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a művek által felajánlott specifi kus szempont szerint, amelynek alkalmazása révén 
azután fontos következtetéseket vonnak le a művek tágabb kontextusára vonatko-
zóan. A posztkomparatív perspektíva végigkövetése jelen esetben azt is jelenti, hogy 
mindegyik tanulmány más és más megközelítést alkalmaz.

A posztkomparatív szemléletre egyetlen példát szeretnék részletesebben bemu-
tatni, Kulcsár Szabó Ernő tanulmányát. A szerző két olyan verset választott, amelyben 
a vizuális élmény akusztikus formát kap, illetve amely „mozgásformákat »tematizál«”. 
(3.) Ernst Stadler Éjszakai utazás a kölni Rajna-hídon át (Fahrt über die Kölner Rein-
brücke bei Nacht, 1912) és Szabó Lőrinc Lidérc (1925) című költeményében a tanulmány-
író azt vizsgálja, hogy a „»kinetografi kus« technikákat alkalmazó lírai szövegek” vagy 
az irodalmi „mozgásképek” szövegbeli technikáinak elemzése miként járulhat hozzá az 
irodalmi modernitás narratívájának fi nomításához. Mindkettőben mozdulatlan meg-
fi gyelő számol be a lírai szubjektum és a látottak találkozásáról a kontemplatív recepció 
kódjának szabályai szerint. Kulcsár Szabó a referenciális nézőpont eff éle alkalmazásá-
ban jelöli meg a két vers hasonlóságát, amennyiben mindkettő tükörszimmetrikusnak 
tekinti a mozgás vizuális percepcióját, a vizuális irányok megfordíthatóságával téve 
lehetővé a mozgásnak és a látványnak a szubjektivitás formális szerkezetébe történő 
beíródását. Ám éppen a tükörtechnikák eltérő alkalmazásában keresendők a két vers 
lényegi eltérései is – állítja a tanulmányíró. Míg az alany antropomorfi zmusa és a re fe-
rencialitás stabilitása tekintetében Stadler költeményét az avantgárd előtti lírai kódok 
követése jellemzi, addig Szabó Lőrinc – aki a retorikai alakzatok inkoherenciája által 
destabilizálja a szöveg referenciális olvasatát – inkább az avantgárd kódjaiból merít. 
A költő biztosnak látszó állításai valójában kölcsönösen visszafordítható behelyettesí-
tések láncolatát alkotják, melynek végállomása a látó és a látott, az én és a megszólított, 
a fényforrás és a fény által megvilágított alak azonossága. Vagyis az én, a szubjektum 
folyamatként, folyamatos mozgásként és csak a nyelv medialitásában megragadható 
látványként jelenik meg a versben, mint a nietzschei Werden, megelőlegezve a leendés 
[devenir, becoming] deleuze-i fogalmát. Minthogy e „leendés kinetografi kus képe” nem 
ragadható meg az érzékek által, és ekképp referenciális olvasatuk sem lehetséges, a szöveg 
mediális eseményként saját anyagiságára támaszkodik, megkövetelve a referenciális és 
a retorikai olvasás találkozását, illetve e találkozás állandó elmozdulását. (12.) A költői 
interferenciák pedig nemcsak külső elemekkel (mint fény, józan ész, képzelet) azono-
sítják a szubjektumot, hanem a megszólítottal is, aki felé az aposztrophé mutat tro-
po lógiailag és materiálisan egyaránt. (12.) A költői interferencia, illetve a Werden/
becoming/devenir/leendés destabilizálódásának eff éle – esztétikai élményként való – 
értelmezése pedig Szabó Lőrinc különös avantgárd radikalizmusának bizonyítéka.

Miféle posztkomparatív megközelítéseket kapunk a további tanulmányokban? 
Lőrincz Csongor a verstest egyetlen elemét emeli ki, mégpedig a költői kép mnemo-
technikáit – ezeket veszi górcső alá a későmodernitás néhány alkotásában: József 
Attila Költőnk és kora és A bőr alatt halovány árnyék, Gottfried Benn Késő nézés (Ein 
Später Blick) című, valamint Paul Celan [Aus Verlonem Gegossene du…] kezdősorú 
költeményében. Egészen más szempontból nyúl a vershez Kulcsár-Szabó Zoltán, aki 
az írástechnika alapvető mechanikai aspektusaira – az írógéphez való viszonyulásra és 

