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TÁTRAI SZILÁRD

„a mondat múlatja immár az időt”
A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényében

Bevezetés

A műfaj kérdése nem csupán az Esti által sokrétűen megidézett Kosztolányi-műben, 
az Esti Kornélban tűnik nehezen megkerülhetőnek. A műfaji elvárások aktiválásához 
kapcsolódó kérdések magában az Esterházy-szövegben még összetettebben kerülhet-
nek a fi gyelem előterébe. Írásom célja, hogy olyan kiindulópontokat jelöljön ki, amelyeket 
érvényesítve a műfajiság vonatkozásában Esterházy Estijéről és Estije kapcsán lénye-
ginek tartható kérdések fogalmazhatók meg. A tanulmány – a műfajokat diszkurzív 
sémákként értelmezve, és egyúttal a beszédműfajok bahtyini koncepciójának újraér-
telmezését kezdeményezve – egyfelől a regény műfajával kapcsolatos elvárások aktivá-
lásának relevanciája mellett hoz érveket, pontosabban amellett, hogy az Esti – akárcsak 
az Esti Kornél – értelmezhető regényként, mégpedig nem prototipikus regényként. 
Ezzel összefüggésben arra is rá kíván mutatni, hogy a regény keretében aktiválódó 
számos egyéb műfaji séma is lényegi szerepet játszik a jelentésképzés dinamikus folya-
matában. Másfelől arra is rá kívánja irányítani a fi gyelmet, hogy az Estiben a mondat 
nem egyszerűen sajátosan kimunkált nyelvi konstrukcióként jelenik meg, hanem a re-
génybe ágyazott sajátos megnyilatkozás-típusként, azaz műfajként is megképződik.

A műfaji sémák működésére összpontosító vizsgálatnak mindemellett nem csupán 
tárgytudományos vonatkozásai vannak, annak metatudományos hozadékai is lehet-
nek.1 Ha abból indulunk ki, hogy a műfajiság kutatása interdiszciplináris vállalkozásnak 
tekinthető, az Esti vizsgálatán keresztül az is nyilvánvalóvá tehető, hogy a funkcioná-
lis kognitív pragmatika szempontrendszere, illetőleg fogalmi készlete a szépirodalmi 
műfajok poétikai vizsgálatában is jól hasznosítható, amellyel a műfaji kérdések nyelv-
tudományi kiindulópontú tárgyalása egyúttal irodalomtudományi érdekeltségűvé is 
válhat. Ugyanakkor a vizsgálat nyelvtudományi tétje is megmutatkozhat annak belátá-
sában, hogy a műfaji sémák működésének szépirodalmi szövegekben történő vizsgá-
latának fontos tanulságai lehetnek a nyelvészeti kutatások számára is.

A pragmatika perspektívája: a műfajok mint diszkurzív sémák

A nyelvi rendszert és a nyelvhasználatot egymás kölcsönös feltételezettségében szem-
lélő funkcionális kognitív nyelvészet a pragmatika egyik alapvető feladataként azt jelöli 
ki, hogy részletező leírását adja annak a társas megismerő tevékenységnek, amelyben 
az emberek nyelvi szimbólumokat, konstrukciókat alkalmaznak, mégpedig annak 
1 Lásd ehhez Tátrai Szilárd, Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozá-

saihoz, Magyar Nyelv 2017/3., 290–301.

érdekében, hogy együtt tapasztalják meg az őket körülvevő, és egyben őket is magá-
ban foglaló világot.2 A pragmatika a nyelvhasználatot tehát a kognitív és a szociokultu-
rális feltételek kölcsönviszonyában mutatja be, azt nyelvi szimbólumokat alkalmazó, 
társas megismerő tevékenységként értelmezve. Ezzel egyúttal a nyelvi megismerés tár-
sas, diszkurzív alapjainak lényegi szerepére is felhívja a fi gyelmet. Ebből következően 
nem csupán azt hangsúlyozza, hogy a jelentés konstruálással, a világbeli dolgok, esemé-
nyek fogalmi (konceptuális) feldolgozásával jár együtt, hanem ezzel összefüggésben 
annak lényegi szerepére is rámutat, hogy a konstruálás a mindenkori diskurzuspart-
nerek kommunikációs igényeinek az adaptív kielégítését célozza meg.3

A funkcionális kognitív pragmatika – a fentiektől közel sem függetlenül – alapvető 
feladatának tekinti, hogy a nyelvi szimbólumoknak, konstrukcióknak a jelentéskép-
zésben betöltött szerepét diszkurzív, kontextuális megvalósulásuk (instanciációjuk) 
felől mutassa be. A konstruálás ugyanis a típusok és a megvalósulások dinamikus 
viszonyrendszerét feltételezi.4 A pragmatika típus és megvalósulás kölcsönviszonyának 
fontosságára – szemben a nyelvi szimbólumokat, konstrukciókat elsősorban a típus-
jellegük felől megközelítő olyan grammatikai stúdiumokkal, mint a fonológia, a mor-
fológia, a szintaxis vagy éppen a szemantika – jellemzően azok megvalósulásából kiin-
dulva mutat rá. Kérdésfeltevésének középpontjában így a kontextusfüggő, dinamikus 
jelentésképzés összetett problémája áll, ennek leírására vállalkozik. És mivel a nyelvi 
szimbólumok alkalmazásán alapuló jelentésképzést diskurzusok (szövegek) kereté-
ben megvalósuló interszubjektív aktusként értelmezi, lényegi fogalomként kezeli magát 
a diskurzust (szöveget) is.

A funkcionális kognitív pragmatika nézőpontjából a diskurzusok – így a szépiro-
dalmi diskurzusok (szövegek) is – olyan közös fi gyelmi jelenetek, amelyek résztvevői, 
a megnyilatkozó(k) és a befogadó(k), a másik fi gyelmének nyelvi szimbólumokkal tör-
ténő irányításával, illetve követésével konstruktívan hozzájárulnak a különböző jellegű 
és összetettségű világbeli események, történések, állapotok, vagyis a referenciális jele-
netek együttes feldolgozásához – legyenek azok akár faktuálisak vagy akár fi ktívek, 
akár járjanak, akár ne járjanak együtt esztétikai tapasztalatszerzéssel. A diskurzus 
tehát beszédfolyamatként nyer értelmezést, amelynek résztvevői egy közös fi gyelmi 
jelenet keretében nyelvi szimbólumok segítségével együttesen hoznak létre jelentéseket. 
E jelentésképzés során a diskurzusok résztvevői megosztoznak a világgal kapcsolatos 
különféle tapasztalataikon, összehangolják a különféle cselekvéseiket, továbbá különféle 
személyközi kapcsolatokat alakítanak ki és tartanak fenn.5 A diskurzusok ugyanakkor 

2 Lásd ehhez Tátrai Szilárd, Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés, Tinta, Budapest, 
2011.; Uő., Pragmatika = Nyelvtan, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Osiris, Budapest, 2017, 897–1058.

