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ISMÉTLŐDÉS A MŰVÉSZETBEN* 

Fontos tényezők sokaságát magába foglaló, érdekes témakör, jó 
képességű, erősen iskolázott szerzőgárda, továbbgondolásra késztő vagy 
máris hasznosítható megállapítások bő választéka - a végeredmény 
mégsem jól sikerült kötet. 

Ismétlődés a művészetben: első tekintetre egyszerű vizsgálati tárgy. 
A műit században Th. Fechner gondolt először arra, hogy a bonyolult 
műalkotásokat elemi tényezőik módszeres vizsgálatán kezdve lehet a 
legmegbízhatóbban megmagyarázni. Az ismétlődés is ilyennek mutat-
kozik: egyszerűnek is, gyakorinak is, bizonyos hát, hogy megérdemlr a 
figyelmet. Kiválasztásának gesztusa eüsmerésre is indíthat. 

A téma azonban korántsem egyszerű - csak körülbelül annyira, 
mint amennyire „a meg-nem-ismétlődés": az egyszeriség vizsgálata egy-
szerű lehetne. (A művészetektől függetlenül, általában véve is.) A teljes 
egymásnak-megfelelés - két molekuláé vagy kristályszerkezeté, azonos 
mennyiségeké - vajon ismétlésnek tekinthető-e? A pontos ismétlődés 
látszata - jól sikerült sorozattermékeké — ismétlődésnek számít-e vagy 
csak a teljes, minden tekintetben bizonyítható egymásnak-megfelelés 
tartozik ide? A kötet szerzői közül többen arra hivatkoznak, hogy a 
dolgok örök változási folyamatában nem létezik teljes ismétlődés, tehát 
csak részleges ismétlődésekkel lehet, illetve érdemes foglalkozni. Ebben 
az esetben azonban csak a teljesen azonosnak látszás számít-e ide, vagy 
itt kell tárgyalni a hasonlónak látszást is - ez utóbbi esetben pedig: 
meddig lazíthatok föl a „hasonlónak látszás" kritériumai? (Másrészt: 
figyelmet kíván-e a „magát észre nem vétető" ismétlődés - minden 
egybevágó épületkőé, szövegben előforduló hangé, festményen található 
színfolté - vagy pedig csak az, amelyik valamiképpen kiemelést nyer a 
műalkotásban - és melyek a „kiemelés" ismérvei? ) Ezeknek a kérdé-
seknek hozzávetőleges tisztázása is alighanem kiadna egy kisebb kö-
tetet. Az itteni vizsgálódások tárgyának tisztázatlansága mellett azon-
ban a kutatásra kiválasztott területnek sincsenek szorosabb körre vonva 
a határai. 

Az egyedi műalkotás elemeinek, művek egymáshoz való viszonyának, 
vagy pedig műalkotások és külvilág vonatkozásrendszerének a hálózatá-
ban kell-e szemügyre venni az említett „ismétlődés" jelenségét, a jelzett 
ismétlésszerűségeket? (Hiszen mindegyik viszonylat tovább tagolódik -
akkor is, ha nem megyünk el az „ismétlés"-nek a távoli hasonlósággal 
való azonosításáig. Egyszeri és sokszori, közeli és távoli „ismétlés", 

