
R O H O N Y I ZOLTÁN 

A klasszicista kánon revíziója és a monológlíra* 

„Das ächte D i v i d u u m ist auch 
das ächte I n d i v i d u u m . " 

(Novalis) 

1. Ha megnyilatkozásaink kommunikat ív eredményességének egyik alapfel-
tétele a beszédszituáció pragmatikájának való megfelelés, akkor ez az ön-
magát m o n d ó szöveg eleve paradoxnak tűnhet, ugyanis az aktuális iroda-
lomtudományi kérdésfeltevések halmazából egyszerre kettőhöz is kapcsoló-
dik, mottójával pedig tudatosan transzcendálja a címben lehatárolt korszelet 
olvasatának „szoros történeti" modelljét. így azután saját szituációját kény-
szerül előzetesen megteremteni, hogy legalább vázlatszerűen megfelelhessen 
azoknak az elvárásoknak, amelyeket az alakulástörténetet átható kánonkép-
ződés, a dialogicitás elvétől alapjaiban megingatott monologikusság, szű-
kebbről ped ig a drámai monológgal rokon lírai beszédmód hermeneu-
tikájában érdekeltekben a cím (mint előrejelzés) révén keltett. 

Miben rejlik a kérdésfeltevés lényege? Mi a viszony a vizsgálat horizontjá-
ba került - történetileg relevánssá a kánonképződési folyamat által avatot t -
anyag tanúsága és az i rodalomtudományi diskurzusban kiemelten kezelt 
kérdésirányok között? Indokolt-e, legitim-e a régi századforduló körüli filo-
zófiai és esztétikai-poétikai reflexió énszemléleti következményeit a d rámai 
monológ beszédsajátosságaival kapcsolatba hozni? Alakelméletileg ennek 
milyen válfajaival kell számolnunk? Önálló- és hagyományteremtő-e a 
monológszerűség líránk múl t századi klasszikusainál, s értelmezhető-e a 
horizontelvűségen túl, a gondolkodásrendszerben 1 bekövetkezett á trendező-
dés következményeként? - nos, ezek lennének a cím sugallta s most már 
hipotet ikusan megelőlegezett problémák, amelyek közül az elsőre nyi lván 
azonnali választ kell adnom. 

írásom azt kívánja (érvelve) valószínűsíteni, hogy (1) я drámai monológ ön-
reflexivitása, belső dialogicitása - a hjelmslevi és az ehhez visszanyi'dó neoretorikai 
jelfelfogás értelmében - tartalomfonna típusú viszonyba állítható a posztkantiánus 

* í rásunk a 70 éves Bécsy Tamás tiszteletére rendezet t pécsi konferencián (Szituáció - 1998. 
szep tember 25.) e lhangzott e lőadás bővített változata. Felvázolás jellegét az magyarázza , hogy 
igazából a Romantika-szemléletünk mai kérdéseihez c ím alá vonható gondola tmene t egyik össze-
tevője vagy elágazása, s ekként szorosan összefügg a fenti cím alatt megjelent t anu lmánnya l 
(vö. Literatura, 1998/3.). 
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reflexióstruktúra énszemléleti következményeivel, s (2) a líra elkerülhetetlen dialo-
gizációja e hagyományosan drámához kötött beszédmód intertextualitásában jelöli 
(3) a klasszicista kánonnak mint szabályrendszernek a megbomlását. Az önmagára 
visszareflektált szubjektum képzetének a lírai műnem értelmezésében betöltött 
szerepe2 mindenesetre erősen kitünteti magát az alapkérdést, a nyelvhasználatban ki-
mutatható elmozdulások viszont nem kezelhetők a kanonizált értékrend teljes taga-
dásaként. Magának a kánonnak - szövegkorpuszként és nyelvként való - le-
váltása természetesen sokkal tágabb kontextusban értelmezendő, a Jaußtol, 
Gumbrechttől vagy G. Bucktól3 feltárt „történetiesülésen" tűi a nemzeti ká-
nonok áttöréséig, s annak a figyelembevételével, hogy Herder, sőt Humbold t 
is a teljesen kifejlett nyelv(ek) írásbeliségében is gondolkodott . Ez persze 
annak a belátását eredményezi , hogy a fáziseltolódással sújtott i rodalmak 
szinte szükségszerűen törekszenek a teljes retorikai-poétikai rendszer meg-
valósítására,4 s így funkcionális szinten keveredik a megvalósí tandó rendszer 
kulturális szükségletéhez kapcsolódó norma a reflexió önmozgásából és a 
szövegköziségből fakadó impulzusokkal. 

