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Olvasásmód és (ön)megértés 
(Hozzászólás a Németh László-esszék olvasástörténetéhez) 

„Azok az írók, akik olyan nagyok, hogy már 
n e m is vitatkoznak fölöttük, nyugod tak lehet-
nek, hogy elfelejtették őket." 

Néme th László: Proust jövője (1932) 

A kortársi magyarországi hagyománydiskurzusban valamely szellemi örök-
ség jelenbe hozása gyakorta a „változatlanságban hagyás" attitűdjét jelenti. 
A változatlan megismételhetőség hiedelme fedi el ilyenkor az egykori érték 
időbeli folytonosságának bizonytalanságát. Ebből a távlatból az elismételt 
nyelvben átplántálódó méltóság örök, az örökség nem kérdez és nem is 
kérdőjeleződik meg. Részesülhetünk belőle, anélkül hogy sajáttá tennénk. 
Vagy éppen túlságosan is sajátunknak érezzük, megszokottnak, nem része-
sülünk tehát belőle, mert mindig is a mienk. Nem hagyjuk már hatni 
magunkra: értjük az örökség minden szavát. Lehet, hogy kevésbé kellene 
értenünk? Hogy másként kellene értenünk? Hogy a közelség kényelmét fel 
kellene váltanunk az elválasztottság, a távolság távlatára, hogy feladatunkat 
éppen a különbségek identitásképző megalkotásában kellene látnunk? Egy 
bizonyos, Gadamer azt mondja, hogy a tradícióhoz fűződő viszony, valamely 
tradícióban levés vagy nem levés éppen akkor válik reflexív tapasztalattá, 
amikor e tradíció kérdésessé válik. E reflexiót a tőle való elválasztottság meg-
növekedése, vagyis a vele folytatott dialógus elnémulása (vagy automa-
tizálódása) szólaltatja meg. Másképpen mondva: a hagyománytörténés tem-
porális folyamatában a saját tradíciónak mint saját beszédnek az idegenné válása. 
S ennek inverzációjaként: valamely idegen beszédnek a sajáttá válása. S mind-
ez - ahogy szintén Gadamer figyelmeztet rá - nem annyira akaratunkon 
múlik, inkább megtörténik velünk. Mert legalább annyira beszélünk, 
megszólaltatunk valamely hagyományt, mint amennyire valamely hagyo-
mány beszél, megszólaltat bennünket, méghozzá a saját és az idegen kontex-
tusok változékony összjátékában. De ha nem mi vagyunk a hagyomány-
történés egyedüli és kitüntetett meghatározói, ahogy a hermeneutika belát-
tatja velünk, akkor mégis mi által mozgattatik a folytonosság és diszkonti-
nuitás eme együttese? Az új historika felfogása szerint a hagyomány a múlt-
tal folytatható értelmezői dialógus teljesítménye. A hagyomány létrehozandó, 
mert mindig az őt kérdező és átrendező új hatástörténeti érdeklődés közre-
működésével szilárdul meg időlegesen. E teremtő párbeszédnek csak az 
válik maga is aktív részesévé, akinek kérdései vannak, aki maga is 
megkérdőjeleződik. A hagyomány beszédének újfajta megszólaltatása szük-
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ségképpeni igényként lép fel a diskurzus olyan változásakor, amikor a ko-
rábbi tapasztalatok horizontja (a „múlthoz" tapadt, konzerválódott hagyo-
mány /kánon kérdésiránya, értelmező nyelve) immár nem alkalmas a jelen-
béli új (irodalmi) beszédmódok megértéséhez, értékeléséhez. Az így előálló 
„hagyománykrízis" újrakérdezi a múltat. Éppen ezért a kezdeményezett 
dialógus feltételeit nem utalhatjuk az értelmezői akarat, vágy, tetszőlegesség 
körébe, mint ahogy nem minden jelenbeli kérdezés kecsegtet magától 
értetődően a múlttal folytatott értelemképző interakció sikerével. 

