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Talán nem eléggé tudatosított jelenség, hogy az irodalomról folytatott hazai 
diskurzusokban a kritikatörténet mint sajátos szempontokkal rendelkező 
tudományos diskurzus épp abban az időben próbálja elkülönböztetni tárgyát 
és módszereit az irodalomtudományos beszédmódok egyéb formáitól, ami-
kor a kortársi irodalomelmélet s nyelvbölcselet különféle megfontolásokból 
mind erőteljesebben kétségbe vonja elsődleges és másodlagos szöveg, iro-
dalom és róla szóló beszéd éles szétválaszthatóságát. A Jauß nevéhez kap-
csolódó recepcióesztétika például hermeneutikai nézőpontból tagadja szöveg 
és olvasata elkülöníthetőségét, amennyiben azt hangsúlyozza, a mű meg-
értésre utaltsága nem más, mint létmódjának alkotója. A konstanzi irodalmár 
ugyanakkor fenntartja a határvonalat az „esztétikai tárgyként" tekintett iro-
dalmi mű és a műértelmezés státusa között, azt hangoztatván, hogy míg az 
előbbi esetében „az esztétikai percepció a szöveg konstrukciójának"1 tekintet-
bevételét jelenti, addig az értelmezés esetében nem a formai, de a szeman-
tikai közvetítettség a meghatározó. Noha az elváráshorizont jaußi „archeoló-
giája" valamennyiszer egy jelenkori olvasat kontrolljaként funkcionál, vagyis 
nem tekinthető önálló kritikatörténetnek, az olvasást irányító műveleteket 
mégis elvárások összerendezhető együttesének fogja föl ez a módszer, miál-
tal szempontokkal szolgálhat olyan kritikatörténeti vizsgálatokhoz is, melyek 
a kritikákat az értelmezett művekről leválasztva igyekeznek olvasni. Critique 
et vérité (1966) című könyvében Roland Barthes szemiotikai fölismerésekre 
hivatkozva vonja kétségbe irodalmi mű és róla írott értelmezés létmódjának 
elkülöníthetőségét, amikor nemcsak a műalkotást, de értelmezését is olyan 
kijelentések együtteseként fogja fel, melynek következtében a szerzői szán-
dék a nyelvi formák meghatározottságainak s az olvasó döntéseinek szolgál-
tatódik ki, s fiktív státusában sokszorozódik fel: „a kritika csak folytatni tudja 
a mű metaforáit, s nem tudja redukálni azokat [...]"2 Az értelmező nyelv stá-
tusának ez a fölfogása tehát a szemiózis lezárhatatlanságát általában a szöveg, 
s nem csupán az irodalminak szánt szöveg konstituensének tekinti, azt han-
goztatván, hogy a nyelv retorikai aspektusa minden szöveges tevékenységet 
meghatároz, egyszerűbben szólva: a kritika is trópusokkal dolgozik. Míg azon-
ban Barthes a végső jelölt elérhetetlenségét beszélői szándék és nyelv feszült-
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ségének erőterében helyezi el, Paul de Man már magának a nyelvnek 
egymást kizáró és kölcsönösen feltételező aspektusaiban, a nyelvben ott lévő 
kimondott és a kimondás módja közötti lehetséges divergenciában látja iro-
dalmi és róla szóló szöveg hasonlóságát. De Man szerint valamely szöveg 
nyelviségét csakis úgy vesszük komolyan, ha vele kapcsolatban mindig fönn-
tartjuk a jelölő önmozgásának azon lehetőségét, mely kijátssza a figuralitást. 
A The Resistance to Theory szavai szerint: „Abból következően, hogy a gram-
matikai a képszerű kifejezéshez hasonlóan az olvasás szerves része, az olva-
sás olyan negatív folyamat lesz, melyben a grammatikai megismerést mindig 
annak retorikai kimozdítása számolja fel."3 A kritika közvetítő aspektusát 
ezzel együtt sem a hermeneutika, sem a dekonstrukció nem tekinti felszá-
molhatónak, amennyiben a referenciális funkciót a nyelv elidegeníthetetlen 
részének fogják fel. Míg azonban az előbbi az olvasás történeti s archeo-
logikus meghatározottságait is figyelembe veszi recepciótörténeti elemzé-
seiben, utóbbi az értelmezések kijelentései, belátott s be nem látott elvárásai s 
az ezeket „hordozó" szövegek lehetséges ellentmondásainak kimutatásában 
érdekelt, miközben hangsúlyozza, saját szövegeire nézve sem tartja elkerül-
hetőnek a textuális összetettség retorikai hatalmának referenciát aláásó kö-
vetkezményeit. „A dekonstrukció szükségszerűen referenciális módon jelen-
ti ki a referencia hibáját" - mondja de Man egyik Nietzschéről írott szöve-
gében.4 

