
ka" (más, szakszerűbb műszó kellene) 
helyébe így nem igazi újítás, élettapasz
talat kerül. Inkább olyan hangnem és 
motívumcsoport, amely megfelel az 
akkori divatos lektűrök követelménye
inek. A Goldbach & Comp, lehet rejtett 
polémia tünete, de tüneti jellegű mind
össze. Igénytelen olvasóréteget, rövid
távú ízlésváltozást képvisel. 

A monográfia nagyobb részével, je
lentős hányadával szemben nincsenek 
ellenvetéseim, kiegészítéseim sem 
nagy horderejűek. Ama műelemzések 
tették rám a legnagyobb hatást, ame
lyek többoldalúak, és vitathatatlan ér
tékű művekről készültek (Arany-balla
dák, Kemény egy-két regénye). Azon
ban Imre László minden lelkendezés 
nélkül, türelmesen és meggyőzően tud 
érvelni olyan alkotások mellett is, ame
lyeket többen kételyekkel, fenntartá
sokkal kezeitek-kezeinek (pl. A honvéd 
özvegye, Szent Péter esernyője). Járatos 
többféle irodalomtudományi iskola 
módszereiben, szempontjaiban: fel
használja Ingarden és Hartmann tétele
it a balladáknál, Barta János lélektani-
karakterológiai megközelítését Ke
mény meg Mikszáth esetében. Új voná
sokra figyelmeztet Nagy Ignác, Kuthy 
Lajos munkásságában J. Lotmanra, 
Kulcsár Szabó tanulmányaira támasz
kodva. 

Végül: a szerző túlzásoktól mente
sen, ám elismerően tekinti át a 19. szá
zad második harmada epikus teljesít
ményét: lemaradásunk az európai 
prózaepikától csaknem eltűnt, önálló, 
nemzeti arculatú epikai vonulatok ala
kultak ki. Mindez igaz - csakhogy a 
kedvező mérleg felállítását több té

nyező is akadályozta az utóbbi évtize
dekben. Balzac-Stendhal nagyrealiz
musát kérték számon - a hazait eleve 
lebecsülő hangsúllyal - Lukácsék, a Ré-
vai-Pándi-Hermann-vonalnak a forra
dalomellenes Kemény Zsigmond nem 
kellett, Jókaihoz hozzátapadt a fölé
nyes vállveregetés: „a nagy mesélő". 
Most a marxista és a korábbi előítéletek 
egyaránt erejüket vesztették, immár 
öntudatosabban, Horváth János Fejlő
déstörténetének iránymutatását is fel
használva értelmezhetjük irodalmunk 
gazdagodását. 

E nagykorúsodás bizonyítéka Jókai 
pályájának gyors felívelése a század 
derekán; joggal állapítja meg a mono
gráfia, hogy Jókai a regényműfaj „rafi
nált változatait teremtette meg, ame
lyeknek jellege sajátosan magyar". Ér
demes lett volna e kérdésnek fejezetet 
szentelni, mint Kemény munkásságá
val történt a III. kapitulumban. Annál is 
inkább, mert az Egy magyar nábob után 
szinte állandóan megfigyelhető, hogy 
az elbeszélő nemcsak megőrizte a trivi
ális (franciás) romantika számos ele
mét, hanem át is alakította Őket, sőt 
azok gúnyos hangnemű felidézésétől 
sem tartózkodott. Ennek jegyében - no
ha ritkán - eljutott saját korábbi írásai
nak (pl. szabadságharc-ábrázolásának) 
eszmei „visszavonásáig". 

Imre László könyve joggal tarthat 
számot arra, hogy tételeit megismerjék 
és felhasználják. Ám túl ezen, abban is 
reménykedhetünk, hogy hatására meg
indul, megizmosodik a műfajok szink
rón és diakrón szemléletű kutatása. 

Nagy Miklós 

ECRIRE LE VOYAGE 
Réd. György Tverdota, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, 272 1. 