A nyolcvanas években induló „irodalmi" - s hozzátehetjük: „politikai" -
korszakban az elvárás és tapasztalat viszonyrendjének olyan új formái léptek 
előtérbe, amelyek a hagyomány beszédének újfajta megszólaltatását igé-
nyelték. A korábbi esztétikai „nyelvekkel" újabbak keltek versenyre, s ezek 
szükségképpen új kontextust adtak a jelenvalóvá tett hagyománynak, azaz 
átrendezték a tradíció „beszédrendjét", intertextuális alakzatát. A hagyo-
mány újramegszólaltatásának módozatát ugyanis a jelenkori, történő iro-
dalom írja elő, amikor - egyszerre emlékez(tet)ve a múltra s felejtve is azt -
megváltoztat ja a felhasználhatónak ítélt hagyomány „idézhetőségét" . 
Legutóbb a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján vált érzékelhetővé a 
Németh László-recepció egyfajta megújulása (itt elsősorban a Sorskérdések 
1989-es megjelenésére mint szimbolikus eseményre lehet gondolni), nyilván 
nem függetlenül azoktól a beszédrendbeli változásoktól, amelyek révén 
ismét élő kérdéssé vált az életmű által megkonstruálható politika- és kultúra-
képző stratégia.1 Vagyis az újraolvasás, amennyiben végbement, elsősorban 
Németh László esszéit, vagyis azon szövegeit érintette, amelyek ideológia-
alkotó programjának részeként voltak olvashatók. Ezzel szemben az élet-
műnek azok a részei, amelyek esztétikai tárgyként konstruálódhattak volna 
újra, nagyon kevéssé léptek „párbeszédbe" az értelmezők által az esztétikai 
tapasztalat megváltozott kondícióival. Míg a hetvenes években Babits, a 
nyolcvanas-kilencvenes években Kosztolányi, Márai vagy Ottlik „szöveg-
világa" a történő irodalom általi idézettsége (főként például Esterházy és Nádas 
írásművészete) révén vált a rekanonizációs dinamizmus központjává, addig 
Ady vagy éppenséggel Németh László életműve nem annyira egy folyton 
újrarendeződő intertextusként, mint inkább a nyelvből „kiértett", vagyis a 
múltba „fagyó/fagyasztott" , stabilizált ideologémák és szerepkonstrukciók 
sajátos művelődéstörténeti - vagyis elsősorban szociális, etikai és politika-
ideológiai - kódrendszereként volt „jelen" az irodalmi diskurzusban. Több-
nyire tematikus idézetként, „szerepidézetként", s csak igen ritkán az írás-
művészet alakuló, élő hagyományaként.2 

Az esztétikai tapasztalatnak és a kulturális identitásképzésnek erre a „szét-
tartó" hatástörténetére nem könnyű tagolt magyarázatot találni. Feltételez-
hető, hogy nem kis része van ebben annak a hagyományszemléletnek, köze-
lebbről: az értelmező és értelmezett nyelv azon interakciójának, amely a 
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Németh László-életmű recepciójával kanonizálódott és prolongálódott a ma-
gyar irodalmi beszédrendben. A továbbiakban - ha vázlatosan is - a Németh 
László-recepció diskurzív összjátékáról szólok, valamint arról, hogyan olvas-
nak Németh László szövegei (esszéi), azaz milyen partitúráját adják az 
olvasói identitásképzésnek, s mindennek van-e valamilyen visszahatása a 
Németh László-hagyománnyal folytatható dialógus lehetőségeire.3 

A Németh László-olvasás hatástörténeti folyamatában jól megfigyelhető az 
emlékez(tet)és és felejt(et)és diskurzív pozíciója, ami jórészt az értelmezői 
közösségek eltérő olvasói érdekeltségével, meglehetősen éles szociokultu-
rális elválasztottságával hozható összefüggésbe. Aligha véletlenül, hiszen 
azok az identitásképző kódkonfigurációk, amelyek a recepcióban nem 
elhanyagolható szerephez jutottak, részben magának az életműnek a hatá-
sára „erősödtek meg" a történeti olvasás műveleteiben és - részben - ön-
reflexiójában. Éppen Németh László az, aki az eltérő modernség-felfogások, 
s azokkal összefüggésben, az eltérő kultúraideológiai minták értelmezői 
retorikáját még Adynál is határozottabban befolyásolta. Mégpedig nem 
annyira az anyanyelvi univerzum elvileg egyenrangú „nyelvi világainak" 
egyesítő tényezőire apellálva, mint inkább a (nemzeti) kultúra történeti 
megosztottságainak „különbségtermelő" vonatkozásaira helyezve a hang-
súlyt. Részben ennek, s a magyar szellemi élet politikai „telítettségének" 
tulajdonítható, hogy a kanonizációs műveleteket döntően nem a nyelvi 
történések esztétikai távlata határozta meg, mert azok „helyévé" a szembe-
szegülő etikai-szociális-politikai ideológiák diskurzív harctere vált. A vala-
mely irányban mindig is túlhangsúlyozott („túlkonstruált") szociokulturális 
idegenséget4 sommás, ellentétező ítéletek, gyors recepciós döntések for-
májában „írták vissza" az elemzők a Németh László-életműbe.5 A két szólam 
rendkívül erős diskurzív oppozíciója nemcsak az értéktulajdonítás eseten-
kénti (le- vagy felértékelő) szélsőségességéhez vezetett, hanem hellyel-közzel 
a közös vonatkoztathatóság és így a megvitathatóság lehetőségét is fel-
függesztette. Az olvasásmód(ok) dinamizmusát kevés kivételtől eltekintve 
„befagyasztotta" az offenzíva és defenzíva publicisztikai érdekeltsége. Talán 
nem túlzok, amikor megállapítom, mind ez idáig egyfelől az emlékezés és 
másfelől a felejtés akarása, tehát nem történésként való felfogása, az ováció és 
a pamflet műfaji hagyománya, diskurzív szembenállása határozza meg dön-
tően a Németh László-olvasást. A kérdés mármost az, vajon csak ilyen tagolt-
ságát nyújtja-e az identitásképző stratégiák, kulturális eszmények és minták 
elkülönböződésének, avagy milyen lehetőségei vannak az „átrendező" újra-
értelmezésnek? 

