
Szemle 

Szerephagyományok új szerepekben 
(Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam) 

A szerző pontos, sok tekintetben aprólékos, mindamellett nagyvonalú elemzési mód-
szerét kölcsönvéve el kell gondolkodnunk a patinás, humán, biblikus, valamint gö-
rög-római műveltség hangulatát - és tényét - felidéző címet kiegészítő alcímen: Vál-
tozatok a hatalom és írás témájára. Mármost e megjelölésben, téma-behatárolásban, 
tartalom-jelzésben van valami enigmatikus, lebegtetett avagy magától lebegő több-
értelműség. A hatalom és írás - pusztán grammatikailag - összekapcsolódik e meg-
fogalmazásban, egyfajta viszonyt sejtet a két minőség között, ami bizonyára fennáll, 
mondhatni sokszorosan is, a kötet tanulmányai szerint inkább az írás rovására, nega-
tívan, de elkerülhetetlenül. Erkölcsileg nézve a kényszerű, ám kiküszöbölhetetlen 
kapcsolat, hiába rendeljük egymás mellé tagjait, valójában az írás függetlenségének 
óhaját jelzi, ennek fölényét sugallja, sőt a hatalommal szembeni (a mindenkorival, ám 
azért mégsem egészen azonos módon való) ellenállását fogalmazza meg. 

Az „És ki adta néked ezt a hatalmat?" ősi, s mindmáig, valószínűleg örök időkig 
kétség nélkül, biztonsággal megválaszolhatatlan kérdés. A régi, ősi, boldog, de 
valószínűleg boldogtalan korok egyértelmű válasza nyilván a hitben gyökerezik, s 
így mint mindent, a felhatalmazás ősképleteit is tartalmazzák a bibliai szövegek. 
Amennyiben e szövegek tartalmazzák, nyilván más szövegek is leírják, a felhatalma-
zás értelmezését maguknak „vindikálják", s a gondolkozásnak, a tapasztalásnak azt 
a summáját, a dolgok értelmezésének azt a kötelezettségét, amely egyfajta küldetés-
tudatból táplálkozik, az írástudók fogalmazzák meg abban a meggyőződésben, hogy 
a felhatalmazás ősképleteit, mítoszait, kultuszait meghaladják, s az emberi közösség 
új szükségleteinek megfelelően rögzítik, újraírják. A felhatalmazás „aktusa", ténye, 
isteni vagy emberi eredete, istentől vagy néptől, esetleg mindkét forrásból való 
leszármazottsága azonban csak az egyik oldala ama bizonyos éremnek. A másik, fon-
tosabb - nemcsak az ábrát, fejet, képet, vagyis a hatalom kultuszának jegyeit tartal-
mazó - oldalnál végül is nyomatékosabb az, amely az értéket jelöli meg a maga min-
den stilizáció mellett is dísztelenebb módján. 

Az isteni felhatalmazástól a társadalmi szerződésig igen széles a skála, ami egye-
bek között arra is példa, hogy a tudományt és az irodalmat, a fantáziát és a gyakor-
latot egyaránt foglalkoztatta ez a nagy kérdés, amely tulajdonképpen nem más, mint 
a szervezett közösségben való elhelyezkedés, a jogok és kötelezettségek, a szabadság 
és a szolgálat tartománya. Az újabb kori társadalomtudományi fejlemények alapján 
azt feltételezhettük volna - s ez a tizennyolcadik század végétől a mi századunk utol-
só harmadáig szinte evidensnek látszott - , hogy megoldást vagy legalábbis konzisz-
tens végiggondolást csak a racionalitás biztosíthat, s ebben a felvilágosodás öröksége 
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nyilvánult meg s hatott tovább, mígnem a kétely, mely mindig megjelenik nagy kor-
szakváltások idején, ezt az önbizalmat meg nem tépázta. Gondolatainkban, érzése-
inkben, gesztusainkban eszerint sokkal archaikusabb, az egyes korszakoknál hosz-
szabb múltba nyúló folyamatok munkálnak, olykor az öntudat és a kinyilvánított 
meggyőződés szintje alatt, mintsem gondoltuk volna. Az eszmélkedésnek, a nyelv-
nek, a magatartásnak egyaránt vannak olyan mintái, ősmintái, kódjai, ha úgy tetszik, 
melyek a szellem szerkezetének alapelemei: így a szokásrendek sora, a közösségi ha-
gyományozódás rendje, amely a különböző kultuszokban, szertartásokban jelenik 
meg. 

