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POSZLER GYÖRGY: KETSEGEKTÖL 
A LEHETŐSÉGEKIG 

Tiszteletreméltó és fontos könyv. 
ö t tanulmány, amelyek átvilágítják az irodalomelméletben manap-

ság tapasztalható kétségeket, részmegoldásokat és a megnyugtató ered-
ményeket. ö t tanulmány, amelyek - a szerző által is hangsúlyozottan 
— előkészületek az általa megírandó irodalomelmélethez. A címadó 
tanulmány a szerző számára fontosnak tartott mai magyar és külföldi 
irodalom- és műnemelméletekkel foglalkozik. Ezt két olyan írás követi, 
amelyek jelentős magyar tudósok elméletét elemzik: Horváth Jánosét és 
a fiatal Lukács Györgyét. A kötet felépítése pontos és logikus: általános 
esztétikai, illetve ágazati esztétikai probléma következik; hol a „helye" 
az irodalomnak a művészeti ágak között. S végül egy részlet az elkésa-
tendő szintézisből, az epikaelmélet vázlata, alapvonalai. 

Kétféle irodalomelméletet utasít el határozottan - noha a „kétféle" 
talán egy — : azt, amely nem az irodalom tényeiből indul ki, s azt, 
amelyet zárt rendszernek nevez. Ez a kettő talán azért egy, mert föl-
tehetően mindig zárt lesz az az irodalomelméleti rendszer, amely törté-
netfilozófiából, kultúrakritikából, az általában vett ízlésből és/vagy 
nemzetkarakterológiából stb. indul ki, vagy akár az irodalom részfunk-
ciójából, esetleg következményként érvényesülő hatásából, pl. a gyö-
nyörködtetésből. Poszler György szerint ami zárt, az egyben normatív 
is. A normatív rendszernek nem az a fő hibája, hogy megmondja, mi-
ként kell formálni-alakítani a tárgyat - Arisztotelész már az első mon-
datában így beszél - , hanem hogy művészileg-esztétikaüag magasra 
értékelhető műveket lebecsül az elmélet alapján, avagy túlértékel ala-
csony művészi értékeket, ugyancsak az elmélet alapján. Vagyis az a baj, 
hogy az esztétikai-művészi értékelésben az elmélet kategóriáit érvénye-
síti, és nem magát a művészi-esztétikai értéket. (Persze, kérdés, hogy ezt 
mi adja vagy mik adják? ) 

Poszler György kitűnően tudja, hogy itt milyen - szavaival - „gon-
dok és dilemmák" húzódnak meg. Hiszen irodalmi mű nincsen önmagá-
ban, de elmélete sincs önmagában. A mű mindig összefüggésben van 
azzal, amit akár valóságnak, akár történelmi-társadalmi alapnak, akár 
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élményvalóságnak nevezünk. (Persze nem mindegy, hogyan nevezzük.) 
Ugyanakkor minden történetfilozófia,filozófiai ismeretelmélet,nemzet-
karakterológia vagy antropológia (sajnáljuk, hogy E. Staigerró'l nem ír) 
éppúgy összeköttetésben van valamiképp a valósággal, mint az ezen 
indíttatásokból felépített irodalomelméletek. Mivel sem a valóságot, 
sem az irodalmi tényeket ezek az irodalomelméletek sem melló'zhetik 
teljesen, s mivel Poszler György igen alaposan megvizsgálja az általa 
hiányosnak tartott elméleteket is, felfedezi pl., hogy az ízlést és a nem-
zetkarakterológiát lényegében figyelembe vevő Horváth János, és a kul-
túrakritikából, valamint történetfüozófiából kiinduló fiatal Lukács 
György milyen lényeges eredményekhez érkezett, még nem adekvát 
kiindulópontjuk ellenére ís. Több helyütt hangoztatja, hogy filozófiai 
alapok nélkül nem lehetséges irodalomelmélet, mint ahogy pl. nyelvé-
szeti stb. megközelítés nélkül sem. Ám szerinte - s ez Poszler György 
leginkább szimpatikus és a legadekvátabban tudományos igénye — bár-
mely tudományág szemlélete vagy kategóriái csak akkor hasznosít-
hatók, ha ezek értelmezik az irodalmi műveket és nem fordítva. Mert a 
műalkotások értelmezése az irodalomelmélet célja és feladata. 