A Németh László-olvasók túlnyomó részének érdekeltsége abban áll, hogy 
az esszészövegekből egy szerzői-beszélői alakot konstruálhasson meg, egy 
nemcsak szellemi attitűdként, de egy erkölcsi identitásként is affirmálható 
„személyiséget". Kétség sem fér hozzá, hogy az így létrejövő szerzői alak 
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alkalmas egy „megkerülhetetlen" szociokulturális mintakép funkciójának be-
töltésére. Vitathatatlanul korának rendkívüli orientálódó képességgel, mű-
veltséggel bíró, példaadó alakja. Hozzá lehet tenni, hogy a recepcióban per-
sze nemcsak a műveltségelemek első látásra is lenyűgöző extenzivitása (többek 
között Dilthey, Spengler, Frobenius, Toynbee, Ortega, Proust, Virginia Woolf, 
általában a magyar és európai irodalmi és művelődéstörténeti régiség - és 
mondhat juk - modernség hatalmas korpusza) vesz részt az olvasói identi-
tásképzésben, hanem azok a narrációs sémák, kultúraalakító normák, tanító célza-
tosságú regulák is, amelyek a műveltséguniverzum idézett szövegeivel össz-
játékban formálják az olvasás „nyelvtanát". 

Amikor ez utóbbiakra kérdezünk rá, egyszersmind azt is gyanítjuk, hogy 
a recepció fent szóba hozott döntései nem kis mértékben függhetnek össze 
Németh László (ön)olvasásának alakzatképző mechanizmusaival, illetve azok 
többnyire nem reflektált dekódolásával. Vagyis röviden szólva annak 
„megismétlésével", ahogyan Németh László „maga" olvas. Kérdés persze az 
is, hogy mennyiben konstruálható meg ennek az olvasásmódnak valamely 
egységes normarendszere. 