A tanulmánykötet azoknak az 
előadásoknak szövegét tartalmazza, 
melyek 1993 januárjában hangzottak el 

Párizsban, a párizsi Egyetemközi Ma
gyar Központ, a Paris III. Összehason
lító Irodalomtörténeti Tanszéke, az 
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MTA Irodalomtudományi Intézete, va
lamint az ELTE Egyetemközi Francia 
Központja által szervezett kollokviu
mon. A rendezvény központi témája az 
útleírás, az utazás és az irodalom kap
csolata volt. Mint a kötet előszavában 
olvashatjuk: a tanulmányok azon sza
bályszerűségeket vizsgálják, amelyek 
az útleírás poétikai ismérveit meghatá
rozzák; annak szentelnek elsősorban fi
gyelmet, miképpen módosul az írás 
megtartó, rögzítő mozzanata során az 
utazás megélt, konkrét élménye. 
A könyv egysége, melyet a központi té
ma biztosít, szükségszerű sokszínűség
gel párosul, még mindig az előszót 
idézve: a tanulmányokban szó esik ma
gyar művészek franciaországi utazá
sairól és fordítva, illetve egyéb orszá
gokban tett utazásokról. De hisz nem is 
annyira az utazás konkrét eseménye, 
mint az azt megörökítő írások bizonyos 
ismétlődő, általános, tehát poétikai je
gyei kötik le a tanulmányok szerzőinek 
figyelmét. 

A kötet magyar, illetve magyar szár
mazású szerzői: Dávidházi Péter, Sza-
bics Imre, Csernus Sándor, Köpeczi Bé
la, André Lorant, Nagy Péter, Tverdota 
György, André Karátson, Szávai János, 
Karafiáth Judit, Nyéki Lajos, Georges 
Kassai, Magyar Miklós. 

Az utazás megírása, az útleírás mint 
sajátos szöveg vizsgálata számos mű
fajelméleti, sőt általánosabb művészet
elméleti, továbbá irodalomtörténeti 
kérdést vet föl. Hogy érzékeltessük a 
probléma sokrétűségét, lássunk néhá
nyat a legalapvetőbb kérdések közül: 

1. Irodalmi szöveg-e az útleírás vagy 
sem (a francia terminus, récit de voyage, 
talán pontosabb, mivel a magyar leírás 
szó inkább valamely statikus, álló kép, 
háttér stb. lefestését idézi fel, semmint 
mozgás, cselekmény, eseménysor be
mutatását), avagy van-e irodalmi és 
nem irodalmi útleírás; 

2. Melyek azok az alapvető formai és 
tartalmi ismérvek, amelyek az útleírás 

műfaját meghatározzák; vajon valóban 
azonos műfajba sorolhatók-e azok a 
szövegek, amelyek egy konkrét, térben 
és időben azonosítható utazás feljegy
zései, azokkal a szövegekkel, melyek
nek fiktív világában a képzeletbeli 
hős cselekvéseiben kap fontos szerepet 
az utazás, együtt tárgyalhatók-e pél
dául Fromentin afrikai feljegyzései az 
Odüsszeiával, Chateaubriand útleírásai 
a Gil ß/fls-val;  

3. Az sem mellékes, hogyan határoz
zuk meg az utazás fogalmát, kivált az 
írás fogalmával párhuzamba állítva - a 
kötet előszava is hangsúlyozza, hogy 
az útleírásnak nevezett szövegekben 
utazás és írás mozzanata szükségszerű
en összetartozik: utazás mint primer, 
empirikus élmény és az azt megörökítő 
írás; avagy képzelt utazás fikcionális 
szövegben; utazás-e maga az írás stb. 
Úgy gondolom, mindenképpen kerülni 
kell az utazás fogalmának túlzottan 
metaforikus használatát, hiszen ha 
nem határoljuk be konkrétan a fogal
mat, akkor értelmét veszti magának az 
útleírásnak önálló műfajként való emlí
tése, az útleírás égisze alatt bármely 
szöveget vizsgálhatunk, sőt festményt, 
zeneművet, szobrot, hiszen minden 
művészi alkotási folyamat, metaforiku
sán fogalmazva, utazás (a képzelet, az 
álom világába stb.). Még mindig az uta
zás fogalma kapcsán: vajon a helyvál
toztatás ténye-e a meghatározó, ha az 
útleírás általános poétikai ismérveit ke
ressük, vagy talán inkább az a táj, vi
dék, ország mint látvány, kép, amely az 
utazó számára esztétikai, kultúrtörté
neti, szociológiai, politikai jelentések
ben bővelkedő közeg; 