Pontosan felismeri azt a dilemmát is, hogy rendszer lehet-e az, ami 
nem zárt? Ez rejlik azokban a mondatokban is, amelyek az ő válaszai 
arra vonatkozóan, hogy létezik-e a művészeti ágak valamilyen rend-
szere? „önálló logikával rendelkező, zárt, befejezett rendszer, amely-
nek csak a princípiumait kell felfedezni és a vázlatát felrajzolni, nyüván 
nem létezik. Létezik azonban egy dinamikus, szüntelenül mozgó-
változó, az állandó genezis és az állandó elmúlás dialektikáját megte-
remtő kapcsolat- és viszonylatrendszer, amelyben a genezis és az elmú-
lás dialektikáját megteremtő kapcsolat- és viszonylatrendszer nem a 
művészet önfejlődésének az eredménye, hanem a mindig változó társa-
dalmi 'megrendelés' és kihívás következménye." (321.) Mivel az utóbbi 
mondat rejti a művészeti ágak rendszerezésére vonatkozó helyes elvi 
alapot, azzal folytatja, hogy a rendszeren belül az „irodalom 'helyzet-
meghatározásának' is csak egyes koordinátáit lehet megadni, amelyek 
egyetlen aspektusból és egyetlen 'pillanatban' jelölik meg a nyelvi művé-
szet helyét az adott viszonylatrendszerben". (321.) Az az elv, hogy a 
művészeti ágak kapcsolatrendszerét nem a művészet önfejlődése alakítja 
ki, helyes elv. A kérdés csak annyi, hogy az egyetlen aspektusból meg-
határozott és egyetlen pillanatban érvényes rendszer vajon rendszer-e? 
így ez nem pusztán „nézet-e", vagy inkább ,Játlelet"? Vajon az iroda-
lom helyének meghatározásában az ily rendszer nem olyannyira nyi-
tott-e, hogy - épp a rendszer létrehozásában és épp a nyitottság meg-
valósítása érdekében — mellőzi az irodalmi műveknek a fejlődésen belül 
olyan állandóan és állandónak megmaradó ismérveit, mint pl. a nyelvi 
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formációk azonossága? (A vers ritmikus, tördelt sorokban való meg-
jelenése, a drámának dialógusokban való állandó megjelenésformája 
stb.) S ilyen, a fejlődésen belül állandóan és állandónak megmaradó 
mozzanatok minden művészeti ágban léteznek. 

Poszler György a nyílt és zárt rendszerek kérdésében azt tartja az 
egyik lényeges ismérvnek, s ez tagadhatatlanul az egyik alapkérdés, 
hogy a rendszer a maga kategóriáinak következtében mily müveket zár 
ki tárgyterületéről, s milyeneket minősít - ugyancsak a maga kategóriái 
alapján - értékesnek vagy értéktelennek. És nemcsak az elmélet meg-
születésének időpontjáig érvényesen, hanem az ehhez viszonyított jövő-
ben létrejövő művekre vonatkozóan is. Föltehetően az lenne a mind-
annyiunk vágyálmában élő irodalomelmélet, amely bizonyosan feltárja 
az értékestől az értéktelenig terjedő skála meghatározóit, de úgy, hogy 
ugyanezen meghatározók egyben a műalkotások természetét is ponto-
san rajzolják meg. 

