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KÖZÜGYKRITIKA

Török Lajos

ÚJRA SZÓL A HANGSZERSZÁM

A mai hazai tudományos élet kutatási és publikációs gyakorlatát te-

kintve szédítő gyorsasággal jutott el az MTA BTK Irodalomtudományi 

Intézetének fi atal és rendkívül energikus tudósa, Csörsz Rumen István 

által gondozott Doromb – Közköltészeti tanulmányok sorozat az ötödik 

kötetéhez.1 A 2012-ben indult, és egy esztendő (2016) kivételével min-

den évben önálló kiadvánnyal jelentkező széria első darabjának elősza-

vában meghirdetett programot – hogy a sorozat „évről évre otthont 

adjon a legfrissebb magyar közköltészeti kutatások eredményeinek, 

köztük akár hosszabb forrásközléseknek, műhelytanulmányoknak”2 

– mindeddig maradéktalanul sikerült teljesíteni. Az ötkötetnyi, kétezer 

oldalnyi, nyolcvan tanulmányt és recenziót tartalmazó kolligátum a je-

lenkori hazai társadalom- és bölcsészettudományok számos képviselő-

jének vált rendszeres publikációs felületévé. Mindegyik kötetről – így 

a refl exióink tárgyát képező ötödikről is – elmondható, hogy az inter-

1 A kötet letölthető az alábbi helyről: http://reciti.hu/wp-content/uploads/Doromb_5_vn.pdf.
2 Doromb. Közköltészeti tanulmányok 1., szerk. Csörsz Rumen István, reciti, Budapest, 

2012, 8. A kötet letölthető az alábbi helyről: http://www.reciti.hu/wp-content/uploads/
Doromb_1_teljes.pdf.
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diszciplinaritás, a tudományterületek párbeszédének igénye vezérli, 

hiszen a megszólaló kutatók a honi irodalom-, történet-, zenetudo-

mány és folklorisztika képviselőiből állnak. Elmondható továbbá, hogy 

nemzedékek közti dialógusra is törekszik a sorozat, ugyanis az előbb 

felsorolt diszciplínákat nemcsak nemzetközileg elismert professzorok, 

hazai tudományos elismeréseket szerzett fi atal kutatók, de tudományos 

pályájuk előszobájában lévő doktoranduszok is képviselik. Közös vonás 

az is, hogy egyszerre jellemzi a kiadványokat a tematikai és módszertani 

sokféleség, ugyanazon témák több szempontú feldolgozása, illetve azo-

nos (vagy hasonló) metodológiai kiindulópontok alkalmazása külön-

böző tárgyak vizsgálatában. Az egész széria talán legimpozánsabb 

vonása az, amit diszkurzív fegyelemnek neveznék. A sorozat írásai szá-

mos esetben egymásra épülő, egymást kiegészítő, egymás eredményeiből 

táplálkozó interpretációkat tartalmaznak, egymás kutatásaira épülnek. 

Ennek a több szálon futó párbeszédnek az eredménye egy kötetről kö-

tetre táguló és gazdagodó tudományközi diskurzus. Az ismertetésem 

középpontjából álló ötödik kötet ezt a beszédgyakorlatot többféle mó-

don példázhatja: a kiadványban szereplő írások között vannak olyanok, 

amelyek korábbi kötetekben dokumentált – többségében a közkölté-

szeti anyag feltárására, kommentálására irányuló fi lológiai természetű 

– alapkutatások eredményeit hasznosítják, emellett akadnak olyanok 

is, amelyek az előző darabokban publikált értelmezésekből táplálkoz-

nak. Mindemellett a közköltészet kutatásának legfőbb, már a sorozat 

elindulásakor feltett alapkérdései itt is a fi gyelem középpontjába kerül-

nek. Ezek közül a legfontosabbak: miben állhat a közköltészet irodalmi 

státusza?, hogyan folytat párbeszédet a populáris irodalom a kanonizált 

irodalommal?, miként válik a régebbi korok irodalma közköltészetté 

vagy folklorikus tudássá?

Ha a Doromb 5. kötetének írásait tagolni kívánnánk, az előbb emlí-

tett diszciplináris, tematikai vagy nemzedéki sokféleségre épülő cso-

portosítás mellett a kiadvány Előhangjának rendszerezési javaslataiból 

is kiindulhatnánk. Csörsz Rumen István a sorozat szerkesztőjeként 

a kiadvány erényeit hangsúlyozva felhívja a fi gyelmet arra, hogy a gyűj-

temény írásai a közköltészetnek a régiségtől napjainkig terjedő vizsgá-

latában többféle nézőpontot képviselnek aszerint, hogy milyen kapcso-

latot, kölcsönhatást vélelmeznek a kötet tárgyi centruma és az irodalom, 

illetve ez utóbbi és a folklór között. Ezekből a vizsgálatokból kiderül, 

hogy az érdeklődés középpontjában legtöbbször azoknak a kéziratos 

és/vagy nyomtatott műveknek, műcsoportoknak, gyűjteményeknek 
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a tanulmányozása áll, amelyek a közköltészet irodalmi rangra emelke-

désének vagy folklorizációjának folyamatát példázhatják, illetve a folk lór 

és az irodalom (műköltészet) közköltészetre gyakorolt hatását doku-

mentálhatják. A szerkesztő szerint a kötet írásai által feltárt és értelmezett 

közköltészeti korpuszt a történeti változatosság jellemzi: a 18. század-

tól napjainkig kimutatható a jelenléte. Csörsz ismertetése nem a kötet 

tartalmi struktúráját követi, ugyanis az utóbbit a választott témák kro-

nológiai indexeinek sorrendisége határozza meg. A továbbiakban én is 

ennek a szerkezeti elvnek a mentén haladva igyekszem néhány szót 

ejteni a könyv tizennyolc írásáról.

Szilágyi Emőke Rita Oláh Miklós, a simándiak és a lingua caecorum 

című tanulmányában Oláh Miklós Hungáriájának egyik szöveghelyén 

található településnév (a Maros környékére helyezett Simánd) lakóinak 

ottani jellemzése kapcsán annak kiderítésébe fog, hogy kik is lehettek 

a megnevezett simándiak. A téma kutatástörténetének áttekintése és 

értékelése után szövegkritikai vizsgálódásokat folytat Oláh művén, 

s hajlik arra, hogy a Hungáriában – amelynek ma ismert forrása épp 

a kérdéses szöveghelyen ér véget s marad töredék – felettébb deviáns-

ként jellemzett, sánta, vak és nyomorék emberekből álló csoport, a szak-

irodalmi hagyományban elterjedt hipotézissel ellentétben nem azonos 

a cigánysággal. Szilágyi írását egyetlen adalékkal szeretném kiegészíteni. 

Az író-bibliográfus Sándor István (1750–1815) által írt, szerkesztett 

Sokféle című folyóirat 1801-ben kiadott nyolcadik kötetének 224–225. 

oldalán idézi Oláh művének Szilágyi által is citált szakaszát. A kérdéses 

szövegrészt egy, a Képes krónikában található részlettel hozza összefüg-

gésbe. A krónika a honfoglaló magyarok hét nemzetségéről és vezé-

reiről (kapitányairól) szóló szakasz végén egy Taksony fejedelem idején 

balul elsült kalandozásról tesz említést: a szász herceg egyik csoportju-

kat hét kivétellel leölette, a hét megkegyelmezettnek levágatta a füleit, 

és hazaengedte őket. A Képes krónikában a megcsonkítottak története így 

folytatódik (az idézett részlet Geréb László fordítása): „A hét fületlen 

magyarra pedig, amiért élve tértek vissza és nem választották társaik-

kal együtt a halált, mondják, a község ilyen ítéletet tett: elveszítették 

mindenüket, ingatlanukat és ingóságaikat, feleségüktől, gyermekeiktől 

elválasztották őket, és elküldötték gyalogszerrel, saru nélkül, minden 

tulajdon holmi nélkül, rászorították őket, hogy világéletükben min-

dig együtt járjanak koldulva sátorról sátorra.”3 Sándor István az általa 

3 Képes Krónika, szerk. Tarján Tamás, Magyar Hírlap – Maecenas, Budapest, 1993, 28.

latinul idézett szöveghelyhez hozzáfűzi: „Ezen büntetésül megtson ki-

tott ’s Kóldúlásra kinszeritett hét Magyaroknak Történetök engem 

azon Vélekedésre hozott, hogy talán ezeknek maradékaik lehettek ama 

Simándi tsonka és kóldúló Magyarok, kikről Oláh Miklós Hazánk 

leirásában […] ir […]”.4 Érdemes volna e hipotézis nyomába eredni…

Kaposi Krisztina A Névtelen Comico-Tragoedia datálása a nótajelzé-

sek és a forráskutatás tükrében című írásában arra tesz kísérletet, hogy 

a fent nevezett mű keletkezési idejét meghatározza. A téma szakiro-

dalma a tanulmány megírásáig egy negyvenesztendőnyi (1607–1646) 

időintervallummal számolt. Kaposi ezt igyekszik pontosítani úgy, hogy 

sorra veszi a Comico-Tragoediában található nótajelzéseket, s az általuk 

hivatkozott dalok datálásával próbálja szűkíteni a korábban feltételezett 

időhatárokat. A döntően fi lológiai természetű vizsgálatban a szerző 

– a korábbi szakirodalom kutatási eredményeinek felhasználásával és 

korrekciójával – arra a következtetésre jut, hogy a kérdéses mű 1626/

1632 és 1646 között születhetett.

Perger Gyula A közköltészet határán: Júdás siralma című írásában 

– saját megfogalmazása szerint – „egy, a hivatalos egyházi megítélés és 

befogadás szempontjából is kritikus szöveg(csoport), a Júdás-siralom 

kapcsán” (50) kísérli meg bemutatni annak közköltészeti természetét. 

Mielőtt a téma kibontásába kezd, a szerző a közköltészet fogalmi meg-

határozásának egyik, a szakirodalmi hagyomány ismeretében fi gyelmet 

érdemlő sajátosságát emeli ki: azt nevezetesen, hogy bár a terminus 

használatának irodalomtörténeti és néprajzi kontextusai között olykor 

devianciák mutatkoztak, mégsem állítható teljes bizonyossággal, hogy 

a két tudományterület terminus technicusa között eltérések lennének. 

Azt már én teszem hozzá, hogy a Doromb könyvsorozat léte maga lehet 

a legfőbb szakmai érv erre a diszkurzív kölcsönhatásra, hiszen a szériá-

ban publikált irodalomtörténeti és folklorisztikai munkáknak szinte 

kivétel nélkül vannak/lehetnek egymás tudományterületéhez kötődő 

módszertani vagy interpretációs konzekvenciái. Perger írásának további 

bekezdéseiben a Júdás-siralom bibliai kontextusával és közköltészeti 

hagyományozódásával foglalkozik. A tradíció vizsgálata során a szerző 

17–19. századi passiójátékokat és énekeskönyveket említ és idéz, bősé-

ges szöveganyaggal példázva e motívum közköltészeti súlyát.

Csörsz Rumen István Kompozíciós elvek a XVIII. századi magyar 

világi ponyvaköltészetben című kiváló tanulmánya „a digitális kép- és 

4 Sokféle, irá Sándor István, Nyolczadik darab, Győr, 1801, 224.
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adatelemzés” módszerének hasznosításával 18. századi ponyvakiadvá-

nyokat vet össze és próbál rendszerezni: fi gyelmének középpontjában 

– csak a legfontosabb tárgyterületeket említem – a kiadványok kompo-

zíciós elveinek, műfaji összetettségének, nyomdászati és könyvpiaci 

összefüggéseinek kérdései állnak. A szempontok sokféleségéhez és a 18. 

századi magyar nyelvű ponyvairodalom terjedelméhez képest a tanul-

mány viszonylag rövidnek mondható. Bízom benne, hogy a szerző 

a közeli vagy a távolabbi jövőben részletesebben is foglalkozik témá-

jával, már csak azért is, mert nemcsak annak kutatására, de a vizsgált 

összefüggések együttlát(tat)ására sem gyakran terelődött korábban 

a szakirodalom fi gyelme. 

Csata Adél Román világi énekek magyar kéziratos énekeskönyvekben 

– Egy kétnyelvű antológia: Égő lángban forog szívem (1972) című tanul-

mánya két nagyobb részre bontható. Elsőként tudománytörténeti visz-

szatekintéseket folytat a szerző: egyrészt a közköltészet irodalomtörténeti 

kutatásának históriájáról, másrészt „a kéziratos forrásokban fennma-

radt énekversek összegyűjtésével” (102) foglalkozó szakirodalomról ad 

rövid vázlatot. Ezt követően – az előbbi áttekintés tanulságait is szem 

előtt tartva – a magyar énekeskönyvekben fellelhető román énekek 

számbavételének fi lológiai, kiadás- és értelmezéstörténeti problémáival 

foglalkozik. Legvégül pedig a tanulmány címében jelölt gyűjtemény 

anyagát, recepcióját tekinti át. Az írást szerkezeti szempontból kissé 

aránytalannak érzem. Döntően azért, mert a szerző, aki egyébként a ko-

lozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tehetséges doktorandusza, 

a középpontban álló antológia vizsgálatához szükségesnek vélt ismeret-

anyag összegyűjtésére, rendszerezésére és értelmezésére több energiát 

fordított, mint amennyi szükséges lett volna. Tanulmánya azonban így 

is kiváló munka, hiszen minden olyan olvasó, aki a világi énekesköny-

vek iránt érdeklődik, bátran tájékozódhat ebből az írásból a téma kuta-

tásának legfontosabb ismeretanyagáról.