4. Az útleírás mint sajátos szöveg
típus poétikai ismérveinek vizsgálatá
ban az utazás mellett az írás szempont
ja sem elhanyagolható, hisz enélkül 
elemzésünk tárgya az irodalmi szöveg 
helyett adott író élményeinek sora lesz, 
ami fontos kérdés, de kevésbé van köze 
valamely műfaj vizsgálatához. 
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Az irodalomelméleti kérdések mel
lett fontos szempont, hogy melyek 
azok az irodalomtörténeti korszakok, 
amikor az útleírás műfaja meghatáro
zó, illetve amikor nem, s mi ennek az 
oka. A kötetben többek között Jean-
Claude Berchet és Szabics Imre tanul
mányai érintik ezt a kérdést. Miért van, 
hogy a 18. században az útleírás alig 
számottevő - holott a „nagy utazások" 
már a középkorban kezdetüket veszik, 
mint Szabics Imre írja: a középkori mű
vész létformája az utazás. És mennyire 
sajátos e szempontból a 19. század! 
Ebben a században az utazás valóban 
központi motívummá válik az iroda
lomban, és ez a jelenség elválaszthatat
lan egy, az egész századot meghatározó 
művészetfelfogástól. A romantika mű
vészetfelfogására gondolunk természe
tesen, amely elsődleges esztétikai ér
téknek kiáltja ki az újat, az ismeretlent 
- szemben a klasszicizáló esztétika fel
fogásával, miszerint a mű értéke a már 
létező normák mennél tökéletesebb re
produkálásában rejlik. Friedrich von 
Schlegel nyomán a francia romantiku
sok is azt vallják, hogy a költészet ne 
szép, hanem érdekes legyen. A francia 
irodalomban a romantika korántsem 
tűnik el a negyvenes évek táján, hanem 
meghatározza a század második felé
nek irodalmi jelenségeit is, kiteljesedik 
Baudelaire költészetében és művé
szetkritikájában, bizonyos fokig újra 
éled a szimbolizmusban. A „szép az, 
ami érdekes, új, ismeretlen" esztétikai 
elv tehát végigvonul a 19. század iro
dalmán, és összekapcsolódva a roman
tika egy másik elvével: az ideális szép
ség a természetben testesül meg, logi
kusan eredményezi az utazás és az iro
dalom összefonódását. A század eleji 
romantikusok nagy utazók, mert az 
utazás konkrét élménye alapvető eszté
tikai élmény is egyben: fölfedezni a táj 
szépségét, meghódítani ismeretlensé
gét egyet jelent a Szépség fölfedezésé
vel és műalkotásban való megjeleníté

sével. A romantikus kontemplativ eszté
tika szerint a természetben megteste
sülő tökéletes szépség szemlélése a mű
vészi alkotás alapja. 

Az is újabb irodalomelméleti és törté
neti probléma, „hová utaztak" legszíve
sebben a romantikusok és miért, hiszen 
a klímaelmélet esztétikai alkalmazása 
A. W. von Schlegel nyomán közismert 
tétel lesz. A romantikusok tehát az uta
zás konkrét élményéből es tapasz
talatából alkották meg útleírásaikat, az 
ismeretlen tájak felfedezése alapvető 
irodalmi élménnyé vált. Sajátos válto
zást hoz a század második felének iro
dalma: az utazás motívuma egyre in
kább absztrakt, szimbolikus motívum
má válik; míg korábban az utazás empi
rikus élménye hozta létre a megörökítő 
írás „kényszerét", addig később az írás 
élménye fogja felvetni az utazás egyre 
jelképesebb mozzanatát. Baudelaire 
még elutazik Reunion szigetére, de Út-
rahívás című versében már nyoma sincs 
konkrét tájnak, Rimbaud pedig akkor 
írja meg A részeg hajót, amikor még so
sem látta a tengert. Bár ezek a példák a 
lírai költészetből valók, érzékeltetik, ho
gyan válik a felfedezés, az ismeretlenbe 
való utazás motívuma egyre jelképe
sebbé, hogyan adja át az útleírás műfaja 
helyét olyan irodalmi szövegeknek, 
amelyekben az írás kalandja megelőzi 
az utazás kalandját. E változás oka is
mét általánosabb művészetelméleti je
lenségekben keresendő: a romantikát 
követő korszak - bár megőrizve ennek 
bizonyos elveit - túllép a szemlélődés 
esztétikáján, így a konkrét, valóságos 
tájak és azok felfedezése mint esztétikai 
élmény átadja helyét egy olyan kreatív 
esztétikának, amely szerint az ideális 
szép nem létezik a műalkotáson kívül 
(például a természetben), csupán a mű 
képes megteremteni. 