Itt azonban az az igen súlyos „gond és dilemma" lép elénk, amelyre 
Poszler György - persze lehet hogy csak látszólag - kevésbé érzékeny. 
A két, egymással összefonódó kérdés így hangzik: lehet-e egyetlen elmé-
let keretében meghatározni az irodalmi münemek természetét és az 
egyedi művek értékét; vagy csak két, persze több ponton érintkező 
elmélettel vagy koordináta-rendszerrel lehetséges; ületőleg - és ez a 
második kérdés - képes-e az, amit elméletnek, akár irodalom-, akár 
műnemelméletnek nevezhetünk, meghatározni olyan egyedi-egyszeri 
dolgot, mint egyetlen műalkotás művészi-esztétikai értéke? Minden 
elmélet a vizsgálandó egyedek közös tulajdonságait, mozzanatait stb. 
keresheti, vagyis a „csoportét"; míg egyetlen egy mű esztétikai-művészi 
értéke kétségkívül egyedi-egyszeri ismérv. Mindezzel azt a R. Wellek 
által is felvetett dilemmát akarjuk érzékeltetni, miszerint vezet-e út 
egyáltalán éppen azoktól a közös ismérvektől, amelyeket az irodalom-
vagy műnemelmélet képes megadni, az egyedi-egyszeri művészi-eszté-
tikai értékhez? ; vagyis: nem egyszerűen teljesíthetetlen igény-e, bizo-
nyosan jogos igény-e az, hogy az irodalom- vagy műnemelmélet egy-
szerre adjon kritériumokat a műalkotások csoportjainak természetére 
vonatkozóan és értékére vonatkozóan? 

Főként azonban azért említettük ezt a dilemmát, mert az irodalom-
elmélet manapság felvethető kérdései-problémái közül ez az egyetlen, 
amelyről Poszler György nem ír. Ám ezzel épp azt az eredménynek is 
igen nagy erényét akarjuk hangsúlyozni, hogy az összes többi kérdés -
nyilván nem azonos nyomatékkal - megjelenik és megfogalmazódik 
ezeken a lapokon. Ez nemcsak a szerző jövendő szintézise szempont-
jából biztató, noha így saját mércéje abszolút világbajnoki, hanem 
kiváló összefoglalója a megoldandó kérdéseknek. És azt is hangsúlyozni 
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kell, hogy valódi problémák azok, amelyekről ír, a lényeg kérdései. 
Vagyis egyáltalán nem is említ látszat- vagy álkérdéseket, mellékes 
dilemmákat, s ezért ezeket nem is állíthatja be, mint jelentőseket. (Mert 
ez a varjú is ült már karón.) 

Ezek a tanulmányok tükrözik Poszler György gondolkodásmódját 
is, amely - megítélésünk szerint - kiválóan alkalmas a szintézisre. Bírá-
latai, kifogásai vagy elismerései mindig tendálnak is ebbe az irányba. 
Először azzal, hogy az általa megvizsgált és hiányosnak minősített elmé-
letek mindegyikében észreveszi és - nemcsak megemlíti, de — komo-
lyan is veszi azok eredményeit. Másodszor azzal, hogy nemcsak azt 
hangsúlyozza, miszerint sok elmélet egy- vagy kétoldalú, nemcsak azt, 
hogy valami lényeges megközelítés kimarad belőlük, hanem azonnal 
hozzá is teszi a hiányzót. 

Néha az a benyomás támadhat, mintha a kívánatos irodalomelmélet 
az összes szempont egyesítése révén jöhetne létre. A szempontok, meg-
közelítések összehozása-egyeztetése persze kialakíthat szintézist is, de 
kompromisszumot is. Ez utóbbi talán azért lehetséges veszély, mert 
mostani időszakunkban az élet minden területét kezdik áthatni a poli-
tika területének szükségszerű és szerves módszerei, eljárásai; köztük 
elsősorban a kompromisszumok keresése. Márpedig ami a politikában 
szerves, szükségszerű és eredményre is vezet - az ésszerű kompro-
misszum - , az korántsem vezet eredményre például egy tudományág 
elméletében. Remélhető természetesen, hogy Poszler György nem 
kompromisszumot köt majd saját elméletében, hanem szintetizálni fog. 

