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I

„MINDEN, AMIT KÜLÖN DOBTAM”

„ S  hogy m ily e n  n a g y o k  és h íresek  
v o lta k  a  S za ló ko k , a r ra  legyen  
ta n ú  a  fe lh ő tle n  ég, a  v ég te len  
kékbő l a k á rm i k io lv a sh a tó . ”

Megítélésem szerint Darvasi László új regé
nye legalább egy nagyságrenddel jobb, mint 
mindaz/bármi, amit eddig írt.

Emez első látásra talán túlzottan is hatá
rozott (de szándékom szerint csöppet sem 
gyalázkodó) véleményemet (a nehezen közöl
hető érzéki benyomásoktól eltekintve) ezúttal 
elsősorban néhány, részben már ismert, ha
gyománytörténeti érvvel látom megalapozha
tónak. Darvasi László: A KÖNNYMUTATVÁNYO
SOK LEGENDÁJA című regénye ugyan is (Háy 
János: DzsiGERDILEN-jével, Láng Zsolt: Be s- 
t ia r iu m  T ra nssylva n iae2 című készülő tri
lógiájával és Márton László: Ja k o b  Wu n s c h 
WITZ című regényével e téren közös erőfe
szítéseket téve) igen jelentős, a kortárs ma
gyar irodalmat tekintve pedig szinte teljesen 
egyedülálló mértékben írta újra a magyar 
próza egész történetét. Ezen újraírás miben
létét a szövegnek először a régi magyar iroda
lomhoz, másodszor az esemény, a történet és 
az elbeszélés összefüggéseinek narratológiai 
kérdéseihez, harmadszor pedig a história, a 
szabadság és a tanúság egymással szorosan 
összefüggőnek mutatkozó problematikájához 
való viszonyát taglalva vélem leginkább ki- 
bonthatónak.

1. Éljen és virágozzék a régi magyar irodalom!
sokan gondolják, hogy Határ Győző tulaj
donképpen nem túlzott (nagyon), amikor azt

mondta, hogy a magyar irodalom egészének 
egyetlen igazán világirodalmi rangú szelete 
a XVII-XVIII. századi erdélyi emlékirat
irodalom.1 * 3 E szövegeknek a magyar próza 
történetére gyakorolt eleven poétikai hatása 
azonban (kiadásuk idejétől, a XIX. század 
második felétől eltekintve) egészen a mai na
pig mégsem volt jelentősnek mondható: 
egyedülálló módon a magyar emlékiratok 
hagyománya, minden nyilvánvaló és iroda- 
lomtörténetileg mindvégig számon is tartott 
esztétikai értéke ellenére jószerivel teljes 
mértékben kívül rekedt az irodalom történő 
folytonosságán. Az önéletírás számos későbbi 
szövegben őrzi „régi” formáját,4 de retorikája 
ritkán lesz megújító újraformálás tárgya. A 
fent említett négy regény (és szerintem első
sorban a Darvasié) alapvetően változtatott 
ezen a helyzeten, mégpedig oly módon, hogy 
az emlékiratok hagyományát (a műfajelméleti 
megfontolásokat hatástörténetileg felülírva) 
elsősorban a magyar regény történetének ele
meként tette a magyar irodalom egésze tör
ténetének eleven részévé.

Ez azért fontos, mert amikor Bán Zoltán 
András mai magyar regényeket olvasván em
lékezetes módon egyszerre hiányolhatta5 a 
nyugat-európai regény (Hildesheimer) intel- 
lektualitását, illetve az oroszok (szorokin) vé
res, lucskos valóságközeliségétf akkor e hiá
nyok okát, Milan Kundera Elá r v u l t  t e st a 
MENTUMOK című regényének megfontolásai 
nyomán (felettébb figyelemre méltó módon) 
abban jelölte meg, hogy a magyar regény
nek nem volt első félideje. Mint ismeretes, Kun
dera szerint a regény első (Rabelais, Cervan
tes, Diderot, Laclos, sterne) és második fél
ideje (a XIX. század) után a harmadik félidő 
szerzőinek (Proustnak, Kafkának, Musilnak, 
Brochnak, Gombrowicznak, Fuentesnek) új
ból meg kellett határozniuk és ki kellett bő- 
víteniük a regény fogalmát, s a regényt az 
előzmények újraolvasásával, a műfaj egész ta
pasztalatával kellett megalapozniuk. Bán sze
rint a magyar regény (saját történetének ere
dendő és pótolhatatlan hiányossága miatt) 
ezt nem tehette meg, s emiatt maradt többol
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dalúan satnya. A fent említett négy regény 
fontossága e tekintetben éppen abban áll, 
hogy pótolták ezt a hiányosságot: azzal, hogy 
újraolvasták és előtörténetük integráns részé
vé tették a régi magyar emlékiratokat, valójá
ban megteremtették a magyar regény törté
netének eleddig valóban fájóan hiányzó első 
félidejét.7

Hogy mindez aztán milyen hatással lesz 
majd a Bán által az intellektualitás és a való- 
ságközeliség fogalmaival jelölt tulajdonság
együttesekre, azt természetesen ma még sej
teni sem lehet. Az viszont talán már most is 
kijelenthető, hogy Darvasi, Háy, Láng és Már
ton László regényének az emlékiratokhoz va
ló kötődése visszamenőleg felülbírálja az em
lékiratokat a magyar prózai hagyományból -  
ismeretlenül -  kilökő magyar felvilágoso- 
dást,8 s ebből a szempontból tényleg állítható, 
hogy immár a magyar nyelvű regény egyálta
lán nem kései születésű, hiszen története már 
a XVIII. század legelején Bethlennel, sőt ta
lán XVII., esetleg már XVI. századi emlék
iratíró társainak szövegeivel elkezdődik.9

A most szóban forgó négy mai magyar re
gény -  a tematikus és regényként való kötő
dések kiépítése után -  ráadásul arra is ráirá
nyíthatja a figyelmet, hogy az emlékiratok 
mint emlékiratok is jelentős hatást fejtenek ma 
ki. Sárbogárdi Jolán A t e s t  angyala  című 
szövege, Garaczi László Egy LEMÚR VALLOMÁ
SAI című készülő trilógiája,10 Németh Gábor 
A HURON TÓ című novelláskönyve vagy leg
újabban Szijj Ferenc KÉREGTORONY című 
verseskötete immár műfajilag is világossá tet
ték, hogy a mai magyar irodalom alakulására 
különösen nagy hatással lévő, megújítható és 
megújító hagyományszálak egyike minden
képpen a (régi) magyar emlékirat-iroda- 
lom,11 s innen immár az is belátható, hogy a 
magyar irodalomnak az emlékiratokhoz és az 
emlékirat műfajához való felettébb figyelem
re méltó, rendszerszerű vonzódása tulajdon
képpen már jóval korábban, Esterházy és 
Nádas, illetve Ottlik és a kései Mészöly1 (de 
lehet, hogy már Déry Tibor és Vas István) 
szövegeivel elkezdődött -  ha az e körülményt 
méltó módon figyelembe vevő újraolvasásuk 
ez ideig még nem történt is meg.

És mindez persze a régi magyar irodalom 
olvasásának egészére is megtermékenyítő ha
tást gyakorolhat. Nyilvánvaló, hogy ezek a

mai (de máris kanonikus) szövegek nem any- 
nyira forrásértékük miatt, hanem elsősorban 
nyelvi struktúráikban gyönyörködve, azokat 
imitálva és variálva, nyelvüket nyelvként juttat
va szóhoz, olvassák és teremtik újra a régi 
magyar irodalmat.13 Ha ez az olvasásmód leg
alább valamennyire teret nyerne (nem utol
sósorban a régi magyar irodalom hivatásos 
kutatói között), meggyőződésem, hogy ug
rásszerűen megnőne ama régi szövegek szá
ma, melyek a szerves kapcsolódás lehetőségét 
kínálják fel a mai magyar irodalom számára.

