" közvetítőjére — a korabeli kritikák megállapításai 

nem minden esetben állják meg a helyüket a szoros olvasatban. Hogy az általam is elemzett 

példáknál maradjak, Sánta esetében Kulcsár a korabeli recepció értékszempontjait átfordítva, 

formai okokból értékeli le Az ötödik pecsétet (Kulcsár Szabó 1994, 90-91), míg az Iskola a 

határont a kultusz ellenében minősíti lényegét tekintve ,Jkorszerűtlennek", (Kulcsár Szabó 

1994, 113-114) annak ellenére, hogy a művek körüli kritikai szövegek a maguk idején nagyon 

is kurrens (ám nem feltétlenül a Kulcsár Szabó által kiemelt, kimondottan irodalmi) 

problémákra irányítják rá a figyelmet. A „korszerűség" fogalma így kétélű érvnek 
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bizonyulhat, s én hajlanak arra, hogy amennyiben mindenképpen alkalmazni akarjuk, akkor 

azt szó szerinti értelemben kell tennünk; „kor-szerű" az, amit egy adott „korban" különböző 

csoportok „korszerűnek" ismernek el. Hogy Kulcsár Szabó példáinál maradjak, a „kor

szerűség" tüneteként értelmezhető, hogy „Tolnai Miklósnak Mukaf ovsky, Komlós Aladárnak 

pedig Ingarden volt a kortársa", az Enek a Semmiről emberképe pedig ebben az értelemben 

nem korszerűbb a Rózsa Sándorénál, hanem arra utal, hogy egy adott „korszakban" több 

antropológiai elképzelés is forgalomban lehet, s ezek együttes jelenléte adja az adott 

„korszak" „kor-szerűségét". 

K R I T I K A ÉS ELMÉLET MEZSGYÉJÉN 

Mindez azt is jelenti, hogy Kulcsár Szabó az irodalom történetisége mellett az általa 

érvényesített elméleti szempontok történetiségével és saját szerepével sem számol el 

maradéktalanul. Módszere kapcsán ugyan Gadamerre hivatkozva kiemeli, hogy „csak 

történeti módszer éppúgy nem létezik, ahogyan csak jelenbeli/teoretikus módszer sem; »a 

megértés sohasem egy adott tárggyal szemben tanúsított szubjektív magatartás, hanem a 

hatástörténethez, azaz: annak létéhez tartozik, ami a megértés tárgya«". (Kulcsár Szabó 1994, 

8-9) Munkáját így — mint azt az irodalomtörténész szerepével kapcsolatos állítása esetében 

láttuk — igyekszik megszabadítani az értékelés szubjektivitásának mozzanatától. Szilasi 

László a következőképpen kommentálja ezt a kitételt: „A nemzeti irodalmak történetét 

valójában igenis irodalomtörténészek írják, s ahhoz, hogy a metaforikus tétel valóban igaz 

legyen, vagyis rajtuk keresztül valóban maga az élő irodalmiság alkosson viszonyokat, az 

irodalomtörténésznek hiánytalan bizonyossággal kellene felismernie az irodalom minden 

cselekedetét. Az irodalomtörténet-írás valóban képes lenne erre? Kulcsár Szabó ezzel a 

kérdéssel nem vet számot, mintha félne." (Szilasi — Réz 1994, 465) A művek története és az, 

hogy a szerző vélekedése szerint értelmezései maglik is a művek történetéhez kapcsolódnak, 

biztosítja számára a hatástörténetben" fellelni vélt objektiváló tényezőt, mintegy mögé bújik. 

Ez azonban Kulcsár Szabó véleménye szerint nem zárja ki, hogy „az értékelés szempontjait ki 

nem záró irodalomtörténetet" (Kulcsár Szabó 1994, 15) írjon. A magyar irodalom története 

1945-1991 tehát úgy tart érvényt az irodalomtörténeti munka státusára, hogy a következetesen 

érvényesíteni kívánt elmélet mellett kritika szempontokat is figyelembe vesz. 

A recenziók egy része éppen ezért bírálja Kulcsár Szabót. Veres András szerint „[m]ég 

ha támadhatatlan volna a szerző érvelése, és elfogadnám valamennyi ítéletét, akkor is 
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kétségbe kellene vonnom eljárását (megengedem, az általam követett hagyomány alapján): 

azt, ahogy egybemossa a kritikus és az irodalomtörténész illetékességét. A kritikus 

megelégedhet azzal, hogy megjelöli egy életmű csúcsait és mélypontjait, egy 

^irodalomtörténész azonban nem érheti be vele. A hermeneutikai kiindulásra sem lehet 

hivatkozni e téren, mivel a megértésnek az elfogadás és az elutasítás gesztusát egyaránt 

magában kell foglalnia". (Veres 1993, 299) Vagyis Veres az irodalomtörténész és a kritikus 

feladata közti különbséget saját normái alapján úgy határozza meg, hogy míg az 

irodalomtörténész illetékessége elsősorban a történeti rekonstrukció és az olvasat, és csak 

másodsorban az értékelés, addig a kritikus megelégedhet az értékelés szubjektív és esetleg a 

történeti nézőpontot nélkülöző gesztusával. Veres kritikáját így folytatja: „Kulcsár Szabónak 

természetesen szíve joga, hogy a nyolcvanas évek irodalmát nyilvánítsa példaszerűnek — ez 

azonban jellegzetesen kritikusi attitűd és szerep. A szembesítés és a kiemelés pedig magától 

értetődő eszköz hozzá. Nem világos azonban, hogy miért kell ehhez felvonultatni a megelőző 

évtizedek valamennyi, máskülönben említésre méltó alakját? Miért kell a nyolcvanas évek 

jelentőségének elismertetéséhez a korábbi évtizedek irodalomtörténetét »előrebocsátani«? 

Már az elemi logika is amellett szól, hogy az effajta kiindulás szükségképpen nem kedvez az 

előzmények megítélésének." (Veres 1993, 299) Veres csak azt kifogásolja Kulcsár Szabó 

irodalomtörténetében, hogy kritikailag a nyolcvanas évek irodalmát preferálja, s nem pedig 

azt a mozzanatot, hogy ez az értékszempont Kulcsár Szabónál elválaszthatatlanul 

összefonódik az általa kiemelt elméleti szempontokkal. így bár részben egyet kell értenem 

kritikájával, miszerint Kulcsár Szabó a nyolcvanas évek irodalma felől jogtalanul ítéli el és 

értékeli le a megelőző korszakok irodalmi „teljesítményét", azzal azonban már vitatkoznék, 

hogy Veres érvelése az irodalomtörténet paradigmáján belül az értékítéletet kizárólag akkor 

tartja jogosnak, ha azt az értelmező elméleti szempontjainak következetes érvényesítése 

legitimálja. 

Mind Kulcsár Szabó könyvében, mind Veres recenziójában az irodalomtörténet, a 

kritika és az irodalomelmélet illetékességei összekeverednek. Ez véleményem szerint az adott 

történeti helyzetben a kritikának és az irodalomtörténetnek az irodalomelmélethez fűződő 

tisztázatlan viszonyából adódik. Ezt jelzi, hogy a ,j£ritika" és az „irodalomtudomány" 

viszonya került a következő fejezetben részletesen is taglalt „kritika-vita" középpontjába. 

Mindez megjelenik már Kulcsár Szabó könyvének recenzióiban is: Poszler György opponensi 

értékelésében A magyar irodalom története 1945-1991 általa kiemelt ellentmondásait úgy 

igyekszik feloldani, hogy irodalomtörténet helyett végig következetesen az „irodalomtörténeti 

esszé" megjelölést alkalmazza. (Poszler 1994, 329, 330, 331) Poszler Vereshez hasonló 
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kifogásokkal él az „irodalomtörténet" műfaji megnevezése ellen: „Kulcsár Szabó kitűnő 

munkáját nem tudtam irodalomtörténetként olvasni. Végig nem hittem el, hogy ez a magyar 

irodalom története 1945 és 1991 között. Végig úgy hittem, hogy ez egy hihetetlenül 

koncepciózus és markánsan szuggesztív esszé az 1945 és 1991 közötti magyar irodalmi 

mozgás értelmezésének egy lehetséges aspektusáról." A műfajt a következőképpen határolja 

körül: 

a kor irodalomtörténetéről szóló esszé felvet kevés vagy akár egyetlen számára 
fontosnak vagy legfontosabbnak tűnő néző- vagy kilátópontot, ahonnan és amihez 
viszonyítva áttekinti a kor irodalomtörténeti tendenciáinak mozgástörténetéből 
azokat, amelyek e néző- vagy kilátópontról lényegesnek tűnnek. Nem azt állítom, 
hogy az irodalomtörténet minden tendenciát saját, a tendencia belső szempontjai 
szerint értelmez. De azt igen, hogy szempontjai között szerepel e szempont is, az 
adott tendencia önmeghatározása. És nem azt állítom, hogy az irodalomtörténeti 
esszé minden tendenciát a saját, az esszéista külső nézőpontja szerint értelmez. De 
azt igen, hogy szempontjai között dominál e szempont, az adott tendencia külső 
meghatározása. Nos, ezek alapján gondolom, hogy a vitatott könyv közelebb áll 
az irodalomtörténeti esszéhez, mint az irodalomtörténethez. (Poszler 1993, 329) 

Éppen ezért Kulcsár Szabó könyvében a kritika és az elmélet összekapcsolódását a Veres által 

megfogalmazott kitételek alapján nem tartom bírálhatónak, hiszen — rnint arra Szilágyi 

Márton igyekszik felhívni a figyelmet — Kulcsár Szabó „az objektívnek szánt [elméleti] 

kiindulás" és a „szubjektív lcritikusi-világnézeti értékválasztás" szempontjainak egyidejű 

érvényesítése tekintetében „ugyan valóban kétféle módszertan határán áll, de szemléleti 

alapjait tekintve nem jobban, mint hajdan Toldy Ferenc; a különbség csak az, hogy ő nem 

igyekszik elkendőzni ezt az amúgy is elkerülhetetlen pozíciót — igaz, reflektálni sem kíván 

rá". (Szilágyi 1995, 14-15) Mint arra korábban utaltam, Kulcsár Szabó „reflektál" saját 

kritikai pozíciójára a könyv második kiadásához írott előszóban. Ennek az előszónak a címe 

(„Hogyan és mivégre írunk irodalomtörténetet az ezredvégen?") azt sejteti, hogy Kulcsár 

Szabó — részben a könyv első kiadása után megjelent kritikákra válaszolva — mind 

módszertanilag, mind intencióját tekintve tisztázni igyekszik az általa írott irodalomtörténet 

elméleti és kritikai előfeltevéseit. Mint ahogy a korábbiakban igyekeztem rámutatni, ez a 

szándék kimerül egyrészt módszerének egyes pontokon tekintélyelvű hivatkozásokra épülő 

védelmében, másrészt annak hangsúlyozásában, hogy ,,[h]a A magyar irodalom története 

1945-1991 méltányolható képet adott az utóbbi fél évszázad irodalmi folyamatairól, akkor 

egészen addig helyt kell hogy tudjon állni önmagáért, ameddig alapvető szemléleti és poétikai 

változások újra nem írják a közelmúlt irodalmának valóságát". (Kulcsár Szabó 1994, 19) 

Szilágyi Márton igyekszik arra rámutatni, hogy Kulcsár Szabó saját elvárásait sem teljesíti be, 
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hiszen az Esterházy és Nádas után feltűnő írói nemzedékről (Parti Nagy, Kukorelly, Garaczi) 

„félmondatos említést tesz", bár a „bekövetkezett újabb szemléleti törésvonal" „pontosan a 

korszerűség általa alkalmazott mércéje szerint látványosan megragadható lenne". (Szilágyi 

1995, 14) 

Szilágyi Kulcsár Szabó pozícióját — és annak „reflektálatlanságát" — történeti okokra 

vezeti vissza: „Egyébként pedig erősen kérdéses, fenntartható-e az objektív és tudományos 

irodalomtörténeti megközelítés ábrándja a jelenkori irodalmi folyamatok esetében, 

elhatárolódván a szubjektív kritikától. Határozott választóvonal itt aligha húzható." (Szilágyi 

1995, 15) Véleménye szerint ez a helyzet „a jelenről is szóló irodalomtörténet-írásunk 

általános létfeltételeiből" (Szilágyi 1995, 14) következik, vagyis abból, hogy az 

irodalomtörténet-írás a múlt közelségéből adódóan kritikai feladatokat is el kell lásson. Ezek a 

kritikai feladatok azonban véleményem szerint összetettebbek annál, mint ahogyan azt 

Kulcsár Szabó Ernő könyve sugallja. A ,,múlt, benne az hodalmi múlt átértékelése" kapcsán 

ugyanis nem ninném, hogy megelégedetünk az irodalmi szövegek formai jegyek alapján 

történő osztályozásával és hierarchiájának vázolásával. Abból ugyanis, hogy az 

irodalomtörténet-írás „a jelenről is szól", következik az is, hogy a kritikának úgy kellene 

helyet biztosítani az irodalomtörténet-írás keretein belül, hogy láthatóvá váljanak azok a 

történeti folyamatok, melyek az irodalom, az elmélet és a kritika jelenbeli állapotához 

vezettek. Ez egyben azt is jelenti, hogy az irodalomtörténet magába kell foglalja az irodalom, 

mint intézmény történetén belül nemcsak az irodalmi szöveg, hanem a kritika és az elmélet 

történeti alakulásában bekövetkezett szemléletváltozásokat is. Ezek az érvek — mint ahogy 

azt az előző mondat „kelF'-je is sugallja — elsősorban nem elméletiek vagy kritikaiak, hanem 

bizonyos történeti tapasztalatban gyökereznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elméletileg 

ne lennének megfogalmazhatók.67 

Veres András kritikájában például annak igyekszik hangot adni, hogy Kulcsár Szabó 

könyve — „homályos" megfogalmazásai okán6 8 — felveti a Lukács Györggyel történő 

összehasonlítás lehetőségét. Ahogyan Veres András nem tekinti „ízlésesnek" Kulcsár 

Szabónak Lukács stílusára tett szarkasztikus megjegyzéseit, (Veres 1993, 302) úgy nekem 

6 7 Erről bővebben lásd a „Kritikai kontextusok" fejezet „Kontextusról kontextusra" címet viselő részét. 
6 8 Ez természetesen nemcsak Veres Andrásnak, hanem a könyv — laikus vagy éppen szakmailag jártas — 
olvasójának is feltűnhet. Szilasi László némileg eltérő hangsúlyokkal értékeli Kulcsár Szabó frazeológiáját: 

„Kulcsár Szabó nagydoktori értekezésének könywáltozata kézikönyvként nem éppen élvezetes olvasmány. Ám 
már az első hetven-nyolcvan egybefüggően elolvasott oldal után is jelentkeznek ennek az ellenszenves és 
nehézkes, a szakzsargon kerülésének legcsekélyebb igyekezetét sem mutató nyelvnek a hasznai. Miután az 
olvasó mégiscsak kezdi magát kiismerni a csontszáraz lexikában és grammatikában, apránként kiderül, hogy ez a 
nyelv gyakorlott és erős, az irodalomtudományi gyakorlatban szokatlan kifejezőerővel, és az is, hogy az elsőre 
áüáthatatlan szerkezet valójában kristálytiszta rend szerint, több szempont egyidejű érvényesítésével, jól 
követhetően épül." (Szilasi — Réz 1994,464) 
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sem kell Veres összehasonlítását feltétlenül „súlyosan kompromittálónak" (Veres 1993, 302) 

tekintenem Kulcsár Szabóra nézve. Inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Veres 

szerint Kulcsár Szabó esetében „az elbeszélésmód mutatkozik olyan egységesnek, mint 

(másoknál) az elvetett irodalomfogalom". (Veres 1993, 302) Veres szerint „Kulcsár Szabó 

méltán veti el az egységes irodalomfogalom feltételezését, könyvében többféle lírai nyelvet és 

elbeszélésváltozatot különböztet meg. Joggal hangsúlyozza a beszédmód fontosságát is. De 

egy-egy elbeszélésváltozathoz csupán egyetlen beszédmódot rendel, holott ugyanaz a mű 

vagy műfaj — a mindenkori beszédhelyzet függvényeként — különféle beszédmódként 

jelenhet meg az olvasó számára". (Veres 1993, 302) Vagyis Kulcsár Szabó könyvében a 

„beszédmód" lép az „irodalomfogalom" helyébe, és ez biztosítja az értelmezés előfeltevése 

mellett a kritikai értékítélet alapját is. Ez egyben azt is jelenti, hogy Kulcsár Szabó 

retorikájában a „beszédmód" veszi át a korábbi „irodalomfelfogás" kritikai funkcióját. így az 

az összegzés, mely „a kollektív munkával készült akadémiai irodalomtörténet értékrendjének 

leváltására érezte magát hivatottnak", (Szilágyi 1995, 13) nagyrészt megvalósítja a kitűzött 

célt, hiszen nem csupán a „Sóskával" szemben lép fel sikeresen, hanem „nagyon finoman 

felülvizsgálatokat tud kezdeményezni a nyolcvanas években kialakított kritikai 

közvélekedésekkel szemben". (Szilágyi 1995, 15) Ennek a sikernek a biztosítéka azonban az 

az eljárás, hogy a művek történeti értékelése helyett Kulcsár Szabó a fentebb rekonstruált 

formai szempontok érvényesítésével egyidejűleg kritikai ítéletet is hirdet. 

Ez azzal is magyarázható, hogy Kulcsár Szabó mind értékrendjében, mind 

szemléletében, mind pedig történetileg szakítani kíván a múlt rendszerhez kapcsolódó kritikai 

és irodalomtörténeti paradigmákkal; „érdektelenségük" miatt nem hajlandó a korabeli 

kritikákra támaszkodni, le kíván számolni az „kodalmiságnak" a „valósághoz" fűződő 

bármiféle kapcsolatával, az irodalom történetét pedig Szerb Antal nyomán „személyek fölötti" 

folyamatként (Kulcsár Szabó 1994, 11) látja megírhatónak. Ez az igény véleményem szerint a 

rendszerváltást követő években jogosnak telrinthető, ám Kulcsár Szabó úgy kíván 

beleavatkozni az „irodalomtörténeti rendszerváltás" menetébe, hogy eközben az irodalomról 

szóló lehetséges beszédmódokat — úgy is, mint az irodalmi (hskurzus „hatalmi ágazatait" — 

nemcsak hogy nem választja le egymásról, hanem egymáshoz fűződő viszonyukat sem 

tisztázza. Hogy ez nem csupán Kulcsár Szabónak felróható hiányosság, hanem a 

rendszerváltás utáni irodalmi közélet „kortünete", azt már korábban Szilágyi Márton 

értékelése kapcsán láthatóvá vált. Kulcsár Szabó azonban azzal, hogy a kritikai ítéletek 

legitimitását egy elméleti előfeltevésben véli megalapozottnak — Barthes-tal szólva — 

„megtakarítja" azt az eljárást, hogy az irodalmi szövegeket szűkebben vagy tágabban 
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értelmezett kontextusuk függvényében értelmezze, és csak ezután értékelje azokat. (Barthes 

1996, 15-16; lásd még: Papp 1994, 54-55) 

A norma, melyet Kulcsár Szabó az értékelés során elismer és érvényesít — az 

,irodalmiság", a „szövegszerűség" és a „korszerűség" többé-kevésbé körülhatárolható 

használata mellett — a „világirodalmi minták mércéül vétele". (Kulcsár Szabó 1994, 13) Mint 

azt a második kiadás előszavában maga is megjegyzi: „Bizonyos, hogy tartózkodni próbált ez 

a dolgozat a magyar irodalom önelvűségének gondolatától, s innen nézve az is igaz lehet, 

hogy már-már túlzott mértékben. Nem vagyok bizonyos tehát maradéktalanul abban, hogy 

minden fejezetben megfelelő egyensúlyt sikerült tartanom ama két szempont összjátékában, 

ahol az irodalmi formák poétikai komponenseinek mindig nemzetközi, a közvetlen nyelvi 

megformáltságnak viszont a nemzeti irodalomra korlátozódó a története." (Kulcsár Szabó 

1994, 13) Vagyis az újonnan írt előszóban sem mond le a világirodalmi formák 

korszerűségének feltétlen előnyben részesítéséről: az „irodalmi formák poétikai 

komponenseinek" és a „közvetlen nyelvi megformáltságnak" úgy kellene egymáshoz 

viszonyulniuk, hogy a világirodalmi minták és a magyar irodalmi művek egyensúlyban 

álljanak egy olyan történeti periódus esetében, amikor az irodalomnak hivatalosan egy 

darabig egyáltalán nem, és később is alig létezett élő kapcsolata más nemzetek irodalmával.69 

Kulcsár Szabó Németh Lászlótól választott mottója, miszerint „nincs sürgetőbb, mint olyan 

értelemmel gondolkozni magyar alkotásokon, amely sok idegen művön is gondolkozott", nem 

jelenti feltétlenül egyben azt is, hogy a magyar irodalmat az „idegen alkotások" tükrében kell 

elgondolni. Vagyis a szocialista realizmus elvárását Kulcsár Szabónál a világirodalmi forma 

feltétlen értéke váltja fel — úgy, hogy eközben a kritikai ítéletnek a normához fűződő 

viszonya változatlan marad. Míg ez előbbi mozzanat, vagyis a világirodalmi norma átvétele 

egyértelműen kolonializációs lépésnek tekinthető, (Kiss 1999, 127) addig ez utóbbi — 

mármint a kritikai ítélet és az irodalomelméleti alapvetéshez egyidejűsége — egy olyan 

hibrid irodalomtörténeti attitűd kialakulását jelzi, mely tartalmi vonásait a „nemzetközi", 

főleg német eredetű irodalomelméleti teóriákból, szerkezetét azonban a magyar kritikai 

viszonyokból meríti. 

Ezzel kapcsolatban lásd: Fried 1994, 53; Kalmár 1998, 116-133; Mészáros 1996. 
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IRODALOMTÖRTÉNET TÖRTÉNETI TANULSÁGOKKAL 

Kulcsár Szabó szerint — még a második kiadás előszavában is — az irodalmi folyamatok 

alakulása adja irodalomtörténeti áttekintésének érvényét. Mint írja: „úgy látom, hogy élő 

irodalmunkban azoknak a fejleményeknek sokasodtak meg a jelzései, amelyek nem 

ellentétesek e könyv távlatérzékelésével. Sőt, nem hogy nem ellentétesek azzal, hanem inkább 

kifejezetten belül vannak a lehetséges—noha mindig kiszámíthatatlan — alakulás itt 

megrajzolt horizontján". (Kulcsár Szabó 1994, 19) Annak ellenére, hogy az előszóban is 

fenntartja, hogy értelmezését a magyar irodalom történeti alakulásának folyamata legitimálja, 

elismeri, hogy — amellett, hogy ő egyetlen szempontot érvényesít — az irodalomtörténeti 

áttekintés az övétől különböző nézőpontokból is felvázolható lenne: „Teljesen egyetértek több 

bírálóm ama megjegyzésével, hogy az irodalomtörténeti valóságot [!] többirányú nézetből 

kellene szemügyre vennünk. Ilyenkor ugyanis azt is láthatnánk, miben volt több és jobb Sánta 

és Sarkadi Aczél Tamásnál vagy Gergely Sándornál. Valóban, vannak minden irodalomnak 

olyan genetikus szempontjai, amelyek fölött nem szabad elsiklania az értelmezői tekintetnek." 

(Kulcsár Szabó 1994, 11) A „többirányú nézettel" szemben azonban fenntartásai vannak: „A 

két- vagy többirányú látással egyedül az a problémám, vajon találunk-e—a 

hagyománytörténés folyamatán kívül — olyan megbízható kilátópontot, amely szavatolni 

képes: nem mi fogjuk e többirányú olvasás horizontjait megnyitni. Mert amíg mi, az 

értelmezők felelünk e felnyitásokért, csak az eredmény rninősít bennünket: milyen 

hatékonysággal sikerült megszüntetnünk múlt és jelen alteritását." (Kulcsár Szabó 1994, 11-

12) Vagyis szerinte a végső ítéletet az értelmezés felett minden esetben az irodalom 

(integratív) története mondja ki. 

Ha egy pillanatra zárójelbe is teszem azt a kérdést, hogy mi vagy ki írja meg a magyar 

irodalom 1945 és 1991 közötti történetét, akkor is látni való, hogy ez az irodalomtörténeti 

módszer egyrészt csak látszólag kerüli az irodalomtörténeti folyamatok és a kontextusául 

szolgáló történelmi szituáció homogenizációját, (Kiss 1999, 141) másrészt nem kíván a kettő 

kapcsolatával számot vetni. Emellett „fenntartja az önreflexív kolonializáció kibúvójáf', (Kiss 

1999, 141) mivel hangsúlyozza a „többirányú nézet" lehetőségét. Kulcsár Szabó előszóbeli 

megengedő álláspontja és kötetének címe között azonban ellentmondás feszül: ,,[H]a 

szigorúan veszem a mondat szerkezetéből adódó jelentést, akkor a cím elején leledző 

határozott névelő megmásíthatatlanná tesz a címmel fedett eseményeket és csalhatatlanná a 

kinyilatkoztatót, a könyv szerzőjét: Kulcsár Szabó Emőt. A határozott névelő ugyanis azt 

sugallja, hogy ami a magyar irodalomban történt, annak egyetlen hiteles leírása létezik, 
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mégpedig az, amelyik itt található e könyvben." (Papp 1994, 53) A korábbiakban azokra az 

ellentmondásokra igyekeztem felhívni a figyelmet, melyek alapján kiderülhet, hogy Kulcsár 

Szabó „dolgozata csupán »egyik« lehetséges története a magyar irodalomnak", (Papp, 1994 

53) s mint ilyen, elméleti előfeltevésekhez, hozzájuk szorosan kapcsolódó — ám egyes 

esetekben reflektálatlan — kritikai ítéletekhez, a közvetlen kontextust kizáró 

irodalomszemlélethez, az irodalmi folyamatokat és a szövegértelmezést ily módon 

homogenizáló történetiség-felfogáshoz köthető. Ezek nem csupán a szerzőre, de a 

rendszerváltást követő évek irodalmi közéletére (vagy annak legalábbis egy részére) 

jellemzők. így nem maradt más hátra, mint hogy kritikám alapján megpróbáljam levonni a 

korszak — máig megírásra váró — irodalomtörténetével kapcsolatos tanulságokat. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az 1945 és 1991 közötti periódus irodalomtörténetének 

határait elsősorban politikai változások jelölik ki, úgy könnyen belátható annak 

szükségessége, hogy tisztázzuk a politikai rendszernek az irodalom intézményéhez fűződő 

kapcsolatát. Mint arra Kulcsár Szabó — ha mégoly ellentmondásosan is, de — rámutat: az 

irodalmi megszólalás feltételrendszerét nagyban befolyásolja a politikai „rendszerváltások" 

története. Ez a hatás akkor sem tagadható, ha az irodalomtörténeti "korszakok" határait nem 

jelöli ki egyértelműen a politika, s "a politikai és az irodalompolitikai cezúrák [s]em 

feltétlenül esnek egybe". (Kalmár 1993, 728) Az 1945 és 1991 irodalom történetének 

megírásakor többek között azért kell a szövegeket történeti kontextusukba helyezve 

értelmeznünk, hogy világosan áttekinthetővé váljon irodalom és politika kapcsolata. A 

szövegek és a kontextus egymásra vonatkoztatásával alkomatunk képet arról, hogy az adott 

időszakban milyen — akár egymásnak is ellentmondó — olvasatai és értékviszonyai léteztek 

egy-egy szövegnek. Hogyan fogadta az adott művet a kritika? Miféle konszenzus illetve vita 

alakulhatott ki a megjelenést követően? Mennyiben és hogyan befolyásolták ezek az irodalmi 

közbeszéd lehetőségeit? Hogyan határozhatjuk meg ezek alapján az aktuálisan érvényben lévő 

irodalmi és kritikai normákat? Milyen viszony tételezhető fel ezek alapján az irodalmi és más, 

a nyilvánosság szférájába tartozó beszédmódok között, beleértve más művészeti ágak 

publikus diskurzusát is? Hogyan használta fel és sajátította ki a politika az irodalmi 

szöveget — és az irodalmi szöveg a politikát — bizonyos célok elérése érdekében? M i 

jellemezte az irodalom és a politika változó — szoros, avagy lazább — kapcsolatát? Hogyan 

alakult ennek a kapcsolatnak a' dmamikája, illetve mi határozta meg a bekövetkezett 

változásokat? Ezek a meglehetősen általános kérdések nagyon gyakorlatiasnak tűnő formában 

is megfogalmazhatók: Mikor és hol jelenhetett meg egy szöveg? Melyik folyóiratban, kitől és 

milyen kritikák láttak napvilágot róla? Hogyan viszonyultak az értékelések a szöveghez az 
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adott kultúrkritikai közegben? Mik voltak ezeknek az értékeléseknek az előfeltevései és 

milyen „félreértések" vezettek viták kialakulásához? Hogyan alakították át ezek a viták (és az 

irodalmi szövegek, köztük a megjelent vagy lefordított kéziratban maradt „világirodalmi" 

alkotások) az hodalmi megszólalás lehetőségeit? Az intertextuális utalásokon kívül milyen 

szövegformáló tényezők vettek részt az irodalmi szöveg „beszédmódjának" 

meghatározásában? Melyik regényből készülhetett film? Mikor? Milyen módosításokkal? 

Hogy alakult a szereposztás, mikor volt a bemutató és kit díjaztak? Melyik dráma kerülhetett 

színpadra és hol, illetve melyiket lehetett „rádióra alkalmazni"? Kiknek a versei kerültek 

antológiába? Kitől szavaltak március 15-én, március 21-én, április 4-én, április 11-én, 

augusztus 20-án, október 7-én és melyik versét? Hogyan jelenhettek meg bizonyos politikai 

allúziók irodalmi szövegekben? Mi számított egyáltalán politikai utalásnak és ki tartotta 

ezeket annak? 

Ezek a kérdések első látásra nem tűnnek kifejezetten „irodalmiaknak", s ez szoros 

összefüggésben van azzal, hogy egyes — megjelenésük idején irodalminak tartott — 

szövegeket ma már csak nagyon kevesen tekintenének „irodalomnak". Az adott kontextusban 

azonban — és véleményem szerint ebben ragadható meg az 1945 és 1991 között született 

irodalmi művek történetisége — az irodalom politikához fűződő viszonya okán 

mindenképpen „az irodalom időbeli létmódjából" következnek. Nem állítanám persze, hogy a 

fentebb feltett kérdések — különösen az általánosságban megfogalmazottak — kimerítően 

megválaszolhatók, s a történeti rekonstrukció feladata maradéktalanul kivitelezhető: az egyéni 

és a kulturális emlékezet nyilvánvalóan mást és máshogyan őriz meg a múlt történéseiből,70 

arról nem is beszélve, hogy ennek a múltnak az emléke nem csupán szövegekben tárgyiasult 

formában létezhet, hanem a szóbeliség szintjén is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 

irodalomtörténeti közel- vagy félmúlt feldolgozásáról le kellene mondanunk: olyan munka ez, 

melyet éppen egyrészt „a történelem valamely éles vagy kevésbé éles fordulata", másrészt az 

„irodalom időbeli létmódja", illetve e kettő kölcsönhatásai tesznek szükségessé a jelenben. Ez 

a munka véleményem szerint megkívánja egyrészt az „irodalomtörténeti tények", úgymint az 

egyes művek és kritikák, állásfoglalások és értékelések időbeli rögzítését, másrészt ezeknek 

mint kontextusfüggő gyakorlatoknak az olvasatát. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy „a 

»művészet« és az »irodalom« fogalmait" — különösen az adott kontextusban — „nem 

7 0 Ezzel a nyilvánvaló tapasztalattal e sorok írója maga is szembesült. Az előző fejezetnek az Irodalommdornányi 
Intézetben 2002. november 6-án lezajlott vitáján Balassa Péter mellett többen is hangot adtak véleményüknek, 
miszerint az irodalompolitikai folyamatok vázolásakor én magam is meglehetősen másképp, és némileg 
leegyszerűsítve értékeltem a nyolcvanas években végbement változásokat, mint ahogy azt a korabeli szemlélők 
és résztvevők megélték. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a résztvevőknek konstruktív 
megjegyzéseikért. 
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tekinthetjük sem spontánnak, sem ártatlannak. A kulturális apparátus helytartóinak 

adományai, s mint az egyes műveket kulturális autoritással ellátó taktikaként kell őket 

értelmeznünk". (Sinfield 1998, 146) Mindeközben persze nem tekmmetünk el a jelentől sem, 

amikor — e folyamatok feltárása közben — mi is hasonlóan cselekszünk. A félmúlt 

irodalomtörténetének megírása így nem csupán az adott korszak irodalmi anyagának 

feldolgozását jelenti, hanem kritikáját is. Ennek a kritikának az igénye — mint azt Kulcsár 

Szabó könyve esetében lámattuk — már a kilencvenes évek kezdetén jelentkezett. A kritikai 

értékelés azonban csak a történeti anyag részletes feldolgozása után érvényesíthető, s 

megkívánja a jelen szempontjainak és a múltbeli folyamatok rekonstrukciójának 

elkülönítését: egy adott értelmezésből világosan ki kell derüljön, hogy mi az, ami az adott 

történeti kontextusra, illetve jelenkori megítélésére vonatkozik, valamint annak is, hogy a 

jelen nézőpontja hogyan viszonyul a korabeli viszonyokhoz. 

Mindezek fényében nem tartom valószínűnek, hogy az 1945 és 1991 közötti irodalom 

története megírható „egyszerzőjű, egyetlen szerzői egyéniséget tükröző, szempontjait 

következetesen alkalmazó korszakáttekintő monográfia" (Kabdebó 1993, 330) formájában. 