3 Lásd ehhez William Croft, Towards a social cognitive linguistics = New directions in cognitive linguistics, 
szerk. Vyvyan Evans – Stephanie Poursel, John Benjamins, Amsterdam, 2009, 395–420.; Jef 
Verschueren, Understanding pragmatics, Arnold, London, 1999.

4 Lásd ehhez Ronald W. Langacker, Cognitive grammar. A basic introduction, Oxford UP, Oxford, 
2008, 55–89.; Tolcsvai Nagy, Bevezetés a kognitív nyelvészetbe, Osiris, Budapest, 2013, 160–165.

5 Lásd Tátrai, Bevezetés a pragmatikába, 29–35; U., Pragmatika, 906–911. Vö. még Michael Tomasello, 
Gondolkodás és kultúra, ford. Gervain Judit, Osiris, Budapest, 2002.; Simon Gábor, Egy kognitív 
poétikai rímelmélet megalapozása, Tinta, Budapest. 2014, 93–109.
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nem csupán a grammatikai konstrukciók típusainak a megvalósulásaihoz adnak köze-
get. A diskurzusok maguk is típusok megvalósulásai, illetve maguk is típusok, jelesül 
tipikus diskurzusok kialakulásának kezdeményezői. Mindez pedig máris a műfajiság 
pragmatikai relevanciájára irányítja a fi gyelmet.

A funkcionális kognitív nyelvészet felfogása szerint a konstruálásban a megvaló-
sulásokkal kölcsönviszonyt fenntartó típusok kategóriákként, illetve sémákként ír-
hatók le. A fi zikai világ testi megtapasztalásában gyökerező, abból kibontakozó 
sematizáció és kategorizáció – mint absztrakción alapuló, alapvető jelentőségű reprezen-
tációs eljárások – általánosságban is kulcsszerepet játszanak a nyelvi tevékenységgel 
együtt zajló dinamikus jelentésképzés interszubjektív folyamatában.6 A sémák és 
kategóriák ekkor a diskurzus résztvevőinek közös – egymásról kölcsönösen feltéte-
lezhető – tudásaként aktiválódnak. Így a diskurzustípusokat, műfajokat egyfelől nem 
célszerű zárt, mesterséges kategóriákként értelmezni, hanem sokkal inkább nyitott, 
prototípuselvű elvárási rendszerekként, amelyeknek – az egyéb természetes nyelvi 
kategóriákhoz hasonlóan – lehetnek prototipikusabb és kevésbé prototipikus példá-
nyai.7 A műfajok (mint típusok, azaz tipikus diskurzusok) ugyanakkor nemcsak pro-
totípuselvű kategóriákként értelmezhetők, hanem emellett sémákként is. Mégpedig 
olyan diszkurzív sémákként, amelyek létrejöttét konkrét diskurzusok feldolgozásai 
idézik elő, és amelyek aktiválását konkrét diskurzusok feldolgozásai követelik meg. 
A műfajok – mint a sémák általában8 – úgy jönnek létre, hogy a maguk konkrétságá-
ban megtapasztalt aktuális diskurzusok szerkezeti különbségeitől eltekintünk, és csak 
a közös pontokat hagyjuk meg, illetve azokat magasabb absztrakciós szinten újrafogal-
mazzuk. Ennek következtében a műfajok – mint a sémák általában – sokkal kevésbé 
részletesek, illetve részletezettek, mint azok a konkrét tapasztalatok, amelyek elő-
idézték őket. Továbbá a műfajok – mint a sémák általában – úgy is leírhatók, mint 
együtt előforduló jellemzőket tartalmazó egészleges struktúrák: ha egy részletüket 
felidézzük, aktiválódik az egész séma. Mindent egybevetve: a diszkurzív sémaként 
értett műfajok olyan generikus struktúrák, amelyek a régi tapasztalatok alapján az 
új információk feldolgozását segítik.9

A beszédműfajok teóriájának perspektivikussága: a műfajiság proaktív aspektusa

A fentebb mondottakból megerősítést nyerhetett, hogy a konkrét diskurzusok és 
a tipikus diskurzusok (műfajok) viszonyának leírásában jól kiaknázható a típus és 
6 Lásd erről Tolcsvai Nagy Gábor, Jelentéstan = Nyelvtan, –.; valamint Tátrai, Pragmatika, 

902–905. A kategorizációnak itt a szűkebb, prototípuselvre alapozó értelmezése jelenik meg. Mind-
amellett létezik a kategorizációnak olyan tágabb értelmezése is, amely különbséget tesz a prototípuselvű 
és a sémaalapú kategorizáció között (lásd még Simon, I. m., 131–144.).

7 Lásd ehhez Tolcsvai Nagy Gábor, A magyar nyelv szövegtana, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2001, 331–338.; U., A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben = Szöveg és típus, szerk. 
U., Tinta, Budapest, 2006, 70–75.

8 Lásd erről Ronald W. Langacker, Foundations of cognitive grammar, I., Stanford UP, Stanford, 1987, 
130.; Tolcsvai Nagy, Bevezetés a kognitív nyelvészetbe, 159–169.

9 A műfajok sémaként történő értelmezésére lásd még Simon Gábor, Áttekintés a műfajkutatás tenden-
ciáiról és lehetőségeiről. Útban egy kognitív szemléletű műfajelmélet felé, Magyar Nyelv 2017/2., 146–166.

megvalósulás dinamikus kölcsönviszonya. Mihail Bahtyin klasszikus, 1953-ban köz-
ismertté vált tanulmányában mindez a következőképpen kap megfogalmazást:

A beszélő mindenekelőtt meghatározott beszédműfaj kiválasztásával valósítja 
meg szándékait. E kiválasztás során az adott beszédközeg sajátosságai, a tárgyi-
értelmi (tematikus) elgondolások, a konkrét beszédhelyzet, a benne részt vevő 
személyek összetétele stb. játsszák a meghatározó szerepet. A továbbiakban 
a beszélő szándéka, valamennyi egyéni és szubjektív elemével együtt, a választott 
műfajhoz idomul és alkalmazkodik.10

