
397KRITIKA

HLAVACSKA ANDRÁS

Kovács Flóra: Az emlékezés a kortárs 
erdélyi irodalomban

„Jelen kötet az idő problematikáját az emlékezet vonatkozásában próbálja meg szem-
léltetni kortárs magyar irodalmi szövegekben” – ezzel a felütéssel indítja útjára Ko-
vács Flóra Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban című, 2015-ben megjelent mun-
káját. A kötet ehhez a célkitűzéséhez mindvégig tartja is magát: miután túlnyomórészt 
Martin Heidegger A fenomenológia alapproblémái és Hans-Georg Gadamer Miként 
járul hozzá a költészet az igazság kereséséhez című írása alapján felvázolja, hogyan vi-
szonyul a következőkben az emlékezet és az idő kérdésköréhez, különböző műfajú 
irodalmi alkotások emlékezéstechnikáit és időkezelését vizsgálja. E két fogalom Kovács 
Flóra könyvében tágan értendő. Bár jól látható, hogy az elemzett művek válogatása 
során meghatározó szempont volt, hogy az írások tematizálják-e ezeket a problémákat, 
a tanulmánykötet arra is külön hangsúlyt fektet, hogy az értelmezett irodalmi alko-
tások miként emlékeznek, hogyan viszonyulnak a saját korukhoz és az azt megelőző 
időhöz. Ez legjobban Kovács Flóra Lépések – együtt című esszéjéből olvasható ki, amely-
ben a szerző azt kutatja, hogy a művészek csak rájuk jellemző egyedi hangja (kézjegye) 
hogyan keveredik korábbi alkotók hangjaival, és ez a párbeszéd miként vezet együtt-
mondáshoz: „Az együttmondás […] nem jár egyik fél önfeladásával sem, sokkal inkább 
a játékot jeleníti meg, amelyben elismeri minden játszó az identitás alakulóban levését, 
a nem-rögzített létet. Az együttmondás játékában a határtalanítás elvárás, amely a mű-
vészetek közötti lépegetést s azok egymásba alakulását ugyancsak érinti; a »művészet 
eredendő többese« ily módon tűnik fel”. (129.)

Az idézet rész alapján az is világossá válik, hogy Kovács Flóra számára az emlé-
kezet és az idő problematikája mellett a párbeszédesség kérdése is kiemelt jelentőséggel 
bír. E fogalmak az elemzések során nem válnak el élesen egymástól, és nehéz is lenne 
a harmadikat a másik kettő nélkül tárgyalni, az alábbiakban mégis nagyobb fi gyel-
met fordítok az utóbbira, mint az azt megelőzőkre. Egyrészt, mert a párbeszédesség 
kérdése – annak ellenére, hogy rendkívül meghatározó Kovács Flóra szövegeiben – 
kevésbé kifejtetten és refl ektáltan van jelen a kötetben, mint az emlékezet és az idő 
problémája. Másrészt azért, mert Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban olvasójá-
nak egyik legizgalmasabb tapasztalata, ahogyan nyomon követheti a különböző szin-
teken megképződő párbeszédeket, kibontakozásukat, vagy néha éppen meghiúsulá-
sukat. Párbeszédeken itt nemcsak a „szépirodalmi szövegek” és „elméleti fejtegetések” 
a kötet bevezetőben ígért összjátékát érthetjük (7.), hanem azt is, ahogyan Kovács 

Flóra írásai dialógust hoznak létre az eltérő művészeti ágak – például az irodalom, 
a zene, a fénykép- vagy éppen a fi lmművészet – között, illetve, ahogyan a kötet egyes 
írásai válaszolgatnak egymásnak, kiegészítik egymást.