Nem csupán a hatalmas történeti anyag, az utalásrendszerek kuszasága, a történelmi 

változások és a különböző elméleti és kritikusi attitűdök tehetik hiteltelenné az egységes 

szempontrendszert érvényesíteni kívánó irodalomtörténeti áttekintést, hanem magának a 

feladatnak a természete is. Amennyiben nem csupán feldolgozásról, hanem átdolgozásról van 

szó (hiszen a megértés mellett a múlt átértékelése a tét), úgy véleményem szerint olyan 

kollektíván elvégzendő munkáról kell beszélnünk, mely egyben az irodalomelmélet és a 

kritika feladatainak, valamint egymáshoz és az irodalomhoz fűződő viszonyuknak az 

átgondolásával is együtt jár. Mivel az „hodalmi múlt" — és az azt feldolgozni kívánó kritika 

és az elmélet viszonyának — megítélése sem tekinthető egységesnek, eleve adottnak, és 

mindenki számára egyformán hozzáférhetőnek, ezért óhatatlan, hogy az 1945 és 1991 közötti 

periódus folyamatainak és jelenre gyakorolt hatásuknak az értelmezése is vitatott marad. Ezért 

válik szükségessé a múlthoz való viszony feltárása mellett magának a módszernek az 

átgondolása is. A rendszerváltás utáni irodalmi közélet történetének egyik epizódja, az 

úgynevezett kritika-vita ebből a szempontból akár tünetértékűnek is tekinthető, s mivel többek 

között Kulcsár Szabó Ernő könyvének utóéletével is összefüggésbe hozható, így a következő 

fejezetben ennek áttekintésére vállalkozom. 

Erről bővebben lásd a Kritikai kontextusok fejezet kontextusról kontextusra" című részét 

141 



C R I T I C I S M L T D . 

Az 1995-ös JAK Tanulmányi Napok előadásai nyomán kirobbant kritika-vita a rendszerváltás 

utáni magyar irodalmi közélet egyik legnagyobb horderejű eseményének tekinthető, s — mint 

azt bizonyítani igyekszem majd — hatásai a mai napig khnutathatók. A kezdetben szűk 

szakmai tanácskozásnak induló párbeszéd az előadások szerkesztett szövegét és a 

hozzászólásokat közlő Jelenkorban a Kulcsár Szabó Ernővel készített Népszabadság-interjú 

hatására az Elet és Irodalom hasábjain folytatódott, több addig fel nem szólaló érintett 

bekapcsolódásával. A kritika-vita egyrészt tehát a(z irodalmi mércével mérve) széles 

nyilvánosság miatt érdemel figyelmet, hiszen keretei között egy szakma képviseltette magát, 

ráadásul egy meglehetősen érzékenynek bizonyult téma kapcsán. A kérdés időszerűségét jelzi, 

hogy az már az 1993-as Debreceni Irodalmi Napok alkalmával terítékre került, ám az akkori 

tanácskozás résztvevői között nem alakult ki számottevő nézeteltérés: a később neuralgikussá 

váló viszonyt kritika és irodalomtudomány között meglehetősen egyöntetűen ítélték meg.72 Ez 

részben annak volt köszönhető, hogy a homogénebb közegben a felszólalók többsége akkor 

kritikusi minőségében beszélt a kritikáról. (Tornai 1994, 95) Azon túl, hogy a két konferencia 

összefüggéseit a később tárgyalt szövegszerű utalások is jelzik, a téma időszerűségére a 

debreceni vitaanyagból csak néhány elszórt megjegyzés alapján lehet következtetni: Gróth 

Gábor szerint például ,,mintha elméleti tanácskozásra gyűlt[ek] volna össze és nem a konkrét 

helyzet elemzése" lett volna a céljuk. (Gróth 1994, 81) A JAK Tanulmányi Napokon 

heterogénebb — ám mint látni fogjuk, teljes mértékben mégsem reprezentatív — összetételű 

kritikusi gárda képviseltette magát, s így az eltérő vélemények és a különböző álláspontok is 

élesebben artikulálódtak. Ennek megfelelően a kritika-vita újraolvasása kontrasztos képet ad a 

különböző kritikai elképzelésekről a kilencvenes évek elej érői-közepéről. 

Ez a kritikai szcénát a vita tanulsága szerint a rendszerváltás előtt elindult és később 

kikristályosodott kritikai és elméleti beszédmódok határozták meg. A vita akár ezek 

viszonyainak tisztázási kísérleteként is értelmezhető, hiszen központi kérdéssé az 

irodalomelmélet kritikai alkalmazásának lehetősége és szükségessége vált. Első ránézésre 

mintha éppen az irodalomelmélethez fűződő viszony alapján rajzolódnának ki azok a 

7 2 Lásd: Radnóti 1994a, 35-40; Bányai 1994, 43, 45; Csuhai 1994, 49-51; Lengyel 1994, 57-58, 59-60; Károlyi 
1994, 63; Keresztury 1994, 75; Radnóti 1994b, 76, 77-78; Mekis D. 1994, 86; Tőzsér 1996, 90-91. Az előadások 
szövegére — melyeket az Alföld 1994/2 száma közölt — a továbbiakban is utalni fogok, amennyiben azok 
érintkeznek a kritika-vita egyes momentumaival. 
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különböző elképzelések, melyek a vita idején meghatározták a kritikai beszédmódokat. A 

felkért előadók által írásos formában megjelentetett anyagok mindegyike73 a kritikára 

vonatkozó kérdést — nagyon különböző módon ugyan, de — az elmélet viszonylatában teszi 

fel. Hamar megindul e törésvonal mentén a vélt vagy valós szekértáborok megképzése a 

hozzászólásokban, s többen szóvá teszik a felek párbeszéd-képtelenségét. így nem csupán 

abban az értelemben van szó vitáról, hogy különböző álláspontokat ütköznek össze, hanem a 

szereplők — önmeghatározásaik és a viszonyrendszerek kialakítása révén — megrajzolják a 

korabeli kritikai közélet egy szeletét is. Ennek megfelelően ennek a fejezetnek az első 

részében arra törekszem, hogy a vita menetében kifejtett különböző álláspontokat — úgy is, 

mint kritikusi önmeghatározási törekvéseket — pusztán a vita szövegeire támaszkodva 

rekonstruáljam. A vitát folyamatában idézem fel, mert ahogyan Farkas Zsolt megjegyzi: a vita 

„[sjzerepeket oszt és erősít meg", s ,,miközben egyre inkább belekényszeríti a feleket 

(kezdetben esetleg nem olyan markánsan körvonalazott) pozícióikba, belekényszeríti őket 

abba is, hogy a (kezdetben esetleg még fel sem talált) legjobb érveket hozzák fel pozíciójuk 

védelmére". (Farkas 1996, 378) Vagyis érvek és pozíciók egybeesése és eltérése a vita 

menetében egyéni és csoportos identitásokat is kijelöl, s ezek — különösen a vita későbbi 

szakaszában — központi kérdéssé válnak. 

Éppen ezért a vitát két szakaszra bontom, s ebből csak az elsőt tárgyalom részletesen. 

Ennek több indoka is van. Elsősorban arról van szó, hogy a résztvevők érveiket, 

megszólalásmódjukat azokhoz az orgánumokhoz igazították, melyekben írásaik megjelentek. 

7 3 Bónus Tibor és Takáts József mellett Angyalosi Gergely adott még elő, ő azonban nem kívánta megjelentetni 
előadásának szövegét, és a továbbiakban sem szólalt meg a vita során. Igaz, később gyűjteményes kötetet 
jelentetett meg, (Angyalosi 1999) mely, ha áttételesen is, de kapcsolódik a vita központi kérdéséhez. A könyv 
hátsó borítóján Angyalosi saját kritikai tárgyú írásinak tétjét a következő módon határozza meg: „Az alapvető 
kérdés valójában mindig az: a kritikus, alá vállalja az elméleti »mezsgyéken« való bolyongást, konkrét 
bírálataiban miként sáfárkodik az elméleti felismerésekkel? »Aprópénzre« váltja-e azokat (amin az absztrakció 
irányába való ellaposítás műveletét értem, s ami nagyon rosszat tesz a kritikának és az elméletnek egyaránt)? 
Vagy a kritikát az elmélet próbakövének tartva a két terület termékeny, gazdagító egymásra hatását igyekszik 
elősegíteni, anélkül, hogy az egyik diskurzust alárendelné a másiknak? A kérdés eldöntését ezúttal az olvasóra 
hagyom." Angyalosi később is kitér a kritika-vita irodalomtudományi következményeire. Gács Anna Miért nem 
elég nekünk a könyv című kötetéről írott recenziójában áttételesen a kritika-vitára utalva fordulatként értékeli, 
hogy a szerző "az elméleti szempontokat legerőteljesebben (sokak szerint agresszívan) érvényesítő irodalmi 
beszédmódok [által] gyakorlatilag hozzáférhetetlenné tett" tabutémák értelmezésére vállalkozik. (Angyalosi 
2003, 915) Angyalosi megelégszik annak leszögezésével, hogy "ezeknek a »tabuknak« a kialakulása nálunk a 
nyolcvanas évek közepe táján kezdődhetett meg. Akkor számos érv szólhatott a folyamat elősegítése mellett; úgy 
látszott, hogy a magyar irodalomtörténeti és elméleti-kritikai diskurzusok korszerűvé emeléséhez 
elengedhetetlenül szükség van a szövegimmanencia elvének határozott érvényesítésére, akárcsak a szerző 
személyének és életrajzának zárójelbe tételére, vagy éppen a történeti-szociológiai-szociálpszichológiai 
szempontok tudatos eltávolítására". (Angyalosi 2003, 915) Ervelésem szerint a kritika-vita éppen arról 
tanúskodik, hogy Angyalosi összefoglalója nem teljes mértékben reprezentatív, amennyiben a 
"szövegimmanencia elvét" nem mindenki gondolta kiterjeszthetőnek a kritikai diskurzusra, s már annak idején is 
voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy "[a] »korszerű tudományosság« igénye amennyire jogosult szempont, 
annyira elvakulttá és dogmatikussá válhat, ha korlátlanul és nem pluralisztikusán alkalmazzák". (Angyalosi 
2003,915-916) 
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így a részletesen is tárgyalt Jelenkoros szövegekben javarészt értekezőkkel találkozhatunk, 

akik a kritika beszédmódja és feladata kapcsán elmozdulásként érzékelt tendenciákra 

reflektálnak. A megszólalás módja, az érvkészletek és a forma javarészt megfelelnek a 

szakmai vitákkal szemben támasztott elvárásoknak, s jól érzékelhető, hogy a kritika egy szűk 

szakmai közösség "belügye". Ezekhez a szövegekhez — kritikai összefoglalásuk után — a 

fejezet második részében fogok hozzászólni, azt a kritika-felfogást ismertetve, melyet az 

akkori vitából (és az azóta eltelt időszak magyar kritikai közéletéből) hiányolok, s amely 

mellett elkötelezettnek érzem magam. Ami a vita második etapját illeti: a különböző fórumok 

azzal, hogy más-más megszólalási keretfeltételeket biztosítottak, maguk is befolyásolták a 

vita menetét. így a Népszabadságban megjelent Kulcsár Szabó-interjúban, valamint az Élet és 

Irodalom cikkeiben már egy tudományterület kívánja magát reprezentálni a szélesebb 

közvélemény előtt, s ennek megfelelően a hangvétel és a tematika is inkább közelít a korabeli 

közéleti vitákhoz: a szakmai érvek háttérbe szorulnak, a személyes és a politikainak mondható 

kérdések kerülnek az előtérbe. így ezekkel kapcsolatban csak arra szorítkozom majd, hogy a 

Jelenkorban megjelent írásokhoz képest új témákat és érveket említem meg, illetve 

mellékletekben közlöm a kritika-vita hivatkozásai által kijelölt szociometriát. Mindeközben 

tisztában vagyok azzal, hogy ez a fejezet engem is óhatatlanul pozícionál a kritika-vita 

résztvevőihez képest, elfogultságaimmal együtt. Mentségemre legyen mondva, hogy ez az 

elfogultság — mint azt vélhetőleg az általam vállalhatónak tartott kritika-fogalom vázolása 

bizonyítja majd — nem a kritika-vitában megfogalmazott álláspontoknak, hanem csupán a 

résztvevők vitakxutúrájának szól. 

A SZAKMAI ÖNÉRTELMEZÉS K E R E T E I — K R I T I K A VERSUS 
ELMÉLET? 

A vitaindító tanulmányok különbségei már a felületes olvasó számára is nyilvánvalóak. Van 

azonban néhány hasonlóság, melyek közül a legfontosabb, hogy mind Bónus, mind Takáts — 

bár különböző előjellel — az irodalomtudományos beszédmódok viszonylatában igyekszik 

meghatározni saját kritikaeszményét. Ez azokra a történeti okokra vezethető vissza, melyekre 

mind a ketten reflektálnak. Ebből a szempontból a vita közvetlen előzményének is tekinthető 

az egy évvel korábban megrendezett Debreceni Irodalmi Napok, amennyiben mind Bónus, 

mind Takáts kapcsolódnak az ott kifejtett kritikatörténeti reflexiókhoz. Ezek közül Radnóti 

Sándornak a kritika-vitában is hivatkozott vitaindító előadását emelném ki, melyben a szerző 

144 



hangsúlyozza, hogy a különböző irodalomtudományi irányzatok a nyolcvanas években fontos 

társadalmi funkciót töltöttek be. Szerinte a különböző beszédmódok meghonosításának 

szándéka mögött "egy kényszerűen kritikai mezbe öltözött és a kritikát ezért ideologikus 

elemekkel terhelő politikai-világnézeti vita bírálata és az irodalomtudomány autonómiájának, 

függetlenségének megerősítése" állt. (Radnóti 1994a, 38) Mind Takáts, mind Bónus az ennek 

a helyzetnek a nyomán kialakult kritikai térképnek az értékelésére törekszenek, s ennek 
r . 

v 
megfelelően számolnak a különböző kritikai elképzeléseknek a rendszerváltás után átalakult 

helyzetével.74 Takáts egyrészt számításba veszi a különböző kritikai irályokat — az 

irodalomtudományos kritikát, a kritika eredeti, pallérozódásra visszavezethető fogalmát, a 

"kulturális alapozású" kritikát —, másrészt az irodalom és a hozzá kapcsolódó különböző 

intézmények, s a művelődéseszmény átalakulását is, míg Bónus az irodalomtudományos 

kritika és egy olyan, általa túlhaladottnak vélt kritikai gyakorlat viszonyára koncentrál, melyet 

tanulmányában többféleképpen — például "esztétista", "intencionalista", "produkció

központú" (Bónus 1996a, 87) —jelöl meg. Az így felvázolt különböző kritikai elképzeléseket 

aztán mind a ketten arra használják, hogy saját eszményük mellett hozzanak fel érveket. 

Mindehhez eltérő módszereket, hivatkozási keretet és fogalmakat használnak: az alábbiakban 

ezeket kívánom röviden vázolni. Mivel a Jelenkor a vitaindító előadásokat elhangzásuk 

fordított sorrendjében közli — s mint látni fogjuk, a sorrend jelentőséggel bírt a vita 

menetében —, ezért először az elsőként felszólalt Bónus Tibor tanulmányának érvelését 

foglalom össze röviden. 

Bónus írásának kitűzött célja, hogy a kilencvenes évekre kialakult kritikai 

„beszédformák szövegszerű összetettségét" vizsgálja, azok „diskurzivitását, elvárásrendjét és 

retorikáját érintő kérdés[ek]re" adjon válaszokat. (Bónus 1996a, 76) A meglehetősen általános 

és ambiciózus kérdésfeltevés után „egy adott mű értelmezéseinek halmazára szűkítp] 

vizsgálódásai[t]", (Bónus 1996a, 76) s ebben a halmazban véli felfedezni a kritika általános 

tendenciáit. A szöveg és vizsgált kritikáinak kiválasztása természetesen nem tekinthető 

véletlennek. A Nincs alvás! Bónus állítása szerint jelentős kötetnek tekinthető, mivel „Garaczi 

ezzel a művével került a kilencvenes évek irodalmában bizonyos értelmezői közösségek 
7 4 A kritika Radnóti által vázolt történeti alakulását részben Bónus is elismeri, igaz, a Radnótiétól éppen 
ellentétes előjellel, amikor Károlyi Csabáról azt állítja, hogy „ahhoz az értelmezői hagyományhoz kapcsolódik, 
mely a prózafordulat szövegeit az hodalmi autonómiaharc dokumentumának tekintette, vagyis a poétikai mellett 
szükségszerűen morális kontextusba is helyezte értelmező s értékképző eljárásait". (Bónus 1996a, 80) 
Mindketten feltételezik ugyanis, hogy a kritika bizonyos irányzatai a 80-as években fontos társadalmi funkciót 
töltenek be, ám míg Radnóti ezt a kritikának általában — így a tudományos köntösben jelentkező kritikának 
is — talajdonítja, addig Bónus a Károlyi Csaba által képviselt „értelmezői hagyományt" annak „morális 
kontextusa" okán elkülöníti a tudományos beszédmódoktól, s megtagadja tőle azt a szolidaritást, melyet Radnóti 
történetileg vállal a „tudományos kritikával". 
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kanonizációs törekvéseinek homlokterébe". (Bónus 1996a, 76) Bónus megítélése szerint 

ráadásul olyan szövegről van szó, mely nyitott, többféle értelmezői nyelv kérdései számára 

megszólítható alkotás". (Bónus 1996a, 76) Ennek alapján elvárható lenne, hogy Bónus az 

általa felállított kritériumok alapján — „a laitikusi szempontrendszer hozzáférhetősége", 

„interszubjektív megoszthatóság", „értelmező és értelmezett nyelv kölcsönhatása", „elemző 

érvelés" (Bónus 1996a, 75-76) — értelmezi és értékeh a különféle kritikai beszédmódokat, s 

eközben rámutat, hogy azok egyrészt hogyan „szólíthatják meg" Garaczi szövegét, másrészt 

hogyan helyezhetők el az általa felállított kritériumok alapján egymáshoz képest. 

Gondolatmenete azonban más stratégiát követ. Bónus leginkább arra kíváncsi, hogy a 

különböző kritikák „hogyan képzelik el az értelmezés műveletét", valamint „mit tételeznek fel 

az irodalmi mű létmódjáról s az irodalmiság mibenlétéről". (Bónus 1996a, 77) Annak ellenére 

követi Bónus ezt a módszert, hogy megjegyzi: „Megszokott jelenség, hogy a kritika terében 

az értékelésnek mindig nagyobb szerep jut, mint az elemző érvelésnek". (Bónus 1996a, 76) 

így Abody Rita, Bán Zoltán András, a legnagyobb terjedelemben elemzett Károlyi Csaba, az 

érintőleges kezelt Radnóti Sándor, Margócsy István, Babarczy Eszter, Szilasi László és 

Farkas Zsolt, vdamint Szirák Péter és Kulcsár Szabó Ernő írásainak értelmezési sorrendje 

Bónus szövegében egyben egy hierarchiát is takar: a tőle legtávolabb álló lmtikafelfogástól és 

irodalom-szemlélettől jut el a legközelebbiig. Ez a szerkezet akár egy jól felépített érvelésre is 

utalhatna, ha a szerző — mint azt a vele vitázó és mellette állást foglaló írások is kiemelik 

(Kulcsár-Szabó 1996, 278; Radnóti 1996, 280; Farkas 1996, 381), s részben maga is elismeri 

(Bónus 1996b, 561) — nem azt tűzné ki céljául, hogy bebizonyítsa: 

A nyolcvanas évek meghatározó kritikai beszédformája, amely a szolidaritás 
kontextusában alakította ki az alapját képező ellentételező logikát, eddig — 
legalábbis Garaczi esetében biztosan — kevésbé bizonyult dialógus-képesnek, 
hiszen voltaképpen önmaga reflexív folülvizsgálata nélkül ismétli a nyolcvanas 
évek hodalmi köznyelvén és szövegkörnyezetében rögzült elvárásait, miközben 
nem veszi észre, hogy az élő hodalmiság erre már csak "hallgatással válaszol". 
(Bónus 1996a, 87) 

Bónus kritikai törekvése több szempontból is tendenciózusnak tekinthető. Egyrészt a 

Radnótitól idézett és bírált kijelentés — mely a kritika közérthetőségét állítja fel maximaként 

— nem a Nincs alvás! egyik olvasatából, hanem a debreceni vitaanyagból való. Bónus ezt 

hozza kapcsolatba a Debrecenben szintén felszólaló Károlyi Csaba Garaczi-kritikájával. 

Bónus a közérthetőség kritériumát kifogásolja Radnóti érvelésében, mely szerinte 

kizárólagosságot von maga után. (Bónus 1996a, 79) Radnóti azonban az idézett szövegben 

nem a tudományosság vagy a tudományos nyelvhasználat ellen emel szót, hanem a kritika 
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mércéjeként alkalmazott tudományosság és a kritika terében alkalmazott tudományos 

nyelvhasználat ellen. Mint hangsúlyozza, „nem valaminő tudományellenesség nevében 

beszél[ek]". (Radnóti 1994a, 39) Ezt mutatja az is, hogy ha az nem „bizonyos gyámkodásra, 

sőt kisajátításra jelentett be igényt", akkor Radnóti üdvözli a tudományos korrekciót. 

Bizonyos esetekben véleménye szerint egyenesen kívánatos lenne a tudományos okfejtés, 

különösen ,,[h]a ez a tudomány bizonyos normáinak általánosítható és a bírálatban 

érvényesíthető kiterjesztését célozná, a fogalmi világosságot, az érvelés hipotetikus, induktív 

vagy hermeneutikus megalapozottságát, a tudható racionális szerkezetét, az állítások ésszerű 

ellenőrizhetőségét". (Radnóti 1994a, 37) Ezeknek a kritériumoknak egy része egybevág 

azokkal, melyeket Bónus a kritikával szemben támaszt. Nézeteltérés egy másik kérdésben 

figyelhető meg Radnóti és Bónus között. Radnóti Károlyi Csaba debreceni előadása kapcsán 

jegyzi meg, hogy az előző fejezetben elemzett irodalomtörténeti összefoglaló, Kulcsár Szabó 

Ernő munkája nem ismeri el a kritika 80-as évekbeli törekvéseit, többek között a Bónus által 

is bírált affirmatív, „beleérző" kritikát. (Radnóti 1994b, 78) Bónus ezek alapján — és 

vélhetően a Csipesszel a lángot (Károlyi 1994a) című kritikai kötet egyes szövegeire utalva 

— azt feltételezi, hogy „tapasztalhatók olyan kritikai törekvések, amelyek egy fölöttébb naiv 

és elavult hodalmi történetiség-felfogás alapján homogenizálni akarják a »nyolcvanas évek 

irodalmát«, hogy a tőle való »eltérésben« írhassák le a »kilencvenes évekét«". (Bónus 1996a, 

76) 

Bónus tehát nem csupán saját, szigorúan tudományosnak tekintett érveit működteti 

elemzésében, hanem arra törekszik, hogy a kritikának és az irodalomnak a(z ő saját 

tudományos keretei között értelmezett) történetét vázolva a tudomány nevében helyesbítéssel 

éljen az általa károsnak vélt kritikai folyamatok tekintetében. Ebből a szempontból 

tanulmánya megfelel a Radnóti által az irodalomtudomány hasznos feladataként megjelölt 

korrekciós törekvésnek. Bónus megítélése szerint azonban mind az irodalom, mind az 

irodalomtörténet — valamint az őket befolyásoló kritika — megítélése az irodalomtudomány 

illetékességi körébe tartozik. Ezt az elgondolást azzal az érvvel véli igazolhatónak, hogy az 

általa a kritika mércéjeként felállított kritériumoknak csakis és kizárólag az 

irodalomtudományos beszédmódok képesek megfelelni.75 Radnóti hasonlókat állít a 

7 5 Babarczy Eszter fogalmazza meg a konzisztencia, a kifejtettség, a fogalmi nyelv és a tudományosság, illetve 
az interszubjektivitás kapcsán ezt a kritikát. Véleménye szerint Bónus összekeveri az utalási tartományokat 
irodalomtudomány és kritika vonatkozásában. Babarczy szerint „a kritikában másfajta konzisztencia érvényesül, 
mint a tudományban, nem annyira fogalmi, mint inkább egy látásmód konzisztenciája", s ennek megfelelően a 
tudományos prózában bevett „didaktikus séma" „az irodalomkritikában nem teszi lehetővé, hogy az olvasást 
folyamatában, élményszerűségében, váratlan fordulataival és kudarcaival együtt mutassuk be". (Babarczy 1996, 
374) Továbbá kifejti, hogy „fogalmi nyelv" „nem értelmezhető instrumentálisán", s az esszéisztikus nyelv 
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mdománytól elhatárolt, de általa belülről támogatott kritikáról, amikor kritikus és tudós 

"perszonáluniójáról" beszél. (Radnóti 1994a, 38) Bónus szerint azonban 

csakis egy olyan értelmezői magatartás tud produktívan párbeszédre lépni ezekkel 
a szövegekkel, amely — alkalmazkodván ezek derűs bizonytalanságához — képes 
lemondani a modemség tragizáló és esztétista eszményeiről, s a befogadás során 
kitenni magát egy olyan tapasztalatnak, melynek történésében a "nagy 
elbeszélések" lezárulásának és a szemiózis végtelen szabadságának felismerése 
nem veszteségként, de éppenhogy alkotó nyereségként nyilvánul meg. Az 
ezredforduló kritikájában egyre több jel mutat arra, hogy ez nem olyan lehetetlen 
kihívás, és ugyanakkor olyan felszabadító erő, amely rendkívül sokféle hang 
produktív összjátékát teszi lehetővé. (Bónus 1996a, 93) 

Bónus végkövetkeztetésének retorikája és szóhasználata alapján arról is kép alkotható, hogy 

hogyan képzeli el (a nem tudományos) kritika és (a kritikai feladatok ellátására aspiráló) 

irodalomtudomány történetileg bemutatott és Merarchizált viszonyát, úgyis mint a kritika 

"többszólamúságát". A „lemondani", „lezárulás", „felismerés", „veszteség" és „nyereség", 

illetve az „ezredforduló" és „felszabadító erő" kifejezések olyan történeti cezúrára utalnak, 

melynek időben távolabbi oldalán a meghaladott nem tudományos kritika, közelebb eső felén 

pedig az irodalomtudomány azon irányzatainak egyetlen „értelmezői magatartás" formájában 

megnyilvánuló „produktív összjátéka" áll, melyekre a „befogadás" és a „szemiózis" szavak, 

valamint az írás által egyetértőleg hivatkozott szövegek utalnak. Mintha Bónus érvelése 

kapcsán az a vád köszönne vissza, mellyel a "beleérző" kritikát illeti, hiszen maga is "egy 

fölöttébb naiv és elavult [nodalmi] történetiség-felfogás alapján" akarja 'nomogenizalni" a 

nyolcvanas évek kritikatörténeti fejleményeit, "hogy a tőle való »eltérésben«" írhassa elő a 

"kilencvenes évek" kritikai dogmáit Az előadások hallgatóságához, a kritika-vita szerzőihez 

és közönségéhez hasonlóan ebből az összefoglalóból e sorok olvasóinak is Takáts Józsefnek a 

tudományos kritikusról szóló leírása juthat az eszébe. Nem tartom valószínűnek, hogy ez akár 

saját utólagos nézőpontomnak, akár Takáts szövege iránt (egyébként nem titkolt) 

elfogultságomnak köszönhető. Mint azt többen megjegyzik a vita során: ,,[b]ár a két szöveg 

— explicite — nem utal egymásra, nyilvánvaló volt, hogy az általuk teremtett kontextus 

révén egymást is »olvassák«". (Kulcsár-Szabó 1996, 275) A továbbiakban vita csupán 

viszonyuk mibenlétéről folyik, s erre Takáts gondolatmenetének vázolása után bővebben is ki 

fogok majd térni. 

Takáts Bónussal ellentétben nem egy adott szöveg olvasatainak, hanem az általa 

érzékelni vélt kritikai status quo egy szegmensének bírálatára vállalkozik. Bónus övét 

kritikaüag hatékonyabbnak bizonyul, hiszen a tudományos nyelvhasználat „csak az azonos tudományos 
dialektust beszélők kicsiny körén belül" áttetsző. (Babarczy 1996, 375) 
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megelőző előadása a JAK napokon akár ennek a szegmensnek az illusztrációjaként is 

szolgálhatott. Takáts tanulmányának három fő célja alapvető módon érinti az 

irodalomtudományos beszédmódok kritikában való jelenlétét, így Bónus írását is. Mint írja, 

„az elméleti belátás és a gyakorlati tudás szerepét szeretné megvizsgálni a kritikaírásban", 

majd ezek alapján „érveket szeretne felhozni az (irodalom)tudományos kritika ellen", mellyel 

„saját kritika-fogalmát kívánja szembeállítani". (Takáts 1996a, 67) Ebből a három 

célkitűzésből az első kettő kapcsolódik egymáshoz. Takáts érvelése szerint ugyanis „a kritikus 

tevékenysége közelebb áll a szerkesztőéhez, mint az irodalomtudóséhoz, ugyanis míg az előző 

két tevékenységben döntő mozzanat az értékelés, addig az utóbbiéból el is maradhat". (Takáts 

1996a, 67)76 Takáts a kritikának az irodalomtudománytól való elkülönítése mellett érvel. 

Először kulturális jelenségként izolálja az irodalomtudományos indíttatású kritika 

elharapódzását, melyről megállapítja, hogy „manapság oly sok híve van a fiatalabb 

generációkhoz tartozó kritikusok körében", (Takáts 1996a, 67) majd érveket kíván felhozni 

amellett, hogy ez a helyzet nem kívánatos — akár irodalomtudományos szempontból sem. 

Ugyan érvelését a gyakorlati és elméleti tudás kritikai hasznának felmérésével kezdi, a logikai 

sorrend ok-okozati viszonyt sugall célkitűzéseinek első két pontja között: azért lehet szükség 

a gyakorlati és elméleti tudás szétválasztására és a kritika területén betöltött szerepük 

felmérésére, mert a kritika egyes területein nem kívánt jelenségek érzékelhetők. Mindezek 

alapján egyetértek Kulcsár-Szabó Zoltánnal, aki megjegyzi, hogy Takáts írását hiba volna 

„pusztán »nem-tudományosként« olvasni", (Kulcsár-Szabó 1996, 275) annak ellenére, hogy a 

tudományos kritika ellen emel szót, s annál is inkább, mivel tudományosnak tekinthető 

érveket sorol fel a tudományos kritika ellen. Ahogyan ő fogalmaz a technikai tudás kapcsán, 

az irodalomelméletet is ide sorolva: az „elsősorban nem az értékelés mozzanatában játszik 

szerepet, hanem abban az érvelésben, amely alátámasztja azt". (Takáts 1996a, 71) Ez a 

kijelentés minden bizonnyal vonatkozik az ő írására. 

Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy Takáts érvelésének kiindulópontjában az 

utoljára vázolt saját kritika-fogalom áll. Mint írja, a kritika meglehetősen hagyományos 

elképzeléséhez ragaszkodik, melyet a pallérozódás szóval igyekszik leírni. (Takáts 1996a, 72-

73) Ennek megfelelően — mint ahogy azt Margócsy István kiegészítése után maga is 

megerősíti (Takáts 1996b, 568) — a kritika feladatát abban látja, hogy az 

7 6 Ehhez hasonló álláspontot fogalmaz meg Károlyi Csaba is, amikor a debreceni tanácskozáson a következőket 
mondja: „a szerkesztői munka — akár könyvkiadói, akár lapszerkesztési tevékenység — is kritikai 
tevékenység". (Károlyi 1994, 63) 
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mondja meg, melyik művet, milyen szempontok alapján talál fontosnak s mások 
számára ajánlhatónak, hogy arról beszéljen, értékválasztásait hogyan s milyen 
érveléssel tudja igazolni, hogy bemutassa, milyen irodalmi hierarchiát tud 
egyáltalán és aktuálisan elképzelni (s rninek alapján!), hogy elmagyarázza, milyen 
tágabb (történeti, poétikai és aktuális) kontextusban tudja elhelyezni az adott mű 
megoldásait és jelentéseit, hogy szemléltesse, milyen olvasási stratégiával véli 
leginkább megközelíthetőnek az épp érintett művet. (Margócsy 1996, 474) 

Azzal, hogy egy ilyen kritika-elképzelés mellett kötelezi el magát, Takáts „egyben egy 

kulturális eszményhez, a társadalomnak egyfajta hierarchikus szemléletéhez és egy 

személyiség-felfogáshoz is ragaszkodik", (Takáts 1996a, 73) s ezek keretein belül tulajdonítja 

a kritikának a fenti funkciót. Érvelése szerint ezt a szerepet nem képes betölteni az 

irodalomtudományos kritika. Fontos hangsúlyozni, hogy Takáts — első körben legalábbis — 

nem mondja meg, hogy az érvelés alátámasztásától eltekintve általában milyen szerepet is 

szánna az irodalomtudománynak. Gondolatmenetének második része így csupán arra 

szorítkozik, hogy — ahogyan később ő maga fogalmaz — a tudományos Imtikus 

„karikatúrájának" (Takáts 1996b, 564) megrajzolása révén tézisét alátámassza. 

Ennek a karikatúrának a főbb vonásai a következők: a tudományos Imtikus „saját 

ítélőképességének az erejét abban az elméletben, módszerben, szótárban látja, amit 

megtanult"; „úgy véli, hogy egy új módszer mindig előnyben részesítendő egy régivel 

szemben"; tudományos frazeológiája ,,[ö]nmegerősítő retorikai, ideológiai elem egy olyan 

szellemi közegben, amely értéknek tekinti mind a tudományosságot, mind a korszerűséget", s 

ennek megfelelően „[hjajlamos haladásként felfogni az irodalmat, mert úgy fogja fel a 

tudományágát is". (Takáts 1996a, 69-71) Takáts vádjait érdemes pontról pontra követni. Az 

elmélet-módszer-szótár szentháromsága ellen azzal a kifogással él, hogy a tudományos 

kritikus ezek „alkalmazását úgy képzeli el, mint egy újonnan megtanult bonyolult játék 

szabályrendszerét, amely önálló, önmagában teljes, ugyanakkor megtanítható/megtanulható". 

