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A z alternatív modernségek koncepciója felé*

M i a narratív funkciója a modernség fogalmának, és hogyan változik, ha az iro
dalomtudomány a műfaji innovációkhoz, a nyelv- és szubjektumszemlélethez kö
tött esztétikai szemlélet perspektíváit fel nem adva, de azokat a szubjektum társa
dalmi konstruáltságának szempontjaival kiegészítve, vagy az utóbbiakat fókuszba 
állítva alapvetően különböző történeteket kezd el mesélni a 20. század irodalmá
ról?1 Nem  hinném, hogy erre a kérdésre ma felelni tudnánk. Ez a tanulmány sem 
erre vállalkozik, csupán egy kitérőkkel szabdalt utat igyekszik bejárni a kérdés 
pontosabb megértése érdekében.

Annak tudatában, hogy a történettudomány, a szociológia, a tudománytörté
net és a filozófiatörténet modernitás- és modernség-fogalmai eltérő jelenségeket 
és eltérő kiteljedéseket fognak át, továbbá eltérő nézőpontok perspektíváit képzik 
meg, indoklást igényel, hogy a kérdéshez miért az irodalomtörténet-írás hagyo
mányai felől közelítek, mégpedig nem általában véve, hanem a magyar iroda- 
lomtörténet-írás közelmúltját szem előtt tartva. Ha ugyanis az irodalmat, vagyis 
a szövegek termelésének, megőrzésének, továbbításának és olvasásának gyakorla
tait nem vonjuk ki egy adott kor társadalmi funkcióinak, konfliktusainak teréből, 
és mindenekelőtt a politikával együtt felelősnek tartjuk azért, hogy egy társada
lom, adott esetben a magyar, milyen narratív képzetekre támaszkodva építi ki az 
önértelmezés szimbolikus készleteit, és felismeijük az irodalomban a társadalmi 
önértelmezés reprezentációit alakító szimbólumok termelőjét is, akkor bizonyo
sak lehetünk abban, hogy az irodalomtörténet-írás modernségfogalmában foglalt 
nézőpontok nem elégségesek azoknak a funkcióknak a feltárásához sem, amelyek 
a szövegtermelés, a megőrzés és az olvasás rendjét, vagyis az irodalom „hardver- 
rendszerét”2 szabályozzák. Ha most először mégis az irodalomtörténet-írásunk

* A tanulmány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
született meg (a támogatás száma TÁM OP 4 .2 .1 ./B -0 9 /1 /K M R -2 0 1 0 -0 0 0 3 ).

1 Ann L. A rd is, The Gender ofModernity = The Cambridge History of Twe.ntie.th Century English 
Literature, szerk. Laura M a rc u s — Peter N ichols, Cambridge UP, Cambridge, 2004 , 62.

2 Friedrich K it t l e r , Universitáten im Information szei tál tér =  Medien — We.lt en — Wirklichkeiten, szerk. 
Gianni Va ttim o , Fink, München, 1998, 140.

2 0 4  IRODALOMTÖRTÉNET *2011/2



újabb keletű hagyományaira vetek pillantást, annak az az oka, hogy meg szeret
ném vizsgálni, találhatóak-e olyan rések, törések e hagyomány elbeszélésrendsze
rében, amelyek, ha nyomásnak tesszük ki a rendszert, módot adnak arra, hogy 
a modernség az újítás és a konzervatív elrendeződések kultúrmodelijeit egyenran
gúan, egymást keresztezve érvényre juttató alternatív elbeszélésekben vizsgáljuk. 
Ezeknek az elbeszéléseknek nyitottnak kell bizonyulniuk a társadalmi tér olyan 
imaginatív és szimbolikus aspektusai előtt, amelyek például a nemzettudati nar- 
ratívák, a testképek, a nő, vagy éppen a zsidó társadalmi szubjektumának megal
kotását és a nagyváros narratív territorizáltságát -  egymással szoros összefüggés
ben -  szabályozzák.

A korszakfogalomként értett modernség minden irodalomtörténeti diszkur- 
zusban egy nagyobb történeti konstrukció része és művek, jelenségek önmaguk
ban is vizsgálható történeti sora gyanánt nyeri el jelentését. Ezért elsősorban azt 
érdemes vele kapcsolatban vizsgálni, hogy milyen perspektívák alapozzák meg 
a korszak konstrukciós modelljét, és hogy milyen jelenségeket ölel fel a fogalom 
által megképzett narratíva. Amikor ezt vizsgáljuk, egyelőre nem térünk ki a társa
dalmi modernitáshoz és a kulturális modernséghez tartozó jelenségcsoport meg
különböztetésének3 szükségességére. Jóllehet ez a megkülönböztetés nem hagy
ható figyelmen kívül, átmeneti mellőzését az magyarázza, hogy ez a szempont 
a modernség irodalmának itthoni kutatásában eddig nem jutott meghatározó sze
rephez. Ellenkezőleg, a Nyugat kutatásában, ami a magyarországi irodalmi m o
dernség vizsgálatának talán a legkiteijedtebb területe, az 1980-as évekig mintegy 
alapvetésnek számított, hogy a társadalmi modernitás és az irodalmi modernség 
egymást feltételező, szétválaszthatatlan, fejlődéselvű, szinkron folyamatok, amit 
a későbbi város- és mikrotörténeti kutatások nálunk is erőteljesen cáfoltak. A m o
dernség irodalmának kutatása azonban erről kevéssé vett tudomást, és a m arxiz
mus szemléletmódjainak háttérbe szorulásával a kilencvenes évek végéig a társa
dalomtörténeti perspektívák kizárásával értelmezte tárgyát.

A hazai irodalomtudományban a modernség korszakfogalmának újragondo
lására legutóbb másfél évtizeddel ezelőtt Kulcsár Szabó Ernő tett javaslatot. Ha az 
ő nagyhatású modelljét az irodalomtörténet-írás korábbi elbeszéléseinek össze
függésében vizsgáljuk, nagy előnyének bizonyul, hogy nem a múlt jövőjeként 
értette a jelent, miként például Horváth János, akit a 1910-es években többek 
között éppen ez akadályozott meg abban, hogy ne csupán Adyhoz, hanem a vele 
kortárs irodalom szélesebb spektrumához is értő módon viszonyuljon. Kulcsár 
Szabó Ernő Horváthjánossal ellentétben a jelen  múltjaként értette a modernség

3 Dilip Parameshwar G a o n k a r , On Alternative Modernities =  Alternative Modernities, szerk. Dilip 
Parameshwar G a o n k a r , Duke UP, Durhani—London, 2001, 1.
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korábbi szakaszainak beszédmódbeli változatait. A jelen  perspektíváit az 1990-es 
évek közepén írott tanulmányaiban és A magyar irodalom története 1945-1991  
lapjain egyaránt a posztmodern állapot tapasztalataihoz kötve rögzítette. Hans 
Bertens szavait idézve a posztmodern állapotot a „középpontok, a privilegizált 
nyelvek, a magasabb diszkurzusok”4 hiányával, illetve e hiány tudatával jellemezte. 
Magára az irodalomtörténet-írásra azonban nem teijesztette ki ezt a belátást. Fel
vetette, de nem juttatta érvényre annak lehetőségét, hogy a hagyományozódást 
ne szerves történésnek tekintsük, hanem a folytonos újra-, félre- és másként értés 
szükségességéből táplálkozó nyitott és minden pontján problematikus folyamatnak.5

A modernség nagy alakulatait „nyelvi magatartásmódok” különbségében 
ragadta meg, amelyek feltárására azért vélte legalkalmasabbnak a hermeneutika 
és a recepcióesztétika elméleti feltételrendszerét, amelyet később a Paul de M an-i 
dekonstrukció és a nyelvi medialitás kutatásának belátásaival módosított és bőví
tett, mert az így előrebocsátott irodalomfelfogás az esztétikai tapasztalatot nyelvi 
magatartások konstrukciójaként érzékeli.6 Az esztétikai világtapasztalat és az ön- 
értelmezés metszéspontjában természetesen a szubjektum megalkotódásának fo
lyamata áll, tehát egy, a modernség alkotóinak önértelmezésében is uralkodó 
szempont, amelynek leírása heideggeri és nietzschei belátások értelmezéséből bom
lik ki. Kulcsár Szabó Ernő elemzések sokaságában utalt arra, hogy a szubjektivitás 
nyelvi felépítettségét távol kívánja tartani az antropomorfizáció allegorikus eljá
rásaitól, így adva biztosítékát annak, hogy — az alany helyzetét absztrakt indivi
dualitásként értve — az énről is esztétikai képződményként, nyelvi alakzatként 
beszélhessen, és távol tartsa mindentől, ami külső vonatkozási pontok bevonásá
val újítaná meg az én világbeli tematizálásának igényét. Jó l példázza ezt a helyzetet 
imént em lített könyve utolsó lírafejezetének záróköve, a Petri György költésze
téről szóló alfejezet. Petri költészete Kulcsár Szabó Ernő szerint azzal lép át a poszt- 
modernség korszakküszöbén, hogy nyelvi magatartásába konstitutív módon épül 
be az önmagától való ironikus távolságtartás, ugyanakkor elmarasztalja amiatt,

4 K u lc sá r  Sza bó  Ernő, A z irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége =  U ő., Beszédmód 
és horizont. Formációk az irodalmi modernségben, Argumentum, Budapest, 1996, 10.

J> Lásd: „A kontinuitás fenntartásán keresztül új alakban hagyományozódnak tovább a klasszikus 
modernség értékformái is. A velük való szembesülés Esterházynál a nyelvi magatartás megújításának 
olyan formáját támogatja, amely nem enged teret a nyelvbe vetett bizalom végső felbomlásának, és 
állandó harcban áll az értékviszonylagosság kísértésével is.” K ulcsár Szabó  Ernő, A magyar irodalom 
története 1945—1991, Argumentum, Budapest, 1993, 160. A mondat világosan megmutatja, hogy az 
irodalomtörténész úgy érzi, ő maga túljutott azon a pozíción, amelyben az írót látja, tisztában van 
azzal, hogy az értékviszonylagosság belátása, csupán az író pozíciójából nézve tűnik veszélyesnek, 
mert még nem adta. fel véglegesen a. nyelvbe vetett bizalmat. Az irodalomtörténész nézőpontjából 
tekintve ugyanez a. belátás felettébb kívánatos volna.. Kulcsár Szabó Ernő sok esetben kijelöli, 
merre kellene vagy kellett volna, haladnia, egy írói pályának. Ez a célelvű elbeszélések sajátja.

