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Párhuzamos világok

Hozzászólás Sebein Gábor tanulmányához 
modernség és irodalomtörténet-írás kapcsán

Néhány évvel ezelőtt az érsekújvári Szőrös Kő folyóirat közölte H. Nagy Péter 
teijedelmes tanulmányát a kortárs „szlovákiai magyar” költészetről.1 A munkát 
a térség irodalomtudományos és -kritikai közössége kitüntetett figyelemben része
sítette, nem csupán azért, mert hasonló áttekintő, azaz irodalomtörténeti vagy 
irodalomtörténet-írói jelentőséggel bíró dolgozat nemigen született a felvidéki 
magyar irodalomról, hanem mert a címében szereplő „szlovákiai magyar” jelzős 
összetétel rögvest parázs vitát indított el. Az eredetileg az évente megrendezett 
Somoijai Disputa elnevezésű konferencia aktuális gyűlésén elhangzott szöveg és 
annak korreferátuma2 az előtt a tudományos közösség előtt debütált, mely maga 
sem hosszú múltra tekint vissza, és zömében fiatal tagjairól, a közösségszervezés 
jelentőségéről 2002-ben a Literatura hasábjain szintén H. Nagy Péter tudósított: 
,,[o]lyan értelmezőközösség van kialakulóban Felvidéken, amelynek — felkészült
ségénél fogva -  évtizedek óta először van meg az esélye arra, hogy felszámolja ma
gyar nyelvű irodalom és szlovákiai magyar kritika egyidejűtlenségét, teret nyitva 
a szakmai narrációra és argumentációra épülő konstruktív kritika válfajainak”.3 
Az értelmezőközösség — melynek nem egy tagja az ELTE műhelyeiben végezte 
doktori tanulmányait -  egyik seniora, Németh Zoltán nagyon hamar reagált a H. 
Nagy dolgozatának címében olvasható, a térséget jelölő fogalomra, és elmarasz
talta a munkát amiatt, mert az visszaíija ama előföltevéseket mind az irodalomba, 
mind a tudományos-kritikai beszédbe, melyektől e beszédek művelői hosszú ideje 
szabadulni szeretnének. A probléma alapvetően a „kettős mérce” gyanújából, és

1 H . N a g y  Péter, Hagyománytörténés. A  kortárs magyar Ura paraíhojuáu Szlovákiában 1989—2 0 0 6 , Sző- 
rös Kő 20 0 6 /6 ., 36—53. A  szöveg a. folyóirat-publikációt követően könyv formában is megjelent 
ugyanezen a. cím en (A B-A rt, Pozsony, 2007.)

- S ánta  Szilárd, Hozzászólás H . Nagy Péter Hagyomány történés. A  kor társ magyar líra paradigmái Szlo
vákiában 1989—2 0 0 6  című dolgozatához, Szőrös Kő 2 0 0 6 /6 ., 54—55.

3 H . N a g y  Péter, A  Literatura felvidéki válogatása elé, Literatura 2 0 0 2 /2 ., 192.
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ebből következően a „szlovákiai magyar” költészetben -  a tanulmányra reagáló 
vitaindító írás szerint -  meglelt saját hagyományból, azaz hagyománytörténésből 
fakadt, ami azért bizonyult rendkívül károsnak a kritikus szemében, mert ,,fl]e- 
rombolja azt az elképzelést, hogy a szlovákiai magyar költő ne azért kerüljön be 
a kánonba, irodalomtörténetbe, mert szlovákiai magyar, hanem költészetének ér
tékei miatt. És — ha valamire — erre most éppen nem volt szükség”.4 Különös pa
radoxon, hogy Németh Zoltán, aki maga is rendkívül sokat tett a magyar és a „szlo
vákiai magyar” kortárs irodalom recepciójának „korszerűsítéséért”,5 sok pályatár
sával együtt olyan tudományos eseményeken és fórumokon igyekezett e furcsa 
ideológiai ballasztokat levagdosni a vizsgálódás tárgyáról, melyek éppen az ideoló
gia folytán léphettek be egyáltalán az irodalmi és tudományos diszkurzusba: a szlo
vákiai magyar fogalmának „minél inább ellenszegülünk, konferenciák témájául 
választjuk, körüljárjuk, megpróbáljuk újradefiniálni, alkategóriákra osztjuk, el
határoljuk, az annál inkább erősödik. És ez nem biztos, hogy baj”.''

Nem nehéz észrevenni, hogy az értelmezőközösség születéséről szóló gondo
latok az intézményesülés útjairól tudósítanak, meglehetősen pozitív értelemben, 
hiszen ez teszi lehetővé a szakmai narrációt. Kérdés, hogy az institucionális ke
retek kedvező hatásai meddig és milyen körülmények közt teijedhetnek, hiszen 
amíg az értelmezőközösségek támogatott kutatási projektek, konferenciák, tanul
mányok keretében előmozdíthatják, „korszerűsíthetik” a kurrens irodalom és tu
dományának értését (alkalmasint a tudományos pályára állás lehetőségét biztosít
va fiatal kutatóknak), addig másfelől nézve a bezárkózás, az izolálódás veszélye is 
fenyeget, amint arra Schein Gábor a modernség magyar és más kistérségi irodal
mak történetének megírhatósága kapcsán szintén figyelmeztet. „Egy olyan tér ez
-  íija Szigeti László a (szlovákiai magyar) térségi meghatározottságról - , amely
ben a kulturális magatartások és módszerek intézményesen garantálják a kollektív

4 N é m e t h  Z o l t á n ,  Kilépés egy s zű k  ,,hagyomány " teréből. ] ~itainditó H .  N agy Péter H agyománytörténés 
című dolgozatához, Szőrös Kő 2007/1., 76—79.