Költészettörténetünk XIX. századi, Arany János életművében egyfajta szin-
tézishez érő szakasza jellegzetesen e kettős mozgás interferenciájaként írható 
le, s a művek és életművek értelmezéstörténete is többnyire e tengely mentén 
oszcilláló görbét mutat . A fentebb stíl eszményéhez (s az ezt adekvátan meg-
testesítő nyelvi magatar táshoz és műfajokhoz) , majd a Vörösmarty-féle 
romantikához kapcsolható elvárások és normák úgyszólván alig rögzülnek, 
hogy mintegy azonnal megkérdőjeleztessenek a hatásszorongás jegyében is 
dialogizáló művek 5 és a kritikák szintjén, ami maga az i rodalom történésének 
értelmezésre váró jelensége. A Csokonai- és Berzsenyi-opusz Kölcsey-féle 
önmagán-átdolgozása lírájában és kritikai felülvizsgálata a recenziókban - s 
ezzel az „érzés" és „kiömlése", „reflexió" és „ tanul tság" kölcsönviszony-
ként érvényesülő gyakorlata és normája - kínálja a legtanulságosabb és leg-
összetettebb kánonképző alakzatot, de nem feledhetjük Katona rejtett pár -
beszédét sem Csokonaival, a Vörösmartyét Berzsenyivel, a Petőfiét Vörös-
martyval vagy az Aranyét úgyszólván a teljes hagyománnyal , benne hang-
súlyosan Berzsenyi és Kölcsey ún. létösszegző-időszembesítő, vagy - m á s 
perspektívából - önmegszólí tó verseivel.. . A klasszicista hagyománnyal és 
gyakorlattal való szembesítődés immanens és explicit mozzanata mégis egé-
szében azért kínálhat több tanulságot, mer t e hagyományban bizonyos érte-
lemben a prekant iánus racionalizmus vagy empir izmus, az univerzálgram-
matikai vagy szenzualista nyelvfelfogás, a történelemnek történetekként 
való reflektálatlan felfogása és a normativitását csak a német neoklasszi-
kában fellazító poétika episztemikus inkarnációja szemlélhető. Lebontása 
ezért is minősül a korszakváltásnak olyan nagy hatású szerzőknél, mint Jauß, 
Foucault vagy Reinhard Koselleck. E „du rva" általánosítással természetesen 
csak annyiban azonosulhat bárki, amennyiben belátja, hogy a korszak maga 
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is „él" a dichotomikus-tipológiai modell heuriszt ikus előnyeivel, Schiller 
ped ig - hiszen nyi lván róla van szó - megkerülhetetlen lesz a további gon-
dolatmenetben. 

2. A klasszicista kánonhoz való - értékelvűnek nevezhető - igazodást és vele 
egy időben a kánonnak mint nyelvnek és poétikának a revízióját három inter-
aktív alakzat felvillantásával jellemezném, hogy a kimozdítás olyan közös 
elemeire figyelmeztethessek, amelyek analógiája va lamiképpen a d rámai 
monológ szaggatottságában, belső, pólusok közötti beszédirány-váltásaiban, 
a drámai szituáció indokolta emotiv funkciójú vagy tisztázó-összegző stb., 
leginkább performatívnak nevezhető beszédfajtában rejlik. A drámai mono-
lógnak nyilván arra a típusára gondolok, amely a figura belső vívódásait 
tárja fel, de nem feledhetjük a dominánsan érzelmi, filozófiai, etikai állásfog-
lalást kifejezőt sem. A drámaelmélet Bécsy Tamás-féle fogaimiságában a gon-
dolatmenet számára kiaknázható éppenséggel az lesz, h o g y „ . . . a monoló-
gokként elhangzó szövegrészeknek ugyanaz a drámaelméleti törvényszerű-
sége, mint a dialógusoknak: tartalmak közötti viszonyokat jelenítenek meg. 
Csak ekkor ezek a tartalmak n e m két ember közötti viszonyok, hanem egyet-
len ember benső tartalmának különböző részei közötti viszonyok."6 A pólu-
sok közötti ide-oda mozgás és váltás, a beszédpozíciók egymásnak feszülése 
ugyanakkor más, mélyebb és elvontabb értelmezési háttér előtt is szemlélhe-
tő: az énszemlélet reflexiós filozófiai összefüggéseinek és a monológnak mint 
nyelvhasználatnak az összekapcsolhatóságához, s így ahhoz a döntő mozza-
na thoz érkezhetünk, amelyre - a posztkantiánus tapasztalati helyzet „kor-
szakjelölő, globális igényének" való megfelelésként - másut t csupán hipote-
t ikusan utalhattam.7 

