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hogy kikért mondanak kaddist, olvasott jelentéseket, memoárokat, járt Auschwitzban,
Gunskirchenben, Rawensbrückben, járt bírósági tárgyalótermekben, ott volt a Notre
Dame mögötti Szajna-parti emlékhelyen..."

Az oszi fény hátterébe (és mellékesen a háború utáni Magyarország politikai
csapdahelyzeteivel kiegészítve) felfestett harmadik, szerelmi történet (Apszis) figurája
fogalmazza meg - narrátori szinten - a túlélés egyetlen, a regényben elhangzó, lehetsé-
ges receptjét e körkörös káoszból: "...amit megismert, oriz, ahhoz ragaszkodnia kell,
nem engedheti veszni hagyni, bármilyen rétegeket húz a sorsára az ido, bármilyen le-
épülés is veszi kezdetét."

Ennyi a derengés e sötét tónusokkal teli regényben.
Errol kellene a továbbiakban beszélni.
És persze arról, hogy hogyan lehet egy szöveget befejezetlenülnyitva hagyni (mi-

közben perszetovábbírhatatlanulluártj?
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Redundanciák retorikája
DARV ASI LÁSZLÓ: A BORGOGNONI-FÉLE SZOMORÚSÁG

Némileg meglepo az a tény, hogy az epika szemléletformáinak (és értelmezheto-
ségüknek) horizontváltása a magyar kritikai nyilvánosságban nem vonta maga után az
olvasási stratégiák módosulását, legalábbisabban a mértékben nem, ahogy az elvárható
lett volna. P~digminden bizonnyal egy korszeru befogadói kultúrának ez (is)jellemezné
az alapjait. Am ha a 90-es években még mindig értékítéletek elsodleges hivatkozása le-
het az "egész" iránti nosztalgia, akkor számolnunk kell azzal a sajnálatos fejleménnyel,
hogy egy (világ és magyar irodalmi viszonylatokban is) történetilegmár megkérdojele-
zett logika mondhat Oátszólag)dönto érveket egy nála késobbi s így válaszképesebb
(egyben összetettebb) szempontrendszer ellen.

A J?arvasi-próza fogadtatásában igen tanulságosan fogalmazódott meg ez a di-
lemma. Eppen ezért egyetérthetünk Bónus Tiborral, aki szerint ,,»a történethez való
visszatérés« vagy »a történet rehabilitálása«kifejezések nem igazán alkalmasak e jelen-
ség eredményes megközelítésére. Magam inkább úgy látom, hogy a történet elbeszélé-
sének módját és a történethez való elbeszéloi viszonyt illetoen Darvasinál már nem az
artikulálhatóságra, hanem egy történet elmondásának (poétikai s világképi) konzek-
venciáira esik a hanrúly." (AlfOld,1994/6. 50-51.).

Ezért a receptlv tényezok felnyitása nem a muhöz való (feltétlen) visszatérés ho-
gyanjának vizsgálatát jelentheti, hanem ez esetben sokkal inkább azoknak a konstruk-
tÍv mozzanatoknak az archeológiáját, melyek az elemzések során lehetové teszik a mu
megalkotását (a történeti olvasás poeszisz-jellegének értelmében). Az itt következo
Darvasi-interpretáció tehát megpróbál úgy szembesülni A Borgognoniféle szomorúság
szövegeivel, hogy az esztétikai kommunikáció elofeltételeinek játékát (pl. az egyes al-
kotások poétikai potenciáljai, nyelviség, a befogadói horizont kondicionáltsága stb.) ne
idon kívüli tevékenységek szimpla együttállásaként jelenítse meg.
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Ennek érdekében a kötetben szerep16írások megalkotottságát és jelszerúségét te-
kintem az elemzés során irányad6nak; pontosabban: azokat a konstruktumokat, me-
lyeket az elbeszé16imodalitás és az aktualizált f1kcionalitásinterakci6ja hoz létre.

A könyv két fcSrészretagol6dik - a Magyar novellák dmmegjelölés egyrészt
denotatÍv értelmezést provokál, másrészt általánosít6 utalást alkalmaz (nemzeti tema-
tika) a szövegek közötti mMaji azonosság sajátszerdségeinek reflektálására; núg a Tör-
ténetek OlvasóleönyvenépszerúsítcSmufajt jelöl (a decentrált struktúrájú lexikonregé-
nyek instrukci6ihoz hasonl6an), mely heterogén szerkezetet el61egez.A részletek ért-
hetcSségétbiztosít6 automatizmus azonban az olvasás során megkérd6jelez6dik és meg-
törik. Vegyük ezt szemügyre közelebbrcSl.