A jövendő szintézis egy-két pontja már itt kirajzolódik; miként azok 
az igények, amelyeket teljesíteni kell. Csák egyet-kettőt említünk a 
Lukács Györgytől származó, de föltehetően Poszler György által maj-
dan továbbfejlesztendő meghatározók közül: az egynemű közeg lénye-
ges szerepét - amelyeket minden valószínűség szerint el kell választani 
az érzékszervektől - , a meghatározatlan tárgyiasság és az inherencia 
kategóriáinak jelentőségét a jövendő szintézisben. A konkrét igények 
közül is cak egyet-kettőt említünk: szervesen kapjanak benne helyet az 
új és új műfajok - pl. a groteszk —; méghozzá úgy, hogy a régi és az új 
műfajok egyaránt önálló esztétikai elvvel rendelkezzenek, s az elmélet 
biztosítsa a jövőben keletkező új műfajok önálló esztétikai elvének is a 
levezethetőségét. Egy következő igénye: a műnemek egymáshoz való 
viszonya ne állandó szisztéma alapján értelmeződjön. 

Ez az igény - csak egyetlen aspektusát említve - jelenik meg akkor 
is, amikor Hegelnek az irodalmi nyelvről írott nézeteiből kiindulva, 
majd Th. Green elméletét is bekapcsolva eljut odáig, hogy „Az irodalmi 
ábrázolás esetében tehát a viszonylag egyszerűbb anyag-tárgy kettős-
séggel szemben egy jelölőre és jelöltre bomló rétegezett anyag és tárgy 
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hármasságával kell számolnunk". (290.) Igen kitűnő, föltehetően jól 
gyümölcsöztethető megállapítás ez abban a gondolati kontextusban, 
amelyben elhelyezi. E három réteg - jelölő, jelölt, tárgyiasság - egy-
máshoz való és kölcsönös mozgása nyilván szerepet játszik az irodalom 
műnemeinek konstituálódásában, ha ezt a mozgást az egynemű közeg, a 
meghatározatlan tárgyiasságok és az inherencia kategóriáinak kontextu-
sába helyezi. A műnemek egymáshoz való viszonya ekkor ezen három 
réteg, koronként másként és másként megvalósuló, kölcsönhatást ered-
ményező mozgásából határozódna meg. 