Pávai István A siculicidium költészeti emlékei verses kéziratokban, a né pies 

irodalomban és a néphagyományban című dolgozata a kötet leghosszabb 

írása. Ennek a tanulmánynak az olvasásakor éreztem leginkább a teljes-

ségnek azt az illúzióját, amely a kötet nagyobb lélegzetű témát feldol-

gozó tudományos munkáit jellemzi. A zenetudós szerző a székelység 

históriájának legtragikusabb eseményei között található madéfalvi ve-

szedelem emlékezetét őrző kéziratos versek lajstromba vételére tesz kí-

sérletet. A forrásanyag összegyűjtése – még ha abban több, korábban 

már publikált szöveg is előfordul – komoly kutatómunka eredménye; 

a kolligátum anyagáról, amelynek darabjait a tanulmány nemcsak lajst-

romozza, de teljes egészében közli is – kiderül, hogy a históriai témát 

feldolgozó korpusz műfajilag, dallam- és szövegvilágát tekintve erősen 

variábilis. Ez nem csak nemzedékről nemzedékre való továbbörökítésük 

orális gyakorlatának köszönhető, de annak is, hogy a korábbi vers- és 

népdalgyűjtések során az adatközlők ugyanazon verset eltérő időpon-

tokban más és más változatban idézték fel. Pávai írása a székelység kul-

turális tradíciójának átfogó kutatásaihoz (is) komoly segítséget nyújthat.

Smid Bernadett Eszem-iszom ország képei – Egy gasztronómiai utópia 

nyomai a folklórban és a közköltészetben című munkája a kifogyhatatlan 

bőség kulturális vágyvilágainak, ezeken belül is a képzeletbeli bő ség-

ország európai és magyarországi nyomait keresi. Az antikvitásra vissza-

vezethető utópia a középkorban popularizálódik, és számos változatra 

bomlik. A honi anyagban legtöbbször János pap országaként emlegetett 

fi ktív hely leggyakoribb hivatkozásai az adománykérő versekben, illetve 

a lakodalmi énekekben fordulnak elő. A folklorista Smid írása étvágy-

gerjesztőleg hathat minden, a közköltészet ízei iránt érdeklődő olvasó 

számára.

Vaderna Gábor Pénz beszél – Az 1811-es devalváció tárgytörténete és 

a magyar it-narrative című írása azért különleges, mert közgazdaság-

tani kontextust rendel közköltészeti vizsgálódásai köré. A szerző az 

it-narrative, vagyis saját történetüket mesélő hétköznapi tárgyakról 

szóló fi kciós szövegek egyik magyarországi irodalmi példájával foglal-

kozik, amely az osztrák birodalom 1811-es pénzleértékelési manőveré-

vel hozható összefüggésbe, és amelyek létrejöttére az azonos névértékű 

nemesfém pénz és a papírpénz közti, gyors ütemben növekvő árfolyam-

béli különbség és az ebből származó piaci és társadalmi bizonytalan-

ságérzet növekedése is hatással lehetett. A szerző Sebestyén Gábor két 

versét említi tanulmányában. Ezek a pénzek párbeszédére épülő költői 

alkotások a devalváció populáris irodalmi olvasatát adják. Vaderna írása 

a két költemény szövegközlésével zárul.

Szigeti Csaba Egy lehetséges kis magyar irodalomtörténet – A Csitt vári 

krónika fi lológiája című tanulmánya más szempontból ugyan, de az előb-

bihez hasonlóan különleges státusszal bír a kiadványban. Bevallom, szá-

momra a kötet közköltészet-értelmezési diskurzusában ez az írás tűnt 

a legötletesebbnek. Pedig a téma már évtizedek óta a tudomány asz-

talán hevert, bárki felvehette volna. Szigeti az És mégis mozog a föld… 

című Jókai-regény első fejezetében felbukkanó, részletesen jellemzett 

fi ktív kéziratos könyvnek, a debreceni kollégium diákjai által gúnyver-
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sekből, aforizmákból, próféciákból és megannyi másból összeállított 

Csittvári krónikának a keletkezéstörténetéről, tartalmáról szól. Ez a könyv, 

hívja fel a fi gyelmet Szigeti, sosem létezett, csak Jókai kitalációja; azok 

a szövegek viszont, amelyekre a tartalmi összefoglalásban a mű elbeszé-

lője hivatkozik, kivétel nélkül valós dokumentumok. Vagyis – vonható 

le a következtetés a Jókai által hivatkozott anyagot feltáró tanulmány 

alapján – a Csittvári krónika bármikor összeszerkeszthető és beilleszthető 

volna a honi közköltészet kéziratos szövegkorpuszának darabjai közé.

Voigt Vilmos A Guberniálni sbírka (1819) és a magyar népdalgyűjtés 

kezdeteinek lehetséges mintái című írása történeti áttekintés, vitairat, bírá-

lat és elemzés egyszerre. Bár a középpontjában egyetlen népdalgyűjte-

mény áll, a szerző néhány, a folklorisztika tudományát meghatározó 

hiányossággal foglalkozik. Voigt nehezményezi, hogy a honi néprajz 

nem foglalkozott kellő alapossággal saját kutatástörténetével. Pedig 

erre komoly szüksége volna, hiszen folklorisztikánknak már 19. századi 

kezdeteit is az érdeklődés sokfélesége jellemzi. A honi néprajztudo-

mány történeti, önismereti problémáit felvető professzor számára való-

színűleg megnyugvást jelenthet a kötet két további, a zenetudós Tari 

Lujza által írt tanulmánya, a Magyar vonatkozású darabok a Sonn leithner-

gyűjtemény morva anyagában és a – nem közvetlenül az említett után 

következő – A szülőföld hangja – Felső-magyarországi gyűjtők és gyűjtések 

a Népdalok és mondákban című dolgozat. Tari az előbbi – egy dallam-

gyűjtemény kapcsán a morva és a magyar népdalok dallamformálási 

hasonlóságaival foglalkozó – munkájában a Voigt Vilmos által fontosnak 

tartott összehasonlító folklorisztikai kutatásokhoz kíván hozzájárulni. 

A két szerző tárgyi és módszertani érdeklődése közötti hasonlóságon 

nincs mit csodálkozni, ugyanis Tari Lujza gondolatmenete elején ki-

emeli, hogy írása, amelyben a professzor által is vizsgált 19. századi 

morva népdalgyűjtemény zenei szempontú áttekintésére tesz vázlatos 

kísérletet, Voigt felkérésére készült. A zenetudós másik kötetbéli írása 

egy három tanulmányból álló szerkezeti egység utolsó darabja. A dolgo-

zatok eredetileg a 2016 szeptemberében Nagykaposon és Sárospatakon 

a Népdalok és mondák I. című kötet megjelenésének 170. évfordulójára 

rendezett konferenciára készültek. Tari Lujza munkája a felső-magyar-

országi népzenei dialektushoz köthető szövegeket keresi Erdélyi János 

gyűjteményében, s megállapítja, hogy a 19. századi tudós gyűjtőmunkája 

fontos előzménye Bartók és Kodály kutatásainak. Kardeván Lapis Ger-

gely Népdalciklus és szerkesztett verseskötet az 1840-es években című ta-

nulmánya a versciklus témájának elméleti és történeti áttekintésével 

kísérletezik, s tapasztalatait arra használja, hogy Erdélyi János népdal-

gyűjteményében és első verseskötetében kompozíciós elveket keressen. 

Különösen az előbbi korpusz vizsgálatában innovatív ez a poétikai szem-

pontokkal dúsított elemzésmód, hiszen az eff éle gyűjteményekben túl-

nyomórészt a rendszerezés formális (kronológiai, tematikai, betűrend 

szerinti stb.) modellje szokott érvényesülni. Az Erdélyi-konferenciára 

készült tanulmányok harmadik darabját, Jarábik-Lang Anna A szerkezet 

mint olvasati lehetőség a Népdalok és mondák I. (1846) Történeti és nemzeti 

dalok című fejezetében címmel ellátott írását Kardeván Lapis Gergely 

munkájához hasonló szándékok vezérlik. Az Erdélyi-kötet egyik önálló 

címmel ellátott szövegcsoportjának strukturális elveire irányuló vizs-

gálat alapkérdése az, hogy miként lesz a történelmi témájú versekből 

történelmi szerep- és hivatástudat közvetítésére szolgáló csokor, vagyis 

– kissé tágabban szemlélve e témát – miféle fonál vagy madzag kötheti 

össze a külön csoportba sorolt műveket. A dalok (a Szent László, Má-

tyás király, Mohács, a török uralom témáiról szóló népköltészeti alko-

tások) feltételezett összefüggések alapján – szól a tanulmány egyik 

legfontosabb végkövetkeztetése – a nemzetről folyó reformkori diskur-

zusba illeszkednek.

Knapp Éva írása, „Az árvák fohásza” – Többfunkciós marcali ponyva-

nyomtatványok témáját tekintve Csörsz Rumen István dolgozatához 

áll közel, ugyanis a ponyvanyomtatványok feltárására irányuló forrás-

kutatásoknak a szerző által említett lemaradását éppen Csörsz munká-

latai igyekeznek pótolni. Kettejük vizsgálódása között csupán a kútfők 

rendszerezésének módjában fedezhetők fel komolyabb eltérések. Míg 

Csörsz esetében a ponyvanyomtatványok osztályozását és leírását az 

anyag publikálásának kronológiai relációja szabja meg, addig Knapp-

nál a regionalitás válik fő rendszerezési elvvé, ugyanis ő a 20. század 

első felében, Marcaliban működő nyomdák ponyvakiadványait lajst-

romozza és jellemzi.

Katona Csaba Bostoni balladák, avagy két kései paszkvillus egy egyesületi 

tisztújításról című munkájának centrumában az 1983-ban a massachu-

settsi – korábban bostoni – Magyar Egyesület személyi ellentétekhez 

kötődő intézményi válságának idején és következtében keletkezett 

két gúnyvers áll. A versekkel – amelyeket írása végén betűhíven közöl 

is – a szerző azt igyekszik igazolni, hogy a közköltészeti tradícióhoz 

kötődő műfaj még a 20. század végén sem vált anakronisztikussá.

A kiadvány utolsó tanulmányát Kálmán C. György irodalomtörté-

nész jegyzi. Az írás címe Dylan népisége és egyedisége. A tanulmány meg-
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írásához Bob Dylan 2016-ban kapott irodalmi Nobel-díja adta a lendü-

letet. Kálmán C. szerint a költő és előadóművész évtizedek óta töretlen 

tengerentúli sikere annak köszönhető, hogy népszerű dalaival olyan 

stílust vagy műfajt teremtett, amely a zenei kultúrában hasonló jelleg-

zetességekkel bír, mint a nép- vagy közköltészet a folklórban és az 

irodalmi tradícióban: könnyen énekelhető, ének- és hangszeres tudást 

nem igénylő, szabadon terjeszthető, variábilis, az előadó és közössége 

saját ízlésére formálható.

Zárásként csak egyetlen megjegyzés: a Doromb sorozat több ezer 

oldalnyi tudományos dokumentációja egyáltalán nem mutat a 2012-ben 

kezdeményezett interdiszciplináris diskurzus lezárásának irányába. 

Sőt! Az ötödik kötet Előhangjában Csörsz Rumen István kiemeli, hogy 

bár a kutatásokat és a kiadványsorozatot lehetővé tévő pályázat lezárult, 

a közköltészetre vonatkozó irodalom-, történettudományi és folklorisz-

tikai vizsgálódások még korántsem értek véget. Bízhatunk benne, hogy 

egy újabb projekt keretei között a már fél évtizede megpendített hang-

szerszám nem némul el, s hangja egy folytatódó tudományközi párbe-

széd szólamaiban éled újra.

Maróthy Szilvia

NÉNYEI NAXOS SZIGETÉN

Nényei Pál Zrinyi-kötete már a legelejétől hagyja magát irodalmi mű-

alkotásként olvasni: kevert műfaji és stiláris sajátosságai, kompozíciós 

megoldásai, rejtett és explikált ars poeticái pedig megerősítenek ab-

ban, hogy a könyvet nincs értelme irodalomtörténeti monográfi aként 

venni a kezünkbe. A kötet a Kortárs Kiadó esszésorozatában jelent 

meg, s maga a szerző is „esszéisztikus elmélkedésknek” nevezi művét 

(323). Egy ponton hivatkozik még az általa választott műfaj szabályaira: 

„Kedvem lenne mostantól abbahagyni az írást, és átengedni mindent 

Zrinyinek. De hát… a műfaj nem engedi. Sajnos. Kénytelen vagyok 

okosságokat írni” (194). Ennél közelebbit azonban nem tudunk meg: 

Laczházi Gyula a Ne bántsd a Zrinyit! című könyvről írt recenziójának1 

megfi gyelésére azonban, amely szerint a kötet első része inkább vita-

irat, mint esszé, Nényei helyeslő választ adott. A vitatkozó hangnem az 

egész kötetre jellemző, de „sajnos a Kortárs Kiadónak nincs Vitairatok-

sorozata, amiben ez a könyv megjelenhetett volna”.2 A Zrinyi-kötet nek 

tehát vagy nem, vagy csak utólag választott műfajt a szerző – a kiadói 

koncepció mentén. Az esszén és vitairaton túl azonban más műfajokkal és 

1 Laczházi Gyula a „Ne bántsd a Zrinyit!” kötetről, Reciti.hu 2016. február 2., http://
reciti.hu/2016/3587.

2 Nényei Pál hozzászólása Laczházi recenziójához, Reciti.hu 2016. február 3., http://
reciti.hu/2016/3587#comment-2682.

Nényei Pál

Ne bántsd a Zrinyit!  

Kortárs Kiadó

Budapest, 2015
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többértelműségekbe botlunk Nényei Syrenához adott fonalát követve? 

Nem tudjuk meg. A szereplők és szerepek, valamint a történet kom-

pozíció-, mitológia- és életrajzbeli értelmezése mindenesetre nem egy 

megoldást ad. A központi alakok komplexitása sem segít a többértel-

műséget eloszlatni. A Vadász egyszersmind Orfeus, Orion és Zrínyi is; 

Viola egyben Júlia, Euridice és Draskovich Mária; a Hajnal pedig mint 

a haza és az egyén üdve jelenik meg a Syrena-kötetben Nényei véleménye 

szerint. Bár az egyértelműséget feltehetőleg a mű végső értelmében, 

a szerző végső intenciójában keresi, de ott is kétféleképpen találja meg. 