*Szerkesztette Horváth Iván és Veres András. 
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„ismétlés" mint strukturális és tematikai tényező - pl. valóságosaknak 
mutatott események visszatérései vagy a szereplők hasonló emlék-
képeinek egymásba játszásai - az ismétlődés gondolatára alapozott 
filozófiai koncepció kifejtése, elemi tényezők és nagyobb részek „ismét-
lései" - „ismétlés" mint felújítás, mint nyílt és rejtett idézés, mint 
epigon-jelenség, mint plagizálás, mint hamisítás - mint sokszorosítás, 
mint ismételt mű-befogadás, mint a műalkotásokon kívüli valóság-
elemek művészi reprodukálása.) Könyvsorozatra terjedne mindennek a 
megvilágítása, abban az esetben is, ha a szerzők mindvégig a művészetek 
tárgyalását állítanák kutatásaik középpontjába, ő k azonban - amellett, 
hogy olyan is van soraikban, aki az arányt vagy a megismerő tevékeny-
séget is az ismétlés egyik fajtájaként tárgyalja, nem eléggé meggyőző 
módon - részint történetfilozófiai tanulmányt is közreadnak, részint 
hajlanak rá (nem egyedi esetként!), hogy a megjelölt témát félig-meddig 
ürügynek tekintsék olyan mondandóik előadására, amelyek valami-
képpen kapcsolatban vannak vele. Ilyen tágra vont kérdéskörrel viszont 
úgyszólván végtelenek a témakapcsolások lehetőségei. (A bevezető 
esszét író R. Austerlitz pl. az ételkészítést is a bomlás fordított ismétlé-
seként említi. Ezek után az egyik szerkesztő - Veres András - teljesen 
indokoltan ír maga is „szinte kimeríthetetlen jelenségkör"-ről.) Az 
előadottak rendszerbe munkálása egyszerűen lehetetlen ekkora kötet-
ben. összképet nem vázolnak elénk, rész-területet csak elvétve dolgoz-
nak föl kimerítően, vitakérdéseket sem exponálnak kellő határozott-
sággal. Ráirányítják a figyelmünket különböző figyelmet érdemlő szem-
pontokra vagy kutatási lehetőségekre, ismételten elgondolkodtatnak 
(ötleteket adnak vagy ellentmondásra késztetnek - leginkább egy-egy 
könnyedén, de kategorikusan megfogalmazott kijelentésükkel, művé-
szetelméleti alapkérdésekben - , máskor elismerésre indítanak) - azután 
magunkra hagynak. „Szabad gondolattársítások általában az ismétlődés-
ről" - olvassuk a bevezetőül szolgáló ötletgazdag eszmefuttatás címében, 
s ezt egy kicsit az egész kötetre vonatkoztatva is találónak érezhetjük. 

Hangsúlyozni kell: az egyes írásokra lényegesen kevésbé. 
Kiemelést kíván például Szegedy-Maszák Mihály értékes tanul-

mánya: A művészi ismétlődés néhány változata az irodalomban és a 
zenében. Bár teljesen ez sem mentes az említett fogyatékosságoktól, 
tárgyszűkítő és fogalomtisztázó törekvéseihez igazított módszeres előre-
haladása legnagyobbrészt „a helyére teszi" avatott elemzéseinek együt-
tesét. Példaanyagának sokfélesége is alkalmassá teszi arra, hogy további 
kutatások kiindulásává váljék; Veres András tanulmányának általános 
filozófiai részével kiegészítve akár önálló kiadványként is megállta volna 
a helyét. A további írásművek azonban - más-más viszonylatokban -
általában lazán illeszkednek csak köréjük. Gergely András például a 
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történetfilozófia síkján vizsgálódik: színvonalas fejtegetései teljesen 
kívülre visznek a művészetek világán. (Ezen az alapon a lélektan, de 
talán még a biológia területén kimutatható „ismétlések" is számbavételt 
kívánhattak volna.) Téma-körülhatárolás és logikai szigor tekintetében 
Csűri Károly gondolatmenete sem marad el a Szegedy-Maszáké mögött, 
bevallottan szoros vizsgálati köre („Két ismétlés-típus irodalomelméleti 
státusáróf') azonban csaknem elvész a szempontok sokféleségében. 
Szörényi László Eizenstein fümjeinek mitikus szerkezeteit vizsgálja 
érdekesen - annak alapján éppen itt, hogy a mítoszra rájátszásban is 
fölismerhető' bizonyos ismétlésszerűség. Bonyhai Gábor kifinomult, 
egyszersmind szigorúan következetes Th. Mann-elemzéseiben érzékel-
hetően „az értékek kibontakozása" a fő szempont, a cím kibővítésében 
szereplő „és az ismétlődés" inkább csak annyiban jogos, hogy a jelzett 
kibontakozási folyamatban „ismétlődéseknek" is tagadhatatlanul szerep 
jut. Hoppál Mihály egy ismert - bár nem különösebben gyakori -
játékos mesetípusban veszi szemügyre a rendszeres mondat-, illetve 
cselekménymozzanat-ismétléseket, Simoncsics Péter a szószerkezetek 
ismétlésében gazdag uráli népköltészet darabjaiból vesz néhányat jó 
érzékkel vizsgálat alá - nem elsődlegesen az ismétlések szempontjaira 
összpontosítva. Mártonfi Ferenc a verscsinálás absztrakt lehetőségeinek 
felvázolására vállalkozott, a generatív grammatika szabályaiból kiin-
dulva. (Elismerve zárásában: „Az »értelmes versek« modellje természe-
tesen bonyolultabb," elmulasztva viszont annak tisztázását, hogy mit 
tekint „a vers" kritériumának és milyennek látja vers és művészi alkotás 
viszonyát.) Iványi Tamás néhány költői műben található párhuzamos-
ságban mutatja ki a szemantika meghatározó szerepét, s ebből formál 
érveket ahhoz a felfogásához, hogy a nyelvészeti elemzéseknek időben 
meg kell előzniük a poétikaiakat. Веке László kifinomult probléma-
érzékenységre valló írása a tág értelemben vett ismétlés lehetőségeiből 
villant föl néhányat. Szerdahelyi István és Garai László a szép, a fenség, 
a rútság, a közönséges, a komikum, a tragikum és az elégikusság terüle-
tein futtatja végig a tekintetét, ismétlésszerű' mozzanatokra találva. 
Horváth Iván és Koczinszky Éva az irodalmi művek időbeliségének 
kettősségéről szól, elvi szempontokhoz igazodva, mú'befogadás és mű-
elemzés különbözésének kérdéseit érintve. 