2. Az esemény rehabilitációja
Ha elfogadjuk kiindulópontként, hogy „az 
epikai szövegek »individualitása« [...] abból szár
mazik, hogy az elbeszélt történet nyelvi kódoltsága 
elvileg megismételhetetlen. Az eseményt értelmező 
történetet az elbeszélés értelmezi, ugyanakkor az 
esemény is feltételezi a történetet, miként a történet 
is megalapozza önmaga elbeszélhetőségét”,14 akkor 
azt mondhatjuk, hogy („most, amikor program
szerűen zajlik a történetközpontú próza újrafölér- 
tékelése”, és emiatt gyakorta elfelejtődik, hogy 
„a történet mint kompozíció többszörös nyelvi refle
xión keresztül közelíthető meg”)15 a Darvasi-szö- 
veget leggyakrabban az esemény-történet-elbe- 
szélés hármasság középső elemét kitüntetve, 
nemritkán pedig (naiv reflektálatlansággal) 
csakis történetként szokás olvasni.16

A KÖNNYMUTATVÁNYOSOK LEGENDÁJA ön
reflexívnek is tekinthető kijelentései ugyan 
nem szállnak nyíltan szembe ezzel az olvasási 
móddal, sőt gyakorta támogatják, megerősí
tik azt,17 az olvasó azonban alighanem mégis 
nagyot csalódik, ha minden gyanakvás nélkül 
enged ennek a biztatásnak. A regény (alap
vetően -  és a hagyományhoz való imént tár
gyalt viszony miatt: magától értetődően -  pi- 
kareszk jellegéhez illő módon) elképesztő 
mennyiségű, az olvasói emlékezet(em) szá
mára egészükben számontarthatatlanul sok 
apróbb-nagyobb eseményt mond el. (A köte
tet szerkesztő Csuhai István szóbeli közlése 
szerint csak halálnemből több száz lelhető fel 
a szövegben.) Az események azonban két ok 
miatt sem értelmeződnek megnyugtató 
egyértelműséggel a történet által. A regény 
mindösszesen körülbelül tucatnyi (vastag: 
regényként önmagában is megálló) törté
netszálat mozgat, és egy adott esemény gya
korta vagy egyiknek sem képezi integráns ré
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szét (valamennyi történet szempontjából töké
letesen irreleváns), vagy pedig egyszerre több 
történetnek is kitüntetetten fontos eleme, mely 
történetekben azonban mindig nyugtalanító
an újra meg újra másként interpretálódik. 
Azon események pedig, amelyek viszont 
alapvetően kizárólag egy bizonyos törté
netszálhoz látszanak kapcsolódni, azért kény
telenek mindvégig nélkülözni a véglegesnek 
tűnő értelmezés nyugalmát, mert az azokat 
értelmező történet vagy nem őrzi meg önazo
nosságát (az olvasásban előrehaladván belefo
lyik és részévé válik egy másik történetnek, 
esetleg teljesen azonosul azzal),18 vagy pedig 
az (egészen apró részletekre tagoló s az 
összetartozó részeket, más történetek darab
jainak közbeiktatása útján, egymástól megle
hetősen távol elhelyező) elbeszélésmód miatt 
tulajdonképpen érzékelhetetlen, de legalábbis 
egészében nehezen átfogható marad az olva
só számára. (A szerző egyébként, szíves szó
beli közlése szerint, e szellős -  és esetében 
Mario Vargas Llosa HÁBORÚ A VILÁG VÉGÉN 
című regénye, David Lynch T w in  Peaks cí
mű tv-sorozata és Robert Altman Sh o r t  Cu t  
című filmje által ihletett -  regényszerkezetet 
egy egyszerű, mechanikus műveletsor által 
hozta létre: a mintegy tucatnyi történetszálat 
végigírásuk után kicsiny részekre darabolta, 
majd a részeket alaposan összekeverte.)

Kiinduló idézetünkhöz visszatérve úgy le
hetne fogalmazni, hogy ebben a szövegben az 
elbeszélés ugyan megalkotja, de ugyanakkor 
vagy hozzáférhetetlenné, vagy nehezen hoz
záférhetővé, vagy nem önazonos módon hoz
záférhetővé teszi a történeteket, amely törté
netek ily módon vagy nem, vagy több, mint egy 
módon értelmezik a nagyszámú és ráadásul 
fontosságuk szerint nem jelölt eseményeket. 
Más szavakkal: az esemény nem mindenáron 
feltételez történetet (vagy ha mégis, akkor 
azonnal többet is), a történet pedig nem ala
pozza meg önmaga elbeszélhetőségét (vagy 
ha mégis, akor felettébb közvetetté és prob
lematikussá teszi azt).

Az eseményt értelmező történetet értel
mező elbeszélés értelmezéséhez szokott (tör
ténetközpontú) olvasó nem egykönnyen él
heti ki tehát megszokott vágyait. Mármost: 
ha ez az (elsősorban a regény első ötödére 
jellemző) alaphelyzet nem veszi el a kedvét 
eleve és végképp az olvasástól, meglátásom 
szerint alapvetően három lehetőség közül vá

laszthat. Először: amennyiben nagyon ra
gaszkodik a történetek rekonstrukciójához és 
egybenlátásához, lendületes és folyamatos la
pozgatásra, esetleg jelölések alkalmazására, 
netalántán a könyv (virtuális vagy valós) új- 
radarabolására, a fejezetek új sorrendbe állí
tására, a könyv teljes újrafűzésére kárhoztatja 
magát -  ám a történetek vágyott önazonos
ságát még e radikálisan (s valljuk be: némi
képp azért mégiscsak durván) újrastrukturá
ló (s ezáltal -  saját céljaival ellentétben -  már 
önmagában is megmásító) szerkesztői mun
ka által sem állíthatja helyre. Másodszor: 
amennyiben képes megszellőztetni, átren
dezni olvasási szokásait, figyelmének súly
pontját áthelyezheti az elbeszélés módjára, 
hangnemére. Ebben az esetben „lassú és kö
rülményes, de áttetsző mondatok”-at talál majd 
(mint a bolgár kisgyermek beszédében a szö
veg maga: 536.), amelyekkel hosszan eljátsz
hat, s bennük elgyönyörködhet az, aki ked
veli az efféle foglalatosságot s az olyasféle 
mondatokat, mint mondjuk a következők: 
„Elmosódott férfiarcot látunk, melyre ezüstport szi
tál az idő. Szívességet tesz minekünk, és kegyesen 
úgy felejti ezt a kompozícióját” (7.), „Zúzmara 
hulljon ördögszarta szívedre!” (126.), „A hallga
tásból semmi nem lett soha. Az erény is mondatból 
van meg a bűn is mondatból van” (175.), „Szél
kiáltó Borbála mosolyog, mint a fű ” (201.), „Er
refelé az idő nem tud olyan kárt okozni, hogy hol
napra ne legyen mégis jó” (229.), „Ne lélegezzen 
sokáig közöttünk az, akit imádnunk rendeltetett” 
(399.). Harmadszor: a rugalmas olvasó fi
gyelmének súlypontját áthelyezheti az esemé
nyekre is, végeredményben erre a lehetőségre 
is épp elég önreflexív betét hívja fel a figyel
met. (Lásd például Konrad Rakonczay utol
só, a csodák ellen írott röplapját [250.], vagy 
az olyasféle kijelentéseket, mint pl. hogy „ [a] 
világ romlása csodákkal hozható helyre, ez nyilván
való. No és a csoda éltetője, miként a halnak a víz, 
az idő. Minden elmúlik egyszer, hát ezért lesznek a 
dolgok elbeszélhetők” [431., vö. 198.].) Az örö
mök itt sem csekélyek. Ha ugyanis az össze 
nem álló, nem önazonos történetek nem ér
telmezik az eseményeket, vagy ha mégis, ak
kor (már ha emlékszünk egy-egy eseményre 
mondjuk száz oldal után) azonnal egyszerre 
többféleképpen is, akkor talán mondható, 
hogy ezek az események tényleg a levegőben 
lógnak. A levegőben vannak tartva -  mint az 
emberhúsok Pep Velemir, a debreceni törpe
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mutatványában. „És dobálnám, míg egyszerre 
összeállna ott fent minden, amit külön dobtam, és 
egy egész ember hullana vissza. Az lenne a mutat
vány! De kinek kell ilyen mutatvány ? Magának, 
vitéz uram, kell a mutatvány ?” (282.) És ha vé
gül tényleg össze is áll minden, mit külön do
bott, ám ami visszahullik, mégsem történet, 
mégsem ember: mutatvány, szimuláció.19 „A 
foglárok vezetője, egy bécsi zsoldoskapitány elége
detten dörzsöli a markát, ahogy a lányra pillant. 
Meztelenre vetkőzted, és alaposan megvizsgálja. De 
hogy biztos legyen a dologban, többször megköpködi 
a lányt, végül megvágja a combján és a karján, 
nem látomás, lidérc vagy rosszindulatú tündér ját
szik vele. Della ugyanúgy vérzik, mint bárki élő te
remtmény, ráadásul mindene megvan, azt is lehet 
mondani, tökéletes munka. Nem tündér, nem lidérc 
és nem is látomás. A bécsi kapitánynak eszébe sem 
jut, hogy mutatvánnyal is lehet dolga.” (530.)