(Takáts 1996a, 70) Vagyis azt rója fel a tudományos irányultságú kritikának, hogy önmagát 

történetileg is változó tárgyától és kontextusától függetlenül igyekszik definiálni. Ez egyrészt 

nem felel meg a kritikával szemben támasztott követelményeknek, hiszen az 

irodalomtudományos kritika ezek szerint egyáltalán nem reflektál mindenkori helyzetére, s 

így figyelmen kívül hagyja saját normáltudományi mivoltát, vagyis azt, hogy „egy-egy 

elmélet/iskola bizonyos értelemben maga teremti meg a problémáit, amelyeket meg kíván 

oldani". (Takáts 1996a, 70) Részben ennek az önreflexiónak a hiányából következik az 

„avantgárd beállítottság" (Takáts 1996a, 70) vádja, amennyiben a tudomány korszerűségének 

igénye egy sajátos „szellemi közegben" virágozhat, ahol a tudomány képviselői az irodalmat 
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az irodalomtudomány mintájára haladásként gondolják el. így Takáts számára a kritika 

tudományosságával kapcsolatos kérdés — vélhetőleg a kritika feladatával egyetemben — 

„szociológiai", „tudásszociológiai" természetű. (Takáts 1996a, 70; Takáts 1996b, 567) Érvei 

ennek megfelelően nem irodalomtudományos kijelentésekkel vitatkoznak, s az 

hodalomtudományos érvelés létjogosultságát — vagyis inkább hasznosságát — a kritika 

intézményén belül vitatja. 

Bónus és Takáts szövegei — alapvetően eltérő módon ugyan, de — kijelölik a vita 

további menetében szélsőségként aposztrofált álláspontokat, melyek így már a Jelenkor 

hasábjain is megjelennek. Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy míg Bónus képviselheti 

a Takáts által "tudományosként" leírt kritikust, addig Takáts — Kulcsár-Szabó Zoltán és 

Bónus véleményével szemben (Kulcsár-Szabó 1996, 275; Bónus 1996b, 555) — nem 

tekinthető a tudományellenesség képviselőjének, s az sem mondható el róla, hogy a Kulcsár-

Szabó Zoltán által vázolt módon kritika és teória „egymást kizáró viszonyát" idézné meg. 

(Kulcsár-Szabó 1996, 275) A Jelenkorban megszólalók közül ez utóbbi álláspontot 

egyedüliként Bikácsy Gergely tartja elfogadhatónak. Erre utalhat az is, hogy Margócsy István 

„megrázó víziójában" „a paradigmáját vesztett emberi nem felett sajnálkozó szentimentális 

hodalomtudós" kifejezés Bónusra, a ,,minőségérzék hiányában az irodalomtudományt a 

filozófiába visszautasító" megjelölés pedig Bikácsyra utal. (Margócsy 1996, 471) A 

szélsőségek megítélésével kapcsolatos ellentmondások részben abból adódnak, hogy már a 

Jelenkor szövegeiben is megfigyelhető: a v i t á z o k egy része az általa elismert értelmezési és 

önértelmezési kereteken belül marad, s ennek megfelelően a kritika és az elmélet viszonyát 

vagy teoretikus kérdésként, vagy pedig egy tágabb kulturális összefüggésben értelmezi, illetve 

a kérdés megközelítésének lehetséges szempontjait elmélet és kritika szembeállítása mentén 

hierarchizálja. Kulcsár-Szabó Zoltán azon fáradozik, hogy kimutassa kritika és teória elméleti 

kapcsolódási pontjait, s eközben az elméletet — „»metakritikai« vonásai miatt" (Kulcsár-

Szabó 1996, 275) — a kritika fölé rendeli. Radnóti Sándor „tartalmi jellegű" (Radnóti 1996, 

280) fenntartásait hangoztatja Bónus kritikai manővereivel kapcsolatban, s eközben nem 

elméleti, hanem kritikai ellenvetésekkel él az érvelésnek tulajdonított szándékkal szemben. 

Bikácsy egyszerűen kritikai ítéletet hirdet az irodalomtudomány felett. Babarczy Eszter — 

mivel kritikusi minőségében érte bírálat — levelében „kritikusi hitvallását" (Babarczy 1996, 

373) ismerteti Bónussal, s eközben a másiknak a kritikára vonatkozó kritériumait bírálja 

szövegével és annak hivatkozásaival elméletileg is összevetve. Farkas Zsolt tudományos 

utalásokkal teletűzdelt esszéisztikus kritikát ír az immár nyomtatásban is elkeresztelt kritika-
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vitáról. Ezeket követi Margócsy Istvánnak a szélsőségektől óvó és a vitához kiegészítésekkel 

szolgáló toulmánya, majd az előadók válaszai. 

Az alábbiakban az utalások áttekintése gyanánt, az előadók válaszaiból kiindulva 

szeretném röviden összefoglalni újra a Jelenkor hasábjain kibontakozott vita érveit. Erre azért 

lehet szükség, mert a hozzászólók ugyan nem terjesztik ki számottevően az utalásrendszert, a 

vitaindító tanulmányok szerzőit mégis arra késztetik, hogy — érvelésüket némileg 

finomítva — álláspontjukat még pontosabban kifejtsék. Különösen így van ez Bónus 

válaszának esetében, hiszen míg Takáts csak azokra az írásokra reagál, melyek közvetlenül 

utalnak tanulmányára, addig Bónus a vita majdnem minden egyes szövegével behatóan 

foglalkozik, s igyekszik hozzájuk fűződő viszonyát tisztázni. Ráadásul a lap a válaszok 

közlésével a vitát a maga részéről lezártnak tekintette, s ezért azok tekinthetők akár a szerzők 

végleges álláspontjának is. Ezt az is alátámasztani látszik, hogy a vita következő szakaszában 

Takáts Józsefen kívül a Jelenkorban megszólalók közül senki sem érezte szükségét annak, 

hogy a vita későbbi szakaszában megszólaljon, s Takáts írása is inkább csak ismétli korábban 

kifejtett álláspontját, s a gesztust, hogy a vita időközben felkorbácsolódni látszó indulatait 

csillapítsa. (Takáts 1996c, 7-8) 

N Y E L V E K , HA TALÁLKOZNAK 

Bónus válaszadó tanulmányának címe — "A(z ön)megértés esélye" — azt sugallja, hogy a 

szerző kísérletet tesz a tanulmányára érkezett válaszok megértésére, s ezzel saját 

álláspontjának tisztázására, hiszen ahogyan hangsúlyozza: "a másság megértésére tett kísérlet 

végső soron az önmegértés esélyeit növeli meg". (Bónus 1996b, 555) Tanulmánya ezért saját 

kritikusi szerepének a hozzászólások tükrében történő önmeghatározási törekvéseként is 

olvasható. Bónus ezzel kapcsolatban néhány erős állítást fogalmaz meg. Először is: saját 

irodalomtudományos kritikusi attitűdjét egyáltalán nem tartja "avantgárd" hevületűnek. 

Véleménye szerint ugyanis Takáts bírálata — a vitapartner ezzel ellentétes értelmű 

kijelentésével szemben (Takáts 1996a, 67) — "az irodalomtudomány vezető irányzataira" 

vonatkozott. (Bónus 1996b, 555) Éppen ezért tartja Takátsot a "tudományellenes álláspont" 

képviselőjének, (Bónus 1996b, 556) magát pedig olyan kritikusnak, akire efféle bírálat nem 

vonatkozhat. Véleménye szerint mivel Takáts bírálata nem áll meg az irodalomtudomány 

viszonylatában, így az általa képviselt irodalomtudományos kritika esetében sem. Ha mégis, 

akkor Takáts következtetéseit vélhetőleg "a dekonstrukció némely hazai képviselőinek 
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írásműveit olvasván fogalmazta meg".77 (Bónus 1996b, 555-556) Bónus valamiféle 

folytonosságot feltételez saját irodalomtudományos kritikusi tevékenysége és az általa is 

megnevezett de Man, Derrida, Jauss és Barthes munkássága között, elvileg is elvetve a 

nagyrész nemzetközivé lett elmélet és a honi kritika lehetséges különbözőségét, elmosva a 

funkciójuk, olvasóközönségük, megjelenési formájuk és műfajaik által kijelölt, valamint a 

kulturális kontextusból adódó határokat.78 Teszi mindezt annak ellenére, hogy saját 

álláspontját később — Babarczy Eszternek szóló válaszában — "kontextuahstaként" 

aposztrofálja. (Bónus 1996b, 557) 

Bónusnak ez a második erős kijelentése már csak azért is figyelmet érdemel, mert 

ezzel ellentétes véleményt fejt ki, amikor az értelmezést pusztán "nyelvek találkozásaként" 

határozza meg, s az értelmezés "sikerét" a "találkozás" "eredményességének" felelteti meg. 

(Bónus 1996b, 556) A megértésnek ez a leírása érdekes módon kapcsolódik a kontextus általa 

használt fogalmához, ugyanis azt feltételezi, hogy a másik kijelentését "»saját« diskurzusaink 

szükségszerűen mindig a saját kontextusukba helyezik át". (Bónus 1996b, 557) Ez egyben azt 

jelenti, hogy Bónus szerint a másik szövegének megértésekor szükségszerűen teldntünk el 

kijelentésének eredeti kontextusától, amennyiben persze az nem azonos a miénkkel. Ez az 

elméletiként felállított tétel aztán érvelésében a Babarczy Eszter ellen felhozott egyik vádként 

köszön vissza, aki Bónus szerint "sohasem a mondatai[m]ra hagyatkozik, hanem a 

dolgozat[om]ból egy-egy önkényesen kiragadott, s így szövegbeli értelemösszefüggésétől 

megfosztott fogalommal kapcsolatos állásfoglalását ismerteti". (Bónus 1996b, 557) Babarczy 

nem jár jobban Takátsnál: Bónus először egyetlen kijelentésén "szemlélteti" a neki 

tulajdonított olvasási módszert, majd szövegét ürügyül használva elméletileg ismerteti saját 

nézeteit a kettejük vitájában felmerült kérdések közül három kapcsán. Babarczynak a 

hermeneutikára, a konzisztenciára, a kifejtettségre, a fogalmi nyelvre és a tudományosságra, 

valamint az interszubjektivitásra vonatkozó gondolatmeneteiből Bónus csak a konzisztencia 

metaforájára, a szöveg poétikai megoldásával kapcsolatos érvekre és a recepcióesztétika 

fenomenológiai indíttatásának kitételére tér ki. Ráadásul egyáltalán nem méltányolja azt a 

tényt, hogy Babarczy kritikájára írott válasza nem vitázni kíván vele, hanem — mint ahogy 

7 7 Bónus ezzel a retorikai fordulattal — a vitában meg nem szólaló — szegedi Dekon-csoportot kívánja Takáts 
kritikájának célpontjául beállítani, s egyúttal el is határolja magát tőlük. 
7 8 Ezzel kapcsolatban fogalmazza meg Kulcsár-Szabó Zoltán azt a szerénynek tünő óhajt, hogy amikor „a 
korszerű elméletek átsajátításának első eufóriája lassan elmúlik, érdemes volna avval is szembenézni, hogy mivé 
váltak ezek a teóriák magyar kézen". (Kulcsár-Szabó 1996, 279) Bár Kulcsár-Szabó szerint Bónus abszolválná 
az elmélet fordításának tesztjét, ezt nem az adott magyar kontextus, hanem a Bónus által hivatkozott elméleti 
szerzők hitelesítenék. A kritika-vita egyébként tekinthető a Kulcsár-Szabó által hiányolt szembenézés egy 
állomásának, hiszen Takáts nem véletlenül szűkíti megjegyzéseinek érvényét egy többé-kevésbé jól 
körülhatárolható csoportra, az „(irodalom)tudományos" elkötelezettségű, „fiatalabb generációhoz tartozó 
kritikusokra". (Takáts 1996a, 67) 
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azt Bónus rosszallóan megjegyzi: "gátat emelve egy beszélgetés elé" — saját "kritikusi 

hitvallását" ismerteti, (Bónus 1996b, 557) s ezt kívánja viszonyba állítani Bónus írásával. 

Annak ellenére tehát, hogy Babarczy nem pusztán elméletileg kíván vitába bocsátkozni 

Bónussal, hanem az általa (is) fontosnak tartott, a kritikaírásban érvényesítendő 

kritériumokhoz kíván hozzászólni, vitapartnere egyértelműen rosszindulatúnak minősíti a 

személyes jó viszonyra apelláló "levelet". 

Pedig Babarczy fontosnak tűnő kiegészítésekkel szolgál Bónusnak a kritikával 

szemben támasztott követelményeihez. Ezek közül a legelső —- és talán a legfontosabb — 

, hogy a konzisztencia és kifejtettség tekintetében elnézőbbnek mutatkozik Bónusnál, s a 

különböző kritikai nyelvek széles regisztereken belül mozgó többszólamúságát ismeri el — 

Bónus "kedvenc tudományos szerzőjére", Roland Barthes-ra hivatkozva. (Babarczy 1996, 

373) Majd elfogadva Bónusnak azt a kitételét, hogy "ha már értelmezés a kritika, legyen 

értelmezés: diskurzív, követhető, hozzáférhető", azt veti vitapartnere szemére, hogy szerinte 

ennek pusztán a "tudományos próza", s annak "műfajain belül is csak a Jauss- és Iser-féle 

fenomenológiai indíttatású recepcióesztétika" felelhetne meg. (Babarczy 1996, 373) Vagyis 

Babarczy elsődlegesen nem azt kifogásolja, hogy Bónus — ellentétben a viszontválaszában 

hangoztatott nyitottsággal — nem ismer el más mércét, mint a tudományos próza 

konzisztenciáját, hanem hogy ezt elméleti elfogultsága mentén alkalmazza. Babarczynak 

igaza lehet ebben, hiszen Bónus válaszában sem tesz másként: Jaussra, rajta keresztül 

Humboldtra, majd Derridára hivatkozva "metaforizálja" a konzisztencia elvét, melyről azt 

állítja, hogy "egy nyelvjátékban létrejövő nyelvi összetarthatóság jelölésére szolgál", s mint 

ilyen, egy adott kontextusban sem "referencializálható" a nyelv "előttre", hiszen "[njemcsak a 

»diskurzus«, de a »kontextus« sem más, mint metafora, amely más metaforák 

jelentésösszefüggésében nyerhet behatároltabb referenciát". (Bónus 1996b, 557-558) Bónus 

hű marad saját tudományos kritériumaihoz, ám hogy konzisztens-e, arról egy kicsit később. 

Ennél sokkal fontosabb, hogy Babarczy válaszával szemben ezek a tudományos elvek nem 

vitaképesek, hiszen ő a konzisztencia kapcsán nem elméleti teorémák igazságát kéri számon, 

hanem ezek következetes alkalmazását kérdőjelezi meg Bónus kritikájában. 

Más a helyzet, ha elméletinek nevezhető kérdésekről van szó. Bónus Babarczy 

elméleti jellegű felvetéseire egyáltalán nem, vagy csak igen nagyvonalúan válaszol. Nincs 

mondanivalója Babarczynak Gadamer hermeneutikájára vonatkozó megjegyzésére, miszerint 

"a valóságvonatkozások, a mimetikus elemek, az élmény-magvak kereséséért vagy 

felidézéséért" bajosan lehet "a hermeneutika dialogikusság-fogalmára hivatkozva" elítélni a 

kritikát. (Babarczy 1996, 374) A recepcióesztétika "fenomenológiai indíttatását" is fonák 
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módon kérdőjelezi meg. "Csupán" csak annyit enged meg, hogy "Iser olvasáselmélete" 

"jórészt Ingarden irodalom-fenomenológiai vizsgálatait értelmezi át, s maga Iser későbbi 

könyveiben is ragaszkodik egy fenomenológiai szókincs átfunkcionalizálásához". Majd 

Jaussról szólva megjegyzi, hogy "inkább elhatárolódik, mint kapcsolódik Ingarden bizonyos 

fogalmaihoz", ám "annyiban kapcsolható a fenomenológiához, hogy magyarul is olvasható 

elhíresült tanulmányában a »Horizonrwandel« fogalmát Husserlre hivatkozva vezeti be". 

Mindezek tükrében erős állításnak tűnik, hogy "tévedés" lenne Babarczy állítása, miszerint a 

recepcióesztétikát "áthatná" a fenomenológia. (Bónus 1996b, 559) Mintha Babarczy és Bónus 

esetében nem beszélhetnénk "nyelvek találkozásáról", hiszen a kontextusok folyamatos 

elcsúszásban vannak. Babarczy a tudományos kritikára személyes hangvételű hitvallással 

felel, melyben egymástól jól elkülönítve kritikai és tudományos érvek szerepelnek. Bónus 

ezekre úgy válaszol, hogy a kritikai jellegű felvetésekkel elméleti teorémákat állít szembe, 

míg az elméleti meglátásokra érdemben nem felel. 

Hasonló stratégiát követ Bónus Radnóti Sándornak adott viszontválasza esetében is, 

amikor két ponton vitába száll vele. Radnóti bizonyos elméleti tézisek gyakorlati alkalmazását 

vitatja, amikor arra keresi a választ, hogy "nem működik-e holmi kicsinyesség abban az 

eljárásmódban, amely vitapartnereit — a tanulmányíró által választott diskurzus 

szempontjából — hibákon akarja rajtafogni". (Radnóti 1996, 280) Bónus Radnóti kifogását 

teljes mértékben figyelmen kívül hagyva elméletileg kívánja cáfolni Radnóti érvelésének két 

sarokpontját. Az elsőt, miszerint a kritika "[íjtéletét nem objektívvé, hanem általánossá akarja 

tenni", (Radnóti 1996, 281) Bónus azért vitaija, mivel szerinte "minden ítélet általánosságra 

törekszik, még az is, amelyik a tudomány valamely irányzatának nyelvén szól". (Bónus 

1996b, 559) Bónus azonban — Radnótival ellentétben — nem tesz különbséget az 

általánosságra és objektivitásra törekvő kijelentések között, s így éppenséggel semmit nem 

mond a tudományos kritika megállapításainak objektiváló tendenciáiról. Radnóti azonban — 

aki nem csupán az általános kijelentések nem valódi részhalmazaként tekint a tudományos 

ítéletekre — épp a fenti különbségtétel alapján fogalmazza meg azt a bírálatát, miszerint "ha a 

tudományos elemzés mükritikának képzeli magát [ . . . ] , akkor óhatatlanul, már a tudományos 

nyelv kényszere okán is, »egy magántermészetű preferenciát, az ítéletünket« azaz 

ízléspreferenciánkat, ízlésítéletünket objektívvé teszi". (Radnóti 1996, 281) Bónus ezzel 

szemben csak kétféle kritikusi ítéletet ismer (el): a "kritikusi tekintély kinyilatkoztatását" és 

az "objektivált ítéleteket". (Bónus 1996b, 559) Bónus szerint az első esetben a 

megnyilatkozás érvényét a kritikus által hivatkozott szaktekintélyek, ahogy Szilágyi Márton 

kifejezését használva fogalmaz, a "rituális névsorolvasás", míg a második esetben a 
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tudományos érvelés biztosítja. Radnóti kifogása egyáltalán nem érinti az első, annál inkább a 

második esetet: "A tudós-kritikus (ha együtt és egyszerre akar mindkét nyelven beszélni) 

óhatatlanul objektívvé teszi szubjektív preferenciáját és az. érték levezethetővé válik az 

értelmezés érvstruktúrájából." (Radnóti 1996, 281-282) 

Radnóti tehát elsősorban azt kifogásolja Bónus kritikájában, hogy szubjektív kritikai 

ítéletét tudományosan helyes és igazolt eredményként kívánja beállítani. Radnóti ennek 

megfelelően különbséget tesz tudományos érv és személyes értékítélet között, s Bónus — 

ezzel összefüggésben — viszontválasza egy másik pontján azt rója fel neki , hogy "mintha 

azt is mondaná, hogy a művészet és a róla szóló beszéd státusza között nehéz különbséget 

tenni". (Bónus 1996b, 560) Bónus ezt a messzemenő következtetést az írás címéből, illetve 

abból vonja le, hogy Radnóti szövege mesterdalnok-jelöltként aposztrofálja a Bónus által 

bírált kritikusokat, őt pedig "párhuzamba állítja" Beckmesser alakjával. (Bónus 1996b, 560-

561) Radnóti azonban, ahogy az irodalomtudomány és a kritika, úgy a művészet és a kritika 

esetében is expliciten megfogalmazza a különbségtétel szükségességét. A Bónus által is 

idézett debreceni vitaanyagban a következőket írja: "a kritikus nyelvének, ellentétben a 

tudóséval, köznyelvnek kell lennie. Nem tudományos nyelvnek, s alighanem — ritka, zseniális 

kivételektől eltekintve — nem is művészi nyelvnek." (Radnóti 1994a, 39) A kérdés ezek után 

egyrészt az, hogy Radnóti szövege valóban sugallja-e a Bónus által említett kapcsolatot, 

másrészt hogy Bónus részéről jogos kritikai eljárás-e Radnótit művészet és kritika nyelvének 

összemosásával vádolni. Bónus A nürnbergi mesterdalnokokat — mellesleg Radnótihoz és 

korábbi saját Garaczi-értelmezéséhez hasonlóan — a művészetről szóló diskurzusként 

értelmezi, majd Radnóti hasonlatát azon az alapon vitatja, hogy "[a] zenének nincs, a 

nyelvnek viszont van közvetlen köze ahhoz, amit köznapi nyelven okszerűségnek nevezünk". 

(Bónus 1996b, 561) Bár egy bekezdéssel korábban Bónus éppen Babarczyt figyelmeztette 

arra, hogy a "diskurzivitás", s így az "okszerűség" nem áll szöges ellentétben a "gyönyörrel", 

(Bónus 1996b, 560) a zene és a nyelv, a művészet és a kritika szembeállításával mintha 

Barthes-ra hivatkozó, a szöveg gyönyöréről és diskurzivitásáról szóló elméleti okfejtésének 

mondana ellent. A Radnóti érvelésével szemben felállított különbség kritika és művészet 

között ezek után egy olyan okfejtés alapjává válik, mely kritikai szövegeket kíván megítélni 

annak alapján, hogy azok érvelése mennyiben tekinthető következetesnek. Bónus az általa 

elismert kétféle kritikai viszonyulást méri egymáshoz a Radnótival javasoltakkal szemben. 

Ugyan Radnóti az ítélet személyes hitelét és a kritika közösségi, szolgáltató feladatát 

hangsúlyozza, Bónus ezt a kritikusi tekintély kinyilatkoztatásával és a kritika "művészi" 

eltévelyedésével helyettesíti. Mindkettő mint kerülendő szélsőség jelenik meg 
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gondolatmenetében, s véleménye szerint a kritikának nincs más kiútja, mint hogy 

tudományossá váljon. Ám ennek érdekében nyelvét egyrészt szűkebb értelemben vett 

tárgyáétól, másrészt tágabb kulturális kontextusától el kell határolja.79 

Ebben a kritikában persze nem nehéz viszontlátni Takátsnak az irodalomtudományos 

kritikusra vonatkozó, korábban idézett vádját, miszerint az elméletének, módszerének és 

szótárának "alkalmazását úgy képzeli el, mint egy újonnan megtanult bonyolult játék 

szabályrendszerét, amely önálló, önmagában teljes, ugyanakkor megtanítható/megtanulható". 

(Takáts 1996a, 70) Bónus azonban nem Takátshoz, hanem a hasonló ellenvetést elméletileg 

megfogalmazó Farkas Zsolthoz idézi saját, szintén elméletileg megfogalmazott válaszát. 

Farkas — ahogyan Bónus idézi is (Bónus 1996b, 560) — azt kifogásolja, hogy a vitaindító 

írásban "mintha visszaköszönne a descartes-i formájában nehezen védhető klaritás- és 

disztingváláseszmény: egy élesen definiált, jól ellenőrizhető, szigorúan konzisztens, minden 

lényeges előfeltevését tisztázó stb. metanyelv mint a (vagy ha jóindulatú vagyok: egy) 

lehetséges közös és általános beszédmód megteremtésére irányuló igény". (Farkas 1996, 379) 

Bónus szerint azonban amellett, hogy a szövegében expliciten is megfogalmazott és 

elfogadott — a "kontextualista pragmatizmusból", az "irodalmi hermeneutikából" és a 

"diskurzuselméletből" merítő — tételek Farkas vádja ellen szólnak, egyébként is "bajosan 

lehet kartéziánus elfogultságokkal vádolni egy olyan értekezést, amely más értekezőket elemi 

önellentmondásokon igyekszik rajtakapni". (Bónus 1996b, 560) Bónus saját szövegének 

utólag — vélhetőleg az elhangzott kritikák hatására — tulajdonítja ezt a szándékot, ám 

igazolását nem kritikailag, hanem az elmélet nézőpontjából látja biztosítottnak. Szövegének 

intencióját véleménye szerint az olvasónak úgy kell megítélnie, ahogyan (Paul de Man ítéli 

meg) Nietzsche törekvését. Ahogyan Nietzschének "»[n]em lehet a szemére vetni azt a 

látszólagos ellentmondást, hogy racionális beszédmódot használ — amit amúgy sohasem 

hagyott oda — ahhoz, hogy bizonyítsa ezen diskurzus elégtelenségét«" — idézi Bónus 

(Bónus 1996b, 560) a német kiadásból, saját fordításában de Mant 8 0—, úgy Radnóti 

vélekedésével ellentétben Bónusnak sem lehet felróni, hogy "más értekezőket elemi 

önellentmondásokon igyekszik rajtakapni". 
7 9 Bónus és Radnóti, illetve Radnóti és Kulcsár Szabó között a kritikai ellentét szinte szövegszerűen nyomon 
követhető, s jóval túlmutat a kritika-vitán. Lásd: Radnóti 2000, 285; Bónus 2002, 87-110. 
8 0 A szöveg angolból magyarra forditott változata a kritika-vita után látott napvilágot, s így hangzik: „Az 
episztemológiai modell átalakulása esztétikaivá nem tekinthető puszta értékítéletnek, mintha az ember 
irracionális képességeinek egyfajta kritikátlan előtérbe helyezése volna a racionálisakkal szemben. A tudomány 
és a művészet közötti kapcsolat kezdettől fogva sokkal bonyolultabb ennél, és Nietzsche már A tragédia 
születésében kiáll az episztemológiailag szigorú modellek használata mellett, mint az egyetlen lehetséges eszköz 
mellett, mellyel e módszerek korlátaira reflektálhatunk. Nem vethető a szemére a nyilvánvaló ellentmondás, 
hogy racionális beszédmódot használ — melyet valójában sosem adott fel —- e beszédmód inadekvát voltának 
bizonyítására." (de Man 1999, 119) 
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Míg tehát Bónus korábban az elméleti kifogásokra — mint például Babarczy 

esetében — nem, vagy azokat egyszerűen visszautasítva válaszolt, azokra a vádakra, melyek 

szövegének szándékát Farkas megjegyzéséhez hasonlóan elméletileg vitatják, elméleti 

tézisekkel alátámasztott érveléssel felel. Nincs abban semmi meglepő, hogy egy magára 

tudományosan valamit is adó kritikus a teória nyelvét érti és beszéli, de az már 

elgondolkodtató, hogy Bónus az irodalomelméleti (és mellesleg a kritikai) ellenvetésekre is 

meglehetősen szelektíven reagál. Nem pusztán arról van szó, hogy vannak olyan 

vitapartnerek, akikkel "azért nem kell dialógusra lépni, mert a diskurzusközösség tagjai", 

másokkal pedig "azért nem lehet, mert nem azok", (Radnóti 1996, 280) hanem inkább arról, 

hogy a Bónus által kialakított hierarchia szerint nem mindegy, kitől érkezik a bírálat. 

Babarczy válaszában a felvetés, miszerint Bónus írása "nem fogalmaz meg számottevően új 

gondolatokat az eddigi kritikákhoz képest" a Nincs alvás! kapcsán, (Babarczy 1996, 375) 

elutasításra talál, hiszen Bónus már azt is eredménynek tekinti, hogy "az elemzők egy 

részének" felhívta a figyelmét "a kötet szövegeinek hangsúlyozottan nyelvi 

referencialitására". (Bónus 1996b, 559) Majd amikor Kulcsár-Szabó Zoltánnak a 

"recepciótörténeti olvasattal" kapcsolatos megjegyzéseire reagál, kényszeredetten elismeri, 

hogy "értelmezése[m] kérdésirányait erősebben meghatározták az analizált kritikák, mint 

ahogyan maga[m] arra a szövegben reflektált[am]". (Bónus 1996b, 561) Kulcsár-Szabó és 

Babarczy ugyanazt a kritikát fogalmazzák meg, és mint az írásaik bizonyítják, mindketten 

képesek a Bónus által beszélt teoretikus nyelv értelmezésére és használatára, ám Bónus csak 

egyikük kritikáját fogadja el. A "diskurzusközösséghez" való tartozás tehát nem pusztán 

teoretikus kompetencia függvénye. 

Felmerül a kérdés, hogy Bónus szerint egyáltalán milyen szempontból fogadható el az 

irodalomtudományos kritikai praxisnak az elméleti alapú bírálata. Mivel Bónus 

maradéktalanul csak Kulcsár-Szabó kritikáját fogadja el, ezért a neki szánt válaszából 

vonhatók le a "diskurzusközösséghez" való tartozás elméleti kritériumával kapcsolatos 

válaszok. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy Kulcsár-Szabó ugyan elméletileg 

kifogásolja Bónus kritikai eljárását, ám nem vitatja annak — szerinte elméletileg helytálló — 

következtetéseit. Bónus hosszasan idézi is Kulcsár-Szabó bírálatát, igaz, csak azt a részét, 

melyhez kommentárt kíván fűzni: 

Kulcsár-Szabó Zoltán a recepcióesztétika felől fogalmaz meg kifogást, amikor ezt 
mondja: "az írás első része hermeneutikai szempontból aligha tekinthető 
recepciótörténeti olvasatnak. A szerző energiáját (mellesleg érthető módon) az 
köti le, hogy az elemzett kritikák mögött rejtőző teoretikus alapzatokra derítsen 
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fényt, s mutassa ki—joggal — ezek problematikusságát. A Jauss által több 
példán át is bemutatott recepciótörténeti elemzés (...) azonban éppen hogy azért 
végzi el az eltérő előfeltevések módszertani »archeológiáját«, hogy ezek felől 
megkísérelje megérteni azokat az olvasási stratégiákat s így azokat a kérdéseket, 
amelyek az interpretációs lépéseket irányították." (Bónus 1996b, 561; Kulcsár-
Szabó 1996, 278) 

Ha jól értem, Kulcsár-Szabó azt kifogásolja, hogy Bónus ugyan a recepcióesztétikára 

hivatkozik kritikai műveletének igazolásakor, annak azonban, amit csinál, nem sok köze van 

hozzá. Ez azonban Bónus (és mellesleg Kulcsár-Szabó) szerint nem túl nagy baj. Igaz ugyan, 

hogy Bónus "nem — vagy csak részben — foglalkozik a vizsgált olvasatokban levont 

következtetésekkel", "a teoretikus képletek kimutatásával »rövidre zárja« a más olvasatok 

megállapításait", valamint "az elvárásoknak is csak egy részét tudja rekonstruálni", s 

Garaczi-elemzése "nem is mindig tér el következtetéseiben a bírált kritikáktól", (Kulcsár-

Szabó 1996, 278) ám Bónus szerint vita csak a recepcióesztétikai módszer alkalmazásával 

kapcsolatban áll fenn. Illetve azzal kapcsolatban sem, mert "[vjalószínűleg igaza van Kulcsár-

Szabónak, amikor megkülönbözteti [az] értelmezés[eme]t egy szigorú értelemben vett 

befogadástörténeti olvasattól". (Bónus 1996b, 561) 

Bónus a továbbiakban nem Kulcsár-Szabó módszertani kritikáját vitatja, annak összes 

tartalmi hozadékával egyetemben, hanem mentségeket keres arra vonatkozóan, hogy miért 

nem tudta szigorúan tartani magát a recepcióesztétika metodológiájához. Saját módszerét 

Jausséhoz hasonlítva arra a következtetésre jut, hogy míg Jauss "szelektál egy múltbeli 

alkotás elemzései közül, sőt talán azt sem túlzás mondani, hogy a hatástörténet a 

diskurzuspartnerek ritkítását már elvégezte helyette", s ezek után a fennmaradó értelmezések 

"elváráshorizontját »rekonstruálja«", (Bónus 1996b, 561) addig ő maga a vitahelyzetből 

adódóan kénytelen az általa ismert összes olvasattal szembenézni. Kulcsár-Szabónak ezért 

egy kritikája kapcsán éppen azt rója föl, hogy "vázlatos áttekintés formájában szelektál a 

Garaczi-recepcióból". (Bónus 1996b, 561) Kettejük eljárása között azonban nincs számottevő 

különbség: míg Kulcsár-Szabó szelektálja, addig Bónus — mint a recepcióesztétikai olvasat 

esetén a hatástörténet — ritkítja a "diskurzuspartnereket". (Bónus 1996b, 561) A Kulcsár-

Szabó kritikájára adott válasza szerint Bónus részéről a recepcióesztétikához fűződő viszony 

ki is merül a hatástörténet szerepének eljátszásában. Ezt az a tény is alátámasztani látszik, 

hogy ugyan Bónusnak nincs tudomása arról, hogy "az irodalmi hermeneutika megteremtője 

bármely kortárs alkotás elemzéséhez tekintetbe vette volna befogadása történetét", ő maga 

mégis "az elvégzendő feladat jellegéből következően volt kénytelen erőteljesen elválasztani 

egymástól recepciótörténeti és műelemzést". (Bónus 1996b, 561) Mindezek alapján 
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kijelenthető: kritikatörténeti áttekintés és recepciótörténeti olvasat, kritika és műértelmezés 

feladatai keverednek Bónus koncepciójában, s ezek érvkészletéből és eljárásaiból válogat a 

hozzászólókhoz intézett válaszaiban. 