2.1. Kölcsey Csokonai- és Berzsenyi-recenziója, bizonyos értelemben kriti-
kai paradoxonként , egyaránt a zseni-fogalom normatív alkalmazásával 
kísérletezik. Az előbbi fogyatékosnak minősül, hiszen nála „az érzés nyelve 
tanulva van", az utóbbira viszont az jellemző, hogy „Az ő legjobb darabjai 
közt nincsen egy is, mely reflexiónak következése volna, m i n d e n csupa érzés, 
m i n d e n csupa fantázia, ifjúi erő, ifjúi lángolás. . ." , ám „ . . . a regula még in-
kább tartozik a geniere, mint m á s akárkire: mivel jó és rossz igen gyakran 
ugyanazon forrásból erednek". Az értelmezéstörténet szokott eljárásait mel-
lőzve8 e két helyet Schiller naiv-szentimentál is ellentétpárját kiaknázva 
szembesíteném: az igazi zseni túláradó érzésvilággal jellemezhető, ez tehát 
n e m elsajátítható (Csokonai Bürger felől nézve!), viszont n e m is azonosítható 
a schilleri értelemben vett szentimentálissal, akinél az érzés már mindig reflek-
tált (Berzsenyi)! Tagadhatatlan mégis, hogy Berzsenyit a bírálat e bevezető 
passzusai zseniálisként állítják elénk - ahogy azt a megbírált költő azonnal ki 
is aknázza válaszában - , a legjobbként felsorolt művek között pedig ott az 
Életfilozófia, s ez alig-értelmezhetővé teszi a reflexiónélküliségre építő karak-
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terizálást. Csetri Lajos joggal idézi a kortársak között okozott zavarodást pél-
dázandó Szemere Tudósítását - a kiváló érzékű és tudású barát ugyanis A kö-
zelítő tél természeti kódú felütését szentenciaszerű konklúzióba torkolltató 
zárlattal példázza a Berzsenyi-vers reflexiós jellegét!9 A reflexió hiányára tett 
utalás ezek szerint sem a Schiller-féle, bölcseletileg alátámasztott és súlyos 
konklúziókkal járó reflektáltság fogalmi tartalmával, sem a közkeletű „gon-
dolatiság" képzettel nem azonosítható. Előrevetített utalásként gondat lan 
szövegezést képviselne tehát ez a kitétel, s így az episztolákra volna értendő, 
ahogy Csetri Lajos valószínűsíti?10 Nincs esélyünk valami mélyebb, a reflexió 
és a nyelv természetébe bevillantó intuíciót feltételezni itt? 

2.1.1. Az 1812-14-es évnek, vagyis a Berzsenyi-opusszal való teljes értékű 
szembesítődés időszakának a versterméséből a Géniusz száll és az Elfojtódás 
hatástörténete jelzi a kanonizálódást, mégpedig valami saját és történetileg új 
hang érvényesülése értelmében. Ha ezt a látleletet 'vallomásos énlíra ' érte-
lemben summázzuk , s a klasszicista kánon ódai, elégiái, dalszerű stb. -
vagyis műfaji lag kodifikált, fölstilizált, egynemű1 1 - beszédmódjával szem-
besítjük, érzékelhetővé válik a kánonrevízió mozzanata (ráadásul éppen a 
zseni-képzet mentén), ám valamiről megfeledkezünk. Arról ugyanis, hogy a két 
vers közös mozzanata a verszárlatbeli beszédpozíció-váltás: a konstatív meg-
nyilatkozásokra szinte „metanyelvi" értelemben visszacsapnak a perfor-
matívok, a leíró közlés önmegszólításba, a beszélőre való visszakérdezésbe 
vált át. S ha ennek a posztkantiánus reflexióstruktúrában látjuk a teljesen 
kifejlett analógiás előzményeit , akkor Kölcsey Kant-excerptuma és -hivat-
kozásai révén a közös forrásvidék filológiai a rgumentumával is számolha-
tunk. A belső beszédpozíciók jelölt szembesítése - az önmagára visszareflek-
tált én osztottságának metaforájaként - mintha máris a „Div iduum" jegyé-
ben allegorizálná az én összetevőit, némiképpen megelőlegezve a későbbi 
Kölcsey-líra összetett beszédnemét (lásd például a Vanitatum vanitas beszélői, 
modalitásbeli rétegzettsége stb.). 