A nyelvelméleti háttérfeltevéseiben a funkcionális kognitív pragmatikához inspiratí-
van közel álló bahtyini teória tehát azokkal a szövegtipológiai koncepciókkal roko-
nítható, amelyek a beszélőközösségek által intuitív módon számon tartott és működ-
tetett szövegtípusokkal mint a nyelvi tevékenység természetes, reális kategóriáival 
számolnak.11 A bahtyini teória így a szövegtípusok normatív, azaz normarendszerként 
történő megközelítését valósítja meg azzal, hogy a szövegtípusokat egyfelől tudásként, 
másfelől késztető erőként értelmezi az adott közösségekben folyó társas jelentéskép-
zésekben. Ezzel a műfajnak nem azt az – irodalomtudományi diskurzusokban meg-
lehetősen széles körben alkalmazott – retroaktív értelmezését követi, amely szerint 
a műfaj csupán „a művet eleve feltételező folyamatokban (besorolás, leírás, értelme-
zés) működik közre”,12 hanem a műfajiság proaktív aspektusára hívja fel a fi gyelmet. 
A funkcionális kognitív pragmatika értelmezésében mindez azonban korántsem jelenti 
azt, hogy a beszédműfajok ismerete determinálná a diskurzusok megvalósulását. Egy-
felől a típusok, tipikus diskurzusok kialakítását az egymáshoz hasonlóként felismert 
konkrét diszkurzív megvalósulások kezdeményezik. Másfelől a konkrét megvalósulá-
sok azzal, hogy jóváhagyják, vagy éppen azzal, hogy nem, illetve nem teljesen hagyják 
jóvá a típust, vissza is hatnak rá. Előbbi esetben megerősítik, utóbbi esetben pedig mó-
dosítanak rajta. A beszédműfajok bahtyini koncepcióját tehát a funkcionális kognitív 
megközelítésekkel rokonítja, hogy – bár annak részletező bemutatását nem adja – 
típus és megvalósulás dinamikus kölcsönviszonyát tételezi.

A bahtyini koncepciónak további fontos hozadéka, hogy megkülönbözteti a nyelvi 
érintkezés feltételei között közvetlenül kialakuló elsődleges (egyszerű) beszédműfa-
jokat, valamint az azokat magukba gyűjtő, feldolgozó, átalakító másodlagos (össze-
tett) beszédműfajokat: 

Az irodalmi műfajok döntő többsége másodlagos, összetett műfaj, amelynek 
alkotóelemei a legkülönfélébb elsődleges műfajok (dialógusreplikák, köznapi 
elbeszélések, levelek, naplók, jegyzőkönyvek stb.) transzformációi.13

10 Mihail Bahtyin, A beszéd műfajai, ford. Könczöl Csaba = Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, 
szerk. Kanyó Zoltán – Síklaki István, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 261.

11 Lásd ehhez Tolcsvai Nagy, A magyar nyelv szövegtana, 331–338.; Kocsány Piroska, Szövegnyelvészet 
vagy szövegtípusok nyelvészete?, Filológiai Közlöny 1989/1., 26–43.

12 Simon, I. m., 149.
13 Bahtyin, I. m., 278., lásd még 247–248.
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A beszédműfajok koncepciója tehát kiterjed az irodalmi műfajok mellett a mindenna-
piakra is. Az elsődleges beszédműfajok fontosságának elismerése azonban nem jelenti 
azok primátusát a magyarázatban. Az elsődleges beszédműfajok ugyan a másodla-
gos beszédműfajok alapjául szolgálnak, ám utóbbiak sajátosságai nem vezethetők le 
egyszerűen az előbbiekéből, azokhoz képest ugyanis emergens, új minőségként funk-
cionálnak.

A bahtyini koncepciónak emellett vannak olyan további jellemzői is, amelyek 
ugyancsak izgalmasak a szövegtípusokat természetes diszkurzív kategóriaként, illet-
ve sémaként értelmező felfogások számára. Bahtyin elképzelésének következetesen 
funkcionális jellegét mutatja, hogy a beszédműfajoknak (tipikus megnyilatkozások-
nak) hasonló nagy jelentőséget tulajdonít a nyelv működésében, mint a nyelvi for-
máknak (tipikus grammatikai konstrukcióknak):

A nyelvi formák és a megnyilatkozások tipikus formái, azaz a beszédműfajok 
együttesen és elválaszthatatlanul épülnek be tudatunkba és nyelvhasználatunk-
ba. A beszéd megtanulása nem más, mint a megnyilatkozások felépítésének el-
sajátítása (ugyanis megnyilatkozásokban, nem pedig mondatokban vagy sza-
vakban beszélünk).14

Az idézett részből az is kitűnik, hogy Bahtyin a beszédműfaj fogalmát nem közvetle-
nül a diskurzusokra (szövegekre), hanem a megnyilatkozásokra (az egy beszélőhöz 
köthető folyamatos közlésekre) vonatkoztatja. Így például a beszédműfajról nem 
a mindennapi társalgás, hanem annak replikái (fordulói) kapcsán beszél. A funk-
cionális kognitív pragmatika fogalmi keretében ezt úgy fogalmazhatjuk újra, hogy 
a műfajiságot nem annyira a diskurzusokkal mint közös fi gyelmi jelenetekkel, hanem 
inkább az azok keretében zajló megnyilatkozásokkal mint fi gyelemirányítási ese-
ményekkel összefüggésben tárgyalja.15 Ez szintén a bahtyini koncepció eredendően 
funkcionális jellegét mutatja azáltal, hogy a nyelvet a nyelvi tevékenységet folytató 
ember kiindulópontjából kívánja leírni. 

A bahtyini teória mindamellett a több és az egy megnyilatkozásból álló diskur-
zusok következetes megkülönböztetésével a protoszövegek (protodiskurzusok) szisz-
tematikus pragmatikai leírásának is alapjául szolgál.16 A több megnyilatkozást tartal-
mazó, ún. dialogikus diskurzusok és az egy megnyilatkozásból álló ún. monologikus 
diskurzusok – további jellegadó tulajdonságokkal (szóbeliség–írásbeliség, közvetlen-
ség–közvetettség, spontaneitás–tervezettség, műfaji kodifi kálatlanság–kodifi káltság) 
jellemezhető – protodiskurzusokként funkcionálnak. Előbbire a mindennapi beszél-
getések, utóbbira az irodalmi (szépirodalmi, tudományos, hivatalos, publicisztikai) 
szövegek szolgáltatnak prototipikus példákat. A bahtyini teória szerint mindazonáltal 
a befogadóra történő beállítódás, az így értett „dialogicitás” a megnyilatkozás jellegadó 

14 Uo., 261.
15 Lásd Tátrai, Bevezetés a pragmatikába, 68–74., vö. még Verschueren, I. m., 113–146.
16 Vö. Tolcsvai Nagy Gábor, Topik és szövegtípus = Szöveg, szövegtípus, nyelvtan, szerk. Tátrai Szilárd – 

Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta, Budapest, 2008, 41–48.; Tátrai, Bevezetés a pragmatikába, 74–80.

ismérve, legyen szó akár egy társalgás egy fordulójáról, akár egy regényről. Ennélfogva 
az egy megnyilatkozásból álló irodalmi szövegek is a megértés válaszára számítanak 
a másik résztvevő(k)től, azaz feltételezik a közös fi gyelem működését. E közös fi gye-
lem a műfaji sémák aktiválásában is megmutatkozik.