Mindez pusztán egy következetesnek éppen nem mondható, ám tisztán elméleti 

álláspontra is utalhatna, ám Bónusnak Farkas Zsolt egyik kritikai megjegyzésére adott válasza 

mást sejtet, némileg előrevetítve a vita további menetét. Az időközben a Népszabadságban 

megjelent, Kulcsár Szabó Ernővel készült interjúval (Kulcsár Szabó 1996a) összhangban 

Bónus azt állítja, hogy "szövege[m] is diskurzusok harca részének tudja magát, amivel azt is 

elismeri, nem lehet eltekinteni a diskurzusok mögötti tényezőktől sem". (Bónus 1996b, 562) 

Bár Bónus szerint a különböző kritikai beszédmódok esetében egyértelműen beszélhetünk 

különböző "diskurzusokról" és "diskurzustársaságokról", melyekre vonatkozik az az elméleti 

megállapítás, miszerint "[a] diskurzus működési módjából, vagyis létmódjából következik, 

hogy más diskurzusok kirekesztését állítja", azért a "diskurzusok harcában" "a másik 

diskurzusának megértésére való törekvés feltételez bizonyos jóakaratot a vita résztvevői 

részéről". (Bónus 1996b, 562) Mindemellett én nehezen tudok elképzelni olyan vitát, mely 

egyszerre a felek kölcsönös tiszteletén alapuló, egymás nézeteinek megértésére törekvő 

párbeszéd és a másik álláspontjának tarthatatlanságát erővel is bizonyítani kívánó szócsata. 

Bónus válasza Farkas kritikájára ennek alapján felemásnak mondható. Farkas ugyanis 

ellentmondást vél felfedezni a "diskurzuselmélet" és az "irodalmi hermeneutika" elméleti 

alapvetései között, s Bónus írásából elvben hiányolja a "szociológiai", vagyis a 

"diskurzustársaságok" által elfoglalt intézmények, illetve a "kirekesztés, megbélyegzés, 

ellehetetlenítés" hatalmi mechanizmusainak vizsgálatát. (Farkas 1996, 380) A tudományos 

kritika ellentáborának, a nem tudományos kritikának a Foucault által megkövetelt négy 

szempontból történt leírása nélkül nem állítható róla, hogy "diskurzust" képezne. 

Véleményem szerint mind Bónus, mind Kulcsár Szabó Emő a Népszabadságban adós marad 

ezzel a leírással: meglehetősen gyenge lábakon áll a kijelentés, miszerint "a kiürült 

hagyomány képviselői" — akik a "lukácsi" vagy "numerikus" és a "babitsi" vagy 

8 1 Foucault négy, egymást feltételező kritériumot fogalmaz meg a diskurzív formáció leírásával kapcsolatban. Az 
általa létrehozott és meghatározott tárgyak, a kijelentések szintaktikai típusainak és szemantikai elemeinek 
meghatározása mellett szükség van a stratégiai lehetőségmező körülhatárolására is. (Foucault 1999, 188-189) Ez 
a nem tudományos kritika esetében azt jelentené, hogy a tudományos kritika híveinek meg kellene határozni az 
ellentábor irodalom-fogalmát, le kellene írnia kritikai eljárásainak frazeológiáját és annak jelentésbeli 
vonatkozásait, valamint az ezek által lehetővé tett stratégiai cselekvések rendszerét. Ez, ahogyan Foucault 
hangsúlyozza, nem azonos a „gondolkodási rendszer" leírásával, mely „a felhasznált diskurzus viszonylatában 
mindig allegorikus", (Foucault 1999, 177) például úgy, hogy tudatos vagy tudattalan szándékot tulajdonít a 
beszélőnek. Kulcsár-Szabó és Bónus ebben az utóbbi értelemben írja le a „nem-tudományos kritika diskurzusát", 
vagyis inkább azt a gondolkodásmódot, melyet kritikusok így homogenizált csoportjának szándékozik 
tulajdonítani. 
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"reprezentációs" gondolkodásmódot követik — kritikai ellentámadásba lendültek volna, 

mivel "érdekeiket az új beszédformák megjelenése" sérti. (Kulcsár Szabó 1996a, 25) 

A Kulcsár Szabóval készült interjú még a Jelenkorban folyó vita idején jelent meg, s 

az informálisan egyre inkább érzékelhetővé váló indulatokról tanúskodik. Takáts József 

válaszának felütésében éppen ezekre reagál félidőben, mintegy csillapítani igyekezve a vita 

hevét. Egy beszélgetésre hivatkozva azt állítja, hogy egyes vélemények szerint "az utak 

végleg elváltak, az egyik táborba tartozók olvasni se fogják a másikba tartozókat, s a két tábor 

álláspontja közt nem lehetséges vagy nem is értelmes a kommunikáció". Majd sietve 

hozzáteszi, hogy ő "nem gondol[ok] semmi hasonlót". (Takáts 1996b, 563) Majd arra 

hivatkozva, hogy a Jelenkor jelezte, lezárja a vitát, csak azokra a tanulmányokra reagál, 

amelyek bírálatot fogalmaztak meg írásával kapcsolatban. Szerintem ez az önkorlátozás -— 

Takátsnak a vita későbbi szakaszában elhangzott hozzászólásával (Takáts 1996c) 

egyetemben — azoknak az indulatoknak szól, melyeket válaszának első bekezdésében 

emleget. Takáts véleménye szerint ezeket az indulatokat ugyan gerjeszthették írásának egyes 

kijelentései, de az is lehetséges, hogy a "kulturális helyzet", vagy éppen bírálóinak "olvasási 

módjai" felelősek a kialakult helyzetért. (Takáts 1996b, 563) Utólag az tűnik a 

legvalószínűbbnek, hogy mindhárom szerepet játszhatott: irodalomtudományi körökben 

indulatokat válthatott ki a bírálat, mely az irodalomtudomány kritikai illetékességét nem 

tudományos, hanem kritikai alapon kérdőjelezi meg. Ez akár a tudományellenesség látszatát 

is kelthette (és keltette is), különösen, ha a bírálat tárgyát képező irodalomtudományos kritika 

képviselői az érvelést — a kritika és az irodalomtudomány utalási tartományait el nem 

választva — az irodalomtudományra vonatkozó általános bírálatként olvasták. Takáts 

Kulcsár-Szabó Zoltánhoz és Farkas Zsolthoz idézett válaszában éppen ezért arra törekszik, 

hogy tisztázza az "olvasási módban", a kontextusban és a saját kijelentéseiben rejlő félreértési 

lehetőségeket. Állítása szerint erre azért van szükség, mert "mindketten »túlolvassák«, 

radikálisabbra olvassák" érvelését. (Takáts 1996b, 563) 

Takáts viszontválaszának első érve ennek megfelelően a kontextusra vonatkozik. 

Kulcsár-Szabó felvetését, miszerint írása "régóta ismert, bár különféle maszkokban 

megmutatkozó ellentétet", a "»nem-tudományos« és a »tudományos« kritika szembenállását" 

(Kulcsár-Szabó 1996, 275) idézi meg, Takáts azzal utasítja vissza, hogy ez a helyzetértékelés 

a tudományos kritika által a nyolcvanas évek vége felé kialakított konstrukción nyugszik, 

mely a kritikai mezőnyt kétosztatúként tételezi, "s ezzel igyekszik meg is határozni a 

kritikáról folyó diskurzust". (Takáts 1996b, 564) Éppen ezért válaszában arra törekszik, hogy 

elismételje érveit, lefejtve róluk a tudományos kritika előfeltevéseit. Kulcsár-Szabó bírálatát 
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néhány ponton vitatja, s elsősorban saját pozíciójának tisztázása érdekében — vitaindító 

szövegéből vett idézetekkel alátámasztva — ki kívánja hangsúlyozni: "[ajhhoz az 

emberfajtához tartoz[ik], akik szenvedélyesen érdeklődnek a teoretikus kérdések iránt, de — 

általánosságban legalábbis — szkeptikusak az elméletek gyakorlati alkalmazását illetően". 

(Takáts 1996b, 564) így magát olyan kritikusként kívánja beállítani, aki nem felel meg a 

tudományos kritika által felállított "nem-tudományos" és "tudományos" kritikusok ellentéte 

közül egyik szélsőségnek sem. Ez azonban szerinte nem jelenti azt, hogy a szélsőségeknek az 

általa pellengérre állított fele ne létezne, s ne felelne meg az általa utólag "karikatúrának" 

minősített, tehát túlzásokat tartalmazó leírásának. (Takáts 1996b, 564) Takáts ugyanakkor 

finomítja álláspontját az elmélet és kritika viszonyát illetően, amikor a teória kritikához 

fűződő kapcsolatát illetően egyetért Kulcsár-Szabó korrekciójával, miszerint "az 

irodalomtudományos »módszereknek« [...] abban viszont már lehet némi szerepük, hogy az 

értékítéletek létrejöttének diskurzív körülményeit, feltételeit, az ezeket befolyásoló 

elvárásokat és tapasztalatokat értelmezzék, akárcsak annak feltárásában, hogy az egyes 

kritikai ítéletek mögött milyen olvasási stratégiák állnak". (Kulcsár-Szabó 1996, 276; Takáts 

1996b, 565) Ezzel Takáts lényegében elismeri azt, hogy az irodalomelméletnek keresnivalója 

van a kriúkaíörténeti vizsgálódásokban, ám ez nem jelenti azt, hogy szerinte a kritikában is 

helye kellene legyen. 

Takáts további két érve is pozíciójának szilárd meghatározására törekszik. Kulcsár-

Szabóval szemben, aki a "kontemplatív esztétika" képviselőjeként határozza meg 

irodalomszemléletét, Takáts saját álláspontját elméletileg is pontosítja — egyben finomítva a 

tudományos kritikának a "nem-tudományos" kritikáról kirajzolt képét. Elméleti pozícióját a 

következőképpen jellemzi: "azt gondolom, hogy egy szöveg jelentéséről (és értékeléséről) 

csak úgy tudunk beszélni, ha annak az életmódnak/életvilágnak a hiteiről, előfeltevéseiről stb. 

is beszélünk, amelyet a szöveg nyelve elénk állít. Illetve nemcsak e szövegéről, hanem azon 

kulturális textuséról is, amelyet a szöveg »hoz« magával". (Takáts 1996b, 565) Ez az elméleti 

álláspont véleménye szerint nem felel meg annak a "kontemplatív esztétikának", melyre 

utalva Kulcsár-Szabó jellemzi őt, hiszen nem törekszik a műalkotás "organikus egységének" 

megőrzésére. (Kulcsár-Szabó 1996, 277) Takáts ráadásul nagyészt egyetért a "kontemplatív 

esztétika" bírálatával, s csak azt kifogásolja, hogy ez a bírálat Kulcsár-Szabó érvelésében rá is 

vonatkozik. Véleménye szerint Kulcsár-Szabó kritikája azért téveszt célt, mert "nem a[z én] 

szövege[m] másságát ismerte föl, csak azt a másságot, amit már eddig is ismert, a »nem-

tudományos« kritika konstruált másságát". (Takáts 1996b, 566) Válaszának Kulcsár-

Szabóhoz szóló részét is azzal zárja, hogy a vitapartner írásában szereplő felek helyett 
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hangsúlyosan kritikai pártok, részek jelenlétéről beszél, melyek közül egynek tekinti a 

tudományos kritikát. Mindeközben pedig igyekszik a különböző elméleti pozícióknak is 

megfeleltethető kritikusi alapállások gondos elhatárolásával saját kritikusi identitását 

védelmezni. 

Takáts válaszában tehát fontos szerepet játszik a kritikus önazonosságának kérdése, s 

ez a szempont még inkább szembeötlő a Farkas Zsolt bírálatáról szóló részben. Takáts Farkas 

pontokba szedett kritikáját tételesen is cáfolni igyekszik. Amellett, hogy a "vádpontok" 

Takáts szerint egyenként sem állják meg a helyüket, ráadásul olyan leírást nyújtanak róla, 

mely egyrészt ellentmondásos, másrészt — csakúgy, mint Kulcsár-Szabó esetében — inkább 

Farkas róla alkotott képével, semmint szövegével hozható fedésbe: "Ha jól olvasom, az 

összkép egy olyan konzervatívot ad ki, aki néha éppoly szélsőségességre hajlamos, mint azok 

a balosok, akiket — sokszor joggal — bírál, s akinek az álláspontja ugyanakkor tarthatatlan." 

(Takáts 1996b, 568) Takáts a bírálat hangvételét és frazeológiáját átvéve Farkas által 

megkonstruált kritikusi pozíciójának politikai lehetetlenségét karikírozza. A Farkas által 

megfogalmazott ellenvetések részben valóban politikai természetűek. Farkas azt kifogásolja, 

hogy a Takáts által idézett Oakeshott vagy Aron kapcsán feltehető a kérdés: a Farkas által 

"balos sztárokként" aposztrofált Foucault-val, Derridával, Barthes-tal, de Mannel (!) és 

Lacannal (!) egyetemben "nincsenek-e ezeknek a gondolkodói teljesítményeknek és 

beállítódásoknak ugyanúgy avantgárd hevületű prókátorai, akiket nagyon hasonló kritikával 

lehet, illetni, mint amilyennel ő [Takáts] tiszteli meg a »másik oldalt«". (Farkas 1996, 379) 

Kérdésével politikai alapon állítja szembe azokat a szerzőket, akikre Takáts hivatkozik 

írásában, s azokat, akiket csak ő hoz fel a "másik oldallal" összefüggésben. így azt a 

szembenállást, melyet a hozzászólók egy része "tudományos" és "nem-tudományos" kritika 

között vél felfedezni, Farkas politikai színben tünteti fel, s ennek megfelelően politikailag ítéli 

meg azokat az ellentmondásokat is, melyeket a kétosztatúságból következően felfedezni vél 

Takáts álláspontjával kapcsolatban. Farkas szerint például Takáts konzervatív álláspontjának 

politikailag mondana ellent az a — Takáts szerint tudásszociológiai, Farkas szerint pedig 

szélsőségesen "balos" — nézet, miszerint "a tudományos/tudománytalan, vagy, 

általánosabban, a bevett/kirekesztett elkülönítése kizárólag szociológiai kérdés". (Farkas 

1996, 379-380; Takáts 1996b, 576) Ezzel szemben Takáts a "szociológiai" kitételt jóval 

szélesebben gondolja el annál, ahogyan azt Farkas beállítja. Véleménye szerint "a képzelt 

közösség nem szavatol az egyes ítéleteinkért, hanem közege, s ezért előfeltétele azoknak, 

méghozzá szótlan, implicit közege és előfeltétele", (Takáts 1996a, 68) s éppen ezért nem 

"kizárólag az osztályérdekek vagy a hatalmi struktúra, az uralmon lévő társadalmi csoport 
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érdekeinek/törekvéseinek függvénye az, hogy mi számít tudományosnak". (Takáts 1996b, 

567) 

Takáts — mint korábban Kulcsár-Szabóhoz intézett válaszában — az érvelésére 

vonatkozó bírálatot annak a kontextusnak a függvényében utasítja vissza, mely hozzá számára 

el nem fogadható önazonosságot rendel. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a vitában 

megképződő álláspontok nem feleltethetők meg egyértelműen annak a kétosztatú 

rendszemek, mely állítása szerint a "tudományos kritika" konstrukciója. Annak ellenére, hogy 

saját álláspontját a vitaindító előadásban és annak szövegében is a tudományos kritikával 

szemben — vagy inkább amellett — határozza meg, igyekszik a kritikai paletta más 

összetevőire is utalni, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem ért egyet a "tudományos" és "nem

tudományos" felosztással. Mind vitaindító írásában, mind a viszontválaszban utal például arra 

a "kultúrkritikai irányra", mellyel ugyan nem rokonszenvez, (Takáts 1996a, 71; Takáts 1996b, 

566) jelenlétét mégis elismeri, s mivel mindkét alkalommal említi, vélhetőleg fontos 

tényezőnek is tartja. Ráadásul amellett, hogy Takáts "attitűdkritikája fontos korrektívumokat 

tartalmaz" a tudományos kritikát illetően, (Farkas 1996, 379) a kritika-vita menetében 

elismert, (Kulcsár-Szabó 1996, 276; Radnóti 1996, 281; Farkas 1996, 379; Margócsy 1996, 

474) ám némileg háttérbe szorult saját kritika-fogalom mellett érvel. így Takáts és a vita más 

résztvevői ugyan ragaszkodnak ahhoz, hogy a kritikának nem feltétlenül az elmélettel 

szemben kellene meghatározódnia, a vita súlypontjának elmozdulása a tudományos kritika 

bírálata és védelme irányába mégis azt mutatja, hogy a résztvevők minden ellenkező szándéka 

ellenére "a vitát a tudományos kritika e konstrukciója határozza meg" — legalábbis a 

Jelenkor hasábjain. (Takáts 1996b, 564) 

BÖLLÉR KEZÉBEN PALLOSSAL — AVAGY AZ ESZTÉTIKA 
ZÁRÓJELEZÉSE 

Mint arra fentebb már utaltam, a Kulcsár Szabó Ernővel a Népszabadságban megjelent interjú 

befolyásolta a vitát elindító két kritikusnak a bírálókhoz intézett viszontválaszait. Az 

interjúban elhangzó kijelentések a vita további menetéhez is hozzájárultak. A Kulcsár Szabó

interjú ennek ellenére nem teremt folytonosságot a vita két szakasza között. Éppen 

ellenkezőleg: Kulcsár Szabó megközelítésében hangsúlyosan új elemek jelennek meg a 

Jelenkorban elhangzott érvekhez és kritikai ideálokhoz képest. Kulcsár Szabó ráadásul nem 

pusztán hozzászólni kíván a vitához, hanem — az .ÉS-ben megszólalók többségéhez 
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hasonlóan — értékelni és minősíteni szeremé azt. Varga Lajos Mártonnak a „felzárkózás" 

logikáját eleve implikáló kérdésére, hogy „van-e még különbség a hazai és a Nyugat-

Európában honos irodalomkritikai gyakorlat között?", az interjúalany a magyar kritika 

„elmaradottságát" tényként kezelve arra a következtetésre jut, hogy a vita kirobbantása 

tulajdonképpen a „maradi" kritikusok reakciója a normának tekintett Európához 

(Németországhoz) történő csatlakozásra: 

Minden tudományos vagy kritikai nézet, mondjuk úgy: az irodalomról való 
beszéd szabályrendszerének a kijelölése és érvényesítése pozícióküzdelem. 
Hatalmi harcként is leírható. Ráadásul egy-egy szabályrendszer mindig bizonyos 
személyekhez, csoportokhoz tartozik. Érdekeiket az új beszédformák megjelenése 
súlyosan sértheti, különösen, amikor kiderül, mint most is, hogy a közelítés, 
értelmezés új belátásai a régieknél meggyőzőbbek, termékenyebbek is. A kiürült 
hagyomány képviselői, minthogy legitimációjukat érezték veszélyeztetve, az 
eredmények szembesítése helyett, az egyszerűbb megoldást választották. Támadni 
kezdték az újakat. Ingerültségükben még a marxizmus örökségével is hírbe hozták 
őket. (Kulcsár Szabó 1996a, 25) 

A „régi" és az „új" kritika küzdelmét a kritika-vita kapcsán Kulcsár Szabó „hatalmi 

harcként", „pozícióküzdelemként" írja le. Ezeknek a szempontoknak a felvetésével Kulcsár 

Szabó olyan mederbe tereli a vita további folyását, ahol az általa — és a vitában a 

tudományos kritika pártjára álló résztvevők által — hangoztatott irodalomtudományos érvek 

alig jutnak szerephez. Az ÉS-ben javarészt nem vita, hanem „pozícióküzdelem" folyik, 

amennyiben a szövegek egymásra történő hivatkozásai főleg a Kulcsár Szabó nevével 

aposztrofált „értelmezői közösség", valamint az irodalomtudományos kompetencia 

viszonylatában igyekeznek megerősíteni szerzőik kritikusi, irodalomtudományi pozícióit. 

Ezeknek a hivatkozásoknak a részletes elemzésétől a továbbiakban eltekintek. Ennek a 

döntésnek egyrészt terjedelmi okai vannak: a vitapartnerek álláspontjainak, egymáshoz 

fűződő viszonyuknak az összefoglalása és értékelése meghaladná e fejezet ésszerű határait, s 

véleményem szerint lényegesen új információkkal nem szolgálna a bevezetőben emlegetett 

kontrasztos kritikai térkép kirajzolásához.82 Másodsorban a vita eldurvulása olyan, pusztán a 

8 2 Az Élet és Irodalomban csak néhány, a Jelenkorban megjelent témáktól eltérő kérdés bukkan fel. Ide tartoznak 
a kritikai nyelvre vonatkozó utalások, illetve az idézetek használatával kapcsolatos megjegyzések. Ezek a 
hozzászólások azonban nem lépik át a vitának a Jelenkorban kijelölt határait, s marginálisak maradnak a vita 
központi kérdéseihez képest. A kritika nyelvére tett utalásokat főleg a Radnóti által a kritikai nyelv 
„közérthetőségére" vonatkozó kritériumot érintik. (Károlyi 1996a, 3; Csordás 1996, 3; H. Nagy 1996, 7; Szirák 
1996a, 3; Farkas 1996, 5; Kulcsár Szabó 1996b, 3-4) A nyelvhasználat kérdéseinek formai vonatkozásaira a 
kritika-vita kapcsán Dávidházi Péter utal máshol egy interjúban, melyet a vita egyik résztvevője, Szirák Péter 
készített vele. (Szirák 2002, 118-120) A nyelvhasználat kérdése később jelenik meg a Kulcsár-iskolát érő 
bírálatokban, elsősorban a „Mi, filológusok" vita alkalmával, melynek egyes szövegei fellelhetők: www.magyar-
irodalom.elte.hmarianna. A szövegek folyóiratbeli közlése ennek az írásnak az utómunkálatai alatt indult el a 
Literatura című folyóiratban. Lásd: Veres 2004, 102-105; Horváth 2004, 106-122. 
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szövegekből nem rekonstruálható személyes, informális motívumok meglétét is jelzi, melyek 

ismerete nélkül a vita /ÍS-beli szakasza nehezen érthető azok számára, akik — mint 

jómagam — annak idején nem, vagy alig tudtak valamit a magyar irodalmi és kritikai közélet 

alakulásáról. A vita informális rétegének feltárásában egy kritikatörténeti összefoglalónál 

avatottabb lehet egy interjúkötet, melynek keretei között a résztvevők maguk idézhetik fel és 

értékelhetik szerepüket. Ráadásul a vita ES-beli szakaszának értelmezése és értékelése — 

ahogyan ez akkor is történt — elterelné a figyelmet a Jelenkorban megjelent írások eddig 

nem érintett, számomra fontosnak tűnő momentumairól. így az alábbiakban ezekre szeretnék 

visszatérni, hogy a két vitaindító szöveg módszerét követve egy olyan kritikai elképzelést 

vázoljak, melynek hiánya a magyar kritikai palettán ma is szembetűnő. Érvelésemben követni 

fogom a két felkért előadó standard eljárását: egy másik kritikai álláspontból—jelesül 

Takátsnak a vitában háttérbe szorult, kritikára vonatkozó nézeteiből — kiindulva felrajzolom 

az általam kívánatosnak tartott kritikai elkötelezettség főbb vonásait. 

Takáts érvelésének egyik kiindulópontja az, hogy a kritikus és az irodalomtudós 

tevékenységét elválasztja egymástól: „a kritikus tevékenysége közelebb áll a szerkesztőéhez, 

mint az irodalomtudóséhoz, ugyanis míg az első két tevékenységben döntő mozzanat az 

értékelés, addig az utóbbiéból akár el is maradhat". (Takáts 1996a, 67) Bár első ránézésre 

elfogadhatónak tűnik a kritika és az irodalomtudomány(os kritika) efféle megkülönböztetése, 

Takáts érvelése később megkérdőjelezi ezt a kiindulási alapot. Amikor tudásszociológiai 

szempontból normáltudománynak minősíti az irodalomtudományt, a következőket állítja 

annak praxisáról: „Az, hogy egy adott időszakban egy adott közösség éppen mit tekint 

tudományosnak és mit nem, szociológiai kérdés. Ugyanazon időszakban egy másik közösség 

tekinthet egészen mást is tudományosnak. Hogy e közösségeket befogadó társadalom 

melyiket véli »igazán« tudományosnak, nagyrészt annak függvénye, melyik közösség 

határozza meg a tudományos intézményrendszert." (Takáts 1996a, 70) Vagyis míg Bónus és 

Kulcsár Szabó — az irodalom belügyei és külügyei között ingadozva, érveiket stratégiailag 

alkalmazva — egy irodalomtudományos irányzat kijelentéseinek meggyőző erejét a hatalmi 

harcban megszerzett pozíciónak, illetve az interpretatív sikernek tulajdonítják, addig Takáts 

végig kitart a szociokulturális beágyazottság mellett mind az irodalomtudományos, mind a 

8 3 Lásd: Szirák 2002, 117-120, 172-175, 186-187. Szirák Péter interjúi azonban levélinterjúk, s nem mindig 
engednek teret a beszélgetés kibontakozásának. „Beszélgetőpartnerei" arra kényszerültek, hogy „az előzetesen 
összeállított kérdéssort, ezt a többfajta módon »felhasználható« partitúrát eltérő távlatokból, más-más 
hangsúlyokkal, de mindig magas színvonalon" szólaltassák meg. (Szirák 2002, 7) Ennek a kényszeredettségnek 
az egyik jele például, hogy amikor Dávidházi felidézi a kritika-vita ÉS-be\i etapját, személytelenül hivatkozik 
Szirák Péter írására, mintha nem is éppen vele „beszélgetne" levelében, mire Szirák egy [!]-et rak saját neve 
mögé a szövegben. (Szirák 2002, 119) 
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kritika gyakorlat esetében. Később Farkas Zsolt kritikájára válaszolva tagadja, hogy érvelése 

valamiféle vulgármarxista koncepcióra épülne, (Takáts 1996b, 567) s érveit 

tudományszociológiailag — vagyis tudományosan — továbbra is megalapozottnak tartja. 

Kérdés persze, hogy mit szólt ehhez az a tudományos közösség, melyben Takáts 

megfogalmazta véleményét. Én ezzel kapcsolatban csak annyit tartok fontosnak kiemelni, 

hogy az a közeg, melyben a kritika tudományosságának szükségességéről folyik a vita, a 

politikai létfeltételek átalakulásával is jellemezhető. Takátsnak a kritikáról alkotott 

elképzelése, valamint az, hogy ezzel „egyben egy kulturális eszményhez, a társadalomnak 

egyfajta hierarchikus szemléletéhez és egy személyiség-felfogáshoz is ragaszkodik", (Takáts 

1996a, 73) arról tanúskodnak, hogy tudatosan számol a rendszerváltással átalakult 

szociokulturális közeggel. Vagyis amikor Takáts az irodalomkritika és az irodalomtudomány 

elválasztása mellett érvel, akkor egy olyan, általa kívánatosnak tartott értékrendre hivatkozik, 

mely alapvetően meghatározná mind a kritika, mind a tudomány illetékességi területét. Ez 

nagyrészt csak kívánalom marad, vagyis Takáts elképzelése nyilvánvalóan nélkülözi azt a 

támogatottságot, melyre az adott szociokulturális közegben szüksége lenne. 

A kritika feladatára vonatkozóan Takáts ugyan nem tesz kijelentéseket, de Margócsy 

István fentebb már idézett kiegészítését (Margócsy 1996, 474) elfogadva a kritika feladatát 

abban látja, hogy az egy adott művet megítéljen, illetve értelmezésével együtt beillessze a 

fennálló kulturális rend szövetébe. Ha azonban közelebbről megnézzük Margócsy javaslatát, 

jól látható kritika és irodalomtudomány egymásra utaltsága, hiszen az értékelés mozzanatát 

minden esetben irodalomtudományos érvelés hivatott alátámasztani. Margócsy és a javaslatát 

elfogadó Takáts szerint a kritikusnak nem elég megmondani melyik művet találja 

„fontosnak", hanem azt is nyilvánvalóvá kell tennie, hogy „milyen szempontok alapján" hozta 

meg kritikusi ítéletét, s hogyan tudna döntése mellett „érvekkel" kiállni. A kritikusnak 

továbbá „be kell mutatnia" az aktuálisan elképzelhető „irodalmi hierarchiát", s hogy azt mire 

alapozza, milyen „történeti, poétikai és aktuális" kontextusban tudja elhelyezni, hogyan, 

milyen „olvasási stratégiával" véli megközelíthetőnek a szöveget. (Margócsy 1996, 474) A 

kritika ezen ambiciózus elképzelése szerint az irodalomtudomány feladatai alárendelődnek a 

kritikai vállalkozásnak, s beépülnek a kritikusi értékítéletet alátámasztó érvelés menetébe. Az 

irodalomtudomány a kritika szolgálójává válik, s a korábban tudományos kritika esetében 

elítélt hierarchia megfordul: a kritikus és az irodalomtudós „perszonáluniójában" (Radnóti 

1994a, 38) a kritikus felülkerekedik az irodalomtudóson. S ahogy korábban Radnóti az 

irodalomtudományos kritika és Bónus eljárásaiban „a tudományos nyelv" kritikai ítéletet 

objektiváló használatát kifogásolta, (Radnóti 1996, 559) úgy én most magának az 
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irodalomtudományos érvelés elemeinek kritikába történő beépítése ellen emelhetnék szót. De 

véleményem szerint nem magával a hierarchiával, vagy annak megfordításával van a 

probléma. Ahogyan Takáts a Hume-példázatra és az oktatási kánonra hivatkozva (Takáts 

1996a, 68-69, 72-74) nyilvánvalóvá teszi, inkább arról van szó, hogy „egyrészt nem hisszük, 

hogy volna megalapozható jó ízlés vagy norma, amelyhez viszonyítva értékelhetünk, másrészt 

kénytelenek vagyunk arra a belátásra jutni, hogy csak akkor tudunk értékelni, ha 

előfeltételezünk valamilyen normát". (Takáts 1996b, 568) Vita tehát a normák 

megalapozottságát illetően van a pártok között: vajon az irodalomtudományos tézisek vagy az 

esztétikai/politikai/morális vonatkozások szolgáltatnak megfelelő kiindulási pontot az 

értékelésben? 

Takáts egyértelműen az utóbbira voksol, de pozícióját igyekszik több oldalról is 

bebiztosítani. Egyrészt nem vállalkozik konkrét irodalomtudományos tézisek bírálatára — 

legalábbis a kritika-vitában nem —, másrészt állásfoglalásának radikális következményeitől 

finoman elhatárolja magát. Szerinte a radikális „multikulturalista", „foucault-iánus", 

„újmarxista" értelmezésben ez azt jelentené, hogy „le lehet vonni azt a következtetést is, hogy 

valójában az irodalmi értékelés minden esetben politikai/morális értékelés, pontosabban az 

irodalmi értékelés csupán elfed egy politikai/morális értékelést, amely az interpretáció 

interpretációjában, a kritika kritikájában leleplezésre szorul". (Takáts 1996a, 74) Takáts ezzel 

szemben nem az irodalmi autonómia felszámolását, hanem csak relativizálását tartja 

szükségesnek. Gyulai Pálra utalva fenntartja a politikai/morális és az esztétikai ítéletek 

különállásának, ám együttes hatásának tézisét. Ez az álláspont azonban ellentmond annak, 

ahogyan Takáts azt a kulturális kontextust jellemzi, melyben ezek a kérdések egyáltalán 

megfogalmazódnak: „a társadalmunk, amelynek az egyenlőség a legfőbb elve, arra a válaszra 

épül, hogy nem, két különböző életforma között nem tehetünk értékbeli különbséget, s ha 

egyáltalán meg lehet határozni azt, hogy mik az értékes ember tulajdonságai, akkor abban 

például a társadalmi hasznossága játszana fő szerepet, s nem az úgynevezett humán 

műveltsége". (Takáts 1996a, 72) Vagyis az esztétikai, politikai és morális kérdések 

együttesének középpontba történő állításával Takáts egyben egy, nagyjából a tizenkilencedik 

század közepéig-végéig kitartó kulturális eszmény mellett kötelezi el magát, melynek kánonja 

ugyan nem feltétlenül esik egybe az éppen aktuális irodalmi kánonok egyikével sem, alapelve 

azonban hasonló azokhoz a kulturális eszmékhez, melyek e kánonok kialakulásához vezettek. 