Dávidházi Péter az irodalmi kultuszkutatás terén jelentős eredményeket ért el, s 
egész csoportot szervezett az e körbe tartozó témák kutatására. Nem véletlen, hogy 
a magyar Shakespeare-kultusszal foglalkozó, majd az e témával összefüggő, tovább-
fejlesztett koncepciót feldolgozó The Romantic Cult of Shakespeare című könyvével 
(Basingstoke-London, Macmillan Press, 1998; New York, St. Martin Press, 1998) a 
nemzetközi porondra is kiléphetett. E tény önmagában véve, ha nem is kultuszt, de 
tiszteletet ébreszt a szerző iránt. Fontossága mégsem elsősorban ezzel mérhető, noha 
manapság az angol nyelvű, sőt angol-amerikai illetőségű publikáció puszta tényével 
is dísze lehet bármely bibliográfiai jegyzéknek. E témának az alcímben jelzett vonat-
kozásai mondhatók kiváltképpen termékenyeknek: az irodalmi recepció és az antro-
pológiai perspektíva valóban izgalmas kérdései. 

A hatalom és írás viszonylatából most a hatalomhoz való viszonyt kell kiemel-
nünk, annál is inkább, mert a címadó „per passivam resistentiam" egy olyan maga-
tartásformát jellemez, mely klasszikus formát öltött azáltal, hogy Deák Ferenc nevé-
hez kapcsolódva mintegy politikai koncepcióvá sűrűsödött. E magatartásformának 
nincsen ugyan tézise vagy programja, de van valaminő erkölcsi magva, mely áthatja 
a kor gondolkodását, s megjelenik áttételesen, esztétizáltan, stilizáltán, retorizáltan a 
szövegekben is, noha maga a jelenség inkább az érintett rétegek spontán védekezésé-
nek, ellenállásának követhető gyakorlata, morális igazolása. A passzív rezisztencia 
egyébként nálunk, de mondhatni Kelet-Európában magatartásformaként nem korlá-
tozható egyetlen, sajátos korszakra, hanem ismétlődő helyzetekben újra aktuálissá 
válhat. Ezért a mégannyira történelmi elemzésnek is mindig van egy más kort idéző 
áttétele, csak a szóban forgó erkölcsi gonosz, az önkényuralom jellege változik. 

A passzív ellenállás és az együttműködés, vagyis a hatalommal kötött informális 
kompromisszum, amely mindenféle, kivált szellemi tevékenységnek valamiféle 
előfeltétele, melyet egy kívánt nemesebb cél elérését lehetővé tévő taktika igazol, al-
ternatív magatartásnak minősül Széchenyi és Deák egymással folytatott vitájában. 
Nyilvánvaló, hogy azon ügyek értéke vagy realitása, melyek az együttműködést in-
dokolják, egyértelműen aligha fogalmazható meg, mint ahogy valamely társadalmi 
szerveződés erkölcsi minőségét illetően sem rendelkezünk biztos támponttal (a szép-
irodalom tanúsága szerint a legjobb is elég rossz). Széchenyi és Deák vitájára (Példá-
zat a hatalomról Széchenyi és Deák vitájában) végül is egzigenciák, az előállott történel-
mi szituáció, a vereség tettek pontot, e tények Deák meggondolásait és taktikáját 
erősítették meg. E vélekedések, egyáltalán a hatalom és írás dilemmája mint eszme, 
eszmény, téma az irodalmi alkotásokban is megjelenik, sőt retorikája, érvrendszere e 
tartományban fogalmazódik meg a leghatásosabban, ezért minősül irodalmi tárgy-
nak, ha netalán történelmi értekezés formájában áll is előttünk. 
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Abban már kevésbé vagyok biztos, hogy a Teve, menyét, cethal, vagyis ama bizonyos 
felhőalakzatok, amelyeket a Hamletben Polonius, a szilárd meggyőződéséről koránt-
sem elhíresült (noha, ki tudja, talán éppen a célszerű szerepjátszás haszna a szilárd 
meggyőződése) udvaronc a dán királyfit próbára tévő, szeszélyes megjegyzéseit kö-
vetve beleegyezően utánamond, a shakespeare-i szándékot illetően több-e, más-e, 
mint amaz őstípus mesteri jellemzése, akivel mindennapi életünkben is (gondolom, 
a kőkorszaktól kezdve) gyakran találkozunk. Mindenki előtt ismeretes az olyan em-
ber, aki akár egy mondat kimondása közben változtatja meg valamely állítását, ha 
beszélgetőtársa (feljebbvalója) tekintetéből azt olvassa ki, hogy véleménye netán nem 
nyeri el tetszését. Irodalmi alkotás esetén természetes, hogy egy ilyen helyzet, kivált 
megformálásának érzékletessége esetén, a nagy író kultuszának függvényében pél-
dázatnak minősül, jelentése kibővül. A kérdés (s így a kétely) mindig az, hogy me-
lyek, hol húzódnak a metaforizálás valahol mégiscsak megvonandó határai. 