5 Vö. például N émeth Zoltán, Szlovákiai magyar irodalom: létezik- e vagy sem? Néhány fésületlen gon
dolat egy fogalom lehetőségeiről = D isputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlová
kiai) magyar irodalomról, szerk. H. N agy Péter, Fórum  Kisebbségkutató Intézet — Lilium Aurum , 
Somorja—Duna szerda hely, 2004, 11—27.

6 Sánta Szilárd, Kánonok és a szlovákiai magyar irodalom = Disputák között, 35. A  Hagyomány történés 
pikantériája. — vagy a. vita. konszenzusos feloldásának szép példája —, hogy a kis kötet hátlapján 
N ém eth  Zoltán ajánlója olvasható, aki immár ekképp fogalmaz: „A Szlovákiában íródó magyar 
irodalom H . N agy Péter dolgozata, által új megvilágításba kerül, új szempontok, új észrevételek 
hangoznak el, amelyek nyom án árnyaltabbá és izgalmasabbá válhatnak eddigi elgondolásaink  
a. téma kapcsán. Olyan szakmai tudással szembesülhet az olvasó, amely összetett látásmódot ered
m ényez, ismeretet nyújt és elgondolkodtat. Bevezetés és egyúttal összefoglalás, az elmúlt másfél 
évtized költészeti folyamatainak dokumentuma.. Alapvető, vitaképes munka, becsületes olvasás 
eredm énye.”

------------------------------------------------------- L. V A R G A  P É T E R  ---------------------------------------------------------

390 IRODALOMTÖRTÉNET • 2011/3



identitás megmaradáselvének dominanciáját a független alkotói álláspontokkal, 
művészeti szemléletekkel szemben.”7 Tőzsér Árpád pedig köntörfalazás nélkül 
hozzáteszi: „Mert amennyiben az irodalom non-profit vállalkozás, annyiban az igé
nyes művek léte ebben a pillanatban még főleg éppen a »minálunk« (értsd: az illető 
régió, az illető állam) anyagi támogatásától függ.”8

Megfigyelhető, hogy amíg a kortárs irodalom intézményi keretekhez is kö
tött, addig bizonyos megszólalásmódok akár előnyt is élvezhetnek másokkal vagy
-  Szigeti László szavaival -  a „független alkotói álláspontokkal” szemben. Két
ségtelen, hogy ilyen szituációban nemcsak az (irodalmi, tudományos) nyilvános
ság terébe történő belépés válhat problematikussá, de pláne a (modern) irodalom 
történetének megírása. A „szlovákiai magyar” költészet rendszerváltozás utáni 
paradigmáiról folyó vita jól mutatja, hogy miként próbál elszakadni a hagyomá
nyosan lesajnált provinciális, kistérségi meghatározottságról mind az irodalom, 
mind annak tudománya és kritikája olyan institucionális körülmények között, 
melyek szorosan beágyazódnak a kultúrafinanszírozás -  a szakmaisággal ellentétes 
ideológiáknak is szolgálatában lévő -  feltételrendszerébe. Hiszen ahogy a magyar 
irodalom (illetve szűkén a modernség irodalmának) története megalkotható 
nemzeti irodalomtörténetként (amint arra Schein Gábor Beöthy Zsolt és Horváth 
János munkái kapcsán ugyancsak rámutatott), úgy az ennél is szűkebben értett 
térségi irodalmak -  éppen a regionális kollektív identitás, az izolálódás által föl
erősödő azonosságtudat, vagy ezekkel együtt az institucionális beágyazottság okán
— úgyszólván „kikényszeríthetnek” a térségre jellemző, a térségi identitást meg- 
konstruáló-megerősítő történeti narratívát. Nem  teljesen meglepő innen nézve, 
hogy annak a fiatal tudós nemzedéknek, mely pályáját zömében az ezredforduló 
környékén kezdte -  már túl tehát a hermeneutika, a recepcióesztétika és a de- 
konstrukció magyarországi megjelenésén és megerősödésén, sőt a kritikavitán 
is - , mindenekelőtt azt a -  nem is csupán a nyugat-európai, de még a magyar fej
leményekhez képest is érzékelhető — egyidejűtlenséget akarta felszámolni, mely 
a térség irodalmi-tudományos közegében még érzékelhető volt. Vagyis amíg a ho
ni irodalomtörténet-írás mint egy periférián lévő nemzet irodalomtörténetének 
megalkotása mindenekelőtt abban látszott érdekeltnek, hogy a centrumhoz, azaz 
a nyugat-európai irodalmakhoz mérve adjon számot a modernség magyar irodal
máról,9 addig egy-egy régió, kistérség, ahogy a határon túli-, itt közelebbről a szlo
vákiai magyar irodalom, elsősorban a hozzá képest értett központhoz, az anyaor
szág irodalmához és irodalomtörténetéhez szeretett volna kapcsolódni.10 Amint

7 S z i g e t i  László, M i a m inálunk, és micsodák a határai? Szalon 2007. ja n u á r  13., 12.
s TözsÉR Á rpád , A : élet rövid — a bestseller hosszú, Szalon 2007. ja n u á r  13., 13.
c> S c h e i n  G ábor, : alternatív modernségek koncepciója felé, It 2011/2 ., 2 0 4 —226.
111 Lásd N é m e t h , Szlovákia i magyar irodalom.
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a Németh Zoltán H. Nagy Péter Hagyománytörténéséhez írt vitaindítójának iro
nikusan mottójául választott Cselényi László-idézet is mutatja, nem hogy a m o
dernség magyar irodalomtörténetének megalkothatóságában nincs konszenzus
— már a földrajzi határokat tekintetbe véve sem —, de még egy régión belül sem 
egyértelmű, mi tekinthető izolációnak és mi pontos, „megnyugtató” szakmai 
narrációnak.11