Egy esetleges kritikatörténeti nézőpont számára, amely az értelmező szö-
vegeket tárgyukról leválasztva igyekszik olvasni, így legalább három kérdés 
merülhet föl, melyek közül egy az irodalmi hermeneutika, kettő pedig a 
dekonstrukció megfontolásait veszi tekintetbe. Ha az olvasást mint esztétikai 
tapasztalatot saját és idegen találkozásának vagy - a kérdés/válasz modell 
mentén - dialógusnak fogjuk fel, az erről a tapasztalatról beszámoló vagy ezt 
konstituáló szöveg hogyan maradhatna független „tárgyától"? Ezen a ponton 
akár Bahtyinra is hivatkozhatunk, aki szerint „Legyen a megnyilatkozás akár-
milyen monologikus [...] bizonyos fokig akkor is válasz lesz arra, amit az 
adott tárgyról, az adott kérdésről mások korábban már mondottak."5 Másfelől 
hogyan és mivégre tekinthetnék tárgyától elválaszthatatlanul létezőnek egy 
szöveget, ha az értelmezést nem egyszerű értékelésként, de alkotó tevékeny-
ségként fogom fel, s olyan nyelvi aktusként, amelyben „a kommentátor 
diskurzusát nem lehet takarosan és módszeresen elválasztani a szerzőétől", 
amennyiben a közöttük létrejövő - szükségképpen nyelvinek tekintett vi-
szony - „szennyező és kiasztikus"?6 Végezetül pedig: hogyan és mivégre 
olvashatom ki normák szemléletileg egységes együttesét olyan szövegekből, 
melyek önmagukban nemcsak e normák működtetőiként, de nyelvi színre-
vivőiként is felfoghatók, éspedig tehát olyan nyelvi kreációkként, melyekben 
a szöveg dinamikájának is jelentés tulajdonítható? Ezekre a kérdésekre aligha 
lehetséges teorémák formájában meggyőző válaszokat találni, érvényükről s 
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a rájuk adott feleletekről csakis konkrét szövegelemzések győzhetik meg az 
olvasót. 

Mielőtt azonban elemzésem szorosabban vett témájára rátérnék, egy olyan 
kritikatörténeti vállalkozásról kell szót ejtenem, amelyiknek alighanem a leg-
nagyobb hatása volt a honi irodalomtudományos diskurzusban. Dávidházi 
Péter Hunyt mesterünk című könyve, mely Arany János kritikusi örökségét 
veszi szemügyre, alapos érvelésmód formájában szembesült a kritikatörténet 
lehetőségfeltételeivel kapcsolatos fenti dilemmák némelyikével. Dávidházi a 
kritikatörténet mint önálló kutatási részterület mellett foglal állást, melynek 
segédtudományaiként a lélektant és az eszmetörténetet jelöli meg. A kritika-
történész „normarendszerek kimunkálásával történő világképteremtést és 
önmeghatározást"7 lát a kritikákban, s ezt írja: „A kritikai ítélet sohasem lehet 
annyira tárgyszerű, hogy tárgyáról állítván valamit, alanyáról ne szólna. 
Valaminek a kritikája egyszersmind önmagunk megalkotása és kifejezése: 
létértelmezésünk megfogalmazása normák és értékítéletek artikulációjával."8 

A kritika teljesítőképességét azzal hozza összefüggésbe, hogy az az értelme-
zés mint új művel való találkozás során a normatív értékelést hogyan képes 
átfordítani értékelő normaképzésbe, vagyis mennyire tudja a másik meg-
értése érdekében önmagát újraérteni. A kritikusnak készen kell állnia arra, 
hogy „értékrendjét és normakészletét önként és saját belátása szerint átren-
dezze, mihelyt meggyőző új érték készteti erre".9 Ha az értelmezést művek és 
normák interakciójának tekintjük, nemcsak m ű és szöveg különbségének 
Barthes-nál is megfogalmazódó dilemmája merülhet föl, de az a kérdés is, 
hogy a kritikákat mint szövegeket e normák közvetítőiként és működtetői-
ként, vagy pedig normákkal is összefüggésbe hozható nyelvi történésekként 
fogjuk fel? Dávidházi többé-kevésbé egységes normarendszerré olvassa össze 
Arany kritikai megnyilatkozásait, s integráló műveleteihez úgy használja föl 
„egy diskurzus individualizációs princípiumait",10 hogy a kritikai szövegeket 
hozzárendeli Arany lélektani értelemben vett személyiségéhez.11 A kritika-
történész a kritikák nyelvi összetettségét voltaképpen másodlagosnak, pusz-
ta stiláris jellegzetességnek tekinti, s a kritikusi életmű „feltárt normáinak 
szemléleti perspektíváit egy közös gondolati-érzületi enyészpontig" vezeti 
vissza, „mely normaválasztásának egységes elrendezettségét szavatolja".12 