A fent említett három fogalmat azért is célszerű együtt tárgyalni, mert Kovács 
Flóra ezek mentén fogalmazza meg a költői szöveg ismérveit (a kötet az elemzett mű-
vek válogatásával egyértelművé teszi, hogy ezek a jellegzetességek nemcsak a lírai szö-
vegekben, hanem minden szépirodalmi szövegben fellelhetők, sőt, a szerző a Hajdú 
Farkas-Zoltán által írt és rendezett Az árulás című könyv és fi lm elemzésével azt is alá-
húzza, hogy további művészeti ágakra is kitágíthatók). Kovács Flóra már a bevezető-
ben leszögezi Papp Sándor Zsigmond Semmi kis életek című regénye kapcsán, hogy az 
olvasónak bizonyos mértékig fel kell függesztenie „a referenciális jegyek keresését”, 
nem szabad megállnia egy történelmi korszak attribútumainak kutatásánál, amihez 
„természetszerűleg az szükséges, hogy maga a szépirodalmi mű se redukálja magát 
azok bemutatására” (16.), hiszen „a rendszer elmesélhetősége […] egy szépirodalmi 
produktumnak nem lehet célja” (24.), a szövegnek túl kell lépnie azon, hogy pusztán 
kordokumentum legyen. (105.) A kötet tanulmányai, esszéi és kritikái következetesen 
tartják is magukat ehhez a célkitűzéshez: ha itt-ott tárgyalnak is referenciális jegyeket, 
konkrét történelmi helyzeteket (mint például az előbb már említett Semmi kis életek, 
vagy Visky András Pornó című drámája kapcsán), ezzel sosem elégednek meg. Ehelyett 
Heidegger és Gadamer írásaiból kiindulva arra törekednek, hogy megmutassák a köl-
tői szó erejét és igazságigényét Gadamernek a kötetben is idézett A szó igazságáról 
című írása és az Otthon és nyelv című előadásának és tanulmányának a szellemében: 
„a költői szó képes visszatartani az elillanót” (14.); „változatos és gazdag szikrázás, ami 
a költészet képződményéből sugárzik, mint a kristályból. Mi ebben mindnyájan részt 
veszünk, és megsejtünk valamit annak a szónak az igazságából, ami ilyen fényben áll”. 
(105.) Ennek fontosságát Kovács Flóra kötete azáltal hangsúlyozza, és gondolja to-
vább, hogy elemzései lezárásakor rendre vissza-visszatér a műalkotás mibenlétének 
a kérdéséhez. Az Írás-tudás című fejezet végén például ezt olvashatjuk: „A PaterNoster 
a visszaemlékezés és a visszaemlékeztetés versbe való különböző beírásaival a tanú-
sítás jegyeit többszörösen megjeleníti. E vers […] dialogikus szerkezetéhez tartozik 
»nálamaradásunk«. »Elrejtetlenül«, hiánytalanul ki-mond, így a költészet lényegi jegyét 
magáénak tudja.” (42.); „A számoló lélek léte” címűben pedig a következőt: „A »sajátos 
meghatározottság« elkerülése viszonylagosan működik a remekművekben, ám az idő 
legyőzése már nem”. (59.)

Azt az igen vitatott kérdést, hogy mi is tekinthető műalkotásnak, szépirodalmi 
szövegnek, a kötet elméleti háttere és gyakorlata szerint tovább bonyolítja Az emlékezés 
a kortárs erdélyi irodalomban műfaji sokszínűsége: a kötet válogatása az értelmezett 
műalkotások és teoretikus szövegek tekintetében egyaránt sokrétű. Az első csoport-
ban éppúgy találhatunk regényeket (például Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek), 
novellásköteteket (például Potozky László: Nappá lett lámpafény), novellafüzéreket 
(Vincze Ferenc: Desertum), mint verseket (például Balla Zsófi a: Kolozsvár, Pater Noster) 
és esszéket (Bretter György: Temetés Zsödögön, Kronosz a kegyetlen), sőt még egy drá-
mát is (Visky András: Pornó). A második csoportban értelemszerűen Heidegger és 
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Gadamer írásai dominálnak, de ezek mellett olyan, egy-egy művészeti ágra fókuszáló 
írás is helyet kap, mint például Barthes Világoskamrája, amely kifejezetten a fényképek 
értelmezésével, a fényképészet művészetével foglalkozik. A műfaji sokszínűség Ko-
vács Flóra kötetének egészére is jellemző: a gyűjtemény első felében tanulmányokat, 
majd esszéket, végül pedig kritikákat találunk. (Kiemelendő, hogy e kritikák tárgya 
három esetben is elméleti igényű írás – Orbán Gyöngyi Híd és korlát, Dánél Mónika 
Áttetsző keretek és Pieldner Judit Az értelmezés ideje című munkája –, melyekben 
a szépirodalmi szövegek csak áttételesen vannak jelen.) Valószínűleg részben ennek 
a sokszínűségnek is köszönhető, hogy a bevezetőben ígért párbeszédes jelleg a kötet 
különböző szövegeiben eltérő mértékben valósul meg. A párbeszédnek ugyanis itt 
azt kellene jelentenie, hogy az összekapcsolt szépirodalmi és elméleti szövegek oda-
vissza hatnak egymásra, segítik egymás értelmezését, és árnyalják jelentésüket. Ebből 
a szempontból a kötet legerősebb szövege Az ütem írása. Bretter György esszéinek idő-
szemlélete. Azonban azáltal, hogy ez az elemzés kiemelkedik a többi közül, a kötet – 
akaratán kívül – mintha azt is demonstrálná, hogy az elméleti írások és a szépirodalmi 
szövegek párbeszédét olyan művekben lehet a legtermékenyebben játékba hozni, ame-
lyek éppen erre a kettősségre, az átmenetiségre építenek. A verseket, regényeket, novel-
lákat elemző írások esetében néha azt érezhetjük, hogy az elméleti fejtegetések előnyt 
élveznek; az előbbiek nem tudnak hatni az utóbbiakra. Beszédes például, hogy a Pater-
Noster interpretációjának fent idézett összegző soraiban Kovács Flóra több gadameri 
összetételt is használ, illetve, hogy a „tanúsítás jegyeinek” „megjelenítését” említi: 
mintha az elemzett Balla Zsófi a-vers azért lenne fontos számára, mert fellelhetők 
benne azok az ismertetőjegyek, amelyeket Gadamer a költői szöveg kapcsán kiemel.