A hamleti felhőjelenetet Arany János is felidézi, ám más és szűkebb jelentést tu-
lajdonít neki. Következő tanulmányában Dávidházi nagy erudícióval mutatja be 
„ A Bessenyei fivérek és a vindicatio szerephagyománya" alcímmel jegyzett (főcíme: 
„Az Úrnak útait az emberek előtt igazgatni") bizonyos régi vallásos-kultikus szere-
pek működését olyan szövegekben (Pope-tól Bessenyeiig, sőt az utóbbi fivéréig), me-
lyek az aufklérizmus jellegzetesen szekularizált gondolkodásmódjának termékei. 
Szekularizáció és mítosz, a kétfajta beszédmód s az őket megjelenítő szerepek tekin-
tetében, a régi és az új gondolkodás, tehát a nagy modernizációs áramlatok és a tra-
dicionális gondolkodás között nyelvi-stiláris szinten nincs egymást kizáró ellentét. 
Az új eszmék megfogalmazása igen sok esetben együtt jár a hagyományos beszéd-
mód rituális-kultikus elemeinek megőrzésével és felhasználásával (lásd a Petőfi-
jelenség politikai befogadástörténetét). Ám ezek szükségképpen, sokféle módon és 
változatban az idők folyamán jelentés- és funkcióváltáson mennek keresztül. Ezeket 
sorolni nemcsak felesleges, hanem lehetséges módozataikat elősorolni teljesíthetetlen 
feladat is. Az a tény azonban mindenképpen revelatív, ahogy a szerző figyelmünket 
erre az elhanyagolt terepre irányítja, s új árnyalatokat vezet be az elemzésbe, s lénye-
ges összefüggéseket tapint ki. Ám mindez az eszmetörténeti kutatások hozadékát 
nem érvényteleníti, nem írja át, s így nem érzem bizonyíthatónak azt az egyébként 
tapintatos bírálatot, mely Bíró Ferenc korszakmonográfiáját veszi célba - igaz, inkább 
csak hangulatilag azt érzékeltetve, hogy az eszmetörténet inkább a múlt, egyébként 
a maga módján tisztes hagyatéka volna. Ha valahol, akkor a mi átmeneti, erkölcsi-
gondolati szinten számos vonatkozásban összezavarodott korunkban van jövője az 
eszmetörténeti tisztázásnak. Természetesen integrálni kell azt a sajátos látásmódot is, 
amely e kötet írásaiban fogalmazódik meg, tudós elmélyültséggel, szépen és szug-
gesztívan. 

Az antik írói szerepeknek, szerkezeti elemeknek olykor, s talán nem is kevés eset-
ben, mint rögzült formáknak, nem csekély, s mára részben feledésbe merült funkció-
ja van. A feledés oka nemcsak az irodalom, kivált a lírai műformák természetes 
fejlődésére vezethető vissza, oka a klasszicizmust követő romantika individuális sze-
rephagyománya is, a lírai én predominanciája, a szerzői vers ténye, mely az újabb 
kori költészet meghatározó tényezője. A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya szinte 
újra felfedezett, noha a hagyományban nyilván nem ismeretlen elemet mutat be. 
Dávidházi finom elemzése értelmében a versben jelen lévő, egyébként immanens 
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közvetítő, aki egyszerre antik-görög és bibliai eredetű (Károli Gáspár fordításában 
„szószóló") olyan modulja a himnuszformának, melynek alkalmazása egy merőben 
másfajta értelmezési lehetőséget kínál, mint az eddig alkalmazott variációk. Találó és 
originális megfigyelés annak megfogalmazása (Őseinket felhozád), hogy a többes szám 
első személy használata ebben a kontextusban nemzeti identifikációs tényező. 