A magyarként aposztrofált novellák legtöbbjében feltdncSa dm és az elbeszélt
"történet" divergenciája. Vagy másképpen fogalmazva: az elcSadotteseménysor újra-
értelmez, rekontextualizál egy addig rögzítettként elgondolt jelviszonyt, ugyanis fel-
oldja a megnevezés és a r6la val6 beszéd (a jelentcSés a jelentett) koherenciáját - ezzel
idéz6jelbe teszi a dm integratív funkci6ját s egyúttal legitimálja a készen kapott narra-
tívákt61 val6 elhajIásokat, elkülönböz6déseket, brizúrákat. Emellett a $Úron alkalma-
zott szabad függcSbeszéd(melynek világirodalmi rangú applikál6i közül emeljük itt ki
José Saramagot, akinek regényei már-már abszolutizálják eme eljárást: pl. A kolostor re-
génye, Ricardo Reis halálának éve) egyszerre engedi swhoz jutni a narrátort (aki kívül
áll az elbeszéltek világán) és a fiktív univerzumban benne-áll6 "idézett" szubjektumok
nyelvjátékait.

Példaként a Kol/er.aférj dmd novellára utalhatunk, amelyben az agglegény tanár
és az aggszdz kapcsolata a házasságnarratívájához igazodik, csakhogy az elbeszélés (elscS
közelítésre) a jelzett alapviszony hiányát képezi le. nym6don a narratívához kötött fo-
galmak (szavak) jelentésességét kiszolgáltatja a nyelvhasználat közegének, vagyis disz-
kurzusfüggcSjelenségként fogalmazza újra. Ha tehát abb61 indulunk ki, hogy az eszté-
tikai üzenet a dolgok rendjének képleteit szubverzív potenciálokként konstruálja meg,
akkor a poéticitásban (többek között) a disszeminatÍv tényezcSkdominanciájára figyel-
hetünk föl (pl. a férj metafora polivalenciája a szerepicSkértéshorizontjában). S itt kell
kitérnünk az implicit olvas6i sz6lam funkci6jára (hiszen az nem a jelentésadás eset-
legességeit implikálja, vö. Szilasi Lászl6 és Károlyi Csaba idevonatkow nézeteivel:
Nappali ház, 1995/2.). Wolfgang !ser szerint e "nem reális egzisztencia" a szövegstruk-
túra részét képezi - lehetcSvétesz bizonyos olvasatokat, de ellen is áll a befogad6 szabad
jelfejtésének, aki ezáltal elkerülheti az abszolút igazságbirtokolhat6ságának és a teljes
viszonylagosság önkényének zsákutcáit (vö. Der Akt des Lesens.Wilhelm Fink Verlag
München, 1994. 60-61.). A Kol/er,aférj dmd alkotás által konstruált olvas6nak éppen
az lesz az egyik ismérve, hogy egyszerre kell koncentrálnia az elbeszéléshogyanjára (pl.
a stílustöréseken keresztül megmutatkoz6 metaforikus szintekre) és az elbeszélt
"történet" világának nézcSpontrendszerére(Viola néni társkeresésére, Koller szerepvál-
lalására és nem utols6 sorban Kenyeres közléseire). Ezen nyelvjátékok összességében
nyer többszörös értelmet a férj metaforája: Viola néni emlékezete idealizálja, Koller
számára alávetettséget jelent, Kenyeres rögzített (a szeretethez kapcsol6d6) értelmet tu-
lajdonít neki; a narrátor pedig e jelentéssoron keresztül értelmezteti újjá olvas6jával.
A poliszémikus szerkesztés távlatait a novella befejezéseis alátámasztja: "Nem szeretett,
tanár úr, ez a Viola senkit, aki élt." - mondja Kenyeres Kollernek. Az idézet utols6
tagmondata kitágítja a "történet" univerzumát: érthetjük sz6 szerint is (Viola néninek
soha sem volt házastársa), de jelentheti éppen az ellenkez6jét is (Viola néninek igenis
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sok férje volt, ám csak haláluk után minosültek valójában férjnek), vagy lehetséges
olyan interpretáció is, mely szerint -hiszenViolanéni meghal-a haláladhat új értel-
met e narratÍvának, amely pontosan e mozzanat révén nyeri el ismét (másfajta) kezde-
tét. (A "történet" egyéb vonatkozásaira - pl.a tanárt taJÚtják, a tanítási folyamat
KoUer számára nemlétezo mintához igazodik, mire emlékezhet Viola néni? stb. - mi-
vel szétfeszítené e recenzió kereteit, sajnos nem tudunk kitérni.)

A Törtinetek Olwsókönyve címmel ellátott ciklus metaforák variációsorára Qeg-
alábbis néhány toposz mentén integrálható a fragmentumok többsége) és narratÍvák
szerkezeti-retorikai sajátosságainakkiaknázására épül.