Novalis nevezetes Fichte-Studien c ímű bölcseleti m ű v e (1795/96) értelmezi 
át radikálisan a reflexió jelentését, miután az már Kantnál sajátos jelentőség-
re tett szert. A tiszta ész kritikája abban az értelemben reflexív jellegű, hogy -
a transzcendentalitás lényegéből fakadóan - nem a dolgokra, hanem a dol-
gok megismerhetőségére, a tapasztalat lehetőségfeltételére reflektál, azért 
hogy azt az appercepció transzcendentális egységében, a Bewußtseinban 
ragadja meg. A posztkant iánus tradícióban ezért reflektálni azt jelenti, hogy 
a megismerés tárgyán túlmenően magára a megismerési folyamatra, s ezzel 
annak alanyára „csatolódunk vissza". A „szentimentális" schilleri - az érzés-
nek mindig már reflektált voltát rögzítő - meghatározása maga is ehhez az 
episztémét megalapozó gondolatmozgáshoz kapcsolódik, ezt az alapstruktú-
rát tematizálja12 esztétikai-tipológiai értelemben; Kölcsey így teljes joggal ne-
vezheti meg e korszakát schilleri terminussal a nevezetes önéletrajzi levél-
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ben. Magának Kantnak persze m e g is kell állnia a transzcendentális én szint-
jén, ez ugyanis már kívül esik a szemléleten, s így az értelem számára m e g -
ragadhatat lan. Fichte viszont ezt a tiszta Ich-et teszi meg filozófiája alapjául, 
mégpedig önnön korlátozóját, a Nem-ént tételezőként - s ez maga a reflexiós 
struktúra, a tudat és az én szerkezete. Az önmagának folytonosan ellentettjét 
tételezni kénytelen öntudat ezzel végtelen mozgás színterévé lesz, az objek-
tum és a szubjektum egysége - Novalis értelmezésében - filozófiailag így 
megvalósí thatat lan. Mérvadó fi lozófiatörténeti interpretáció szerint1 3 e 
novaiisi bölcselet a kora romantika legizgalmasabb teljesítménye, b izonyos 
értelemben a Hölderlinénél is mélyebb,14 ugyanis a kopula - mint az ítélet 
középpont jában álló, azonosságot biztosító elem - funkciójából ki indulva 
ahhoz a tézishez jut, hogy az ítélet mögött ott áll a lét, a végső azonosság, 
amelyet elhagyunk, azért hogy ábrázolni tud juk . A tudat m a g a is sajátos lét 
azonban, nincs tőle elzárva tehát a lét - sőt, képet alkot róla. Ez a képalkotási 
tevékenység a reflexió novaiisi értelme, a megfordí tás megfordí tása - egy má-
sodlagos reflexió - révén pedig a lét ábrázolhatóvá válik. így lesz tehát a művé-
szet feladata a lét ábrázolása - a szimbólumban, amelynek a kimeríthetetlen 
érzéki telítettsége a gondolati lag átfoghatat lan ábrázolásának egyetlen esé-
lye - , a filozófia ugyanis bebizonyította erre való képtelenségét! 

A reflexió ezek szerint - legáltalánosabb és a korváltás szempont jából 
egyúttal legproduktívabb, legsajátosabb értelmében - n e m pusztán kategó-
riák és szemléletek sémák által közvetített egységének a „folyamata", n e m 
azonos a gondolkodással, h a n e m annak különleges fajtája, ket tős „használat-
ban" pedig a művészet lehetőségfeltétele is. A „megfordí tás megfordí tása" 
ugyan tükörmetaforikája révén feloldani látszik a gondolati mozgás bonyo-
lult összetettségét, nem feledhetjük ugyanakkor, hogy amit másodlagos ref-
lexió tárgyává tesz a tudat (hogy művészet születhessék), az a fentiekben 
leírt Satz-Gegensatz s t ruktúrában rögzített. A szimbólum(ok) által lehetővé 
váló vi lágmegragadás előzetese ez - a többpólusú szerkezet ezért a művész i 
beszéd fogalmához szükségképpen tartozik hozzá. Novalis Mono/ogjának 
nyelve, ez az önmagával törődő, a dolgokat maga mögött hagyó nyelviség a 
homogeneitást nélkülöző tuda t koncepciójával együtt gondo landó el; sőt, 
Hölderl innel rokoníthatóan, akaratunktól független működéskén t ér telmez-
hető a novaiisi megfogalmazásban! Ha ped ig akarati tényezők - művésze t -
közreműködésével szólal m e g ez „a nyelvtől ihletett" beszéd, m a g u k e 
tényezők ugyan milyen énközpontra vonatkoztathatók vissza?1 5 