Meggondolkodtató felvetés Schein Gábor dolgozatának az a gondolatmenete, 
mely a politikai-társadalomtörténeti tekintetben úgymond összetartozó nemze
tek irodalmának összevetése alapján körvonalazná az egyes nemzeti irodalom
történeteket. E nézőpontból a magyar irodalom a kelet-közép-európai térség (me
lyet a francia, a német és az angol irodalomhoz képest tekinthetünk perifériának) 
irodalmába ágyazódna, és az ebben a térségben lévő országok irodalmával párhu
zamosan válna vizsgálhatóvá. (E ponton merül föl az a Schein Gábor által szóba 
hozott kérdés is, hogy az -  itt már jóval tágabban értett -  térség irodalmát-nyelvét 
miért ismeri sokkal kevésbé a kutatás, mint a meghatározónak tekintett fentebbi 
hármat. Talán nem teljesen mellékes azonban az sem, hogy az ezért elmarasztalt 
vagy elmarasztalható kutatás szinte kizárólagosan a nyugat-európai, tehát német, 
angolszász és francia szakirodalmat használja, még ha hagyományosan ezeken a 
nyelveken is „történik” a tudomány. A taylori akulturális modell alapján mintha 
a tudományos mező is akulturális feltételrendszerbe illeszkedne, de lehet, hogy 
ez csak a rögzült centrum—periféria viszonyok és képzetek szükséges velejárója.) 
Amennyiben így járnánk el — tehát az adott térség irodalmainak párhuzamos vizs
gálatára fókuszálnánk jobban - ,  a politikai-társadalomtörténeti kontextus szűkebb 
keretei miatt valószínűleg fontosabb szerepet lehetne tulajdonítani az irodalom- 
történeti munkákban a korszakhatár-jelölő funkciót betöltő évszámoknak is, me
lyekről az individuális nemzeti irodalomtörténetekben rendre kiderül, hogy je 
lölő funkciójuknak voltaképp nincs vagy viszonylagosítható a relevanciája, Kulcsár 
Szabó Ernő munkájában ugyanúgy, mint legutóbb például Grendel Lajoséban12

11 „N em  csoda, hogy a szlovákiai magyar irodalom e vitában is állandóan olyan, rakoncátlanjelölő- 
ként tűnik  fel, amely számos zavart eredményez. Látszólag kisajátítható az egyes szövegek be
szélője által, ugyanakkor m indig kiderül, hogy tőle függetlenül cserélgeti jelöltjeit, váltogatja 
a. síkokat a lélektani, a. társadalmi-politikai, az esztétikai között; az efféle töréspontok jelen vita 
szövegeiben is megmutathatok.” Vida Gergely, A z irodalomtörténet irútadója. Hozzászólás a Hagyo
mánytörténéshez, Szőrös Kő 2 0 0 8 /4 ., 74.

12 „A  kontinuitás tudatán alapuló irodalmiság alakulástörténetében ezért nem  klasszikus értelmű 
»korsza.kváltás« következettbe, hanem a. folytonosság megszakítása. N em  1945-ben közvetlenül, 
hanem 1948/49-ben, amikor nemcsak az addigi intézményrendszer gyökeres átalakítása történt 
m eg, hanem  az irodalom  élete is egy eladdig ismeretlen faktor: a politikai totalitarizmust m eg
testesítő irodalompolitika, irányítása alá került. Innen fogva aligha beszélhetünk szerves alaku
lástörténetről. [...] A  gondolkodás- és szem lélettörténeti korszak küszöb hiánya következtében  
1945 tehát aligha, tekinthető irodalmi korszakváltásnak.” K u lcsá r  Szabó Ernő, A  magyar iroda
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(de egy újabb irodalomtörténeti kézikönyv szintén a poétikai alakulástörténetet 
választotta szempontként a kínálkozó lehetőségek közül).13 Engedjék azonban meg, 
hogy e helyütt rövid kitérőt tegyek.

A Prae irodalmi és kritikai folyóirat tematikus számai közt időről időre fel
bukkan valamely ország irodalmát, művészetét nagyvonalakban bemutató blokk. 
Nemcsak a periférián lévő országokét, hanem bizonyos szögből nézve centrum 
helyzetűekét is (pl. Amerika, Oroszország, Japán). A legutóbbi ilyen blokk Észt
országhoz kapcsolódott, a versek és a novellák, sőt a tanulmányok, kritikák válo
gatásakor pedig fölmerült, vajon milyen viszonyt alakíthat ki az olvasó a publiká
landó szövegekkel. Hogyan olvassa azokat? Mit vár tőlük? Egy távoli, idegen or
szág feltárulkozását? A nem túl távoli történelem közös pontjainak felmutatását, 
s így a közösség megteremtését? A vállalkozás — konkrétan Észtországhoz kap
csolódóan — nem bizonyult előzmény nélkülinek: a Pluralica című, impozáns és 
fajsúlyos folyóirat nem sokkal korábban előállt már kortárs észt tematikával, csak
nem ötszáz oldalon keresztül, rövidprózák és költemények sokaságával, regény- 
részletekkel, észt irodalmárok bemutató jellegű tanulmányaival, pályaképekkel, 
számos kritikával, sőt igen gazdag képzőművészeti anyaggal. A tanulmányok itt in
kább tekinthetők irodalomszociológiai munkának, látleletnek, mint nyelvi-poé
tikai sajátosságokat elemző szövegeknek: írói szervezeteket, csoportokat, szerző
ket és műcímeket említenek, lényegében egy-egy reflektálatlanul hagyott fogalom
-  mint a posztmodern, az intertextualitás, a „szociális líra” vagy az „etnofuturiz- 
mus” — jellemzi a sorolt neveket és címeket, melyeket ezúttal éppen az „észt” szó 
által helyezhetünk egy kalap alá. M inthogy azonban a folyóiratnak a célja az észt 
irodalom (és, alighanem ideérthetően, az ország „kultúrájának”) egyfajta bemu
tatása, közvetítése volt, vélhetőleg olyan pillanatkép megragadására törekedtek 
a szerkesztők és maguk a tanulmányok szerzői — ahogy a Prae szintén —, melyen 
valahol ott szerepel az észt történelem közelmúltjának és jelenének néhány viselt