Egy ilyen művelet, még ha tisztában van is saját Aktivitásával, egyértelműen 
azt feltételezi, hogy a kritikusi ítéletek egységességéért s diszkurzív ellent-
mondásainak föloldhatóságáért végső soron egyfajta szerző-funkció szavatol, 
s ennélfogva a kritikának mint önmagunk szüntelen újraértésének is egy 
ilyen funkció jelöli ki a határait.13 A művelődéstörténet és a lélektan eszköz-
ként s korántsem öncélként foglalkozik irodalmi és kritikai szövegekkel, így 
azok nyelvére csak mint eszmék közvetítőjére s egy lélek lenyomatára tekint, 
ami megakadályozza, hogy a megértés vagy (jobb szóval) olvasás konstitutív 
közegeként, s nyelvhasználatok találkozásaként olvassa az értelmező s értel-
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mezett szöveg összjátékát. Dávidházi nem lát számottevő alakulást Arany kri-
tikusi normakészletében, s módszere szerint normákhoz rendel szövegrésze-
ket, nem pedig szövegeket olvas normák mint értelmezők bevonásával. 
Ennélfogva aligha csak a reflexió és az esztétikai tapasztalat közötti áthidal-
hatatlan szakadék eredményezi, hogy nem tud olyan történésekről beszá-
molni, amelyekben a kritikus önmaga normáinak felülvizsgálatára kénysze-
rül. Azzal, hogy a „jelentés szerzői megkötésének" Aranynál oly fontos nor-
mája a kritikatörténész normakészletében is központi szerephez jut, a Hunyt 
mesterünk a Babits által is igen kedvelt műfajnak, az irodalmi arcképnek az újra-
írásaként is olvasható. 

Kortárs külföldi példát hozva az összehasonlításhoz: Michel Jarrety Valéry 
devant la littérature című könyvében, mely Paul Valéry elméleti s kritikai szö-
vegeit vizsgálja, nézőpontja működtetéséhez szintén arra kényszerül, hogy 
figyelmen kívül hagyja az egyes szövegek nyelvi összetettségének szempont-
ját, amennyiben ő is kitüntetett státust tulajdonít a szerző alakzatának. 
Dávidházival ellentétben viszont Jarrety nem lélektani s művelődéstörténeti 
diskurzusokhoz köti elemző ismertetését, sokkal inkább az olvasást, a nyel-
vet, az esztétikai tapasztalatot s az irodalmiság mibenlétét érintő kérdések 
mentén szervezi érvelését, vagyis nyelvszemléleti megfontolásokat működ-
tetve „rekonstruálja" a francia költő nézeteit. Jarrety sem tekinti ugyan nélkü-
lözhetetlennek a szövegek dinamikájának elemzését, az érvelés ellentmon-
dásosságait azonban nem elleplezni s föloldani igyekszik, de mindannyiszor 
visszaírja azokat saját értelmező nyelvébe.14 

Ha Foucault nyomán belátjuk, hogy a szerzői alak megkonstruálása volta-
képpen nem más, mint „pszichologizáló projekciója mindannak, amit mi 
magunk művelünk a szöveggel", azt is elfogadhatjuk, hogy „hogy a »mű« szó 
és az az egység, amelyet jelöl, valószínűleg éppoly problematikus, mint a 
szerző individualitása".15 Mindez természetesen korántsem jelenti azt, hogy 
e fölismerés megfogalmazásával már meg is szabadulhatunk az olvasásmó-
dunkban működő efféle beidegződésektől, csupán ahhoz vezethet el, hogy -
ennyiben alighanem Foucault-tól is eltávolodva - a vizsgált szövegek nyelvi-
retorikai aspektusával is kapcsolatba hozzuk a szerző-elv érvényesíthető-
ségét. A szemléleti elemek (normák) egységének vízióját ennélfogva tanácsos 
olyan értelmezőként működtetni, mely alárendelődhet nemcsak a kritikai 
szövegek poétikai-retorikai vizsgálatának, de a nyelvi diszperzitás elemzé-
sének is, vagyis annak a szempontnak, mely szerint a kritika értékelő nor-
maképzése értelmező és értelmezett szöveg nyelvének kiasztikus alakzataiban 
nyilvánul meg: olyan textualitásként, melyet a szerző aligha tarthat maradék-
talanul uralma alatt. Ezzel együtt természetesen az értelmezések irodalom-
szemléleti archeológiájának „módszertanát" sem lenne szerencsés könnye-
dén magunk mögött hagyható diszkurzív formációként kezelni, annál is 
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kevésbé, mivel az efféle kontextualizációs lépések nélkül nemigen képzelhető 
el kritikai szövegek előkészített nyelvi-retorikai elemzése. 