Ez az értelmezési szint bizonyos, hogy intuitíve sincs jelen a kortárs ma-
gyar értekezői horizontban, a költői gyakorlat viszont revelálni látszik a fichtei 
típusú reflexiós struktúrával analóg nyelvi mozgást. Mindenesetre meg kell m é g 
jegyeznünk, hogy a novaiisi gondolkodás rekonstrukciója meggyőzően 
hozta felszínre a reflexiós s t ruktúra mögékerülhetetlen ide-oda mozgásának 
(Hin und her Direction) énszemléleti következményeit: a pluralizálódás, az 
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Énnek önmagában sokféle ént rejtő végtelen sokarcúsága számtalan idézhe-
tő novaiisi aforizmának adja tárgyát. S n e m árulkodó, hogy a Monolog16 a 
Fichte-stúdiumok után született, s a nyelv önmagára i rányuló mozgására va-
ló ráismerését éppen e cím alá foglalta? Tételesen azt m á r (a reflexiós filozó-
fiai hátteret mélyen ismerő) nyelvbölcselő Humbold t fogja állítani, hogy a 
magános beszéd is dialógus. . . 

Ha innen nézzük tehát Csokonai és Berzsenyi utáni líránk beszédpozíció-
kat elbizonytalanító alakzatait - s e téren gondoljunk mos t csak Kölcsey tízes 
évekbeli és 23 körűire stabilizálódó műfa j i kísérleteire (románc, ballada, nép-
dal-tónus, archaikus történetszemlélet felvétele, salamoni szerep vagy kom-
mentár többszörös beszédpozíció-váltással, Zrínyi-szerepek) - , e lmondha tó 
Borbély Szilárddal, hogy a befogadói hor izont olyan váltását célozzák, mely 
már kénytelen feladni az egyneműségre hangoltsággal együtt ennek passzív 
és didaxisra kondicionált szerkezetét is.17 Egyúttal hangsúlyoznunk kell azt 
is, hogy szó sincs itt már a retorikai é r te lmű iróniáról, vagyis a más nevében 
való beszéd alakzatáról, h a n e m az eltávolítás schilleri mozzanatával együt t -
ha úgy tetszik, a monológ beszédmódjának jegyében elvárható - én-metafo-
rának, én-allegóriának az emotiv/ intel lektuál is reflektivitásáról. 