------------------------------------------------ P Á R H U Z A M O S  V I L Á G O K -------------------------------------------------

lom története 1945—1991, Argum entum , Budapest, 1994, 10—11. „Az is bizonyosan állítható, hogy  
az irodalomtörténeti korszakhatárok a m i irodalmunkban sem  esnek egybe a történelm iekkel. 
A  magyar irodalom alakulástörténetében sem 1918—19, sem 1945, sem 1956, sem 1989 nem  te
kinthető korszakfordulónak, más szóval, az irodalom alakulástörténete öntörvényűbb volt a múlt 
században, m int gondolnánk, s ha nem  is teljesen, de intakt tudott maradni a totalitárius ideoló
giák befolyásától.” Grendel Lajos, A  modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. 
században, Ka.lligra.ni, Pozsony, 2010, 10—11. Figyelm et érdemel, hogy m indkét szöveg — több 
helyütt is — az irodalom  alakulástörténetéről, s nem  fejlődéséről beszél.

13 „Jelen kötet a. kínálkozó szempontok sokféleségéből a poétikai alakulástörténetet választotta az 
általa, elbeszélt történet alapjául.” Gintli Tibor, Előszó = Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, 
Akadémiai, Budapest, 2010, 17. E választást „részben az indokolta, hogy e szempontrendszernek 
a. lehetőségekhez mérten következetes érvényesítését a hazai irodalomtudomány eddigi eredmé
nyei lehetővé teszik”. Uo.
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dolga is. Ha az irodalomtörténet nemzetiként prefigurálható, akkor sajátosként 
a nemzet történelme és jelene kínálkozik, az „észtség” pedig e helyütt az észt tár
sadalommal, illetve az észt népi kultúrával lehet, ha nem is egyenlő, de átmeneti
leg legalábbis, azonosítható. Ám hogy valamely szöveg attól lesz-e „sajátosan észt”, 
hogy szavai az észt földrajzi- és kultúrtörténetre engednek asszociálni — ha már 
az ország történelmében, kultúrájában nem ismerős olvasó a „néplelket” képtelen 
is meglelni, átérezni a műben —, nem könnyen eldönthető dolog, miközben egy 
észt gyűjteményben mégiscsak észt irodalomról illik szólni. Fölmerülhet a kérdés, 
hogy a kortárs észt irodalom fogalma alatt futó heterogén szöveghalmaz vajon attól 
lesz-e specifikus, hogy Viljandit vagy Tallinnt, erdőt vagy kikötőt emlegetnek az 
egyes darabokban? Noha olvasás nincs referenciaképzés nélkül, poétikai effektus 
révén a referencia itt csupán az észt irodalomban vagy egyáltalán az „észtségben” 
mint olyanban járatlan olvasóval hiteti el bájosan, hogy rajta keresztül voltaképp 
az észt valósághoz fér hozzá. Ez az olvasásmód az egzotikum, az idegen sajáttá té
telének, de a kultuszképzésnek is az alapja lehet, noha a vonatkozások olyan mérté
kű, irodalomszociológiai eszközökkel sem könnyen, sőt idővel egyre nehezebben 
elvégezhető „ellenőrzése” bizonnyal kétségesen vihet közelebb a szövegek meg
értéséhez és irodalomtörténeti elhelyezhetőségéhez, mint néhány, az olvasót a kor
társ politikai, társadalmi és irodalmi folyamatokba rokonszenvesen bevonni szán
dékozó állítás: ezek szerint az irodalmat Észtországban például az a fajta „szociális 
érzékenység” jellemezné, mely „az észt társadalom jellemzőiből fakadó okokon” 
alapulna. Ilyennek tekinthető például, hogy a „jobb-liberális erők, amelyek az 
utóbbi években dominálnak Észtországban, retorikájukban mindennek mércéje
ként a gazdasági sikert állítják, a »gazdasági növekedés« kifejezés varázsszóvá vált. 
A mindennapi életben ez az egyre mélyülő materializmus képében fejeződik ki
— a magánszemélyek bankhiteleinek és törlesztéseinek összértéke régóta olyan 
összegig teljed, amelyet milliárd és milliárd koronában mérnek”.14 Valamely olva
satban erről is beszédesek lehetnek az irodalmi szövegek, ám az értelmezések itt 
aligha az irodalomról, mint inkább valami másról szólnak. Kérdés, hogy a m o
dernség irodalmának története mennyiben társadalom- és politikatörténet, sőt 
mennyiben kultúrtörténet, s ha az, milyen módon volna térségi kontextusba he
lyezhető. Ráadásul a modernség irodalmának értelmezésekor, ahogy itt is, a tár- 
sadalmi-politikai folyamatokban a nyugati trendekhez, tendenciákhoz való igazo
dás tűnik meghatározónak, ami az észt közelmúlt történelmét figyelembe véve 
sem mondható különösnek. így vizsgálva viszont a tág értelemben vett térségi iro
dalom sem vonható ki a centrumnak tekintett nyugat alól, vagy legalábbis bonyo

14 Jan  K aus, Eesti hmlepraegu — avatus ja elajőud, m agyarul: : észt költészet napjainkban — nyitottság
és életerő, ford. K ö h a lm y  N ó ra , P luralica 2 0 0 9 /1 —2, 317—318.
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lódik a térségek határainak akár irodalomszociológiai, akár poétikai eszközökkel 
történő megvonása. (Ad absurdimi: miként illeszkedik szigorúan az észt vagy a kelet - 
közép-európai irodalom történetébe mondjuk Tőnu Onnepalu, aki évekig Fran
ciaországban élt és dolgozott, s így munkáira nagy hatással volt a francia új regény? 
Nyilvánvalóan ez számos más, magyar szerző kapcsán is föltehető kérdés, és csak 
azt hivatott jelezni, mennyire problematikusnak mutatkozik mind a szerves fej
lődési!, mind a megszakított folytonossággal jellemezhető irodalmak hatásössze
függéseinek feltérképezhetősége.)