A Syrena-kötet egy drámai szerelmi történet egyfelől, másrészt az egyén 

fejlődéstörténete a szerelem üldözésétől az üdvösség kereséséig (vö. 138). 

Nényei Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlő kalauzát hozza fel példa-

ként a barokk egyértelműségre, de ugyanerre a megfejtésre jut Zrínyi 

kötete kapcsán is. Megkockáztatom, ez sok egyéb, a barokk korszakban 

készült műre igaz lehet: végső megfejtése, értelme az igazság, az üdvös-

ség. Talán az sem véletlen, hogy a Ne bántsd a Zrinyit! központi feje-

zetében (A Syrena-köteten át vezérlő kalauz) Nényei Ariadné bőrébe 

bújva játszik Pázmány Pétert. A fejezet címe szerint Kalauz, kerete sze-

rint fonal a labirintusban. Igaza van azonban Nényei Pálnak: ahhoz, 

hogy működjön a Zrínyi és az ő kötetére alkalmazott labirintusallegó-

ria, keresni kell egy Minotauruszt is (117).

Talán nem sértem meg vele a szerzőt, ha azt írom, a Syrena-köte ten 

végigvezetett sokrétegű, s valóban impozánsan összekapcsolódó értel-

mezései érzékeny irodalomtörténészre vallanak. Azt a szakirodalmi 

vonalat követi, amely szerint a Syrena-kötet versei egy lírai önéletraj-

zot tárnak az olvasó elé. A férfi  történetét, aki a szerelméért, majd az 

üdvözülésért küzd. A szerelmesét egy ideig hiába üldözi, majd mégis 

övé lesz, aztán elveszíti. A szerelem és a hivatás pedig a férfi ban küzd 

egymással: végül utóbbi kerül ki győztesen. Mint azt korábban Kovács 

Sándor Iván is behatóan elemezte A lírikus Zrínyiben, a kötetben meg ha-

tározó szerephez jut a metamorfózis. Nényei Pál szerint Zrínyi magasan 

meghaladja Ovidius Metamorphosesét: „Műve nem átváltozás-történetek 

lazán összefűzött gyűjteménye, hanem művét maguk az átváltozások 

szervezik” (316). Az átalakulások és egymásba fonódások értelmezését 

számos szöveghely támogatja. A metamorfózisok részint költeményről 

költeményre, részint költeményen belül mennek végbe. A kötetben első-

ként szereplő Idilium például a szarvast üldöző Vadász alakját jeleníti 

meg, a következő Idilium a szarvasként üldözött Violát és a Vadászt, aki 

– tegyük hozzá – maga is szarvas, amint forrásvíz után fut. Az átválto-

stiláris rétegekkel is találkozhatunk: drámai és novellisztikus betétek-

kel, valamint a szóbeli stílus különféle típusaival a „falurádió” stílus-

rétegétől a (jó értelemben vett) középiskolai tanóráig.

A Zrinyi-kötet alaphangulata azonban a drámaiság: drámai pilla-

natok az erdőben (11), dráma a hálószobában (248) és dráma az égen 

(216). De a kötet műfaji értelemben is drámai: gondoljunk csak a va-

dászbalesetet vagy a siettében író költőt megjelenítő betétekre, vagy 

a dramaturgiai fogásokra, amelyek nemcsak a kötet szerkezetét, de an-

nak hivatkozási technikáját is meghatározzák. Nényei számára Zrínyi 

az egyik legnagyobb magyar drámaíró (293), s ez a Syrena-kötet szerke-

zetének felfejtését és tartalmi értelmezését alapvetően meghatározza. 

A kompozíció drámai szerkezetét szerinte a monológok és dialógok ad-

ják (251), a sze replők mozgatása és átváltozásai pedig a színházi masz-

kok, illetve a színház a színházban játék megvalósulásai (vö. Visszatekintés 

[3–5]). Az operalibrettó műfaja már Bene Sándor egy tanulmányában 

felmerült Zrínyi kapcsán: Nényei Pál a Syrena-kötet egészére is kiter-

jeszthetőnek véli ezt az értelmezést. „Egy olyan tökéletes operalibrettó 

van elrejtve a kötetben, aki, mint Csipkerózsika a herceget, csöndben 

várja a zeneszerzőjét” (353). Nényei ugyan bevallja magáról, hogy nem 

zeneszerző, de nincsenek kétségei afelől, hogy herceg. Zrínyi (szerinte) 

szendergő kötetének felébresztését hivatásának érzi. A verskötet dráma 

felőli megközelítését a műnemhez köthető szóelőfordulások is alátámaszt-

ják: a „dráma” tizenhétszer, a „drámai” harminckilencszer, a „dra ma tur-

g(iai)” háromszor, a „színház” tizennégyszer, a „színpad” tizenötször, 

a „tragédia” tizennégyszer, a „tragikus” tizenháromszor, a „komédia” 

és a „komikus” egyszer, a „bohózat” pedig kétszer fordul elő Nényei 

könyvében.3

Ha az irodalomtudomány felől aggályos is Nényei munkamódszere, 

a kötet műalkotásként igen inspirálóan hat olvasójára – a szerző által 

szem előtt tartott nagyközönségre – csakúgy, mint az irodalomtudo-

mány művelőire. Ezért nem tehetem meg, hogy ne refl ektáljak egyúttal 

a szerzőnek a Syrena-kötettel kapcsolatos mondanivalójára is.

Nényei először a barokk világba kalauzolja el olvasóját. Cesare Ripa 

Iconologiájára, Zsámboki János Emblematájára hivatkozva leszögezi, 

hogy „a barokk nem kedveli a többértelműséget” (117), a barokk allegó-

riának szigorúan egy megfejtése van. Miért éppen Ripa és Zsámboki 

műveit hozza példaként? S mi lehet az oka, hogy mégis lépten-nyomon 

3 Ezúton köszönöm Horváth Bencének, a Kortárs Kiadó szerkesztőjének, hogy a Ne 
bántsd a Zrinyit! digitális (pdf) változatát is rendelkezésemre bocsátotta.
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ha Nényei ezek után Zrínyi költeményeinek kiadásával kapcsolatban 

olyan javaslattal áll elő (354), amelyet legfeljebb egy hasonmás kiadás 

tud teljesíteni. Vagy inkább – teszem hozzá – egy elektronikus, nagy 

felbontású fotómásolattal is ellátott, annotálható kiadás?

Ha nem teljesen előzmény nélkül való is, dicséretes Nényei Pál azon 

törekvése, hogy a Syrena-kötetet mint kompozíciót vizsgálja. A Ne bántsd 

a Zrinyit! sok állítása – mint az egy vitairathoz illik – a tudományos 

diskurzusok körüli vélt és valós ellentétek mentén fogalmazódik meg. 

A kötet életrajzi és belső kontextusa, vagy imitált szövegei és belső 

kontextusa közé feszített ellentéteken túl ilyen az (irodalmi) szöveg 

történettudományos és irodalomtudományos, illetve tudományos és 

nem tudományos megközelítésének szembeállítása. Ezen ellentétek 

olykor túlzók, olykor jogosak – szemléltetésüket azonban szórakozta-

tóan oldja meg a szerző. Például amikor a „megélhetési Zrínyi-szak-

értők” (52) átveszik egymás tévedéseit, illetve „pikáns bugyikat” varrnak 

egymásnak (43). Bár még nem látom be, ha csak egymásnak varrnak 

(varrunk) „pikáns bugyikat”, abból hogyan lehet megélni (kicsi a piac), 

az általános tapasztalat, hogyan vesznek (veszünk) át egymástól, kritika 

nélkül, téves adatokat, megállapításokat. Megvédve azonban a mind-

annyiunk lelke mélyén lakozó pozitivistát, meg kell jegyeznem, hogy 

az életrajz iránti érdeklődés Nényei Pálból sem hunyt ki teljes mérték-

ben: a Syrena-kötet értelmezésének súlyát nála éppen a „lírai én” Zrínyi 

személyével való azonosítása adja.

Visszakanyarodva a Ne bántsd a Zrinyit! elemzéséhez, amint azt 

Nényei a barokk költő munkamódszeréről megjegyzi, a kompozíció, 

s azon belül a számszimbolika a szövegen ejtett szándékos hibák által 

válik csalogatóvá, s egyúttal megfejthetővé. Talán nem indokolatlan 

a Zrínyit, Pázmányt alludáló szerzőről azt feltételezni, hogy ily módon 

a maga kompozíciójában is szerepet játszanak a számok. Ezen értelme-

zésre a szerző legbátorítóbb gesztusa talán nem is a kötet öt fejezetének 

számozott és számozatlan egységei, a beiktatott Appendix stb. – hanem 

a Visszatekintés fejezet végén található dátumozás. „A kéziraton elkezd-

tem dolgozni 2013. szeptember végén, késznek nyilvánítottam, és le-

zártam Budapesten, a Nemzeti Könyvtárban 2015. november 18-a 

délután, percre pontosan 351 évvel azután, hogy Zrinyi Miklós és az 

a vadkan összetalálkoztak egymással.” Nényei számszimbolikus kötet-

komponálása azonban nem merülhet ki ennyiben.

A Ne bántsd a Zrinyit! egyediségét nemcsak a műfaji és stiláris 

változatosság, a Zrínyi- és Pázmány-allúziók sűrű és jelentéses szövete, 

zásokra Zrínyi szabályszegésekkel is rámutat, Nényei két ilyen esetet 

em lít (150, 205). Az egyik az első Idilium végén található kiszólás Vio lá-

nak („Kit gyűlölsz Viola kedvedben lészen az”), a másik az Arianna sírá-

sának kilencedik versszaka, ahol a „lírikus én” Violához fordul. Arianna 

panaszának megéneklése itt „Halljad meg” felkiáltással neki szól.

A nőalakok összefonódását is szuggesztíven mutatja be Nényei Pál. 

A vágyott nő alakjai az udvarlás alatt Viola, megszerzése (vagy a házas-

ság) után Júlia, elvesztésekor (vagy megmérgezésekor) Euridice. Arianna 

is a nőalakok sorába kerül: Nényei szerint Arianna itt az a vágyódó sze-

relmes, aki Viola sosem volt, de amilyen a költő szeretné, hogy legyen. 

Viola Ariannaként való énekeltetése így önmagának szóló vigasztalás 

és kéjes bosszú, legalábbis gondolatban (211). Kicsit bonyolultnak tűnik 

ez a megfejtés, de kétségtelen, hogy a szerző fi lológiai érveit éppen a 

kötet azon pontjai adják, amelyekkel idáig a szakirodalom sem boldo-

gult. Visszatérve a nőalakokra, az Orfeus-vers értelmezéséhez talán 

érdemes még hozzátenni, hogy – ha a mérgezés nem is – Euridice „is-

meg” eltűnése valóban Orfeus hibája: „meg nem tűrhette, hogy rá ne 

tekintett volna, azért ismeg eltűnt előtte Euridice”. A férfi , aki a nőt 

eddig vadászként maga előtt űzte sikertelenül, most a nő elébe kerül, 

és csak remélni tudja, hogy inkább őt választja a pokol helyett. A való-

ban drámai helyzet a történetben az, hogy a nő Viola-alakját is csak 

addig tudhatta közelében, míg szem előtt tartotta – így végül a férfi  

bizalmatlansága juttatja a nőt a pokolba.

Külön fi gyelmet érdemel a szerző tipográfi ai érzékenysége. Az eposz 

két számozatlan strófájának betoldását illetően Kovács Sándor Iván 

magyarázatát elvetve új ötlettel áll elő. Véleménye szerint azokat erede-

tileg nem a tipográfi ai szükség hozta létre, hanem fontos kompozíciós 

szerepük van. Az epigrammákban megszólaló négy hős a Szigeti ve-

szedelemben mind „hősbúcsúztatót” kap: így a XIV. ének végén Deli 

Videt, a XV. végén magát a hős Zrínyi Miklóst búcsúztatja a narrátor 

(286–287). A Fantasia poeticát kettéválasztó, Nényei kifejezésével élve 

„duplavonal” ha nem is egyenesen az esküvőt jelenti (233), mindenkép-

pen fi gyelemre méltó határjelölő a kompozícióban: jelzi az ecloga és az 

echós vers összetartozását, s azt a hiányt a történetben, amit narrációval 

nem tölt ki (ellentétben az Orfeus-verssel, ahol prózai narráció kapcsolja 

össze a két részt). A két egységet itt a számozás újraindulása jelzi – az 

Orfeus-versnél a második egységben a számozás hiánya. A számok kom-

pozíciós jelentőségével egyébként külön alfejezet is foglalkozik, mely 

szintén a tipográfi ai jellemzők pontos megfi gyelésén alapszik. Érthető, 
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s a dráma dimenziói adják, hanem a vállalt személyesség s (az értelmező) 

egyén metamorfózisai is. A szerzőt az élet, az élet értelme érdekli. Az 

élet értelme: a szerelem (141) vagy a hivatás (178). Nényei Zrínyi ba-

rátja, beszélgetőtársa (151), miatta álmatlan éjszakák gyötrik (240). 

Szövege Zrínyi szövegeit (a Syrena-köteten túl az Áfi umot, a Vitéz had-

nagyot) szólaltatják meg egyes szám első személyben: olyan mély barát-

ság ez, amely szinte az azonosulással egyenlő. Zrínyi védelme önmaga 

védelmébe csap át, Kalauzában Arianna, a Visszatekintésben Th észeusz 

maszkját ölti magára Nényei, tehát Zrínyi szereplőivel is azonosul – 

akárcsak, szerinte, maga Zrínyi.