Értéktelen írás egy sincs a gyűjtemény darabjai közt - ha egyen-
értékűségükről semmiképpen nem lehet is beszélni. Majd a probléma-
látás frissesége, majd a művészi érzékenység, máskor inkább a gondo-
latmenet logikussága érdemel inkább elismerést. (Néha talán azon is 
eltűnődik azért az olvasó, hogy a megbízhatóan elért eredmények 
arányosak-e a rájuk fordított szakmai energiával.) Arra azonban nem 
sarkallnak, hogy összegező jelleggel foglaljon velük kapcsolatban állást a 
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kötet tanulmányozója. Hasonlóságok természetesen vannak az egyes 
szerzők gondolataiban, módszereikben is mutatkoznak rokon vonások, 
attól azonban még távol állnak, hogy kirajzolják valamilyen rendszernek 
a körvonalait. 

Kutatásaik folytatása sok haszonnal járhat, de csak abban az eset-
ben, ha a mostaniaknál lényegesen tisztábban fogalmazzák meg a kuta-
tási feladatokat. (Akadémiai, 1980. OPUS irodalomelméleti tanulmá-
nyok) 

TAMÁS ATTILA 

GONDOLKODÓ MAGYAROK 

Hat kötettel indult útjára a Gondolkodó magyarok sorozata, amely 
nem csekély feladatra vállalkozott, amikor a több évszázados magyar 
publicisztika legjavából reprezentatív válogatás összeállítását és közre-
adását tűzte ki célul. Az első hat kötet között találjuk Apáczai Csere 
Jánosnak Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról szóló beszédét, 
Kölcsey Ferenc Parainesisét, Széchenyi Istvánnak Л Magyar Akadémia 
körül címmel elhangzott szónoklatát, Vajda Jánosnak a szabadságharc 
napjaira emlékező írását (Egy honvéd naplójából), Deák Ferenc és 
Kossuth Lajos fejtegetéseit a kiegyezésről, valamint Babits Mihály érte-
kezését a magyar jellemről. Aligha vitatható, hogy a hazai társadalmi, 
kulturális, politikai és tudományos élet legfontosabb kérdéseit vizs-
gálják ezek a művek, noha merőben más viszonyok között, egymástól 
jelentős távolságra eső korszakokban. 

A hat füzet tartalmának együttes szemlélete rövid idő alatt meg-
győzi az olvasót arról, hogy a sorozatcím - amely első pillantásra 
túlzottan tágnak tűnhet - végeredményben pontos: nem filozófiai 
írások, nem elvontan bölcselkedő eszmerendszerek a közreadott művek, 
hanem sokkal inkább a magyar szellemi élet jellegzetes vagy nevezetes 
eseményeihez, jelenségeihez fűződő eszmefuttatások, gyakorlati kon-
zekvenciákat is tartalmazó, propagandisztikus elemeket is hordozó alko-
tások. Különféle módon ugyan, de valamennyiben ott feszül a törekvés: 
hatni a magyar gondolkodásra, megváltoztatni vagy legalább befolyá-
solni a hazai szellemi életet, javítani, pallérozni a közvélekedést, kije-
lölni a magyarság helyét és szerepét Európában. Ez a közös törekvés 
félreismerhetetlenül jelen van a müvekben, noha más körülmények 
között keletkeztek, eltérő karakterű szerzők tollából származnak, s 
témáik is meglehetősen különbözőek. 