A centrum-periféria oppozíció feloldása, megtartása vagy ignorálása ugyan
úgy kritériumkánonokat hozhat létre, melyek egymás felől nézve tekintélyelvűnek 
tetszhetnek.15 De centrum—periféria viszonyrendszer nemcsak társadalmi-politi
kai értelemben vonható, hanem egy nyelv, egy nemzet irodalmán belül is végigkí
séri az irodalom történetét, és nem is csupán a kisebbségi/többségi vagy zgender 
fogalmi keretein belül, hanem szemléleti-poétikai, esztétikai tekintetben egyaránt. 
Elég csak az avantgárd saját irodalomtörténeti képére gondolni, mely a mai napig 
„konzervatívként” utal a tőle elütő, akadémiainak mondott tudományos munkák
ra.1'' Az avantgárd esetében például amilyen egyértelműnek tűnik a (pozitívként 
értett) társadalmi-politikai szerepvállalás az avantgárd attitűd felől,17 olyannyira 
kevéssé egyértelmű a művek ilyetén, tehát politikai értelmezhetősége. A mű tulaj
donképpen egy szűk szubkultúra vagy színtér számára más és más „társadalmi- 
politikai tettként”18 mutatkozhat meg, mint a szubkultúrán vagy színtéren kívü
lieknek. Az egyik oldalról nézve az izolálódás ugyan zavaró, de az „esztétikum” 
sajátja, velejárója, a másik felől a „politikai tett” és az „esztétikum” e formája peri- 
feriális vagy csekély hatású marad. Az avantgárd viszont éppen bezárkózása, vélt 
elszigetelődése okán lehet képes továbbhagyományozni attitűdjét, beállítódását, 
így a centrum és a periféria közti párbeszéd lényegében megszűnik azelőtt, hogy 
igazán kialakult volna. Itt azonban ismét kitérőt kell tennünk.

A centrum-periféria, tágabban pedig a kultúrák közti dialógus lehetőségének 
vizsgálata ugyanúgy a nemzetinek mondott irodalomtörténetek alapja lehet, ahogy

15 A  k rité riu m - vagy jelen téskánon  fogalm ának — valam in t más kánonfogalm ak — értelm ezhetősé- 
géhez lásd H ansági Ágnes, Klasszikus — korszak — kánon, A kadém iai, Budapest, 2003.

16 Bori Imre m ég a. következőket panaszolja: „Hadd jegyezzük m eg már itt a bevezetőben, hogy  
talán a. magyar irodalomtörténetírás az egyetlen Európában, amely szégyelli, hogy volt magyar 
ava.ntga.rde, s nem  büszkélkedik, mint a. világ annyi népe, hogy szellemét egykoron átjárta az a ra
dikális élet- és művészetelv, amely századunk művészetét általában feldajkálta, jellegét és jellem ét 
meghatározta..” B o r i  Imre Huszonöt tanulmánya, Fórum, Ú jvidék, 1984, 61.

17 Vö. Papp Tibor: Avantgárd szemmel — költészetről, irodalomról, M agyar M űhely, Budapest, 2004., 
illetve az „esztétikai kategóriához” közelítve: Szkárosi Endre, M i az, hogy avantgárd. írások az 
avantgárd hagyomány történ étéből, M agyar M űhely, Budapest, 2006.

18 Vö. például Kaus, I. m.
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— e nézőpontból tekintve — az irodalom voltaképp mindig elbeszélheti saját kultu
rális bezáródásának, izolálódásának és/vagy asszimilálódásának történetét. Hogy 
ez mennyiben vizsgálható társadalmi-politikai elemzések mentén, és miként iga
zolja vissza -  ha visszaigazolja -  egy-egy mű vagy szerző „jelentőségét”, vita tár
gyát képezheti, amint az is, vajon nem csúszik-e át az értelmezés az esztétikai 
ideológiák mezejére. Egyetlen példát említenék, éspedig a Schein Gábor dolgozata 
által is hivatkozott, lehetséges, alternatív kánonokkal bíró populáris kultúra ha
tárterületéről. A 2004-ben nagy vitát kiváltó Passió című filmet követően — me
lyet a kritikusabb hangok antiszemita alkotásnak minősítettek -  az egykori sztár
színész, Mel Gibson perzsa származású szerzőtársával, Farhad Safmiával megírta 
az Apocalyptót, majd 2006-ban leforgatta a Yucatán-félszigeten. A mozi többnyire 
elismerő fogadtatásban részesült, bár sokan felhívták a figyelmet a hanyatló maja 
kultúra sajátosságainak pontatlan, történetileg, etnográfiailag és antropológiailag 
több helyütt téves ábrázolására. A filmnek talán mégsem e pontatlanságok szolgál
tatják az érdekességét, és még csak nem is feltétlenül az eredeti maja nyelven meg
szólaló, többségében őslakos színészek, valóságos helyszínek és díszletek. A főhős, 
miután megmenekül a rituális emberáldozat alól, s üldözői jó  részétől is sikerül 
megszabadulnia, az óceánpartra érve megpillantja az éppen partra szálló spanyol 
konkvisztádorokat. Megmaradt két üldözőjével együtt döbbenten szemléli a ha
talmas hajókat és a part felé tartó csónakokat, majd észbe kapva visszavágtat a dzsun
gelbe, míg üldözői a kíváncsiságtól és a döbbenettől hajtva az idegenek felé indul
nak el. (Az egyik csónakban jól kivehető a keresztény hittérítők vezetője.) Vágást 
követően a megmenekült főhős feleségével és gyermekeivel az óceánt szemléli a 
fák közül, s a kérdésre, vajon odamenjenek-e a különös hajókhoz, azt feleli, inkább 
az erdő mélyére induljanak, egy új kezdet reményében. A gesztus értelmezhető 
a bezárkózás, az elfordulás, az izolálódás gesztusaként, az asszimilációtól való fé
lelemként, az idegentől való elzárkózásként.19 A radikálisabb megközelítés szerint 
ez, illetve maga a film egyenesen a szerző-rendező, Mel Gibson idegengyűlöle
tének, rasszizmusának a megnyilvánulása.20