Ahogyan Takáts fogalmaz: „voltak az életünk során olyan irodalmi művek, amelyek 

valamilyen okból jelentős hatást gyakoroltak az életvitelünkre, beszédstílusunkra, erkölcsi 

fogalmainkra, ízlésünkre, vagy akár életünk menetére, azaz beépültek identitásunk 
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narratívajába, méghozzá nem feltétlenül az általunk legjobbnak tartott művek, úgymond az 

esztétikailag legkiválóbbak". (Takáts 1996a, 73) 

Takáts tehát egyrészt feltételezi a hivatalos, a nevelés és a szocializáció folyamatát 

meghatározó kánon, illetve egy személyes jelentőséggel bíró korpusz meglétét. Az oktatás 

kánonjának kialakításában Takáts szerint elsősorban nem esztétikai kritériumok játsszák a 

főszerepet, és hasonlókat állít a személyesen fontossá váló szövegekről is. A kérdés ezután 

már csak az, hogy honnan eredeztethető ezek után az irodalom — mégoly relativizált — 

autonómiájába vetett hite, s ez hogyan viszonyul a kritikai ítéletek megalapozásához? Takáts 

írásai ebben a két kérdésben nem sok fogódzót nyújtanak. Az irodalmi autonómia és a kritikai 

értékelés összefüggéseiről csak annyit mond, hogy „a szoros értelemben vett irodalmi 

értékelésnek elméletileg pontosan nem megvonható, de a gyakorlatban kemény korlátai 

vannak, s ezeket a korlátokat a politikai/morális értékelés jelöli ki, az esetek többségében 

reflektálatlanul és észrevétlenül, kisebbségében kifejtett módon". (Takáts 1996a, 74) Vagyis a 

tisztán esztétikai szféra és az irodalom autonómiája ott kezdődik, ahol a politikai/morális 

ítéletek hatóköre véget ér. Takátsnak a kritika feladatáról vallott nézete azonban azt sugallja, 

hogy a kritikus feladata nem ér véget az esztétikai érték felbecslésével. Azzal, hogy 

kapcsolatot feltételez a kettő között, egyben azt is implikálja — különösen Horváth János 

Gyulai Pálra vonatkozó, Salamon Ferencet idéző gondolatát citálva —, hogy a kritikai ítélet 

mind a kettőre vonatkozik. Mintha Takáts azt mondaná, hogy a kritikai ajánlatban nem 

elhanyagolható módon benne kell, hogy foglaltasson az esztétikai nevelés, s általa a politikai 

és morális épülés igénye is, hiszen „az ízlés »kapcsolatban áll az erkölccsel és a helyes 

gondolkodással«". (Takáts 1996a, 74) Ha azonban — mint azt Margócsy kiegészítése 

sugallja — a kritikai ítélet a kulturális rendet elfogadva a művet csupán beilleszteni igyekszik 

a fennálló hierarchiába, könnyen lehet, hogy a társadalmi és kulturális rend egyébként nem 

kívánatos elemeit erősíti meg értékelésével. 

Takáts példájánál maradva: a magas irodalom, például a humán műveltség 

reprezentánsaként citált Goethe és a Júlia füzetek egymáshoz méricskélése közben a kritikus 

ugyan megerősítheti a magas és a tömegkultúra közötti különbséget értékítéletében, de 

kérdés, hogy eközben megfeledkezhet-e arról az alapvető „kulturális ellentmondásról", 

amelynek Takáts szerint „nagyon sok köze van a kritika problémáihoz is". (Takáts 1996a, 72) 

Nevezetesen arról, hogy azok az esztétikai, politikai és morális elvek, melyek alapján 

különbséget tudunk tenni a Vonzások és választások, valamint a Ha Hawaii, akkor szerelem 

címet viselő szövegek között, nem tükrözik azokat az értékeket, melyek az adott társadalmi 

közegben érvényes játékszabályok szerint meghatározzák a két mű jelentőségét. Míg a kultúra 
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rendje alapvetően hierarchikus értékekre épülne a kritikai normákkal összhangban, addig a 

társadalom, melynek keretei között ezek a kritikai normák érvényben vannak, deklaráltan az 

egyenlőség elvére támaszkodva lépteti életbe jogi normáit, miközben szerkezetében mind a 

jogi normáktól, mind a kulturális rend értékeitől eltérő hierarchiát épít. Takáts kritikai 

javaslata ezekre az ellentmondásokra a „kulturális eszményhez", vagyis a kulturális 

hierarchiához, „a társadalom egyfajta hierarchikus szemléletéhez", vagyis a kultúra 

értékrendjének a társadalom szemléletére történő kiterjesztéséhez, valamint egy 

„személyesség felfogáshoz", vélhetőleg a művelt ember eszméjéhez való ragaszkodás. Ezt a 

felfogást akár érték- vagy hierarchia-vezérelt kritikának is nevezhetnénk. 

Mint az a fentiekből kitűnik, a probléma nem Takáts egyébként meglehetősén pontos 

helyzetértékelésével van. Számomra inkább a helyzetre adott válasza tűnik aggályosnak, s 

nem csupán azért, mert mintha szép csendben feladatokat vállalna át az irodalomtudománytól, 

például az „olvasási stratégiára" tett ajánlat révén. Hanem mert félő, hogy — ahogyan Farkas 

Zsolt fogalmaz — „a »pallos« és a »böllér« szavak kontaminációját" hallani ki a 

„pallérozódás" ideáljából. (Farkas 1996, 379) Takáts elképzelésével kapcsolatban 

hangsúlyozni szeretném, hogy miközben mintha készpénznek venné, hogy a kritikus része 

annak az intézményrendszemek, mely az irodalom esztétikai, politikai és morális normáinak 

kialakításában és fenntartásában érdekelt, alábecsüli annak lehetőségét, hogy ez a szerep 

bizony sokszor nem túl hálás. Az én javaslatom kiindulópontja ennek megfelelően az, hogy 

ha az irodalom nem független annak a kontextusnak az esztétikai, politikai és morális 

normáitól, melyek között „termelése" zajlik, akkor a kritikus alkalomadtán nem úszhatja meg, 

hogy reflektáljon saját munkájának feltételeire, s nem csak az időnként kiújuló kritikai viták 

idején. Alan Sinfield radikális, kulturális materialista nézőpontjából megfogalmazva: 

a „művészet" és az „irodalom" fogalmai nem tekinthetők sem spontánnak, sem 
ártatlannak. A kulturális apparátus helytartóinak adományai, s az egyes műveket 
kulturális autoritással ellátó taktikákként kell őket értelmeznünk. Az irodalom és a 
művészet reprezentációk áramoltatásában vesznek részt, melyeken keresztül a 
kulturális normák plauzibilisnak, sőt, szükségszerűnek tetszenek, s így 
megerősítik vagy megkérdőjelezik a fennálló hatalmi rendet. Nem haladják meg a 
termelés materiális erővonalait és viszonyait — erre nem képesek. Ez nem jelenti 
azt, hogy az irodalom és a művészet szükségszerűen konzervatív lenne. Hogy a 
magas kultúra milyen mértékben cinkosa a domináns ideológiának, vagy hogy 
mennyire teszi lehetővé annak kritikáját, az esetenként változik, s attól függ, hogy 
mihez kezdünk vele. (Sinfield 1998, 146-147) 

Vagyis a kritikai gyakorlat potencionálisan beavatkozás a kulturális rendbe, vagy ennek a 

rendnek a megerősítése értékeinek újratermelése révén. Éppen ezért nem pusztán a Margócsy 
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által leírt többszörös szövegmagyarázatra van szükség, hiszen a kritikuson kívül is vannak 

olvasói a szövegnek, akik jeleskedhetnek a jelentés-tulaj doni tásban és az értékítéletben. 

Bármelyik böllér hadonászhat az ízlés pallosával. Takáts erre fel is hívja a figyelmet az érték 

problémája kapcsán emlegetett Hume-példázatban. Mint írja, a jó és a rossz ízlés közötti 

különbségtételben való hit megingása azt jelenti, hogy „vagy e mintákban, s érvényükben 

nem hiszünk, vagy úgy véljük, e minták általános elfogadottságának vége van". (Takáts 

1996a, 69) Ez azonban — és a hangsúly ismét csak a Takátsé — nem jelenti maguknak a 

mintáknak az eltűnését. Takáts érvelése szerint a kritikusnak mint kritikusnak a feladata válna 

lehetetlenné, ha a minták létezésében megszűnne hinni. 

Probléma azonban nem a minták létezésével, hanem érvényükkel kapcsolatban merül 

fel. Takáts nyilvánvalóvá teszi, hogy a „kulturális eszményhez", „a társadalom egyfajta 

hierarchikus szemléletéhez", illetve az ezeknek megfelelő „személyesség felfogáshoz" történő 

ragaszkodás az, mely az általa propagált kritikusi eszmény értékítéleteinek legitimációs 

bázisaként szolgál. Vagyis a kritikus mint kritikus attól lesz jó ítész, ha tudatában van a 

kulturális eszmény vezérelte feladatának és saját, a társadalmi hierarchiában elfoglalt 

kitüntetett helyzetének. Ez az elképzelés azonban a feje tetejére is állítható: a kritikusi 

felhatalmazás származhat abból a meggyőződésből is, hogy a Takáts által emlegetett 

hierarchia olyan ellentmondásoktól és igazságtalanságoktól terhes, melyek kritikátlan 

újratermelődése az irodalmi korpuszban nemkívánatos jelenség. A szocializáció 

szempontjából fontos irodalmi kánon tanítása során például ezek a szempontok nehezen 

nélkülözhetők. A kritikusnak — már amennyiben részt kíván venni az irodalom által is 

hordozott értékek kritikájában — elsősorban nem kritikusként kell megnyilvánulnia, hanem 

azoknak a társadalmi csoportoknak vagy egyéneknek az érdekében kell szót emelnie, akiket a 

társadalmi ellentmondások legjobban sújtanak, akik az igazságtalanságot elszenvedik, s akik a 

kulturális és — velük összefüggésben az — anyagi javak elosztásakor hátrányt szenvednek. 

Ez természetesen képviseleti beszédet jelent, mely felhatalmazását több forrásból is 

merítheti. A Nyugat-Európában hosszabb-rövidebb hagyományra visszatekintő elképzelés 

szerint a kritikusi szerep az „organikus értelmiségi" alakjának kiteljesítése. Az így 

felhatalmazott kritikus annak a csoportnak a nevében — tulajdonképpen helyett — beszél, 

akihez őt kulturális gyökerei kötik. Az organikus értelmiséginek ez az elképzelése azonban 

több értelemben is problematikussá válik. Egyrészt arról van szó, hogy— ahogyan arra 

Foucault egy Deleuze-zel folytatott beszélgetésben rámutat — a tudás formái radikális 

átalakuláson mennek keresztül, s ez a szerep átértékeléséhez vezet: 
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A legutóbbi mozgalmak óta az értelmiségnek rá kellett döbbennie, hogy a 
tömegeknek nincs szükségük rá ahhoz, hogy tudjanak; tökéletesen világosan, 
nálánál is jobban tudnak, és ezt nyíltan ki is mondják. Létezik viszont egy olyan 
hatalmi rendszer, mely meggátolja, megbénítja ezt a diskurzust és ezt a tudást. 
Olyan hatalom ez, mely nemcsak a cenzúra legfőbb instanciái által, de a 
társadalom teljes hálózatában mélyen elmerülve, szinte észrevétlenül képes 
működni. Maguk az értelmiségiek is részei ennek a hatalmi rendszernek, ahogyan 
az a gondolat is beletartozik, miszerint ők az "öntudat" és a diskurzus ágensei. Az 
értelmiség szerepe már nem az, hogy "elől vagy oldalt" vegye fel pozícióját, 
ahonnan és ahol az elhallgatott igazságot ki lehet mondani; hanem sokkal inkább 
az, hogy ott harcoljon a hatalmi formák ellen, ahol azoknak egyszerre tárgya és 
eszköze: a "tudás", az "igazság", az "öntudat", a "diskurzus" rendjében. (Foucault 
1999, 242) 

Másrészt az értelmiségi szerep „organikus" mivolta kérdőjeleződik meg azáltal, hogy 

bizonyos esetekben „értelmiségiként" egyet jelent elszakadni attól a csoporttól, akinek a 

nevében a kritikus beszélni igyekszik. Ennek az elszakadásnak lehetnek intézményes és 

személyes okai, s a szerepzavar nyilvánvaló formákat ölthet. Példáért nem is kell messzire 

menni: a népi vagy munkásíró dilemmái a magyar irodalomtörténetből is ismertek lehetnek. 

Mindezek azonban együttesen sem jelentik azt, hogy a képviseleti beszédmód teljesen 

elavult lenne, vagy hogy megszűnt volna iránta a társadalmi igény, hiszen ezt éppen a Takáts 

által vázolt, társadalmi és kulturális ellentmondások és a velük járó igazságtalanságok 

termelik újra. A rendszerváltás utáni magyar kritikai szcénában mindez úgy jelentkezik, hogy 

miközben kiterjedtnek tűnik a konszenzus a nyugat-európai politikai normák magyarországi 

meghonosításának szükségességét illetően, addig a kritikai normák megítélése távolról sem 

egyértelmű. Mintha a „politikai korrektségként" aposztrofált politikai-etikai alapállást is 

magában foglaló nyugat-európai és észak-amerikai demokratikus modellek átvétele révén 

megspórolható lenne „a domináns és az alárendelt kultúrák viszonyával, a rasszizmus, a 

szexizmus és a homofóbia következményeivel, az alárendeltek hatékony ellenállásával, illetve 

azokkal a stratégiákkal [való foglalkozás], melyek révén a rendszer képes a különböző 

szakadár alakzatok megszelídítésére vagy hatástalanítására". (Sinfield 1998, 147) Tanulság: a 

normák átvétele nem lehetséges az őket támogató kritikai gyakorlatok nélkül. 

Ezekre a kritikai gyakorlatokra — mint azt az előző fejezetek remélhetőleg 

alátámasztották — szükség van. A kritika-vita jÉS-beli fázisának egyik szomorú tanulsága 

éppen az, hogy a rendszerváltás után radikálisan átalakult helyzethez igazodni nem tudó 

kritikai szerepminták önreflexiójában az intézményrendszer kritikája — ha hinni lehet a 

résztvevőknek — olyan pozícióküzdelmekkel párosult, melyek nem jártak a kritika (s 

csendben jegyzem csak meg, az irodalom) pozícióinak a radikális átgondolásával. Miközben a 
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kritika-vitában a kritikusi megnyilatkozások átpolitizálódtak, maga a kritikai gyakorlat 

nagyrészt mentes maradt az irodalmi szövegek és a megváltozott kontextus által felvetett 

politikai kérdések tematizálásától. Gondolok itt az irodalmi szövegek helyzetének és 

jelentőségének radikális átalakulására, az irodalmi intézményrendszer eróziójára, a kiadói és 

terjesztői gyakorlat változásaira, az olvasási szokások átalakulására, a kulturális értékrendek 

tendenciaváltásaira. Nyilván sajátságos és a vitához képest utólagos szempontok alapján, de 

ezekhez a kérdésekhez képest a kritikai beszéd irodalomtudományhoz fűződő viszonya, vagy 

éppen a kritikai értékítéletek kulturális eszményekre történő alapozása számomra éppoly 

lényegtelennek tűnnek most, mint hogy egy-egy szöveg megfelel-e az ízlésemnek, vagy sem. 
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KRITIKAI KONTEXTUSOK 



P R O V I Z Ó R I K U S É R V E K A ( Z U T O L S Ó ) K O N T E X T U S 
M E L L E T T 

Dolgozatom — már csak témaválasztása miatt is — egy kontextuális irányultságú 

irodalomkritika lehetőségeivel kívánt számot vetni, ám mindezidáig tisztázatlanul hagyta 

magának a kontextusnak a fogalmát. Az előző fejezetek a vizsgált témához igazodva mást és 

mást tekintettek a tárgyalt elméleti, kritikai és irodalomtörténeti munkák, illetve irodalmi 

művek kontextusának, s bár minden esetben kitüntetett szerepet szántam a kritikatörténeti 

megközelítésnek, mely a különböző szövegeket egy kritikai diskurzus résztvevőiként kezeli, 

befejezésként szükségét érzem annak, hogy a kontextuális megközelítés kérdéseit külön is 

tárgyalva számot vessek annak módszertani problémáival. Ehhez Takáts József „Nyolc érv az 

elsődleges kontextus mellett" (Takáts 2001b) című tanulmányát szeretném segítségül hívni, 

mely az irodalomtörténet-írás kapcsán fogalmazza meg érveit a kontextualizmus mellett.84 Az 

alábbiakban — hangsúlyosan Takáts eredeti szövegéhez kapcsolódva, s az általa gerjesztett 

vitát némileg zárójelezve — először ezeket az „elsődleges kontextus" mellett felsorakoztatott 

irodalomtörténészi érveket szeretném továbbgondolni, majd Esterházy Péter Javított kiadás 

című műve kapcsán kitérnék a kontextus szigorúbb értelemben politikai és irodalmi 

vetületeire. Célom az, hogy — mintegy összefoglalásként — a történeti rekonstrukció időben 

„utolsó kontextusát", az irodalomtörténész munkájának jelen helyzetéből adódó feltételeit 

figyelembe vevő módszertani megfontolásokra tegyek javaslatot. Elfogadva Takáts azon 

feltételezését, hogy „a történeti érdeklődésnek elsősorban a vizsgált szövegek elkészítésének 

kontextusáról kell valamit mondania", (Takáts 2001b, 316) nem a szerző „érveit" kívánom 

vitatni, hanem inkább kiegészíteni szeretném azokat az utolsó kontextus lehetséges 

figyelembevételének szempontjaival. Módszertani javaslataim annak a gondolatnak a 

jegyében fogantak, hogy ha az irodalomtörténész az „elsődleges kontextus" 

rekonstrukciójában látja a történeti megértés esélyeit, akkor adott esetben tekintettel kell 

lennie saját, jelenbeli pozíciójára — és a belőle adódó politikai kérdésekre is. A kontextus 

problémája azonban nem csupán az irodalomtörténet-írás sajátja, hiszen Esterházy szövegével 

kapcsolatban a problémák hasonló módon, kontextushoz kötötten merülnek fel: az apa 

ügynökmúltjának értelmezhetősége annak függvénye, hogy a Javított kiadás hogyan választja 

8 4 Takáts szövege nem csupán az irodalomtörténészi szakma elismerését vívta ki, hanem — ahogyan a kritika
vita idején — egy kisebb vitát is kiváltott. A vita szövegeit lásd: www.magyar-irodalom.elte.hü\arianna. 
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meg azt a történeti kontextust, melynek fényében az aktákból és a személyes emlékekből 

kibontakozó történet értelmet nyer. 

Bár nem tehető egyenlőségjel az irodalomtörténész és a prózaíró feladata közé, mind a 

kontextus elméleti igényű tárgyalásakor, mind a Javított kiadás értelmezésekor 

felmerülhetnek a Takáts által emlegetett „módszertani dilemmák". (Takáts 2001b, 317) Az 

irodalomtörténészi szakma és a közélet általános helyzete, a vizsgált és feldolgozott történeti 

anyag megítélése és a vele kapcsolatban forgalomban lévő szakmai és közvélekedés, az 

irodalmi és irodalomtörténeti szövegek olvasóinak „történeti tudata", annak aktuális állapota 

tehetők felelőssé ezekért. Takáts Saidtól kölcsönzött kiindulópontját némileg módosítva: az 

irodalomtörténeti értelmezéseket, de az irodalmi szövegeket ,,[s]em választja el szakadék a 

világtól, a másféle szövegektől vagy a beszéléstől", s amennyiben „folytonosnak, egymásba 

érőnek" (Takáts 2001b, 317) látjuk az irodalomtörténet-írást vagy éppen az irodalmi szöveget 

más, jelenbeli diskurzusformákkal, akkor kapcsolódási pontjaik tematizálhatók vagy éppen 

tematizálandók — akár az adott irodalomtörténeti rekonstrukcióval, az irodalmi szöveg 

értelmezésével egy füst alatt. Takáts nyolc érvének az utolsó kontextusra történő kiterjesztése, 

illetve a Javított kiadás értelmezése révén ennek lehetőségeit szeretném vázolni, valamint 

esetleges szükségességét alátámasztani az irodalomtörténet-írás kapcsán a módszertani, a 

Javított kiadás esetében a jelenből adódó, történetileg specifikus problémák előtérbe 

állításával. 

Mivel Takátshoz hasonlóan én is elmondhatom magamról, hogy az általa „felsorolt 

társtudományok egyikének sem vagyok szakértője, csak érdeklődő olvasója", (Takáts 2001b, 

317) és képzettségemnél fogva sem történész, de még csak irodalomtörténész sem vagyok, 

így példáim jó része az angol és amerikai irodalom tanításának gyakorlatából, illetve saját — 

illetékességi területükben meglehetősen korlátozott, s az előző fejezetekben közölt — 

kutatásaimból származnak. E helyütt először Takátsnak „a nyelv általános használatát vagy a 

kulturális alkotások megértésének lehetőségeit tárgyaló általános gondolatmenetét" (Takáts 

2001b, 316) taglaló érveit szeretném egyenként számba venni, majd konkrét történeti példák 

kapcsán igyekszem rámutatni lehetséges kapcsolataikra, ellentmondásaikra, irodalomtörténeti 

hasznosításuk lehetőségeire és az általam szükségesnek vélt kiegészítésükre. Ugyanis annak 

ellenére, hogy a szerző esetlegesként tálalja saját érveit, én — már csak a módszertani 

dilemmák és az irodalmi szöveg és a világ folytonosságának előfeltevése révén — 

kapcsolatokat és ellentmondásokat vélek felfedezni közöttük, melyek részben az utolsó 

kontextus figyelembevételét igényelhetik. Ahogyan Takáts érvelésén is „nyomot hagy, hogy 

jórészt (bár nem kizárólag) 19. századi magyar irodalommal és politikai szövegekkel" (Takáts 
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2001b, 317) foglalkozik, és „túl sokat töpreng szakmája módszertani dilemmáin", (Takáts 

2001b, 316-317) az én szövegem is magán viseli annak a következményét, hogy javarészt 

angol nyelvű irodalmakat tanítok, kutatásaim pedig az 1945 utáni magyar irodalom egyes 

részterületeire koncentrálódtak. Mindemellett, ahogyan az már az előző fejezetekből 

kiderülhetett, befolyásolt az a tény, hogy angol szakos képzésemben nagy szerepet játszottak 

a különböző, kontextuális és egyben politikai irányultságú studies-dk történeti kutatásainak 

Magyarországon elméleti megállapításokként közvetített eredményei. Takátshoz hasonlóan 

azonban úgy gondolom, hogy ahogyan az elsődleges kontextus mellett felsorakoztatott érvek 

is változhatnak a vizsgált történeti anyag függvényében, -— talán ez a legerősebb érv az 

elsődleges kontextus mellett — úgy az utolsó kontextus vizsgálata is különböző 

megközelítéseket kívánhat az adott kulturális és történeti közegben. A Takáts szövegével 

kapcsolatban felhozott példáim így némileg önkényesnek és esetlegesnek tekinthetők, s 

inkább módszertani javaslatok, semmint univerzális igénnyel fellépő elméleti kijelentések. 

A kontextus alábbi tárgyalása szorosan kapcsolódik a fejezet második részében 

tárgyalt Javított foa<f<ís-értelmezéshez. A szöveg és kritikáinak tanulsága szerint a 2002. 

májusában szenzációt keltő "melléklet" a magyar irodalmi közgondolkodásban régóta ignorált 

problémákat éleszt újra, a honi kritika hallgatólagos előfeltevéseit kérdőjelezve meg ezáltal. A 

"realizmus", a referencialitás, a valóságleképezés kérdéskörére gondolok, illetve az irodalom 

közéleti szerepvállalásának lehetőségeire. Ezeket Esterházy úgy tárgyalja, hogy apja 

ügynökjelentései köré többszörös kontextus épít saját műveiből, elsősorban a Harmónia 

Caelestisből, személyes emlékeiből, a történeti emlékezet foszlányaiból és az ügynökügyek 

napi politikai történéseiből. Bár komolyan felmerülhet a kérdés, hogy „[a] valóságra van-e 

vonatkoztatva [a Javított kiadás] olyasféle értelemben, mint egy szociográfia, egy életrajz, 

egy forráskutatásra támaszkodó történettudományi munka", (Márton 2003, 943) az mégsem 

tagadható, hogy a különböző utalási tartományok megidézése révén a „melléklet" nem 

pusztán az apa történetét kívánja értelmezni, hanem maguk a kontextusok is értelmezés 

tárgyát képezik. Esterházy véleményt formál a Kádár-rendszerről, benne saját és édesapja 

szerepéről, a Harmónia Caelestisről és más műveiről, az ügynökügyek személyes és politikai 

vetületéről. Ezeknek az értelmezéseknek az elfogadása nagyrészt — bár nem kizárólag — 

annak függvénye, hogy Esterházy mit képes felmutatni a különböző kontextusokból, hogy a 

kritikus, az olvasó mit vél tudni ugyanerről, s ezek alapján mit hajlandó Esterházy 

értelmezéseiből plauzibilisnak elfogadni. Mivel a Javított kiadás által megidézett kontextusok 

között akár történetinek is nevezhető távolság van, ezért értelmezésemben ezeknek a 
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kontextusoknak az összetett viszonyaira szeretnék kitérni — úgy is, mint az első és az utolsó 

kontextus kapcsolatának kérdéseire. 

KONTEXTUSRÓL KONTEXTUSRA 

Takáts irodalomtörténetre vonatkozó állításainak kiindulópontja az irodalmi szöveg alapvető 

kontextuális viszonyaira vonatkozik. Ahhoz hasonlóan azonban, ahogyan azt az irodalmi 

szövegről állítja, az elsődleges kontextusra épülő irodalomtörténeti rekonstrukció sem 

„monologikus alkotás", s így minden bizonnyal „konfliktuózus viszonyban áll[hat]", (Takáts 

2001b, 317) ha mással nem is, hát az őt megelőző irodalomtörténeti munkákkal, 

értelmezésekkel. Ha ez nem így lenne, akkor egyetlen érvet sem kellene felsorolni az 

elsődleges kontextus fontossága, vagy éppen „elsődlegessége" mellett. Az értelmezendő 

(irodalmi és egyéb) szövegek kiválasztása és olvasata — egyáltalán nem önkényes módon, de 

— meg-, át-, vagy éppen újraszervezi a múltról, benne az irodalomtörténeti valóságról szóló 

ismereteinket, mely egy szűkebb szakmai közösség vitái, az oktatás és a különböző, a tudás 

létrehozásában és terjesztésében érdekelt intézmények révén „ellenőrzi, vagy éppen kibővíti 

egy közösség fogalmi vagy érzelmi repertoárját". (Takáts 2001b, 317) Még ha kitüntetett 

szerepet szánunk is ebben a közegben az elsődleges kontextusnak, akkor is felmerülhet az 

irodalomtörténeti rekonstrukció utolsó kontextushoz fűződő viszonyának a kérdése. Ennek az 

esetnek a valószínűsége a vizsgált történeti anyagnak az utolsó kontextusban betöltött 

kulturális jelentőségével és értékével egyenesen, míg az elsődleges kontextus jelenbeli 

figyelembevételének mértékével fordítottan arányos, illetve a „jelen" és a „múlt" történeti 

távolsága, valamint a jelen kulturális, társadalmi és politikai viszonyai befolyásolhatják. 

Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy az elsődleges kontextusra épülő 

irodalomtörténeti rekonstrukciónak a feltételei egyszerűen nem adottak az utolsó 

kontextusban, s előbb ott kell az ehhez szükséges kulturális és politikai aktivitást kifejteni a 

kutatás intézményes feltételeinek megteremtése érdekében. Erről tanúskodhat például a 

nyugati feminista mozgalmak és a nyomukban létrejött women's studies és gender studies 

tanszékek története, vagy Magyarországon az '56-tal kapcsolatos történeti kutatások 

megindulása a rendszerváltás után. 

De nézzünk egy konkrét irodalmi példát az elsődleges és az utolsó kontextus 

kapcsolatára a hatalom tengelyén. Az itt rekonstruált olvasat Alan Sinfield Faultlines: 

Cultural Materialism and Dissident Reading című könyvének nyitófejezetéből származik. 
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(Sinfield 1992a, 1-28; Sinfield 2004, 11-46) Sinfield szerint az elsődleges kontextusra 

hagyatkozó anglista egymással versengő olvasatok halmazával találja szemben magát, ha 

olyan „terhelt" szerző műveivel foglalkozik, mint amilyen Shakespeare. Mivel a brit angolos 

szakma régóta a magas kultúra autorizációjában érdekelt, (Sinfield 2004, 18, 38) ezért 

olvasatai számos esetben figyelmen kívül hagyják a drámák történeti közegét. Ha például az 

elsődleges kontextusra kíváncsi olvasó előveszi a Július Caesar című darabot, feltűnhet neki, 

hogy az „az abszolutizmus alternatív politikai struktúráit viszi színre, a zsarnokság, zendülés 

és szabadság kérdését veti fel, melyek nehezen kezelhetők az angol történelmi drámákban, [s] 

így a darab a politikai alkufolyamat lehetőségére nyújt rálátást. Mint számos Shakespeare-

darab, ez is az állami erőszak gyakorlásának legitimációjára irányuló kísérletekről szól". 

(Sinfield 2004, 22) Ezek a motívumok nyilvánvalóan kapcsolódnak a korabeli hatalmi 

viszonyok aktuális kérdéseihez. A darab különböző olvasatai és a színháztörténet azonban az 

elsődleges kontextus figyelmen kívül hagyásáról árulkodnak: a mindenkori értelmezések az 

aktuális politikai helyzetnek megfelelően vitték színre a hatalmi problematikát, s majd minden 

esetben — az erősen „húzott" szöveg használata mellett — az „adaptációt" Shakespeare 

tekintélyére hivatkozva autentikusnak, történetileg hitelesnek állították be. A Július Caesar 

előadása így a tizennyolcadik században általában „a despotizmus, valamint a köznemesség 

parlamenten keresztüli uralmának színrevitele", a gyarmatokon az „előadások a patríciusok 

nézeteivel azonosultak", majd a darab „az angol uralom elleni küzdelmet ábrázolta". A 

tizenkilencedik századi Nagy-Britanniában kikerül a színházi repertoárból, mert 

megfogalmazásai „felértékelődtek a brit munkásmozgalom idején", míg a huszadik századi 

feldolgozások a hatalom dilemmái elé állított liberális értelmiségi drámáját vélik felfedezni 

benne. (Sinfield 2004, 22-27) Amennyiben az irodalomtörténész pusztán az elsődleges 

kontextusra kíván hagyatkozni a Július Caesar értelmezésekor, akkor kénytelen szembesülni 

azzal, hogy rekonstrukciója óhatatlanul is ellentmondásos viszonyba lép a darab különböző 

történeti olvasataival, beleértve az utolsó kontextusban érvényben lévőket is. 

Irodalomtörténésze és kontextusa válogatja, hogy ki milyen mértékben és főleg milyen 

formában kíván (ha egyáltalán) vitába bocsátkozni az establishment által kialakított 

Shakespeare-képpel, s hogy eközben mennyire reflektál saját és mások módszereire, valamint 

arra a kulturális munkára, mely a „bárd" alakjának fenntartásában érdekelt. Sinfield például az 

intézményrendszerhez fűződő viszonyuk alapján tesz különbséget a brit kulturális 

materializmus és a Takáts által is bírált amerikai újhistorizmus gyakorlata között. (Sinfield 

2004, 18-20; Takáts 2001b, 322-323) 
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Sinfield a Shakespeare-nek tulajdonított konzervatív értékek kontextusában így arra 

törekszik, hogy a Július Caesar egy olyan radikális olvasatával álljon elő, ami egyrészt 

lemond a felmutatandó értékek bázisaként szolgáló, történeti autenticitásra bejelentett 

igényről, másrészt beszámol a darab értelmezésének, másrészt a darabnak, mint 

értelmezésnek összetett történeti kontextusairól. Módszerét Jonathan Dollimore nyomán 

kreatív vandalizmusnak nevezi, (Sinfield 2004, 39) s ennek lényege a darab 

újraszcenírozásában rejlik, mely az értelmezésben egy elképzelt színpadi rendezés leírásaként 

valósul meg. Sinfield változatában a darab cselekményét a hatalom iránt ambivalens 

viszonyulást tápláló Cinna, a költő álmodja, akit egy Shakespeare-hez hasonló figura 

alakítana. (Sinfield 2004, 42-45) A hatalmi viszonyok érzékeltetése érdekében a néphatalom 

képviselőit, a tribunusokat a színpad két szélén folyamatos kínzásnak vetnék alá, ezzel 

érzékeltetve, hogy a darab a demokrácia bukását, az egyeduralomért folytatott hatalmi harcot 

viszi színre. (Sinfield 2004, 30-35) A patríciusokat, az uralkodó elit korruptságát 

hangsúlyozva modern politikusokhoz hasonlóan jelenítenék meg: Caesar Ronald Reaganre, 

Kleopátra Margater Thatcherre hasonlítana, s a többiek is hasonló színben tűnnének fel, 

szembeszegülve azzal a liberális értelmezéssel, hogy Antonius és a többiek a demokráciát 

védik Caesarral szemben. (Sinfield 2004, 29-30) Ez az értelmezés, ha karikírozva is, de jól 

mutatja, hogy bizonyos szövegek elsődleges kontextusának rekonstrukciója során nem 

mondhatunk le azoknak a hatalmi viszonyoknak a figyelembevételéről, melyek akár az 

elsődleges, akár az utolsó kontextusában befolyásolhatják magának a történeti 

rekonstrukciónak az esélyeit, egy konfliktusoktól terhes hatalmi mezőben helyezve azt el. 