Hiányérzetünket azonban gyorsan eloszlatja a kötet két másik párbeszéde. Első-
ként az, amely megteremti Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban belső szerkeze-
tét és a kötet vizsgálódásainak az összekapcsolódásáért is felel. Azáltal, hogy Kovács 
Flóra a könyv szerkezetének kialakítása során lemond arról, hogy a tárgyalt művek 
keletkezésének időpontját szem előtt tartva haladjon előre (7.), megnöveli azt a befo-
gadói igényt, hogy az olvasó szoros tematikus kapcsolatot találjon az egymást követő 
írások között. Az elkészült könyv – műfaji sokszínűsége ellenére, vagy éppen annak 
köszönhetően – megfelel ennek a kihívásnak. Olyannyira, hogy végül az első ránézésre 
a kötet rendszerét megbontó esszék is megtalálják a helyüket, és a gondolatmenet szer-
ves részévé válnak (hogy csak egy példát említsek: a Nappá lett lámpafényről írt kritika 
bevezetőjében a Lépések – együtt című esszé alapgondolata, a művészek egyedi hang-
jának más művészek hangjaival való keveredése visszhangzik: „A nappá lett lámafény 
esetében […] fel lehetne sorolni azokat a hatásokat, amelyek Potozkyt érhették. […] 
Mivel jelen esetben egy érett nyelvet magáénak tudó fi atal szerző kötetével van dol-
gunk, a hatások említése mellett nagyon fontos az ettől való elvonatkozatás.” [177.]).

A kötet másik – kevésbé hangsúlyozott, de az egész köteten végigvonuló – párbe-
széde az irodalom és más művészeti ágak között valósul meg. A Semmi kis életek, 
a Kolozsvár és a Pornó elemzése során Kovács Flóra a szövegek zenei vonatkozásaira 
koncentrál (24., 56., 117.), a PaterNoster vizsgálatakor a fényképre, Vida Gábor prózá-
jában a térképre és a festményre (79.), stb. Ez a típusú párbeszéd azonban a kötetben 

egyetlen esetben válik szövegszervező elvvé, A közöttben és az átban című fejezetben. 
Ennek elsősorban az az oka, hogy az itt interpretált alkotás, Hajdú Farkas-Zoltán 
Az árulás című munkája az irodalom és a fi lmművészet közötti átmeneti térben értel-
mezhető. A tanulmánykötet kiemelt pillanatai azok, amikor az értelmezett szövegek 
nemcsak az általuk megidézett más művészeti ághoz tartozó alkotásokkal, hanem 
a(z ezekre) vonatkozó elméleti írásokkal is összefonódnak. Sajnálatos, hogy ezek rész-
letezésére ritkán vállalkozik a kötet. Izgalmas fejtegetésnek ígérkezik, ahogy Balla 
Zsófi a PaterNosteréhez közelítve Kovács Flóra bekapcsolja az elemzésbe Barthes 
Világoskamráját, ám a punctum tárgyalását rövidre zárja azzal a kijelentéssel, hogy 
„[t]ermészetesen nem minden befogadó számára lesz ugyanaz a punctum, sőt minden 
befogadó számára más és más a punctum, ám ez elméleti alapvetéstől lehetnek még 
átfedések.” (42.) Holott ezen a ponton a befogadó talán éppen arra lenne kíváncsi, 
hogy Kovács Flóra számára melyik a versben leírt fényképnek az a része, amely „elő-
tör a jelenetből, s átjárja, akár a nyíl”, és a képnek melyik véletlen eleme ragadja meg 
a fi gyelmét?1

Azzal együtt, hogy maradnak ilyen és ehhez hasonló nyitott kérdések, elakadt 
dialógusok a kötetben, az bizonyos, hogy Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban 
sokszínű és összetett párbeszédei túlmutatnak Kovács Flóra szerény célkitűzésein. 
Hiszen ha igaz is, hogy a könyv „egy régió irodalmából, illetve hozzá kötődő szerzők 
munkáiból válogat” (7.), a párbeszédesség jelentőségére vonatkozó megfi gyelései ki-
tágíthatóak a teljes kortárs magyar irodalomra. Az utóbbi évek magyar prózairodal-
mában több mű is tematizálta a diskurzus hiányából, a párbeszéd lehetetlenségéből, 
az egymás mellett való elbeszélésből születő problémákat (gondoljunk csak Danyi 
Zoltán A dögeltakarító, Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér vagy éppen 
Szijj Ferenc Növényolimpia című munkájára) – Az emlékezés a kortárs erdélyi iroda-
lomban tapasztalatai ezekhez mind új, változatos nézőpontokat kínálnak.

(Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2015.)

1  Roland Barthes, Világoskamra, ford. Ferch Magda, Európa, Budapest, 1985, 33–34.