2.2. A k á n o n revíziójának - talán é p p e n az „újraíró" szöveg kanonizálat-
lansága miat t - kevésbé emlegetett interaktív alakzata az a „polémia", me-
lyet Katona József Idő c í m ű versének Csokonai időszemléletével és ennek 
versszerkezeti funkciójával, közvetve világképével folytat. Az Újesztendei 
gondolatoknak az egyetemes elmúlás „katalógusát" felvonultató s a „ N e m le-
het jelenvaló, / Csak múl t s jövendő pon t lehet t ebenned" racionalista tézisé-
ben összegződő bölcseletével s szinte hűvösen konstatáló modalitásával Ka-
tona tragikus, Horváth Jánossal szólva: hamleti töprengést , „súlyos, tömör, 
paradox" reflexiót állít szembe, a szó nyelvileg is megvalósuló fichtei értelmé-
ben. Tézisek és ellentézisek követik egymás t - „Idő! Jelenvaló / létei: de múlt 
s jövő / csak semmi. Há t van-é / kedves közöttök egy? Jelenvaló; jövő - / 
múlt: semmi, s létei. A / h á r o m csupán tehát / kettő? - Ho l itt enyém? - a „je-
lenvaló létei" semmisnek minősül, a mú l t s jövő „abroncsba" nem haj tható, 
így „nincs remény", hogy azután a jövő olyan ígéretet „öntsön" a jelenre, 
amilyet a mú l t nem váltott be . . . Maga a múl t is egyszer „dicső", ma jd „se-
tét", s épp ennek a szintézise a „reményem elvakúlt" t ragikus önkép. A vers 
sokkal inkább az idő formálisan is szubjektivizált elgondolása, monológsze-
rű közlésrögök görgetése,18 mintsem a szubjektum olyasféle poetizált mitoló-
giája, amilyet Szili József emleget a hit-remény-szeretet, illetve a remény s emlé-
kezet Kölcseytől Aranyig érvényes „ ideologikumaként" . 1 9 Persze oka van 
annak, hogy erre kellett asszociálni, ugyanis a Szent Pál-i háttér mellé e kor-
szeletben biztosan oda kell állítani az időiség bölcseleti reflexióját éppenség-
gel Novalisnál, aki a lét felé nyitott /receptív, s a reflexív folyamatban szük-
ségszerűen veszendőbe m e n ő „érzést" (Gefühl) az „emlékezettel", az ezzel 
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ellentett „kiegészítésre hajtó erőt" (Ergänzungstrieb) a „reménnyel" azono-
sítja. Előbbi révén az Én önmagán kívül létezik (Außer-sich-Seyn-beim-
Seyn), azaz mintegy „előtételezett", az utóbbi viszont „utótételezi".20 „ A szub-
jektum saját függőségét múltként, léthiányának betöltésére való törekvését 
jövőbeniségként ragadja meg."21 Az énállapot így „lebegés" a végletek 
között , s maga a jelen valamiféle „differenciál" a relatív lét és a relatív nem-
lét között . . . Manfred Frank analízisének a további követése kívül esik e mos-
tani értelemösszefüggés-keresésen, azt még ide kell azonban kapcsolnom, 
hogy a múlthoz a tér, a jövőhöz a tulajdonképpeni időiség dimenziója társul 
Novalisnál, vagyis Koselleck metatörténeti kategóriáinak (tapasztalástér és 
elváráshorizont) a forrásvidékénél vagyunk! Hogy ennek mi az á t fogóbb mo-
dernségértésbel i hozadéka , arra a posz tkan t i ánus tapasztalat i helyzet 
hermeneutikai megközelítése rendjén utal tam már,22 s az utóbbi évek mo-
dernség-kutatása n e m habozott e kosellecki kategóriák alkalmazásakor. így 
azután az az interpretációs eredmény sem mellőzhető, mely szerint a tudat 
mint reflexiós s t ruktúra „Hin u n d her Direction"-ja éppenséggel a „lebegés", 
vagyis az időiség mozzanatában nyeri el a maga teljességét.23 

Nos, Kölcsey s az időstruktúrákat tematizáló Katona beszédmódjának az 
értelmezésekor figyelmen kívül hagyhatjuk-e ezek után a reflexiós filozófia 
horizontján felvázolódó összefüggéseket? 

2.3. A nyelv lebírhatatlan kiáramlását - implikáltan: tudatelőttiségét - és 
költészetteremtő erejét diagnosztizáló novaiisi Monolog dramaturgiai inver-
zeként fogható fel Katona József nevezetes tézise az Ilka-bírálatból. E mono-
lóg-legitimálás - a drámai alaknak önnön indulata ellen meginduló nyelve - egy-
szerre fogadja el a nyelvileg létező belső megkettőződését , mint ami a sajátos 
nyelvi működést indokolja, s szűkíti le ennek érvényességi körét egy megha-
tározott pszichikai állapotra. Tény mindenesetre, hogy Bánk híres I. felvonást 
záró monológja a század önmegszólító beszédmódú verseinek archetípusa 
is, de magáé a lírai monológé is abban az értelemben, hogy a befogadói hori-
zonton szinte máig hatóan a szaggatott, beszédszerű blanc verse formálisan lezá-
ratlan, „lekerekítetten" áradásához szokás kapcsolni a monológszerűséget. 
Ebben az értelemben emlegetjük például a Gondolatok a könyvtárban emotiv 
funkcióval áthatott , félreismerhetetlenül vörösmartys monológszerűségét, 
holott A Pesti Magyar Társasághoz Berzsenyijével való dialógusában éppen-
séggel az ellenpólusok közötti feszített térben veszti erejét a niklai poéta kon-
statív és didaxistól sem mentes dikciója. Ezzel szemben a monológlírának e 
reflexiós s t ruktúrában gyökerező, s annak kényszeres mozgásától diadalma-
san elszakadó belső - beszédpozíciók és perspektívák váltásában megtestesülő -
„ többszólamúsága" Vörösmarty költészetének éppenséggel a csúcsteljesít-
ményei t (Az emberek, A vén cigány) is jellemzi, akárcsak Az örök zsidó Arany 
Jánosának számos nagy versét. 
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Alighanem azt kell belátnunk, hogy a reflektáltság fentiek szerinti mozza-
nata oly mértékben járja át a lírai beszéd közegét, amilyenben az a műfa jok 
klasszicista rendszerére érvényes nyelvi szerepek meghaladására képes. 
N e m véletlen tehát, hogy a romant ikus líra a költemény és a beszélő pontszerű 
nyelvi horizontjával a „világot" szimbolizáló dal műfajában talál önmagára , 
s jut a legmagasabbra. 