6 Uo.
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hogy az esztétikai világszemlélet individuuma mégsem válik egészen absztrakttá, 
beszéde az esztétikai zónán kívülről érkező „szociális”, „politikai” kihívásokra 
adott válaszként értelmezhető. Az alfejezet e költészet elvárt jövőjét a „nyelvi meg- 
előzöttség” tisztán esztétikai játékterébe utalja, és Petri egész költészetének lényegi 
aspektusát elutasítva igényli, hogy „most már” egyértelmű jeleit adja a versképző 
szociális-politikai horizont felszámolásának.7

A szociokulturális horizont Kulcsár Szabó Ernő számára nem nyelvi entitás
ként, hanem nyelven kívüli eseményszerkezet és referencia gyanánt odaérthető 
tényszerűségként jelenik meg. Amennyiben a társadalmi mező és az irodalom vi
szonyának efféle értelmezését belehelyezzük az 1990-es évek elejének politikai 
kontextusába, aligha tévedés arra a következtetésre jutni, hogy a korszak iroda
lomtörténeti beszédmódját sikeresen megújító törekvés szigorúan végiggondolt 
folytatása és egyik tetőpontja volt annak az 1960-es évek vége óta tartó folyamat
nak, amely a szépírás és a kritika nyelvi lehetőségeit felhasználva mind nagyobb 
függetlenséget igyekezett biztosítani az irodalom és a róla szóló beszéd számára. 
Ebben a kontextusban az is nyilvánvaló, hogy állításait a kor szemléleti horizont
ján  következetes retorikával kifejtő irodalomtörténet csak a történeti elbeszélés 
irodalomelméleti feltételeit is előtérbe állító teljesítményként születhetett meg.s 
Kulcsár Szabó Ernő, aki gondolatait mindig polemikusán fejtette ki, legfőbb el
lenfeleit az esztétikai tapasztalatot világtapasztalatként kiüresítő és a nyelvi maga
tartások sokféleségét egynyelvűsítő marxista ideológiában és kritikai gyakorlat
ban, a magyarországi strukturalizmus teljesítményében, a rendkívül heterogén 
„népi” ideológiában, végül pedig a tudománytalannak vélt nyugatos esztéta ha
gyományban ismerte föl. Éppen ezért talán ennél is többet mond, kivel és milyen 
teljesítményekkel nem alakított ki nyílt polemikus viszonyt. Nem  meglepő, hogy 
bár kevéssé hivatkozott rá, nem kritizálta a gadameri hermeneutika magyaror
szági befogadásában élenjáró Bonyhai Gábort, és a Lét és időt magyarra fordító 
munkaközösség tagjait. Szempontunkból ennél is fontosabb, hogy bizonyos pon
tokon elismeréssel hivatkozott Rába György, és még inkább Kabdebó Lóránt 
teljesítményére, és mint nemzedékének minden kvalitásos képviselője, ő is erő
teljesen támaszkodott Németh G. Béla munkásságára. Most mégis az ellenfelekre 
koncentrálok, mert az ellenfél megválasztása mindig konstruktív hatású. Az el-

7 Uo., 178.
8 Alábbi elemzésem néhány fontos ponton egyetértéssel érintkezik Bezeczky Gábor alapos kri

tikájával, amit Irodalomtörténet a senkiföldjén című könyvében (Kalligram, Pozsony, 2008.) foglalt 
össze. Néhány alapvető kérdésben mégis vitában állok vele. Ezek közül itt csak azt emelem ki, 
amely a. mostani gondolat szempontjából igazán lényeges. Tévesnek tartom azt az eljárást, hogy 
Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténészi teljesítményét önmagában, tágabb magyarországi tu
dománytörténeti kontextusából kiemelve vizsgálja, miközben Bezeczky könyve maga is része 
ennek kontextusnak, sőt a. megírás egyik célja alkalmasint éppen az volt, hogy alakítson rajta.
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lenfelek, akik különbözőségüket hangsúlyozzák, csak azáltal képesek különböz
ni, hogy egymás számára jelentéssel bírnak, érintkeznek, és így többnyire sokkal 
több azonosságot vagy hasonlóságot hordoznak, mint amennyiről szívesen tu
domást vennének. D e nem volna helytálló azt feltételezni, hogy a hasonlóság 
a nyelvszemléletben ragadható meg. Sőt azt hiszem, nálunk éppen annak a para
doxonnak a tudatosításával érte el legfőbb eredményét a recepcióesztétika, hogy 
miközben a világtapasztalatok az irodalomban kizárólag nyelvi tapasztalatokként 
nyilatkozhatnak meg, nem tulajdoníthatunk ugyan önálló létet a nyelvnek a vi
lággal szemben, de mivel a nyelv anyagszerűsége áttetszőnek semmiképpen sem 
nevezhető, emiatt mindig a nyelv spekulatív egysége az, ami megmutatkozik szá
munkra. Ez a belátás egyébként nem feltétlenül, és nem eminensen a recepció
esztétikához köthető, inkább Heideggerre visszavezethető közös nevezője lehet 
a gadameri hermeneutika és a derridai dekonstrukció utáni szellemtudományos 
diszkurzusoknak. Az em lített szemléleti formák és a magyarországi recepció
esztétika, valamint a feminizmus itteni megjelenése előtt használt dekonstrukciós 
modellek hasonlósága inkább abban ragadható meg, hogy az irodalom nyelvi 
konstrukcióit nem hozták összefüggésbe azokkal a nyelvjátékokkal, amelyek szin
tén eredményesen vesznek részt a szimbolikus tőkefelhalmozásban. Ezekkel az 
irodalom nem csupán osztozik és versenyez a szimbolikus társadalmi terek felépí
tésében, de mivel az irodalmi mező am orf és körülhatárolhatatlan módon ágya
zódik a társadalmi tér egészébe, ezek a nyelvjátékok előre meghatározzák vagy más 
módon alakítják a keletkező irodalmat. Elég, ha a szimbólumalkotásnak olyan, az 
irodalom, a történettudomány és a politika határterületein született teljesítmé
nyére gondolunk, amilyen például Szekfű Gyula Három nemzedék és ami utána 
következik című munkája, vagy olyan, az irodalom területén kívül született, de arra 
erőteljesen ható szövegekre, mint Freud pszichoanalízise, M arx egyetlen szöveg
ként szemlélt filozófiája, vagy a két szerző munkássága nyomán kialakult olyan 
heterogén műfajokra, mint a marxizmus vagy a freudizmus. Ugyanitt meg kell 
említenünk azt is, mert gyakorta el szoktunk feledkezni róla, hogy a modern ma
gyar irodalom létrejöttében és alakulásában mindvégig nagy erővel vett részt az 
újságírás nyelve, és ez a hatás mindmáig nem zárult le. Ha mindezeket a nyelv
játékokat figyelemmel kíséijük, az irodalom területe elhatárolhatatlanná válik. 
Az irodalom fogalmáról azonban talán mégsem kell lemondanunk. Mindaddig 
legalábbis nem, amíg képesek vagyunk hozzárendelni az esztétikai szféra reflek- 
táltságát, ami viszont biztosan nem csak az úgynevezett magas irodalmat tünteti 
ki, hanem elvileg ugyanúgy sajátja a populáris irodalomnak is.

Az utóbbi megfontolásokkal kapcsolatban hadd tegyek egy megjegyzést. 
Figyelemre méltó, de részletesen még nem vizsgált tényező, hogy Németország
ban a heideggeri előzményekre visszatekintő filozófiai hermeneutika és a recep
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cióesztétika annak az időszaknak az uralkodó interpretációs modellje volt a szel
lemtudományokban, amely a nyelven kívüli aspektusok hárításával a megvitatás 
nélküli felejtés politikáját művelve lényegében kizárta az irodalomról folyó disz- 
kurzusból a nemzetiszocialista múlt történelmi-társadalmi tapasztalatait. (Nem ok 
nélkül, hiszen az egyetemi értelmezői közösségek számos tagja belépett a náci 
pártba, és bár nem egy csapásra, hanem a Kari Löwith által az Életem Németor
szágban 1933 előtt és után lapjain oly szemléletesen leírt folyamat során a rendszer 
tudományos önszemléletének oszlopaivá váltak, míg a fiatalabbak közül jó  né
hányan, mint például Hans R óbert Jauss, tudományos pályára lépésüket megelő
zően tiszti rangban szolgáltak.) Magyarországon ugyanaz a tudományos modell 
az esztétikai szféra ideológiai függetlenségének volt az elkötelezettje, nem magá
nyosan, hanem a strukturalista módszerekkel együtt. A honi recepcióesztétika 
előnye a strukturalizmussal szemben éppen a történelem és a történelmi tudatos
ság visszanyerhetőségében nyilvánult meg. Ennek jelentőségét nem lehet eléggé 
túlbecsülni, még akkor sem, ha ez a történeti tudatosság főként a 20. századi iroda
lommal foglalkozók számára az esztétikai szféra történetisége és medialitása kiszi- 
getelődött a társadalomtörténeti konstrukciók összefüggésrendszeréből, amelyek 
az elemzések oldalvizén inkább csak célzások formájában adhattak hírt magukról.