Takáts második érvét az elsődleges kontextus mellett ennek a „konfliktuózus 

viszonynak" a kibontásaként is érthetjük: „Minden szöveget, amelyet a kulturális alkotás 

körébe soroltak vagy sorolunk ma, egykori vitaszituációk résztvevőinek tarthatunk." (Takáts 

2001b, 318) A szerző azonban ragaszkodik ennek a vitaszituációnak időben korlátozott 

értelmezéséhez. Skinner Jelentés és megértés az eszmetörténetben (Skinner 1997, 7-53) című 

tanulmányára hivatkozva „azokat a leírásokat tekinti történetinek, amelyek igazodnak a 

szereplők egyidejű lehetséges önleírásához, ahhoz a nyelvi kontextushoz, amelyben a 

szereplők egykor éltek". (Takáts 2001b, 318) Takáts szerint „[a] jövő tudásáról való történészi 

lemondás szükséges ahhoz, hogy perspektívánkat hozzáigazítsuk az egykori szereplők 

tudásához". (Takáts 2001b, 318) Adódik azonban egy apró, ám korántsem lényegtelen 

ellentmondás a vitaszituáció meghatározása és „szereplőinek" leírása között. Míg az első 

megfogalmazás azt sugallja, hogy maguk a szövegek vesznek részt a vitában, addig a 

történetiség eseményközpontú definíciója a vita szereplőinek tulajdonítja az önleírást, s így a 
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disputában való részvételt. Ezt az is alátámasztani látszik, hogy a szerző saját bevallása szerint 

„némi szkepszissel" tekint Skinner azon törekvésére, hogy a jelentést „a szándék 

rekonstrukciójához" kösse. (Takáts 2001b, 318) Véleményem szerint azonban, ha ragaszkodni 

kívánunk az elsődleges kontextus, mint vitahelyzet leírásához, akkor az álláspontot nem 

tulajdoníthatjuk mindig és egyértelműen a szövegnek, hanem adott esetben olyan szerzői 

pozíció(ka)t kell feltételeznünk, melyek a szöveget és különböző értelmezéseit intencióval 

ruházhatják föl. Előfordulhat, hogy ezek a szerzői pozíciók nem is tulajdoníthatók 

egyértelműen a biografikus szerzőnek, illetve a szerző és a mű közös történetét tekintve 

időben is változhatnak — ezzel kiterjesztve az elsődleges kontextus időbeli határait. Kérdés, 

hogy ennek a szerzői pozíciók, értelmezések és vitaszituációk közötti bonyolult 

cserekapcsolatnak a vázolásakor hogyan hagyatkozhatunk „a szereplők lehetséges 

önleírásaira", s az a fogalmi, illetve módszertani keret, melynek segítségével feltárjuk a 

viszonyokat, mennyiben biztosítja azt, hogy leírásunk „igazodik" az elsődleges kontextushoz. 

Úgy vélem, hogy ennek érdekében tisztázni kell az elsődleges és az utolsó kontextus, a 

különböző kontextusokból származó perspektívák, valamint a leírások különböző szintjeinek 

egymáshoz való viszonyát. 

Egy történeti példa segíthet ennek a módszertani bonyodalomnak a kézzelfoghatóvá 

tételében. Mary Shelley Frankenstein, avagy a modern Prometheus című regénye 1818-ban 

Percy Shelley anonim előszavával jelent meg, melyben a férj a regény szerzőjeként 

aposztrofálja magát. Percy a regény realista kvalitásait hangsúlyozza a gótikus regény 

hagyományával szemben, s nagy jelentőséget tulajdonít a képzelőerőnek a valóság 

ábrázolásában. (Schoene-Harwood 2000, 15) Az 1818-as bevezető a realizmus hangsúlyozása 

révén a szöveg „regényként" történő műfaji megjelölése mellett érvel, hiszen a „románc" 

korabeli kritikai használata a szerző dekadenciájának és erkölcsi lezüllésének bélyegét 

jelentené, melyben szerepet játszik a politikai elhajlás és szakadárság lehetősége is. (Schoene-

Harwood 2000, 14) Percy előszava tehát kétfrontos támadást indít a kritika ellen: egyrészt a 

Frankenstein értelmezését a „regény" tartalmi és formai leírásához igyekszik közelíteni, 

másrészt a szöveg lehetséges politikai üzeneteit szándékozik felerősíteni azáltal, hogy 

igyekszik átértékelni a „regény" és a „románc" műfaji megnevezéseihez kapcsolódó 

előítéleteket. Mindez természetesen a francia forradalom utórezgéseinek és az ipari 

forradalom ellentmondásainak nyilvánvalóvá válása idején, a nevelésről folytatott korabeli 

diskurzus kontextusában kritikai össztüzet vont a Frankensteinre. (Schoene-Harwood 2000, 

17-21) Ez a vita ironikus fordulatot vesz a regény 183l-es, harmadik kiadásával, melynek 

előszavát immár Mary Shelley jegyzi. A szerző azáltal, hogy könyvét egyszerűen 
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„kísértethistóriának" nevezi és a képzelőerő szüleményének tartja, a megváltozott politikai 

kontextushoz igazítja az olvasatot. A reakciós konszolidáció éveiben — melynek csúcspontját 

az 1832-es Reform Act jelenti — a regény politikai olvasata elhalványul, a biográfiai szerző 

irodalmi géniusza és a szöveg személyes vonatkozásai kerülnek az érdeklődés homlokterébe. 

Az utolsó kontextusban a kortárs kritika a két előszó által kiemelt és az elsődleges 

kontextusban ellentétbe állított problematikát egymásra olvasva értelmezi a regényt, a 

feminista törekvésekkel összhangban a szöveg személyes és politikai regisztereinek 

kapcsolatát kutatva. Ennek kapcsán kiemelném azokat a nem elhanyagolható részleteket, 

hogy Mary Shelley élettelen magzatot hozott világra a regény megírása előtt egy évvel, hogy 

anyja korábban belehalt az ő születésébe, s hogy mindketten leányanyák voltak. Vagyis az 

utolsó kontextus értelmezési szempontjait részben az elsődleges kontextus jelöli ki, ám 

ezeknek egymáshoz való viszonya éppen az elsődleges kontextuson belül megfigyelhető 

változások történeti értelmezése révén átrendeződik. Az utolsó kontextusban megjelenő 

kérdést az elsődlegesbe „visszaolvasva" lehetőség nyílik az irodalmi diskurzus politikai 

vetületét és a személyesség kérdéskörének viszonyait tisztázni. Ehhez az elsődleges kontextus 

is bőségesen szolgáltat további adalékokat. A Godwin-Wollstonecraft-Shelley család szövegei 

révén az irodalomtörténész bepillantást nyerhet a különböző szerzői szerepvállalások politikai 

hátterébe, felfejtheti azok nemi szerepekkel való összefüggéseit, s az elsődleges kontextus 

időbeli kiterjesztésével megfigyelheti az irodalmi beszéd lehetőség-feltételeinek 

módosulásait, valamint a szerzőség és az irodalom társadalmi funkcióinak 

hangsúlyeltolódásait. Az elsődleges kontextus alapján rekonstruált lehetséges önleírásokat 

tehát az utolsó kontextus történeti érdeklődésének perspektívája is módosíthatja, s ezzel 

számot kell vetnie az irodalomtörténésznek, amikor szöveg és szerző viszonylatában, a 

történeti diskurzus különböző szintjein kívánja leírni a vitaszituációt, melynek megértésére 

törekszik. 

Az elsődleges kontextus különböző szintjei akár egymásnak ellentmondó 

értelmezéseket is sugallhatnak. Takáts harmadik érve erre a lehetőségre mutathat rá. Ez az érv 

részben ismétli a másodikat, amennyiben a mező fogalmában véli felfedezni az elsődleges 

kontextus egyik lehetséges meghatározását, hiszen Bourdieu „homológiát feltételez a művek 

szerkezete és az irodalmi mező konfliktuózus viszonyai között". (Takáts 2001b, 319) A mező 

ebben az értelemben „lehetőségteret is jelent, a művel való cselekvés módjainak, formálási 

módoknak, témáknak stb. lehetőségterét, amelyet minden szereplő habitusának és a mezőn 

elfoglalt pozíciójának szűrőjén át érzékel". (Takáts 2001b, 319) Takáts csupán annyit ró fel a 

8 5 Ezekről lásd: Schoene-Harwood 2000, 65-154. 
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mezőelméletnek, hogy ,,[m]int a funkcionalista vagy rendszerelméletek általában, Bourdieu-é 

sem igyekszik perspektíváját hozzáigazítani a szereplők perspektíváihoz, leírásaiban kevéssé 

veszi figyelembe önleírásaikat, s a cselekvéseket vagy szövegeket inkább tekinti a mezők 

termékének, mint az ágensek sajátos teljesítményének". (Takáts 2001b, 319) Ez a kifogás a 

mezőelmélettel szemben akár jogosnak is tűnhet a Frankensteinnel kapcsolatban fentebb 

kifejtettek tükrében. Létezik olyan eset, amikor a mező szereplői — a feltételek ismeretében 

— képesek ágensként fellépni a mező által számukra adott lehetőségek stratégiai kiaknázása 

révén; Percy Shelley előszavában nagyon is tudatosan épít a „regény" és a „románc" korabeli 

megkülönböztetésére. Ennek ellenére hiba lenne Bourdieu alapján feltételezni, hogy „minden 

társadalmi mező hasonló általános törvények szerint működik", hiszen előfordulhat, hogy — 

Takáts kifogásával ellentétben — a „cselekvés" nem értelmezhető „az ágensek sajátos 

teljesítményeként". (Takáts 2001b, 319) Maga a mező is meghatározhatja, hogy mi számít 

egyáltalán „cselekedetnek". Az ágencia kérdése bizonyos esetekben olyannyira mezőfüggő, 

hogy a szereplők „lehetséges önleírásait" felülírja, s ez esetben a történeti rekonstrukció az 

utolsó kontextus segítségére szorul. 

Egy ilyen esetet regisztrál dolgozatomnak az a része, mely Sánta Ferenc Az ötödik 

pecsét című regényéről szól. A mű megjelenése idején annak ellenére váltott ki heves kritikai 

vitát, hogy parabola-szerkezete és témaválasztása minden tekintetben megfelelt a korabeli 

elvárásoknak. A bonyodalmakat az okozta, hogy Sánta etikailag helyesnek mondható 

cselekvéseket firtató parabolája a hatalomról szóló allegóriára épít, s ez az allegória a 

kritikában — a történetileg behatárolt diegézis ellenére — az elsődleges kontextus hatalmi 

viszonyaira referencializálódott. A kirobbant vita nem feltétlenül a benne szereplők (Sánta és 

kritikusai) cselekedeteiként írható le, hanem azoknak a hatalmi mechanizmusoknak a 

segítségével, melyek a mezőt — az adott irodalompolitikai közeget — és a benne dívó, 

meglehetősen paranoid olvasási szokásokat jellemzik. Ezek az értelmezési eljárások nem 

feltétlenül a „szereplők öníeírásainak" terminusai szerint rekonstruálhatók a legnagyobb 

pontossággal, hiszen valószínűsíthető, hogy a parabola, az allegória és a regényben szintén 

jelenlévő irónia pontos meghatározása a szöveg viszonylatában olyan, az utolsó kontextusban 

fellelhető fogalmi apparátust igényel, mely az elsődlegesnek nem sajátja. Barthes 

kifejezésével élve, a „sztálinista kritika" fogalmainak „rögtönítélő bírósága" nem 

következetes, jelentéssel telített használatáról, hanem stratégiai alkalmazásáról híres. (Barthes 

1996, 15-16) Ennek az alkalmazásnak nem feltétlenül van köze „az irodalmi mű 

struktúrájához". Hasonló helyzet adódhat más kifejezések használata esetén, s erre is 

találhatunk példát az 1945 utáni magyar irodalom történetét feldolgozó kritikatörténeti 

182 



rekonstrukciós kísérletekben. Sánta regényének esetében a kritikai stratégiák és a szöveg 

struktúrájának leírása, valamint ezek összevetése jó eséllyel kamatoztathatja a jelölés 

különböző módozatainak azokat a leírásait, melyek az elsődleges kontextushoz illeszkedve 

rámutatnak a parabola, az allegória és az irónia lehetséges referenciális vonatkozásaira, a 

tartalmi és formai aspektusok viszonyának történeti feltételeire. Ha ezek alapján követjük 

végig a Sánta-recepciót Vasy Géza 1975-ös monográfiájáig, (Vasy 1975) akkor arról is 

alkothatunk némi fogalmat, hogy „az áttételesebb jelentésképzés, a gondosabb 

megalkotottság" hogyan járulhatott hozzá apránként a „politikai-mentális értékrend 

»megkerüléséhez«", (Szirák 1998, 35) majd az irodalomnak a közvetlen politikai befolyás 

alól való fokozatos kivonásához, s hogy a hivatalos politika hogyan reagált erre az 

irodalomkritika intézményének és elveinek megerősítésével.87 

A történeti rekonstrukcióhoz az utolsó kontextust segítségül hívni azonban nem jelent 

egyet az elsődleges kontextus kiiktatásával, hiszen a rekonstrukció során nem mondhatunk le 

a(z irodalmi) nyilvánosság szerkezetének és az érvényben lévő konvencióknak a 

megismeréséről. A negyedik érv, melyet Takáts az elsődleges kontextus mellett felsorakoztat, 

éppen ezeknek a konvencióknak a szerepe a történeti megértésben. Bár igen szemléletes 

hasonlatával nehéz vitába bocsátkozni, ki szeretném terjeszteni az irodalom, mint futball 

leírását. Véleményem szerint nem csupán a „szabálykönyvet" kell elolvasni, nem csak meg 

kell nézni egy-két „meccset", ismerni a Játékvezető" tevékenységét befolyásoló íratlan 

szabályokat, valamint a „kapus" és a „mezőnyjátékosok" egymáshoz való viszonyát. (Takáts 

2001b, 319) Ha egy mérkőzést nézünk, ahhoz minden bizonnyal hozzátartozik a játékosok és 

a csapatok aktuális lelki és fizikai állapota, a csapat összeállítása (sőt az is, hogy női futballt 

vagy „futballt" nézünk-e), az összecsapás helyszíne és alkalma, a választott taktika és 

gyakorlati kivitelezése, a bajnokság vagy a kupa állása, a tét, valamint olyan esetlegességek, 

mint a bírói tévedések, a sérülések, illetve a nézőközönség reakciója. Mindezt nézhetjük a 

lelátóról, a különböző tévécsatornák valamelyikén, a kocsmában a haverokkal, vagy 

kényelmesen hátradőlve kedvenc fotelünkben, a kommentátor hangjára figyelve. Ezek a 

körülmények — úgyis, mint a futball intézményes kontextusa — befolyásolják, hogy milyen 

meccset látunk, arról az apró, de fontos momentumról nem is beszélve, hogy szurkolók 

vagyunk-e, s ha igen, melyik csapaté. Az irodalom — csakúgy, mint a foci — esetében ezeket 

a körülményeket a különböző konvenciók és kulturális kódok alakítják ki és szabályozzák. 

Rekonstrukciójuk az elsődleges kontextusban előfeltétele a történeti megértésnek. 

8 6 Lásd például: Szolláth 2002a. 
8 7 Erről lásd: Márkus I. 1997,147-157. 
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Mindazonáltal hiba lenne elfeledkezni a történeti esetlegességekről, a konvenciók és kulturális 

kódok módosulásáról és „konfliktuózus" viszonyáról. Ahogyan a fociban is két, egymás ellen 

küzdő csapat van a pályán, kiknek játékát elfogult szurkolók követik figyelemmel, úgy az 

irodalmi szövegben és elsődleges kontextusában is egyszerre több, egymásnak ellentmondó 

kód- és konvenció-együttes lehet jelen, s ezeket a különböző értelmezői közösségek más 

hangsúlyokkal vehetik figyelembe. Az is előfordulhat, hogy a reakciók megoszlása 

egyenetlen, s különböző módon jelentkeznek a különböző csoportokhoz tartozó olvasók 

tapasztalatában, s az is megeshet, hogy ezek a közösségek sem egységesek egyes művek 

megítélésében. 

Ismét csak egy történeti példához szeretnék fordulni, hogy szemléletessé tegyem 

ezeket az észrevételeket. Kate Chopin The Awakening (1899) című kisregényének korabeli 

(férfi)kritikusai például csak a szöveg témaválasztásának botrányosságát érzékelték. A 

történet egy olyan nő öntudatra ébredését beszéli el, aki a házasság intézményéből 

fokozatosan kiszabadulva a szerelem romantikus elképzelését, a nemiséget, valamint a 

művészi önkifejezés függetlenségét próbálja meg élete derekán összeegyeztetni. A kisregény 

végén Edna Pontellier egy szimbolikus tartalommal bíró öngyilkosság révén saját 

megfogalmazása szerint a léténél is többet, az életét áldozza fel a gyermekeiért. (Chopin 

1989, 545) A szöveg megjelenését követő felháborodást a nők jelentős társadalmi 

szerepvállalása, valamint a jogi és társadalmi helyzetük közötti összhang hiánya, illetve ezek 

irodalmi ábrázolása okozhatta.88 Ha azonban a kritikai támadásokat és a bennük megjelenő 

nyugtalanságot nem csupán a tartalmi elemek megjelenésének tulajdonítjuk, akkor más 

lehetőségek is elképzelhetők, melyek nem jelennek meg expliciten a regény elsődleges 

kontextusában. A kritika a vihar csitultával a regény „impresszionizmusát" és „regionális 

érdekeltségét" hangsúlyozta.89 Valószínű, hogy ezek között a különböző történeti 

periódusokból származó értelmezések és értékelések között olyan kapcsolatok mutathatók ki, 

melyek az elsődleges kontextus megértésében is segítségére lehetnek az 

irodalomtörténésznek. Chopin kisregényének „impresszionizmusa" vélhetőleg kapcsolatba 

hozható azzal a ténnyel, hogy Edna számára, aki a Közép-Nyugat egyik puritán közösségéből 

származik, sokkoló a déli kreol társadalomban a „szégyenérzet teljes hiánya", (Chopin 1989, 

515) s neveltetése miatt mások alapesetben teljesen ártalmatlan testi megnyilvánulásait 

érzékileg éli meg. Innen eredhet az elbeszélés „impresszionizmusa", mely távolságtartóan, ám 

meglehetős szemléletességgel írja le a főhős öntudatra ébredését a környezetéből érkező 

8 8 Erről lásd: Culley 1976, 117-159. 
8 9 Ezekről lásd: Culley 1976, 160-228. 
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fizikai impulzusok nyomán. Könnyen meglehet, hogy a korabeli kritikusokat nem csupán a 

regényben megjelenő tematikus elemek, hanem az elbeszélés modalitása is nyugtalanította, 

hiszen az érzéki benyomások érzékletes formában történő ábrázolása a regény „megnyugtató" 

befejezése ellenére is zavartkeltő lehetett. Annak ellenére, hogy Chopin szövege könnyedén 

illeszkedik az amerikai regénynek abba a huszadik századi paradigmájába, melyet Richárd 

Ohman olyan „betegségtörténetként" ír le, melyben a társadalmi ellentmondások egyéni 

konfliktusokhoz, majd „lelki betegséghez" vezetnek, s végső megoldást csak az „egyéni 

terápia" — és nem a „betegséget" okozó társadalmi ellentmondások kiküszöbölése — jelent, 

(Ohman 1983, 199-223) a „betegségtörténet" leírásának érzékletes mivolta mégis zavartkeltő. 

A regény különböző aspektusainak az elsődleges kontextusban jelen lévő összetevői 

tehát nem minden esetben jelennek meg explicit módon, s a különböző történeti kontextusok 

— így az utolsó kontextus — figyelembevétele hozzájárulhat az elsődleges kontextus 

konvencionális elemeinek rekonstrukciójához. A különböző korok — csakúgy, mint a 

különböző értelmezői közösségek — meglehetősen szelektíven olvasnak, s így az elsődleges 

kontextus történeti rekonstrukciója esetén segítségül hívhatjuk a különböző, másodlagosnak 

tekinthető kontextusok leírásait. Adott esetben igaz lehet ez a jelenre is. A különböző történeti 

kontextusokból származó értelmezések pótolhatják az elsődleges kontextusban expliciten meg 

nem jelenő olvasatokat. Mindezek tükrében Takáts álláspontja — valószínűleg a honi 

irodalomtörténet-írás helyzetének megítélése miatt — némileg túlzó. Mint írja: „Most úgy 

látom, mindenféle prezentizmustól meg kellene szabadulni ahhoz, hogy láthatóvá váljanak a 

régi szövegek konvenciói." (Takáts 2001b, 320) Én óvatosabban fogalmaznék: a különböző 

kontextusok világos történeti elkülönítése, lehetséges kapcsolatainak feltárása és viszonyba 

állítása az irodalomtörténész segítségére lehet az elsődleges kontextus rekonstrukciója során. 

A szerző máshol maga is elismeri ennek lehetséges jogosultságát, amikor „perspektívák 

történeti felhalmozódásáról" beszél. (Takáts 2003, 136) Ezek a perspektívák azonban nem 

csupán különböző történeti periódusokból származhatnak, hanem egymásnak ellentmondó 

módon értelmezhetik az elsődleges kontextusból kiemelt szempontokat. így az is felmerülhet, 

hogy az éppen aktuális utolsó kontextus kritikai korrekcióval szolgál az adott történeti 

korszak, szöveg, vagy szerző megítélésével kapcsolatban. Takáts ötödik érve ennek példáját 

szolgáltatja. 

Az antropológiai indíttatású irodalomtörténet-írásra tett javaslat ugyanis az elméleti 

orientáltságú magyar irodalomtudományos közegben már önmagában is felvethet az utolsó 

kontextussal kapcsolatos kérdéseket. Az az elképzelés, hogy „a Geertzéhez hasonló, nem 

irodalomtudományi tanulmányokból kell visszanyerni az irodalom fogalmát, amely az 
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»esztétikai hatást« »egy-egy sajátos életminta szövetébe belefüzve« értelmezi", (Takáts 

2001b, 320) az antropológia lehetséges kultúrkritikai aspektusára hívhatja fel a figyelmet. Az 

„esztétikumot" ldtüntető magyar kritikai közegben a szándék, hogy „életminták szövetébe 

befűzve" értelmezzük az „esztétikai hatást", akár önmagában is az antropológia korrektív 

alkalmazásaként értékelhető. Azzal, hogy a szerző az antropológia interpretatív modellje 

mellett teszi le a voksot az elsődleges kontextus védelmében, egyben egy olyan módszert is 

védelmez, mely — megengedve az irodalom történetileg változó fogalmát — a Mtúra 

szerves részeként tekint tárgyára. Ha elfogadjuk, hogy a cselekvésként felfogott irodalmi 

szövegek interpretatív jellege egyben „legsajátosabb teljesítményük", akkor miért tagadnánk 

meg ugyanezt a „teljesítményt" és a belőle adódó kritikai lehetőségeket az irodalomtörténeti 

rekonstrukciótól, mely az utolsó kontextusban a szövegek történeti értelmező mivoltára és 

ezen értelmezéseknek az utolsó kontextusban történő használatára hívhatja fel a figyelmet? 

Ettől az antropológia sem zárkózik el teljesen, s a nyolcvanas évek eleje óta tematizálja is 

ezeket a lehetőségeket. Marcus és Fischer például az antropológia eredeti célkitűzései között 

tartják számon a megfigyelő társadalmának szokásaitól eltérő életmódok kritikai célzatú 

bemutatását, illetve a saját kultúra kizárólagosnak tekintett fogalmainak megkérdőjelezését. 

(Marcus — Fischer 1999, 111) Ha a kultúrát, s benne az kodalmi szövegeket nem 

monolitikus alkotásokként, homogén egészként fogjuk fel, akkor a Marcus és Fischer által 

leírt módszerek (Marcus — Fischer 1999, 111-116) jó eséllyel alkalmazhatók az irodalmi 

szöveg társadalmi használatának mint kulturális gyakorlatnak az értelmezésekor. 

Erre a legszemléletesebb irodalmi példát talán a kultuszok „sűrű leírása", a kultusz 

folyományaként kialakult kanonizáció értékeinek a szöveggel történő összevetése 

szolgáltathatja. Mint azt az Ottlik regényével foglalkozó fejezetben kifejtettem, az Iskola a 

határonban például az az elszigetelt, de történetileg korántsem egyedi helyzet, melyet a 

katonaiskola homoszociális viszonyaiként (Sedgwick 1992, 1-15) frhatunk le, szoros 

kapcsolatban áll a kultuszban is fontos szerepet játszó „elbeszélés nehézségeivel" és a 

„passzív szolidaritással". Bébé elbeszélői nyelvhasználatának vizsgálata megmutatta, hogy a 

diegézisben a homoszociális viszonyrendszer konstitutív alapfeltétele az egyetlen személyhez 

rendelhető kizárólagos tekintélyelvnek, valamint az írott és íratlan, illetve a formális és 

informális szabályok ellentmondásainak a kizárása mellett a homoszexualitás kirekesztése a 

diskurzusból. Hasonló ellentmondások figyelhetők meg a kultusz szövegeiben, amennyiben a 

kultusz egyes szövegei a regényhez való „egyetlen autentikus hozzászólást az elhallgatásban 

véli[k] megvalósíthatónak", (Szolláth 2002a, 1114) míg a „passzív szolidaritás" védelmében 

azokat a konzervatív értékeket igyekszenek megerősíteni, melyek a homoszociális viszonyok 
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velejárói. Ez a mozzanat az adott politikai kontextusban ideologikusnak számít, amennyiben a 

kultusz által felmutatott értékek anakronisztikusnak és nosztalgikusnak tekinthetők, s egy 

olyan magatartásformát mutatnak fel, mely az aktuális hatalmi viszonyok között politikai 

tartalommal bír. Az elbeszélői nyelvhasználatnak és a szöveg kultuszban kiemelt értékeinek 

az összevetése ebben az esetben lehetővé teszi a kultusz folyományaként kialakult kanonikus 

pozíció kritikáját a rendszerváltás utáni megváltozott kontextusban, rámutatva, hogy Ottlik 

szövegének használata — különösen hasonló tematikájú, a kultusz kialakulása idején született 

művekhez, például Szabó Magda Abigéljéhez mérve — egy konzervatív nemi politika 

fenntartásához járul hozzá. 

Takáts hatodik érve részben kapcsolódik az előzőhöz: az antropológia, mely 

társadalmi, kulturális kontextusban vizsgálja tárgyát, rokonítható azzal a nyelvészeti 

elképzeléssel, miszerint ,,[a] társas jelentés nem járulékos, hanem konstitutív eleme a 

beszélésnek, ha tehát eltelrintünk egy szöveg közösségi beágyazottságától, csak elvéthetjük a 

jelentését". Takáts ennek alapján egy olyan irodalomtudomány lehetőségét veti fel, melynek 

nyelvészeti alapja nem „a saussure-iánus paradigma", hanem a „szociállingvisztika, vagy 

magyarul társasnyelvészet". (Takáts 2001b, 321) Ezen elképzelés szerint egy szöveg 

megértéséhez „nemcsak az intertextuális univerzum meghatározott részének ismeretére van 

szükség, hanem annak a beszélt nyelvi univerzumnak az ismeretére is, amelyből szövegük 

kiemelkedett". (Takáts 2001b, 321) Takáts azonban nyitva hagy két kérdést: az irodalmi 

szöveg nyelvhasználata vajon hogyan viszonyul más diskurzusok nyelvhasználatához; illetve 

a különböző diskurzusok, beleértve az irodalmat is, hogyan viszonyulnak egymáshoz? Míg az 

elsőt valószínűleg az elsődleges kontextus alapján tartja eldönthetőnek, az utóbbi kérdésben 

az utolsó kontextus olvasójának ítéletére hagyatkozik. Mint írja, az elsődleges kontextus 

melletti érv szempontjából mindegy, ,,[a]kár azt gondoljuk, hogy az irodalmi műfajok 

megfelelő beszélésműfajok utánzásai, átalakításai, akár nem", megértésük a „társas cselekvés 

rekonstrukcióját igényli". (Takáts 2001b, 321) Ha azonban szigorúan vesszük Takáts érvét, 

akkor a „társas cselekvés" megértéséhez nem csupán az tartozik hozzá, hogy „az emberek 

másként és másként beszélnek a templomban, a kocsmában vagy az ágyban, és másként teszik 

ugyanezt az eltérő társadalmi rétegbe, eltérő nemekhez, eltérő vallási közösségekhez 

tartozók". (Takáts 2001b, 321) Az egyes irodalmi szövegek ugyanis más és más módon 

viszonyulhatnak ezekhez a diskurzusokhoz, más és más szerepeket oszthatnak magukra, vagy 

eltérő funkciókat tulajdoníthat nekik az adott történeti közeg. Mivel az irodalom 

történetiségéhez a lehetséges funkciók és az irodalmi beszéd lehetőség-feltételei is 

hozzátartoznak, ezért ezek — hasonlóan ahhoz, ahogy azt korábban az elsődleges kontextus 
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alapján létrehozott irodalomtörténeti rekonstrukcióról állítottam — konfliktuózus viszonyba 

kerülhetnek az utolsó kontextusban érvényben lévő irodalom-felfogásokkal. így az is 

előfordulhat, hogy szükségessé válik az irodalom különböző történeti szerepeinek ütköztetése. 

Erre példaként leginkább olyan szövegek hozhatók fel, melyek az irodalom kulturális, 

társadalmi és politikai szerepének többrétegűségéről tesznek tanúbizonyságot. Ez az hodalmi 

beszéd lehetőség-feltételeiben is tükröződhet. Mfnt azt a Nádas Péter Emlékiratok könyve 

(1986) című regényéről szóló fejezetben kifejtettem, a névtelen elbeszélő forradalomnak 

nevezi az '56-os eseményeket, ám Pándi Pál lektori jelentése nem közvetlenül a megjelölés 

politikai tartalmát bírálja, hanem azt, hogy „minősítések, vélekedések, politikai tévnézetek 

fogalmazódnak meg a különböző figurák (Én-ek) száján — esztétikailag, regénybelileg 

minősíthetetlenül vagy éppen hitelesítő emberi-jellembeli bázis nélkül". (Baranyai — Pécsi 

1994, 443) A lektor esztétikai jellegű kifogásai így paradox módon azokat a hitelesítő 

jegyeket kérik számon a regényen, melyek a politikai üzenet felerősítéséhez járulhatnak 

hozzá. Nádas — vélhetőleg Pándi kifogásainak szellemében — átdolgozta a kritizált 

szövegrészletet, s ez tovább mélyíthette a politikai tartalmat, a megítélés személyes 

dimenzióját hangsúlyozva, és egyben hitelét növelve. Nádas szövege ennek megfelelően 

mintegy kisajátítja a forradalom megnevezést '56 számára az apa és a fiú konfliktusának 

bemutatása révén. A fiú szerint ugyanis a forradalom „értelmét, súlyát, politikailag 

körülhatárolható jelentését persze éppen az ő [az apa és társainak] beszélgetései[kjből és 

vitái[k]ból ismerhettem meg ilyen koravénen, de hangsúlyozom, abban a pillanatban, s 

számomra ez volt a forradalom, nem úgy jutott eszembe, nem úgy kölcsönöztem ki a 

szótárukból, mint a politikai körvonalakkal rendelkező ellentétek fogalmi párosát, hanem a 

legszemélyesebben rám vonatkozott". (Nádas 1986, 370) Az Emlékiratok könyve ebből a 

szempontból inkább illeszkedik abba az irodalomtörténeti elbeszélésbe, mely a 

rendszerváltáshoz vezető utat az irodalompolitika diskurzív diktatúrája feletti hatalomátvétel 

folyamataként beszéli el, (Csizmadia 2001, 135-195) mint egy olyan narratívába, mely a 

prózafordulat lényegét — a kontextustól eloldva és a szövegek jelentését depolitizálva — 

abban látja, hogy „fajlapvető változás [...] nem a megformálás közvetlen tematikai, 

jelentéstani szintjein következett be, hanem magában az irodalmi jelhasználatban". (Kulcsár 

Szabó 1994, 161) A „tematikai, jelentéstani" szintek ugyanis nem választhatók el az „irodalmi 

jelhasználat" kérdéseitől, hiszen azok a kontextus révén összefüggenek. Á szöveg megítélése, 

lehetséges funkcióinak, az irodalmi beszéd lehetőség-feltételeinek rekonstrukciója az 

elsődleges kontextus figyelembevételét kívánja meg, ez azonban — mint ahogy Kulcsár 

Szabó irodalomtörténetéről szóló fejezetemben bizonyítani igyekeztem — szükségessé teszi 
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az utolsó kontextus kizárólagos irodalom-fogalmán alapuló irodalomtörténeti elbeszélés 

átértékelését. 

Az irodalmi beszéd kontextuális értelmezéséről szól Takáts hetedik, tudománytörténeti 

ihletettségű érve is. Kuhn nyomán megpróbál különbséget tenni a „mondat" és a „kijelentés" 

között, rámutatva, hogy míg az előbbi megértése nem feltétlenül okoz problémát, addig az 

utóbbi felveti az elsődleges kontextus kérdését. A „kijelentés" és a benne szereplő „fogalom 

értelmével csak akkor lehetünk tisztában, ha ismerjük azt a lexikont, taxonómiát, amelynek 

része volt". (Takáts 2001b, 321-322) Mindebből Kuhnnál az is következik, hogy ,,[a]z eltérő 

kultúrák eltérő taxonómiái másként osztályozzák/építik fel a világot: az eltérő lexikonok 

használata azt jelenti, hogy használóik eltérő világokban élnek". (Takáts 2001b, 322) A 

meglehetősen radikális összemérhetetlenségi tézis irodalomtörténeti elfogadása és merev 

alkalmazása azonban — a fenti példa ellenére — nem minden esetben indokolt. Az utolsó 

kontextus aktuális állapota megkívánhatja, hogy egy adott fogalom kapcsán ne csupán a 

történeti és kulturális különbségek rekonstrukciójára helyezze az irodalomtörténész a 

hangsúlyt, hanem kitérjen azokra a jelentésváltozásokra, melyen az adott fogalom történetileg 

keresztülesik. Előfordulhat, hogy az adott terminus megőrzi jelentésének bizonyos rétegeit, s 

a történeti használat révén a különböző kontextusokban másodlagos jelentésekkel gazdagszik, 

míg más konnotációi elhalványulnak — a taxonomikus pozíció megváltozása mellett. Egy 

adott szó különböző történeti változatai — a különböző fogalmak — akár egyetlen irodalmi 

művön belül is megjelenhetnek, és jelentésrétegeik kapcsolatba léphetnek egymással. Az 

alábbiakban egy ilyen esetet szeretnék bemutatni. 