De miért Zrínyi Miklós és a Syrena-kötet? Nényei szerint Zrínyi 

művének nagyszerűsége Dante Isteni színjátékához fogható, s magas 

szin ten meghaladja Ovidius Metamorphosesét. A Syrena-kötet egyúttal 

arra is lehetőséget kínál, hogy értelmezésével párhuzamosan az értel-

mezés értelmezésének allegóriáját is adja, amelynek barokk egyértel-

műséggel egy megfejtése van, Nényei hivatása: leszámolni a tudomá-

nyos diskurzussal (325). „Mikor róla írok, nem az egyetemi hallgató 

vagy az irodalomtörténész kötelességtudata hajt, hanem nem tehetek 

mást. Össze kell szednem magam. Ha nem írok róla, sohasem leszek 

kész” (52).

Gyimesi Emese

MIKROTÖRTÉNET ÉS 
IRODALOMTÖRTÉNET HATÁRVIDÉKÉN

Szilágyi Márton 2017-ben megjelent, Kazinczy Ferenc Fogságom nap lója 

című börtönmemoárját elemző könyve komoly kutatási előzményekre 

tekinthet vissza a szerző életpályáján. A Kazinczy Ferenc műveinek 

kritikai összkiadását gondozó könyvsorozatban 2011-ben napvilágot 

látott a Fogságom naplója szövegkiadása, amelyet Szilágyi Márton ren de-

zett sajtó alá. Korábban két alkalommal, 2000-ben és 2009-ben a Fog-

ságom naplója két népszerű kiadásának szöveggondozását végezte. A kri-

tikai kiadás munkálatai közben felfedezett értelmezési lehetőségek, 

kutatási irányvonalak és módszertani meglátások mélyebb és bővebb 

kifejtésére a szövegkiadás jegyzetei, kommentárjai keretében nem volt 

mód, így a most megjelent könyv erre ad lehetőséget.

A Forrásérték és poétika – ahogyan maga a cím is sejteti – egy nagysza-

bású kísérlet a társadalomtörténet és irodalomtörténet határmezsgyéjén 

elhelyezkedő, interdiszciplináris kutatási módszerek kidolgozására. 

A Fogságom naplóját történeti forrásként és irodalmi alkotásként egy-

aránt elemzi a szerző. Egyik legfőbb hipotézise, hogy a szöveg akkor 

érthető meg igazán történeti forrásként, ha a retorikai felépítésének 

következményeit is fi gyelembe vesszük.

A Fogságom naplója, amely az 1848-at megelőző időszak egy sajátos 

szamizdatjának is tekinthető, bonyolult másolási tradícióval rendelkező 

Szilágyi Márton

Forrásérték és poétika – 
Kazinczy Ferenc: 

Fogságom naplója  

reciti Kiadó 

(Irodalomtörténeti Füzetek 177.)

Budapest, 2017
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tiltott olvasmánynak tűnik. Ezért is különösen feltűnő, hogy nem szü-

lettek róla olyan politikatörténeti, köztörténeti szempontú értelmezé-

sek, amelyekhez képest (némileg ezek oppozíciójaként) kirajzolódhatott 

volna annak felismerése, hogy mikrotörténeti szempontból érthetők 

meg leginkább a szöveg forrásértékében rejlő lehetőségek. A szerző 

több alkalommal is hangsúlyozza, hogy „kiváló mikrotörténeti forrás-

ról van szó”, ez adja a könyv fő vezérfonalát, amelyhez számos olyan 

kurrens, fi gyelmet érdemlő kutatási probléma elemzése csatlakozik, 

mint a kéziratos nyilvánosság, a családi emlékezet vagy a megélt élet, 

az érzelmek történetének kérdésköre.

A 18. század végi, 19. század eleji börtönviszonyokat és a rendi tár-

sadalom működésének sajátosságait személyesen megtapasztaló egyén 

memoárjának mikrotörténeti elemzése az invenciózus megközelítést 

és az újszerű módszertani lehetőségek felismerését kívánja meg, mivel 

merőben más feladatok elé állítja a kutatót, mint amelyeket a legtöbbször 

konfl iktusok körül kialakuló források elemzésére támaszkodó mikro-

történeti tradícióból ismerhet. A könyv mégis szorosan kapcsolódik az 

eredeti, olasz mikrotörténet-írás, a microstoria jellemzőihez, a mikro tör-

ténelem defi níciójának három fő kritériumaként tekintett mik ro elem-

zés, a makroszinthez is kötődő „nagy történelmi kérdés” középpontba 

állítása, valamint az egyéni cselekvőképességre, ágenciára fordított fi gye-

lem egyaránt fontos szerepet játszik benne. Recenziómban azt tekintem 

át, hogy e három fő kritérium hogyan jelenik meg ebben a mikro tör té-

neti ihletettségű szakmunkában.

A mikrotörténet legközismertebb kritériuma, hogy egy jól körül-

határolható kisebb egység (leggyakrabban esemény, falu, család vagy 

egyén) intenzív és mély történeti vizsgálatára törekszik, az elemzés 

fókuszát konkrét esetekre, személyekre irányítja. Szilágyi Márton könyve 

egy konkrét szöveg, a Fogságom naplója kapcsán olyan mikroelem zése-

ket végez el, amelyek Kazinczy különféle stratégiái és börtöntapasztala-

tának társadalmi státuszából fakadó jellemzői körül összpontosulnak. 

A könyv középpontjában Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című szö-

vege áll, amely egy speciális ego-dokumentumnak tekinthető, mivel 

visszatekintő, emlékező pozícióból, mégis naplóformában íródott meg. 

Így voltaképpen naplónak nevezett önéletírás, amelyet a szerző kiváló 

mikrotörténeti forrásnak tekint, hangsúlyozva, hogy „a szöveg forrásér-

tékének speciális lehetőségei a mikrotörténet szempontjai felől mutat-

koznak meg a legjobban” (150). A könyv ezenkívül is több alkalom-

mal utal arra, hogy a mikrotörténet elméleti és módszertani javaslatai 

igen gyümölcsözőek lehetnek olyan karakterű szövegekből kiinduló 

vizsgálatok során, mint a Fogságom naplója. A mikrotörténeti munkák 

gyakran kifejezetten egy perhez, konfl iktushoz kötődő iratanyagra 

épülnek. Kazinczy esetének ilyen szempontú elemzése kézenfekvő le-

hetne, műve azonban nem az ellene folytatott vizsgálat és per részle-

teire koncentrál, a vád megalapozatlanságáról és az összeesküvés rész-

leteiről nem ír, ily módon az önigazolás szándéka is hiányzik belőle, és 

egy egészen más szempontú elemzés lehetőségeit kínálja fel. Attól lesz 

izgalmas ego-dokumentum, hogy arra fókuszál, miként éli meg egy 

„európai kultúrán és etikai hagyományon iskolázódott ember” (151) 

a börtönviszonyok méltatlan körülményeit, amelyekbe önhibáján kívül 

került, és milyen túlélési stratégiákat alakít ki ezek méltó elviselésére.

Jellemző a könyvre a mikrotörténeti munkák egyik fő ismérve, a szer-

teágazóság, amely azt jelenti, hogy a kutató minél több kontextust re-

konstruál annak érdekében, hogy a vizsgált problémát (például a köz-

pontba állított személyt) minél mélyebben megértse. Szilágyi Márton 

munkája olyan forrásanyagra épül, amely nemcsak egy politikai per 

szubjektív vetületét tárja az olvasó elé, hanem a rendi társadalom műkö-

désének és a köznemesi mentalitásnak olyan jellemzőit is, amelyekbe 

egyébként ritkán nyerhetünk bepillantást. A többnyelvű kommuni-

káció, a nyelvhasználat és a társadalom rendi tagoltságának összefüggé-

seit vizsgáló Rendiség, mentalitás, nyelvhasználat című fejezetből kiderül, 

hogy olykor a tagadhatatlan kiszolgáltatottságot is felülírta a rendiség 

logikája, amely a nemesember státuszának járó formai követelmények 

betartására kötelez. Ugyanakkor a könyv egyik legfontosabb tézise, hogy 

a Fogságom naplója esetében a szöveg retorikussága miatt a történeti for-

rásérték és az irodalmi értékelés szervesen összefügg, vagyis úgy ért-

hetjük meg leginkább a szöveget mint történeti forrást, ha a retorikai 

felépítést elemezzük. Ehhez szorosan hozzátartozik Kazinczy forrás-

használatának kérdése is, aki korábbi feljegyzései, rajzai alapján, mások 

visszaemlékezését is fi gyelembe véve írta meg a Fogságom naplóját, egy 

olyan szöveget hozva létre, amely az anekdotikusság és a naplóforma 

metszetében helyezkedik el. Kazinczy a „többszörös refl ektáltság po-

zícióját teremti meg” (102) azáltal, hogy évtizedekkel az események 

után, emlékező pozícióból, saját egykori feljegyzéseit és más, utólagosan 

beszerzett információkat is forrásként használva, azokat kon cep ció-

zusan elrendezve, a kiemelés és a szelektálás műveleteit is alkalmazva 

alkot meg egy olyan memoárt, amely formailag naplószöveget imitál. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Kazinczy szövegét Bártfay László 
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a dokumentatív jellegű hitelesség keresése helyett más módszereket 

találni az értelmezéséhez.

A különböző kérdéseket különböző kontextusokban vizsgáló fejeze-

teket összeköti az a központi nagy kérdés, hogy miként élte meg és ké-

sőbb hogyan írta meg a fogság élményét egy olyan köznemesi származású, 

esztétikai és etikai alapú világszemlélettel rendelkező értelmiségi, aki 

a börtönben is műveltségét használta a rabtársakkal való kapcsolattar-

tás és a túlélés legfontosabb eszközeként. A Kazinczy esetén túlmutató 

jelentőség a fentieken túl pedig magában a forrásban is megragadható, 

amelyről a szerző hangsúlyozza, hogy „az egyetlen ismeretes forrás, 

amely ezen évek börtönviszonyairól szubjektív módon, személyes hitel-

lel és megszenvedett tapasztalatokkal beszámol, s nemcsak a magyar 

nyelvű források között illeti meg ez a kivételes hely, hanem a Monarchia 

egészén belül is” (134). Így a Fogságom naplója komparatív szempontból 

is kiemelkedő jelentőségű, izgalmas alkotás, egy olyan egyedi fogság-

napló, amely páratlan módon árulkodik a Habsburg-birodalom börtön-

viszonyainak megéléstörténetéről.

A Kazinczy családban a fogságélmény, a börtöntapasztalat a szóbeli 

emlékezet része lehetett, ugyanis Kazinczy Ferenc ükapja, Kazinczy 

Péter részese volt a Wesselényi-féle összeesküvésnek, így letartóztatták, 

s az mentette meg a kivégzéstől, hogy katolizált. Erről Kazinczy Ferenc-

nek bizonyíthatóan volt tudomása, ugyanakkor nem maradt fenn olyan 

személyes dokumentum az egykor elítélt ősétől, amely a börtön elvise-

lésének technikáiról szólt volna. Ugyanakkor feltehetően az írás beli sé-

get nélkülöző, szóbeli családi hagyomány is elég volt ahhoz, hogy a család-

tagok ismerjék a börtönbüntetéssel járó pszichológiai kockázatokat. 

Ilyen jellegű aggodalmaikat Kazinczy egyik levele rögzítette, ahogyan 

saját kezdeti félelmét is az elmeháborodástól. A szerző az erre vonatkozó 

forrásokat a Fogságom naplója műfaji előzményeiről szóló részben elemzi, 

ahol a mű kora újkori börtönirodalomhoz való viszonyát is tárgyalja, 

ugyanakkor ez a történet is szoros kapcsolatban van a börtön tapasztalat-

történetével, a megélt élettel és az egyéni akarattal, cselekvőképességgel, 

ágenciával (individual agency), amelyre a mikrotörténeti vizsgálódások 

különös fi gyelmet fordítanak.

Miben nyilvánulhat meg az egyén ágenciája, cselekvőképessége egy 

olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint a fogság? Szilágyi Márton köny-

véből kiderül, hogy Kazinczy Ferenc a börtönben egy egészen összetett 

módszertant dolgozott ki, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 

nemcsak túlélte a börtönt, hanem mind fi zikailag, mind mentálisan 

másolatából ismerjük, mivel az eredeti, autográf kézirat nem maradt 

fenn. Mindez számos olyan kérdést felvet, amely a könyv több, külön-

böző szempontból közelítő fejezetét is meghatározza. Az első, texto-

lógiai szempontú, több alfejezetet is magában foglaló rész a kéziratos 

másolatok és kiadások történetét, az eredeti kézirat és az elsődleges máso-

lat viszonyát és az egyéb másolatokat, valamint a Fogságom naplójához 

kapcsolódó más szövegegységeket és levélanyagot tekinti át, és különös 

hangsúlyt fektet a kiadástörténet textológiai tanulságaira. A Hogyan 

írható le egy kivégzés? című fejezet felütése Benda Kálmán forráskiadá-

sára utal, aki egyértelműen történeti forrásként kezelte a Fogságom nap-

lóját. Ez a fejezet fejti ki talán legrészletesebben, hogy a Martinovics és 

társai ellen folytatott perhez adalékokat szolgáltató, köztörténeti forrás-

ként számon tartott szöveg forrásértékének kérdéseit nem lehet meg-

érteni az esztétikai megformáltság elemzése nélkül. Kazinczy szövegét 

leginkább a Martinovics-kivégzéssel kapcsolatban szokás idézni, sőt 

ezzel kapcsolatban ez a leggyakrabban használt dokumentum, hol ott 

egykori sajtótudósítások és más korabeli beszámolók is fennmaradtak. 

Martinovics kivégzése a magyarországi nyilvános, népszórakoztató funk-

cióval is bíró kivégzések egy kései példája volt, ahol Kazinczy nem lehe-

tett jelen nézőként, így másoktól származó információkra támaszkodva 

alkotta meg a kivégzés általa leírt narratíváját. Erre azonban nem hívta 

fel a fi gyelmet, hanem olyan szöveget komponált, amelyben az elbeszélő 

minden eseményt pontosan nyomon követ. 