A műnemeknek ezen a módon megállapított egymáshoz való viszo-
nya valószínűleg a következők miatt is jelentős lesz. Az irodalomelmé-
letnek Arisztotelész óta három értelmes és választ igénylő kérdése van: 
„mit? ", „hogyan? ", „milyen eszközökkel? " utánoz és/vagy tükröz 
akár egy művészeti ág, akár az egyiken belül valamely műnem és mű-
faj? E három kérdés közül az irodalomelméletek általában az elsőt 
vagy az első két kérdést vizsgálták kiemelten, míg a harmadikat meg-
lehetősen mellékesen. Ez annak az alapvetően igaz gondolatnak volt a 
következménye, hogy a „mit? " a meghatározója a „hogyan? "-nak és a 
„milyen eszközökkel?"-nek. Kérdés azonban, hogy - különösképpen 
manapság, az irodalmi művek minéműségének kavalkádja idején -
módszertanilag nem helyesebb-e a harmadikból kiindulni, és onnan 
közelíteni a vitathatatlanul fontosabb első két kérdéshez. Az említett 
minéműségbeli kavalkád mellett ez a módszertani kiindulás talán azért 
is indokolt, mert manapság nagyon is konkrét bizonyítékokat igénylünk 
bárminek is az elfogadásához, elismeréséhez. Márpedig úgy tűnik, hogy 
a „mit? " és a „hogyan? " kérdésekre adott válaszok - általánosságban 
és elvben értve - talán szükségszerűen metaforikusabbak vagy szük-
ségszerűen túlzottan általánosak és ezért kevésbé kőnkre tizálhatóak, 
mint a „milyen eszközökkel?" kérdésre adható válaszok. Remélhető 
talán, hogy a jobban konkretizálható eszközökre vonatkozó válaszra 
alapozva a „mit? " és a „hogyan? " kérdésre adandó válaszok is konkré-
tabbak lesznek. Az újabb, és a „milyen eszközökkel? " kérdést inkább 
figyelembe vevő irodalom- vagy műnemelméletek alapvető hibája vagy 
lényegbeli hiányossága - megítélésünk szerint - épp az, hogy a „milyen 
eszközökkel? "-re adott válaszaik önmagukért valók, és nem kiinduló-
pontok a „hogyan? "-га és a „mit? "-re adandó konkrét válaszok szá-
mára. Az irodalmi nyelvnek a hármas rétege az említett kategóriák 
kontextusában - amelynek szintetizálása Poszler György eredménye -
mint háromrétegű eszköz is funkcionál. És az irodalmi nyelv ilyeténvaló 
vizsgálata talán konkrétan és nem merő általánosságban vagy metafori-
kusán ad választ a „mit? "-re és a „hogyan? "-ra is. 
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A „milyen eszközökkel? " kérdésre adandó válaszhoz - vélemé-
nyünk szerint - alapvetó'en tartozik hozzá az, hogy az írónak milyen 
a viszonya az ábrázolandó-kifejezendó' valósághoz, élettényhez; s ez a 
viszony az élmény valóságban már eleve megjelenik. Ez a viszony az esz-
közökre vonatkozóan azért lényegbeli, mert az eszközök egy részét ta-
lán éppen ez a viszony hozza létre; az eszközök között nemcsak az ön-
maguktól és szükségszerűen életbe lépó'k vannak. (Ilyen pl. az a szük-
ségszerűség, hogy az adott irodalmi műnem milyen nyelvi formációkban 
jelenhet meg.) Ebben a viszonyban természetesen vannak szükségszerű 
és objektív, Uletve meró'ben szubjektív meghatározók. A szerzőnek az 
adott élettényhez való viszonyában Uyen objektív összetevő-meghatá-
rozó pl. az epika esetében az elbeszélői pozíció. Ezt és ennek variációit 
példamutatóan, a kérdéskör alapvonalait megoldóan elemzi Poszler 
György a kötet utolsó tanulmányában. Vagyis - úgy tűnik - műnem-
konstituálónak tekinti, hogy az epika műneme az író általi elbeszé-
lésben és elbeszélésként létezik, s ennek variációit tekinti műfajkons-
tituáló tényezőknek. (Az író általi elbeszélés ilyen variációi: a min-
dentudó, a monologikus, a pozíció-váltó elbeszélő,az én-elbeszélő stb.) 
Feltűnő azonban, hogy amikor az elméletírókról szól, amikor kiegészíti 
nézeteiket, alig-alig gondol az írónak akár a valósághoz, akár az élmény-
valósághoz való viszonyára, ennek jelentőségére akként, hogy ez a 
műnemek létrejöttében is funkcionál. Úgy tűnik, egyértelmű adott-
ságnak tekinti a líra esetében. Pedig a dráma műnemét tekintve is 
meghatározó. 

Megítélésünk szerint ez a viszony az esztétikai vagy irodalomelméleti 
rendszereknek még absztraktabb szintjein is érvényesíti a maga követ-
kezményeit; pl. azon a szinten, „ahol" az esztétikai minőségek jelennek 
meg, illetve lépnek életbe. Mindezt kizárólag azért jegyeztük meg, mert 
amikor a rendszerekről szól, az esztétikai minőségekre, azok „helyére" 
kevés utalás történik. Ha viszont utal rájuk, akkor nagy nyomatékkal 
teszi; ezért bizopyos, hogy a létrehozandó szintézisben alapvető funk-
ciójuk lesz. 