A metaforák egyik legfontosabb ismérve Darvasi szövegeiben, hogy identitásvál-
tásokon mennek keresztül. Az egyik leggyakoribb metafora, a könny, például aktuali-
zálódik úgy is, mint a történelem "nélkülözhetetlen eseménye" (A mohácsinévtelen), az
irodalom maradandóságának kataliútora (Könnyek verse,A görögöktörténete), a bibliai
kontextus hatása (Az angyaLokkönnye), a házasság és a halál ekvivalenciája (Házasságés
könnyek), a közösség és az egyéniség izoláltságának indoka {Az igMikönnyevo', a halál-
hoz viszonyuló létezés megkerülhetetlensqe (Valter Blau könnyeij, a szubjektum törté-
neti tapasztalata (A prágaifeLM),és mint a mt'ívészetszimbóluma (A könnymutatványo-
sok). Természetesen az említett miivek kontextualizálják is egymást, hiszen amellett,
hogy folyamatosan más síkba helyezik e metafora "lényegiségét", az áthelyezéssel
egyidoben nélkülözhetetlen "forrásokként" kezelik lehetsé;es jelentésárnyalatait s per-
sze újra is írják azokat. A TörténetekOlvasókönyvének"egeszét" meghatározza ez a lo-
gika - hasonló következtetésekre juthatunk ha a csók, a foci, az orület vagy a nemiség
metaforája mentén indulunk el. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy e metaforák olykor
keresztezik egymást, összeérnek; hálózatot alkotnak, mely vezeti az olvasót a szöveg-
labirintusban.

Az "olvasókönyv" megalkoto~nak szerkezeti sajátossápi. hagyományos (s ~~
kitüntetett) narratÍvák mentén konstituál6dnak. Enyelvi formaciók közül a biográtia
és az irodalmi diszkurzus mMajainak retorikája kerül központi pozícióba. Azonban
mindkét elbeszélésminta Gelenesetben) perifériára helyezi (s mintegy feloldja a narrati-
vitásban) a "történet tárgyát". csak ket példa ennek illusztrálására. - A világ legbolon-
dabb embere dmii szöveg egy olyan biográfiai leírás, amely az ~mentációt nélkülözve
tényként kezeli a megjelölt szituációt, ám annak körülményeirol nem állít semmit, s így
megkérd6jelezi a referencializálhatóságot és egyben önmap ~o~petenciáját is a dolgok
megvilágítását illetoen: az életrajziság (mint narratív struktÚra) rendet reprezentál, de
nem teszi lehet6vé a részletek (mint ez esetben: lehetséges kitüntetett pontok) lokali-
úlását (miért éppen Melicher Géza a legbolondabb ember?, persze a kérdés így is fel-
teheto: talán maga az életút ad másfajta jelentést a boJon4úJmetaforájának?).Minden-
esetre a jelképes születési dátum (1848.március 15.) és a foglalkozás (vasutas) kondicio-
nál egy a populáris regiszterból ismert értelmezést. - Több "történet" regényként,
baUadaként aposztrofálja magát, vagyis az irodalmiság mMaji létmódját hangsúlyozza,
de úgy, hogy a mMajilag már pceformált ,.anyagot" beszéli el újra. Pl. A hímtag regényé-
nek narrátora a címben jelzett metaforához tapadó momentumokat (mint regény-

témát) a v~elenségig ecsetelhetné, de ezen eljárú (szerinte) meltkerüli a "h{mtag törté-
neti lényeget", ezért a konkrét példák e1sorolásahelyett absztrakt definíciót javasol (ily
módon újraszituálja a narradva által feloldott topasz lehetséges értelmét): _Legyen
tehát a hímtagban élet is és halál is, legyen benne különös is éSáltalános is, de kelló-

kéfpen elvegyítVe,és akkor mindenki megelégedéséreSzolgál, nemz és gyilkol majd,akar az Id6.- .
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Láthatjuk tehát, hogy a f6részek címében mege16legezenszövegfunkciók (deno-
tatív értelmezhetóség, heterogén szerkezet) az olvasás során módosulnak és átrendezód.

nek: a Magyar novellák mdveinek esztétikumát }?olifunkcionalitásjellemzi, s a Történe-
tek Olvasókönyvén.ek fragmentumait (a decentráltság mellett) meghatározza a retorikai
allúziók koherenciája (is). Ha egyetlen metaforával szeretnénk jellemezni a Darvasi-
próza (itt tárgyalt) szövegvilágát (ami nem könnyd feladat s némileg meg is kérdójelez.
hetó), akkor a redundanciák domináns szerepére kellene utalnunk. Olyan ismédódé-
sekre, melyek szétjátsszák az ismételt alakzat identitását (a kontinuitást törések mentén
képzik) és az ismétlés mozzanatában (az automatizmus elhárításával) önreferens jel.
tartományokat építenek ki, melyekben a polivalenciák horizontokat nyitnak az inter-
pretáció számára. Valószíndleg ezért kell mindig újabb kihívásokkal szembenézniük
Darvasi értelmczóinek (hiszen folyamatosan alakuló szisztémával folytatnak párbeszé.
det), s egyben ez biztosíthatja e szövegiségtartós hatását is. Q"elenkor,1994.)

~./Y~ fR~