Az Esti mint nem prototipikus regény: a műfaji séma rekonfi gurációja

Az Esti sokrétű és szoros intertextuális kapcsolatot alakít ki Kosztolányi Esti Kornél-
jával, amelynek lényegi összetevője a műfajiság problematizálása. 

„Egy fi atalember ment a sötét utcán, feltűrt gallérral.” Ez én vagyok, idézőjelek 
közt, én vagyok az én útirajzom, regényes életrajzom (melyben arról is számot 
adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában), maradok töredék. Füzér.17

Az Esti elejéről származó idézetben szereplő töredék és füzér – mint a műfajiságra ref-
lektáló, és a fi gyelmet, az értelmezést ezáltal orientáló metapoétikai jelzések18 – az 
Esti Kornéllal kapcsolatban egy nagy hagyományokkal rendelkező értelmezést hoz-
nak játékba, amely a Kosztolányi-művet „novellafüzérnek” tekintve, annak egyes 
fejezeteit olyan önálló novellákként („töredékekként”) is olvashatónak tartja, amelyek 
mégiscsak összekapcsolódnak egymással („füzérként”) – legalábbis az idézett részlet 
is könnyen értelmezhető ebben a keretben. Nem tartható tehát meglepőnek, hogy 
az Esti műfajiságára már az első értelmezések, értékelések is az Esti Kornélra utalva 
reagáltak, és az sem tűnik meglepőnek, hogy e recenziók, amelyek jellemzően a ret ro-
aktív (a művet utólagosan besoroló, osztályozó) műfajfelfogást juttatják érvényre, 
némelykor meglehetős határozottsággal,19 máskor kissé megengedőbb módon20 uta-
sítják el az Esti regényként történő értelmezését.

Ha azonban a fentebb vázolt funkcionális kognitív nézőpontot érvényesítjük, 
akkor a műfajokra és köztük a szépirodalmi műfajokra, és így a regényre is célszerű úgy 
tekintünk, mint a nyelvi tevékenység során létrejövő, illetve működő diszkurzív kate-
góriákra, amelyek esetén az adott műfajhoz tartozás a tipikalitás, illetve a fokozatiság 
kérdéseként jelenik meg. A műfajok ebből a kiindulópontból ugyanis nyitott, proto-
típuselvű elvárásrendszerekként nyernek értelmet és értelmezést. A mai olvasók számá-
ra a prototipikus regények leginkább a 19. századi realista regények, illetve az azok 
sémáját követő, jóváhagyó regények (például ifj úsági regények, lektűrök, ponyvaregé-
nyek). A regénnyel kapcsolatos elvárásainkat ugyanis manapság is az jellemzi, hogy 
viszonyító rendszerünk centrumában olyan művek állnak, amelyek idő- és térszemlé-
lete a folytonosságra épül, amelyekben az események egységes és összefüggő ok-okozati 
17 Esterházy Péter, Esti, Magvető, Budapest, 2010, 8.
18 Lásd ehhez Simon Gábor – Tátrai Szilárd, „Tőlem ne várjon senki dalt”. Az elégikus líramodell ki dol-

gozása Arany János költészetében, Magyar Nyelvőr 2017/2., 164–190.
19 „Nem regény, amint az Esti Kornél sem volt az”. Szegedy-Maszák Mihály, „Képről készítek képet”, Alföld 

2010/11., 104.
20 „[T]öredékek füzére egy befejezetlen, soha el nem készülő regényhez”. Olasz Sándor, „Vázlat vál to-

zatok” az Esti Kornélra, Bárka 2010/5., 98.
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láncot alkotnak, és amelyek az eseményekről általában megtörténésük sorrendjében 
tudósítanak.21 Így sem az Esti Kornél, sem az Esti kapcsán nem az a kérdés, hogy tekint-
hetők-e prototipikus regénynek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a két mű egyes fejezetei 
között nem beszélhetünk szoros temporális és kauzális kapcsolatról. A kérdés inkább 
úgy vetődik fel, hogy vajon adekvát-e, illetőleg termékeny-e az értelmezésünk akkor, 
ha az Esti Kornélt vagy az Estit regényként, pontosabban a regénnyel kapcsolatos mű-
faji elvárásaink felől, azaz a regény diszkurzív sémáját, a regényekkel kapcsolatos 
sematizálódott tudásunkat aktiválva olvassuk.

Az Esti Kornél esetében22 már a számozott fejezetek is arról tanúskodnak, hogy 
a fejezetekben lévő narratívák egy nagyobb egész részei, így nem önállóan, hanem egy 
nagyobb egység keretében, annak részeiként, egymással szoros dialogikus viszonyban 
értelmezhetők igazán adekvátan. Ám a regényként történő értelmezésben a fejezet-
címekben található rövid tartalmi összefoglalások (például: „Első fejezet, melyben az 
író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét”)23 játsszák az igazán 
döntő szerepet. Ilyen jellegű paratextusok24 találhatók ugyanis például a Don Quijote, 
a Lazarillo de Tormes, a Gil Blas, a Tom Jones vagy a Candide című regényekben, ame-
lyek mindannyian szorosan kötődnek a pikareszk regény hagyományához (és – nem 
mellesleg – ugyancsak ilyen jellegű paratextusok találhatók Esterházy Termelési-re-
gényében is). A számozott fejezetekre történő osztásnak, illetve e fejezetek címeinek 
a következményeivel számolva tehát az Esti Kornél kapcsán a „regényszerűség meg-
haladásáról”25 a prototipikus, 19. századi regénnyel kapcsolatban célszerű beszélni, 
regényszerűségéről pedig a – ma már nem igazán prototipikusnak számító – pika-
reszk regényekkel összefüggésben, azokhoz, azok diszkurzív sémájához való refl exív 
viszonyában. Az Esti Kornél nem prototipikus regényként való olvashatósága mellett 
azonban nem csak a fejezetcímekkel lehet érvelni. Az Első fejezetből kibontakozó 
kerettörténet ugyancsak olyan kontextualizációs utasításként értelmezhető, amely 
a regénnyel kapcsolatos elvárások érvényesítésének relevanciájára hívja fel a fi gyelmet. 
Annak – az Esti által is megidézett – kikötését ugyanis („Össze ne csirízeld holmi 
bárgyú mesével. Maradjon minden annak, ami költőhöz illik: töredéknek.”)26 az annak 
helyet adó kerettörténet kontextusában nehéz nem ironikusan értelmezni.

