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Schein Gábor : Nevetők és boldogtalanok. 
Füst Milán művészete 1909—1927 

Elmondha t juk Schein Gáborról , hogy az elmúlt évtizedben nagy volumenű és 
magas színvonalú szakmai tevékenységet folytatott. Már az Újhold poétikájáról 
írott tanulmányaiban is érvényesítette i rodalomtörténészi és kutatói alkatának 
azokat a vonásait, amelyek gondolkodás- és írásmódját a mai napig erősen je l lem-
zik. Mindenekelőtt filozófiai, esztétikai és irodalomelméleti tájékozottságát kell 
kiemelnünk, amely m é g saját, egyébként teoretikusan jól képzett nemzedékén be-
lül is megkülönbözte t i tudományos tevékenységét. Műveltsége és elméleti tuda-
tossága mellett feltétlenül hasznára van szépírói szintű íráskészsége. Ha a ki lenc-
venes évek második felében született írásaiban néha még zavaró lehetett a túlzott 
metaforikusság, a kissé laza gyeplőre eresztett esszéizálás, bízvást megállapíthat-
juk , hogy mára k inőt te ezeket a stílusproblémákat. Gondolatszövése kellőképpen 
célratörő, a hivatkozott szakirodalom mindig a megfelelő helyen és a kellő arány-
ban szerepel, a metaforikusság nem lépi túl az indokolható kereteket. Mindez azt 
jelzi, hogy Schein Gábor t érett, eszközeit fölényesen bir tokló i rodalomtudósnak 
tekinthet jük, akitől az eddigieknél is jelentősebb szakmai teljesítményeket várha-
tunk a jövőben. 

Schein hosszú évek óta foglalkozik Füst Milán életművével, és általában véve 
is e lmondható, hogy a legutóbbi időszakban ő tette le az asztalra a legelmélyül-
tebb és igazán revelatív tanulmányokat erről az íróról. Teljesen indokolt tehát, 
hogy egy kötetbe gyűj tö t te azokat a dolgozatait, amelyek Füst 1909 és 1927 kö-
zött született műveire vonatkoznak. Egyetérthetünk vele abban, hogy 1927 táján 
„egyfajta törés" keletkezett Füst Mi lán írói pályáján, ami indokolja, hogy az ad-
dig íródott műveket az életmű többi részétől módszertanilag leválasztva is meg-
vizsgálhatjuk. Szemléletmódjának egyik újdonsága a genetikus elv érvényesítése, 
amelyet az időközben örvendetesen megszaporodott szövegkiadások is megva-
lósulni segítettek. A szakirodalom természetesen eddig is figyelembe vette Füst 
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szinte mániákusnak nevezhető „önátíró" szenvedélyét, ám kétségkívül Schein az 
első, aki ezt a szempontot módszertani elvvé emeli. Értekezésének előszavában ki-
jelöli kutatásainak fő „csapásirányát", amelyet az allegória használatának ben-
j amim értelmezésével kapcsol össze. Ezt a magam részéről telitalálatnak érzem, 
hiszen emlékeim szerint már a hetvenes—nyolcvanas évek fordulóján (Walter Ben-
jamin műveinek magyar nyelvű megjelenésétől nem függetlenül) felvetődött az 
allegória esztétikai „rehabilitációjának" szükségessége. A Füst Milánnal foglal-
kozók pedig minduntalan beleütköztek abba a problematikába, hogy miképpen 
világíthatná meg ennek a szóképnek a sajátos használata ezt a rejtélyes hatásmecha-
nizmussal bíró költői és írói világot. Nem térnék ki annak a kérdésnek a taglalá-
sára, hogy miért kellett jó két évtizedet várni arra, hogy valaki kellő alapossággal 
és felkészültséggel járjon utána ennek a hipotézisnek. Elégedjünk meg azzal, hogy 
Schein Gábor ebben a könyvében megteszi, méghozzá egészen magas színvonalon. 