Az egyszerű dokumentálás helyett egy olyan konstrukcióba helyezte 

a történéseket, melynek középpontjában az egyes szereplőknek az erő-

szakos halál próbatételére adott morális refl exiói állnak. Így például 

Hajnóczy a halálra elszánt értelmiségi mintaképe lett, aki szókratészi 

nyugalommal hallgatja az ítéletet és a méltatlan fogság helyett öröm-

mel vállalja a halált, míg Verseghyt negatív ellenpéldaként gyávának és 

rettegőnek ábrázolja a szöveg. Szilágyi Márton szerint a „szókratészi” 

melléknév egy belső utalásrendszer elemeként értelmezhető, Hajnóczy 

„szókratészi karakterének” megkonstruálása pedig nem csupán ma-

gáról Hajnóczyról szólt, hanem arról az antik mintákon nyugvó visel-

kedési morálról, amelyet Kazinczy is követni kíván, és hangsúlyozza is 

az önmaga és Hajnóczy között vélt hasonlóságot, valamint azokat a 

gesztusokat, amelyek nyomán Hajnóczy örökösének tekintheti ma-

gát. Hajnóczy fi gurájának tehát meghatározott retorikai pozíciója 

van a szövegben, ennek következményeit pedig érdemes fi gyelembe ven-

ni, amennyiben történeti forrásként szeretnénk használni a művet, és 
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– Kincsek, kultusz, 
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egészségesen, jelentős személyiségzavar nélkül tudta folytatni az életét 

szabadulása után. Ez a módszertan pedig azért is jelentős, mert szoro-

san kötődik mind Kazinczy kiemelkedően magas műveltségi szintjéhez, 

mind a hasonló háttértudással rendelkező börtöntársakhoz, akikkel 

éppen a közös kulturális tudásra épülhetett a kommunikáció. Az egy-

mástól elválasztott rabok ugyanis kialakítottak egy olyan kopogtatásra 

épülő ábécét, amelyben a kopogtatások száma jelölte, a latin ábécé há-

nyadik betűjéről van szó. A Kazinczyval egy időben Munkácson rabos-

kodó matematikus, Andreas Riedel kifejlesztette ennek egy egyszerűbb 

verzióját is. Annak érdekében, hogy kevesebb kopogtatással járjon a gon-

dolatközlés, az ábécét kezdetben kettő, majd négy részre osztotta, az első 

csoport például A-tól F-ig, a második G-től N-ig tartott. Ha az utób-

bira kívánt utalni a kopogtató, akkor egy dupla ütéssel jelölte, hogy 

a G betűtől való távolságot fi gyelje a hallgató. Bár a kopogtatással való 

kommunikáció módszerét Andreas Riedel és Kazinczy már találkozá-

suk előtt is, egymástól függetlenül ismerték, a továbbfejlesztett verziót 

Riedel alakította ki Munkácson. Az új jelrendszert pedig úgy közölte 

a többiekkel, hogy Ovidius-idézeteket kopogott el a régi és az új módon. 

Mindez Kazinczy feljegyzésén kívül onnan is tudható, hogy Riedel ellen 

folytattak egy olyan vizsgálatot, amely épp a foglyok börtönbeli kom-

munikációjának feltárására irányult, és a jegyzőkönyv leírása Szi lágyi 

Márton szerint olyan hasonlóságot mutat a Kazinczy által lejegyzett 

ábécével, hogy az utóbbi végső soron az előbbi illusztrációjának is te-

kinthető. Ennek a részletes taglalása azért is jelentős a könyv Kazinczy és 

Andreas Riedel kapcsolatáról szóló fejezetében, mert felhívja a fi gyelmet 

arra, hogy még egy látszólag teljesen megbénított helyzetben is megnyil-

vánulhat az egyén cselekvőképessége, falakkal elválasztott emberek kö-

zött is létrejöhet kommunikáció, és ebben éppen a közös műveltség 

(például Ovidius szövegeinek ismerete) jelenthet segítséget. A Martino-

vics-összeesküvés elítéltjeinek börtönvilágáról szóló fejezet még többet 

elárul a börtönélet elviselésének intellektuális stratégiáiról (például a cella 

rajzokkal és falfi rkákkal való dekorálásáról, az olvasmányok szerepéről 

és a könyvek egymás közötti cserélgetéséről, az írás leginkább illegális 

formájában történő gyakorlásáról), valamint a műveltségen alapuló bör-

tönkommunikációról, amelynek Kazinczy aktív részese volt.

Kracauer a megtapasztalás, az átélés megteremtését kívánja meg 

a mikrotörténeti munkáktól.1

1 Szijártó M. István, A történész mikroszkópja – A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata, 
L’Harmattan, Budapest, 2014, 240.

Úgy vélem, ennek egy hatékony eszköze lehet az, ha az egyéni ágen-

cia fogalmához soroljuk a látványosan egyedi cselekvéseken túl azo-

kat a fi nom gondolkodásmódokat is, amelyekben megnyilvánulhat az 

egyéni akarat, vágy, törekvés vagy akár esendőség. Kazinczy ugyanis 

épp bizonyos értelemben vett esendősége, a korlátozott lehetőségek 

között felmutatott egyéni gondolkodásmódja miatt vált mikrotörténeti 

értelemben is cselekvő személyiséggé.

Szilágyi Márton könyvét nemcsak a rendkívül gazdag és szerteágazó 

forrásanyag, valamint a Fogságom naplója szövegének újraértelmezése 

teszi értékessé, hanem az a sokrétűség is, amelynek következtében mind 

a források retorizáltságára fi gyelő, az irodalom- és történelemtudomány 

határterületei és módszertani kapcsolatai iránt fogékony történészek, 

mind az ego-dokumentumok, az egyre nagyobb fi gyelmet kapó érze-

lemtörténet és tapasztalattörténet kutatói, mind a mikrotörténet-írás 

21. századi lehetőségei iránt érdeklődők fontos inspirációkat nyerhet-

nek belőle.

Ficsor Benedek

„LENNI KÖZÖNSÉGES EMBER”

Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szel-

lemi életnek ő a sugárzási központja – írta Szerb Antal Arany János-
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ról,1 akit Németh László a legmagyarabb költőnek nevezett,2 Németh 

G. Béla szerint pedig „ő volt a magyar vers és nyelv legnagyobb mes-

tere”.3 Arany recepciója mindezek alapján a kánonképzés ideális mo-

delljét rajzolja fel, amelyben a költő nem csupán saját életművének, 

de a magyar nyelvű kultúra értelmezési rendszerének is origója.

Egy emlékév, különösen ha annak a születés 200. évfordulója ad 

tekintélyparancsoló távlatot, az ünnep teréből jórészt kizárja az irodal-

mi refl exió gyanús kérdéseit, ám közel sem ilyen szigorú az egyértelmű 

üzenettel bíró apoteózissal. Ez az ünnep természetéből következik, 

nincs okunk megkérdőjelezni, különösen akkor nem, ha a refl exió igé-

nye és a refl ektálatlan elfogadás vágya találkozik egymással. És hol 

máshol bukkanhatnánk ilyen metszéspontra, ha nem Arany János alak-

jában? Arany a magyar nyelv legnagyobb, legmagyarabb mestereként 

ugyanis felolvad a nyelvben, eggyé válik azzal. Aranyról való beszédünk 

– ha elfogadjuk a fenti premisszákat – így nem csupán róla, hanem álta-

la szól, egyszerre tárgya és anyaga a szövegnek, ő maga a magyar nyelv. 

S ha ezt túlzásnak érezzük, forduljunk ismét Szerb Antal magyarázatá-

hoz: „aki az örök magyar sorsot akarja kifejezni, annak az örök magyar 

nyelvet, a lényegnyelvet kell megteremtenie”.4 Ha pedig a költő a lé-

nyegnyelven szól, akkor az örök magyar nyelv időtlenségébe zárva mi 

mindannyian Arany szavait használjuk, emiatt pedig látszólag alig van 

különbség aközött, hogy kérdéseket szegezünk az életműnek, vagy 

megünnepeljük azt.

Ám ha valaki nyelvvé lesz, és a saját nyelvhasználatunk eszköz-

készletének részévé válik, óhatatlanul szem elől tévesztjük az arcát. 

Arany portréit természetesen jól ismerjük, dús bajusszal, oldalra fésült 

hajjal, mélyen ülő szemekkel, de az arca így is elvész abban a totalizált 

szövegkorpuszban, amely a nyelvi kompetenciánkat és perfor mancián-

kat egyaránt meghatározza. Ahhoz, hogy felismerjük a szövegszervező 

elveket, hogy arcot adjunk a névnek, amely – mint láttuk – sokak szá-

mára egyet jelent az anyanyelvvel, egyszerre kevesebb és több kell az 

ünneplésnél, az Arany János-emlékévtől így aligha várhatunk mást, 

mint a bejáratott kulturális sztereotípiák ismétlését, egészében és rész-

leteiben egyaránt. Ennek fényében egy, a teljes életművet bemutatni 

1 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, II., Erdélyi Szépműves Céh, Kolozsvár, 
1934, 72. 

2 Németh László, Arany János = U., A minőség forradalma – Kisebbségben, Püski, Buda-
pest, 1992, 404.

3 Németh G. Béla, Arany János = U., Mű és személyiség, Magvető, Budapest, 1970. 
4 Szerb, I. m., 72.

kívánó átfogó tárlat, és az annak nyomán született pazar kiállítású kö-

tet sem lehet bírálat tárgya az Arany János-i magyar nyelv működés-

módja felől.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a „Más csak levelenként 

kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet című, 2017. de cem ber 

20-ig látogatható kiállítással csatlakozott az emlékév programjai hoz. 

A tárlat – amelynek kurátora Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtör ténész 

– az OSZK Kézirattárának páratlan kincseire épül, kiegészülvén a kora-

beli első folyóirat-megjelenésekkel, kötetkiadásokkal; központi eleme 

a Toldi-trilógia kézirategyüttese, amelyet a költő leszármazottai ado-

mányoztak az intézménynek 1899-ben. De bepillantást nyerhetünk 

Arany akadémiai munkájába, a Petőfi vel való levelezésébe, és az életút 

kronologikus és témaorientált bemutatása mellett helyet kapnak az 

összeállításban a személye és életműve által ihletett képzőművészeti 

alkotások eredetijei is – így Barabás Miklós, Székely Bertalan, Buday 

György, Stróbl Alajos munkái is. Napjaink Arany-kultuszát pedig közel 

száz kortárs magyar költő verses refl exiója hivatott bemutatni.

A kiállítás katalógusa csupán a közvetítő közeg szükségszerű kü-

lönbségei miatt tér el a tárlattól, máskülönben mintha valóban az OSZK 

termeiben sétálnánk az Arany-kultusz rekvizitumai között. Rózsafalvi 

Zsuzsanna nem csak kurátorként, szerkesztőként is egy emlékévhez 

méltó főhajtást állított össze, és nem feledkezhetünk el a kötet kép-

anyagának összeállításában segédkező társkurátorról, Borbély Mó-

nikáról sem. Már csak azért sem, mert a tárlat és a kötet alapvetően 

a képekre fókuszál. És ez alól a kéziratok, levelek, dokumentumok sem 

jelentenek kivételt, hiszen a kiállítás (és ennek a kötetbe transzponált) 

terében a szövegek is elsősorban képként mutatkoznak meg előttünk, 

a kultusz vitrinbe zárt lenyomataiként.

A kronologikus sorrendbe állított, életszakaszokra bontott kötet 

értelemszerűen Nagyszalontán kezdi a történetet. Az elszegényedett 

nemesi családba született Arany János tizedik gyermek volt a sorban, 

ám csupán a második, aki életben maradt. Tisztes szegénységben éltek, 

a csodagyermekként kezelt Arany tizenöt évesen már „soros prae cep-

tor” volt, azaz egyszerre tanult, tanított, és az egyházi szolgálat külön-

féle teendőit is elvégezte. 1833-tól a debreceni Református Kollégiumba 

járt, ahol „országos hírű professzorai ellenére sem érzi jól magát” (23). 

Kisújszállás, majd a színpad, végül újra Nagyszalonta következett. 

Corrector, magántanár, majd másodjegyző, „hivatali munkájával ki-

vívta környezete elismerését, tiszteletét” (24), s ekkor fel is jegyezte 
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magának: „nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak, családomnak, 

lenni közönséges ember, mint más” (24).

Fogadalmát nem tartotta be, az irodalomtól sem a hivatal, sem fele-

sége, Ercsey Julianna, sem gyermekei, Juliska és László kedvéért nem 

tudott lemondani (bár ez feltehetően inkább belső kényszer volt, sem-

mint a környezete ultimátuma). A közönséges ember ethosza azonban 

a Toldi elsöprő sikere ellenére is Arany irányjelzője maradt, ahogy 

a kötet többször is hangsúlyozza, még a hírnév csúcsán is az egyszerű 

hivatalnok pozíciójából kommunikált.

Pedig a Kisfaludy Társaság 1846-os pályázatára írt Toldi – amely-

nek saját kézírású munkapéldánya is szerepel a kiállításon és a kötetben 

egyaránt – egy csapásra híressé tette, és nem mellesleg a műnek köszön-

hetően hívta fel magára Petőfi  Sándor fi gyelmét. A pályatárs 1846 feb-

ruárjának elején küldött levelet Aranynak, benne az Arany Jánoshoz című 

verssel, méltatása két hónap múlva nyomtatásban is megjelent, és attól 

kezdve napjainkig meghatározza az Arany-kultusz értési módjait. Nem 

véletlenül e versből kölcsönözte címét a kiállítás, és így a kötet is: „Más 

csak levelenként kapja a borostyánt, / S neked rögtön egész koszorút 

kell adni.”