E néhány példával csak érzékeltetni 
szerettük volna, valóban mennyire 
összetett, sokrétű problémák sorát veti 
fel az útleírás, az utazás megírásának 
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kérdése. A kötet szerzői is jelzik ezeket 
és a kötet szerkesztője is figyelembe 
vette őket az egyes fejezetek elkülöníté
sekor. Ennek eredményeképpen a 
könyv öt fejezetből áll: az első elméleti 
megközelítéseket tartalmaz; a második 
festők útleírásait elemző tanul
mányokat; a harmadik a Keletről szóló 
írásokat elemez; a negyedik a közép
kortól a romantika koráig tekinti át az 
útleírás különféle formáit; végül az ötö
dik a modern, 20. századi irodalomból 
hoz példákat. Ez a szerkesztés eklekti
kus, hiszen az egyes fejezetek elkülöní
tésében felváltva alkalmaz tematikus, 
illetve kronológiai szempontot. A kötet 
sikeresen valósítja meg célkitűzését: 
utazás és irodalom kapcsolatának 
problémáját minél szélesebb körű cor-
pusra támaszkodva közelíti meg. Az 
értékes tanulmányok sorából megemlí
tenénk Jean-Claude Berchet-ét, mely a 
19. századi útleírásokhoz írt előszókat 
elemzi; Alain Roger írását arról, hogy a 
tájat mindig esztétikai háttérkultúránk 
szemüvegén át nézzük; Denise Brahimi 
előadását Lamartine és Fromentin útle
írásairól. Szabics Imre írása a középkori 
költészetben vizsgálja az utazás motí
vumának poétikai funkcióját; Made-

Meglepetésként hat és egyfajta vaga
bund viselkedésre vall, ha valaki - az 
elvont teoretikus koncepciók és az 
egyéni invenciótól ihletett műinterpre-
tációk divatja idején - ilyen bátran és 
következetesen igyekszik hű maradni 
az irodalomtörténeti tényekhez. Mi
előtt bárki félreértene, sietek leszögez
ni, hogy a magam részéről melegen üd
vözlöm és kívánatosnak tartom ezt a 
„földhöz ragadt" megközelítést (is), 
mivel „a tények makacs dolgok", még 

laine Pinault a festői és az írói látásmód 
kettősségére, egymást kiegészítő funk
ciójára hívja fel a figyelmet Hoüel szicí
liai naplójában; a magyar származású 
André Lorant Balzac ifjúkori regényei 
kapcsán az utazás és a nagy romanti
kus mítoszok összefonódásáról szól. 

Valamennyi írás említésére nincs 
mód, így ismételten a kötet egészének 
sikerességét emelnénk ki. Kritikai észre
vételként jegyeznénk meg, hogy az an
tológia szerkezete nem érvényesíti min
dig kellő következetességgel azokat az 
irodalomelméleti szempontokat, me
lyeket említettünk. Az első fejezetbe (el
méleti megközelítések) olyan írások is 
bekerültek, amelyeknek sokkal inkább 
valamelyik tematikus fejezetben volna 
a helyük. A 20. századi irodalommal 
szemben mintha háttérbe szorulna a 19. 
század, holott ez az útleírás újjászületé
sének nagy százada. Kifejezetten hiány
zik Stendhal, Chateaubriand (bár ez 
utóbbira gyakoribbak a hivatkozások); 
az utazás metaforikus-szimbolikus mo
tívummá válását tárgyaló írások sorá
ban (pl. a Proustról szóló) szívesen lát
tunk volna olyat, amelyik Krúdy mű
veivel foglalkozik. 

Maár Judit 

ha gyakori ismételgetésével Lenin ala
posan el is koptatta a szóhasználatban 
a 18. századi angol vallásbölcselő Mat
thew Tindal testamentumának ezt a ki
tételét. (Lám, a szerző nyíltan vállalt, 
dicséretes törekvése úgy megbaboná
zott, hogy magam is ismeretterjesztésre 
adtam a fejem!) 

Nem csoda, hiszen munkája renge
teg olyan fontos - a Világirodalmi lexi
konban sem mindig szereplő - informá
ciót tartalmaz választott témájáról, 

KRASZTEV PÉTER: ISMÉT ÚJRA KELL SZÜLETNÜNK 
A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban, Budapest, 
Balassi Kiadó, 1994, 179 1. (Res Publica Nostra: Közép- és Kelet-Európai 
Összehasonlító Irodalomtudomány, 5). 
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