Mindazonáltal nem csupán az Esti Kornél, hanem az Esti is kaphat olyan értelme-
zést, amely szerint az – a regény nem prototipikus, sőt annak periférikus példánya-
ként – úgyszintén a műfaji kategória megváltozását kezdeményezi, lehetőséget adva 
az olvasónak arra, hogy refl exió tárgyává tegye a regénnyel kapcsolatos elvárásait. 
Az Estiben a regény megnevezés elég nagy számban, összesen harminchétszer fordul 
elő, ebből hét esetben konkrét műre vonatkozik (Bovaryné, Effi   Briest, A félkegyelmű, 
21 Lásd erről például Bezeczky Gábor, Az elbeszélésciklus poétikája, Literatura 2003/2., 185–198.
22 Az Esti Kornél regényként történő értelmezéséről lásd részletesebben: Tátrai, Esti Kornél és a beégés, 

294–296.
23 Kosztolányi Dezső, Esti Kornél, Révai, Budapest, 1936, 5.
24 Gérard Genette, Transztextualitás, ford. Burján Mónika, Helikon 1996/1–2., 82–90.
25 Vö. Szegedy-Maszák Mihály, A regényszerűség meghaladása = A magyar irodalom történetei, III., szerk. 

Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 230–244.
26 Kosztolányi, I. m., 19–20.

Sorstalanság, Don Quijote [!]), a többi esetben pedig általánosságban teszi refl exió 
tárgyává a regény műfaját. Ezek a műfajmegnevezések a szövegben olyan meta poé-
tikai jelzésekként funkcionálnak, amelyek a regény diszkurzív sémáját aktiválják. 
A regény diszkurzív sémájának aktiválásáról ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, 
hogy az egyes megvalósulásokban annak aktiválásai nem feltétlenül a séma jóváha-
gyását (szentesítését, megerősítését) eredményezik.27

Akkoriban […] rendre összejártunk, hogy a regényről beszélgessünk. Természe-
tesen a regényről mint olyanról; izgatottan álmodoztunk az abszolút regényről, 
a totális regényről, a minimum regényről, a néma regényről, a narrációmentes 
regényről (Pityu ötlete!), egyáltalán a mentes regényről – decafé?, gyerekek, 
decafé? –, a telt regényről, az üres regényről; ahogy a Forma–1-riporterek mond-
ják, a határon autóztunk.28

Ahogy az az Estiből idézett fenti részletben voltaképpen tematizálódik is, az adott 
disz kurzív megvalósulások a műfaji séma rekonfi gurációját (kiterjesztését, átalakí-
tását) kezdeményezhetik, sőt esetenként a séma dekonfi gurációjára is kísérletet tehet-
nek. Ám ebben nincs semmi rendkívüli: a különféle nyelvi konstrukciók sémarekon-
fi gurációi, így a műfaji sémák különféle rekonfi gurációi is a poétikai hatás elérésének 
egyik lényegi lehetőségét teremtik meg.29 És az Esti esetében – még ha vonzó lehető-
ségként fel is merülhetne – mégiscsak túlzásnak tűnik a regény műfaji sémájának 
dekonfi gurációjáról beszélni:

Természetesen a kép nem azt mutatja, ami rajta van (ahogy a regény is, a regény 
szíve is hűvös, már-már sértődött viszonyban áll a saját cselekményével) […]. 
Mert hát a kép (a regény) mindig minket mutat, az életet, a létet, a világot, a re-
ményt vagy annak hiányát (mint reményt), az Istent (vagy annak hiányát mint 
reményt), az eget, a földet: mindig az egészt. Egy kép az egész, és az egészről is 
beszél (mesél).30

E részlet, amely a korábban idézettek után jóval később szerepel a szövegben, így azok 
újraértelmezésére is lehetőséget ad, annak az értelmezésnek az adekvátságát erősíti, 
amely a regény sémájának – igaz, jelentős mértékű – kiterjesztésével számol. E szerint 
az értelmezés szerint egy regény állhat akár „töredék”-ekből is, annál is inkább, mert 
egyfelől a regény diszkurzív sémája mint egész ad keretet ahhoz, hogy a töredékek 
töredékekként értelmeződjenek, másfelől mert a töredékek mint részek egészként nem 
mást, mint a regényt, illetve a hozzá kapcsolódó, sémaként elrendeződő egészleges 
tudást mozgósítják az értelmezés hátterének a kialakításához.
27 Vö. Langacker, Cognitive grammar, 55–89.
28 Esterházy, I. m., 44.
29 Vö. Reuven Tsur, Aspects of cognitive poetics = Cognitive stylistics. Language and cognition in text analysis, 

szerk. Elena Semino − Jonathan Culpeper, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, 2002, 279−318.; 
továbbá Simon, Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, 131–144.

30 Esterházy, I. m., 338.
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Az Esti regényként történő értelmezése, amely a műfajok proaktív aspektusára 
helyezi a hangsúlyt, termékenyen hasznosíthatja azt a bahtyini belátást, amely szerint 
a regény az összetett beszédműfajok közé tartozik, amelyek megvalósulásai „a kul-
turális érintkezés magasabb szintjein […] mintegy eljátsszák a beszédkapcsolatok 
elsődleges színterén élő legkülönfélébb formákat”.31 Annyi kiegészítést azonban érde-
mes tenni mindehhez, hogy a regénybe mint összetett beszédműfajba nem csupán 
„a beszédkapcsolatok elsődleges színterén élő” köznapi beszédműfajok, hanem „a kul-
turális érintkezés magasabb szintjein” megjelenő összetett(ebb) műfajok is beágya-
zódhatnak. Az Esti ugyanis, kielégítve a kimondottan összetett beszédműfajokkal 
kapcsolatos elvárásainkat, bőven szolgáltat példákat mindkettőre. A számos fejezetre 
tagolódó szöveg fejezetcímeiben nagy gyakorisággal és változatossággal jelennek meg 
műfajjelölő metapoétikai jelzések: történet, mottó, önarckép, jellemzés, terv, ének, nyi-
tány, levél, jegyzőfüzet, töredék, kéjszínes, tollrajz, ima, leírás, színpadi változat, vázlat, 
megjegyzés, kalandfi lm, krimi, rizsa, beszéd, rövid, dal. Sőt, ilyenek bőven találhatók 
a folyó szövegben is, amelyeket a teljesség igénye nélkül szemléltet az alábbi felsoro-
lás: útirajz, életrajz, füzér, keringő, vallomás, népdal, népmese, non-fi ction, följegyzés, fi lm, 
vers, cédula, novella, paródia, kép, fotó, gimnáziumi dolgozat, kiváltságlevél, kis színes, 
anekdota, fragmentum, appendix, megjegyzés, fecsegés stb.