A sikert, majd a szabadságharc bukását követő „kiábrándulás éveit”, 

végül a nagykőrösi tanári pályát is jórészt ebből az irányból, Petőfi  fel-

magasztaló szavai felől vizsgálhatjuk, mintha a koszorú leveleit egyen-

ként olvasnánk rá az életútra. Arany költészetének változása, a nagykő-

rösi évek lírai és epikai formakeresése ellenére az állandóság a központi 

motívummá tett borostyánlevelek miatt – amelyeket nem egyenként 

kap a költő – folyamatosan biztosított. Az életrajz további ismert állo-

másai, a pesti évek, a Magyar Tudományos Akadémia titoknoki állása 

ebben a kontextusban szintén egyértelmű jelentéssel bírnak, amelyhez 

olvasóként nem tudunk mit hozzátenni, a kötet – miként a kiállítás is 

– lezárja a teret Arany körül. Az emésztő kételyek, a létbizonytalan-

ság, a poétikai útkeresés a tárlat képeiből összeálló, tökéletesre csiszolt 

portré  lábjegyzeteiként tűnnek fel csupán. Arany arca eltűnik a portré 

teljességében.

A lekerekítettség a befejezettség illúzióját kelti, és elolvasásra váró 

szöveg helyett csodálni való képként értelmezi a költői életművet. Mintha 

a befogadást a tökéletes affi  rmáció helyettesítené, és a nyelvi megalapo-

zottság ez esetben azt üzenné, ha már úgyis Arany nyelvén beszélünk, 

amikor az anyanyelvünkön szólunk, akkor kérdéseknek nincs helye 

a szövegben, a megértés helyét átveszi a látvány, a kiállítási vitrin. Arany 

ez alapján számunkra annyi, mint a „lenni közönséges ember” álcája 

mögötti géniusz, azaz, Babits Mihály megfogalmazásában: „Arany 

zseni a nyárspolgár álarcában.”5

A megismerés azonban – egy költő esetében – elsősorban szöveg-

szerű, ha közel akarunk kerülni Aranyhoz, azt a diszkurzív terek be-

járásával tehetjük meg, mert bár a csodálat tiszteletre méltó dolog, ám 

a tisztelet talán még annál is csodálatosabb. A folyamatos olvasásnál 

és értelmezésnél nagyobb tiszteletet pedig nehezen adhatnánk.

S bár a kötet kincseket, kultuszt és hatástörténetet ígér, elsősorban 

a kultusz kincseit mutatja be. A hatástörténet ugyan a kortárs költők 

parafrázisaiban eleven erővel jelenhetne meg, ám a kiállítás természete 

miatt ezek az átiratok, lírai főhajtások, stílusjátékok ugyancsak a vitri-

nek zárt tereiben rekednek, így az eredeti művekkel való párbeszédük 

is korlátozott, akárcsak a közönséggel való diskurzusuk.

Enélkül azonban nehezen nyílhatnánk meg, és nyílhatna meg Arany 

számunkra. A hatástörténet ugyanis jóval több az Arany János-életmű 

feldolgozásainak bemutatásánál. Ha megállunk itt, fogalmunk sem 

lehet arról a kritikai térről, amelyben a csodálat helyett egészen más 

fogalmakkal operálnak a résztvevők. Holott ahhoz, hogy felfedezzük 

az arcot, szükségünk lehet például arra a formai újításokkal szembeni 

(modern) szkepszisre, amely Szegedy-Maszák Mihály Az átlényegített 

dal (A lejtőn) című tanulmányában körvonalazódott. Szegedy-Maszák 

szerint Arany „nem került az európai fejlődés élvonalába, műve ezért 

oly rendkívül egyenetlen, ezért hiányzik nyelvéből a belső koherencia”.6

A szöveg önrefl exív vonásait kihangsúlyozó (poszt)modern értel-

mezések is közelebb vihetnek a nyárspolgár álarcába bújt költőhöz. 

Szilasi László A nagyidai cigányokról írta, hogy a szöveg „tudja, hogy 

a nyelvvel baj van: a reprezentáció tökéletlen, az alkalmazás problémás”.7 

Márpedig ha a nyelvvel baj van, akkor a recepció tökéletességével, befe-

jezettségével, vagyis a csodálat vágyában rejlő önidentikus reprezen-

tációval is adódhatnak problémák. Amiről mások mellett Milbacher 

Róbert Arany-könyvéből (Arany János és az emlékezet balzsama) is érte-

sülhetünk: „a Toldi, Petőfi , balladák, melankólia, parasztfi ú, népiesség, 

epikus, Őszikék, morális nagyság, mandátumos költő, nemzeti eposz 

stb. olyan mátrixot alkotnak, amely a magától értetődőség örömével 

5 Babits Mihály, Petőfi  és Arany, Nyugat 1910/3., 1584–1586.
6 Szegedy-Maszák Mihály, Az átlényegített dal (A lejtőn) = Az el nem ért bizonyosság, 

szerk. Németh G. Béla, Akadémiai, Budapest, 1972, 293–294.
7 Szilasi László, „Környékezi már néminemű kétség” (Arany János: A nagyidai cigányok), 

Irodalomtörténeti Közlemények 1996/4., 398. 
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ajándékozhatja meg az emlékezőt. Olyan egyértelmű tudáshoz való 

csatlakozás illúzióját kelti az emlékezetközösség tagjában, amely biztos 

orientációs pontként szolgálhat a múlt megértéséhez.”8

Az egyértelmű jelentéssel bíró csodálat tehát nem csupán az egy-

szeri olvasó esetében vezethet tévútra, de az értelmezőközösség egészét 

is megtévesztheti. „A közösségi emlékezet működési mechanizmusa 

megköveteli a memorizálhatóságot, az ismételhetőséget és a magától 

értetődőséget, amely indexszerűen segít felidézni és újramondani, újra-

élni a közösség identitásának szempontjából meghatározó elbeszélé-

seket – folytatja Milbacher. „Ezek az elbeszélések aztán az oktatás 

segítségével öröklődve a történeti valóság, igazság, hitelesség igényével 

lépnek fel, illetőleg önnön esetlegességüket (diktátum voltukat) ezen 

igénnyel próbálják elmismásolni és saját státusukat abszolutizálni.”9

Vagyis a szoros olvasás gyanús kérdései és a refl ektálatlanság vágya 

csak első látásra kerülnek fedésbe Arany alakjában, hiszen refl exió nél-

kül még ezt az „alakot” sem határozhatjuk meg pontosan. A nyelvi meg-

alapozottság, vagy másként az Arany János-i anyanyelv elsősorban prob-

lémaként tűnhet fel, így a költő arca a folyamatos kérdések diszkurzív 

játékában rajzolódhat ki. De, hangsúlyozom még egyszer, egy központi 

megemlékezést és csatolt részeit nem vonhatunk felelősségre a szöveg 

vizsgálatának elmaradása miatt. Az ünnep a közösségi identitást meg-

határozó elbeszélések újramondásának eseménye, amelyet a kiállítás és 

a kötet is tökéletesen megvalósít. Ha pedig letelik az emlékév, felkutat-

hatjuk Arany Jánost.

8 Milbacher Róbert, Arany János és az emlékezet balzsama, Ráció, Budapest, 2009, 12.
9 Uo.

Balázs Imre József

AZ ELHALLGATÁS ASZTALÁNAK 
MEGTERÍTÉSE

Dánél Mónika második könyvének címlapján Constantin Brâncuși Hall-

gatás asztala című munkájának reprodukciója szerepel. Kettős vizuális 

idézetről van szó, hiszen az eredeti szoborcsoport és vele az avantgárd 

megidézésén túl a képválasztás a magyar neoavantgárd egyik vezető 

folyóiratára, az újvidéki Új Symposionra is utal. A lap vizuális identitásá-

nak kialakításakor ugyanis a szerkesztők a szoborcsoport két egymásra 

helyezett félgömböt formázó ülőkéiből indultak ki, a homokóra alakját 

is belelátva, belefoglalva saját értelmezéseikbe. Tolnai Ottó írja ezzel 

kapcsolatban: „A homokóra-forma (pontosabban két fordított félgömb), 

immár folyóiratunk kedvenc formája, a HALLGATÁS ASZTALA 

körül, talán a végső határa Brancusi redukciójának, de éppen ezért, 

egyben a vitális erő végső koncentrációja is.”1 A szoborban a mozgás le-

nyomatát, lehetőségét fi gyeli Tolnai, egy másik avantgárd szobrász, Hans 

Arp koncepcióját is megidézve, aki az erdőkbe, hegyekbe, a természetbe 

képzelte saját szobrait. Brâncuși letisztult formái természeti kép ződ mé-

nyeket, illetve bizonyos értelemben talált tárgyakat idéznek vizuálisan 

– és itt máris az avantgárd egyik kedvelt műtípusának közelében járunk.

Dánél Mónika részletesen vizsgálja az újvidéki folyóirat névadásának 

implikációit (evés-ivás, tudós társalgás, asztal motívumainak összekap-

1  Tolnai Ottó, Brancusi homokórái, Új Symposion 1967/29–30., 2.
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csolódásai), a szoborcsoport megnevezését pedig a következőképpen 

interpretálja: „A saját határát, a beszéd nyomát, terét teremti, miközben 

hallgat. A Hallgatás asztala rá van utalva a székek társaságára, melyek 

a maguk során ki vannak helyezve az odalátogatóknak” (48). Az asztal 

és körülötte az ülőalkalmatosságok a nyitottságot, befejezetlenséget, 

a körök végtelenné tágíthatóságát jelenthetik.

A Nyelv-karnevál borítóterve arra csábít, hogy a szoborcsoport értel-

mezéseiben feltáruló jelentéseket a könyv tárgyára, a magyar neoavant-

gárd irodalomra is vonatkoztassuk. Noha az utóbbi két évtizedben (saját 

könyvének formálódását a szerző mintegy tizenhat évnyi időtartamra 

terjeszti ki) történtek kísérletek arra, hogy a neoavantgárd szövegek is-

mertebbé váljanak szövegkiadások, tanulmányok, egyéni és többszerzős 

kötetek révén, a recepciót befolyásoló tényezők olyannyira strukturális 

meghatározottságúak a magyar irodalomtörténet-írás terében, hogy 

még mindig nem túlzás a magyar neoavantgárdot övező hallgatásra 

fi gyel meztetni. Ilyen értelemben is szerencsésnek tartom a kötet kar-

neválra utaló címválasztását, hiszen azon túl, hogy a neoavantgárd be-

szédmódok egy jellegzetes stratégiáját ragadja meg, mintegy színre is 

viszi performatív értelemben a hallgatás megtörését, azt, ami egyfajta 

szümposzionként az asztal körül történhet. A megközelítés egyszerre 

poétikai és recepciótörténeti – ilyenformán sok tekintetben nyomozás-

nak is tekinthető, amely a tárgyra vonatkozó megjegyzések bizonyos 

típusainak azonosítását magyarázó elvvé tudja alakítani: „utánajárva 

az értelmezések elmaradásának olyan – legtöbb esetben nem csupán esz-

tétikai, hanem kultúrpolitikai – összefüggések nyomai sejlenek fel, ame-

lyek ebben a hiányban (és itt körülírásként szerepelhetnek az elhallgat-

tatás, kirekesztés, megtiltás stb.) érhetők tetten” (13).

Vegyük sorra, milyen értelemben tekinti maga a szerző strukturális-

nak a magyar neoavantgárd befogadásdefi citjét. Az egyik döntő tényező 

ebben az összefüggésben a „nyugati magyar irodalom” értelmezési ke-

rete, hiszen a magyar neoavantgárd irodalom több fontos folyóiratát 

(köztük a párizsi Magyar Műhelyt és a Silver Springben, Washington 

vonzáskörzetében kiadott Arkánumot) emigrációs helyzetben, a kádári 

Magyarországtól távol alapították. A szocialista kultúrpolitika számára 

nyilván a tiltás attitűdje volt sokáig meghatározó ezekkel a fórumok-

kal kapcsolatban, a rendszerváltást követően pedig, amikor a „nyugati 

magyar irodalom” bekerülhetne a recepciós folyamatokba, „az irodalom-

értés változik meg oly módon, hogy már nincs egyetlen »igazi«, ahová 

be lehetne kerülni”, jegyzi meg Dánél Mónika (15). A nyugati és a határon 

túli magyar irodalom köztes tere című fejezet arra is felhívja a fi gyelmet, 

hogy az Új Symposion vagy más korabeli határon túli folyóiratok szer-

zőinek befogadása is hasonló mintázatokat mutat, hiszen voltaképpen 

a nemzeti irodalom ideológiájának vállalt vagy refl ektálatlan érvénye-

sülésére vezethető vissza (36).