Talán a leginkább szembeötlő olvasási „szokás", hogy Németh Babitshoz 
és a korai Kosztolányihoz hasonlóan a műalkotások szerzőjét teremtő indi-
viduumként képzeli el, „aki sokkal inkább létoka, mintsem részese az 
alkotásnak",6 így az életrajzi személyiség és a művekből „kiolvasott" költői-
írói szubjektum közötti különbséget lényegében sehol sem alkotja meg, 
amennyiben ezeknek az intertextusoknak a - valóságigényű - „egymásba 
olvasására" törekszik. Alapvetően ez történik például a maga nemében bri-
liáns Berzsenyi-esszében is.7 Az Ady-kánon máig uralkodó szólamait nagy 
hatással megalapozó írás néhány sora pedig így szól: „Mi azt hisszük: 
Adyról nem is kell vitatkozni. Rekonstruálni kell az ő élete költeményének 
egymásba oldódó hullámait, úgy, ahogy megírta, befeketítés vagy kimagya-
rázás kísérlete nélkül, s akkor kitűnik, hogy Ady Endre ma már történelmi 
jelenség, akinek a helyét gesztusai jelölik meg föllebezhetetlenül" (Az Ady-
pör). A Tamási-esszében az olvasás elvárásaként is tematizálódik egy 
egyéniség-fogalom: „A mi tehetség-ideálunk a múl t századból itt maradt 
»lángész« volt: az ész, amely önnön hevétől lángot vet. [...] Én tehetség alatt 
a szellemnek azt a képességét értem, mellyel kora kultúrájában alkotó 
szerepet tud betölteni" (Tamási Áron). Míg Kosztolányinak a tízes-húszas 
évek fordulójától a szubjektumról, a megértésről és az esztétikai tapasztalás-
ról való gondolkodása a nyelvi konstitúció, illetve a nyelvvel való együtt-
alkotás humboldtiánus horizontjába kerül, Németh László Babitshoz hason-
lóan mindvégig fenntartja a szubjektum nyelv fölötti fennhatóságának elvét, 
és ezzel együtt a szerzői alak és szándék elsődlegességét, reprezentativitását. 
A szöveget tehát úgy olvassa, mint a mögé képzelt személyiség adekvát kife-
jeződését, s a létrejövő értelemkonstrukció „hibáit" az értelmező nyelv 
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elvárásainak - vagyis nála inkább az értelmező személyiség belátásainak 
korrekciójával „javítja ki": „Azoknak az íróknak, akik lépést tartottak az új 
műfaji igényekkel, a fiatalságban nincs folytatójuk. A hiba persze nemcsak az 
ifjúságban van, hanem Halászban is, aki mint kritikus túl konok az igé-
nyeiben. Az egyéni és nemzeti módosulásban nem ismeri fel a rokon típust, 
kultúránknak csak magyar, máshová át nem plántálható, máshol föl nem 
fedezhető elemeit parlaginak, fölöslegesnek tartja" (Halász Gábor). Nemegy-
szer feltűnő, hogy az így értett személyiségkonstrukcióhoz „olvassa hozzá" 
a szöveget, s legtöbbször nem teszi ki azt a nyelvi történés olyan tapaszta-
latának, amelyet saját és idegen nyelv „ütközése" alakítana, s amely az 
előzetes norma felülvizsgálatára kényszerítené. Másképpen fogalmazva: 
Németh nem annyira az elolvasottban kimondottnak az interpretációjára, a 
kimondottnak és a k imondás módjának „szembesítésére", saját és idegen 
beszéd lényegében uralhatatlan interakciójára vállalkozik, mint inkább a 
lélektani-eszmei motivációiban megidézett személyhez kötődő magatartás-
minta és cselekvési program affektív applikációjára. Azaz saját olvasását 
ritkán „viszi" színre, inkább előzetes recepciós döntéseinek affirmativ narrációjá-
val szembesülhetünk. Kulcsár Szabó Ernő megfogalmazásában: „...a beszéd 
nála döntően nem valamely előre nem látható igazság létre-segítésének for-
mája, hanem egyfajta cselekvési mód. Annak a cselekvésnek az aktusa, amely 
egy felismert igazságot lehetséges hatóerőként akar az életvilágba átjuttatni. 
A Németh-esszé ezért csak igen ritkán elemző-Áf világi tó jellegű. Nem az 
anyagból kifejlő következtetés műveletei, nem a gondolat alakulásának 
folyamatai adják az írásmód uralkodó tónusát, hanem egy új helyzetre felelő, 
kész gondolat tartalmainak a megvalósítás nézőpontjából való »levilágí-
tása«. Vagyis: az identitásféltő szereptudattal szemközt a már ismertnek, a 
nem-így tudottnak a másként láttatása, az összefüggések új horizontból 
lehetővé tett átértelmezése."8 A szöveg tehát az olvasás összjátékának olyan 
ajánlatát kódolja, amelyben legtöbbször a beszélő által felismert világössze-
függések identikus utánképzésének szereplehetősége szilárdul meg. Innen 
fakad, hogy „korszak-, irányzat-, életmű-leírásainak, -megjelenítéseinek ke-
retei gyakran szinte képletszerű azonossággal ismétlődnek."9 Vagyis az 
olvasást általában nem nyelvek és diskurzusok összjátéka látszik döntően 
meghatározni, hanem a kimondott személyiség/cselekvési program „vissza-
keresése" és megítélése, ezzel együtt a saját személyiség megerősítése. Ami 
azt is jelenti, hogy Németh László nem annyira szövegeket kanonizál 
értekezéseiben, mint inkább a szövegekből „kinyerhető" szerzőket, s általuk 
ideológiai (szociális-etikai) belátásokat. Többnyire így olvassa önmaga és 
más szövegeit, s nemegyszer így olvassák mások az ő szövegeit.10 