A regénynek mint összetett műfajnak a keretében aktiválódó számos műfaji séma 
közül most csupán háromra irányul némi külön fi gyelem: a töredékre, a novellára és 
a rizsára. A töredék kiemelését a fentiek kontextusában vélhetően nem kell hosszan 
indokolni:

A professzor a töredékkel mint műfajjal, tehát mint egésszel foglalkozott, a görög 
boroskancsó füle mint világegész, így valahogy, én legalábbis ennyit értettem 
meg ebből (tréfával szólva: az egészből).32

Ahogy azonban azt a fenti idézet explikálja is, a töredék részként csupán a regényhez 
mint egészhez képest értelmezhető. Műfajként (diszkurzív sémaként) akkor tekinthe-
tünk rá, ha egészként, egészleges struktúraként funkcionál, amelyet annak összetevői 
is aktiválni tudnak. Ennek belátása pedig – ahogy Bagi Zsolt találóan fogalmaz – 
„döntő jelentőségű egy olyan prózapoétika számára, amely az egész ellenében jött lét-
re”.33 Főleg azzal együtt, hogy a töredék mint egész a regénybe – még ha nem is pro to ti-
pikus regénybe, de mégiscsak – mint nagyobb egészbe ágyazódva, annak összetettebb 
kontextusában nyer értelmezést. Akárcsak a novella műfaja, amelyet az Esti szabatosan 
defi niál is: 

A novella olyan epikus műfaj, amelynek szerkezete egy sorsfordulatra épül, valami 
történik, és ez végérvényesen megváltoztatja a főhős életét, villámcsapásszerűen.34

31 Bahtyin, I. m., 278.
32 Esterházy, I. m., 268.
33 Bagi Zsolt, Elmeél és Bildung. Az Esti stílusáról. Műút 2010/4., 57.
34 Esterházy, I. m., 258.

Ironikus gesztusként értelmezhető, hogy ezeknek a műfaji elvárásoknak az Esti leg-
inkább az Esti Kornél című rész tizenkét novellaszerű fejezetében felel meg a leginkább. 
Ám mindez azt is példázza, hogy egészleges struktúraként funkcionáló műfajként 
nem csak a töredék, hanem egy önmagában is összetett, másodlagos beszédműfaj-
ként azonosítható, hagyományosan és kodifi káltan szépirodalmi műfaj, a novella is 
alkotórészévé válhat egy még összetettebb, ugyancsak egészleges struktúrájú disz kur-
zív sémának, a regénynek. E fejezetekben egyébiránt a fejezetcímekben található rövid 
tartalmi összefoglalások is az ironikus értelmezés lehetőségét teremtik meg (például: 
„Második fejezet, melyben Esti Kornél tökéletes élete, avagy Pierre Ménard, a ma-
gyar Don Quijote szerzője”).35 Ahogy az ironikus viszonyulás lehetőségét kínálják 
fel egy további, a töredékkel és a novellával szemben eleddig inkább a hétköznapokból 
ismert műfaji sémának, a rizsának az aktiválásai is: 

Rizsa

Esti Kornélnak nekiszegezték, egy fi atalember, a kérdést, miért ír. Talán nem 
derül ki az írásaimból?, válaszolta csak úgy. Hetekkel később kapott egy levelet, 
ennyi állt benne: Nem. Szinte látta, ahogy a fi atalember lehajtja a fejét.36

Az idézett rész az Esti rizsák című rész záró darabjaként nem úgy refl ektál a min-
dennapokból jól ismert, azonban az irodalmi műfajokhoz képest jellemzően jóval 
kevéssé kodifi kált társalgási műfaj elvárásaira, mint e rész korábbi darabjai, amelyek 
akként olvashatóak ironikusan, ahogyan megvalósítják a rizsa diszkurzív sémáját. 
Az idézett rész ezekhez képest éppen ellenkezőleg jár el: habár a címmel aktiválja, 
de a nyelvi kidolgozással, kifejtéssel nem valósítja meg a rizsa diszkurzív sémáját. 
Ebben az esetben a rizsa a rövid, feszes, csattanóra kihegyezett történetben annak 
implikációjaként azonosítható leginkább. A műfajiság felől tekintve mindazonáltal 
az idézett rész is egészként jelenik meg abban az értelemben, hogy egy diszkurzív 
sémát mint egészleges struktúrát hív elő, amely azonban egy nagyobb egésznek, az 
ugyancsak egészlegesként konstruálódó regénynek az összetett és dinamikus viszony-
rendszerébe ágyazódva nyer ironikus értelmezést.

A mondat mint műfaj az Estiben: metanyelvi refl exivitás, 
ironikusság és rekontextualizáció

Nem új keletű belátás, hogy Esterházynál a mondat sajátos, sőt sajátosan kiemelt 
szerepet kap a poeticizálódás folyamatában.37 Ez az Estiben olyan módon is meg-
mutatkozik, hogy ott a mondat nem csupán sajátosan kimunkált és működtetett 

35 Uo., 144.
36 Uo., 361.
37 Vö. Kulcsár Szabó Ernő, Esterházy Péter, Kalligram, Pozsony, 1996, 96–120.; valamint Tolcsvai 

Nagy Gábor, A nyelv fennköltségének megvonása Esterházy prózájában = U., „Nem találunk szavakat”. 
Nyelvértelmezések a mai magyar prózában, Kalligram, Pozsony, 1999, 208–229.
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nyelvi szerkezetként, hanem sajátos diszkurzív sémaként, azaz műfajként is a konst-
ruálás folyamatának részévé válik:

Régebben a regényekben magától múlt az idő, lehetett arra számítani, hogy az 
apa idősebb a fi ánál, és nem kellett meglepődnünk, hogy ebben az esetben a fi ú 
fi atalabb az apjánál, még ha ez önmagában nem hozott is békességet; most 
azonban a múláshoz mondat is kell, a mondat múlatja immár az időt, ha ő nem 
volna, nemcsak nem érzékelnénk a múlást, de el sem hinnénk, ha mégis vala-
hogy kiderülne, hogy múlna (az idő, nem a mondat).38