A fogadtatástörténeti változatok - ahogy Dávidházi írásainak egy csoportját meg-
jelöli - egyik legtanulságosabb munkája A kitagadástól az irodalmi kánonig (A Vanitatum 
vanitas és a magyar kritika) című „fogadtatástörténeti" tanulmány. Itt már viszony-
lag távol vagyunk a hatalom és írás témájától, s inkább a hatalom és az írás értelmet-
lenségéhez és hiábavalóságához közeledünk. Ez az elemző írás egyként története egy 
költemény megértésének és félreértésének. A vers eszme- és műfajtörténeti hátterét 
egyaránt megvilágították alapos és terjedelmes tanulmányaikban Lukácsy Sándor és 
Borbély Szilárd, s ezeknek is köszönhetően ismerjük jobban azokat a gondolati ele-
meket, hagyományozódó toposzokat, műfaji szabályokat, melyek a költő ideje előtt 
és az ő korában az ilyenfajta költeményeket nem csekély mértékben determinálták. 
Dávidházi inkább azt nyomozza, hogy a különböző irodalmi kánonok s az ezekben 
megfogalmazódó, az esztétikai értékek felismerését gátló prekoncepciók hogyan 
működnek. Ezek a gátló mozzanatok például Szontágh Gusztáv és Erdélyi János ese-
tében is akadályozzák a vers valóságos üzenetének felismerését, pedig mindketten 
világos, logikus, fejlett ítélőerővel megáldott elmék. Talán ezért fontos a mérlegelő-
megismerő, megengedő-nagyvonalú, a dolgok lényegére irányuló figyelem, s ame-
lyet oly termékenyen alkalmaz e tekintetben, és oly sok más esetben Gyulai Pál és 
Horváth János. Más kérdés, hogy azután az ő „érett kánonjaik" is akadályaivá lesz-
nek az újabb irodalmi jelenségek befogadásának. 

A hatalom eredetmondái című kritikai ismertetés Margócsy István antológiájáról 
egyebek mellett azért is érdekes, mert arra a némiképp csüggesztő helyzetre mutat 
rá, hogy a költői életmű gondolati öröksége gyakorlatilag szabad prédája a kisajátí-
tásnak. E körülmény nemcsak annak következménye, hogy a hatalom valahonnan 
leszármaztatja magát, s felállít valaminő genealógiai összefüggést legitimációja érde-
kében, hanem annak az elképesztő kisajátító rugalmasságnak is, melynek eredmé-
nyeként az olyan szellemiség is, mely a maga korában Petőfi ellen hadakozott totális 
esztétikai és világszemléleti meggyőződéssel, utódaik kezében a Petőfi-örökséget fel-
használó, alkalmazó és patetizáló tényező lesz. Leszögezhető, hogy minden sokrétű 
életmű kínál lehetőséget eltérő értelmezésre, ezek rétegekként, sőt szöveghelyekként 
bármely irányban meghosszabbíthatók, ám ami a tudományos vizsgálódásban - ha 
megtartja a tudományos elemzés szabályait - esetleg vitatható is, az aktuálpolitikai 
síkra áttéve az abszurdumok világába vezet. 

Dávidházi viszont nem ezeknek az értelmezéseknek a természetét, politikai színe-
zetét vizsgálja első renden, hanem keletkezésük mechanizmusát, ha úgy tetszik, or-
ganikus eredetét, leszármazásukat, genealógiai jegyeiket. Ám az archaikus szóhasz-
nálat alapján történő, egyébként igen tanulságos rokonítás - véleményem szerint -
nem feltétlenül érinti a szövegek értelmezésének lényegi elemeit, hiszen a nyelvbe 
beépült fordulatok jelentős módosulásokon mennek keresztül, ritualizálódnak, for-
malizálódnak, trivializálódnak, igen sok esetben a közbeszéd alkotóelemeivé válnak. 
Mindez bizonyára nem újság a szerző számára sem; a mérlegelés, a „ponderálás" tár-
gya az, hogy megítélésünk kialakulásában mekkora szerepet tulajdonítunk bizonyos 
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archaikus képzeteknek, alaphelyzeteknek, kultikus képződményeknek. Ebben a 
vonatkozásban, meg kell vallanom, minden más megközelítést méltányolva és az 
avíttság bélyegét sem restellve, a felvilágosodás örökségét, demitologizáló módszer-
tanát érzem magamhoz közelebb, még ha - egyebek mellett Dávidházi érvei nyomán 
- el kell is gondolkodnom Thomas Mann egyébként ironikus szavain, hogy milyen 
mélységesen mély a múltnak a kútja. 