Az előbbinél maradva ez a befogadói attitűd akkor is fölényre tesz szert, 
ha - s ez korántsem ritka jelenség Némethnél, még ha a „szakszerűség" lát-
szatát kerülendő oly képiesen történik is - az elemzett műalkotások nyelvi-
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sége/poétikája is problematizálódik az értekezésben. A korábbi példákat sza-
porítva, ez történik az Illyés Gyula című portréesszében, ahol már lényegesen 
nagyobb szerepet kap az értelmezett nyelvnek mint irodalomtörténeti össze-
függésrendnek a megkonstruálása. Az elemző elöljáróban a költő pályakez-
dését a Füst Milán-i, illetve az Erdélyi József-féle nyelvteremtő-nyelv-
közvetítő hatással hozza összefüggésbe, de az életmű értékelését mégis egy 
más természetű érveléssel alapozza meg , majd e ket tőt kontaminálja: 
„ A költői légvételnek, vagy ha úgy tetszik dikciónak ezt az elsődleges vers-
képző szerepét nem véletlenül hangsúlyozom most, amikor Illyés Gyuláról 
kell írnom. [...] Mindaz, amit Illyés első olvasásakor Berzsenyi s a latin költők 
hatásának érzünk, Füst Milánon át ért hozzá. [...] A másik hatás, amely Illyést 
tovább lendítette, már nem fűzhető ekkora biztonsággal egy névhez, s ha 
Erdélyi Józsefet említem, ez a név itt félig szimbolikus, s Erdélyi bátorí tó 
példáján kívül a népi sors és a népköltészet állandó hatását is jelenti. [...] 
Illyés Gyula inkább temperamentum, mint egyéniség. Az egyéniség nemcsak 
különös emberi változat, hanem belső kohézió, nemcsak megkülönböztető 
jelleg, hanem emberi szilárdság is. [...] Illyés Gyula, ahogy ma látjuk őt, kissé 
szétfolyó költő. [...] Nincs uralkodó indulata, nem szállta m e g egy elhatalma-
sodó eszme." Az értéktulajdonítást meghatározó személyiségképlet a szöveg 
végén aztán „visszaíródik" az Illyés-versekbe: „Az ő sorai benyomhatok; 
horpadnak, mint a bádog; nyelvének csak lendülete van, de alig valami 
szilárdsága. Verselésében is van valami bizonytalan ügyefogyottság, s ő, aki 
csakugyan naiv költő, itt-ott a nyegle műnaivitással kacérkodik. Az erős sors 
deleje hiányzik belőle." Nos, az erős sors deleje olyan - diskurzívvá nehezen 
tehető - erős elvárásnak bizonyul, amely nem kötődik argumentáltan a másik 
szöveg olvasásának próbájához. Az értelmező nyelv ident i tásképző 
„szótárának" identikusságában megőrzendő alapelemei közé sorolható. 
Az Új enciklopédia című esszé, ez az Ortega-laudáció lényegében ennek a 
szótárnak a narratív megszólaltatása, a garantált világrendező elv hiányát, az 
autoritás megrendülését panaszolja, és azokat az értékvonzatokat jeleníti 
meg, amelyek révén mégis egybeállhat és megszilárdulhat a fent említett 
személyiségképlet: „Szellem embere az, akiben ott feszeng a szellemiség 
örök ösztöne: a jelenségeket együtt, egyben látni. A szellem rendező nyugta-
lanság. A szellem nem tud belétörődni az elszórt tények halmazába, ő az 
összefüggéseket keresi. [...] Művelődésünk betegsége a szellemnek ezen a 
kényszerű világképalkotó erején rág. [...] Ortega a saját kora alaphajlamát 
keresi: a nagy metaforát, mely e kor minden úttörőjében ott lappang, az elvet, 
melyben Einstein elmélete az új irodalmi klasszicizmussal találkozik. [...] 
A legnagyobb baj, hogy korunknak nincs egy olyan erős szellemi szenvedé-
lye, mint a rómaiaknál a hellenizmus, a középkorban a teológia." Babits és 
Kosztolányi írásaival összevetve különösen élesen megmutatkozik, ahogy a 
nyelv közbejöttének, retorikai-poétikai teljesítményének taglalását rendre 
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kiszorítja, lényegében leértékeli az „identitásféltő szereptudat": „Az író m é g 
reménykedik, hogy rímek és regénykeretek mögé sáncolhatja el magát . 
A szellem embere már egyetemes érdeklődést követel magától; vállalja az 
irodalmon túli világot s a tájékozódás szorongásait. A nemes pedig m á r 
magatartás és akarat új lovagrendjébe akar tartozni, s n e m ismer privilégiu-
mot, mely a történelmi feladat és a személyes példa alól felmentené" (Új 
nemesség). 