A kilencvenes évek második felében született tanulmányait olvasva a magam 
részéről még jócskán találtam bírálni valót a szerző nyelvszemléletében. Úgy vél-
tem, túlságosan sommásan utasítja el az arisztotelészi mimetikus hagyománynak 
még a finomabb és összetettebb értelmezési lehetőségeit is, mindent alárendelve 
a „nyelv a nyelvről" esztétikai-poétikai eszményének. Nos a Nevetők és boldogtala-
nok tanulmányaiban változatlanul távolságot tart a „tükrözéselméleten" alapuló 
irodalomesztétikai felfogástól, de sokkal komplexebb módon fogalmazza meg 
saját álláspontját. Erre nagyon jel lemző az, amit a Boldogtalanokról tervbe vett ér-
telmezési kísérlet bemutatásaként mond az előszóban. „Úgy vélem, a Boldogtala-
nok egy olyan drámamodell európai viszonylatban is egyik legkorábbi kísérlete, 
amelyben nem a valóság mimetikus reprezentációja, hanem a valóságról alkotott 
nyelvi koncepciók és a szereplők egymásról megfogalmazott ítéleteinek játszmái 
eredményezik a tragikus szituációt." (8.) Majd ezt a megfigyelést kiterjeszti a ko-
rai kisregényekre és az egyéb prózai írásokra, mondván, hogy azokat „ugyancsak 
a valóság nyelvi koncepciójának játszmái" határozzák meg (9.). Ha nem tarthat-
juk is minden probléma megoldására alkalmas elképzelésnek ezt a felfogást, azt le-
szögezhetjük, hogy finom poétikai elemzésekre és a nyelvi szempontok pontosabb 
és érzékenyebb mérlegelésére ad lehetőséget. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk 
kell, hogy Schein módszertanában végre helyet kap a „valóság" kifejezés, noha 
— ezúttal teljesen elfogadható módon — a róla alkotott (vagy az azt koncipiáló) nyelv-
játékok felől kerül be a tanulmányok játékterébe. Megjegyezhetnénk persze, hogy 
„a valóságról alkotott nyelvi koncepciók" néha elég nehezen különíthetők el „ma-
gától" a valóságtól, mi több, maguk is „valóságként" működnek. Schein Gábor 
azonban meggyőz bennünket arról, hogy interpretációs elvként, éppen Füst Milán 
drámai és prózai szövegeivel kapcsolatban ki tűnően működik ez a megközelítés 
— ennél többet pedig aligha várhatunk egy irodalomértelmezői tevékenységtől. 
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Röviden rátérve az egyes fejezetekben foglalt eredményekre, a kötet első ta-
nulmánya a szubjektivitás romantikus modelljeinek megjelenését vizsgálja Füst 
első pályaszakaszában. Ezzel kapcsolatban kiemelném, hogy a majd mindegyik 
értelmező által érintett fiatalkori esszét (Gondolatok váza a külső és belső szemlélet-
ről) először Schein Gábor elemzi jelentőségének megfelelő alapossággal és a gene-
tikus elv szellemében értett filológiai pontossággal. Komolyan veszi a maga az író 
által meghonosított párhuzamot és arra a rendkívül érdekes következtetlésre jut , 
hogy Jung és Füst elgondolásának rokoníthatósága és különbözőségei egyaránt 
visszavezethetők Schiller klasszikus szövegére, A naiv és szentimentális költészetről 
szóló esszére. Ez a feltételezés és az ezt igazoló elemzés egyértelmű nyeresége a Füst-
ről szóló szakirodalomnak. Ezzel egyidejűleg Schein nem csupán beágyazza az én 
reprezentációjának eredetét a „beállítódás" pszichológiai fogalmával magyarázó 
Füst kísérletét a kor gondolkodás- és mentalitástörténetébe, hanem kimutatja azt 
is, hogy a költő esztétikai felfogása és verseinek „nyelvi-tropikus működése kö-
zött" (35.) igen nagy különbségek állapíthatók meg. 

A második tanulmány szintén egy olyan kérdést érint, amelyet igen sok kom-
mentátor és kritikus próbált tisztázni, méghozzá már a Füst-versek első megjele-
nésével egyidőben: az „objektiv költészet" fogalmáét. Schein pontosan tudja, hogy 
a lírai objektivitás fogalma, illetve a kifejezés szemantikai tartalma jelentősen 
módosult a Karinthy 191 l-es írását követő évtizedekben, és gondja van arra, hogy 
kifejezésrejuttassa ezt. Mégis a kortársi értelmezési tartomány foglalkoztatja min-
denekelőtt, s ehhez Lukácsnak a Stefan Georgéról írott esszéjét hívja segítségül, 
ami ismét csak új megközelítésnek számít. Ezen a szálon tudja felidézni Georg 
Simmel koncepcióját is, mintegy párhuzamba állítva a korabeli magyar krit iká-
ban használatos objektivitás-fogalommal. Am tovább lép ennél: a fejezet végére 
meggyőző leírását nyújtja Füst allegória-kezelésének, amelyet a lebontás, a dest-
rukció, ezen keresztül pedig a tragikomikus paródia megvalósulásaként jellemez. 
Az allegória kérdéskörét tovább boncolva ju t el az ironikus allegória alakzatához. 
Ebben a fejezetben nagyszerűen egyesül Schein filozófiai tájékozottsága, az ide 
vonatkozó magyar szakirodalmat mintaszerűen feldolgozó filológiai gondossága, 
valamint az a nyilvánvaló képessége, hogy továbbgondolja az elődök által felve-
tett kérdéseket és azokból újszerű konklúziót vonjon le. Ez teszi lehetővé, hogy 
az eddigi kísérleteknél pontosabban jelölje ki az archaizálás poétikai funkcióját 
Füst költészetében; ezt nevezi igen találóan „az irónia iróniájának". (81.) 