Amennyiben a Petőfi-mitizálásban is felfedezhető a „paraklétoszi" szerep és az e 
körbe tartozó sztereotípiák, mint ahogy bizonyára kimutathatók, úgy a hatalom szét-
osztása a kötet soron következő tanulmányaiban már nem ilyen primer módon mu-
tatkozik meg, s inkább az új tudományos módszerek, az irodalom és általában a mű-
vészetek értelmezésének újabb irányzatairól, ezek befogadásáról és alkalmazásáról 
van itt szó. A textológia mindeddig a szövegértelmezés olyan eszközének számított, 
melynek elsődleges célja az autentikus szöveg helyreállítása, a szükségképpen 
bekövetkező szövegromlások és csonkulások eliminálása. Kor- és szövegismeret, 
különböző tudományágak, történelmi események, életrajzi tények egyben-látása, te-
hát pozitív és minuciózus s egyben enciklopédikus ismeretek jellemzik e tudomány-
szak áldozatos művelőit. Az évezredes tudás summájának múlt századi megfogal-
mazója, August Böckh szerint megfelelő feltételek létezése vagy megteremtése esetén 
a filológiatudomány, a „philologische Wissenschaft" képes a hiteles textusok helyre-
állítására. Ez a körülmény persze ideális állapot, ám mindenképpen alkalmazható 
mérce, követelmény. 

A tudományág tényleges művelői - és Stoll Béla kétségkívül ezek közé sorolható -
nem pusztán elméleti meggyőződésből, hanem munkájuk eredményét, értelmét tart-
va szem előtt, nyilván az imént jelzett felfogást érezhetik magukénak. Igaz, a 
hermeneutika a szöveggondozásból fejlődött ki s vált önálló elméletté és szövegértel-
mezési módszertanná, s tény az is, hogy a textológus - ha úgy tetszik - a maga re-
konstruáló beavatkozásával új elemet, saját ismereteit, személyi döntéseit viszi a szö-
vegbe, s ezáltal bizonyos mértékig társszerzővé válik. Ezért a hatalom szétosztása a 
„klasszikus, modern és posztmodern szövegkritikában" s egy „tudomány önarc-
képe" - hogy két írás címét/alcímét variáljuk - a lehetséges módszerek mezsgyéit 
járva fel kell ismernünk, hogy a dolgok e téren sem olyan egyszerűek, mint a múlt 
századi, netán e század első felének optimista tudománya feltételezné. A genetikus 
szöveggondozó filológia például a szöveg keletkezésének egymásra épülő rétegeiből 
egy evolúciós organizmus működését mutatja ki, amely önmagában sok (például ön-
életrajzi és alkotáslélektani) szempontból van olyan érdekes, mint a helyreállított, hi-
teles szöveg „hipotézise". Mégis, mindezek mérlegelése - s olyan új szempontok is, 
mint amelyek a Pilinszky-interjúk irodalomelméleti problémáiról szóló írásban fogal-
mazódnak meg, hogy tudniillik valamely interjú készítője a maga sugalmaival, kér-
déseinek irányával aktívan „szerkeszti" a szerzői szöveget, s ezzel részesévé válik 
annak - e szofisztikáit gondolatok mérlegelése után is tudatunk mélyén makacsul 
ismételgeti egy hang, hogy szükség van az autentikus szövegekre, s bonyolult ugyan, 
de nem lehetetlen a szaporodó módszertani változatok mellett sem egy ilyen cél meg-
közelítése. 