A legkiválóbb Németh László-írások között méltán számon tartott Proust-
nagyesszé első darabja (Proust módszere) rendkívüli invencióval konstruálja 
meg Az eltűnt idő nyomában „vezérelvét", az emlékezés mechanizmusát. 
Az érvelés szerint az írói eljárásmód itt sem a nyelvben rejlő lehetőségek 
kiaknázásaként, nyelvi történések műképző hatásaként,11 hanem egy élet-
tani-mentális működésforma egyedi művészi átsajátításaként, esztétikai „át-
funkcionalizálásaként", életanyag és látásmód viszonyának átalakításaként 
jelenik meg: „Az emlékezet teremt; újjáteremti az életet, mely anyaga. Proust 
tanulmányozza ezt a bennünk dolgozó alkotót, ellesi és megnemesíti m ó d -
szerét s a kölcsönvett módszer egy párat lan remekműnek lesz optikája. 
A remekmű elsősorban módszer kérdése. Ami remekművé teszi: az egyéni-
ség, a külön, utánozhatatlan szervülés, a kristályosodás autonómiája. Proust 
az emlékezés megnemesített módszerével ezt az autonómiát olyan mérték-
ben biztosította, mint századok óta egyetlen mű sem. Míg az egész kortárs-
irodalom elszánt leleménnyel próbált a realizmus merőleges koordinátái 
közül kitörni, az ő módszere egy csapásra elvégzi a természet elemeinek azt 
a művészi átdelejezését, elvarázsolását, melyre a többiek vágyakoztak. 
Módszerével nemcsak műve önállását biztosította, hanem a gazdag anyag-
nak is új, meglepő fénytörést adott."12 Az olvasásmód ily m ó d o n szemantikai 
egységeknek („kép", „motívum") és a mentális struktúrák időbeli változá-
sainak egymásra vonatkozásaként áll elő, a jelentésképzés legfőbb érdekelt-
sége pedig abban áll, hogy a szövegbe „gondolható" világegész szociokul-
turális összefüggéseit megteremtse: „[...] A másik jelképes vonás Leonie, 
Françoise és a konyhaleány viszonya. Míg a gyanakvó ú rnő és a mintacseléd 
közt az egymást szemmeltartó szeszély és szolgálat árnyalat-háborújában a 
hajdani Versailles mechanizmusa tér vissza, a konyhaleány, aki már nem is 
egyén, hanem erkölcsi és társadalmi intézmény: Françoise erényeinek a 
szenvedő hőse. Ami az urak felé tökéletesség, a konyhaleány felé brutalitás. 
[...] Egyénekkel érintkezünk s a regényt mégis úgy tesszük le, mintha egy 
emberi Brehmet lapoztunk volna: a paraszt, a festő, a főnemes, a kokott, az 
anya stb. tökéletes és részletes természetrajzával. Mint a Divina Comédiában 
a bűnök és erények, úgy zárkóznak be a m ű köreibe teljes létszámmal a t ípu-
sok."13 Tehát döntően itt sem a nyelvi-poétikai megformáltság újraképzése 
határozza meg az idegenség „fölépítését", esztétikai megtapasztalását, ha-
nem a megalkotott világ mimetikus teljesítményének méltánylása, amelyet 
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az esszéíró a lélektani hitelesség kívánalmával kapcsol össze. Aműképződés t 
lényegében a szerzői szubjektum kompetenciakörébe utalja, s ezért válik 
ismét csak alapvető műveletté a szerzői alak megkonstruálása (Proust világa), 
amely jórészt eltakarja a nyelvi alakzatképződés diszperzióját, és újonnan 
képzett oppozíciókba, paradoxonokba rendezi el és oldja fel a műben 
megkonstruált eltérő mentális s truktúrák és diskurzusok feszültségeit: 
„Proust az átlag-felnőtt egyenes ellentéte. Ő az a gyermek, aki illúziótermő 
képességét a gyermekkor határán túl is fejlesztette; felnőtt, akiben a gyer-
mekmesék felnőttmesékké válnak. [...] A naplopó varázsvesszeje: az életre 
mohó képzelet; az asztma áldása: az intuitív érzékenység. [...] ami benne 
hódít, az éppen a dilettantizmusa."14 Az esszé legizgalmasabb passzusai 
közé tartoznak azok, amelyek - az irodalmi és zenei jelrendszerek feszült-
ségével érvelve, de végső soron a nyelv konstitutív „közbejöttét" implikálva 
- mégiscsak megkérdőjelezik az így értett szerzői alak intenciójának mara-
déktalan autoritását: „E motívumos szerkesztésnek megvan az előnye. Egy 
szonátában minden hang egymásra utal s Proustnál a motívumok révén a 
legtávolabbi részletek is érintkezhetnek; azonban megvan a veszedelme is: a 
szerkesztés bőbeszédű lesz. A motívumok miután kialakultak, kereszteződni 
akarnak, parancsolnak. Titkos arabeszkjüket az író folytatni kénytelen. Itt 
vannak, szólniuk kell, hacsak az író súlyos szerkezeti hibát nem követ el. 
A kontrapunkt leigázza az irodalmat. Helyet a Venteuil-motívumnak s a 
Venteuil-motívum valóban beköszönt s rákényszeríti Proust regényére 
Proust szonátáját."15 A hangsúlyoknak az érvelés folyamatában való ilyetén 
áthelyeződése éppen azt mutatja, hogy Németh László döntően kartéziánus 
nyelvszemlélete16 és a nyelvi történések korlátozott ellenőrizhetőségének 
általa is konstatált tapasztalata között némelykor „termékeny" feszültség 
keletkezhet. Hogy a kettő különbsége által felnyíló távlat mégsem játszik 
meghatározó szerepet az esszék hatástörténetében, annak a szerzői alak-
képzés retorikai túlsúlya lehet az oka. Ami viszont alighanem összefüggésbe 
hozható az olvasásmód egyéb identifikációs mintáival. 

Németh László (ön)megértési érdekeltsége döntően a Trianon utáni tragi-
kus szituációhoz kötődik, egy történelmi távlatot meghatározó vereség-hely-
zet felméréséhez, s az abból való kilábalás kultúraideológiai-nemzetpolitikai 
és egyéni identifikációs stratégiájának kereséséhez, s ezért sem véletlen, hogy 
a kor dilemmái, s az azokra adott válaszkísérletek egy regionális kérdező-
horizontban konstruálódnak meg. A Németh László-recepció egy része nem 
maradt adós annak megválaszolásával, hogy a fent vázolt megértési érde-
keltség és olvasási eljárás milyen identitásképző stratégiával, milyen kul-
turális kódrendszer(ek) érvényesítésével hozható összefüggésbe. Ennek a 
kérdésnek a felvetése annál is inkább indokolt, mert általa a Németh László-
olvasás máig ható (és az életművön is messze túlható) műveleteit úgy prob-
lematizálhatja, hogy közben az irodalmi ideológiaalkotást mint kulturális 