BOLLOBÁS ENIKŐ

Hungarian Perspectives on the Western 
Canon. Post-Comparative Readings, 
szerk. Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő 
– Mezei Gábor – Molnár Gábor Tamás 
– Kelemen Pál

A tizennégy tanulmányt tartalmazó kötet két küldetést is teljesít: egyrészt a magyar 
szerzők és művek, másrészt a magyar irodalomkritika „nyugati kánonba” helyezéséhez 
járul hozzá, nemzetközi olvasóközönséget szerezve ezzel a magyar irodalomnak és 
irodalomkritikának egyaránt. Ezáltal nemcsak a „kis” és „nagy” irodalmak vagy az iro-
dalom „fősodra” és annak „lapszélein” mozgó szerzők megkülönböztetésének jogossá-
gát kérdőjelezi meg, de rávilágít az „irodalmi hagyomány váratlan vagy korábban nem 
ismert komponenseire” is. (vii.) Ekképp, miközben a tanulmányok a magyar szerzőket 
a nyugati kánon kontextusában értelmezik, a nyugati irodalmi hagyományt – a kritikai 
ekfrázis alakzata mentén – a magyar irodalom lencséjén keresztül olvassák, hozzá-
járulva ezzel a magyar irodalomtudomány nemzet közie sítéséhez is.

Esettanulmányokról van itt szó, mégpedig két értelemben is: a szerzők eseteket 
dolgoznak föl, miközben váratlan, olykor meglepő, akár esetlegesnek is tűnő párosítá-
sokat, kapcsolatokat vizsgálnak. Az összesen tizennégy tanulmány költészet, próza 
és műfaji határátlépések témakörében alkot három nagyobb egységet. Az első feje-
zetben költői életműveket, illetve egyes verseket kapcsolnak össze a szerzők – Ernst 
Stadlerét Szabó Lőrincével (Kulcsár Szabó Ernő), Gottfried Bennét és Paul Celanét 
József Attiláéval (Lőrincz Csongor), John Ashberyét és Heiner Müllerét Tandoriéval 
és Kukorellyével (Kulcsár-Szabó Zoltán), végül Shakespeare-ét Szabó Lőrincével 
(Mezei Gábor). A második nagyobb egységben prózaírókat helyeznek egymás mellé: 
Umberto Ecót, Dickenst, Jókait és Móriczot (Hansági Ágnes); Joseph Rothot, Stefan 
Zweiget és Márait (Fried István); Proustot és Kosztolányit (Bónus Tibor); William 
Gasst és Nádas Pétert (Molnár Gábor Tamás); Camus-t és Mészöly Miklóst (Lénárt 
Tamás); Bret Easton Ellist és Esterházy Pétert (Fodor Péter és L. Varga Péter); vala-
mint Paul Austert és Márton Lászlót (Bengi László). Végül a műfaji határátlépéseket 
egybegyűjtő fejezetben egymás mellé kerül Horatius és Móricz (Tamás Ábel), Wag-
ner és Térey János (Kricsfalusi Beatrix), valamint Heinrich Böll és Örkény István 
(Vincze Ferenc).

A szövegekhez pedig a szerkesztők által posztkomparatívnak nevezett perspektíva 
kínálkozik, vagyis az a szemlélet, amely szerint a komparatív olvasás alapjai vagy fel-
tételei nem előzik meg magát az olvasást, hanem az adott kritikai szövegben bontakoz-
nak ki. Leginkább egyes műveket hasonlítanak össze a szerzők, mégpedig egy-egy, 
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az általa megjelenő új lehetőségek kiaknázására – kérdez rá John Ashbery, Heiner 
Müller, Tandori és Kukorelly költészetében, érintve Ady, Kosztolányi, Márai, József 
Attila, Borbély Szilárd és Papp Tibor munkásságát is. A fordításelmélet perspektí-
vájából közelít Mezei Gábor, amikor a test performatív megképzése és a nyelv me-
diális műveletei szempontjából hasonlítja össze Shakespeare 55. szonettjét Szabó 
Lőrinc fordításával.