19 A  gondo la tm enet e lindításáért Szirák P éternek  m o n dhatok  köszönetét.
211 A  kultusz, illetve a ku ltikus beszéd m űködése szem pontjából érdekes adalék, hogy  a film  egyik 

honi kritikája alatt futó kom m entekben  a színész-író-rendezót legsikeresebb, kultikusnak m ond
ható kom m ersz sorozatához, a Halálos fegyver- és a Mad Aírt.v-szériához utalják vissza a hozzászó
lók. M indez  azért válik  ironikussá — m ég ha nem  is rejle tt ilyen szándék a hozzászólásokban —, 
m ert az em líte tt film ekben, kü lönösen  a Halálos /('(jyi'íT-sorozatban egy ön tö rv én y ű , az ado tt 
rendbe és törvényi keretekbe beilleszkedni képtelen, agresszív és kezelhetetlen  figura szerepébe 
bújik  a színész. A  szerep voltaképp összeolvasódik a valóságos figurával, a kései rendezések k r i
tikája ped ig  szem beállítódik  a kultusszal. Ez a já ték  a fikció és a valóság szintjeinek váltogatásával 
leszűk ítheti az értelm ezések já ték te ré t, és tu la jdonképpen  m egnyithatják  az u tat az esztétikai 
ideológiák  szám ára, m elyek például az Apocalypto jelképzésének  m űködését úgyszólván igazol
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A film nyitó jelenete előtt egy mottó olvasható: „A great civilization is nőt 
conquered from without until it has destroyed itself from within.”21 A zárójele
netben föltűnő — a film egyik kritikusának találó megjegyzése szerint turista- 
csoportnyi — spanyol konkvisztádor e Duranttól származó kijelentés értelmében 
nem hódíthatta volna meg Közép- és Dél-Amerikát, és igázhatta volna le a maja, 
valamint az azték birodalmat, ha ez a civilizáció már nem pusztította volna el saját 
magát belülről. Az 1500-as éveket a maják történetében az úgynevezett poszt
klasszikus korként jelölik: a maja kultúra a demográfiai robbanás, ennél fogva pe
dig a mezőgazdaság összeomlása, valamint az egyre militarizálódó és egymással 
folyamatos háborúban álló törzsi városállamok és csoportok miatt erőteljes ha
nyatlásnak indult, és ebben az állapotában nem tudott ellenállni az európai hódí
tóknak; háborút vesztett, majd — finoman szólva — asszimilálódott. A centrum - 
periféria viszony és minden ezzel járó negatív tapasztalat a filmben egymásra épül, 
és egyfajta metaforaláncot hoz létre: a tapír üldözése és elejtése a kezdő képsoro
kon mintegy előrejelzi a főhős üldöztetését; a mind véresebb erőszakba fulladó 
városi civilizáció a szórványtelepüléseket kebelezi be és semmisíti meg, a végén 
pedig az ismeretlen külső fenyegetés, az európai hódító-inkviziciós kultúra telep
szik rá az onnan nézve periférián lévő civilizációra. A filmben természetesen nem 
túl nehéz politikai allegóriát látni, ami viszont fölvet egy újabb kérdést.

Ha az irodalomtörténetek megalkothatósága szintjén narratívaként működhet 
az elv, miszerint az irodalom saját kulturális izolálódásának vagy asszimilációjá
nak történetét is elbeszéli, úgy a föntebbi példa a modernség olvashatóságának kü
lönös allegóriájaként jelenhet meg. Az akulturálisként megnevezett nyugati kul
túra több szinten létező centrum—periféria viszonyrendszerét az irodalom (és a 
művészetek) viszik színre, a modernitás történetét — ami innen nézve nagyon 
gyakran hanyatlástörténet -  a modernség reflexiói alkotják meg, az említett alle- 
goretikus módon. Persze mindez, ahogy a modernitás e történeteinek megalkotá
sában a szóba került jelölők (mint nevek, évszámok, feltétel- és viszonyrendsze
rek), magában hordozza a veszélyt, hogy egyfelől — bár az irodalom története nem 
akar üdvtörténet lenni22 — valamiféle példázatként kerül elénk, és ily módon ,,az

hatatlan referenciákba, futtatják ki. A z em lített kritika egyébként példásan kitér e veszélyek elől, 
s m indenekelőtt poétikai keretek közt keres választ a fölm erülő kérdésekre, lásd Forgács Nóra  
Kinga, Filmravatal. Mel Gibson: Apocalypto, prae.hu, http://prae.hu/prae/articles.php?menu_id=  
&a.id=403

21 W ill D urant, The Story o f Civilization, III., A  History o f Román Civilization and o f Christianityfrom 
their Beginnings to A . D. 325. W orld Library Inc., 1994, 803. A z idézet így folytatódik: „The 
essential causes o f  R om e’s decline lay in  her people, her morals, her eláss struggle, her failing  
trade, her burea.ucra.tic despotism, her stifling taxes, her consum ing wars. Christian writers 
were keenly appreciative o f  this decay.”