Ahhoz, hogy az események ilyetén (nem tör
ténetet, hanem annak szimulakrumát ered
ményező) rehabilitációjának irodalomtörténeti 
jelentőségét kiemelhessem, újra idézettel kell 
élnem. Számomra helytállónak tűnik az a 
megállapítás, amely szerint „Jókai artisztikus 
meseszövésével és Mikszáth kisepikai anekdotizmu- 
sával »mesemondó« típusú előadásmódok kezdték 
feledtetni Kemény Zsigmond nagy nehézkedésü, bo
nyolultabb poétikai kódoltságú prózanyelvét [...]. 
Jókai és Mikszáth elsöprő hatása alatt aztán lénye
gében az a poétikai egyensúly bomlott meg, amelyet 
az epika ez idő tájt alakított ki esemény, történet és 
elbeszélés között. Az esemény (»csattanó«) és a tör
ténet (az attraktív »románcosság«) fölénye elfödte 
azt az elbeszélés-hermeneutikai tényt, hogy mindket
tejüknek az elbeszélés értelmezte formában van csak 
epikai léte. [...] A világleképező, krónikás elbeszé
léshez társított eszközjellegü nyelvhasználat elvével 
így társulhatott a köznyelvi olvashatóság illúzió- 
ja.”20 Darvasi László: A KÖNNYMUTATVÁNYO
SOK LEGENDÁJA című regényének jelentősége 
e tekintetben éppen abban áll, hogy a szöveg 
esemény, történet és elbeszélés egymásra
utaltságának tudatában,21 az elbeszélés erős 
tagolásával és sokszorozásával jelentősen 
megnehezíti a (nagy) történetekre koncent
ráló olvasást és ily módon az események ál
taluk történő megértését, elérvén ezzel azt, 
hogy a különböző események elsősorban sa
ját (kicsiny), egyéni és a többiétől gyakorta 
teljesen független történetük elbeszélése által 
lesznek hozzáférhetők, és ezáltal a nagytörté

netekkel szemben emancipáltak. (A szó elsőd
leges mai „egyenjogúsított” jelentése helyett in
kább annak régies: „szabados viselkedésü, ma
gának sok mindent megengedő” értelmében.) A 
számos, első látásra nyilvánvalóan mágikus
realista rekvizitumnak tűnő (és gyönyörű!) 
elem (pl. 183., 356-366., 378., 487., 500., 
516.) ellenére épp azért nem mondanám 
mégsem, hogy kelet-európai mágikus-realis
ta utánlövéssel van dolgunk (pedig az sem 
lenne éppenséggel túlzottan nagy baj), mert 
a szöveg az elmúlt világ (eseményeinek) azon 
egyediségét és csodaszerű voltát idézi ezzel az 
elbeszélésmóddal (immár „csattanót” és „att
raktív románcosságot” egyként nélkülöző, de 
legalábbis -  egyiket a sokszorozással, másikat 
a testiség brutális tényeivel -  feledtető mó
don) vissza, amely a magyar nyelvű olvasó 
számára elsősorban mégsem Gabriel García 
Márqueztől, hanem jóval inkább Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán (nem Gárdonyi Géza, ha- 
nem)22 Krúdy Gyula és Mészöly Miklós tör
ténelmi tárgyú szövegeiből lehet izgalmas 
(mert alaposan újrarendezett) otthonosság
gal ismerős.

3. De hogyan csinálja? (A história, a szabad
ság és a tanú)
Nos, hogy hogyan csinálja, azt persze nem 
tudom. (Irodalomelméletileg talán illő lenne 
ide beszúrnom, hogy és nem is érdekel, de ez 
nem igaz: érdekel, csak nem lehet megtud
ni.) Van azonban néhány kisebb-nagyobb ön
reflexív rész, amely elárul ezt-azt arról, hogy 
hogyan gondolja csinálni. Példánk legyen 
most e nyíltan önreflexív részek közül az el
ső, a regény harmadik különálló (és a törté
netszálak közé végképp befonhatatlan) ré
szecskéje, a regény 14. és 15. oldaláról. Meg
próbálom lassan, takarékosan végigolvasni. 
(A szövegrészt saját értelmezői céljaimnak 
megfelelő méretű szakaszokra tördeltem.)

„ Azt is ki kell mondani, hogy a história soha nem 
az, aminek valójában látszik.”

Az első kérdés nyilvánvalóan az, hogy mit 
jelent ebben a mondatban a „história” szó. 
A történettudomány szóhasználatában ma
gára a történelemre: a történeti esemé
nyekre, illetve azok helytálló elmondására 
(a res gestae-re, illetve a historia rerum gesta- 
rumra) utal. Irodalomtörténeti szakszöve-
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gekben általában a régi magyar irodalom 
szövegeinek egyik alapvető csoportját ne
vezi meg, a res gestae-t, lött dolgot mondókét, 
a res fictát (Sylvester szép magyarítása az in- 
ventióra:), lelíst mesélő fabulákkal szem
ben.24 Bizonyos köznapian narratológiai 
értelemben pedig egész egyszerűen narra- 
tívát, történetet jelent. E jelentések közül 
választani egyelőre nem látszik lehetséges
nek, csupán annyi bizonyos, hogy a szóvá
lasztás a narratíva és a történeti ismeret 
problematikáját már a kiindulóponton szo
rosan összetartozónak mutatja.

Egy (meglepő nyíltsággal narratív) friss 
történeti munka, John Lukacs: Ev e k ... cí
mű könyvének bevezetője meglehetősen 
szoros kontextust kínál ehhez a szöveg
részhez. Lukacs szerint a XIX. századi tör
ténelmi regényben (Walter Scott, Tolsztoj) 
a történelem csupán a szöveg érdekességét 
fokozó háttér volt. A XX. század újfajta tör
ténelmi tudatot hozott: „a történelem tőbb, 
mint lejegyzett múlt”. Ez az eszmetörténeti el
mozdulás eredményezte aztán az iroda
lomban a dokumentumdráma és a tényre- 
gény műfajainak térnyerését, valamint azt, 
hogy a mai történelmi regényben a törté
nelem immár nem háttér, hanem a törté
nések centruma: e szövegek tulajdonkép
pen a „regényesített történetírás” példái -  ame
lyek néha „alaptalanul és olykor rosszhiszemű
en összemossák a történelmet a fikcióval”. A 
szerző szerint a történelmi tudat terjedése 
várhatólag tovább tart majd, és a későbbi
ekben még „ [a]z is lehetséges, hogy a jövőben 
a regény mindenestül beleolvad a történet
írásba”. 5

Ez az álláspont a későbbiekben fontos 
lesz. Ebből a szemszögből nézve történeti 
tárgyú (narratív) szövegek esetében a tu
domány és az irodalom szembeállítása im
már tulajdonképpen nem történelem és fik
ció (ha tetszik: historia rerum gestarum és fa
bula) oppozícióját jelenti, hanem azon ala
pul, hogy az adott szöveg fenntartja-e ezt az 
oppozíciót avagy sem. Lött dolog és lelís ősi, 
külső oppozíciója áthelyeződött, belső kü
lönbségnek bizonyult: a tudomány és az 
irodalom egyaránt él mindkét elemmel, de 
e különbséget csak utóbbi „mossa össze” -  
vagy: szünteti meg, számolja fel, oltja ki.