4 8 9 



s z i r A k p é t e r 

önmegértést teszi láthatóvá. „Megelőzöttségem" okán aligha szükséges 
hosszasan taglalnom, hogy az az értelmező nyelv, amely Németh László 
kiemelkedő, s korlátozottságaiban is markáns olvasói teljesítményét létrehív-
ta, sokat köszönhetett a német romantika és a szellemtörténeti iskola alkotó 
recipiálásának. Hiszen ezzel hozható összefüggésbe a individuális-organikus 
kultúra elvének, a kultúrmorfológiai-szintéziselvű gondolkodásnak a közép-
pontba állítása, va lamint a történelem individuál is komponenseinek 
keresése17 éppúgy, mint a Dilthey-féle „mentális struktúra" (tehát egy lélek-
tani alapozottságú szellem-fogalom) nyomán kibontakozó, s mindvégig 
meghatározó „művelődéslélektani" érdeklődés.18 Amivel ugyanakkor össze-
kapcsolódik a szellemi életrajzok és a tartalomcentrikus műértelmezés ural-
ma,19 vagyis egy olyan műfaji „kánon" és egy olyan megértési érdekeltség, 
amelyben az ind iv iduum értelemalkotó kitüntetettsége szükségképpen 
együtt jár a nyelv eszközszerű felfogásával. Ez utóbbit pedig megerősítette, 
hogy Németh László nagymértékben a herderi romantikus történetfilozófia 
értelmezési kódjaihoz kötődött, s kívül maradt a romantikus nyelvbölcselet 
megértési ajánlatainak horizontján. A szellemtörténeti orientáció hatásának 
tulajdonítható viszont a platonikus értelmezésmóddal való szakítás, a múlt 
integráló megértésének igénye.20 Az életösszefüggésből megérteni kívánt 
világ érdekeltsége az, ami erőteljesen összekapcsolódik aztán a herderiánus 
kultúrafelfogás alaptényezőivel és a magyar felvilágosodás és romantika 
által is „kódolt" személyiségképlettel. Eszerint a kultúra olyan indivi-
dualitás, amely a közösség teljesítményére alapozódik, a nemzetstratégia 
pedig a közösség problémafeltáró és válaszadó képességére. Az individuum 
nem más, mint a kultúraképző közösség reprezentánsa, az elitközösség tagja, 
aki identitását és legitimációját is e viszonylatban éli át, illetve e viszonylat-
nak köszönheti. E legitimáció kódkonfigurációja, modalitása részben a ma-
gyar romantikától, részben a század eleji kultúrkritikai diskurzusból szár-
mazik, része van benne az apokaliptikus hangnemnek, az utópia jövőtervének, 
a személyiség világbíró akaratába vetett illúziónak. A szerzői alak megterem-
tése és középpontba állítása mellett alighanem éppen ezeknek a tematikus és 
modális összetevőknek van kitüntetett szerepe a Németh László-olvasásban. 
Másfelől pedig azoknak a - szöveg „felhívásstruktúrájában" jelentkező -
„hézagoknak", a beszéd vonatkoztathatóságát nemegyszer meghiúsító 
metaforikus talányoknak, vágymegjelenítő passzusoknak, amelyek nem 
minden esetben segítik a szöveggel folytatható értelemképző dialógust, 
inkább a kultikus beszéd „ismétlésre" hajlamos retorikáját erősíthetik: 
„Nagy magyar költő csak az lehet, aki a magyar eredetiség medencéjéből 
meríti a maga eredetisége korsaját" (Népiesség és népiség); „S csodálatos 
öncélúságában és öntörvényűségében mégis a tehetség fejezi ki a fajt. 
Kifejezi, mert nagy világevő mohósága hamar kiválogatja a tömény ízeket, a 
mély jelentéseket, a típusembereket s ezekkel egyre több fajiságot is. Beszélni 

4 9 0 



o l v a s á s m ó d é s ( ö n ) m e g é r t é s 

akar, és kevés neki a szótár, és fukar a mondattan. [...] Arcokat akar megmu-
tatni, s megleli a száz arc helyett állókat, az egész fajért beszélőket" (Faj és iro-
dalom). A visszakereshetetlen fogalmiság és a hullámzóan következetes 
retoricitás részben megengedi, hogy a szöveg ilyen értelemben vett „üres 
helyeibe" hasonló önkényességgel és affektív attitűddel „beleolvashassa" 
önmagát az olvasó (nem véletlen tehát, hogy a recepció egy része mintegy 
„ismétli" a Németh László-esszék dikcióját, kihagyásos érvstruktúráját, a 
lélektani motiváltságra visszautaló alakzatokat), másrészt viszont a szöveg 
által megalkotható olvasói identitás mégis erősen kötött, mer t az azt konsti-
tuáló szociokulturális kódok, diskurzusok meglehetősen polarizáltak és kor-
látozottak.21 Ez pedig többnyire az olvasói azonosulás vagy elutasítás ellen-
tétes válaszlehetőségeit hívja elő, amint az a fogadtatás diskurzív kétosz-
tatúságában meg is mutatkozik. Az előbbi a távolság távlatának hiányát, az 
utóbbi a „túlkonstruált" idegenség jegyeit mutatja. 