22 G re n d e l, I. m.
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etikai hangnemhez történő átmenet” során „egy nyelvi zavar referenciális (tehát 
megbízhatatlan) változatát”23 inszcenírozza. Másfelől viszont azzal is kockázatot 
vállal, hogy folyamatosan elmélyíti az önértelmezés és önkommentár műveleteit, 
hiszen így az elbeszélhetetlenség történetét jelenti be.

A centrum—periféria kérdéskör viszont kiterjeszthető egy további területre is, 
mégpedig a médiumok egymásmellettiségének, illetve versengésének területére. 
Ha „kultúrának kell tekintenünk mindent, amit az ember önmagából és a dol
gokból csinál, illetve ami eközben az emberrel és a dolgokkal történik, beleértve 
a szimbolikus eseményeket, a kollektív rituálékat, a társadalmi szerveződéseket, a 
technikák és a médiumok mindinkább előtérbe kerülő eljárásait”, melyek „közös 
alapfogalmává az írás vált”,24 akkor létrehozható volna olyan modernségfogalom, 
valamint ezen alapuló irodalomtörténeti narratíva, mely a mediális különbségek
ben és hasonlóságokban rejlő tapasztalatok mentén szerveződik. Ezek ugyanúgy 
érintik a betű materialitásának, az írás és olvasás médiumának dilemmáit,25 mint 
a médiumok olvashatóságát magát, amibe azok „beszéde”2'' ugyanúgy beletartoz
hat, m int technikáiknak és technológiájuknak a mindenkori önértést meghatá
rozó és alakító súlya. Utóbbira Friedrich Kittler világít rá berlini előadássorozata 
során, amikor azt állítja, „nem rendelkezünk semmiféle tudással az érzékeinkről, 
amíg a médiumok nem bocsátanak a rendelkezésünkre ehhez modelleket és m e
taforákat”.27 Kijelentését két példával támasztja alá, az Athénban szabványosított 
alfabetikus írás és a filozófiát művelni képes lélek azonosításának, valamint a film 
médiatechnológiájának ugyanerre (tehát a lélekkel történő azonosításra) vonatko
zó példájával. Éppen ezért állítja Kittler, hogy előadásában „megtagadja” ember és 
lélek újbóli meghatározását, hiszen az említett két példa „egészen világosan mu
tatja, hogy az egyetlen, amit ezekről tudhatunk, azok a technikai apparátusok, 
amelyekről a lélek és az ember a történetük során mindenkor mértéket vesznek”.28 
M inthogy a médiumok, a technikai apparátusok ebben az értelemben az ember 
önértésének modelljét kínálják, de céljuk voltaképp ennek megtévesztése, becsa-

í ; Paul DE M á n , : olvasás allegóriái, ford. F o g a r a s i  György, Ictus, Szeged, 1999, 278.
24 S c h e i n ,  I. m ., ???
25 Vö. „A  té t ugyanis nem  kevesebb, m in t hogy | . ..] írh a tó -e  hazai e lőzm ényekkel is olyan telosz- 

m entes irodalo m tö rtén e t, am ely az irodalm i alapviszony tö rtén e tek én t a m ediális közvetítés 
k u ltú rtechn iká iban  van m egalapozva.” K u l c s á r  Sz a b ó  E rnő, Igazság és mediális értelem. : esz
tétikai tapasztalat konstrukcióinak irodalomtörténeti megalapozása a magyar modernségben =  U ő ., M eg
különböztetések. M édium  és jelentés az irodahni modernségben, A kadém iai, B udapest, 2010, 101.

26 Vö. „m eg  kell ta n u ln u n k  inkább olvasni a képeket, m in t elképzelni a je len tés t”, Paul DE M á n , 
Ellenszegülés az elméletnek, ford. H u b a  M ik lós, =  Szöveg és interpretáció, szerk. B a csó  Béla, C se
répfalvi, h. é. n ., 104.

27 F riedrich  K it t l e r , O ptika i tnédiiunok, ford. K e l e m e n  Pál, M agyar M űhely  — R áció , B udapest, 
2005, 25.

2S Uo. 26.
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pása,29 úgy az esztétikai tapasztalatban az új vagy más önértéshez, önidentifiká
cióhoz jutott alany akár egy félreolvasás „terméke” is lehet. E dilemma jóllehet 
végigkíséri az irodalom történetét (is), következményeinek jelentősége alighanem 
a technikai médiumok korában kristályosodik ki igazán, ha nem is pusztán a tech
nológiai fejlődés beláthatatlan, ezért mindig váratlan és mindig más formáinak 
fényében.30 Az mindenesetre már most szembeötlő, hogy a médiumok világta
pasztalatot és önértést meghatározó jellege a modernség „elbeszélhetőségének” 
egyik megkerülhetetlen szempontja lehet, ámbátor ennek „esztétikumot” és kri
tikai reflexiót érintő konzekvenciái ma még talán kevéssé leírhatók, különösen, 
ha a médiumok céljaként értett megtévesztés éppen az etikai dimenzió fölerősö
déséhez vezet. (Hogy erre az irodalom és annak nyilvánossága vagy intézményei 
ugyanúgy reagálnak, ahhoz itt példaként Bret Easton Ellis munkásságára utalnék. 
A szerző vélhetően éppen e dilemmák miatt nem fog sohasem irodalmi Nobel-díj- 
ban részesülni.)