E problematika kiinduló mondatunk-

ban is jelen van: első látásra úgy tűnhet 
ugyanis, mintha a „valójában” szó tulaj
donképpen rossz helyen volna. Hagyomá
nyosabb ismeretelméleti szemlélet, ugye
bár, azt diktálná, hogy „a história valójában 
soha nem az, aminek látszik”, vagyis hogy a 
való a látszat mögött húzódik meg, s vi
szonyukkal meg persze magával a (histó
ria) való(já)val a beszélő teljesen tisztában 
van. Am a szövegben az szerepel, hogy „a 
história soha nem az, aminek valójában lát
szik”, s ez (az oppozíciót felszámolva) sokkal 
inkább valami olyasmit jelent, hogy a 
látszat az egyetlen valóság, a látszat maga a 
való -  a história azonban mégis mindig 
valami más.

A szövegnek a befogadásról szóló narrá- 
tori részletei igazolják a „valóban” különös
nek tűnő helyzetét és annak ezen értelme
zését. Gonzales mester levelében „ [a] betűk 
mindaddig lángolnak, míg a címzettek el nem ol
vassák őket”. (132.) Ha Absolon úr „üvölt, 
nyilván maga sem érti pontosan, micsodát. Je
lentése mégis lehet az artikulációnak” (146.), de 
Borbála sem érti, amit mond, mondatai 
mégis értelmezhetők (160.). „[A]mit Jozef 
Bezdán nem lát [...] az voltaképpen nincs is” 
(362.), Franjo Mandebabának tükör van az 
arca helyén (420.), a Padisah fogában talált 
dzsinnt pedig egy felejtésre ítélt mesébe 
zárják, márpedig „ [t]udunk-e ennél nagyobb 
büntetésről?” (487.). A befogadásnak (az ol
vasásnak és értelmezésnek) tehát olyan te
remtő, életre keltő ereje van, amely gyakor
ta túllép a beszélő által belátható jelen
téseken (vagy a jelentések általa vélt hiá
nyán). A legnagyobb büntetés azért a nem 
olvasás, a látszat (és így a való) teljes hiánya, 
mert a megfigyelt tárgyat kizárólag a (néha 
másban is csak saját magát olvasni képes) 
szemlélet ruházhatja fel léttel.

„Ahogy láttatja magát a Nap, a Hold, a Föld és a 
csillag. Ahogy láttatja magát a felleg, a csobogó 
víz, földkupacból kibukó gyökér, vadállat a renge
tegben, sebes sodrású folyóban, tóvízben úszó néma 
hal, darumadár, mely éppen akkorát lép, mint az 
ember. ”

A história soha nem az, aminek valójában 
látszik. Am (ezzel szemben) a természet je
lenségei (a jól látható égi jelenségek, a 
plusz jeleket alkalmazó anyag, az életterét
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részben elhagyó növényrész vagy az abban 
alkalmilag megpillantható élőlény) olyan 
jelenségek, amelyek azok, aminek valójá
ban látszanak. Pontosabban: képesek úgy 
láttatni magukat (öntevékenyen), hogy létük 
(a históriával ellentétben) egybeessen, azo
nos legyen (bevezetem a terminust, mert 
kötőjellel mást jelentene) látszatvalójukkal. 
Úgy tűnik tehát, hogy e szöveg szerint a 
természet jelenségei önazonosak, nyelven 
kívüliek, közvetlenül hozzáférhetők. Be
szédesen némák, mint a hal. És az ember 
ezekhez a természeti létezőkhöz csak ab
ban hasonlít, hogy éppen akkorát lép, mint 
a darumadár. Az ember csupán ennyiben 
része a természetnek -  ám az önazonosság, 
a nyelven kívüliség és a közvetlenül hozzá
férhetőség tekintetében nem.

„A história nem ilyen.”
A história (jelentsen bár a szó itt eseményt, 
róla szóló szöveget vagy történetet) a ter
mészettel ellentétben nem önazonos, nyel
ven kívüli vagy közvetlenül hozzáférhető. 
Semmiképpen sem képes öntevékenyen 
úgy láttatni magát, hogy léte egybeessen, 
azonos legyen látszatvalójával. Nem a lété
vel azonos valóját láttatja, mert nem képes 
erre. Ezért van az, hogy bizonyos narrátori 
állításokat a „ha ezt vagy azt mondjuk, lehet, 
hogy nem tévedünk” szerkezet vezeti be (pl. 
133.), hogy az elbeszélő szerint a gonosz 
nem megismerhető, mert lényege nem a 
megismerés lehetősége, hanem annak hiá
bavalósága (341.), hogy szerinte háború
ban nincs, nem lehetséges igazság, tehát 
minden állítás elfogadható (533.), illetve, 
hogy „egy háborúban nem kereshetjük az igaz
ságot, mert egy háborúban a hazugság az úr” 
(549.) -  így lehetséges, hogy ebben a világ
ban (a történelmet a fikcióval alaptalanul 
bár, de nem rosszhiszeműen összemosva) 
„[a] Fényesarcú Padisah személyesen, két szent 
kezével fojtotta bele a Csele-patak szennyesen 
habzó vizébe Lajost, a gyaurok királyát” (544.).

A historia rerum gestarum soha nem azonos 
a res gestae-vel. Historia rerum gestarum tulaj
donképpen nem is létezik. A história ennek 
a nem létező historia rerum gestarumnak a 
szimulációja. Nemhogy nem tartja fenn: 
eredendően elmosni és kioltani igyekszik 
historia rerum gestarum és fabula belső oppo-

zícióját. (John Lukacsnak innen nézve nem 
nagyon lehet igaza. A jövőben nem a re
gény fog mindenestül beleolvadni a törté
netírásba. Hanem a történetírás a regény
be. Talán már meg is tette.)

„Mert fu, felhő, fény mind szabadon kó>szál. Sza
badon kószál a láthatatlan szél, mely remegő levél
től, hajfürttől, bokorágtól látható mégis. Szabad a 
kő, a tűz.”2S

A história és a természet (eddig az önazo
nosság, a nyelvhez való viszony és a hozzá
férhetőség szempontjaival indokolt) szem- 
beállíthatóságának újabb oka a természeti 
létezők alapvetően szabad volta. A rögzített 
és a mozgó létezők egyaránt szabadok, rá
adásul pedig az, amely közülük egyébként 
láthatatlan lenne (s ez részben visszakap
csolja a gondolatmenetet az eddig megha
tározó lét-valóság-látszat-szálhoz, részben 
képileg megelőlegezi a nyelv később fel
bukkanó problematikáját) más természeti 
létezők (levél, hajfürt, bokorág) által mégis 
képes megjeleníteni, láttatni magát. (Az 
embernek csak a haja tisztán természeti lé
tező.) A kérdés már csak az, hogy tulajdon
képpen mitől is szabadok olyan nagyon a 
természet jelenségei.

„Csak az ember nyugtalankodik folyvást. 0  nem 
szabad. 0  csak oda lép, ahova szabad neki lépni. 
Oda megy, ahová engedik neki menni, históriából 
egy másik históriába.”

Természet és história eddig fejtegetett, 
több módon is indokolt oppozíciója e pon
ton természet és ember viszonyára tevődik 
át. Ennek oka részben az, hogy az eddig 
tárgyalt ellentét az emberben (az oppozíci- 
ós pár közös halmazában) kioltódik, rész
ben pedig az, hogy ember és história köl
csönösen feltételezik egymást, egymás nél
kül elképzelhetetlenek: aki históriát mond, 
embert is mond. (Gyors metaforával élve: 
Darvasi sohasem írna például öt egérről je
lentést.)