A nyelv fogalma a recepcióesztétika interpretációs modelljében végső soron 
a betű materialitásához kötődik. A betű materialitásának értelmezési körét pe
dig a humántudományok német hagyományában a szellem (Geist) és a tiszta ész 
(Verminf't) fogalmai határozzák meg. Mára azonban a kultúrának ezt a fogalmát 
a német szellemi környezetben is felváltotta a civilizáció angolszász értelmezési 
modellje. E változás egyik kétségtelen előnye,9 hogy a kultúra egyetemes szin- 
gularitását mindinkább kiszorította a különbségeket előtérbe helyező pluralitás. 
Ebben az értelmezésben kultúrának kell tekintenünk mindent, amit az ember 
önmagából és a dolgokból csinál, illetve ami eközben az emberrel és a dolgokkal 
történik, beleértve a szimbolikus eseményeket, a kollektív rituálékat, a társadal
m i szerveződéseket, a technikák és a médiumok mindinkább előtérbe kerülő 
eljárásait. E társadalmi gyakorlatok szempontjából is eltérő kultúrák közös alap
fogalmává az írás vált. így a pszichológia, az antropológia, a térszociológia kuta
tásterületeiről egyaránt erős érvek szólnak amellett, hogy írásnak tekintsük azokat 
a szimbolikus társadalmi rendszereket és mediális gyakorlatokat is, amelyek a szub
jektum ot nem-énné, tekintetek tárgyává teszik. A szubjektum önkonstruálásá
nak és objektummá válásának kettős dinamikája számtalan változatban ismerhe
tő fel nyelvi magatartások alaptényezőjeként. Úgy vélem, a nyelvi magatartások

9 Bernhard W a l d e n fe l s , Verjremdung dér Moderne. Phanomenologische Grenzgánge, Wallstein, Göt-
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és az irodalmi diszkurzusok vizsgálatakor az irodalomtörténet-írás nem zárkóz
hat be a nyelvnek a betű materialitásához kötött fogalmi körébe. Bővebb illetékes
sége nem lehet kétséges, hiszen a nyelv szélesebb fogalmát is a fonetikus nyugati 
írás anyagszerűsége alapozza meg. Szemléletesen bizonyítja ezt, hogy a nyugati 
kultúrában a test az absztrakt szellemivel szembeállítva válik a látás tárgyává, és 
ugyanez az oppozíció ismétlődik meg a férfi és a női testről kialakított képzetek
ben ."1 A betű materialitása ekképp elsősorban a testhez fűződő kapcsolatában és 
a testről kialakított diszkurzusok összefüggésében nyilvánul meg. A személy testi 
mivoltát tekintve nem csupán az írás és az olvasás, a nézés és a látványszerű lét 
metszéspontjában alakul ki, hanem individuális és a társadalmi kiteljedésként is. 
Ez utóbbi mivoltában politikai képződményként válik érzékelhetővé.

Mindezek nyomán érdemes megvizsgálnunk, jelentkeztek-e a közelmúlt ma
gyar irodalomtudományos gondolkodásában olyan, kutatási programokban is 
testet öltő kezdeményezések, amelyek a magyar történelem újabb fordulataitól 
is befolyásoltatva érzékelték az 1990-es évek elejére jellem ző nyelvszemléletek 
szűkösségét. A társadalomtudományokkal folytatható párbeszéd lehetőségét eb
ben az időszakban leginkább a kultuszkutatás hordozta magában. Ez nem meg
lepő, hiszen amikor a kultuszkutatás a kulturális fogyasztás formáit és a hozzájuk 
kapcsolódó olvasásmódokat vizsgálta, folyamatosan újraépülő társadalmi való
ságként közelítette meg az irodalmat. A kultuszkutatást Takáts József nem ok 
nélkül határozta meg az irodalom társadalomtörténeteként, és helyezte interdisz
ciplináris kutatási térbe." E meghatározáshoz Takáts Peter Bürke megfontolásait 
idézve nyomban hozzátette, hogy a kultuszkutatásnak ebben az összefüggésben 
nincs szüksége az „irodalom”, főként pedig az „irodalmiság” fogalmára. Társa
dalomtörténeti szempontból Gyáni Gábor is ugyanerre a belátásra jutott, némi 
iróniával jegyezvén meg, hogy ,,a kultuszkutatás talán nem is irodalomtörténet 
többé”.12 A kijelentés igazsága természetesen attól függ, hogy aki teszi, mit ért az 
„irodalom”, az „irodalmiság” és az „irodalomtörténet” fogalma alatt, de éppen 
ez az elbizonytalanodás, pontosabban a bizonytalanság előtérbe kerülése hívja fel 
a figyelmünket arra, hogy amikor az 1990-es években irodalmárok sora adta a 
fejét arra, hogy a kultusz jelenségei felől közelítsék meg tárgyuk történetét, felad
ták, vagy legalábbis kétségbe vonták diszciplínájuk esszenciális kereteit, amelyek 
bár jócskán megtépázott, maradékaiban mégis még mindig érzékelhető társadal

10 Christina. von B r a u n , Gén dér, Geschlecht und Geschicte =  Gén dér Studien. Eine Einführung, szerk. 
Christina. von B r a u n  — Inge Steph a n , Metzler, Stuttgart—Weimar, 2 0 0 0 , 20 .

11 T akáts József, A kuítuszkutatás és az új elmélete =  U ő ., Módszertani berek. írások az irodalomtörté- 
net-írásról, University ofJyvaskylá, Jyváskylá, 2006 , 55.

12 Gyáni Gábor, A z irodalmi kultuszkutatás dilemmái =  U ő ., Relatív történelem, Typotex, Budapest, 
200 7 ,2 1 .
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m i tekintélyt kölcsönöztek nekik. Természetesen nem csupán a kultuszkutatók 
vállalkoztak erre a lépésre, később ilyesféle fejlemény volt a nyelvi medialitás prob
lémáinak nyomatékosítása is, hiszen a nyelv mediális viselkedése maga is gazda
sági, társadalmi keretekbe ágyazódik, még akkor is, ha a vizsgálatok erről időn
ként megfeledkeznek. Ám  ehelyütt maradjunk a kultuszkutatás területén, mert 
ott az irodalomértés újabb keletű történelmi-társadalmi fordulata hamarabb és 
erőteljesebben ment végbe. Vajon miért vállalkoztak tisztes irodalmárok erre a for
dulatra? N em  volna nehéz a válaszadás, ha effajta igények kizárólag a 18. századi, 
vagy a korábbi időszakok irodalmával kapcsolatban merültek volna fel, olyan 
irodalmisággal kapcsolatban tehát, amelynek Magyarországon még nem volt ré
sze a modern értelemben vett kritika, még kevésbé az irodalomról szóló tudomá
nyos diskurzus, hiszen ezekben a korokban a kultusz valóban hasonló szerepet 
játszott, mint amilyet később a sokszor szintén kultikus formációkba rendeződő 
kritika.13 A hazai kultuszkutatás azonban egyáltalán nem korlátozódott a kiasz- 
szikus magyar irodalom korára; a modernség tárgyterületével kapcsolatban elég 
Kelevéz Ágnes és Tverdota György meghatározó munkáira utalnunk. A kérdésre, 
hogy az 1990-es években Magyarországon uralkodónak számító recepcióesztéti
kai és dekonstruktív megközelítések eredményeit felhasználva, de azoktól lénye
gében eltérő irányt képviselve miért váltak egy sor irodalmár számára fontossá 
a kánonok peremterületei, valamint a kulturális termelés és fogyasztás társada
lomtörténete, arra többféle válasz adható. Ezek számbavétele nem tartozik e tanul
mány feladatai közé. Ehelyütt a legáltalánosabb válaszra szorítkozom, amelyből 
azonban fontos következtetések adódnak.

Amint láttuk, az irodalom társadalmi képződmény volta megnehezíti az iro
dalomtudomány vagy az irodalomtörténet elhatárolását. További nehézségeket 
jelent, hogy bár a speciális adatokkal dolgozó irodalomtudós a vizsgálatba bevont 
adatok körét kénytelen korszakról korszakra egészen más ismérvek szerint meg
határozni, és ez a meghatározás mindenkor illeszkedik az adott nyelven folytatott 
kulturális termelés történeti sajátságaihoz is. Ez az utóbbi mozzanat indokolja a 
nemzeti irodalomtudományok létezését. Emellett szinte természetesnek kell te
kintenünk, hogy az irodalommal foglalkozók mindig is támaszkodtak filozófiai 
konstrukciókra, a modernség korában pedig, amikor a szellemtudományok Kant 
által örökül hagyott piramidális modellje egyre inkább érvényét veszítette, más 
tudományterületek mellett a pszichológia, a szociológia, a történettudomány, az 
információelmélet, a kommunikációelmélet, az antropológia, sőt a neurobiológia 
is egyenrangú vizsgálati perspektívákat nyitott az irodalomértés számára. Összes-

ij Lásd R á k a i  Orsolya., S . O . S. — irodalom! Kultusz, kritika és irodalomtudomány „közös forrásvidé
kén ’ =  Klasszikus — magyar—irodalom — történet. Tanulmányok, szerk. D a jk ó  Pál — Labádi Gergely, 
T iszatáj, Szeged, 2 0 0 3 , 2 3 3 -2 6 9 .
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ségében tehát világosan látszik, hogy bármily nagy hagyománnyal rendelkezik is 
a filológia egyik hajtásaként megszületett irodalomtudomány, diszciplináris meg
alapozása mind tárgyi, mind módszertani oldalról szemlélve meglehetősen ingatag.

A 2000-es években lendületét vesztő, tudományszervező erejét elveszítő kul
tuszkutatás magyarországi alapító művétől, Dávidházi Péter „Isten másodszülöttje” 
című munkájától kezdve14 rendszerint kizárólag a kultusz logikája szerint írta le 
tárgyait. Dávidházi így jelölte ki kutatásainak célját 1989-ben: „Ideje tehát a ku
tatás fókuszát arra irányítani, ami eddig perifériára szorult: derítsük fel egy iro
dalmi kultusz genezisét, kövessük nyomon fejlődéstörténetét, vegyük szemügyre 
sajátos szertartásrendjét, elemezzük nyelvi jellegzetességeit, igyekezzünk bepillan
tást nyerni lélektanába, intézményesedésébe és társadalmi hatásába, hogy végül 
következtessünk a kultusz és a kultúra néhány általános összefüggésére.”15 A kul
tusz tehát olyasmi, aminek önálló és elbeszélhető eredete, fejlődése, szertartás
rendje, szóhasználata, intézményrendszere és lélektana van. Ebben a felfogásban 
a kultusz kultikus sajátságokat mutató, zárt és homogén nyelv. Ezért amikor Ta- 
káts József a József Attila-kultusz születését nagyszabásúan elemző Tverdota György 
eljárását bírálva azért marasztalta el az 1990-es évek magyarországi kultuszkutatá
sának egészét, mert leírásaiban úgymond homogenizál,16 nem egy kiküszöbölhető, 
járulékos hibára hívta fel a figyelmet, hanem az alaptézisekből szükségszerűen fa
kadó következményre. A probléma kiküszöbölésén nem segített, de a szükséges 
vizsgálatok körét bővítette Margócsy István műfaji besorolását tekintve „kísérlet
nek”, azaz esszének nevezett Petőfi-monográfiája, szellemesen bemutatván, hogy 
a kultikus viszonyulás módszertani értelemben is alakítója, új és új módon jelent
kező, legyőzhetetlen formálója az irodalomtörténet-írásnak.17

A kultuszkutatás továbbfejlesztésére az utóbbi években két, ehelyütt megfon
tolandó ajánlat érkezett. Az egyik Takáts Józseftől, aki az egyéni és csoportstraté
giákra irányuló figyelemmel egészítené ki a kultusztörténet leírásait. Példaként 
a mikrotörténelem kutatóinak eljárását, főként pedig Pierre Bourdieu mezőleírá- 
sait állítja.IS A kultusz termelésének egyéni és csoportstratégiáit elemezve kétség
telenül felszámolódik a kultusz zárt logikája, hiszen e stratégiák egy adott társa
dalomtörténeti kontextus identifikációs szerkezeteibe illeszkednek. Ha a Takáts

14 D ávidházi Péter, „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Gondolat, Buda
pest, 1989. Dávidházi Péter könyvének megjelenése előtt is számos olyan munka látott nyomdafes
téket irodalomtörténeti folyóiratokban, amelyeket megszorítás nélkül sorolhatunk a kultuszkutatás 
körébe. Az „Isten másodszülöttje ” tehát nem kezdőpont, mégis alapító jelentőségű, mert a következő 
évtized kultuszkutatásnak szemléleti kereteit egyértelműen ez a könyv határozta meg.