Mindezek egyáltalán nem „ellenvetések"; csak észrevételek rögzíté-
sei. Ennek a könyvnek vitathatatlan értékét és jelentőségét nem az ezek-
ben az „észrevételekben" foglaltak határozzák meg. Hanem azok, hogy 
az irodalomelmélet mai állását és helyzetét tekintve jóformán minden 
valódi probléma tudatosul, és hogy valójában ezek a kérdések a műalko-
tásokban rejlő elméleti kérdések; hogy nem foglalkozik álproblémákkal 
vagy mesterségesekkel, csak látszólag fontosakkal. Ezek következtében 
az irodalomelmélet összes nehéz, megoldandó vagy aggasztó kérdéséről 
az is alapos tájékoztatást kaphat, aki nem szakember. Ezzel egyszerre -
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néha explicite, többnyire implicite - a szakember számára is ad meg-
oldásokat, eredményeket. 

És az is egyértelmű, hogy csak azzal a megértéssel, mások elméletei-
nek azzal az immanens elemzésével lehet és szabad tudományos kérdé-
sekhez közeledni, amellyel Poszler György teszi. 

Tiszteletreméltó és fontos könyv. (Gondolat, 1983.) 

BÉCSY TAMÁS 

NEMES NAGY ÁGNES: METSZETEK 

Bizonyos vagyok abban, hogy a nem literátor olvasó is szívesen 
olvassa Nemes Nagy Ágnes könyvét. Aligha jelent azonban nagyobb 
élményt számára, mint annak, akinek van némi fogalma a huszadik 
századi irodalomelméletekről. Annak, aki tudja, hogy az irodalom és 
általában a művészet megértése és újraértelmezése korunk egyik nagy 
szellemi kalandja. És hogy az ilyen irányú kísérletek korántsem sorol-
hatók be egyszerűen az élő irodalom szolgálatának rubrikájába. Az if-
jú Lukács zseniális kérdése („Műalkotások vannak, hogyan lehetsége-
sek?") már a század elején sejtet valamit a művészettudomány jöven-
dő új pozíciójáról. Nemes Nagy Ágnes azon kevesek közül való, akik 
„teremtő" költő létükre (az idézőjel nem a kifejezés igazságtartalmá-
nak, hanem elviselhetetlen modorosságának szól) nem átallanak figyel-
met szentelni a legmodernebb elméleti konstrukcióknak, a költői gya-
korlattól látszólag legtávolabb álló elvont-formaüzáló elképzeléseknek 
sem. Kötetéből világossá válik, mi tette erre képessé, hogyan őrizte meg 
az elmélet iránti — nyilván alkati — fogékonyságát. A „vers mértana", 
vagyis a verstan volt az a terület, ahol - már csak műfordítóként is -
szembe kellett kerülnie még tisztázatlan teoretikus problémákkal. Leg-
elsőbben is magának a verstannak jelentőségével, súlyával az irodalom-
értésben, ami már önmagában is alapvető, az egyszerű verstani „házi 
feladatokon" messze túlmutató elméleti kérdés. A költőnő halálos 
biztonsággal vonja meg a határokat. Noha, mint írja, hosszú évtizedek 
óta szinte megszállottja a verstannak, egy pillanatra sem túlozza el 
szerepét. Azt is világosan látja, hogy még az írók, irodalmárok közül is 
csak kevesek tanúsítanak ilyen fokú érdeklődést e diszciplína iránt. „A 
verstan a vers egyik vetülete, a vers testéből kiemelt egyik elvonat-
koztatás, amelynek elvi jelentősége jóval nagyobb a gyakorlatinál . . . " 
Az elvi és a gyakorlati jelentőség ilyen merész szétválasztása az esetek 