Az ember (a természeti létezőkkel szem
ben) folyvást nyugtalan, nem szabad, azt 
teszi, amit szabad, amit engednek neki. Az 
ember (a természeti létezőkkel szemben) 
nem kószál szabadon, sőt szűk mozgástere 
nem is a természetben lelhető fel. Az ember 
(az ősi székely viccet parafrazeálva) nem
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valami, hanem megy valahová (ha engedik 
neki): ,históriából egy másik históriába”.

Megkockáztatnám, hogy a „história” szó 
itt leginkább talán mégiscsak história3-at: a 
történetet jelenti, s hogy ez a rész itt tulaj
donképpen egy antropológiai érdekű fej
tegetés. Amely azt állítja, hogy az ember 
történetek által uralt lény. Miként a törté- 
netírásban27 saját életében is narratívák ál
tal értelmezi (és nem csupán akkor, amikor 
éppen emlékiratot ír!) a vele és általa meg
történteket, csakhogy, úgy tűnik, e narra
tívák apránként elúrhodnak, átveszik az 
uralmat felette, s lassanként teljes mérték
ben előírják neki, hogy mit tehet és mit 
nem.

Két cédulám tartozik ide. „Minden, ami 
van, ingyen van, az ember mégis alaposan meg
fizet érte. A sors például az a felhőcske, ami a szü
lőanyánk fölött lebeg, amíg ő kiáltozik, mert 
annyira fáj a születés. Amikor pedig az ember ki
bújik az anyja véres húsából és viszontag felkiált, 
a felhocske rögvest a szájába száll és a szívére te
lepszik. Ettől fogva van egy akarat őnála, és van 
o, csupaszon és porén, hogy ellenszegüljön mon
datnak, kinyilatkoztatásnak s olyan fabulának, 
mely ellenére tör. A z ember leginkább ellenkezés
ből van. Am ha nincs minek ellenszegülni, ha 
nem tudja a rendeltetést?! Ami az övé, csak a sor
sa által az övé!” (417.) „Vajon mi lenne más a 
história lényege, mint valamely életből beleszület
ni egy másik, mélyebb értelmű, gazdagabb és tá
gasabb létezésbe.” (426.)

Létezik tehát hatékony ellenkezés. A 
(mondatoknak, kinyilatkoztatásoknak, az 
ember ellenére törő fabuláknak) történe
teknek ellenük lehet szegülni. Mert egynél 
több van belőlük. S így lehet (valamikép
pen, bizonyos fokig, határok mentén) válo
gatni közöttük, választani közülük, váltani 
egyikről a másikra (mélyebb értelműre, 
gazdagabbra, tágasabbra). Ellenszegülni a 
történeteknek -  a történetek által. A histó
riának (az embernek) itt talán tényleg ez a 
lényege.

Be kell vallanom, nekem kifejezetten tet
szik, hogy a szöveg a történetekből való 
megszabadulás lehetségesnek tételezett tör
téneteként nem a történetektől való meg
szabadulás (végső, apokaliptikus) történe
tét jelöli meg, hanem (mindig folytatható) 
sokszorozásukét. Szerintem (nem balossá-

gában, nem modernségében) kifejezetten 
szép, hogy e szöveg szerint a megszabadulás 
esélye nem a történeteken való kívülkerülés- 
ben, hanem a történetek váltogatásában rej
tőzik.

De: tulajdonképpen honnan is jönnek 
ezek az (egyként invektív, ezért egymás el
len kijátszható)28 narratívák?

„Vegyük például annak a névtelen német polgár
nak a levelét, aki 1541-ben körmöli papirosra, 
hogy Nagy Szulejmán Buda bevétele után nyolc
van gazdagon öltözött foglyot földaraboltat, csak 
hogy a kisfiát elszórakoztassa. Amiként ez az állítás 
nem igaz, úgy igaz mégis.”

Ha nem tévedek, a forrás, amelynek rész
letét az elbeszélő a história példájaként idé
zi, valóban létezik. Egy magyarországi né
met polgár 1541 őszén ugyanis valóban azt 
írta általunk pontosan már nem azonosít
ható Sigismund nevű barátjának, hogy 
„ [n Nyolcvan fölfegyverzett és jól öltözött foglyot a 
török zsarnok parancsára, hogy vele levő kisfiát 
vidáman szórakoztassák, levetkőztettek és felda- 
raboltak”.29 Ez a mondat tehát ebben az ér
telmezésben história: egy szűkszavúan el
mondott történet, méghozzá ríkatós, ame
lyet az elbeszélő itt röviden újramond és új
raolvas. Szerinte ez a mondat, mint példa
szerű história, elsősorban állítás, rövid hír
adás egy eseményről, amely azonban (mert 
bár „nem igaz, úgy igaz mégis”) maga nem 
eleme a historia rerum gestarum és a fabula 
között fennálló oppozíciónak, az ellentétet 
önmagában hordozza.

Ez nemcsak azt mutatja, hogy az elbeszé
lő olvasóként is az eseményre van fixálva 
(a históriát egy esemény állításaként fogja 
fel), hanem azt is, hogy egy história olvasó
jaként historia rerum gestarum és fabula op- 
pozícióját sem külső, sem belső szem
benállásként nem tartja fenn.

Ha ezt a magatartást elfogadjuk köve
tendő olvasási mintának, akkor a történeti 
események megtörténtét állító históriák ol
vasása közben a híradás és a fikció közötti 
(meglehetősen nehezen végrehajtható) kü
lönbségtételt anélkül kell fenntartanunk, 
hogy közben szembeállítást képeznénk. 
Nem tudom, szisztematizálható-e egy ilyen 
olvasásmód. A már idézett mondat („ [a] Fé
nyesarcú Padisah személyesen, két szent kezével
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fojtotta bele a Csele-patak szennyesen habzó vi
zébe Lajost, a gyaurok királyát” [544.]) szerin
tem mindenesetre elég szépen csillog eb
ben a fényben.

És hát tekinthetjük a német polgár mon
datát olvasó mondatot -  receptnek is. Végy 
egy nagyon durva eseményt („Nagy Szulej- 
mán Buda bevétele után nyolcvan gazdagon öl
tözött foglyot földaraboltat”), állítsd bele egy 
ríkató kistörténetbe („csak hogy a kisfiát elszó
rakoztassa”), és beszéld el valamiféle forrás
ra hivatkozva („Vegyük például annak a név
telen német polgárnak a levelét, aki 1541-ben 
körmöli papirosra, hogy”).

Sylvester Jánosnak az inventio magyarítá
sára (éppen) 1541-ben adott javaslata („le- 
lís”) azért tűnik egyre szebbnek, mert eb
ben a kontextusban egyre inkább képes 
egyszerre jelenteni azt, hogy (mint a histó
riamondó) rálel, meg azt, hogy (mint a fa
bulamondó) kitalál.

„így van az ember a históriával is. Ha szabad len
ne, nem kellene neki. De az ember nem szabad. Hát 
néha úgy tesz, mint aki mégiscsak az. Szórakozik. 
Mulat. Játszik a könnyeivel. Megríkat másokat. 
Magát siratja.”

Az eddigiek után a história itt már teljesen 
nyilvánvaló módon egyszerre jelenti (az ál
talában fiktívnek elgondolt) történetet és 
(az általában igaz híradásnak elgondolt) 
történelmet. A szabad embernek nincs 
(nem lenne) sem története, sem történel
me. De az ember nem szabad. Am a histó
ria, ami a szereplő ember számára maga a 
rabság, az alkotó ember számára majdnem 
a szabadság. A históriaalkotás a szabadság 
szimulációja.30 Históriát mondani annyi, 
mint a megszabadulás katarzisára vágyva 
múlatni az időt. Az olvasandó könyvmutat
vány ezért könnymutatványos legenda.