Ahogy korábban szó esett róla, a fi gyelemirányítási aktusként értett megnyilatkozásra 
az jellemző, hogy a diskurzus egyik résztvevője az általa alkalmazásba vett nyelvi 
szimbólumokkal irányítja a másik fi gyelmét, megértését. A különböző nyelvi szimbó-
lumok (morfológiai, lexikai, szintaktikai konstrukciók) közül a megnyilatkozások 
nyelvi szerveződésében kulcsszerepet játszanak az elemi mondatok, legyenek azok akár 
önálló egyszerű mondatok, akár összetett mondat tagmondatai. Az elemi jeleneteket 
megkonstruáló elemi mondatok a séma és a megvalósulás dinamikus kölcsönviszo-
nyát mutatják, és a megnyilatkozások feldolgozási egységeiként funkcionálnak. Egy-
felől olyan – egyénileg begyakorlottá és közösségileg konvencionálissá vált – feldolgo-
zási egységek, amelyek „emészthető” méretű csomagokba rendezik az információkat. 
Másfelől olyan feldolgozási egységek, amelyek keretében lehetővé válik a nyelvileg 
hozzáférhetővé tett információk (dolgok és események) lehorgonyzódása a diskurzus 
világában.39 Az episztemikus lehorgonyzás azt segíti elő, hogy az adott diskurzusban 
megjelenő elemi mondatot a diskurzus résztvevői a közösen megfi gyelt, megértett refe-
renciális jelenetre, annak egy határolt részére vagy akár az egészére vonatkoztassák.

Gyakran – mint például egy regény esetében – nagyon sok elemi mondatra van 
szüksége a megnyilatkozónak ahhoz, hogy a kommunikációs igények kielégítése cél-
jából a referenciális jelenetre irányítsa a befogadó fi gyelmét. Ám bizonyos esetekben 
egyetlen, a diskurzusvilágban lehorgonyzott elemi mondat (vagy tagmondatkapcso-
lat) is funkcionálhat önálló megnyilatkozásként.40 A társalgási diskurzusokban gyak-
ran találkozunk olyan tipikus mondatokkal (például kérdő, felkiáltó és felszólító 
mondatokkal), amelyek a különböző társalgások fordulóiként – Bahtyin óvatos meg-
jegyzését idézve – „mintha meghatározott műfajtípusokhoz tartozó teljes megnyi-
latkozások volnának”,41 nem is beszélve az olyan, jellemzően egymondatos egyszerű 
beszédműfajokról, mint a különböző katonai vezényszavak vagy a különböző munka-
utasítások. E különböző típusú egymondatos megnyilatkozások is olyan egyszerű 
beszédműfajokként funkcionálnak, amelyek transzformációi összetett beszédműfajok 
alkotóelemeiként is funkcionálhatnak. Különösen igaz ez a kijelentő mondattípus 

38 Esterházy, I. m., 147.
39 E funkcionális kognitív mondatfelfogásra (továbbvivő szakirodalommal) lásd Nyelvtan, 391–466., 

663–895., 1000–1006.
40 Lásd Tátrai, Bevezetés a pragmatikába, 68–99.; U., Pragmatika, 981–1007.
41 Bahtyin, I. m., 270–271.

konstrukcióját diszkurzív sémává, régóta hagyományozódó műfajjá alakító mondás-
ra, és annak altípusaira (maxima, aforizma, közhely, bon mot stb.).42 Ahogy ugyanis 
a töredék, a novella vagy a rizsa, továbbá az Esti által játékba hozott számos egyéb 
műfaj, úgy a szerkezetét tekintve csupán egy elemi mondatból vagy tagmondatkapcso-
latból álló mondás diszkurzív sémája is aktiválódhat egy összetettebb műfaj, jelesül 
a regény keretében. Az Estiben azonban a mondatok nem mondásként, hanem újszerű 
diszkurzív sémát teremtve válnak a regény összetettebb műfajának alkotórészeivé.

Nagyon úgy tűnik, az Estiben a mondat mint a megnyilatkozás viszonylagos tel-
jességét felmutató diszkurzív séma éppen a mondás műfaji elvárásaival szemben, de 
legalább attól meglehetős távolságban mutatja fel magát. Kocsány Piroska értelmezé-
sében a mondás „(i) egy közösség minden tagja számára ismert, morálisan értékelt 
jelenségről szóló, (ii) látens morális értékelvekhez viszonyítva értelmezhető, (iii) ezeket 
az értékelveket megerősítve megfogalmazó vagy cáfoló ítéletek, (iv) amelyek törvény-
szerűen általános értelemben, tehát generikus mondatként jelennek meg”.43 Az Esti-
mondatnak mint műfajnak a megvalósulásai nagyon különböznek a fenti tulajdon-
ságokkal jellemezhető mondásoktól:

Nem tud annyi idióta lenni az országban, hogy ne legyen pozitív a szaldó. Szaldó, 
szép, magyar szó, akár a gyöngy, liliom, édesanya.44

Egyrészről az Esti-mondat fontos műfaji jellemzője, hogy nem általában a világ jelen-
ségeire (dolgaira és eseményeire) refl ektál, hanem magára a nyelvre, annak dolgaira és 
eseményeire, ahogy a fentebb idézett rész második mondata szemlélteti is ezt (lásd még 
például: „Akcióim, lám, mondatok”).45 Az Esti-mondat tehát az olvasó metaprag ma-
tikai tudatosságára, a nyelvi tevékenységhez, illetve az annak közegében zajló dinami-
kus jelentésképzéshez való refl exív viszonyulásra számít, illetve azt hívja elő a fi gyelmet 
a nyelvi tevékenység különböző aspektusaira irányító metapragmatikai jelzésekkel 
(árulkodó, hogy az Esti szövegében az ilyen jelzésként funkcionáló mondat kifejezés 
kilencvenszer fordul elő).46

A nyelvi tevékenységhez való refl exív viszonyulás azonban nem azonos a meta prag-
matikai jelzések alkalmazásával:

Tervek. Kizárólag komolytalan, nem, komoly és komolytalan dolgokról a meg-
szólalás teljes komolyságával, ironikus méltóságával.47

Az Esti-mondat további műfaji jellemzője, hogy nem kíván olyan stabil kiindulópon-
tokat (értékelési centrumokat) kijelölni, ahonnan morális ítéletek tehetők. Jellemzi 
42 Kocsány Piroska, Szöveg, szövegtípus, jelentés. A mondás mint szövegtípus, Akadémiai, Budapest, 2002. 