15 Uo., 2.
16 T a k á ts ,  I. m., 58.
17 M a rg ó c sy  István, Petőfi Sándor. Kísérlet, Korona, Budapest, 1999, 15.
18 T a k á ts ,  I. m., 58.
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József által ajánlott irányt követjük, kilépünk a kultuszkutatás keretei közül, maga 
a kultusz pedig a bourdieu-i értelemben vett mező részévé válik. Bourdieu mező- 
fogalma leírhatóvá és vizsgálhatóvá teszi azt, amit a szellemtörténeti hagyomány 
kissé homályosan korszellemnek nevezett: „A Zeitgeist egységének elvét a közös 
ideológiai alapmérték: az általános sémák rendszere adja, amelyek a végtelen sok
féleség látszata mögött közhelyeket hívnak elő: alapvető szembeállításokat, ame
lyek nagyjából egyértelműek, és a gondolkodás- és világnézet-struktúrák formá
ló i”,19 ú ja Bourdieu Heidegger politika ontológiáját elemezve, majd az 1920-as 
évek közepének Németországában létrejövő ideológiai konstrukciók ellenfogal- 
mait (kultúra vs. civilizáció; közösség vs. nép; hierarchia vs. nivellálás; vidék vs. 
város; organikusság i>s. technika/gépezetszerűség; egység i>s. töredezettség stb.) 
felvázolva megjegyzi: „A fenti ellentétek és az általuk felvetett problémakörök nem 
csak a konzervativizmus ideológusait illetik. A kor összes gondolkodóját foglal
koztató problémák talaját képező ideológia-teremtés mezőszerkezetébe írtan — 
a struktúrát fenntartó antagonizmusokban és ezeken keresztül — léteznek. A kon
zervatív ideológusokból álló almező is ugyanennek a mezőnek a része.”211 A bour
dieu-i modell kontextusában tehát az egyéni és csoportstratégiák vizsgálata csakis 
a mező leírása által válhat értelmessé. A mező leírásához pedig az általános ideo
lógiai sémák, a gondolkodást irányító közhelyek és a közösségi tudatformákat nyel
vi értelemben megalapozó szimbólumok rendszerének feltárására van szükség.

H a jó i érteni, ugyanebbe az irányba mutat Gyáni Gábor javaslata is. Elm a
rasztalja az 1990-es évek kultuszkutatását, amiért ,,nem vetett kellően számot a 
nacionalizmussal”, ami a 20. század első évtizedeiben „a kultúra adott formája” 
volt, és mint ilyen „ideológiaként, nyelvként, mitológiaként, szimbólumok (szim
bolikus jelek) együtteseként és egyúttal öntudatként (identitásként) globális ér
vényre tört”.21 Az, amit Gyáni — Anthony D. Smith-re hivatkozva — a kultúra 
formájaként jellemez, és aminek egyszerre érvényesülő ideológiai, nyelvi, m ito
lógiai, szimbolikus és identifikációs aspektusaira utal, nem egyszerűen megfelel
tethető a „közös ideológiai alapmérték” bourdieu-i fogalmának, hanem azt mint
egy ki is bontja, rávilágítva arra, hogy az ideológia fogalma egyszerre tartalmazza 
a többnyire reflektálatlanul, ám annál erőteljesebben érvényesülő narratív képze
tek rendszerét, a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs játszmák lefolytatásának 
szabályait és a narratív képzetek nyelvi, szimbolikus-diszkurzív kifejeződésének 
mikrostruktúráját. Ugyancsak ebbe az irányba mutat Joep Leerssen megfigyelése, 
aki a nacionalizmus rendszerét az „etnotípusok” hagyományában gyökerezted,

|tl Pierre B o u r d ie u , Martin H eidegger politikai ontológiája, ford. Sza la y  T ím ea, Jószöveg, Budapest, 
1999, 35.

2(1 U o.
21 G yáni G ábor, : irodahni kiiltiiszkiitatás dilem m ái, 34.
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vagyis azokban a sztereotípiákban, kulturális közhelyekben, diszkurzív sémák
ban, amelyekkel egy közösség meghatározza és más közösségektől megkülön
bözteti magát.22 Amikor egy korszakban „a kultúra adott formáit” és azok válto
zatait vizsgáljuk, a vizsgálatnak erre a három sematikus szintre kell kiteijednie. 
Az persze vita tárgya lehet, hogy a szimbolikus-diszkurzív kifejeződésekhez kap
csolódó kommunikációs aktivitás mennyire önálló, tehát hogy ez a réteg meny
nyire tekinthető önmaga termékének, figyelembe véve, hogy a szimbolikus réteg 
működésében nagyon ritkán tapasztalunk eredetiséget. Sőt, amint Leerssen rávi
lágít, nem csupán az ,,etnotípiák”, tehát a közösségi önazonosságot hordozó szim
bólumkészletnek lényege a nagyfokú változatlanság, hanem diszkurzusba ágya- 
zódásuk is mintakövető. Történelm i dimenziókban sokkal általánosabb jelenség 
a jelek  megismétlése, újrahasznosítása, újfajta összekapcsolása, mint az új jelek 
kitermelése, már csak azért is, mert — főként a konzervatív ideológiákban — az 
ismétlés, vagyis hogy egy jel változatlanul, könnyen beazonosítható jelentésekkel 
terhelten kerül elő a hagyomány jelmezkölcsönzőként működő képkínálatából, 
önmagában is bizonyító erőt kölcsönöz a megismételt jelnek.

Szempontunkból azonban ezúttal fontosabb az a tapasztalat, hogy az ideoló
gia fogalma térben és időben szerteágazó diszkurzusok széles spektrumát foglalja 
össze, amelyek között, hatásukat tekintve, wittgensteini értelemben vett családi 
hasonlóság figyelhető meg.23 Am ikor Bourdieu hangsúlyozza, hogy egy korszak 
családi rokonságot mutató általános gondolkodási sémái, amelyekből természete
sen egy adott korban mindig több versenyez egymással, alapvető fogalmi szem
benállások révén épülnek föl, és ezeket elmélyítve vagy továbbiakat létrehozva 
formálnak világnézeti szerkezeteket, az ideológiák diszkurzív funkcióira, hatásai
ra, tudatalakító szerepére tereli a figyelmet, és szerencsés módon kevesebbet fog
lalkozik azok idiomatikus tartalmával. Nem  az ideologikus beszéd által felépített 
„igazság” érdekli — nem igazol és nem cáfol egyetlen kijelentést sem —, hanem 
az ideologikus beszéd működése, társadalmi beágyazódása. N em  nehéz belátni, 
hogy a modernség korában az irodalomtörténet-írás gyakorlata is alárendelődik 
ezeknek a diszkurzív szabályoknak, hiszen maga is részt vesz az ideológiatermelés- 
ben, illetve szorosabb vagy lazább viszonyt ápol máshol megtermelt, gyakorta csak 
homályosan artikulált ideológiákkal. A viszony sokféle lehet, a rejtett függéstől és uta
lástól a látható érintkezésen át a befolyásoltságig és az igazolásig teijedhet a skála.

A kultuszkutatás belső kritikája felől jövő impulzusok itt lényegében talál
koznak a mai feminista kutatások igényeivel. Ez a megfelelés arra figyelmeztet, 
hogy az irodalomtörténeti gondolkodásnak és az összefoglaló irodalomtörténe

22 Joep L e e r sse n , National Though in Europe. A Cultural History, Amsterdam UP, Amsterdam, 
2 0 0 6 , 17.

23 Terry E agleton, Ideologie. Eine Einführung, ford. Anja. T ippner, J. B. Metzler, Stuttgart, 2 0 0 0 2, 223.
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tek írásának is érzékenyebbnek kell lennie az ideológiák diszkurzív működésére, 
és saját ideológiáival szemben is reflektáltabb viszonyt kellene kialakítania. A nar- 
ratívaképzó ideológiák közül a 20. század első évtizedeinek alapformáit számba 
véve Gyáni Gábor nem ok nélkül emelte ki a nacionalizmust. Ha egy pillanatra 
felfüggesztjük korábbi belátásaink érvényességét, és az irodalomtörténet-írást sa
já t tudományos intézményrendszerére és narratív hagyományaira való tekintettel 
önálló kulturális térnek tekintjük, nem nehéz felismerni, hogy a tér kitelj edését és 
belső szerkezetét meghatározó szabályok a 19. század közepének nacionalizmu
sából erednek. Toldy Ferencről írott monográfiájának bevezetésében Dávidházi 
Péter a nemzettudati narratívák és az irodalomtörténet-írás funkcionális kölcsön
hatását állítja kutatásának középpontjába. Leszögezi, hogy a modern értelemben 
vett irodalomtörténet-írás fontos részt vállalt a politikai nemzet megalkotásában, 
és ezért az alfabetikus emlékezet formaalkotó elveit alárendelte a nemzet narratív 
identitásának. Ez a részvétel máig hatóan alakította az irodalomtörténet-írást, 
amennyiben alapegységévé tette a nemzet minden egyéb identitásképző elvet 
elhalványító meghatározottságát.24 Beöthy Zsoltnál25 és Horváthjánosnál a nem
zeti elv érvényesülése cselekményesítette az irodalom történetét, tehát ez változ
tatta egyáltalán történetté a művek és szerzők egymásutánját. A cselekményesítés 
lényegi vonása természetesen már Beöthynél is egyfajta fejlődéselv, még ha e fejlő
dés nála nem is jelent egyebet, mint ,,a nemesi önérzet” férfias és militáns, ,,a hadi 
élet kultuszát”26 szolgáló értékeinek (egyenesség, bátorság, helytállás, szembeszállás) 
kibontakozását és tudatosodását. A nemzeti lélek Beöthy szerint a költészettel van 
legközvetlenebbül és mintegy eredendően eljegyezve, ami tehát számára nem 
történeti fejlemény, hanem a nemzeti lélek alapvonásaiból következő sajátsága iro
dalmunknak. A nemzeti lélek elvont szubjektuma Beöthynél, aki ehelyütt a taine-i 
pozitivizmus fogalomkészletével él, állandó és változatlan faji vonásokban fejező
dik ki, s e kifejeződés elsődleges tere pedig éppen a nemzeti irodalom.27 Mindazok