„Máskülönben hagyomány az is, hogy úgy sírunk, 
mint dédapánk. Olyanok a könnyeink, mint az 
övéi. Arcunkat éppúgy temetjük a tenyerünkbe, és 
mi is azt gondoljuk, hogy az az igazi könny, ami
kor a szív sír a szem tükrén át. Ez a mi igazi örök
ségünk. ”

Úgy tűnik, a „hagyomány az is” itt három 
dolgot is jelenthet. 1. „Hagyományosan úgy 
szoktuk gondolni, hogy...”; 2. „Az örökség
nek az is része, hogy...”; 3. „A hagyomány

örökítésének egyik módja az, hogy...” Ráadá
sul egy fontos szövegrész egyben is láttatja 
e három jelentést. „Ok ketten, Pilinger Ferike 
és Rudica rokonok. Vérei ok egymásnak, mert aki 
egyszer is utazik a könnymutatványosok szeke
rén, legyen bár élő vagy halott, mindig sorstár
sára ismer a szertelenül kanyargó földi törté
netekben. Ok is tudják a rokonság tényét. Tudják, 
hogy nemcsak a vér adja a rokonságot, hanem a 
történetek mélyében munkálkodó sorsszerűség, 
mely erre is és arra is porciózik. Hát nem mind
egy, hová tartanak a történetek? [...] Aki utazott 
a könnymutatványosok szekerén, tudja, miről be
szélünk. A ki meg nem utazott, annak hiába is 
mondjuk.” (154.) Ebben a szisztémában 
nem a rokonnak van joga az örökségre, ha
nem az öröklés avat rokonná. A hagyo
mány csak az örökítés és öröklés: az olvasás 
játékába beszállók számára lesz rokonító 
örökséggé.

Amilyen például a könny. Mégpedig „az 
az igazi könny, amikor a szív sír a szem tükrén 
át”. Ennyiben ez a rész talán nyelvelméleti 
fejtegetésként is olvasható. Amely szerint a 
nyelv egy olyan tükörfelület, amely akkor 
működik tökéletesen, amikor át lehet rajta 
préselni a legbelsőbb, legmélyebb tartal
makat is. A tétel, hogy ez lenne a mi igazi 
örökségünk, akár igaz is lehet: a magyar 
irodalom történetét tekintve talán tényleg 
ezen eszközjellegű nyelvhasználat hagyomá
nya a legerősebb.

A regény nyelvhasználati gyakorlata 
azonban nem ezt vallja magáénak. Ach
med Bamapidsche és David Mendelson 
párbeszéde („- Kérdezhetek-e, uram? [...] -  
Csak ha nem használod a nyelved, zsidó. -  Én a 
szavaimat használom, uram. [...] -  Nem inkább 
a szavak téged, zsidó?” [328-329.]), a szegedi 
pákász, Balina nyelvhasználata („Olyan me
séket és legendákat tud, melyek elhangzása után 
mindig változik valamennyit a világ” [410.]), 
valamint Jozef Bezdán hazugságot elkerül
ni igyekvő fogadott, örökös némaságának 
halk, de az igaz-hazug oppozíció lebontá
sán felettébb hatékonyan munkálkodó 
narrátori kritikája („Ha úgy vesszük, Jozef 
Bezdánnak igaza volt. Legfeljebb azon érdemes 
eltűnődni, mennyivel értékesebb dolog az igazság 
a hazugságnál, amikor az igaz és a hamis az élet 
alakításában közösen, úgymond vállt vállnak 
vetve ténykednek, és nem is igen lehetnek meg



Figyelő • 1587

egymás nélkül” [452.]) pedig teljesen expli
citté teszik az eszközjellegű nyelvhasználat 
hagyományának kritikáját.

„Ezért mondjuk azt, hogy a könnymutatványosok
ról akkor is tudnánk, ha egyetlen szó sem hangzott 
volna róluk. Ha jajkiáltás helyett is csak az össze
szorított fogak csikorgását hallanánk az idő szín
padáról. Akkor is tudnánk róluk, ha egyetlen pa
pírdarabka, fosszília, kódex, évkönyv, memoár, 
napló, útleírás, de még egyetlen gondolat nem adott 
volna hírt a működésükről.”

Tradíció és nyelv kérdése e ponton szoro
san összefonódik. A szöveg szerint a múlt 
és a jelen közötti közvetítéshez nem feltét
lenül szükséges a szó. Közvetítő funkciójá
ban a fogcsikorgás azért ugyanolyan beszé
des, mint a jajkiáltás, mert minden közvetít, 
ami interpretálható. Az írásban rögzített for
rások közé ezért ékelődhet be teljesen 
problémátlanul az („írásos”, de rögzíthe- 
tetlen) gondolat és a (rögzült, de nem írásos) 
fosszília. John Lukacsnak e ponton igazat 
adhatunk: a történelem itt tényleg több, 
mint lejegyzett múlt. Vannak az írásos for
rásokkal információt hordozó erejük te
kintetében egyenrangú, de időbeli hatósu
garukban és maradandóságukban azoknál 
jobb híradások is. Maga az örökség: az örök
lődés és a hagyomány a legjobb híradás. A ge
netika és a tradíció nyelvei. A természet és a his
tória nyelvei. Amiknek épp csak hangot és 
arcot kell adni megszületésünk -  vagy egy 
regény méretű prosopopoeia31 által.

Egy ilyen narrato-genetikában vizsgálva 
szerintem belátható a (talán sokak számára 
irritáló) többes szám első személyű elbeszé
lő szükségessége.

„Jól van. A tanúkat tehát meghallgatjuk. De nem 
a bizonyság kedvéért. Csak hogy a kedvünk növe
kedjék. ”

Hát hogyne hallgatnánk meg a tanúkat, 
gondolhatnánk, hiszen az elmúlt esemé
nyekről szóló szöveg mindig, kivétel nél
kül, szükségszerűen, definíció szerint csak 
és kizárólag tanúvallomások alapján íród- 
hatik.32 Tanú nélkül nincs história.

Az viszont még az eddigiek után is meg
lepő némiképp, hogy a meghallgatás oka 
és célja nem a bizonyosság elérése. A tanú
ság problematikájával foglalkozó egyik leg-

fontosabb elméleti szöveg33 a bizonyosság 
előállításának módozatai között az empíri
át, a logikát és a titokra és felelősségre épü
lő tanúságot sorolja fel. A tanúszerep kife
jezetten a bizonyosság kitermelésére jött 
létre. Ez a regény azzal, hogy leveszi a bi
zonyosság felelősségének terhét a tanú vál
láról, alapvető visszaélést követ el vele szem
ben. És a nyelvvel szemben is. Azzal, hogy 
eloldja a forrásokat a titokhordozás felelős
ségétől, végképp eloldja a nyelvet a közlő 
funkciótól -  s vannak, akik szerint épp ez 
az abusus az irodalom lényege. (Ezért 
mondtam az elején, hogy a mai szövegek 
nem forrásminőségükben, forrásértékük 
miatt, hanem elsősorban nyelvi struktúrá
ikban gyönyörködve, nyelvüket nyelvként 
juttatva szóhoz, tehát irodalomként olvassák 
és teremtik újra a régi magyar szövegeket.)