A kötet írásainak egy része óhatatlanul alkalmi jellegű, ám ezeket is összeköti a 
szerző gondolkodásmódjának, értékítéleteinek azonossága. Stoll Béla textológiai 
munkássága, Szörényi László munkásságának megítélése vagy Takács Ferenc Eliot-
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könyvének elhelyezése a hazai anglisztika fejlődésének folyamatában megannyi, 
Dávidházi érdeklődéséhez közel álló téma. E sorba illik az Oltványi-díj átvételekor 
mondott megemlékezés, vagy Kiss József, a szelíd filológus emlékének felidézése. 
Ezekből az írásokból a magvas és találó észrevételek mellett az is kiviláglik, hogy tár-
gyilagos tónusuk fenntartása nem zárja ki a szerző határozott, olykor éles ítéleteit, 
akár aktuális, mondhatni politikai kérdéseket illetően is. Alapélményei közé tartozik 
a tudás szabadságának korlátozása az elmúlt rendszerben, s így a tudomány terüle-
tén működő képviselőikkel szemben nem ismer kíméletet, olykor még képességeiket 
sem méltányolja, noha általában szerzőnk esetében az ilyesmi ritkaságnak számít. 
A passzív rezisztencia magatartáshagyománya is közrejátszik ebben, s a korváltás 
olyan elemi élmény számára, melyet az eufóriát felváltó csalódások sem homályosít-
hattak el, így az a meghökkentő kollektív tapasztalat sem, hogy senki sem szenvedett 
többet, senki nem állt ellen eredményesebben a gonosznak, mint igen sokan az egy-
kori kedvezményezettek közül. Olyan szerepjátszó hagyatéka ez emberi nemünknek, 
melynek antropológiai definíciója még várat magára. A hamleti felhőjáték talán e tar-
tományban a legérvényesebb. 

A kritika iskolázottságáról szóló fejtegetések, melyeket kiterjedt irodalomtörténeti 
és elméleti iskolázottság támaszt alá, nemcsak az írás érdemeit tanúsítják, hanem azt 
is, hogy Dávidházi mindig szívesebben szól valamely fogalomról, motívumról, kul-
tuszról, módszerről, mintsem az irodalmi alkotásokról. Arany Jánosról írt könyve a 
költő tevékenységének fontos, de nem a kutatásra legkézenfekvőbben kínálkozó 
részét taglalja, s e kötetben a Himnusz értelmezésének egy lehetőségéről, a paraklé-
toszi hagyományról szól, s a Vanitatum vanitas befogadástörténetéről. Munkásságá-
nak van valami - bizonnyal tudatosan kijelölt - határa, s így egy sajátos tudomány-
szakot művel egyéniségére, érdeklődésére szabva. E maga választotta tárgykörben 
Dávidházi kitűnő munkát végez, valódi szaktekintély, ám éppen ezzel ébreszt kíván-
csiságot arra vonatkozólag, hogyan bánik vajon a nagy művek primer szövegeivel. 
Erre csak ő adhatna választ, de e választól függetlenül is megállapítható például, 
hogy a szerző kitűnő stiliszta. Stílusa úgy hangulatos, hogy nem használ feltűnő ver-
bális eszközt ennek megvalósulása érdekében, a pontos, mérlegelő beszédmód sajá-
tos, komoly dallama hangzik soraiból. 

A tudományos értekezés témája néha már a szépirodalommal érintkezik, így az 
Egy tudományos intézmény kisajátítása című írás esetében. A washingtoni Folger 
Shakespeare Könyvtár bizonyos tekintetben sajátos „amerikai" intézmény, ama 
Memóriáinak nevezett helyek egyike, melyek jellemzője, hogy egyként emlékeztet ar-
ra, aki a kultuszt műveli, s a kultusz tárgyára - ebben az esetben Shakespeare hagya-
tékára, az e körben gyűjtött kéziratokra s egyéb értékes anyagokra. Dávidházi nem 
pusztán ismerteti az intézmény működését vagy értékeit sorolja, hanem az „animal 
symbolicum" princípiumának megfelelően az intézményt (mondhatni az épületet) 
illető tér- és időbeli jelképalkotás folyamatát, a kultuszból sugárzó aura situalis funk-
cióját elemzi, megjelenítő-ábrázoló felfogásban. Még a szertartásos kávé- és tea-
fogyasztást is elénk varázsolja, s a kultusz ama nyilván önkéntes papnőit is, akik 
febér kötényben, múlt századinak tetsző jelmezben celebrálják ezt a szertartást. Van 
ebben valami a kultúra szolgálatának finom patrícius-polgári pátoszából. Még abban 
is van valami furcsa áhítat, ahogy a kéziratokat (ereklyéket) érintő tudósi kéz csak 
kímélő gyengédséggel, zacskóba varrt babbal nyúlhat az érzékeny iratokhoz, amely 
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utóbbinak eddig inkább gasztronómiai, mintsem textológiai vontkozásait ismertem. 
Akárhogy is van: Dávidházi stílusa sötét tónusú, barna, méltóságteljesen hűvös, ele-
gáns textus, mely egyként alkalmas elvont és érzéki benyomások közvetítésére. 