Ha valóban úgy van, hogy az etikai, illetve az eticitás „egyetlen diszkurzív mo
dalitás a sok közül”,31 ami más kontextusban, de szinte ugyanabban a formában 
kerül elő Dániel C. Dennettnél,32 mint Paul de Mannái, úgy a lehetséges vagy 
alternatív irodalomtörténetek nem is biztos, hogy kiegészítik, hanem teoretikus 
előföltevéseik folytán némiképp paradox módon inkább kizáiják egymást, s meg
lehet, fölerősödik a vágy olyan narratívák iránt, melyek elméletileg épp az elő- 
föltevéseket zárnák ki az „esztétikum” vagy az önértés szerkezetéből. Minthogy 
a(z esztétikai) tapasztalat tapasztalatként eleve értelmezői távlatot visz a dologba 
(melynek idői, időbeli természete van), fontosabbá válhatnak az élményszerűsé- 
gen, a jelenléten, a térbeliségen alapuló, a tapasztalat tapasztalatiságát a testi-fizio- 
lógiai hatás okán késleltető vagy elmulasztó történések és -  végül persze -  azok 
számbavétele, értelmezhetősége.33 A narratíva megképzése végső soron választás, 
így interpretáció kérdésévé alakul.
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gyeim et arra, h ogy „a. vers az olvasói-nézői figyelm et elsődlegesen nem  a technikai (nyomdai, 
számítógépes) eszközök saját — s idővel fölülm úlható — teljesítményével vonja magára. A z értel
mezés nem  függetleníti magát a. mű mediális feltételrendszerétől, ellenben jelzi, hogy a műnek  
m indig ki kell terjesztenie a. (mindenkori) mediális lehetőségek körét”. Kékesi Zoltán, A  tekintet 
újraírása. Papp Tibor: Vendégszövegek (n), Kortárs 2 004 /10 ., 108.

31 D e M án , A z  olvasás allegóriái, 278.
32 Dániel C. D ennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings o/Life, Penguin, London, 

1995, 335-369 , különösen 361-369.
33 Hans U lrich Gumbrecht, The Production o/Presence. W hat Meaning Cannot Convey, Stanford UP, 

Stanford, 2004. (Újabban magyarul: A  jeleni ét előállítása. A m it a jelentés nem közvetít, ford. Palkó  
Gábor, R áció, Budapest, 2010.) Gumbrecht nem  is győzi nyomatékosítani, hogy bár gondolata 
antihermeneutikai, a. jelentés és ajelenlét fogalmainak szembeállításán alapszik, értelmezés vagy  
jelentésképzés ettől függetlenül továbbra, is létezik , sőt valószínűleg nem  oltható ki.
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Hogy a modernség irodalmának története milyen döntések mentén szálazó- 
dik szét a különböző módokon értett centrum—periféria viszonyrendszerben, a mé
diumok önértést befolyásoló hatalmában, versengésében, valamint az „esztétikai”, 
az „etikai” és a „kritikai” dimenziójában, nehezen megválaszolható kérdésekhez, 
s a tudományos módszertan újabb és újabb önértelmezéséhez vezet. A használha
tó, alternatív irodalomtörténeti -  és egyáltalán: humán tudományos -  munkák 
bizonnyal függenek a korábban részletesebben tárgyalt intézményi feltételektől 
is.34 Mindebből körvonalazódhat az az ismert konzekvencia, mely szerint a nagy 
elbeszélések ideje lejárt, és ez még abból az aspektusból is igaz lehet, ami gyakran 
a humán- és a természettudományi teljesítmények megítélésekor válik élessé. 
Nevezetesen, hogy amíg a kemény tudományok úgymond „teljesítenek”, a puha 
tudományok sok könyvből csinálnak egy újabb sokadikat. Azonban például az 
elméleti biológiában sem ilyen egyszerű a helyzet: Richard Dawkins nagyszabású 
munkája, A z  Ős meséjeis rengeteg, egymással hol összeérő, hol szétváló szálon, 
időben visszafelé haladva beszéli el az emberi evolúció történetét, mindig más és 
más élőlényt téve meg a történet aktuális szereplőjének, azaz más és más „elbeszé
lőt”, mesélőt alkalmazva. A szöveg tulajdonképpen lebontja a nagy elbeszélések 
képzetét, és számos alternatív történeten keresztül igyekszik közvetíteni valamit
— többek közt — egy tudomány jelenéről. A teloszmentesség tehát már a módszer
tanban érvényesül; s mintha ez is jelezné, hogy a tudományos önreflexió a m o
dernségben nem feltétlenül mutat végérvényesen ellentétes irányokba a különböző 
tudományterületeken, még ha az összehasonlítás ezen a szinten legalábbis egyelőre 
véget is ér. Ha tehát az ideológiai önreflexió valamennyi tudományos és kritikai be
széd sajátja lehet, úgy a modernség irodalmának története olyan sokszereplős vál
lalkozássá válhat, mely egyszerre tarthat igényt a pluralitáson alapuló, de indivi
duális érvényességre, és lehet tudatában önmaga temporalitásának.

' Jó — illetve némiképp csiiggesztő — példa lehet erre a W illiam  Irwin vezette kutatócsoport tér- 
jedelmes munkássága, mely a. populáris kultúra, népszerű és elemzésre méltónak tartott termékeit 
teszi terítékre a. nyugati filozófia, hagyományainak szűrőjén keresztül (The M átrix and Phiíosophy, 
The Lord o f R ing and Phiíosophy, The Simpsons and Phiíosophy stb.). A z eredmény — mechanikussá- 
gánál és módszertani tisztázatlanságánál fogva. — enyhén szólva is hibrid és kétséges.

35 Richard Dawkins, A z  Ős meséje. Zarándoklat a z élet hajnalához, ford. Kovács Lajos, Partvonal, Bu
dapest, 2006. (The Ancestor’s Tale. A  Pilgrímage to the Dawn ofLife , W eidenfeld & N icolson — The  
O rion, London, 2004.)
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