A tanúknak a bizonyosság terhétől való 
nyíltan is tematizált mentesítése néha kife
jezetten kegyetlen szcénákban történik 
meg. Ez a kegyetlenség lehet az iróniáé („S 
hogy milyen nagyok és híresek voltak a Szalókok, 
arra legyen tanú a felhőtlen ég, a végtelen kékből 
akármi kiolvasható” [110.]), lehet a kínvalla
tásé (amikor Bahaj, a kutyafejű tatár Já- 
nosy György kapitányt vallatja -  „Titkodat 
elárulod!” -, csak a legdurvább eszköz, a 
szar vezet eredményre, ám a titok csak egy 
hosszú káromkodássorozat [125-128.]), de 
lehet a csonkításé is: mint például amikor 
Pilinger Ferenc elveszíti a szerszámát. A he
réit is. (Az anatómiai pontosság kedvéért: 
„ Ahol eddig magamagát markolhatta, most sem
mi sincsen. Eltűntek a combjai közül a herék, 
nem lengedezik a combok között a csámpás bőr
zacskó. Hüvelyknyi hús maradt a szőrbozótban! 
Kacagtató, csecsemőfasznak is kicsi nyúlvány, 
hogy a húgylé azért kicsoroghasson.” [421.]) 
Márpedig ha „unus testis nullus testis”, akkor 
egy se -  még kevesebb. Testvérünk, Pilin- 
ger Ferike csak akkor mehet át egyik tör
ténetből egy másik történetbe, csak akkor 
születhet bele egy másik, mélyebb értelmű, 
gazdagabb és tágasabb létezésbe, amikor 
már elveszítette a heréit, amikor alkalmat
lanná válik a (bizonyosságtermelő) tanú
ságtételre. Ekkor lesz belőle (tanú-latlan) 
könny mutatványos.

Mindezt talán úgy is lehet mondani, 
hogy elsősorban tulajdonképpen a bizo-
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nyitás retorikájának radikális megváltozá
sáról van itt szó. Ha mind ez ideig a múltról 
való beszéd érvrendszere alapvetően a 
nem művészi bizonyitékok (probationes 
inartificiales) rendszerére, ezen belül kitün
tetetten a tanúk meghallgatására, kinvalla- 
tással kicsikart vallomásokra és az esküre 
(testes, tormenta, iusiurandum) épült, akkor 
itt az érvelés súlypontja áttevődik a művé
szi bizonyitékok (probationes artificiales) 
rendszerére, azon belül elsősorban is az ér
vekre (argumenta), ezek közül pedig arra, 
amelyik abból meriti bizonyitóerejét, hogy 
a tárgyalt ügy adott pontjának bizonyos vol
tában (sokkal inkább a közös arc és hang, 
mint a közös hagyományok miatt) mindkét 
fél (elbeszélő és olvasó) megegyezik (meg
egyezni kénytelen).35

A források tanúságtétele immár nem 
szolgálja a bizonyosságot. Pontosabban: 
nem a bizonyosságot szolgálja. Hanem az 
„énekszerző víg kedv” növekedését, a histó
riamondó kedv folyamatos táplálását csu
pán.

Hát igen. így könnyű. Mondhatnánk -  s 
ha ezt mondjuk, lehet, hogy nem tévedünk 
nagyot. És talán akkor sem, ha (végezetül 
újra egy gyors metaforával élve) azt is 
mondjuk, hogy valakinek mindezt azért 
alighanem tényleg gondolnia kellett ahhoz, 
hogy éppen egy ilyen könyv születhessék 
meg.
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Szilasi László

II

Ál h is t ó r ia i  l e g e n d á r iu m , m in t
REGÉNYSZIMULAKRUM

Darvasi László első regénye, noha magával 
ragadó fantáziaáradásról és lenyűgöző nyelvi 
leleményről árulkodik -  mégsem regény. 
Pontosabban nem a számunkra megszokott 
értelemben az. Hiszen túl a közhelyes belá
táson, miszerint a hagyományos műfaji fel
osztások a kortárs irodalomban manapság 
rendre csődöt mondanak, s így átgondolás- 
ra-átértelmezésre szorulnak, tehát túl a köte
les műfaji kötetlenségen, A KÖNNYMUTATVÁ
NYOSOK LEGENDÁJA a magyar prózahagyo
mány egyik igencsak erőteljes vonulatát szó
laltatja meg: a modern regényformát meg
előző -  bár inkább a megszakítottság, sem
mint a folytonosság jegyében megelőző -  re
torikus szépprózát, amely Darvasinál ugyan
akkor a regény álcáját ölti magára. Azon be
lül a történelmi regény álcáját, amelynek íve 
nagyjából Buda 1541-es török általi elfogla
lása és 1686-os visszafoglalása között feszül.

Eszerint regényíró szerzőnk nem is any- 
nyira epikus, mint inkább retorikus vénával, 
úgynevezett szónoki naturával rendelkezne? 
Minek köszönhetően regénye is inkább a szó
noklatszervezés, semmint a történetgombo- 
lyítás eszközeivel élne? Vagyis olyan szöveg
teljesítménnyel állnánk szemben, amelynek 
többszálú cselekményvezetése rafináltan ön
magába kunkorodó kört formál, s így legin
kább egyfajta lekerekített szónoki teljesít
ményként, szokatlan alapossággal és terjen- 
gősséggel kidolgozott retorikus beszédként 
értékelhető? olyan hosszan kitartott csábító 
szirénhangként, amely magával ragadó tör
ténetet szimulál?... S ha eleddig engedtem is 
a csábításnak, s szinte egyazon hőfokon olvas
tam és élveztem Darvasi regényének mind az 
ötszázhetvenhat oldalát, azaz önfeledten ben
ne éltem a szimulált történetben, most arra 
vállalkozom, hogy az önfeledtségből fakadó 
érdeklődéstől sarkallva a szimulált törté
netiség retorikus felépítettségét s egyúttal ta
lán aláaknázottságát vegyem szemügyre és 
fontolóra. Azonban a regényforma szónokias 
aláaknázottsága valójában olyan mélyebb kö
tődésről árulkodik, amely a modern epikus 
próza retorikus előzményeire (pl. a XVII. sz.-i
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erdélyi emlékiratírókra), a történeti létező
ként értett irodalom dinamikus jelenségére 
hívja fel a kortárs olvasó figyelmét, vagyis -  
a szónoki beszéd alapvállalásait kivételesen 
magas színvonalon teljesítve -  egyszerre az 
irodalom történetére tanít (docere), az iroda
lom olvasására buzdít (movere) és az irodalom 
esztétikai tapasztalatának jegyében gyönyör
ködtet (delectare).

A KÖNNYMUTATVÁNYOSOK LEGENDÁJÁ-nak 
aprólékosan kidolgozott (elocutio) szövegfelü
letén nem is annyira a feltalált (inventio) és el
rendezett (dispositio) dolgok bősége (copia re
rum) felől kap teret a nyelv bősége (copia ver- 
borum), mint inkább a nyelvi bőség árasztja 
magából a dologi bőséget, azaz talál témát, 
teremt világot és szimulál történetet -  hang
súlyosan a retorikai szövegesemény önelvű 
mozzanatai mentén, mintegy metaforikusan 
regényszerűvé dúsítva önmagát. A szövegtér
be emelt motívumok rendre ismétlődnek, és 
mind újabbakkal bővülnek, miáltal Darvasi 
munkája jórészt olyan retorikai alakzatok 
nyomán szerveződik, mint például a repetitio, 
a variatio vagy az amplificatio. Lássunk néhány 
példát: „Számolnak a litván és az ukrán pa
rasztok is, mind nehezebb ujjakkal tologatják a 
fénytelen garasokat... [...] Számolnak a litván és 
az ukrán parasztok, van-e még pénz... [...] Az
tán egy gyönyörű napon nem számolnak többé 
az ukrán és a litván parasztok.” (Kiemelések 
-  B. S.) „Lesz is égzengés és földindulás nyomban. 
Mintha százezer elveszett kisgyermek sírna a vi
lágverem mélyéből. Mintha egyetlen vak macska- 
kölyök nyüszítene egy zsák mélyén. Mintha az ég 
dobogó szívét ütnék...” (Kiemelések -  B. S.)