Babits Mihály és Kosztolányi Dezső itt vizsgálandó szövegei esetében a két 
eljárás együttes működtetésére törekszem, elfogadván, hogy egy - a fou-
cault-i értelemben vett - episztemológiai szempontú vizsgálódásnak több 
jogosultsága van értelmező szövegek, mint irodalmi alkotások esetében, 
ugyanakkor azt is belátván, hogy az episztémé szigorúan tekintve „nem 
nyelvi tény",16 ennélfogva csakis nyelvi-poétikai elemzéssel összekapcsolva 
juttatható szerephez textuális vizsgálatokban. Hiszen alighanem kritikai szö-
vegekre is érvényesnek kell tartanunk, amit Riffaterre irodalmiként számon 
tartott szövegekkel kapcsolatban fogalmazott meg, nevezetesen, hogy „az 
irodalom nem intenciókból de szövegekből áll; hogy a szövegek szavakból s 
nem dolgokból és gondolatokból épülnek fel".17 Ugyanakkor úgy e dolgozat 
témaválasztását illetően, mint általában a kritikatörténet státusának kérdése-
kor fokozott intenzitással merülnek föl műfajok s hozzájuk kapcsolódó 
olvasási konvenciók egyéb problémái, melyek nem oldhatók föl könnyedén a 
textualitás radikális expanziójával. Az itt következő értelmezésnek az a mű-
velete, amely az egymást olvasás jelentésmezejébe bevonja Kosztolányi köl-
teményét, az Esti Kornél énekét, melyet szokás a Babits-féle Esti Kornél-kritikára 
adott válaszként is olvasni,18 óhatatlanul is verset hoz egyazon státusra érte-
kező szöveggel. Elöljáróban itt elegendő arra utalni, hogy Kosztolányinak az 
a gesztusa, hogy verssel válaszolt egy prózai munkáját ért kritikára, meg-
kerülhetetlenné teszi a megszólalás formai implikációinak értelmezőkhöz 
rendelését, s a beszédformák és műfajok esetleges hierarchiájára vonatkozó 
kérdezést. Jellemző, hogy a Kosztolányi-szakirodalom n e m tér ki részletesen 
erre a problémára, egész pontosan nem is szituálódik horizontjában problé-
maként szövegek ilyenfajta viszonyíthatósága. Király István, aki részletesen 
datálja és elemzi Babits és Kosztolányi vitájának biografikusan elmondott 
történetét, voltaképpen hasonlóan olvas ki szemléleti összetevőket az Esti 
Kornél énekéből, mint Babits kritikáiból.19 Rónay László életrajzi momentu-
mokhoz kapcsolt lelki történések dokumentumaiként olvassa Kosztolányinak 
az Ady-vita környékén keletkezett verseit, s kevésbé Kosztolányi Ady-olvasa-
tának interpretációs lépései s archeológiája, sokkal inkább annak „igazság-
talansága" foglalkoztatja,20 miáltal önkéntelenül is az irodalmi érték időtlen, 
történetietlen elgondolásához kapcsolja hozzá saját szemléletét, mely így -
mint látni fogjuk - merőben ellentétes Kosztolányi irodalomról alkotott néze-
teivel, s inkább Babits hasonló műveleteihez áll közel. Alighanem a kritikai 
szövegek olvasásának ebből a korábbi horizontjából látható be igazán Dávid-
házi monográfiájának értelmezéstörténeti jelentősége, az nevezetesen, hogy 
kimozdította a történetírást „az egyes művek korabeli recepciójához fűződő 
reflektálatlan viszony"-ból, s tudatosította, hogy „az irodalomtörténeti kánon 
nincs természetszerűleg adva, hanem valaki által kialakíttatott" 21 
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Míg a műfaji sokféleség az elemzés szempontjainak összetételére lehet be-
folyással, addig az a tény, hogy az egymást olvasás műveletébe korántsem 
csak az egymás munkáiról és személyéről tett kijelentések érthetők bele, a 
korpusz behatárolása elé állít nehézségeket. Hiszen amikor Babits Ady Endre 
műveit olvassa, egyben Kosztolányi Ady-értelmezését is olvassa, miáltal ön-
kéntelenül Az írástudatlanok árulása szerzőjének önolvasását, s nem utolsósor-
ban „saját" önolvasását is olvassa, hiszen - ahogy Derrida mondja - „A másik 
invenciója nem áll szemben a magunkéval".22 Alighanem az is értelmezői 
döntés kérdése, milyen hitelességet s érvényt tulajdonítunk a nem közre-
adásra szánt szövegeknek az olvasások szövevényében. N e m magától 
értetődő azt állítani, hogy Kosztolányihoz írott, 1906. február 21-én kelt le-
velében Babitsnak az Új versekről tett megállapításai korai s értetlen ítélkezés-
ről tanúskodnak,23 ahogy az a vélekedés is esendőnek látszik, amely Koszto-
lányi Babitshoz írott leveleinek őszinteségéró'l ad sommázatot: „A leveleket 
olvasva azt kell hinnem, hogy К D. igazából sohasem szerette Babitsot; soha-
sem engedhette meg magának, hogy kialkudott szerepeit félretéve szóljon 
hozzá. A Babitshoz írt kilencven-egynéhány levélben egyetlen őszintének 
ható mondatot találtam: »Szükségem van arra - mond ja az 1047. levélben 1930. 
január 20-án - , hogy ifjúkori barátságunkat megőrizzem s átmentsem ebbe a tébo-
lyítóan idegen, sivár korszakba V 2 4 Nemcsak azért problematikus az efféle elha-
markodott - s erőteljesen dramatizált - kijelentés, mert maszk és nem maszk 
különbségét is csak különböző prosopopeiákként tarthatjuk számon, vagyis a 
maszk levetésének ható őszinteség sem más, mint szükségszerű nyelvi 
maszk, de - ezzel összefüggésben - azért sem, mert „egyetlen nyelvi (gram-
matikai vagy szemantikai) marker sem különböztet meg egy hazugságot egy 
igaz állítástól. A hazugság az iróniához hasonlatos: semmiféle külső eljárás 
nem engedi, hogy azt állítsuk, ez a mondat inkább ironikus, mint komoly."25 