Újabb szempontot vet föl Hansági Ágnes, aki az irodalmi ipar egyik sajátos, 19. 
századi jelenségét, az irodalmi melléklet, a feuilleton, valamint a feuilletonban meg-
jelenő folytatásos regények szerepét vizsgálja, összehasonlítva Dickens, Jókai és Móricz 
publikációs módszereit. A zenei utalások szempontjából vizsgálja Fried István Márai-
nak a Monarchiához fűződő kötelékeit, elsősorban A gyertyák csonkig égnek narratív 
technikáját hasonlítva össze Joseph Roth és Stefan Zweig írásmódjával. A hang és 
a kép, a hallás és a látás, valamint az érzékelés és a megértés közti kapcsolatot elemzi 
Bónus Tibor Kosztolányi szimbolikus és Proust allegorikus írásmódjában – konkrétan 
az À la recherche du temps perdu és az Édes Anna néhány részletének összevetésével –, 
követve ennek az olvasás gyakorlatára tett hatását, valamint az olyan technikai mé-
diumok, mint a telefon és a fényképezőgép szerepét az érzékelés és megértés, illetve az 
olvasás és nem-olvasás folyamataiban. Nádas Péternek az irodalmi formára vonat-
kozó, az esztétikai modernizmus hagyományát átértelmező kísérleteit mutatja be 
Molnár Gábor Tamás, felhasználva a szerző metaszövegeit és a vele készített interjúkat 
is, kiemelve a textus és a szexus fi ziológiai-korporális viszonyát, amelyet párhuzamba 
állít William Gass elméleti írásaiban is kifejtett elképzeléseivel, a Willie Masters szer-
zőjének játékos formalizmusával és a regényekben föllelhető nyitott olvasatokkal, in-
terpretációs játékossággal. Hatástörténeti elemzést olvashatunk Lénárt Tamás tollából, 
aki Camus fi lozófi ai hatásnyomait vizsgálja Mészöly Miklós Saulusában, elsősorban 
a Közöny című regénnyel folytatott párbeszédként értelmezve az elbeszélést. Esterházy 
Péter Javított kiadás és Bret Easton Ellis Holdpark című regényét hasonlítja össze egy-
mással három szempont kiemelésével Fodor Péter és L. Varga Péter: az intertextuális 
kapcsolatoktól sűrű narratívát, a mindkét szöveg kapcsán hangsúlyozott patrilinea-
ritás szövegszervező potenciálját, valamint a kulturális vagy a politikai szféra szerepét 
a művészet és a valóság kapcsolatának átértelmezésében. Bengi László a tematikus 
párhuzamokra, az utalási módszerek hasonlóságára és a narratív technikák kapcsoló-
dására hívja fel a fi gyelmet Paul Auster és Márton László szövegeiben, amelyek a de-
tektívregény, illetve a történelmi regény metafi kciós átiratát adják.

Tamás Ábel a horatiusi óda intertextusaként mutatja be Móricz Az Isten háta 
mögött című szövegét, arra keresve a választ, hogyan járul hozzá a regény perspektíva-
felfogásának működtetéséhez: érti-e, értheti-e önmagát az a fi ú és az az ország, aki 
és amely képtelen kívülről látni önmagát? Különböző művészeti ágak kapcsolódását 
vizsgálja Kricsfalusi Beatrix, aki Térey Nibelung lakóparkját és annak forrásszöve-
gét, a Ringet egymás mellé helyezve vizsgálja Térey (és kisebb részben Mundruczó) 
Wagnerrel és Wagner-feldolgozásokkal folytatott párbeszédének tematikus és szer-
kezeti jegyeit. Az 1950-es és 1960-as évek német és magyar prózájának különös 
műfaji kapcsolódásairól ír Vincze Ferenc, amelyek a tanulmányban a 47-es csoport, 

ezen belül elsősorban Heinrich Böll „rövid elbeszélései” és Örkény egypercesei között 
fi gyelhetők meg.

Végül külön ki kell emelni az angol fordítások magas színvonalát. Nem gyakran 
olvashatunk ilyen precíz, igényes, választékos szaknyelvi angolra átültetett szövege-
ket – a saját tanulmányukat angolul író szerzőkön túl (Tamás Ábel, Bengi László, 
Mezei Gábor, Molnár Gábor Tamás) a fordítások Balajthy Ágnes, Gorove Eszter, 
Jászay Dóra, Mezei Gábor, Rapcsák Balázs, Smid Róbert, Tímár Andrea és Vásári 
Melinda munkáját dicsérik. Külön elismerés illeti Mezei Gábort Szabó Lőrinc 
Lidér cé nek elsőrangú átültetéséért.

Ilyen könyvből kellene sok – de amíg nincs, addig ennek örülünk, nagyon. 

(Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017.)