24 D ávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Aka
démiai, Budapest, 2004, 19.

2;> „Az irodalomban valamennyien valamely nemzet szellemére vonatkozó tanulságot, vagy a ta
nulságok bizonyos sorát keresték [ti. az irodalomtörténet-írók, esztétikusok és kritikusok]; az 
irodalmat valamennyien ezen nemzeti szellem erejének, képességének a bizonyságául idézték 
s táplálójául fogták fel.” B eöth y  Zsolt, A z irodalomtörténet elmélete, I., s. a. r. dr. L á z á r Piroska 
leánygimnázium ifjúsága., Magyar Királyi Egyetemi Nyomda., Budapest, 1940, 8. „Most azt 
a. kérdést kell felvetnünk, hogy miféle fajta, munkákban, milyen elmeművekben nyilatkozik ez a 
nemzeti szellem sajátlag, szembetűnően? Kétségen kívül olyanokban, amelyek az egész nemzetnek 
szólanak! Nemzeti szellem, nemzeti lélek alatt értjük lelki valónknak azokat a tulajdonságait, 
amelyek az egész nemzet lelki valójával közösek. [...] A z irodalom mai fogalmának tehát ez lesz 
a. határozó jegye: az egész nemzetnek szóló elmeműveknek az összessége.” Uo., 11—12.

2(1 Uo., 101.
2/ „Ha végignézünk a magyar költészeten, különösen azon emlékein, amelyek a magyar felfogáshoz 

közelebb állanak, vagy éppen belőle fakadtak, ezt a. vonást mindig megtalálhatjuk. A magyarság
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az ideologikus szimbólumok, amelyeket Beöthy a nemzeti lélek és a faj fogalma 
alatt összegyűjt, az etnotípiák rendszerébe sorolhatók. M int ilyenek, semmiből 
nem levezethetőek. Az elbeszélés szerkezetét azonban súlyosan meghatározzák, 
hiszen nem más, mint az etnotípiák irodalmi keretezése határozza meg a műfa
jo k  sorrendjét és hierarchiáját. Az azonosságképző elbeszélés szilárd műfaji hierar
chiája, mely a költészet elsőbbségén nyugszik,2S hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti 
irodalom történeti reprezentációjában töretlenül érvényesüljenek a fent említett 
értékek. Olyan értékekről van szó, amelyek maradéktalanul megfelelnek a m il
lennium i időszak állami önreprezentációjának, így tehát nem egyszerűen egy, 
a korszak szellemi-politikai közegébe mélyen beágyazott vezető irodalomtörté
nész választását tükrözik, hanem azt is, hogy az irodalomtörténet-írás Beöthy 
kezén frigyre lépett a domináns hatalmi ideológiával.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy A z  irodalomtörténet elmélete című munkát 
Kéky Lajos, Beöthy tanítványának, gyakornokának, majd későbbi kollégájá
nak 1901—1902-ben keletkezett egyetemi jegyzetei29 alapján a Dr. Lázár Piroska 
Leánygimnázium növendékei (nyolc osztályból összesen 98-an)311 rendezték sajtó 
alá 1940-ben.31 Lázár Piroska, Beregi Oszkár felesége, aki 1945-ben a holokauszt

különösen azért büszke minden győzelmére, mert szemtől-szemben, karddal kard ellen vívta
ki és minden csatavesztését egészen a. legutolsó forradalom bukásáig cselvetésnek, vagy árulás
nak, — előtte a. legmegvetendőbb motívumoknak — tulajdonítja. Ennek a vonásnak az alapját 
nem kereshetjük másban, mint a. magyarságnak ősi, faji mivoltában, amely egész életében állan
dóan kinyilatkozik, egyfelől azért, mert mint faji tulajdonság írókban, költőkben, tehát a faj leg- 
kiválóbbjai közé tartozókban is megvan, másfelől azért, mert ilyen ősi, faji tulajdonságuk lévén, 
feltétlenül megvannak azokban az előzményekben, amelyekkel a nemzet képzelete mindig fog
lalkozik.” Uo., 79—80. Az idézett szövegrészlet a. szerző és a megszövegezők akaratán kívül pon
tosan utal a. „magyar faj is ág” e kiemelkedő vonásának ideologikus voltára: nem azt állítja, hogy 
a. bukás mindig cselvetés és árulás következménye volt a magyar történelemben, hanem azt, 
hogy a. bukást a. magyar irodalom legkiválóbbjai mindig cselvetésnek és árulásnak tulajdonítják.

28 Uo., 18.
29 A jegyzetek Beregi Oszkár közvetítésével kerülhettek Lázár Piroskához. Kéky Lajos ugyanis 

1917 és 1941 között az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia tanára volt, és így kap
csolatban állt Beregivel. De az is elképzelhető, hogy Kéky közvetlenül Lázár Piroskához jut
tatta. el a. jegyzeteit, hiszen ismerték egymást Beöthy tanítványi köréből.

30 B e ö th y , I. m., 111.
-’1 Beöthynek valódi kultusza volt Lázár Piroska lány gimnáziumában, ami nem csoda, hiszen az 

alapító Beöthy tanítványa volt az egyetemen. Fényképe ott állt Lázár Piroska íróasztalán. Róla 
nevezték el az iskola, önképzőkörét. A kultusznak csak az egyik összetevője volt a nevelés ha
zafias szellemének hangsúlyozása.. Ugyanilyen fontos mozzanata volt, hogy Beöthy — Wlassics 
Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter intencióit követve — az Országos Nőképző Egyesü
let vezetőjeként 1896-ba.n kezdeményezője volt az első magyar lánygimnázium felállításának. 
Lázár Piroska. így ír róla. A z irodalomtörténet elméletének előszavában: „A »Magyar Irodalmi R it
kaságod koszorújából mindeddig hiányzott az ideális magyar tanárnak, a magyar tanulóifjúság 
nagy barátjának, a magyar nőnevelés apostolának, Beöthy Zsoltnak a neve. [...] Magister Hun
gáriáé volt. [...] Negyvennégy évig nevelte a. tanárokat és széleskörű tudásával, nagyszerű egyé
niségével, igaz magyar voltával irányítóan hatott hallgatóinak nagy számán keresztül az egész
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áldozata lesz, a Váci körút 78. szám alatt 1907 szeptemberében nyitotta meg ma
gániskoláját, amelyből 1909-ben lett felsőbb leányiskola. A magánintézmény ta
nulóinak nagy többsége mindig zsidó származású volt, az 1930-as évek közepétől, 
amikor a zsidó fiatalok beiskolázása mind nagyobb akadályokba ütközött, lénye
gében mind az volt. A nevek alapján ugyanez valószínűsíthető Beöthy munkájá
nak sajtó alá rendezőiről is. Olyanok voltak tehát, akiket a felvázolt elbeszélés sem 
nőként, sem zsidóként nem tartalmazott. Nevelésükben, a korszak zsidó iskoláira
— tartozzanak ezek valamely neológ vagy akár ortodox32 hitközséghez — jellemző 
módon fontos szerepet játszott a hazafias szellem. A kiadás gesztusában az feje
ződik ki, hogy a leányiskola tanulói hozzáértik magukat a nemzet hagyományos 
fogalmát lefedő és hátterét az uralkodó ideológiában meglelő elbeszéléshez, amely 
a „nőinek” semmiféle szerepet nem szánt az irodalom létrehozásában, hacsak nem 
éppen azt, hogy támogathatták és pártolhatták a „nemzeti” hegemón szerepű rep
rezentációjához kapcsolódó tudatformákat. Biztosak lehetünk abban, hogy a ki
adás körül tevékenykedő kilencvennyolc tanulónő nem úgy érzékelte a problé
mát, mint ahogyan mi, több mint száz évvel később. Ellenkezőleg, ahol m i ma 
történetileg értelmezhető ellentmondást érzékelünk, ott őket — még a zsidótörvé
nyek megjelenésekor is, tehát amikor a nemzet fajbiológiai felfogása vált a törvény
kezés alapjává, és őket idegenként kizárták a nemzeti így értelmezett közösségé
ből -  az asszimiláció feltétel nélküli vágya és igyekezete hatotta át, ami viszont 
számunkra szintén része a problémának.

A nemzeti irodalom Beöthy által kialakított elbeszélésrendjét Horváthjános 
is átvette, az általa elbeszélt történetben azonban nyomatékosan fejeződik ki az az 
igény, hogy a nemzeti program magas esztétikai színvonalon valósuljon meg. 
Nem  csodálkozhatunk állításán, hogy a magyar irodalom a 19. század első évtize
deiben jutott el erre a szintre. Ám ekkor is a nemzeti ethosz követését tekinti elsőd
legesnek. Horváthjános Kölcseyre hivatkozva éppen ebben a vonatkozásban tesz 
határozott különbséget a magyar és a „nyugati” irodalmak fejlődése között:

Ü gy lett, am int Kölcsey mondta: a magyar rom antikus költő „a nem zeti törté

net régibb M úzájától kölcsönöz sajátságot, a személyes érzeményeit a nem zeti

magyar társadalomra. Az ő mindenre kiterjedő érdeklődésének köszönhetjük mi magyar nők, 
hogy gimnáziumba, egyetemre járhattunk, járhatunk [...]. Iskolánkban továbbra is mintaké
pünk lesz az a. magyar nő, kinek műveltsége eszköz a nőiesség megnemesítésére, tudása kiapad
hatatlan forrása, a. női jóságnak, gyöngédségnek, minden igazért és szépért való rajongásnak, 
kötelességtudásnak, áldozatos hazaszeretetnek.” Uo., 3—5.