Különböző, hiteles vagy kevésbé hiteles szöveges források ismerete alkalmat 
adhat ugyan a kutató számára, hogy külső történésekről (például egy talál-
kozás helyéről, idejéről, az ott elhangzottakról) valószínűsíthető információk-
hoz jusson s azokat összevetve ítéljen őszintének vagy hazugnak egy kijelen-
tést, de lelki történések, konfessziók esetében - a referencia külső ismerete 
híján - aligha van módja őszinteségről dönteni. „Mit mondhatsz a szellemről 
és a lélekről? Azt, hogy magas vagy alacsony, őszinte vagy nem őszinte. Ha 
akarom, így van, ha akarom, nincs így. Mindez ellenőrizhetetlen" - írta 
Kosztolányi 1934-ben a Pesti Hírlap hasábjain.26 

Gál István korábban említett vélekedését többek között azzal támasztja alá, 
hogy Babits Adyról írott későbbi cikkei visszafelé érvényteleníthetik e magán-
levélben írottakat, az időbeliség ilyenfajta érvényesítése viszont azt is ered-
ményezheti, hogy annál autentikusabbnak gondolunk egy kijelentést, minél 
közelebb van szerzője a halálhoz. A Beszélgetőfüzetek 1940. december 9. és 12. 
közötti időszakban írott feljegyzései között található Ady-értékelés ezen az 

169 



BÓNUS TIBOR 

alapon például erőteljesen viszonylagosíthatja Babits időközben tett kijelen-
téseit, amennyiben itt többek között az áll: „A póz ellenszenves" vagy „De 15 
elsőrangú verset találtam. Sohasem állítottam, hogy nincs hibája, vagyis 
inkább ellenszenves oldala."27 Ha a szerző-funkciót nem egymást értelmező 
szövegek időbeli konstrukciójának tekintjük, hanem egy nevelődési séma 
szerint vagy esetleg pontszerűen fogjuk fel, kénytelenek vagyunk dönteni az 
ellentmondások között. Ha azonban elfogadjuk, hogy „az »utolsó akarat« 
csupán dátum szerint az utolsó",28 s megpróbálunk elvonatkoztatni egy élet-
rajzi alak fikciójától, akkor lehetővé válik, hogy a szövegek fiktív státusában 
megképződőnek gondoljuk el a szerző-funkció lehetséges vonatkozásait, s a 
szövegeket nem egy őket megelőző igazság letéteményeseiként, hanem kon-
textualizációs műveletek „tárgyaiként" s „eszközeiként" kezeljük.29 
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