1 A fogalmat - noha egyébként számos 
ponton nem értek egyet a szerzővel - Michael 
Titzmann értelmében használom: valamely 
korszak, kultúra gondolkodásrendszerét a gon-
dolkodásstruktúra (gondolkodási kategóriák, 
szabályok, a valóság szerkezetére vonatkozó 
„bázisposztulátumok" alkotta kijelentéshal-
maz) és a tudásrendszer (a kulturális rendszer-
hez tartozók által igaznak tartott propozíciók 
halmaza) együttese képezi. (Vö. М. TITZ-
M A N N , Skizze einer integrativen Literatur-
geschichte und ihres Ortes in einer Systematik der 
Literaturwissenschaft = Modelle des literarischen 
Strukturwandeins, szerk. IDEM, Tübingen, 
Niemeyer, 1991, 395-439. Szorosabban lásd a 
7. és a 12. paragrafusba foglalt fejtegetéseket.) 
- Itt summázot t fogalmi részapparátusából a 
propozíciónak az a kitágított értelme kérdő-
jelezhető meg, amely szerint az implikált p. 
összege adja valamely szöveg jelentését: e 
megközelítésben egyrészt a jelentésnek szö-
veghez kötött invariánsként való felfogása, 
másrészt a metaforikus struktúrának dekódol-
hatóként (és változatlanként) való tételezése 
érhető tetten. Tetézi a nehézségeket, hogy e 
propozíció fogalomra roppant nagy szüksége 
van a Titzmann-féle rendszerelméleti meg-
közelítésnek, rendszerük megváltozása jelöli 
ugyanis a korszakváltást! 

2 Erre vonatkozóan közelebbről lásd 
KULCSÁR SZABÓ Ernő nagy elméleti hátte-
ret mozgósító újraértelmezését: Költészet és 
dialógus - A lírai művek befogadásának kérdésé-
hez, Literatura, 1997/3, 256-269. 

3 L. Hans Robert JAUSS, Ästhetische Nor-
men und geschichtliche Reflexion in der 'Querelle 
des Anciens et des Modernes' - Parallèle des 
Anciens et des Modernes en ce qui regarde les Arts 
et les Sciences, par M. Perrault de l'Académie 
Française, München, 1964, 8-64. - Günther 
BUCK, Literarischer Kation und Geschicht-

lichkeit, DVjs, 1983/3, 351-365. - Hans Ulrich 
GUMBRECHT, „Phoenix aus der Asche" oder: 
Vom Kanon zur Klassik = Kanon und Zensur. 
Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommu-
nikation II, szerk. Aleida u n d Jan ASSMANN, 
Wilhelm Fink Verlag, München , 1987, 
284-299. 

4 A problémakör rendkívül alapos kör-
benjárását - s ennek révén a klasszika fogal-
mának a rétegzését - lásd: CSETRI Lajos, Nem 
sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok, 
Szépirodalmi, Bp., 1986, 27-42. 

5 Harold Bloom terminusának alkalmazá-
sa azt is sugallni kívánja, hogy kánon fogal-
munk egyszerre t a r ta lmazza / impl iká l ja a 
művek szintjén megragadható - továbbírás, 
átírás, idézés stb. formáját öltő - poétikai rög-
zülés immanens alakzatát, s az ' intézmé-
nyesített, diskurzusban stabilizált rendszer ' 
explicit mozzanatát . Optimális esetben utóbbi 
képes integrálni az előbbit, s így folyamato-
san „történetiesül" (hogy ismét a Verzeit-
lichung gumbrechti terminusának a V. Hor-
váth Károly javasolta magyarításával éljek) -
az irodalom alakulástörténetét értelmező mű-
veleteinknek ezúton válhat mintegy katego-
riális „közepévé". 

6 BÉCSY Tamás, A dráma esztétikája, Bp., 
1988, 43. 

7 L. ROHONYl Zoltán, A posztkantiánus 
tapasztalati helyzet és a költői beszédnemek, 
Literatura, 1996/4. és „Úgy állj meg itt, pusz-
tán", Balassi, Bp., 1996, 76-88. Ez „a hiányzó 
rendszerpozíciót betöltő funció" típusú „té-
zis" persze nem egyszerűen a rendszerelmé-
leti gondolkodásnak adózó gesztus, hiszen 
például a Niklas Luhmann-i ihletésű Titz-
mann-modelltől elhatárolta magát a herme-
neutikai-metatörténet i igényű gondolat-
menet. Valójában a korszelet bizonyos szö-
vegvilágai „sugallták" az általánosítást: vö. 
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ROHONYI Zoltán, Az „én" és a „magam", 
Literatura, 1995/1. és ua. kötet 190-202.' 