A másik fontos tényező a neoavantgárd vonatkozási körének és poszt-

modernhez való viszonyának vitatott kérdésköre. Ezzel a problémával 

részletesen foglalkozik A közöttiség alakzatai – magyar neoavantgárd 

szövegek poétikájáról című fejezet, amely egy fogalomtörténeti áttekintés 

után lényegében arra tesz javaslatot, hogy a magyar irodalom történetére 

vonatkozóan Kulcsár Szabó Ernő által felvázolt klasszikus modernség – 

avantgárd – késő modern – posztmodern egymásra következésének logi-

káját kiegészítve, az avantgárd és posztmodern közt, de azokkal valame-

lyest egyidejűtlen egyidejűségben tételezve helyezzük el a neoavantgárd 

(posztavantgárd) paradigmát (96–97). A neoavantgárd-posztmodern 

kapcsolat leírásakor Dánél Mónika Bónus Tibor Garaczi-monográ fi á-

jának álláspontját fogadja el, szerinte ugyanis Bónus „a beidegződött 

irodalmi kánonokból való igazságtalan kimaradás felfogása helyett 

a neoavantgárd értelmezői hangtalanságát a nyelvhez való viszony felől 

látja megközelíthetőnek, illetve a történeti alakulás felől: »a neoavant gárd 

sorsa sokkal inkább annak szükségszerű következményeként [tűnhet 

fel], hogy egyrészt a poétikai eljárásainak a hazai irodalomban nem túl 

erős a klasszikus avantgárdbeli hagyománya, másrészt pedig – s ez alig-

hanem még fontosabb – nyelvszemléletük a posztmodern fokozato-

san teret nyerő kontextusában egyre kevésbé bizonyult tarthatónak«” 

(137). Jól látható az idézett Bónus-részletből is, hogy a neoavantgárd be-

fogadási defi citje tehát egy másik értelemben is strukturális, a poszt-

modern felől nézve ugyanis egy másfajta nyelvszemlélet jellemző rá, és 

amennyiben a posztmodern nyelvszemléletét tekintjük a kanonizáció 

arkhimédészi pontjának, a neoavantgárd szükségszerűen fog „alulma-

radni” ebben a játszmában. Mivel – mint Dánél pontosan kimutatja – 

a nyugati szerzők neoavantgárd szövegeinek magyarországi recepciója 

kényszerűen utólagosan alakult, ebből a paradox időhurokból mindmáig 

nem sikerült kikeverednie. A magam részéről ezt a gondolatmenetet 

annyiban tartom felülvizsgálandónak, hogy latens normativitást olva-

sok ki a Bónus-idézet szukcesszivitás-logikájából, amely leíró értelem-

ben természetesen helytálló lehetne. Vagyis a nyelvszemléleteknek és 

művészeti színtereknek egy olyasfajta pluralitásában, amely az utóbbi 

évtizedekben kialakult, a leíró értelemben átfogalmazható észrevétel 
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egyben saját történetiségét és érvényességének ilyen értelmű relativi-

tását is megmutatja. Dánél Mónika saját értelmezői javaslatként egy 

olyan heterogenitásfogalom bevezetésével hárítja el a nyelvszemléleti 

értelemben strukturálisnak mondható recepciós akadályt, amely a mul ti-

medialitás és az eleve plurális jelleg irányába tereli a befogadást: „a neo-

avantgárd mint művészeti eljárásmód, stílus és/vagy korszak körvo-

nalazódása az egyes alkotásokat értelmezve, és ezekből sajátosságokat 

elvonatkoztatva válhat lehetségessé. Azonban, amint már többször is 

kiemeltem, e művek heterogenitása erőteljesen ellene tör ezen korsza-

koló eljárásnak, hiszen pontosan a heterogenitás, a besorolhatatlanság 

a fő stílusmeghatározójuk. Maga a heterogenitás, a képlékenység válik 

stílussá ezekben az alkotásokban. A nyelv nomád tapasztalatát színre 

vivő heterogenitásuk a műfaji, műnemi besorolhatatlanságokban is meg-

mutatkozik, legfőbb sajátosságuk a nyelvek, stílusok, műfajok egymásra 

kasírozása, műnemek kollázsolása, illetve a különböző médiumok együtt-

hatása, intermedialitás és multimedialitás értelmében is” (143–144).

A kötet jelentős részét kitevő műértelmezések tehát koncepcioná-

lisan azért is fontosak, mert a szerző meggyőződése szerint az egyes 

alkotások poétikai eljárásai felől kell indulnia a neoavantgárd poétika-

típusok elvonatkoztatásának. Leginkább a konkrét költészet bizonyos 

eljárásai, a performativitás, illetve egy sajátos szinkretizmus tételezése 

válnak visszatérő módon is fontossá az elemzésekben, és a neoavant-

gárd jellegű kollázs/intertextualitás körében mozogva is lényeges árnya-

latokat mutat meg Dánél Mónika könyve.

Az elemzett szerzők főként az Arkánum köréhez tartoznak (Keme-

nes Géfi n László, Bakucz József, Vitéz György), de természetesen ez 

a társaság is szoros érintkezésben áll a párizsi Magyar Műhely körével, 

hiszen köteteik jelentős része a Magyar Műhely kiadásában jelent meg. 

A vajdasági szerzők közül individuálisan Domonkos István és Ladik 

Katalin kapnak fontosabb szerepet a könyvben, de az Új Symposion lap-

számainak főként vizuális kódjait áttekintő elemzés is a könyv emlékeze-

tes részei közé tartozik (A hiány plasztikus helye. Kép és szöveg megnyíló 

terei az Új Symposionban [44–77]). Jól érzékelhető, hogy a szerző rendsze-

resen és kortárs elméleti keretben foglalkozik a vizualitás különböző 

változataival, előző kötetének egyik fókusza épp erre a területre esett.2

A könyv szerkezeti értelemben a tanulmánykötet és egy téma mo-

nografi kus feldolgozása között helyezkedik el, értelmezői apparátusát 

2 Dánél Mónika, Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása, Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2013.

maga a szerző is refl ektáltan minősíti heterogén, nomád jellegűnek (22). 

Ugyanakkor fontos, hogy a magyar neoavantgárd irodalomról alkotott 

képet az utóbbi másfél évtizedben markánsan alakító szövegek most 

egyazon könyvtestben, egy kötet fejezeteivé alakítva is olvashatók, 

a szerző értelmezői koncepcióját árnyaltabban megmutató struktúrá-

ban. Ne feledjük, hogy Dánél Mónika volt A magyar irodalom történetei 

című kötet neoavantgárd tárgyú részeinek egyik társszerzője,3 illetve 

hogy fontos tanulmányt közölt a Né/ma? Tanulmányok a magyar neo-

avantgárd köréből című többszerzős kötetben.4 Azt gondolom, a magyar 

neoavantgárd irodalom recepciós kereteinek felvázolását, illetve az 

Arká num-kör egyes szerzőinek (különösen Kemenes Géfi n Lászlónak) 

az értelmezését tekintve Dánél megkerülhetetlen könyvet írt. Vizuális 

műértelmezések iránti fogékonysága, elméleti tájékozottsága ugyanak-

kor olyan aspektusokkal gazdagította például az Új Symposion köré-

nek valamivel tekintélyesebb szakirodalmát, amelyek további értelme-

zésekhez szolgálhatnak modellként, a konkrét költészet más terepein is.

Olyan könyvek időbeli közelségében, mint Hegedűs Mária Kalan-

dozás Bakucz József költészetében című munkája,5 vagy G. Komoróczy 

Emőke Avantgárd kontinuitás a XX. században című műve,6 Dánél Mó-

nika vállalkozása arról is szól, hogy értelmezői munkája korántsem 

magányos, kuriózumok után vadászó teljesítmény. Higgadt törekvése, 

hogy a neoavantgárd és posztmodern szövegek találkozási pontjaira és 

felületeire irányítsa a fi gyelmet, illetve hogy a neoavantgárd szövegkor-

pusz karneváli sokféleségéből induljon ki, úgy enged rálátni a neoavant-

gárd recepció helyzetére, hogy egyben ki is jelöli azokat a lehetséges 

útvonalakat, amelyeken az utóbbi évtizedekben domináns értelmezői 

kánonok logikáját követve eljuthatunk a neoavantgárd szövegekig. 

Medialitásra, illetve genderszempontokra is érzékeny elemzései egy-

ben pluralizálják is azokat a megközelítésmódokat, amelyek felől a neo-

avantgárd szövegalakítás csupán valamiféle posztmodernelőzményként 

tarthatna számot az értelmezői fi gyelemre.

3 A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály – 
Veres András, Gondolat, Budapest, 2007.

4 Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, szerk. Deréky Pál – Müllner 
András, Ráció, Budapest, 2004.

5 Hegeds Mária, Kalandozás Bakucz József költészetében, Magyar Műhely, Budapest, 2017. 
6 G. Komoróczy Emőke, Avantgárd kontinuitás a XX. században, Hét Krajcár, Buda pest, 

2016.
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Zólya Andrea Csilla

AZ ÁTMENETEK TÉRFOGLALÁSA

A közelebbi és távolabbi környezetben való tájékozódáshoz elenged-

hetetlen, hogy a bennünk kialakuló különböző térképzeteket – az újabb 

és újabb tapasztalatok alapján – folyamatosan újragondoljuk és módo-

sítsuk. Tulajdonképpen csak így rendelkezhetünk egy működőképes 

és megbízható belső GPS-szel vagy virtuális térképpel, hiszen a ter-

mészeti, történelmi, társadalmi és kulturális történéseknek engedve 

örökkön változhatnak a terek is, mi is, és ezáltal a viszonyunk is hoz-

zájuk, akárcsak önmagunkhoz.

Ilyen értelemben, ha a 20. századi szépirodalmi művekben vagy akár 

a közgondolkodásban körvonalazódó Erdély-képet és az erdélyiség fo-

galmának mibenlétét nézzük, a különböző valós és képzeletbeli hely-

színek térbeli leképeződéseinek számos átmenetével és (át)változásával 

szembesülünk. Közismert és talán még ma is az egyik legnépszerűbb 

az a romantikus és illuzórikus felhangokkal átitatott Erdély-kép, ame-

lyet nemcsak a fenyőillat és a szilvapálinka íze leng körül, hanem hozzá-

tartoznak a Kárpátok kies ősvényein és hágóin csatangoló, medvetán-

coltató virtussal megáldott, ráadásul a régi tiszta magyar nyelvet beszélő, 

valódi magyar hagyományokat őrző, de a kegyetlen sors viharainak 

ellen álló igaz emberek is. Ezeket a – sok esetben még ráadásul hibás – 

sztereotípiákká égett képeket ugyan időnként elbizonytalaníthatja, ha 

felvillannak a hetvenes–nyolcvanas évekből a boltok előtt, az utcákon 

végtelen sorokban álló emberek alakjai, az üzletek üres polcai, az (el/

ki)hallgatások és általuk a diktatúra alatti elnyomás, nélkülözés és ül-

döztetés élet- és emlékképei. Vagy az 1989-es fordulat és az azt követő 

évtizedek hol erősödő, hol csökkenő lelkesedése, változásai, illetve 

a múlt történéseivel és traumáival szembenézni kísérelő ember alakja. 

Azonban elengedhetetlen, hogy át/kilépjünk a fent említett sztereo-

típia bűvkörén, mert csak így körvonalazódhat egy jóval árnyaltabb és 

egyben valóságosabb Erdély-kép. Ez csakis újraértelmezések révén 

lehetséges, ezáltal válhat élővé e régió a szépirodalmi művekben, illetve 

azok olvasataiban, így ölthetnek testet az erdélyi városok, emberek és 

a különböző korszakok.

Az erdélyiség fogalmának újraértelmezésében a kortárs irodalom-

nak a szerepe elvitathatatlan, ezt hangsúlyozza Balázs Imre József 

a Literán olvasható esszéjében Vida Gábor, Tompa Andrea és Láng 

Zsolt regényei kapcsán: „tulajdonképpen többet tettek Erdély újraértése 

érdekében, mint több könyvespolcnyi irodalom- és társadalomtörténeti 

tanulmány”.1 E megállapítással csengnek össze Szilágyi Júlia szavai is: 

„Egy friss irodalmi nemzedék tölt be napjainkban a mit sem sejtő utó-

kor számára is fontos feladatot: beviszi az irodalomba a közelmúltat. 

Demény Péterre, Dragomán Györgyre, Józsa Mártára – és most már 

Tompa Andreára gondolok. A gyermekkor szociográfi ává és történelmi 

tanúvá avanzsál.”2 Ugyancsak az erdélyiség újraértelmezésének, a múlt 

feldolgozásának aktualitását és lezáratlanságát jelzi az is, hogy a frissen 

megjelenő kötetek között többekben meghatározó e kérdéskör nyelvi 

megformálása.3

Bányai Éva legújabb, Fordulat-próza – Átmenetnarratívák a kortárs 

magyar irodalomban címmel megjelent tanulmánykötete ebben az újra-

értelmezésben ad fi gyelemre méltó támpontokat. Egyrészt a fentebb 

említett erdélyiség mibenlétére mutat rá, ezáltal egyfajta kortárs erdé-

lyi irodalmi GPS-ként is kiválóan alkalmazható, ahogy tájékozódni 

is tanítja olvasóját. Másrészt mivel széles irodalmi tereket jár be, több 

fontos kortárs magyarországi és vajdasági szerző művét is vizsgálja. 

1  Balázs Imre József, Gyorstalpaló a kortárs erdélyi magyar irodalomhoz, négy tételben, 
Litera.hu 2017. október 6., www.litera.hu/hirek/balazs-imre-jozsef-gyorstalpalo-a-
kortars-erdelyi-magyar-irodalomhoz-negy-tetelben.

2 Szilágyi Júlia, Tompa Andrea: A hóhér háza, Látó 2010/11., www.lato.ro/article.php/
Tompa-Andrea-A-h%C3%B3h%C3%A9r-h%C3%A1za/1834.

3 A legújabbak közül Csutak Gabi Csendélet sárkánnyal című kötetét emelném ki, amely 
a diktatúra ideje alatt gyerekfejjel megélt abszurditások és bejárt terek között keres 
felnőttként kapcsolódási pontokat a jelen színtereivel és történéseivel: Csutak Gabi, 
Csendélet sárkánnyal, Prae.hu–JAK, Budapest, 2017.

Bányai Éva 

Fordulat-próza – 
Átmenetnarratívák 
a kortárs magyar 
irodalomban 

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Kolozsvár, 2016
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A Fordulat-próza a kétezres évek elejétől megjelenő prózairodalomnak 

azt a meghatározó vonulatát vizsgálja, amelyek megkísérlik újra/el-

mondani a diktatúra, a totalitárius rendszer abszurd időszakát, a ro-

mániai 1989-es történelmi, társadalmi változásokat vagy az azt követő 

átmeneti időszakot. De a korrajz további elmélyítéseként Barnás Ferenc 

A kilencedik című regénye révén a magyarországi kádári időszak élhetetlen 

világrendjével is szembesülünk vagy az (Erdélyből vágyott) országhatár 

túloldalán levő határ menti mikrokörnyezetben élők kirekesztettségé-

vel, nincstelenségével, kilátástalanságával és szegénységével (Borbély 

Szilárd Nincstelenek című regényében).