',2 A miskolci ortodox izraeli hitközség polgári leányiskolájának 1926-ban alapított sportkörét 
például, kapcsolódva, a. korabeli nemzeti ideológiák nőképét jól jellemző kultuszhoz, Zrínyi 
Ilonáról nevezik el. Lásd Felkai László, Zsidó iskolázás Magyarországon (1780—1990), Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, h. n. [Budapest], é. n. [1998], 99.
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hagyom ány és nem zeti m egnem esített életkör nim busán keresztül súgároz- 

tata". E  részben korántsem  távolodott el annyira a személyellenes klasszikus 

eszm énytől, m int a nyugat. [...] N em  öncélú, hanem  irányzatos irodalm iság: 

lírai alaphajlam; stil—ihlet; kollektív (nem zeti, emberi) vonatkozású érzésmód 

és attól befolyásolt (elköltőiesített) valóság- és történetszem lélet: ezek a m a

gyar rom antikának — m ondhatnók — bennszülött tulajdonságai, azon csak 

másodlagos irodalm i je lleg ű  határozm ányok, m elyek az irodalom nak általá

nosabb reform törekvések szolgálatába állításából önként következtek.33

Az esztétikai értéket H orváthjános a stílus fogalmához, ezen keresztül a nyelv 
figurativ működéséhez köti. A figurativitás azonban amint önmagában is értékké 
válik, uralhatatlanságában szabadíthatja fel a költői nyelvet, és így azzal a veszély- 
lyel fenyeget, hogy a líra kiszakad a kollektív ihlet köréből, és ha kifejtett elveivel 
a költő nem is, a nyelv mindenképpen lerázza magáról az irányzatosság jármát. 
Ezt a veszélyt H orváthjános leginkább Vörösmartynál érzékeli, éppen nála, akit 
semmiképpen sem taszíthat ki a nemzeti panteonból: ,,A költői stíl érdeke ily 
természetű költőknél mindig nagy, Vörösmartynál rendkívüli, majdnem önálló. 
A »magánál többet jelentő szó«, mely Baróti Szabó óta kísért, s Berzsenyi és Köl
csey gyakorlatában pátosz és eszményi sóvárgás ihlettöbbletének szuggesztív esz
közévé képződött ki, Vörösmarty költői nyelvében lelkesedett át szinte önálló 
ihlethordozóvá.”34 Horváthjános arra a határra állítja Vörösmarty költői életmű
vét, ahol a történeti közösség nyelvben kifejeződő, de nem nyelvi eredetű érték
világa konfliktusba kerül a nyelv figurativitásával és a szubjektum innovatív ön
építésével, önlebontásával. Eközben mindent megtesz azért, hogy Vörösmarty 
lírai költészetét is megtartsa a kollektivitás eszményén alapuló rendszeren belül. 
N em  érzékeli azonban, vagy legalábbis nem adja ennek jelét, hogy Vörösmarty 
nyelvteremtésének problémája az irodalmi modernség lényegét érinti. A szélesen 
értelmezett kulturális modernség esztétikai, mediális, gazdasági és társadalmi je 
lenségeinek hátterében a 19. század közepétől kezdve jó l felismerhető az önterem- 
tés iránti igény áttörése és folyamatos újraértelmezése, ami az irodalomban nyelv 
általi terem tődéstjelent. Vörösmartyban mint határfenoménban H orváthjános 
modellje a modernséggel kerül feszültségbe.

Hasonló rendszereket épített fel az 1960-as és 1970-es évek uralkodó ideoló
giájának szolgálatába szegődő irodalomtörténet-írás is, és a rendszer belső konflik
tusai szintén effélék voltak. A marxistának nevezett, sok esetben azonban inkább 
egyszerűen hatalompárti irodalomtörténet-írás hanyatlása után senkinek sem

H o r v á th  Ján os, A  magyar irodalom fejlődéstörténete, A kadém iai, Budapest, 19802, 292 .
14 Uo., 3 0 8 .
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ju tott eszébe, hogy akár az ihlet forrásaként, akár az esztétikai értékképzés alap
tényezőjeként a kollektívumra hivatkozzék.35 Az 1970-es évek közepétől kezdve 
a kritika meghatározó szólamai, és a kritikai gyakorlat jegyében újraértelmezett 
irodalomtörténet-írás egyre inkább a beszédmódbeli innovációt, a figurativitás 
esztétikai tapasztalatait, a nyelvi ihletben rejlő szubverzív erőket helyezte előtér
be, vagyis a Horváth János-i értékképzés két alaptényezője közül egyértelműen 
a másodikra tett. Arra, amely megfelelt a modernség alapvonásának. Ez a szem
pont csak aprólékosan kimunkált korszakfogalmak segédkonstrukciójára támasz
kodva, és a magyar irodalom rendszerén kívül meglelt viszonyítási pontok figye
lembe vételével válhatott alkalmassá a történetalkotás céljaira, az idő cselekmé- 
nyesítésére. E tudománytörténeti folyamatban sokan vettek részt, összegzésére 
mégis egyetlen könyvben, Kulcsár Szabó Ernő A magyar irodalom története 1945— 
1991 című munkájában került sor. E teljesítményhez nem csupán a modernség 
történetének posztmodern nézőpontú újraértelmezésére volt szükség, hanem 
a „korszerűség” szigorúan fejlődéselvű fogalmának bevezetésére is, amely a nem
zeti szellem rendszerbeli helyére a „vezető világirodalmi áramlatokhoz” viszo
nyítva tette kijelölhetővé az értékeket. Az irányokat eszerint nem az öncélú nem
zeti lét termeli ki magából, hanem olyan átfogó folyamatok, amelyek társadalmi, 
technikai és esztétikai alapformáikat a nyugati kulturális központokban hozzák 
létre. Ez a korrekció, ami az 1970-es évek közepe után fellépett minden jelentős 
irodalomtörténész és kritikus egyetértésével találkozhatott, épp olyan jelentős, 
mint amilyen magától értetődő. Kulcsár Szabó Ernő koncepciójában azonban 
elsikkadt a „központi” és az alternatív változatok kapcsolatának alapos végiggon
dolása. Ennek hiányában tekintélyelvű rendszert épített föl, amelyben a központ 
helyzeténél fogva egyetemes érvényre tesz szert, a nemzeti irodalom immanens 
célja pedig az volna, hogy egyedi művek esztétikai teljesítménye által felzárkóz
zék a központokhoz.

Az értékképzés így létrejött szerkezete messzemenően emlékeztetett arra az 
össztársadalmi narratívára, amelynek segédletével a rendszerváltáson éppen áteső 
ország meglátta önmaga reményteljes perspektíváit. Akkoriban, az 1990-es évek 
közepén mindenki az Európához való felzárkózásról beszélt. A kontinens új tér
képét változatlanul a központ és a perifériák irányított interakciója rajzolta meg 
a politikai tudatban. Kulcsár Szabó Ernő összegző munkája ebben a kontextus
ban született. Az általa vázolt történetben először az 1930-as években csillant meg 
a „felzárkózás” reménye és a lehetősége: „A magyar epika a 20. század első harma
dára -  még a receptív megelőzöttség kétségtelen tünetei ellenére is -  jellegzetes

■,J> Nemrégiben A magyar irodalom történetei című sokszerzős munka fogadtatása, pontosabban annak 
egyik markáns szólama tette nyilvánvalóvá, hogy a honi szellemi élet bizonyos köreiben ma is 
élénk igény van ilyen jellegű értékképzésre.
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irányzati sokszínűséget hozott létre, s a 30-as évektől fogva kifejezetten jó  esé
lyei voltak a vezető világirodalmi áramlatokhoz való felzárkózásra.”36 Az esély 
megvalósulásának a háborús bukás, a bukás nyomán pedig a kommunista hata
lomátvétel szabott gátat. A történet mégis szerencsés véget ért, sőt szerencséseb
bet, mint amilyet egyáltalán remélni lehetett. Esterházy Péter életműve ugyanis 
nem csupán beteljesítette, hanem felül is múlta az irodalmi „felzárkózás” céljait. 
Ennek kimondását Kulcsár Szabó Ernő udvariasan átengedi Szegedy-Maszák M i
hálynak: „Esterházy műve nemcsak a magyar próza lehetőségeit teijesztette ki 
számottevő mértékben, de egyúttal messze felülmúlta gondolati mélység tekin
tetében azoknak a nyugati műveknek a túlnyomó többségét, amelyeket a poszt- 
modern irodalom jelentős alkotásainak szokás tekinteni.”37

Beöthy Zsolt előadásainak kiadását 54 év (elhangzásukat pedig 92) választja 
el Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetének megjelenésétől. Ez a 20. századi 
magyar irodalomtudomány történetében is nagyon hosszú idő. Lehetséges, hogy 
a két mű, és velük együtt Horváth Jánosé mégis ugyanazon paradigmához sorol
ható, holott számos lényegi vonásban eltérnek egymástól? Igen, amennyiben mind
három tudománytörténeti sarokpontnak számító mű célvezérelt fejlődéstörténe
tet vázol, azaz olyan egyirányú utcaként reprezentálják a hagyományt, amelyben 
a kötelező haladási irányt egy külső értékképző centrum jelenléte határozza meg. 
A külső értékképző centrum mindhárom esetbe egy elvont szubjektum: Beöthy
nél és Horváth Jánosnál a „nemzet”, Kulcsár Szabó Ernőnél „a világirodalom”, 
ami nem egyéb, mint a német, a francia és az angol irodalom néhány művének, 
szerzőjének válogatott könyvtára, és a művekhez hozzáíródó értelmezési szempon
tok, stratégiák. Egy kánon tehát, amelynek funkcionális jelentése van. A funkció 
lényege, hogy egyfajta közvetítő nyelv segítségével és a hozzárendelhető tekintély 
által rendszerszerűen közvetíthetővé tegye a peremhelyzetű nemzeti irodalom 
alakulástörténetét a „világirodalmi kánont” reprezentáló irodalmakéval. Hang
súlyoznom kell azonban, hogy amikor Beöthy Zsolt, H orváthjános és Kulcsár 
Szabó Ernő egyaránt tudománytörténeti jelentőségű, de sok vonatkozásban külön
böző művét egymás mellé állítom, nem az irodalomtörténet-írás hiányos kánon
já t kívánom felvázolni, csupán egy historizációs skála három pontját veszem föl, 
amivel reményeim szerint magát a skálát jellemzem.