(Nyelvtudományi Értekezések, 151.)
43 Uo., 48–49.
44 Esterházy, I. m., 376–377.
45 Uo., 333.
46 A metapragmatikai tudatosságról lásd Tátrai, Bevezetés a pragmatikába, 119–125.
47 Esterházy, I. m., 400.
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az értékelő viszonyulás, de az az irónia távolító-relativizáló kiindulópontját juttatja 
érvényre. Az irónia ebben az értelmezésben egy nyelvileg kifejtett és így valamilyen 
kiindulópontból megkonstruált reprezentáció felülírása egy olyan – inkább implicit, 
mint explicitté tett – kiindulópontból, amely megkérdőjelezi, de legalábbis relativi zálja 
az adott reprezentációhoz kapcsolódó kiindulópont (perspektíva) értelmezés- és ér-
tékelésbeli megfelelőségét a résztvevők által feldolgozott kontextuális körülmények 
között.48

Az Esti-mondatok harmadik lényegi jellemzője a rekontextualizáció, hiszen a folya-
matos újraértelmezhetőség lehetőségét, illetve igényét testesítik meg. A kontex tua-
lizáció a relevánsnak tűnő háttérismeretek mozgósítása a diskurzus folyamatában.49 
Ennek keretében a befogadók esetenként rákényszerülhetnek arra is, hogy akár je-
lentősen módosítsák a kontextusról kialakított addigi elképzeléseiket. E folyamat 
a rekontextualizáció, amely egyértelműen kiemeli a kontextus létrejöttének dinamikus 
jellegét:

Estinek a „De most már basszál, az anyád kalóz úristenit!”-mondat számára 
kellett valamiféle szövegkörnyezetet találni.50

Az Esti-mondatot azonban nem csupán az jellemzi, hogy az irónia érvényesítésével 
valamit új kontextusba helyez, azaz rekontextualizál. Az Esti-mondatok a rekon tex-
tualizációnak nem csak a kezdeményezői, hanem a célpontjai is egyben. Ahogy a fenti 
részben az idézetként szereplő mondat is mutatja, az Esti-mondatok „útra váló” mon-
datok, amelyek fi gyelmeztetnek aktuális kontextusuk ideiglenességére, fenntartva az 
újabb és újabb kontextuális értelmezések lehetőségét. Az Esti-mondat diszkurzív sé-
májának a prototipikus megvalósulásai tehát azok az egy mondatból álló, ugyanakkor 
teljes fi gyelemirányítási aktusként elkülönülő metanyelvi refl exiók, amely ironikus 
attitűdöt juttatnak érvényre, és a rekontextualizáció lehetőségét aktiválják.

Lezárás

A tanulmány igyekszik számot vetni saját korlátaival. Nem adta részletező kifejtését, 
illetve leírását annak, ahogyan az Estiben a műfaji sémák aktiválódnak, továbbá nem 
vetett számot részletesen a műfaji sémák aktiválódásaiból adódó következményekkel 
sem. Célja csupán az volt, hogy a funkcionális kognitív pragmatika kiindulópontjából 
néhány – mind az Esti, mind a műfajiság értelmezése szempontjából – relevánsnak 
tűnő kérdést megfogalmazzon, és azokra továbbgondolást érdemlő, illetve igénylő 
válaszokat javasoljon, legalábbis azok lehetséges irányát felvázolja.

48 Az irónia részletes fogalomértelmezéséhez lásd Tátrai, Pragmatika, 1053–1058.
49 A kontextus fogalmához lásd Uo., 927–952.
50 Esterházy, I. m., 395.
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Vaderna Gábor: A költészet születése. 
A magyarországi költészet társadalom-
története a 19. század első évtizedeiben

Az utóbbi évek irodalomtudományos kutatásaiban egyre fontosabb szerepet töltenek 
be az olyan kérdezésmódok és vizsgálati irányok, amelyek az irodalom, s főként a köl-
tészet történeti változásait annak társadalmi használatán, beágyazottságán és sze-
repén keresztül helyezik az interpretációk középpontjába. A társadalomtörténeti 
perspektíva használata mindenekelőtt azáltal állíthatta új távlatba a költészettörté-
neti vizsgálatokat, hogy olyan alapkutatás részének tekintette, amely az aktuálisan 
tárgyalt jelenséghez való hozzáférés különböző módjait teszi lehetővé, s ezáltal mint-
egy „megelőzi” az addigi ismeretek felhasználását vagy gyakorlati alkalmazását. 
A költészet történeti vizsgálatának esetében mindezt nyilvánvalóan az tette szüksé-
gessé, hogy a „régebbi” és klasszikus irodalom különféle hagyományainak változása 
és alakulása aligha érthető meg csupán forma- és esztétikatörténeti módosulások ma-
gyarázatából; valamint a rendelkezésre álló nagy mennyiségű dokumentum feldolgo-
zása és irodalomtörténeti leírása sem nélkülözheti a komplex társdalmi folyamatok 
szétszálazását.

Vaderna Gábor A költészet születése című kötete éppen azáltal illeszkedik az említett 
kutatási irányok sorába, hogy az alcímben feltüntett időszak (A magyarországi költészet 
társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben) költészeti anyagát kifejezetten társa-
dalomtörténeti szempontból tárgyalja. A címadás látszólag olyan totalizáló nagyel-
beszélés lehetőségét veti fel, amely a költészet létrejöttének eredettörténetet végzi el, 
azonban ezt – többek között – már az alcím is relativizálja. Az ugyanis, hogy a 19. 
század első évtizedeire szűkül a kutatás fókusza, azt a kérdést is felveti: mi történik 
a költészettel ebben az időszakban. A cím és az alcím paradoxnak is tekinthető viszo-
nyát tehát a költészet használatában beálló változások magyarázzák, vagyis a költészet 
különböző kulturális gyakorlatainak megjelenése és cseréje olyan társadalomtörténeti 
változásokhoz köthető, amelyek tulajdonképpen mégis a meg- vagy újjászületés fo-
lyamatát jelölik. Ez azonban egyáltalán nem „a” költészet születése, ahogyan ezt az 
utolsó fejezet explicit módon tárgyalja is (458.), hanem a modern költészeté. Ennek 
a folyamatnak és átalakulásnak a magyarázatához és modellálásához úgy jut el a kö-
tet, hogy a különböző, egymás mellett élő, egymással sokszor a felismerhetetlenségig 