Alan Hollinghurst The Swimming Pool Library (1988) című regénye William 

Beckwith, egy fiatal, gondtalan, promiszkuózus meleg férfi történetét követi nyomon, aki 

miután megmentette a szintén homoszexuális Lord Nantwich életét egy köztéri vécében, 

elvállalja, hogy megszerkeszti az idősebb férfi memoárját. (Hollinghurst 1989, 7-8; 81; 93) A 

két szereplő terjesen másképp éli meg saját szexuális orientációját, és ez részben a köztük lévő 

korkülönbségnek és a homoszexualitás különböző történeti megítélésének is köszönhető. Míg 

William teljesen kiélvezi a szabados légkörből, vagyonából és társadalmi pozíciójából 

származó előnyöket, addig a lordról kiderül, hogy kiváltságait a hozzá hasonló üldözöttek 

megsegítésére használta fel. Kettejük között a kapcsolatot Denis, William nagyapja teremti 

meg, aki — amellett, hogy a Covent Garden egykori igazgatója — tevékenyen részt vett a 

homoszexuálisok üldözésében, így Lord Nantwich elítéltetésében is. Erről az elbeszélő csak 

meglehetősen későn, a kéziratból értesül. (Hollinghurst 1989, 260) Az azonos neműek 

kapcsolatának megítélése különösen a nagyapa alakjánál ellentmondásos. Egyik este elviszi a 
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narrátort és barátját, Jamest a Billy Budd jubileumi előadására, majd a szünetben beszámol a 

zeneszerző, Britten és az akkori címszereplő — a közönség soraiban aznap is jelenlévő — 

Pears kapcsolatáról, illetve a librettó szerzőjének, E. M. Forsternek a véleményéről. Majd 

annak kapcsán, hogy miért nincs női szerep az operában, elégedetlenül jegyzi meg, hogy 

mennyire hiányol egy jó szopránt az előadásból. (Hollinghurst 1989, 121-122) 

A regény a homoszexualitás különböző történeti és személyes megítéléseit ütközteti a 

különböző alakok viszonyában. Lord Nantwich nyilván teljesen másként tekint saját szexuális 

preferenciájára, mint néhány évtizeddel később William, aki a megváltozott jogi és társadalmi 

közegben szinte teljes szabadságot élvez vágyainak kiélésében, s a felelősség súlya is csak 

azután nyomasztja, miután rádöbben nagyapja korábbi tevékenységére és arra, hogy 

életvitelét nagyrészt a családi örökségnek köszönheti. Denis Beckwith esete még 

bonyolultabb: a felsőház tagjaként egyaránt őrködik a közerkölcsök és a magas kultúra fölött, 

s míg mint erkölcscsősz üldözi a homoszexualitást, addig operaigazgatóként támogatja. A 

homoszexualitás megítélése nem csupán a különböző szereplők és regiszterek viszonylatában 

változik. A regény által megidézett történeti időt olyan fontos események tagolják, — a 

századforduló (Lord Nantwich születésének és Oscar Wilde halálának évszáma), a Britten-

opera bemutatójának éve (1951), Lord Nantwich elítélése (kb. 1954), a Wolfenden-jelentés 

(1958), a homoszexualitás dekriminahzálása (1968), valamint az elbeszélés jelene (1984 

körül, az AIDS vírus felbukkanása előtt) — melyek a homoszexualitás változó történeti 

megítélését jelzik. Ezen dátumok közé tartozhat magának a regénynek a megjelenési ideje is, 

hiszen 1988-ban vezették be az önkormányzatokra vonatkozó rendelet 28-as cikkelyét 

(Clause 28), mely megtiltja, hogy azok közpénzek felhasználásával „támogassák a 

homoszexualitást", így elvileg Hollinghurst Somerset Maugham-díjas könyve — Wilde, 

Forster, Gide, Tennessee Williams, Genet, stb. műveivel egyetemben — nem kerülhetne a 

közkönyvtárak polcaira. Mindezek természetesen befolyásolják a „homoszexualitás" 

különböző „taxonomikus pozícióit", melyek — ahogyan a regényben is — egyszerre lehetnek 

jelen az utolsó kontextus különböző regisztereiben, s így szükségessé válik a velük való 

kritikai foglalkozás. 

A történeti rekonstrukciónak — mint a fenti példa is mutatja — vannak az egyént 

érintő vonatkozásai. Takáts nyolcadik érve, mely egy pszichológiai hipotézisen alapszik, 

részben ehhez a személyes vonatkozáshoz kapcsolódik. Russelt idéző megállapítása szerint 

„>>minden szónak a jelentése, vagyis amit a fogalom kifejez: forgatókönyv.« Fogalmakat 

érteni tehát azt jelenti: forgatókönyveket ismerni, s e forgatókönyvek az adott kultúrában 

ténylegesen lejátszódó cselekvéssorok, s a hozzá kapcsolódó vélekedések, elvárások, 
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előfeltevések sűrítményei". (Takáts 2001b, 322) Egy adott szóhoz, fogalomhoz tartozó 

forgatókönyv történetileg és egy adott kontextuson belül is változhat. Az adott szóhoz tartozó 

forgatókönyv esetében a „ténylegesen lejátszódó cselekvéssorok" és a hozzájuk kapcsolódó 

„vélekedések, elvárások, előfeltevések" viszonya azonban korántsem biztos, hogy 

egyértelmű. így az is előfordulhat, hogy nem csupán a ténylegesen lejátszódó cselekvéssorok 

és a hozzájuk tartozó vélekedések stb. ismeretére van szükség, hanem a köztük lévő 

kapcsolatot is meg kell értenünk a történeti rekonstrukció során. Az is előfordulhat, hogy egy-

egy cselekvéssor nem abban az értelemben valós, ahogy a Takáts által hozott „étterem", vagy 

a Russel által emlegetett „érzelmek" példái sugallják, s a forgatókönyv-hipotézist ki kell 

terjesztenünk a kritikai szótár egyes elemeire a különböző történeti kontextusokban. Az 

irodalomtörténeti korszakfogalmak, a műfaji megjelölések, vagy éppen a retorikai alakzatok 

megnevezései ugyanolyan vagy hasonló forgatókönyvek alapján működhetnek, mint Takáts 

és Russel példái, s adott esetben szükségessé tehetik az utolsó kontextusban irodalomtörténeti 

működtetésük kritikáját. Ez már csak azért is fontos lehet, mert könnyen előfordulhat, hogy 

történetileg változó jelentésük és használatuk miatt hatókörüket és utalási tartományaikat 

világosan akarjuk körülhatárolni a történeti rekonstrukció során. 

Egy „Shakespeare-i" példához szeretnék visszatérni, melyet Alan Sinfieldnek egy a 

Macbethxöl szóló tanulmánykötethez írott előszava alapján fogok röviden rekonstruálni. 

(Sinfield 1992c, 1-13) Willy Russell Educating Rita című darabja, melyből 1983-ban film is 

készült Michael Caine és Julié Waters főszereplésével, egy tanár és diákja ellentmondásos 

kapcsolatát mutatja be. A munkásosztálybeli Rita történetében — akinek nehezen megy az 

irodalom — a Macbeth hozza meg a fordulatot. Rita lelkesedését a darab iránt azonban Frank, 

a tanár azzal hűti le, hogy a „tragédia" humántudományi fogalma nem azonos a szó közkeletű 

használatával. Példája szerint a „KIDŐLŐ FA SÚJTOTT HALÁLRA EGY FÉRFIT" 

bulvársajtó főcím mögötti történet nem kimondottan „tragédia". Rita a szeminárium 

derültségére közbevág, hogy „a szerencsétlennek a fa alatt biztos az". (Sinfield 1992c, 1) 

Sinfield mindebből azt a következtetést vonja le, hogy ,,[a] tragédia, mint speciális tapasztalat 

meghatározása központi jelentőségű az irodalom, mint speciális tapasztalat 

meghatározásában". (Sinfield 1992c, 2) A fogalom kritikai forgatókönyvét rekonstruálva 

A. C. Bradley 1904-es Shakespearean Tragedy című művére vezeti azt vissza. A tragédia 

Bradley szerint „univerzális forma, mely olyan — az elithez tartozó — egyén különösen 

nemes cselekedeteit foglalja magába, aki saját végzetének kovácsa a titokzatos 

szükségszerűségek mindent felölelő keretében". (Sinfield 1992c, 2) A kötethez írott 

előszavának hátralévő részében Sinfield ennek a meghatározásnak az ellentmondásaira 

191 



igyekszik rámutatni, míg a további tanulmányok különböző elsődleges (másodlagos, 

harmadlagos, stb.) kontextusokra támaszkodva igyekeznek értelmezni a Macbethet, illetve 

különböző jeleneteit. Dollimore például arra igyekszik rámutatni, hogy a tragédia fontos 

szerepet töltött be az általa „esszencialista humanizmusnak" nevezett ideológiai formáció 

kialakításában, mely a közösség egyetemesként tételezett érdekeinek veti alá az egyéni 

szenvedést. (Dollimore 1992, 136) Ennek megfelelően a reneszánsz tragédiában a 

koramodem szubjektum kialakulásának lehet szemtanúja az irodalomtörténész, hiszen a 

személyiség olyan regisztereinek felbukkanását figyelheti meg, mint a privát és publikus 

distinkció kialakulása. (Belsey 1985, 38) Mindebből csupán azt tartom fontosnak 

hangsúlyozni, hogy a pszichológiailag felfogott forgatókönyvek a történeti vizsgálódás 

esetében feltételezik, hogy a szubjektum maga ezeknek a forgatókönyveknek a történeti 

repertoárja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rekonstrukció során ezeket a forgatókönyveket 

egymástól történetileg el kell különíteni, s viszonyaikat az utolsó kontextusban érvényben 

lévő használatuk interferenciájától meg kell tisztítani. 

Bár Takáts módszertani javaslatai hasznos adalékokkal szolgáltatnak a történeti 

érdekeltségű irodalmi kutatások számára, véleményem szerint írása alulértékelni látszik a 

történeti rekonstrukciónak a jelenből adódó problémáit. Ez talán leginkább dolgozata 

konklúziójában szembeszökő. Összefoglalója ugyanis egy szerény igényt fogalmaz meg, egy 

ártatlannak tetsző — Trillingtől származó — metaforában: „»az implikációk megörökítetlen 

zsongása« hiányzik a művek körül. Amikor az irodalomtörténész igyekszik fölépíteni az 

elsődleges kontextust a szövegek köré, arra tesz kísérletet, hogy újra hallhatóvá tegye az 

»implikációk döngicsélését«, legalább egy keveset belőlük, a sokféle szándék, hit, 

tevékenység és érzelem zaját, amely valaha a szöveget körbevette és érthetővé tette." (Takáts 

2001b, 322) Ez a metafora azonban legalább két értelmezést sugallhat. Vagy azért nem hallja 

az irodalomtörténész a „döngicsélést és zsongást", mert a történeti szövegeket csend veszi 

körül, vagy éppen ellenkezőleg: túl sok a zaj, s ezért nehezen kivehetők. Takáts tanulmánya 

azáltal, hogy csak az elsődleges kontextusra koncentrál, látszólag — talán éppen szándéka 

ellenére — azt a benyomást keltheti, hogy az előbbi értelmezés helyes. Az irodalomtörténész 

azonban — s példáim ezt igyekeztek alátámasztani — nem hangszigetelt, izolált térben 

dolgozik. Feladatának részét képezi, hogy vizsgálódásai során kiszűrje és elkülönítse a 

különböző, történetileg utólagosnak számító kontextusokból származó hangokat, s 

alkalomadtán szólamokba rendezze, hangszerelje őket az elsődleges kontextusra építő 

rekonstrukciója során. Javaslataim szerint az irodalomtörténész intézményes helyzetének 

felmérésére, a különböző kontextusok elkülönítésére és viszonyba állítására, a mező 
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erővonalainak és törvényeinek feltérképezésére, a történetileg felhalmozott perspektívák 

rétegeinek elválasztására és ötvözésére, az interpretatív jelleg kritikai hasznosítására, a 

különböző irodalom-felfogások feltárására és esetleges ütköztetésére, a taxonomikus pozíciók 

és jelentésrétegeik kapcsolatának vázolására, illetve az eltérő forgatókönyvek kibontására 

lehet szükség. Mindezek olyan — két- vagy többfókuszú — irodalomtörténet-írást tesznek 

lehetővé, mely nem csupán saját módszertani dilemmáival képes számot vetni, hanem a 

„hogyan?" mellett azt is megkérdezi: miért is (és miért éppen úgy) ír az irodalomtörténész 

irodalomtörténetet? Erre a kérdésre olyan triviális válaszok is adhatók, melyek fényében maga 

a felvetés is feleslegesnek tűnhet: ez az irodalomtörténész dolga, ehhez ért, ezt és így tanulta. 

A feleletek elfogadása azonban — ahogyan a módszertani kérdések komolyan vétele is — az 

utolsó kontextusnak, az irodalomtörténeti rekonstrukció elsődleges kontextusának a 

függvénye. 

E G Y E N E T L E N KONTEXTUSOK, AVAGY ÍRÓ (ÚJRA)OLVAS 

Esterházy Péter Javított kiadás — Melléklet a Harmónia Caelestis/zez című munkája 2002. 

májusában jelent meg, s a publikációt megelőző és követő ügynökbotrányok közepette olyan, 

a történeti kontextussal kapcsolatos problémákat vetett fel, melyekkel a kritika csak részben 

foglalkozott. A „melléklet" kapcsán ugyanis felmerül az a — rendszerváltás utáni magyar 

irodalom történetében szinte teljesen mellőzött — kérdés, hogy hogyan vehet részt az 

irodalmi mű a közéleti diskurzusban? Hogyan gyakorolhat — ha mégoly áttételesen is — 

hatást egy aktuális kérdés kapcsán a közgondolkodásra; hogyan befolyásolhatja a publikus 

vagy éppen a szűkebb értelemben vett irodalmi megszólalás feltételrendszerét? Van-e, lehet-e 

egy szövegnek nem irodalmi kontextusa, s ha igen, akkor mennyiben tekinthetjük magát a 

szöveget irodalminak? A „melléklet" a fogadtatás tanulsága szerint a Harmónia Caelestishez 

fűződő viszonya okán mindenképpen befolyásolja az irodalomról, de legalábbis az Esterházy 

életműről szóló kritikai gondolkodást. Mi több, a Javított kiadás olyan problémákat elevenít 

fel, melyek az irodalmi szöveg lehetséges társadalmi szerepére hívhatják fel a figyelmet. 

Persze nem ennyire sarkosan, de a Javított kiadásról szóló kritikákban mindez a műfajiság, a 

realizmus, a referencialitás, a különböző szövegalkotási eljárások kérdéseiként, míg a szöveg 

tartalmi vonatkozásait kiemelten kezelő írásokban főként az apához, és rajta keresztül a 

történelemhez fűződő személyes viszony problémájaként jelenik meg. Magában a szövegben 

ezek összefüggenek: „Az alábbiakban közreadom az ügynöki jelentéseket, azt, amit 
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kimásoltam belőlük, valamint a közben keletkezett jegyzeteimet. Nem akarok (akartam) 

nagyon szerkesztgetni, miközben tudom, formát kell adnom ennek is". (Esterházy 2002, 12) 

A „melléklet" tehát kommentál: történelmi dokumentumokat, történelmi múltat, benne 

élettörténetet, életművet, és persze a Harmónia Caelestisx. Mindez a regény „szoft 

olvasatával" függ össze, amennyiben ,,[a]z olvasó a saját szenvedéseit éli újra (ez még 

rendben, ez még csak dicsekvés), és ettől megnyugszik, a könyv mintegy megerősítette őket, 

hogy bárhogy is történt, most mégis itt vagyunk. Olvasóim nyugodtabban és boldogabban 

néztek olykor rám, mint azt én (álmaimban) szerettem volna. Mintha kimazsolázták volna a 

könyvet, s ami ebbe a nyugalom vonalba nem illett, azt figyelmen kívül hagyták. Vagyis a 

könyv ezt megengedte nekik". (Esterházy 2002, 35) Ezzel a fikciót valósággal, valóságot 

fikcióval összemosó olvasattal szegül szembe a Javított kiadás: „annak következményeit, 

hogy a könyvben megjelenik a történelem, nem láttam át, azt, hogy a könyv nem csak 

családtörténet, de országtörténet is. És ez esetben a fenti bárhogy történt is élesebben vetendő 

fel, szóval hogy hogyan is történt. Szép sorban visszafelé: hogyan történt a Kádár-rendszer, 

hogyan 56, hogyan a Rákosi-korszak, mi volt a szerepünk a háborúban, mi a holokauszttal 

kapcsolatban. A könyv elmulasztotta ezt a szigorúbb szembenézést. Hiba. De ezt meg kéne 

írnom még pontosabban." (Esterházy 2002, 35-36) Az evidensen irodalmi szöveg tehát — a 

szerző minden ellentétes irányú igyekezete ellenére — az olvasók számára plauzibilisnek tűnő 

történeteket terjeszt a történelmi múltról, s ezek a múltról szóló tudás megváltozott 

kontextusában érvénytelenné válhatnak. Mint azt az alábbiakban bizonyítani igyekszem majd, 

a „szoft olvasat" lehetősége, illetve ezzel összefüggésben Esterházy vállalkozásának sikere, 

hogy korrigálja a Harmónia Caelestis által létrehozott történelemszemléletet, a Javított 

kiadásban megválasztott és utalási tartományként használt kontextusok függvénye. 

Arra a kérdésre keresem tehát a választ, hogy a Javított kiadás mennyire végzi el a 

„meg kéne írni pontosabban" munkáját az apa történetén, illetve milyen útmutatással szolgál a 

történelmi múlt, a Kádár-rendszer értelmezésével kapcsolatban. „Mellékletről" lévén szó, 

nyilván nem elvárható, hogy a fentebb felsorolt történelmi eseményeket a Javított kiadás egy 

lélegzetre újrapozícionálja a családtörténetben. Esterházy inkább annak értelmezésével adós, 

hogy az „előkerült" dossziék fényében hogyan látja édesapját, miként tudja szerepét a 

jelentések, saját személyes emlékei, valamint a múlt és a jelen átpolitizált kontextusainak 

fényében értékelni és megítélni. A Javított kiadás azonban elsődlegesen nem a „hogyan is 

történt" kérdésére kíván válaszolni: a privát és a publikus szféra metszéspontjában ez a „mi 

lesz ezután velem", a „mi lesz a Harmóniával" problémáival együtt, némileg háttérbe szorítva 

jelentkezik. A Javított kiadás középpontjában a Harmónia Caelestisben megteremtett és a 
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személyes emlékekben élő apaképekhez fűződő viszony áll, s ez határozza meg a privát szféra 

beszélője és a publikus szerzői alak munkájával és szerepeivel kapcsolatos szövegbeli 

elvárásokat. Ennek következtében átmeneti zavar keletkezik az egyszerre privát és publikus 

diskurzusokat is működtető szerző szerepértékelésében, hiszen az olvasó író helyenként 

magáévá teszi azt a „szoft olvasatot", melynek átírására, ellehetetlenítésére a Javított kiadás 

vállalkozik: „Lassan kezdem a Harmóniát tényleg valóságosnak tekinteni, kijött belőlem a 

primcsi referenciális olvasó, posztmodern jóhírünknek lőttek." (Esterházy 2002, 111) Bár a 

kiszólás értelmezhető akár honikusan is, vélhetőleg az azzal kapcsolatos ambivalenciára utal, 

hogy „a JK szerzője számára a legrémisztőbb lehetőség az, hogy még mielőtt ő, EP, a 

legilletékesebb, a tulajdonképpeni tulajdonos megmondaná, mi az, kiderül az igazság". 

(Farkas 2003, 932) A szerző és az általa létrehozott apafigurák éppen annyira személyesek, 

mint amennyire közéleti szereplőknek tekinthetők, ezért a bizonytalanság az adott politikai 

kontextusban bizonyos fokig érthető. Ám ennek alapja paradox módon éppen a „szoft 

olvasat" referenciális, tehát valamiképpen a valóságra vonatkoztatott értelmezésétől való 

szorongás: a Kádár-rendszer történeti és személyes hatásaitól, a jelen aktuális politikai 

állapotaitól, az apa (és a fiú) megítélésétől való rettegés testesül meg ebben. A Javított kiadás 

(a Harmónia Caelestis és saját olvasóinak jó részével egyetemben) nem tud nem 

referenciálisan olvasni. 

A szerepzavar azonban egy olyan szinten is testet ölt, mely az irodalmi szerző és a 

közéleti szereplő kettősségében írható le. Egyrészt a Javított kiadás beszélője kritika nélkül 

elfogadja azt a rendszerváltás után megszilárduló irodalmi szerepértelmezést, mely Esterházy 

Péter műveit egy olyan „posztmodem" felfogás mentén kanonizálja, ahol a valóság, a 

referencialitás egyáltalán nem juthat szóhoz: „Ez a probléma, ahogy eddig még soha, itt 

állandóan visszatér: alkalmazkodnom kell a valósághoz. Eddig a szavakhoz kellett." 

(Esterházy 2002, 6) A kritikai fogadtatás reagál is erre. Míg Esterházy monográfusa, Kulcsár 

Szabó Ernő beszédesnek tűnő hallgatással, addig Bojtár Endre a szerzői szerepet megrajzoló 

irodalomelméleti felfogás elleni éles bírálattal: „attól, hogy valaki posztmodern regényeket ír, 

még nem kéne beszopnia a posztmodem (irodalom)elmélet szamárságait." (Bojtár 2002, 3) 

Farkas Zsolt pedig, aki recenziójának elején maga is erősen kifogásolható módon próbálja a 

szerző és a közéleti szereplő különbségét és ezzel az ebből adódó ellentmondásokat eltüntetni, 

azt veti „EP" szemére, hogy az őt kanonizáló irodalom-felfogás nyomán egy meglehetősen 

leegyszerűsített valóságfogalommal dolgozik. Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetének 

kritikájában magam is hasonló kifogásokkal éltem, Farkas azonban a „valóság" egy olyan 

meghatározását adja, mely véleményem szerint segítségünkre lehet a Javított kiadás 
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értelmezésében: „A valóság az a műfaj, amelyben a különböző műfajok összeérnek, ahol az 

ismeretelméleti, az etikai, a politikai, az esztétikai, a nyelvi, a filozófiai, a történeti (fikciós) 

stb. problematika lényegileg összefügg". (Farkas 2003, 933) Farkas megjegyzése talán csak 

annyi kiegészítésre szorul, hogy nincs ez nagyon másként az irodalmi szöveg esetében sem. 

Farkas erre példát is hoz egy önidézetben, méghozzá a Bevezetés a szépirodalomba kapcsán. 

Mint írja: 

az alanyban-állítmányban gondolkodó „szakmaiság előtérbe helyezésére, az 
ideológiamentesség ideológiájára [mint azt másutt kifejtettem] az a nagyon fontos 
szerep várt, hogy legitimáljon egy olyan szabadabb, valóban alkotói beszédmódot, 
amelyet per definitionem nem vonhat ellenőrzése alá a hatalom ideológiavezérelt 
gépezete, ugyanakkor — untig ismételgetett szlogenjei ellenére — eszében sem 
volt visszavonulni a társadalmilag fontos kérdések tárgyalásátóT\ (Farkas 2003, 
931) 

Vagyis létezik a prózafordulatnak, és benne Esterházy műveinek olyan kritikai értékelése, 

mely — legalábbis a rendszerváltás előtti időszak kapcsán — nem lát feloldhatatlan 

ellentmondást az irodalmi szöveg politikai és közéleti szerepvállalása és irodalmi státusa 

kapcsán. 

A szerepzavart így vélhetőleg a(z irodalmi) közbeszéd megváltozott feltételrendszere, 

az irodalomnak a rendszerváltás előtt meginduló és utána is folytatódó kényszeres 

depolitizálási igyekezete okozza, valamint a(z irodalmi) nyelvhasználatnak a rendszerváltás 

utáni megváltozott kontextushoz történő igazítása. A Javított kiadás jelentősége Thomka 

Beáta szerint éppen ebben az összefüggésrendszerben érhető tetten, hiszen „[újjraélt és újraírt 

önértésként maga is része a kritikai és önértelmezési műveletsornak, amelyet az ezredvégi 

európai kultúra az amnézia ellen indított. Részese és egyben megrendült tanúja az irodalom, 

nyelv és történelem újrarendeződési folyamatának". (Thomka 2003, 65) Ez az átértelmezési 

kísérlet az apa és a fiú viszonyában a családnév révén történeteik egymásra 

vonatkoz(tat)ásában jelenik meg, múlt és jelen kapcsolatának tisztázási kísérleteként. A 

Javított kiadás — mint azt több recenzens is kiemeli (Schein 2002, 4; Farkas 2003, 940-

941) — az irodalomtörténeti toposzként is felfogható, a lelki élet területére nem korlátozható 

ödipális problémával nézne szembe; azzal, hogy az apa-fiú viszonynak vannak körüljárandó 

társadalmi vetületei. A Javított kiadás elbeszélője fennakad azon, hogy „az ávó dolgozott a 

nyelvérzékén", vagy hogy apja jelentéseiben felismeri az ő „eszejárását", (Esterházy 2002, 

159, 160) annak ellenére, hogy közben sorolja: saját művei hogyan illeszkednek a 

rendszerváltás előtti évek tapasztalatához, vagy (mint a Spionnovella) hogyan keletkeztek 

belőle, vagy (például a Függő) hogyan őrzik emléküket. (Esterházy 2002, 247-248) Ebben az 
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értékelésben a kontextusok összekeverednek: ami 1990 előtt írói „nyersanyag" vagy 

élettapasztalat, az utána szégyenteljes — vagy legalábbis kétes megítélésű — múlt. így van ez 

a Javított kiadás szerint Esterházy életművével kapcsolatban is. A Spionjáték Egyetemi 

színpadi előadásával kapcsolatban Esterházy — saját közéleti szerepét leértékelve — 

megjegyzi: „A puszta két kezemmel (a tollammal!) ahogy fujtogatom ezt a gonosz diktatúrát! 

Nem csoda, ha nem bírta soká." Majd a Duray-ügy kapcsán: „Ahogy termesz módjára rágtam 

a hatalom testit." (Esterházy 2002, 132) A rendszerváltás előtti politikai szerepvállalás hitelét 

és jelentőségét veszti annak következtében, hogy a Javított kiadás elbeszélőjéről kiderül: 

„családi vonalon" érintett a Kádár-rendszer hatalmának megőrzésében és fenntartásában. A 

közéleti szerep a vezeklés retorikája révén az apa élettörténetének az ügynökmúltban totalizált 

mércéjével ítéltetik meg, hiszen a Javított kiadás az elbeszélő élettörténetével kapcsolatban 

azt sugallja, hogy a hatalom ügynökének gyermeke nem képviselheti hitelesen és főleg 

eredményesen a hatalom ellenzékét. A személyes, családi viszonyok — az ügynök végig 

titokban tartott tevékenysége ellenére — átírni látszanak a nyilvánosság szerkezetét és 

viszonyait, megerősítve a történeti kontextus megítélése ellenére Esterházy utólag amúgy is 

depolitizált közéleti szerepét. 

Ezt az értelmezést, mely egymástól élesen elválasztja a közéleti szerepet és az irodalmi 

szerző alakját, a kritika egy része is magáévá teszi. A kritikusok javarészt az irodalmi szöveg 

képviseleti jellegének tagadása révén veszik védelmükbe Esterházy szövegét, élesen 

szembeállítva az irodalmi szöveget a politikai, illetve közéleti diskurzussal. E vélemények 

szerint az irodalmi szöveg, s rajta keresztül a szerző alakja a reprezentáció, míg a 

közszereplés a politikai képviselet elvét követné, s a kettőnek vajmi kevés köze van, vagy 

éppen lehet egymáshoz, ugyanis míg előbbi megítélése erkölcsi, utóbbié csakis jogi 

természetű lehet.90 Ez azonban a Javított kiadás közéleti jelentőségének alábecsülését, s 

egyben irodalmi értékeinek felmagasztalását is maga után vonja: „Azt mondják: mű, amelyet 

mint művet kell majd műközpontúlag irodalomértelmezni. A banalizálás megindult." (Tamás 

Gáspár 2002, 5) A képviselet és a reprezentáció kérdésköre azonban éppen a Javított kiadás 

kapcsán merül fel élesen, akár politikai értelemben is. Egyrészt természetesen a könyv 

aktualizáló kiszólásai gondolok: arra, hogy Esterházy — részben éppen személyes érintettsége 

okán — olyan kijelentéseket tesz, melyeknek a politikaivá dagadt ügynökbotrányok kapcsán 

óhatatlanul is elhelyezik őt a politikai térképen, még ha nem is olyan egyértelműen, mint azt 

9 0 Ezzel kapcsolatban lásd: Bojtár 2002, 3; Láng 2002, 9; Angyalosi 2003, 28; Heller 2002, 5-8; Horváth 2002, 
91-94, 96; Palkó 2003, 100, 103, 104-106; Bacsó 2003, 388-389, 391; Bányai 2003, 255, 256, 259; Menyhért 
2003, 261; Márton 2003, 943, 945. Ezt a különállást talán Nádas Péter fogalmazza meg a legtisztábban a 
Medgyessy-ügy kapcsán. (Nádas 2002, 6-7) 
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Herczegh Géza állítja. Herczegh szerint ugyanis ,,[a]kár meg is nevezhetnénk azt a politikai 

pártot, amelynek nevében és amelynek szóvivője helyett E. P. egyértelmű és egyoldalú 

propagandát folytat". (Herczegh 2002, 100) A Javított kiadás azonban nem pártpolitikai, 

hanem személyes alapon érvel. Például Esterházy katolikus hívőként szorgalmazza az egyház 

„önátvilágítását", s az emellett szóló érvek is a hívőé, és nem a politikus szólamai. (Esterházy 

2002, 233) Bár az így képviselt vélemény kétségkívül politikai tartalommal bír, legitimációját 

nem (pusztán) Esterházy közéleti szerepének, hanem személyes hitének és meggyőződésének, 

az egyház rendszerváltás után vállalt szerepének, valamint az egyházra is kiterjedő 

ügynökhálózat sűrűségének (Pogonyi 2002, 6) köszönheti. Vagyis az, hogy a Javított kiadás 

hasábjain politikai ügyek is terítékre kerülnek, nem jelenti feltétlenül azt, hogy az elbeszélő 

által vállalt, aktuálpolitikai kérdéseket érintő álláspontok egyben pártpolitikai elköteleződést 

is jelentenének. A politikai tartalommal bíró vélemények képviseletének elvét nyilvánvalóan 

nem a reprezentáció, hanem az a személyesség garantálja, melyet politikai döntések — így az 

ügynöktörvény fonákságai — messzemenőkig befolyásolnak. A Javított kiadás ugyan nem 

vindikálja magának a jogot, hogy pártpolitikai alapon érveljen politikai kérdések kapcsán, ám 

mivel elbeszélőjének apjához fűződő személyes — és a Harmónia Caelestisben publikussá 

tett — viszonyába beleszól a politika, személyes érintettsége és közszereplő mivolta révén 

jogot formál arra, hogy politikai ügyekben személyesnek tekinthető véleményt nyilvánítson. 

A képviselet elvével nem is az aktualizáló megnyilvánulások esetében van gond, 

hiszen maga Esterházy is felfigyel arra a veszélyre, melyet a napi politikai diskurzusba 

történő bekapcsolódás jelent: „Apámra gondolva: a világosnál is világosabb, hogy a 

történelem nem használó pártpolitikai célokra." (Esterházy 2002, 230) Problémák inkább a 

„családi vonalon" akadnak. Például az, hogy „az élet mint belügyes utasítás" (Esterházy 2002, 

134) uralja a Javított kiadásnak az apa ügynökmúltja és a Harmónia Caelestis értelmezésén 

keresztül vázolt Kádár-rendszer olvasatát. Ez egyrészt bírálható tisztán esztétikai szempontok 

szerint, hiszen innen nézve a Javított kiadás „retorikája és narratológiája — noha általában 

bonyolultabb, finomabb, szebb, stb. — tökéletesen kompatibilis a nagy példányszámú 

médiatermékekéével, az ügynökügyet széltében-hosszában és mélységében tárgyaló politikai

hír-orgánumoktól a sztár mindennapjait bemutató és emberi esendőségeit sem rejtegető 

magazinokig vagy pletykalapokig bezárólag". (Farkas 2003, 930) Ez a szempont azonban 

figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Farkas Zsolthoz hasonlóan a szélesebb 

olvasóközönség elsősorban nem a Harmónia Caelestisre, vagy a „magas" irodalom esztétikai 

szempontjaira kíváncsi, hanem a könyv botrányt keltő témájára. Innen nézve talán nem 

mellékes, hogy a Javított kiadás olyan nyelvet kíván beszélni, mely „kompatibilis" a kurrens 
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közéleti állapotok között érvényben lévő beszédmódokkal. Bár nem függetlenül az esztétikai 

kérdésektől, én magam aggasztóbbnak találom azt az etikai-politikai szempontot, mely a 

Kádár-rendszer — és benne az ügynöktörténetek — értelmezhetőségével kapcsolatos. 

Esterházy mintha fel sem tételezné, hogy az erkölcsi megítélés — ha legalább törekszik az 

igazságosságra — előzetes tudásra épít. A Javított kiadásban elsősorban nem ennek a 

tudásnak az előállításán és közkinccsé tételén fáradozik, hanem a „megértésnek, az 

intelligenciának, a szeretetnek, az önreflexiónak" — éppen az aktuális közállapotok miatt — 

„csekély hatalmat tulajdonítva" (Farkas 2003, 937) mintha egy eleve meghozott ítélet ellen 

védekezne. Azt is mondhatnám, hogy a Javított kiadás, az elbeszélő minden ellenkező irányú 

igyekezete ellenére az utolsó kontextust tekinti a legfontosabbnak. 