Aligha kétséges, hogy a magyar irodalmi tudat egyik mélyen gyökerező ön- 
szemléleti problémája az izolálódásra való hajlama volt, amely a 19. század máso
dik felében erősödött meg. Kazinczy óta meghatározó jegye irodalmi tudatunknak 
a központ és a periféria térviszonyainak szinte kényszeres érvényesítése. Ezzel a

3f) K u lc sá r  Sza bó  Ernő, A  magyar irodalom története., 18.
37 Uo., 160.
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magyar irodalom önszemlélete egyáltalán nem áll egyedül. A központ és a peri
féria szembenállása a nemzeti közösség és önazonosság historizációjának állandó 
eleme.3S E funkcionális szerepe mellett az ilyen szembeállításra épülő elbeszélés 
a modernizáció folyamatát kísérő társadalompszichológiai jelenségként is értel
mezhető. A francia, a német vagy az angol minták feltétlen és egyértelmű irányt 
szabó, tekintélyelvű szerepeltetését, valamint a térségi (cseh, szerb, román, horvát 
stb.) irodalmak ismeretének majdnem teljes hiányát az izolációra való hajlani és 
az önszemléleti problémák kifejeződésének kell tekintenünk. A képlet egyszerű: 
a magyar irodalom hagyományosan azzal kompenzálja periférikusságának tuda
tát, hogy nem vesz tudomást más „perifériákról”, rosszabb esetben ismeretlenül 
is lenézi őket, viszont feltétlenül elfogadja a „központ” tekintélyét, jóllehet e te
kintély megerősíti periférikusságának tudatát, amitől szenved. O tt és akkor, ami
kor a központtól való állandó elmaradás érzése és az eredetiség iránti vágy dacos 
regressziót eredményez, fellép az izoláció kényszere. Az öncélúság és a szerves ön- 
elvűség ideológiája a „nemzeti” felértékelődését vonja maga után, úgy azonban, 
hogy az idegen irodalmakkal folytatott kommunikáció elutasítása aláássa a nem
zeti irodalom esztétikai tudatát. Beöthy, Horváth János és Kulcsár Szabó Ernő 
irodalomtörténete lényegében megtestesíti e régi hagyományokkal rendelkező 
problémára adható három választípust, függetlenül attól, hogy az első két szerző 
a magyar irodalom „egész” történetét beszéli el, míg sok évtizeddel fiatalabb tár
suk csak öt évtizedét.

így a kezdetben feltett kérdést — hogy mi a narratív funkciója a modernség 
fogalmának, és az hogyan változik, ha az irodalomtudomány a műfaji innovációk
hoz, a nyelv- és szubjektumszemlélethez kötött esztétikai szemlélet perspektíváit 
fel nem adva, de azokat a szubjektum társadalmi konstruáltságának szempontjai
val kiegészítve, vagy az utóbbiakat fókuszba állítva különböző történeteket kezd 
el mesélni a 20. század irodalmáról — kiegészíthetjük azzal a kérdéssel, hogy m i
ként törhető meg a nemzeti irodalomtörténet cselekményesítésének uralkodó 
paradigmája. Am ikor ezt kérdezzük, annak is tudatában kell lennünk, hogy cél
elvű elbeszélések olyan hősközpontú narrációkat eredményeznek, amelyekben 
üres narratív pozíciókként lényegében előre meghatározottak a szerepek, a jelzők 
és az érvek. A magyar irodalmi tudatnak alighanem a központ és a periféria meg
oszlása által előírt térszerkezet felbontására volna a legnagyobb szüksége. Az euró
pai kánonok perifériája iránti érdeklődés a térségi irodalmak kontextusába helyez
né irodalmunkat, és még inkább ráirányítaná a figyelmet azokra az ideológiákra 
és egyéb diszkurzusokra, amelyek a kelet-közép-európai nemzeti irodalmak tör

38 Prasenjit D u a ra , Historiázing National Identity, or Who Imagines What and When =  Becoming 
National. A  Reader, szerk. Geoff E ley  — Ronald Grigor Su n y , Oxford UP, New York — Oxford, 
1996, 151.
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ténetét, köztük a magyarét, mint történetet a mindenkori jelenben elbeszélhető- 
vé tették. Ugyanez mondható el a magyar irodalmi kánonok peremterületeiről. 
A fejlődéselvű kánonok perifériáin, alkossák bár e kánonokat esztétikai vagy 
nemzettudati elbeszélések, olyan nézőpontok nyílnak meg, amelyek kikénysze
rítik a párhuzamos, egymást részben átfedő, más esetekben egymással ellentétes 
narratívák megalkotását. A peremhelyzetű nézőpontok feltárulásának feltétele 
alighanem egyfajta érzékenység az esztétikai eljárások társadalmi feltételezettsé- 
ge, aktív és dinamikus térbe ágyazottsága iránt. Ennek segítségével a modernség 
aktorainak (legyenek azok csoportok vagy személyek) nézőpontjához, identifi
kációjához és önreprezentációjához rendelt alternatív elbeszélések megalkotását 
és ezen elbeszélések együttes bemutatását a regionális beágyazásnál is fontosabb 
feladatnak látom.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az uralkodó paradigma megtörésének igé
nye és lehetősége éppen ott fogalmazódhat meg legmarkánsabban, ahol a központ 
és a periféria térszerkezeti megoszlása mindmáig a legerőteljesebben érvényesül: 
a modernség kutatásában. A probléma jobb megértése érdekében kiindulásként a 
Charles Taylor által felvázolt két modernitáselméletet idézem. Taylor a moderni- 
tás európai-amerikai és a modernitás központjaitól távoli, esetenként gyarmati 
képződményeit egymás tükrében vizsgálja. Az egyik modernitáselméletet kul
turálisnak, a másikat — kissé félrevezető kifejezéssel élve — akulturálisnak nevezi. 
A második, a modernség akulturális modellje olyan általánosnak mondható je l
lemvonásokat állít előtérbe, mint a tudományos ismeretek növekedése, a szeku- 
láris szemlélet teijedése, a személyes szabadság iránti igény kibontakozása, vagy 
az eszközként használt racionalitás megerősödése.39 Mindez a lakosság koncent
rálódásának, az iparosodásnak és a növekvő mobilitásnak volna az eredménye. 
Olyan folyamatoké tehát, amelyek nagyjából mindenütt lejátszódtak a 19. század 
folyamán. Ennek következményeképp a modernizálódásra minden társadalom 
képes volt, jóllehet más-más módon, különböző mintázatokat létrehozva. Az ál
talános folyamat azonban a globalizációnak egy mainál alacsonyabb, de már meg
lehetősen hatékony fokán a kultúrák különbségeitől függetlenül végbement. Taylor 
megjegyzi, hogy az elmúlt két évszázadban a modernitásnak ez az akulturális m o
dellje bizonyult uralkodó elképzelésnek.411 A modernitás teijedését a nyugati világ 
pozitív folyamatként szemlélte. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a modernitás 
bírálatának vagy elutasításának is eltelj edt az akulturális változata, amely a bi
zonytalanság, a kiszolgáltatottság és a veszélyek növekedésére, valamint a ha
gyományos társadalmi kapcsolatok meggyengülésére hívja fel a figyelmet.

Charles T a y l o r ,  T ivo Theories of M odernity =  Alternative Modernities, 173.
4(1 Uo., 174.
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A modernitás kulturális modellje éppen ezekre a különbségekre összponto
sít. Az átalakulások az atlanti világból indultak ki. Ennek a világnak megvannak 
a maga elképzelései a személyről, a természetről, a társadalmi viszonyokról, az ál
lamról, az erkölcsről, az anyagi javakról, a gondolkodásról és a lélekről.41 A m o - 
dernitás akulturális koncepciója által előtérbe állított jelenségek olyan világokban 
is meghatározóvá váltak, amelyeknek minderről egészen más elképzelései voltak. 
Taylor világossá teszi, hogy bár az akulturális modellnek megvan a maga érvényes
ségi köre, éppen e különbségek miatt nem tartja elégségesnek a vizsgált jelenségek 
leírásához.42 A modernitás a civilizációk különbözősége és a kiinduló helyzetek 
eltérő volta miatt eltérő formációkat eredményezett. Ezért az egyes számban hasz
nált modernitás helyett helyesebbnek tartja „alternatív modernitásokról”43 beszél
ni. Az alternatív modernitások taylori elmélete megőrzi a modernitás kialakulási 
helyének és a „sikeres” átvitel, vagy egyszerűen a kolonializáció által „meghódí
tott” területek különbségét, de elveti hierarchiájukat, és a visszahatás lehetőségé
vel is számol. Továbbá azzal is, hogy a kölcsönhatások nem csupán hasonlóságokat 
eredményezhetnek, hanem a különbségeket is növelhetik. Mindennek tükrében 
azt is jelzi, hogy a modern nyugati társadalmak sem egyformák, ellenkezőleg, 
meglehetősen komoly különbségeket mutatnak.44

A modernitás Taylor által vázolt két elméletének perspektívájából nézve nyil
vánvaló, hogy az irodalomtörténet-írásunkban uralkodó szemléleti hagyomány
-  függetlenül attól, hogy Taylor a modernitás civilizációs változásait jellemzi, míg 
az irodalomtörténet-írás elsősorban a modernséggel, mint részjelenséggel foglal
kozik —, az akulturális modellt részesíti előnyben, anélkül, hogy különösebben 
reflektálna rá. A központ és a peremterület hierarchiája, a kapcsolatok egyirányú- 
sága, a tekintélyelvűség és az elszigetelődés fel-feltörő igénye mind ennek a m o
dellnek felel meg. Ügy vélem, egyetérthetünk Taylorral, hogy ez a szemléleti ke
ret nem kielégítő önértelmezésünk számára, és hozzátehetjük, hozzájárul azok
nak az arroganciával és kisebbrendűségi érzésekkel járó társadalompszichológiai 
problémáknak az elmélyüléséhez, amelyek abból adódnak, hogy a politikai föld
rajzban bekövetkező globális változások nálunk krónikusan hely vesztéssel, a tér
beli tájékozódó képesség súlyos meggyengülésével járnak.