Fontos eredményeket könyvelhet el Schein Gábor munkája az ornamentika 
kérdésköréről, valamint a Füst-líra intertextuális vonatkozásairól szóló fejeze-
tekben. Látható, hogy ezekben a vonatkozásokban is olyan problémákat jár körül, 
amelyek nem voltak ismeretlenek a szakirodalomban, csakhogy az elődöknél sok-
kalta szélesebb kitekintéssel, bölcseleti, művészetelméleti megalapozással teszi ezt. 
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Mélységében elemzi a Hofmannsthal-Füst párhuzamban rejlő lehetőségeket, ami-
vel a kommentátorok eddig lényegében adósak maradtak. A párhuzamos olvasás 
módszerével élve rendkívül érdekes következtetésekre jut ily módon az intertex-
tuális viszonyt létesítő szövegek belső dinamikájáról és összjátékáról. Hermeneuti-
kai tudatosságára jellemző, hogy a Mitologikus koncepcióktól a nyelvek egymásmelletti-
ségefelé című fejezetben egymásra vetíti Weöres és Füst versvilágát, tehát mintegy 
a tanítvány felől veszi szemügyre a mestert, majd megfordítva a kérdezés irányát, 
a mester felől a tanítványt. Azzal a nem titkolt céllal teszi ezt, hogy ezáltal pon to -
sabban láttathassa „költészetünk jelenbeli kérdésirányait" (177.), vagy legalábbis 
megalapozzon egy ilyen, későbbi megközelítést. Ez általában is jellemzi i roda-
lomtörténészi ambícióját, melynek lényege, hogy lehetőség szerint mindig túllép-
jen az adott és éppen vizsgált irodalmi jelenségen valamely tágabb és több te rü-
letet érintő kérdéskör irányába. 

Schein Gábor akkor lép lényegében feltöretlen területre, amikor vizsgálatba 
veszi Füst drámaírói művészetét az Aggok a lakodalmontó\ a Boldogtalanokig. Már 
a kiindulópontja is újdonságnak számít. Állítása szerint Füst Milántól távol áll a 
történeti gondolkodás amiből az következik, hogy történelminek látszó témavá-
lasztásai voltaképpen a realista drámától való elszakadásának kísérleteihez szolgál-
nak terepül. Az aggok a lakodalmonról Schein megállapítja, hogy „a nyelv, pon -
tosabban a költészet felől közelíti meg a színházat" (207.), „disszeminált tropikus 
teret hoz létre" (206.) és nem csupán követi a kor szimbolista színházának modell-
jét, hanem előre is mutat — akár Robert Wilson színpadi világáig. Az értekező, 
korábbi koncepciójához híven úgy olvassa Füst darabját, hogy abban „nem a nyelv 
vonatkozik a cselekményre, hanem a cselekmény a nyelvre", tehát ennél a szer-
zőnél „nyelvi eseményként felfogott drámáról" van szó. (210.) Ugyanennek a kon-
cepciónak a révén választja le a Boldogtalanok at a szakirodalomban eddig uralkodó 
„naturalista dráma" sematikus elképzeléséről. Kimutatja hogy a mű „ugyan fel-
használja a naturalizmus motivációs eszközeit, de hatását más jellegű kérdések 
jegyében fejti ki". (215.) így például „a jel lemek poétikai helyét nyelvi formák 
[...] töltik k i " (215.), mondja, azzal magyarázva a dráma korabeli sikertelenségét, 
hogy a befogadók naturalista műként akarták értelmezni, holot t lényegét tekint -
ve nem az. A Boldogtalanok formaszervező elve Schein szerint a csalás, illetve a 
csalások végtelen játéka, amelyben a „szerepek csupán a csalások nyelvi felülete-
ként kerülhetnek kapcsolatba egymással" (224.). Ez valóban radikálisan új értel-
mezésnek számít. 

Azzal, hogy Schein Gábor rátalált a csalás, az alakoskodás alakzatára mint az 
egyik alapvető Füst Milán-i formaelvre, tulajdonképpen előre jelezte az életmű 
további értelmezési lehetőségeinek főbb irányvonalát, egészen A feleségem törté-
netéig bezárólag. Jómagam igen gyümölcsözőnek érzem ezt az alapgondolatot, 
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egyben pedig olyannak, amely teljes mértékben illeszkedik a szerző Füst-inter-
pretációjának lényegét adó nyelviség-teóriához. Illeszkedik, noha riemfeltétletiül 
vezetendő le abból, amivel azt akarom mondani, hogy Schein könyvének további 
erénye, hogy nem zárja ki radikálisan az övétől eltérő elképzeléseket. Éppen ellen-
kezőleg, lehetőséget ad arra, hogy az hogy az irodalomtudománynak és az iro-
dalomtörténetírásnak azok a képviselői, akik nem egészen a Schein-féle „nyelvi-
ség versus mimetizmus" dilemma keretein belül gondolkoznak, hasznosíthassák 
megközelítésmódjának eredményeit. Ezzel azt is állítottuk, hogy Schein Gábor 
rendkívül nem csupán magas színvonalú szakmai tevékenységével tűnik ki, ha-
nem konstruktívan részt vállal abban a közös munkában, amely kortárs magyar 
irodalomtörténetírás megújulását jelentheti. 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.) 
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