Kétségtelen, hogy a magyar közéletben és közvéleményben utólagosnak mondható, 

leegyszerűsített, az elsődleges kontextust teljesen figyelmen kívül hagyó ítéletek uralják a 

Kádár-rendszer értelmezését. A legtöbb tévhit azzal kapcsolatban áll fenn, hogy a Kádár

rendszert szerkezetében és közéleti viszonyait tekintve átlátható, történetileg homogén 

periódusnak tarják. Ennek megfelelően aztán a szélesebb közvélemény szerint 1990 után 

világosan megítélhető, hogy ki és milyen mértékben működött együtt a rendszerrel, s ez adja 

egyben az együttműködő bűnösségének erkölcsi mércéjét is. Az együttműködés mértékét 

ráadásul megfeleltethetőnek vélik a rendszerben betöltött pozícióknak, melyek a harcos 

ellenállótól Kádár Jánosig tartó skálán helyezkednek el. A közvélekedésben keveredő erkölcsi 

és politikai megítélések keveredése részben annak folyománya, hogy — mint azt Eörsi István 

kifejti — „[a rendszerváltó] ellenzék [...] különállása [...] erkölcsi természetű volt", (Eörsi 

2002, 15) hiszen a Kádár-rendszert és az 56-os forradalom elfojtására épülő legitimációját 

éppen erkölcsi alapon támadta és kérdőjelezte meg. Az Eörsivel vitázó Babarczy Eszter 

szerint ez aztán a rendszerváltás után a morál politikai abszolutizálásához, illetve ahhoz vezet, 

hogy „mélységesen félreértjük a saját történelmünket, a politikához való viszonyunkat és a 

moralitáshoz való viszonyunkat is". (Babarczy 2002, 14) Ebből a szempontból talán nem 

véletlen, hogy a Javított kiadás megjelenését követő Medgyessy-botrány kapcsán, Kis 

Jánosnak az SZDSZ-ből történő kilépését bejelentő nyílt levele nyomán robbant ki vita a 

politika és az etika kapcsolatáról. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közvélemény nagy 

része „demokratikus vezetőkként fogadja el azokat [. . . ] , akik az elnyomó rezsimet 

irányították", (Tamás Gáspár 20025 10) hiszen a rendszerváltás utáni szabad választásokon, 

demokratikus játékszabályok szerint megválasztották őket. Ráadásul az ennek egyébként 

ellentmondó nyíltszíni „komcsizás" mellett akadnak olyan vélemények is, miszerint Kádár 

János a huszadik század legnagyobb formátumú politikusa, hogy a „múlt rendszer" mégsem 
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volt olyan „rossz". Babarczy véleményével csatlakozva én is összefüggőnek gondolom a 

politikai kérdések erkölcsi megítélését és a Kádár-rendszer iránt táplált nosztalgikus 

érzelmeket. Mint Eörsinek címzett válaszlevelében írja: 

Ha valaki hol politikailag manipulált moralizálást — amely még az 56-os 
halálraítélteket se egyformán méri —, hol a saját személyes életében irreleváns, de 
abszolút formában tálalt mércéket kap az arcába (ez utóbbiba sorolnám a te 
ügynökügyi ténykedésedet), akkor belefárad a dologba. Különösen belefárad, ha 
mindezt egy meglehetősen korrupt világban hallgatja, ahol politikai lojalitások 
mentén csorog a pénz meg a munka, s amelyben politikai szabadságával úgy tud 
élni, hogy egyre kevesebb párt közül választhat, amelyek egyszersmind egyre 
rémesebbek is. (Babarczy 2002, 14) 

Vagyis a Kádár-rendszer közmegítélésében nagyrészt a rendszerváltás előtt morális köntösben 

megjelenő politikai törekvések kiüresedése, valamint a rendszerváltás utáni politikai 

fejlemények játsszak a főszerepet, s az egymásnak sokszor ellentmondó véleményeket is 

nagyrészt a politikai érdekek polarizálják. 

A kérdés csak az, hogy ebben a mezőben milyen képet fest a Kádár-rendszerről a 

Javított kiadási Hogyan képes Esterházy Péter a múlt egy árnyalt kontextusában — a privát 

és a titkos politikai szféra metszéspontjában — megítélni apja ügynökmúltját, s abból 

korlátozott, avagy messzemenő következtetéseket levonni a történelmi múlttal kapcsolatban? 

Míg az explicit politikai tartalommal bíró kijelentések esetében éppen a személyesség 

biztosította a képviselt politikai álláspont hitelét, addig a múlt értelmezésével kapcsolatban a 

legfőbb problémát az adja, hogy annak metszéspontjában az apa áll. Ahogyan Farkas Zsolt 

fogalmaz: Esterházy számára nehéz megérteni, hogy „az (én) édesapám és az (ő) ügynökük 

jelölők ugyanannak az imaginárius (id)entitásnak a prozopopeiájához tartoznak". (Farkas 

2003, 936) Az ügynökjelentésekhez fűzött kommentárok ennek megfelelően azt kutatják, 

hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a személyes emlékekben élő, illetve részben a 

Harmónia Caelestis által megteremtett apafigurák és az ügynök. Valamilyen módon erről a 

bonyolult viszonyrendszerről kell(ene) plauzibilis történetet előállítnia a Javított kiadásnak., 

ha komolyan vesszük az elbeszélő „realista" törekvését. A realizmus értelmezésem szerint 

nem egy problémátlanul létező és problémátlanul megismerhető valóság nyelvi, irodalmi 

tükrözését jelentené — mint ahogyan például a néhány fejezettel korábban bírált Kulcsár 

Szabó irodalomtörténetének esetében —, hanem azoknak a kritériumoknak a megteremtését, 

melyek alapján az adott közösség számára elfogadhatóan lehet beszélni arról, amit az 

valóságként, jelen esetben saját történelmi múltjaként ismer el. A probléma tehát a plauzibilis 

történetek problémája: „Ahogy Gothár szokta mondani: Ha meg beteszem egy filmbe, senki 
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nem hinné el." (Esterházy 2002, 158) Ennek megfelelően a realista érdekeltségű beszéd el 

kell, hogy kerülje a totalizáló rámutatást és a részletekből kiinduló általánosítást. Esterházy a 

Beszélő évekhez írt előszavában meg is fogalmazza ezt a kritériumot: „a könyvből 

kibontakozó történet nem a Kádár-rendszer története, hanem írások róla". (Esterházy 2002, 

127) Mindazonáltal ez a „realizmus"-koncepció nem jelenti a lehetséges beszédmódok, vagy 

éppen az „igazság" teljes relativizálását, hiszen annak révén, hogy az önmaga által 

megteremtett beszédfeltételek esetében is él a gyanúperrel, fenntartja saját provizórikus 

státusát. A közösség ítélete kontextusfüggő, s az utolsó kontextus kapcsán részletesen is 

kifejtett kritikai munka időről időre történő elvégzését igényli. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 

közösség által valóságként felismert történelmi múlt feldolgozása kulcsfontosságú a 

„realizmus" efféle elképzelése szempontjából, hiszen az a kritikai irányultságot sem 

nélkülözi. Hasonló szükségletre hívja fel a figyelmet Thomka Beáta a Harmónia Caelestis 

kapcsán: „Az ezredvégi elbeszélő irodalom érzéketlenebb a közösségi emlékezetben tároltak 

iránt. A tudattalan e tartalmainak alig van orientáló hatása, a történeti imaginációnak pedig a 

szervező, fenntartó, a jelen megítélésébe belejátszó funkciója gyengén működik. A hamis, 

idealizáló történelmi és nemzeti önkép manipuláló restaurálási kísérletei kiválthatják a próza 

kritikai radikalizálódását." (Thomka 2003, 50) A Thomkát bíráló Palkó Gáborral ellentétben 

én nem gondolom, hogy a „kritikai realizmus" meghatározási kísérlete révén „a kritikai 

köztudat posztmodern-ellenességének látens mimetikus olvasási ideálja termelődik újra egy 

igényesebb tudományos szinten", vagy hogy a realizmus terminus használata „a marxista 

irodalomtudomány furcsa öröksége" lenne. (Palkó 2003, 99) Ha mégis így lenne, úgy a 

felmenőket nem a kelet-európai „marxista" kritikában kellene keresni, s az egyes 

„posztmodern" elméletek szélsőségesen relativizáló retorikájával nem a „mimetikus", hanem 

a kontextuális, kulturális közegekre és elméleti problémákra is fogékony olvasási módokat 

kellene szembeállítani. 

Esterházy esetében is tévedésnek tűnhet a múlt párhuzamainak erőltetése. Igaz ugyan, 

hogy a Javított kiadás esetében az „elbeszélői reflexió" „a »rózsaszín« diktatúra irodalmi 

világának paródiájaként válik hozzáférhetővé", (Palkó 2003, 103) szerepe azonban éppen 

ellentétes a „szocialista realizmussal" szemben támasztott elvárásokkal. Nem a jelenben 

kívánatosnak tartott „valóság" egyértelmű leképezésére (valójában idealizált megteremtésére) 

törekszik egy a jövőbe vetett, messianisztikus politikai meggyőződéssel összhangban, hanem 

a múlt felé fordulva annak problematikus összetettségét igyekszik megragadni anélkül, hogy 

ebből világosan megrajzolná a jövővel szemben támasztott elvárásokat: „Több történet is van, 

s a történetek arra valók, hogy elmondjuk őket. Ki-ki a magáét, lesz, ami lesz." (Esterházy 
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2002, 127) A Javított kiadás ennek megfelelően arra törekszik, hogy — ellehetetlenítve a 

nosztalgikus érzelmeket, folyamatosan zárójelezve a múlt feltárásának jelenbeli 

következményeit — megteremtse a személyes múltról szóló beszéd lehetőség-feltételeit. Ez 

egyes esetekben, így az ügynöki tevékenység pszichológiai vetületeinek nyomon követése 

során, sikerül is. A kommentárokból „látni, hogy lépésről lépésre csúszik bele" (Esterházy 

2002, 68) az apa a szerepbe: hogy kezdetben hogyan „ügyel, hogy kizárólag azt mondja, amit 

úgyis tudnak"; hogy hogyan sajátítja el a kötelező frazeológiát; hogy hogyan kerülnek lassan 

operatív szempontból értékelhető információk a jelentésekbe; hogy hogyan kezdi el úgy 

fogalmazni a mondatait, mintha csak a feladata kedvéért létezne, cselekedne; hogy hogyan 

kerül „alkotói válságba" és hogy abból „a fásultság továbblendíti"; hogy hogyan teszi meg az 

első lépéseket az „őktől" a „mi" felé; hogy hogyan kerül összeütközésbe a családdal; hogy 

hogyan válik az ügynöki tevékenység munkává; hogy hogyan kerülnek látókörébe a 

beszervezendők; hogy hogyan kezd el feladatán felül teljesíteni; hogyan kerül sor a fedett 

lakásokban zajló találkozókra, stb. (Esterházy 2002, 41; 43, 65; 51, 66, 79; 54, 69, 75; 60; 69; 

72; 74; 79; 84, 85; 85) Nem folytatom: aki olvasta a könyvet, annak mindebből világosan 

kirajzolódik, hogy „megfigyelés láthatóan megváltoztatja a megfigyelőt". (Esterházy 2002, 

53) 

A Javított kiadás tehát bepillantást enged a rendszerhez történő pszichológiai 

hasonulás folyamatába, ám a beszervezés körülményeire vonatkozóan nem szolgáltat 

információt. A „kompromittáló adatok" ismeretének hiányában talán nem az az érdekes, hogy 

Esterházy milyen konkrét — „abszurd, önellentmondásos, hazug" (Selyem 2002, 93) — 

elképzelésekkel áll elő, (Esterházy 2002, 93, 97) hanem az, hogy gyakorlatilag semmilyen 

módon nem kommentálja a beszervezés körülményeit. Selyem Zsuzsa a Harmónia Caelestis 

egy szöveghelyére utalva (Esterházy 2000, 79) „én-elvesztésként" kommentálja a lehetséges 

motívumok hiányát. (Selyem 2002, 94) Ez az értékelés azonban azon a feltételezésen 

alapszik, hogy a beszervezés pillanata egyben az én felszámolása is, holott a Javított kiadás 

csupán annyit állít, hogy „a megfigyelés láthatóan megváltoztatja a megfigyelőt". (Esterházy 

2002, 53) Szó sincs „én-elvesztésről", csupán arról, hogy a Selyem által feltételezett 

esszenciális személyiség-felfogás — az én, mely független az őt meghatározó társadalmi, 

történelmi, nyelvi feltételektől — egyszerűen alkalmatlan az élettörténet ellentmondásainak 

megértésére. Az én esszenciális középpontja, lényege — Selyem szerint — vagy 

megismerhetetlen, vagy csupán hamis moralizálás tárgyát képezheti. Schein Gábor viszont 

éppen a Javított kiadás tanulsága alapján vonja le a következtetést: „a személyiség nem 

konstans adottság, hanem olyan bonyolult mi is?, gép?, szöveg?, labirintus?, amelynek 
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kialakulásában és működésében a különféle történeti tapasztalatokon, hiteken és félelmeken 

kívül része van annak a konkrét politikai, szűkebb és tágabb társadalmi, családi közegnek is, 

amelyben az ember él. A személyiség mindig politika is." (Schein 2002, 4) 

Farkas Zsolt ennek a gondolatnak a jegyében igyekszik hosszasan rávilágítani a 

Kádár-rendszer kapcsán felmerülő morális ellentmondásokra, s arra, hogy szerinte a Javított 

kiadás hogyan nem vet számot ezekkel. Mindeközben — Esterházyhoz hasonlóan a 

beszervezés morális és egzisztenciális dilemmáját latolgatva — egy elfogadhatónak tűnő 

magyarázattal áll elő: „Ahol a politikai cselekvés mozgástere ennyire korlátozott (hol 

zsarnokság van), ott nagyobb súly nehezedik a morális törvényekre, amelyek sokkal 

régebbiek, masszívabbak, és nem/pont ilyen extrém körülményekre lettek kitalálva. Négy 

gyerekem van, nőm. Velük akarok-e élni, vagy... Vagy viszonylag normális körülmények 

között élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak, vagy... Egzisztenciálisan, ahogy mondani 

szokás." (Farkas 2003, 938) Ebből azt a —Bojtár Endre által is felvetett (Bojtár 2002, 3) — 

következtetést vonja le, hogy „[gjyakorlatilag: ügynök/Papi iszonyú morális áldozatot hoz a 

szerettei (és így önmaga) relatív jóléte és biztonsága érdekében. Ezzel az áldozattal teszi 

árta(lma)tlanná őket: megszabadítja őket a kiszámíthatatlantól, ami (így) bármikor 

bekövetkezhet." (Farkas 2003, 939) Farkas azonban csak a (morális) törvény általános 

ellentmondásaira figyel, s így figyelmen kívül hagyja azokat az ellentmondásokat, melyek a 

Javított kiadásban az apa/ügynök különböző regiszterekben folyamatosan működő 

szerepeiből adódnak. Farkas ezt az ellentmondást éppen az általa vázolt kontextus 

kiküszöbölése révén hárítja el: „Az árulásnak csak ebben a háborús logikában van értelme". 

(Farkas 2003, 939) A Javított kiadás azonban nemcsak azzal a problémával küzd, hogy apa és 

ügynök egy, hanem azzal is, hogy hogyan lehetséges a két szerep által képviselt különböző 

értékrendek nagyon is gyakorlati (morális, politikai és pszichológiai) problémákat (ötvöző és) 

eredményező összehangolása. Közelebbről: „Azt veszem tőled zokon, apám, hogy azok az 

értékek, amelyeket jól láthatóan képviseltél, nincsenek, nem léteztek (vagy ugyan léteztek, 

mert hát nem a Harmónia teremtette őket, ám csak a legaljasabb gerinctelenséggel 

megtámogatva)." (Esterházy 2003, 105) Elképzelhető azonban másféle kapcsolat is az apa 

által képviselt értékrend és az azt látszólag teljesen aláásó ügynöki tevékenység között. 

Előfordulhat, hogy az apa esetében „amivel megzsarolták, az ugyanaz volt, mint ami 

személyiségét összetartotta: a családja, a négy fia és jövője". (Bojtár 2002, 3) 

Vagyis a privátszféra — melyet a Kádár-rendszer a kezdetektől fogva szekularizálni 

igyekezett saját hatalmának konszolidációja érdekében — az ügynöki hálózat révén nem 

csupán áttételesen függ össze a politikai régióival. így a képet a Kádár-rezsimről, mint 
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autoriter diktatúráról — ahol is az egyén magánéleti szabadságát a rendszer, ha korlátozott 

mértékben is, de engedélyezi — annyiban módosítanunk kell, hogy az ügynöki hálózat révén, 

sokkal korlátozottabban ugyan, mint a totalitariánus diktatúrákban, de mégiscsak létezik 

valamiféle visszacsatolás privát- és publikus szféra között. Az ügynök (egyben) magánember 

(is), hiszen ebbéli minősége teszi számára lehetővé, hogy jelentsen a közállapotok által 

befolyásolt magánéletnek a hatalmi tekintet perifériájára került „hangulatairól". Ahhoz, hogy 

valaki jó ügynök legyen („dekonspirációt nem követett el" (Esterházy 2002, 200)), jó 

magánembernek kell lennie. Az ügynökszerep — a megbízók szándékával talán éppen 

ellentétesen — a magánéletben képviselt értékrendet erősítheti, legalábbis amíg az ügynök 

titkára fény nem derül. Tamás Gáspár Miklós szerint a magánélet státusának ez az 

ellentmondásos helyzete a diktatúra „nyílt titkának" kontextusában jön létre. Egy olyan 

társadalomban, „amely hazudott magáról magának és másoknak, és elvárta, megkövetelte, 

hogy az emberek vagy vele hazudjanak, vagy hallgassanak (és ennek ellenőrzésére alkalmazta 

a spicliket), ugyanakkor meg paranoiás éleslátással sejtette, hogy az emberek nem hiszik, nem 

hihetik el az alaphazugságokat, pl. azt, hogy »szocializmus van«, miközben egyre nőtt a 

kizsákmányolás, az egyenlőtlenség és a beteges önzés (és erről a hitetlenségről a spicliktől 

óhajtott értesülni)". (Tamás Gáspár 2002, 10) A ,,[r]eprezentál-e valamit apám bukása?" 

(Esterházy 2002, 189) kérdésre ebben az értelmezési keretben — érvényességében a Javított 

kiadásénál kevésbé totalizáló — válasz adható: annak módját, ahogyan az autoriter diktatúra 

igyekszik a morált a legkülönfélébb módokon relativizálni, ahogy a társadalom egymáshoz 

sokszor kusza szálakkal kapcsolódó regisztereiben egymással össze nem egyeztethető 

szerepeket kényszerít tagjaira. Ennek a helyzetnek az egyik szélsőértéke az ügynök, aki 

magánemberként is a hatalomnak dolgozik, de magánemberként működhet akár a hatalom 

ellen is, míg a másik (mondjuk) a 80-as évek magyar prózafordulata, melynek az 

„ideológiamentesség ideológiája" ellenére „eszében sem volt visszavonulni a társadalmilag 

fontos kérdések tárgyalásától", például 56 kérdésének erkölcsi firtatásától. Ezzel kapcsolatban 

a Bevezetés a szépirodalomba című opusnak is van egy keresetlen, ironikus félmondata. 

Amikor Frédi bácsi a történelem viharai — „munkanélküliség, ingyen leves, front, ostrom, 

újjáépítés, remény, forradalom, hús, reménytelenség, hús"— ellenére sem ismer tréfát a 

szerszám „minden áldott napi" lemosásában, akkor lényegében az intimszféra fontosságát 

hangsúlyozza. (Esterházy 1986, 198-199) Azzal azonban, hogy Frédi bácsi eszmefuttatása 

mellé Esterházy „a tréfás évszámok" megjegyzést teszi, ő maga (a szöveg) is jelent valamit 

'56 privátszférában történő megítéléséről. 
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A Javított kiadás azonban ennél élesebben, ám finom különbségeket téve fogalmazza 

meg a rendszerrel való együttműködés kérdését: „A Kádár-korszak egyetértésünkkel folyt (kis 

óckodásokkal és undorkodásokkal)." (Esterházy 2002, 123) Ez azon túl, hogy — az Esterházy 

által történetileg pontosan meghatározott — a rendszer konszolidációját 1961. december 10-

én kihirdető kádári jelszó (Esterházy 2002, 162) átfordítása, nem csupán azt nehezíti meg (de 

nem teszi lehetetlenné), hogy a „kis óckodásoktól és undorkodásoktól" eljussunk a 

rendszerváltás történetéig, hanem azt is, hogy a Kádár-rendszert történetileg értékelni tudjuk. 

Esterházy értelmezése ugyanis annak az utolsó kontextusban érvényben lévő, általánosan 

elfogadott és meglehetősen naiv hatalomfelfogásnak az ellentörténete, melyet a Javított 

kiadás recenzensei közül Herczegh Géza fogalmaz meg a legsarkosabban: „Vegye tudomásul 

[Esterházy Péter], hogy ez a rendszer — mely természetesen nem elvont fogalom, hanem 

összetartó és uralkodni vágyó emberek viszonylag szűk csoportja — elszántan és szívósan 

fenn akar [!] maradni. A hatalomgyakorlás módját illetően tesz [!] ugyan némi 

engedményeket, de abban a tekintetben, hogy a hatalmat ők gyakorolják — ők és az ő kutyáik 

kölykei! —, már nem." (Herczegh 2002, 100-101) Míg a Herczegh által vázolt „értelmezés" 

kizárólagosan egy szűk hatalmi elit ténykedésének tulajdonítja a Kádár-rendszer fenntartását 

és működtetését, addig Esterházy változata megpróbálja kiterjeszti az értelmezés kontextusát, 

„mert nem lehet (őt [apját, közbevetés — S. L.], a történetét) »kiragadni az 

összefüggésekbők". (Esterházy 2002, 123) Bár a Javított kiadás szinte kizárólag az 

ügynökdossziékra és a Harmónia Caelestishez fűződő viszonyra koncentrál, és ennek révén 

némileg behatárolja saját Kádár-rendszer olvasatát, azért néhány pontos mégiscsak sikerül 

megtisztítania azt az utólagos értékelésektől. Ezek közül a legfontosabb talán az, hogy 

Esterházy személyessé teszi, és egyben megfosztja titkosságában jelentőséget hordozó 

mivoltától az ügynökdossziékból kirajzolódó történetet. 

Egyrészt azzal, hogy eljut a következtetésig: „nincs titok, amit megfejthetnék". 

(Esterházy 2002, 261) Vagyis a szenzációt keltő témához nem jár szenzációsnak mondható 

magyarázat. Ez nem csak azt jelenti, hogy Esterházy — a beszervezés körülményeit és a több 

mint húszéves ügynöki tevékenységet latolgatva — képtelen apja személyes motívumait 

megfejteni, hanem azt is, hogy a kötet végigolvasása után felderenghet, hogy az 

ügynökhálózat léte a Kádár-rendszer normális működésének tartozéka volt. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy talán le lehet számolni azzal a Tamás Gáspár Miklós által ,,[a]z 

»államszocializmus«/államkapitalizmus »népi elméletének«" aposztrofált hiedelemmel, 

miszerint „a bukott rendszer nehezen megfejthető titkának a nyitja: maga a titok". (Tamás 

Gáspár 2002, 10) Ez a vélekedés elfedi a diktatúrának azt a nyilvánvalóan kellemetlen 
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aspektusát, hogy a hatalommal együttműködők tömegére volt szükség ahhoz, hogy a rendszer 

életben maradhasson. A hiedelem szerint ugyanis ,,[a]z nem szenzáció, hogy valaki 

együttműködött a posztsztálinista pártközponttal, a posztsztálinista televízióval, a 

posztsztálinista tudományos akadémiával, a posztsztálinista újságíró- és írószövetséggel". 

(Tamás Gáspár 2002, 10) A rendszer fenntartásában és működtetésében azonban sokkal 

kisebb rész hárult az ügynökökre, mint azt az aktuális közvélekedés gondolná. Ahogyan 

Tamás Gáspár fogalmaz: „a titkosrendőrség minden uralkodó osztály védelmére alkalmas, 

ameddig nincs baj, de egyikére sem, ha baj van". (Tamás Gáspár 2002, 10) 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Javított kiadás — vagy én magam a könyv 

nyomán — megpróbálnám teljesen relativizálni a titkosszolgálatok, vagy az ügynökök 

szerepét. Az Esterházyt politikai alapon bíráló legélesebb hangú kritikus, Herczegh Géza 

éppen ezt veti Esterházy szemére.91 Herczegh egy közelebbről meg nem határozott többes 

szám első személy nevében beszél, amikor azt állítja, hogy 

pontosan annyira értettünk egyet a Kádár-rendszerrel, mint előtte a Rákosiéval. 
Mindkettőt egyaránt ránk kényszerítették. Nem csináltuk, hanem elviseltük, 
ameddig muszáj volt, mert az adott nemzetközi helyzetben nem tehettünk mást. 
Nem a társadalom és főleg nem a társadalom egésze kötött alkut. Alkut mindig az 
egyes ember kötött a körülményektől és attól függően, mit bírt el a gyomra 
hányinger nélkül. A kitelepítettek nem azonosíthatók azokkal, akik a 
kitelepítéseket végrehajtották, még kevésbé azokkal, akik a kitelepítéseket 
kitervelték és elhatározták, a besúgottak a besúgókkal, s azokkal, akik az egészet 
működtették, a kabáttolvaj a kabát tulajdonosával. (Herczegh 2002, 100) 

Esterházy azonban a Herczegh által kifogásolt „alku" kifejezést valószínűleg nem tisztán 

morális értelemben használja. (Esterházy 2002, 229) A jóindulatú értelmezés inkább úgy szól, 

hogy ahhoz, hogy egyáltalán zavartalan magán- vagy társadalmi életet élhessen, mindenkinek 

alkalmazkodni kellett a rendszer bizonyos elvárásaihoz. Akiknél ez az alkalmazkodás 

meggyőződésük miatt morális problémát jelentett, azok is kénytelenek voltak a rendszer által 

nekik kijelölt helyet elfogadni. Ha például Esterházy Mátyásból történetesen nem lesz III/III-

as ügynök, akkor — mivel 1956 után nem hagyta el az országot — műveltsége, neveltetése és 

képességei ellenére valószínűleg kénytelen lett volna elfogadni, hogy hosszú ideig parkettázó 

segédmunkásként éljen a Kádár-rendszerben. A „nulla kompromisszum" ebben az 

értelmezésben az életvezetéshez szükséges minimum, annak tudomásul vétele, hogy a 

„társadalmi szerződést" nem az egyes egyén írja alá önszántából, hanem beleszületik, 

9 1 A hangos és indulatos bírálatnál sokszor a hallgatás többet jelent A Javított kiadás leglesújtóbb bírálatát 
mégiscsak Nádas Péter adja, amikor a gesztus elismerésén túl nem hajlandó semmit mondani róla. Ez a két 
szerző egymásra figyelésének történetében mindezidáig példátlan, s jelzi a Javított kiadásban többször is 
megszólított és idézett Nádas óvatos távolságtartását. Lásd még: Bojtár 2002, 3. 
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kénytelen szabályai szerint élni, és egyes pontjait visszautasítani vagy átírni is csak 

korlátozott mértékben van lehetősége. Ügynökként például úgy, hogy az ember 

öngyilkosságot, (Pogonyi 2002, 7) vagy szándékosan „dekonspirációt" követ el, vagyis 

valamilyen módon nyilvánvalóvá teszi környezete számára ügynök mivoltát.92 

Az „alku" kérdéséhez kapcsolódik a „bárkiből lehet spicli" kijelentés is. (Esterházy 

2002, 252) Esterházy nem azt a konkrét kérdést latolgatja, hogy „ki volt bűnös, és ki volt 

áldozat, ki volt áruló, kollaboráns, quisling stb.", (Herczegh 2002, 100) hanem az 

ügynökjelentéseket olvasva az ügynökké válás lehetőségeit. A kérdés számára a személyesség 

szintjén merül fel: 

Egy dolog válik világossá: az ember törékenysége. Azt hiszem, bárkiből lehet 
spicli. Azt látom, ezeknek a szerencsétlen embereknek a beszámolóit olvasva, 
hogy mindannyiunkban ott a törékenység és gyöngeség. Nem is kell sok hozzá, 
elég néhány dolog balszerencsés egybeesése: egy kis magány, érzékenység, plusz 
mondjuk egy alkoholista anya, némi nagyravágyás és kamaszkori sikertelenség, 
melyet rosszul támogat a tehetség, mert mondjuk van, de nem olyan, nem akkora, 
plusz egy kurva nagy pofon — elég, nem egészen jól mondom, tulajdonképpen az 
emberi kiegyensúlyozatlanságot próbálom körülírni, azt, hogy ez olyan 
sokféleképpen megvalósulhat... Nem mentségekről beszélek, nem akarok semmit 
relativizálni. (Esterházy 2002, 252) 

Itt nem csupán arról az ügynökdossziék nyilvánosságának kiterjesztésével tényszerűen 

eldönthető kérdésről van szó, hogy — ahogyan Majtényi László egy volt titkosszolga 

közlésére hagyatkozva állítja — „bár voltak sikertelen beszervezések, akit igazán meg akartak 

szerezni, megszerezték". (Majtényi 2002, 8) A Javított kiadás esetében elsődlegesen ,,[a] 

kérdés nem az: »ki a bűnös?« — hanem ez: »mi az oka?«" (Tamás Gáspár 2002, 10) A 

morális ítéletet jelen esetben megelőzi annak felvetése, hogy egyáltalán milyen feltételek 

között alakulhatott ki a morális ítéletet kívánó helyzet. Esterházy érvelése szerint az emberi 

kiszolgáltatottságban keresendő ennek oka. A fenti kijelentés „bárki" kitétele azonban 

általánosító mivolta miatt bírálható. Nem csupán arról van szó, hogy a kijelentés „elvont 

elméleti igazságot" (Eörsi 2002, 15) takar, hanem arról is, hogy Esterházy, miközben a 

„bárkiből lehet spicli" igazságát állítja, a Javított kiadás utolsó mondatában a szabad akarat 

mellett tör lándzsát. 

Ezzel szemben az, ami a Kádár-rendszerről tudható, inkább azt sugallja, hogy abból 

lehet ügynök, aki — mint Esterházy Mátyás — megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik 

azokban a körökben, melyeket a hatalom megfigyelni szándékozik. Az „emberi 

kiszolgáltatottságot" általános eszméjét megelőzi az a helyzet, mely megteremti azt, s egyben 

9 2 Köszönettel tartozom Takáts Józsefnek, hogy ez utóbbi lehetőségre felhívta figyelmemet. 
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annak lehetőségét, hogy visszaéljenek vele. Ez a ITI/III-as ügyosztály felépítése szerint azt 

jelenti, hogy mivel az ügynökhálózat az egyházak, az ifjúság, a zenekarok, a fociszurkolók, a 

kiemelt ellenségek, az ellenzéki személyiségek, a baloldali szélsőségesek, a kulturális 

intézmények, illetve az ellenzéki propaganda megfigyelését volt hivatott ellátni, (Pogonyi 

2002, 7) leginkább az ezekkel kapcsolatban álló személyekből kerültek ki a potenciális 

ügynökjelöltek. Ugyan az ügynökdossziék nem nyilvánosak, de ez némileg szűkíti a „bárki" 

kitételt. Elvileg mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy megtalálják annak módját, hogy 

rávegyék az együttműködésre, de gyakorlatilag a rendszerben elfoglalt pozíciójának „operatív 

értéke" tesz bárkit is a beszervezés potenciális célpontjává. Ez — ellentétben Eörsi Mátyás 

vélekedésével — nem pusztán a célszemély „meggyőződéseinek, értékeinek és vágyainak" 

megfelelő döntés kérdése, (Eörsi 2002, 15) hiszen a szóbanforgó „meggyőződések, értékek és 

vágyak" éppen a rendszer adott állapotának, a róla és viszonyairól szóló aktuális tudásnak és 

megtapasztalásuknak a függvényei. Anélkül, hogy erről -—és a kiszolgáltatottság pontos 

mértékéről — tudásunk lenne, a Kádár-rendszert csak úgy tudjuk elképzelni, ahogy Szijj 

Ferenc teszi: „egy nagy, mindent átfogó háló fogságában éltünk annak idején, a Kádár

rendszerben. De nem ám úgy, hogy a csomópontok valamiféle szabályos rendnek megfelelően 

helyezkedtek volna el, hanem összevissza, kiismerhetetlen rend szerint. És a háló kötelei sem 

voltak merevek, hanem azok is nehezen átlátható törvények szerint nyúltak meg hol jobban, 

hol pedig nem annyira, és ha meghúzták valahol a hálót, nem nagyon tudtuk kiszámítani, mi 

lesz a hatása". (Szijj 2002, 5) Nincs ez nagyon másként azzal a korpusszal sem, melyből a 

dolgozatom egyes fejezeteiben értelmezett szövegek kerültek ki. Ahhoz, hogy tisztábban 

lássunk az irodalom közelmúltjával (és jelenével) kapcsolatban, „meg kéne ezt írni 

pontosabban", s ez a „pontosabban" kitétel jelen esetben egy olyan kontextuális 

irodalomtörténet szükségességét veti fel, melynek keretei között megnyugtatóan tisztázódhat 

az elsődleges és az utolsó kontextusok viszonya. 
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