41 Uo., 172.
42 „Bút it would be quite wrong to think that we can ma ke do with an ac ült ural theory alone.” 

Uo., 179.
43 Uo., 182.
44 „It would be better, as I have just suggested, to speak of alternative modernities, as the cultures 

that emerge in the world to carry the institutional changes turn out to differ in important ways 
from each other. Thus a Japanese modernity, an Indián modernity, and various modulations of 
Islamic modernity will probably enter alongside the gamut of Western societies, wich are alsó 
far from being uniform.” Uo., 183.
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Ügy vélem azonban, az alternatív modernitások taylori elméletét sem tart
hatjuk kielégítőnek. Taylort már Gaonkar is bírálatban részesítette. N em  arra 
a megjegyzésére gondolok, hogy Taylor javaslata, vagyis hogy ne egy, hanem 
több modernitásról beszéljünk, implicit módon már számos korábbi tanulmány
ban megjelent. Sokkal inkább arra, hogy Taylor adós marad annak részletes vizs
gálatával, hogy a modernitás kreatív adaptációja során miként zajlik a kultúrák 
közötti közeledés és távolodás.45 Azt persze ő sem vitatja, sőt megerősíti, hogy a 
modernitás kulturális-területi alternatíváit a családi hasonlóság modellje szerint 
érdemes elképzelnünk. Gaonkar leszögezi, hogy a modernitás minden nemzet és 
kultúra esetében egyedi formációkat hoz létre.46 Nyilvánvaló, hogy ezen a terü
leten kutatások sora hiányzik ahhoz, hogy az adaptáció elméletét kidolgozzuk. 
Az irodalomtörténeti tapasztalatok alapján azonban úgy vélem, erre akkor nyílik 
lehetőség, ha nem állunk meg a nemzet vagy a kultúra szintjénél, hanem figye
lembe vesszük, hogy egy-egy nemzeti, kulturális, társadalmi vagy állami közösség 
is rendkívül heterogén. A modernitásnak egy-egy ilyen átfogó közösségen belül is 
számos párhuzamosan alakuló, egymással feszültségben álló és egymásra kölcsö
nösen ható kulturális, gazdasági, intézményi változata alakul ki, és ezekhez a vál
tozatokhoz szimbolikus csoportidentifikációk, diszkurzív gyakorlatok éppen úgy 
járulnak, ahogyan bizonyos korlátok között életmódbeli választási lehetőségek és 
személyes identifikációs stratégiák is.

E belátással érdemes rátérnünk a modernitás és a modernség kapcsolatára, 
illetve a modernség fogalmának narratív funkcióira. Szerencsések vagyunk, hogy 
a magyar nyelvben a két fogalom világosan megkülönböztethető. Az előzőekből 
nyilvánvaló, hogy amíg modernitás alatt a társadalmat átfogó, belső egyenlőtlen
ségekhez és különbségekhez vezető modernizáció folyamatát és eredményét ért
jü k , addig a modernség számunkra, irodalomtörténészek számára szűkén értel
mezett, de így is meglehetősen összetett kulturális, irodalmi jelenség. Az utóbbi, 
tehát a kulturális, irodalmi modernség nyilvánvalóan része és reprezentánsa a nio- 
dernitás egészének. A két jelenségegyüttes kialakulása és fejlődése Magyarorszá
gon sem párhuzamos. Gyáni Gábor Budapest -  túl jón  és rosszán című könyvében 
egészen odáig megy, hogy amíg a modernitás fogalmát kiteijeszti egy közelebbről 
meg nem határozott, ám feltételezhetően a 19. századi liberális politikai előretö
rését és uralomra jutását is magában foglaló időszakra, addig a kulturális modern
ség47 megnyilvánulásait a tágan felfogott modernitás „viszonylag előrehaladott”

4;> G a o n k a r , On Aíternative Modernities, 18.
4(1 „Bút at each national and cultural site, those elements are pút together in a unique and contin- 

gent formation in response to local culture and politics.” Uo., 16.
4/ G yáni Gábor, Budapest — túl jón és rosszon, Napvilág, Budapest, é. n. [2008.] Gyáni Gábor Hanák 

Péter (Schorskétől átvett, lefordított) fogalompárosát használva modernizációról és moderniz-
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szakaszára korlátozza. A modernség e korlátozott kiteijedését a liberalizmus esz
ményeinek kimerüléséből, az erre visszavezethető identitásválságból eredezteti.4* 

Ilyen következtetésekig én ebben a pillanatban nem merészkednék. A nio- 
dernitás és a modernség viszonyát a magyar társadalomfejlődés történeti össze
függéseiben mai elméleti és történeti ismereteink alapján, a társtudományokkal 
együttműködve kell alaposan kutatnunk. Nyilvánvaló, hogy az irodalmi szöve
gek reprezentációs funkciója miatt kutatásuk társadalomtörténeti fontossággal is 
bír. Az irodalom társadalmi beágyazottságának egyik aspektusa természetesen 
maga a befogadás és a kultusz. Ettől eltérő aspektust képviselnek az írói identifi
kációk esztétikai és — bourdieu-i értelemben vett — térszociológiai összefüggései, 
a kulturális tudatok változásai. Valószínűleg minden korszak irodalma, a 19. és a 
20. századi modernségé pedig egészen biztosan csak az irodalmi tér eltérő, egy
máshoz gyakran csak távolról kapcsolódó, vagy éppen ellentétes perspektíváinak 
egymásmellettiségében, az eltérő kulturális tudatok figyelembevételével szemlél
hető. Egymással összekapcsolva különös figyelmet érdemelnek az adott korban 
frissen megjelenő, vagy dinamikusan alakuló identifikációk, m int amilyen a 19. 
század végén, a 20. század elején a női íróké, a zsidó származású alkotóké, valamint 
alsóbb társadalmi rétegekből a nyilvánosság elé lépő művészeké volt, és ugyancsak 
kitüntetett érdeklődésre méltó azon terek reprezentációja (az említett időszakban 
ilyen a városi tereké), amelyek új technikai eljárásokkal karöltve (pl. fényképezés, 
film) kikényszerítik az új személyiségformák, testtudatok és látásmódok m egje
lenését, részt vesznek alakulásukban.

Ezzel összefüggésben minden bizonnyal újra kell gondolnunk, hogy korról 
korra mit jelent a magyar irodalomban az, hogy „magyar”. E tekintetben az sem 
mellékes, hogy a magyar nemzeteszme ideológiarendszere, amelynek szimbólum- 
termelésében, mint Beöthynél láttuk, az irodalomtörténet-írás is tudatosan részt 
vett, akkor alakította ki ma is eleven imaginatív szerkezeteit, amikor a kiegyezés 
utáni magyar állam által képviselt magyar etnikum -  teljesen téves premisszák

musról beszél. Modernizáció alatt körülbelül ugyanazt érti, amit én itt a modernitás fogalmával 
jelölök, modernizmus alatt pedig azt, amit itt a modernitás fogalma kifejez. A fogalmi egyezte
tés az irodalom- és a történettudomány között még előttünk áll. Az irodalomtudomány szem
pontjából ebben a pillanatban előnyösebbnek tartom, ha szűkebb tárgykörünket tekintve moder- 
nitásról beszélünk, mert ez felel meg diszkurzív hagyományainknak. Ez a fogalom egy jelenséget 
takar. Úgyszintén a modernitás fogalma. Ezzel szemben a modernizáció egy folyamatot, a mo
dernizmus pedig mintha egy tendenciát állítana a gondolkodás előterébe. Úgy vélem, helyesebb, 
ha jelenségekről, jelenségegyüttesekről beszélünk, amelyek egyszerre több folyamatot, tenden
ciát foglalnak magukba.

48 „A 19. századi győzelmes liberalizmus számos ígéretének teljesíthetétlensége és gyakorlati bevál- 
tatlansága nyomán utóbb előtérbe került egy új identitás utáni vágy a századforduló éveiben. 
Ebből az identitásválságból sarjadt ki a modernizáció — viszonylag előrehaladott — szakaszában 
a kulturális modernizmus.” Uo., 62.
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alapján -  megpróbálta hosszú időre biztosítani politikai, gazdasági és kulturális 
hatalmát a Kárpát-medencében.

Ugyancsak elkerülhetetlen — az itt vázolt elképzelések perspektívájából nézve 
pedig különösen az —, hogy tisztázzuk a viszonyunkat az irodalomtörténet-írás 
marxistának nevezett hazai hagyományaival, a velük kapcsolatban álló teljesítmé
nyekkel. A marxizmus ugyanis előírta az irodalmi jelenségek társadalomtörténeti, 
kontextuális megközelítését, az olvasást pedig egy történeti-szociális-etikai térbe 
is helyezte. A valóságos kontextusok megrajzolására azonban ritkán kínált m ó
dot, mert felülírta őket az ideológia előre rögzített igazságaival. A marxista hagyo
mányok alapos vizsgálata messze meghaladja ennek a tanulmánynak a kereteit, itt 
csupán a szükségessége rögzíthető egy megváltozott episztemológiai helyzet néző
pontjából, mert az alternatív modernségek koncepciója felé haladva e hagyomá
nyok tükrében világosabban kirajzolódhat, miként érthető ebben az esetben a kon- 
textualitás. Az is nyilvánvaló, hogy azoknak a kutatóknak, és azoknak a kutatási 
irányoknak (a dekonstrukció, a posztkolonializmus és a feminizmus bizonyos ol
dalai, Bourdieu és Giddens szociológiája stb.), akik és amelyek az alternatívákban, 
soknézőpontúan szemlélt korszakképek felvázolásáért tettek valamit, egyik k i
indulópontjuk szintén Marx, illetve a Frankfurti Iskola filozófiája volt. A hatás és 
a marxizmusok továbbalakulása ma legerőteljesebben a nyugat-európai kulturális 
antropológia és szociológia tanszékek órakínálatán látszik. Ezeket a marxizmuso
kat a kelet-európai változatoktól külön érdemes kezelni, még akkor is, ha az ösz- 
szefüggést éppen egy magyar, Lukács György kínos-fontos életműve jeleníti meg.

E vizsgálat előtt most csupán annyi jelenthető ki biztonsággal, hogy az iro
dalomtudománynak kritikai tudománnyá kellene válnia, amely egyszerre képes 
reflektálni saját elbeszéléseinek ideológiai feltételezettségére és egy adott korszak 
szereplőinek, intézményeinek bonyolult és ellentmondásos kapcsolatokba rende
ződő identifikációs eljárásaira, politikájára. A két aspektus együtt érvényesíthető. 
Hiszen foucault-i értelemben az irodalomtörténet-írás is ideologikus meghatáro
zottságú diszkurzus, amely fennálló társadalmi rendszerekre támaszkodik, ugyan
akkor a társadalmi cselekvés egyik formájaként képes e rendszerek kreatív hasz
nálatára, képes olyan, szintén ideologikus jelölők (szimbólumok) létrehozására, 
amelyek befolyásolják, alakítják az alapjául szolgáló társadalmi rendszert. E folya
mat megértése és kritikája a hermeneutikai tudás mozgósításával, egy másik kor
szak más diszkurzusainak tükrében lehetséges. Ügy vélem, ma éppen ez teheti az 
irodalomtudományt nélkülözhetetlen eszközzé annak érdekében, hogy a társa
dalom diszkurzív gyakorlatainak részesei (az irodalom is ezek egyike, akárcsak 
maga a politika) pontosabban értsék a társadalmi cselekvés játszmáinak szocio- 
kulturális hátterét.
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