Mivel a kötet tanulmányainak vezérlő gondolata az írásnak a hatalomhoz való vi-
szonya, érdemes felidézni Márai sorait, aki az egykori lillafüredi írótalálkozón egye-
bek közt azt mondja (az írás sajátos módon az örök életűnek látszó Budapesti Szemle 
264. kötetében jelent meg, 29-46.): az író „tudja, hogy nincsenek steril remekművek, 
a műveltséget, mint műalkotást nem a gólya hozza. Az író, aki nem adja érzése, lel-
ke, akarata egy hányadát dézsmaként a pillanatnak,... tehát a szó magasabb értelmé-
ben kifejezett politikumnak, titokzatos módon nem tudja megalkotni az örök szép és 
igaz művészi kifejezést sem." Márpedig a világirodalom és a mi irodalmunk számos 
nagyságának példája is azt mutatja, hogy a dézsma tekintélyes, a tévedés, olykor az 
eltévelyedés kockázata nagy, ám ezt az adót meg kell fizetni. A tudós, aki ezt nem 
tudja, az az írót meg nem értheti. Dávidházit tehát a megértés igénye motiválja. Ta-
lán ebből a rokonszenves attitűdből fakad, hogy tanulmányai summájában általában 
megjelenik valamiféle korrekció. Például arra vonatkozólag, hogy a passzív rezisz-
tencia alapmagatartásként önmagában nem elegendő, elernyeszti a lelket, mint Deák 
idejében. A szerző bátran vállalja saját történelmi élményét, ám meditativ módon, 
nincs benne hajlam a mindentudó bizonyosságra. Azt is tudja, hogy nem tévedéseik-
ben, hanem igazságaikban kell követnünk a nagy szellemeket, ám keserves gyönyö-
rűség annak mérlegelése, hogy melyik az egyik és melyik a másik. 
(Bp., Argumentum Kiadó, 1998, 409 1.) 

WÉBER ANTAL 

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet! 
így mindjárt az elején (hogy ne a szürke alapon „riszájkling-stíl" borítóval kezdjük) 
érdemes lenne egy kicsit eltűnődnünk a címen. Többféle olvasata is elképzelhető (így 
kell hogy legyen: a zárójel miatt). 

Az ismert sláger idézett sora a zárójelbe tett „elm"-betűcsoporttal és a borítólapok 
közé írt tanulmánykötettel együtt meglehetősen gazdag(gá) tehető jelentéshálót tud-
hat a magáénak. Mert lehet - ugyebár - „rongyos" az élet is, a küzdelmes, de olykor 
örömökkel is kecsegtető mindennapiság. Mindamellett „rongyos"-ként aposztrofál-
tatik az „elmélet" is, tudniillik az irodalomelmélet - de ki tudja: talán az elmélet is 
úgy általában. Van azonban harmadik lehetőség is: az elméleti élet, vagyis a szakma, 
az elméletekkel foglalkozó élet is a „rongyos" kategóriájába tartozhat. Ennél több 
szót a címre pazarolni már könnyen a kétségbeesés gyanújába keverhetné a recen-
zenst, ezért tovább nem bonyolítjuk ezt a képletet. Mindenesetre akkor bizonnyal fe-
lesleges szócséplésnek minősíthetnénk a fenti eszmefuttatást, ha nem vonnánk le az 
egyébként valóban a tanulmánykötet egészére is jellemző következtetést. Már a cím 
is (nyilván szándékolt) ambivalenciát jelez. Merthogy irodalomelméletről van szó, 
„criticism"-ről, ugyebár, ami „odakint" azért egy kicsit más, mint idehaza. Az ezzel 
való foglalatoskodás, valamint maga a tárgy is vele egyetemben amolyan keserédes 
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