8 A szakirodalom (Szaudertől Csetri Lajo-
sig, Borbély Szilárdig vagy Gyapay Lászlóig) 
érvényes hagyományát egy pillanatig sem 
ignorálva el kell fogadnunk, hogy az inter-
pretációs elvek és szabályok konszenzusának 
a hiányában magunk kontextualizáljuk a szö-
vegeket, amennyiben túllépünk a szigorúan 
vett forrásvizsgálaton. Vö. ROHONYI Zoltán, 
Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti 
olvasat: egy új Vanitatum vanitas-értelmezéshez, 
Literatura, 1998/2. 

9 Vö. CSETRI Lajos, Egység vagy külön-
bözőség?, Akadémiai , Bp., 1990, 263-264. 

lOUo., 271. 
11 S ennek n e m mond ellent, hogy az ódá-

val kapcsolatos Boileau-féle „beau désordre" 
az „enthuziazmus" nyelvének nemcsak en-
gedményt tesz, hanem meg is követeli azt, 
ugyanis az ódai beszédszerepnek a megszólí-
tás-aspektushoz kapcsolódó elvárása rögzíti a 
megemelt egyneműség hangjának a struktu-
rális kereteit. 

12 Vö. Például Lother PIKULIK, Früh-
romantik. Epoche-Werke-Wirkung, Verlag С. H. 
Beck, München, 1992, 46-48. skk. 

13 Manfred FRANK, Einführung in die 
frühromantische Ästhetik, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1989, 248-286. Ebben a 
kontextusban idézi Weiss János egyik - még 
kéziratban lévő - tanulmánya (Reinhold Kant-
kritikája és a romantika születése, 1998) M. Frank 
friss múvét is: „Unendliche Annäherung." Die 
Anfänge der philosophischen Frühromantik, 
Suhrkamp, 1997. Weiss János gondolatébresz-
tő írásának a felhasználásáért itt mondok kö-
szönetet. 

14 L. ítélet és lét, Magyar Filozófiai Szemle, 
1993/5-6. 

15 Legyen szabad visszautalnom a * alatt 
említett romantika-dolgozatomra: E. Klein-
schmidt Sprachkrise-tanulmányát ott éppen 
ebből a perspektívából kellett kiemelnem a 
Klassik im Vergleich c ímű nagy konferencia-
kötet számos kiváló szövege közül. 

16 Magyarul lásd Átváltozások, 12-13. 
szám, belső borító és 35. 

17 BORBÉLY Szilárd, A Vanitatum vanitas 
szövegvilágáról, A Kölcsey Társaság füzetei 7, 
Fehérgyarmat, 1995, 141. 

18 Ugyanez a szaggatott dikció - s az asz-
klepiadészi strófavariánson belül is szokatla-
nul sok áthajlás - A Magányhoz jellemzője is: 
mintha a Csokonaival való dialógus során a 
világképi értelemben vett revízió szükségkép-
pen a saját nyelven való másként mondás mozza-
natával járna! Vö. „Még mások, kiket a tarka 
szerencse csak / mintegy alva vet a boldogu-
láshoz és / mindenhez csupa sors vagy kaba-
lák viszik, / majmok, tökkel balgatagok - ga-
zok. / - Kik csak könnybe borult szembe lelik 
fel a / nagyságok tükörét, és ha kegyök felett 
/ a mennyekre sohajtsz: ördögöt intnek elé. / 
Ártatlan múlatás! meg ne ijedj szegény! - És 
osztán mikoron mindezeken te fel- / fordult 
szívvel eredsz négy falaid közé; / akkor hív 
hitesed tárt öleléssel és / kézcsókkal dedeid 
fu tnak elődbe: vak!" 

19 Vö. SZILI József, Arany hogy istenül. Az 
Arany-líra posztmodernsége, Irodalomtörténeti 
füzetek 139, Argumentum Kiadó, Bp., 1996, 
57-84. 

20 M. FRANK, Einführung..., 264-265. 
21 Uo., 266. 
22 Vö. a 7. számú jegyzetben hivatkozott 

dolgozatommal, I. h., З.З.Ь és с pontok. 
23 M. FRANK, i. т., 268. 
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