Németh László hatásának oka részben abban a megértéstörténeti foly-
tonosságban lelhető fel, amely a felvilágosodás és romantika óta művelődési-
politikai funkcióként tartja fenn a közösségéért többirányúan felelős, prog-
ramadó „szellemi ember" pozícióját, s azt egyes távlatokban „szilárdnak" 
tekinthető szociokulturális kódok mentén (újra)stabilizálja. Hatásának egyide-
jű hiánya pedig abban a hatástörténetében, amely egyrészről a nyelviség kon-
stituáló elvét számon tartja ugyan, de annak másodlagos szerepet szán, más-
részt a kultúrák antropológiai értelemben vett lényegi komponenseit n e m 
annyira azok temporalitáson nyugvó teljesítményéhez, mint inkább az eredet 
meghatározottságaihoz köti.22 Az előbbi a kortársi irodalmi horizonttal való 
dialogikus értelemképzés lehetőségeit csökkenti, az utóbbi pedig a recepciós 
döntéseket a politikai-ideológiai kontextusok függvényeivé teszi. S mind-
kettő hozzájárul ahhoz, hogy Németh László esszéi ma nem tekinthetők az 
interkanonikus olvasás eseményeinek. Vagy más szóval: fokozottan ki vannak 
téve a kulturális felejtés - ez esetben háládatlan - folyamatainak. De hát a 
múltat talán nem is megmenteni, legfeljebb alakítani van esély. 

1 „Azt, hogy Magyarországon több mint 
négy évtizeden keresztül a nemzet érdekeit 
semmibe vevő politika uralkodott, Németh 
László a magyarság sorskérdéseivel foglal-
kozó írásainak most megjelent kötete egy-
magában is igazolhatná." GÖRÖMBEI And-
rás, Sorskérdések (1990) = Uő, A szavak értelme, 
Bp., 1996, 114. 

2 Ez utóbbi esetben Németh László 
regénypoétikáját illetően leginkább Szilágyi 
István Kő hull apadó kútba című regényére 
lehet gondolni. 

3 Itt inkább csak a Néme th László-olvasás 
„archeológiájának", d i skurz ív összetet tsé-
gének némely vonását érinthetem, a szerző 
nyelvszemléletének tüzetes jellemzését, vala-
mint az esszék textuális összetettségének, 
tropológiájának vizsgálatát mellőznöm kell. 

4 Ady, noha a honi polgárságról alkotott 
lesújtó véleményének nemegyszer h a n g o t 
adott, mégis alkalmassá vált arra, hogy a 
radikális polgári elit, a „második reformnem-
zedék" szimbolikus f igurájává avassa. Majd a 
két világháború közötti korszaktól kezdve 
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mindmáig a kulturális kódrendszerek meg-
osztó-kisajátító stratégiáinak „képződményé-
vé" vált. Ezzel magyarázható, hogy az Ady-
versek poetológiai összetettségének esztétikai 
tapasztalata ugyan nagymértékben háttérbe 
szorult a nyelv és kultúra interakciójában, a 
„szerző-alak" mégiscsak „interkanonikus-
nak" bizonyult. Németh László viszont egy -
elgondolt formájában - lényegében soha meg 
nem valósult, alternatív-utópisztikus reform-
elit szellemi kezdeményezője maradt , akinek 
emlékezetét sokkal erőteljesebben veszélyez-
tette az a diskurzív kiszorítás, amelyet kul-
túra-programjában - ellenkező irányultsággal 
- maga sem mellőzött: „Németh László a pol-
gárság kultúrateremtő, fölismerő és megőrző 
képességével szemben bizalmatlan, kicsinylő, 
majdnemhogy ellenséges. " NÉMETH G. Béla, 
Németh Lászlóról - az „Utolsó széttekintés" alkal-
mán = Uő, Századutóról - századelőről, Bp., 
1985, 460. 

5 „Szépírói művei fogadtatásának hang-
zatára is mindinkább rávetült az esszéi által 
kiváltott vélekedések pro és kontra kardos-
dárdás harci zaja." NEMETH G. Béla, i. т . , 
454; „Annak azonban, hogy a munkásságából 
kirajzolódó szellemi maga ta r t á s egymást 
kizáró szélsőségekre ragadtatta a recepciót 
(vö. kultúrpublicista vagy bölcselő, egy fél-
gyarmati nép ideológusa vagy husserli érte-
lemben vett világnézeti filozófus), nyilván-
valóan nemcsak az életmű belső szerkezeté-
ben van a magyarázata. Oka ennek az is, hogy 
az esszéisztikája középpontjában álló kér-
dések tekintetében máig igen megosztott a 
befogadás." KULCSÁR SZABÓ Ernő, A 
kultúrkritikától az etnikumvédelemig (Németh 
László: Sorskérdések), BUKSZ, 1991/Ősz, 328. 

6 BÓNUS Tibor, A kritikatörténet lehetőségei 
(elméleti vázlat), It, 1998/1-2. sz. 

7 „Berzsenyinek a költészet metrumos 
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