Bányai tanulmánykötete többek között e prózaművek nyelvi le/

megképzésének vizsgálatára vállalkozik arra fókuszálva, hogy ebben az 

újra/elmondásban hogyan formálódnak meg/újra „az Erdély-re-pre-

zentációk” vagy az idealizált vidék ábrázolástól nagyon is távol eső mar-

ginalizált települések lakóinak mindennapjai. Az úgynevezett „lejárt 

szavatosságú” Erdély-narratívákkal ellentétben a Bányai által vizsgált 

prózaművekben már nem az ideológiai szerepvállalás a meghatározó, 

hanem a folyamatos átmenetek és a fordulat nyelvi megkonstruálása, 

amelyek egyúttal új perspektívába is helyeződnek. Bányai Éva az általa 

fordulat-prózának nevezett művekben nemcsak az 1989-es romániai 

változások nyelvi, poétikai leképeződéseit elemzi, hanem érzékeny fi gye-

lemmel követi az általuk megjelenített további meghatározó történel-

mi/társadalmi/kulturális fordulatokat és átmeneti korokat is, mint ami-

lyenek Trianont vagy az 1956-os magyar szabadságharcot követték.

A szerző a kortárs irodalomtörténeti és irodalomelméleti diskurzu-

sok széles szempontrendszerét egyszerre alkalmazza az általa kiemelt 

erdélyi, valamint vajdasági és magyarországi írók műveinek olvasása 

közben. Bányai kötetének egyik kiemelkedő erénye, hogy nemcsak az 

egyes műveket szemlézi, hanem életműveket elemez, és azokat folyama-

tosan egymás mellé és egymással szembeállítja, összefüggéseket keres, 

a folyamatok és a jelenségek mögöttes mozgatóit igyekszik megragad-

ni. Egyidejűleg olvassa Bodor Ádám, Láng Zsolt, Vida Gábor, Tompa 

Andrea, Dragomán György, Bogdán László, Józsa Márta, Szabó Ró-

bert Csaba, Papp Sándor Zsigmond, Demény Péter könyveit Barnás 

Ferenc A kilencedik, Borbély Szilárd Nincstelenek című regényeivel, 

melyek mellett helyet kap Gion Nándor Latroknak is játszott és Závada 

Pál Jadviga párnája című műveinek rövid elemzése is.

A Fordulat-próza című tanulmánykötet izgalmas és hiánypótló iro-

dalomtörténeti munka. Bányai Éva e kötetben a prózaművek elemzése 

során egyrészt továbbviszi a korábbi, a térviszonyok szempontjából tör-

ténő vizsgálatait,4 másrészt kiegészíti azokat a temporalitás perspek-

tívájával. A tér- és időbeli viszonylatok elszakíthatatlanok egymástól, 

ezért Bányai e kötetébe már beemeli a kronotoposzok poétikai vizsgá-

latát is. „A legtöbb prózamű esetében – hangsúlyozza Bányai – fontos 

szövegkonstituáló jelleggel bír a kronotopikus koordináták meghatáro-

zottsága (leszűkítve: általában meghatározó, hogy egy romániai, erdélyi 

város alkotja a szövegteret, a regények által elbeszélt idő a nyolcvanas 

évekre, valamint a Fordulatra, átmenetre szűkíthető), ennélfogva a ko-

texusok [!], a külső világok szövegekbe való beáramlása meghatározza 

a szövegvilág kontextusát is” (12).

A kiválasztott művekben a tér taglalása több szempontból vizsgálat 

tárgyát képezi: mint a kulturális tereké, amelyek önazonosságukból 

fakadóan kettősek, hordozzák az etnikai együvé tartozás narratíváit, 

másrészt különbözőségükkel olyan önálló geokulturális térformációk-

ként léteznek, amelyek hitelt érdemlően megközelíthetetlenek egyetlen 

nemzet perspektívájából. Az erre a régióra jellemző etnikai sokszínű-

ség értelemszerűen e művek mindenikében leképeződik. „Az itt szóba 

kerülő narratívákban a tér, táj, »föld« nem a nemzeti identitás, az oda-

tartozás, az önazonosság lényegének a kifejezője, hanem egy kulturális 

tér, különböző relációk, viszonyok révén kialakult többes, hibrid iden-

titás, bizonyos határidentitás egyik attribútuma, amelybe kulturális 

jelentések és értékek vannak belekódolva. Tehát a tér – amelynek vizsgá-

latakor előtérbe kerül a határ és a peremvidék –, a kulturálisan értelme-

zett tájképek értelmezése nélkülözhetetlenné válik, ugyanis alapvető 

attribútumai a geokulturális narratíváknak” (14). A Bányai által felso-

rolt művek e szempontból is összefüggő szövegkorpuszként működ-

nek, egy adott térhez kötődnek (többekben visszatérő helyszín például 

Kolozsvár, de feltűnnek más erdélyi városok is vagy térségek), amelyben 

az átmenetiség, a köztesség és a változás a meghatározó. E tér-koor-

dináták konkrét idő-koordinátákkal rendelkeznek, amelyek a romániai 

1989-es eseményekhez viszonyulnak, az előtte történt eseményekre és az 

azt követőkre. E korszak megjelenítése és térvizsgálata közben viszont 

kikerülhetetlen dilemma, a vizsgált regényekben hogyan jelennek meg 

4 Korábbi két kötetében a szerző Bodor Ádám, Láng Zsolt, Dragomán György, Papp 
Sándor Zsigmond, Vida Gábor, Selyem Zsuzsa és Demény Péter regényében megmu-
tatkozó térképzeteket, másság- és idegenségképeket, határidentitásokat és névtér képe ket 
elemezte. Bányai Éva, Térképzetek, névtérképek, határidentitások, Komp-Press, Kolozs vár, 
2011., illetve Bányai Éva, Terek és határok – Térképzetek Bodor Ádám prózájában, RHT 
Kiadó, Kolozsvár, 2012.
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valamely város konkrét vagy fi ktív várostérképének körvonalazásakor 

a totalitárius rendszer toposzai, s általuk hogyan testesül meg és 

teresül a félelem természetrajza.

E szempontokkal egyszerre olyan kérdésekre keresi a választ a kötet, 

hogy a vizsgált művekben a geokulturális márkanevek és meghatáro-

zottságok miként befolyásolják az emlékezet poétikáját. Fontos ez, mi-

vel e szövegeket kétségtelenül „másként értelmezik azok, akik belül, és 

másként, akik kívül vannak a kulturális nyelvhatárokon” (13). Az úgy-

nevezett külső olvasó ilyen szempontból egyfajta két/többnyelvűséggel 

szembesülhet egy nyelvhasználaton belül, hiszen bizonyos tárgyak, 

kifejezések (borkán, elvették a villanyt, szekus, szukk, rahát, az autók 

páros és páratlan vasárnapja, sorban állás, jegyre adott élelmiszer, ap-

rozár, alimentára, punga, zavarják a Szabad Európát, Megéneklünk 

Románia Fesztivál, Gyorgyudézs, kukoricaszedés, a két szilveszter 

megünneplése stb.) megnevezésének megértésekor „különféle össze-

olvasó stratégiákra” kényszerülhet, majd az így megszerzett jelentések 

megfejtésének birtokában térhet vissza a regények cselekményszálainak 

és összefüggésrendszereinek felfejtéséhez. Viszont azok, akik e geo kul-

turális tér nyelvhatárain belül vannak, e kötetekben saját egykori em-

lékeikkel, kérdéseikkel és történeteikkel találkoz(hat)nak.

Bányai Éva kiemelt fi gyelmet szentel az emlékezésnarratíva mű-

ködésének. „E prózaművek az egyéni és családtörténeti rétegek mellett 

a romániai/erdélyi köz- és magándiskurzusoknak, a kollektív és a privát 

emlékezet elmondhatatlannak tűnő, rituális meghatározottságú tör-

téneteinek manifesztumai, irodalmi-fi kciós konstrukciói is” (17). Kér dés 

tehát e sokszorosan egymásra tevődő és egymásba mosódó emlékezet-

rétegek kapcsán, hogy mennyire és hogyan beszélhetők el. Egyáltalán 

lehetséges-e maradéktalanul elbeszélni őket? A terek és térviszonyok, 

illetve azok változásai hogyan befolyásolják az emlékezés és a felejtés 

konstruáló folyamatait és azok módosulásait? Milyen poétikai relevan-

ciája van az elbeszélhetőség és/vagy elmondhatatlanság szempontjából 

az emlékmorzsákból építkező többoldalas (akár fejezet hosszúságú) 

folyammondatoknak? Miért is annyira kedvelt a totalitárius rendszert 

megidéző regényekben a gyereknarrátor hangján keresztül való meg-

szólalás és tulajdonképpen milyen poétikai szerepe van a regénykonst-

ruálásban a gyerek/kamasz/kamaszlány perspektíváján, emlékképein 

keresztül megszólaltatott elbeszélőnek?

Bányai a fenti kérdésekre és kérdéscsoportokra a vizsgált regények 

együttolvasása során keresi a választ. A tanulmánykötet ezzel az olvasó 

számára felettébb izgalmas és széles perspektívát nyit a kortárs erdélyi 

irodalomra. Hiszen a kétezres évek elejétől megjelenő erdélyi prózairo-

dalomnak e vonulata fontos tükröt tart a közelmúlt (saját korábbi 

vagy a szülők, esetleg a nagyszülők által át/megélt) történéseinek áb-

rázolásán keresztül a ma embere számára. Bányai Éva kötete rávilágít 

e kötetekben körvonalazódó különálló világok rokonságára vagy mégis 

együvé tartozására, az összefüggések, folyamatok, átmenetek közös hát-

terére, irányára. Jó példa erre a regényekben az emberek és közterek, 

utcák neveinek változatai és változtatásai, amelyek a totalitárius rend-

szer abszurditásaira, a korok és korszakok közötti komikumba hajló 

ellentmondásokra mutatnak rá, mint ahogy az emberek esetében a ha-

talomnak az egyén identitását, egyediségét, családi gyökereit felszámoló 

gesztusrendszereire is. „A név nem az állandóság, hanem a permanens 

transzformáció mutatója, a térelnevezéseken kívül a nagyapa neve is 

az identitás rögzíthetetlenségét jelzi, ahogyan egy évszázad folyamán 

Kühn Lászlóból, Kun, Kohn, majd Vasile Kohn lesz” – olvashatjuk Tom-

pa Andrea A hóhér háza című regényének elemzésében (39). A névvál-

tás, névváltoztatás feltűnik Láng Zsolt regényében is: ott a Víziből Vizi, 

a Deákból Deacu, Karikásból Caricaş lett, de Bányai utal Demény 

Péter Visszaforgatás című regényében megjelenő névváltoztatásra is: 

Asztalos János Jon Astaloşsá változik. Bodor Ádám regényeiben szintén 

meghatározó a névváltás/névveszítés, hiszen a körzetbe kerülők egyből 

más nevet, álnevet kapnak, illetve sok esetben azok is változnak. Tom pa 

Andrea Fejtől s lábtól című regényében az elbeszélői narráció is hang-

súlyozza a név fontosságát, mégis meghatározó a műben a név/nevek 

elveszítése, megváltoztatása, hiszen egyrészt utalás történik a medika 

családja kapcsán egy megtörtént névmódosításra, másrészt a két narrá-

tor főszereplő mindvégig névtelen marad, bár róluk nevezik el a segít-

ségükkel világra hozott ikreket.

Kétségtelen, hogy Bányai Éva kötetének legerősebb oldala az, ahogy 

a kétezres évektől megjelenő erdélyi irodalomnak e bemutatott vonula-

tát elemzi, viszont fontos színfoltot ad Borbély Szilárd Nincstelenek és 

Barnás Ferenc A kilencedik című regényeinek közös olvasata is, amelyek 

szintén hiteles korrajzot adnak a magyarországi hatvanas évek kádári 

időszakáról és a szocialista világrend élhetetlenségeiről. „Kiváló korrajz 

mindkét regény, de mivel a szegénység és nincstelenség kortól és kor-

szakoktól független állapot, időtlenné is válhat” (129). A kortárs próza-

irodalom átmenetiséget és változást megjelenítő átmenetnarratíváinak 

bemutatását felvállaló tanulmánykötet írásai közül kilóg a két utolsó, 
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Gion Nándor Latroknak is játszott és Závada Pál Jadviga párnája című 

regényeiről szóló írás. Vitathatatlan, hogy gazdagítják a kortárs próza-

irodalom átmenetnarratíváinak kutatási terepét, de a kötet többi írása 

esetében alkalmazott elméleti diskurzusok és módszertani szempont-

rendszerek esetükben kevésbé érvényesülnek. 

A Fordulat-próza remélhetőleg egy ígéretes komparatív vizsgálat 

nyitánya, amelyet további kutatások fognak követni napjaink szépiro-

dalmának további, az átmenetiség narratíváin keresztül a közelmúlt 

eseményeit bemutató műveiről. Addig is használják Bányai Éva remek 

kortárs irodalmi GPS-ét barangolásaik közepette, nem fognak csalódni!
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REPERTÓRIUM

2017. szeptember–október

Repertóriumunk az elmúlt két hónap szépirodalmi alkotásait regiszt-

rálja, gyűjtőköre a lapunk által szemlézett, nyomtatásban is megjelenő 

folyóiratokra terjed ki – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2017. 

év során napvilágot látnak. Frissessége kizárólag ezek rendszeres be-

érkezésétől függ: a negyedévi és a határon túli lapok természetüknél 

fogva hordozzák a csúszás lehetőségét. A korábbi évek gyűjtései a Ma-

gyar Irodalmi Repertórium eddig megjelent köteteiben (2003–2006), 

valamint a www.repertorium.hu honlapon érhetők el.

A feldolgozott folyóiratszámok