Miközben Darvasi a könnymutatványosok 
legendáján dolgozik, oly módon teszi azt 
anyagszerűvé-szövegszerűvé, hogy a történet 
nyelvi közege esetenként tisztán önmagát 
reprezentálja, önmagát ékesíti -  teszem azt a 
kommentált történelmi esemény járulékos, 
ám annál kifejezőbb részleteinek öncélú hal
mozásával: „Erdélyt török és tatár hordák dúlják, 
ráadásul a harcosok komoran vigyorognak a pusz
títás közben.” (Kiemelés -  B. S.) Vagy éppen a 
főbb szereplőket övező (egyszerre dologi és 
retorikai értelemben vett) figurák ötletszerű, 
ámde szervesen lendületes szaporításával: „A 
magyar kapitány tűnődik, mit akar tőle a kutyafe
jű. Erősen megkötözik, bűzös szalmára lökik, és úgy 
őrzik, hogy tíz, de mégis inkább tizenegy tatár 
harcos üli körbe.” (Kiemelés -  B. S.) A felhal

mozott részletek olykor rövidke anekdotá
vá, elidőző gyönyörködésre sarkalló fikciós 
exemplummá erősödnek, például: „A tatár neve 
Iszmail. Azt beszélik, a Kán támaszkodó könyöke 
ezen a gazdag, de elátkozott vidéken. Azt is beszé
lik, hogy Szegedtől Belgrádig mindössze egyetlen 
fűszál nem tudta a nevét, melyet a nagyúr szemé
lyesen keresett meg, és a földdel együtt falt fel, ami
ből az nőni merészelt.”

A mű keretét Darvasi Mészöly Miklós irán
ti tiszteletnyilvánítása jelenti -  formálisan az 
ajánlással, nyitásában hangütésével, szöveg
szervezésében a felvett hang kitartó hordozá
sával, zárásában pedig nevesített utalással az 
idős pályatárs Kumria rác apácáról szóló An 
n o  (Al b u m k é p  a  r é g i id ő k b ő l ) című alkotá
sára. A tisztelgés, az imitatio retorikai fogása 
a szövegtörténés során azonban látványosan 
átvált a példaképpel való versengés, az aemu- 
latio Veterum retorikai aktivitásába (amelynek 
tárgya lehet például Mészöly Vo l t  EGYSZER 
EGY Kö ZÉP-Eu r ÓPA című, összegyűjtött elbe
szélésekből álló kváziregénye), csak hogy a 
nagyívű prózavállalkozás végül újfent a stí
luskövető fejet hajtás gesztusává szelídüljön: 
„Szelíd, de határozott hangon szóltak minékünk, és 
arra figyelmeztettek bennünket, hogy gondoljunk 
Kumrina [sic!] rác apácára.” Az imitatio-aemula- 
tio dinamikus szövegtengelye végső soron a 
Mészöly nevével fémjelezhető kortárs próza 
életben tartását, értelmező továbbgondolását 
és továbbírását célozza, miközben témavá
lasztásában és nyelviségében -  nem utolsó
sorban a Mészöly-próza határozott javaslata 
s egyúttal még be nem váltott ígérete nyo
mán -  a magyar régmúltba kalauzol minket.

A versengve tisztelgő kereten belül kétirá
nyú szövegterjeszkedésre lehetünk figyelme
sek, amennyiben Darvasi jellegzetes észjárása 
és retorikai készsége a szimulált regénytér ho
rizontális és vertikális tengelyeinek metszésében 
működik. Szerzőnk munkája egyfelől a test 
és a lélek, az érzéki és az érzéken túli feszült
ségében, továbbá más hasonló kettősségek 
mentén, pontosabban azok figuratív-fikciós 
meghaladásának irányába terjeszkedik, pél
dául a tekintet spirituális természetének és a 
galamb fizikális létezőségének metaforikus 
együttmozgatásával: „Am a következő pillanat
ban Diamont tekintetéből galamb röppen ki. S a 
madár nekiszáll a bársonyos falnak, sikoltva csap
kod, ide-oda ütődik, szárnyát és testét töri. Már 
vérzik is! Hiszen nem is vérzik, inkább spriccel a
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vér a vergődő testből...” Másfelől a kétpólusos 
mondat- és gondolatszerkezetek -  többnyire 
chiasmus szerű -  geometrikus kiegyenlítettsé
ge a sokszínű és sokrétegű világ töményen 
érzéki tapasztalatát hordozza, például az élet 
egyidejű szépségének és kínjának közhelyes 
tudását retorikusan megjelenítő passzusban, 
amely mellesleg az első mondat érzéki-érzé
ken túli vertikális tengelye mentén („halálos 
háló” -  „szövevényes gondolat”) dinamizálja a 
két pólus feszültségében megnyíló második 
mondat horizontális játékterét: „...Jozef Bez- 
dánnal nem érdemes ujjat húzni! Gondolatainak 
szövevényes, halálos hálójával pillanatok alatt beke
ríti a mézkereskedőt. S míg az akarata egyik felével 
arra hoz millió példát, hogy az élet csodálatos, más
felől azt erősíti ugyancsak milliónyi bizonyítékkal, 
hogy az élet nyomor, kín és szenvedés völgye.”

A kétirányú szövegépítkezés teszi lehetővé 
egyébként a Darvasi-próza tematikus közhe
lyeinek retorikus megokolását és kidolgozá
sát, jelesül a szexuális cselekedetek részletező 
magasztalását, valamint a halálnemek és a 
kínzási-kivégzési szertartások geometrikusan 
kiegyenlített megjelenítését. Az első témához 
lásd a bolgár lányok lába között megnyíló tes
ti élmény kozmikus világtapasztalattá nagyí
tását: „Ha valaki [...] a lábukat finoman széjjel
vonva a combok találkozásába tekint, az a szeren
csés bizony láthatja ott egymással ölelkezni a világ 
végét és a világ kezdetét.” Vagy nézzük továbbá 
az alapvetően (fizikailag) horizontálisan szer
veződő testi örömök lényegi (lelki-szellemi) 
értelmezésének vertikális kiterjesztését: „Mert 
amióta Achmet rátalál a lány gondolatára, azóta 
minden este küldi az alvó Diamonthoz a sajátját, 
és olyan örömöt okoz neki, hogy a leány a gyönyö- 
Tőségtől borzadva riad a hárem éji hálótermében, 
hogy aztán a fekhelye mellé készített gyapjúkendőcs- 
kével percekig itassa öléből a tűrhetetlenül forró 
lucskot. ” S hogy miként fogannak Darvasi sze
rint teszem azt a bolgár kurvák? Természete
sen nem a spermának nevezett testi váladék
ból, hanem „a rettenetes Bogdan Hmel pillantá
sától”. A halálozási, kínzási és kivégzési eljá
rások kompozíciós értékére pedig álljon pél
daként Abdurrahman budai pasa kémeinek 
végzete: „Csakhamar hozzák a megcsonkított ké
meket. Mivel nem csak alkalmatlanná váltak, de 
szégyent is hoztak az urukra, egymást kell megfoj
taniuk, s egyszerre kell meghalniuk.”

De szintúgy igényesen retorizált geomet
riával büszkélkedhet például Zrínyi Miklós

álomrejtvénye, amely egyébként a legdur
vább testi jelenségek, sőt szükségletek Darva- 
si-féle spirituális felmagasztalásáról is árulko
dik: „ Azt álmodta, hogy a német császár és a török 
szultán egymás mellett székelnek. Olyan közel, hogy 
érinthetik a másikat. A szarukból pedig kígyók let
tek. Aztán a császár és a szultán egymás ülepét tö- 
rölgették nevetgélve.” Vagy vehetjük példának 
az átokformulák egyszerre horizontális és 
vertikális irányú s ezáltal kvázi-világteremtő 
kompozíciós dinamizmusát: „Először csak egy
mást káromolják, aztán a földet, amin állnak, s 
azt az eget, ami kéket bocsát a homlokukra.” (Ki
emelések -  B. S.) Sőt A KÖNNYMUTATVÁNYO
SOK LEGENDÁ-jának retorikus önmozgása oly
kor már-már tisztán öncélú szövegjátékká, 
egyfajta önmagát variálva tovatükröző meta
forikus egyensúlyozgatássá, a szerző nyelvi 
kompetenciájának mondatszaporító fitogta- 
tásává válik, például: „A holló a Rudica nevű 
szolgálólány énekére vár. S miután Rudica eléne
kelte azt a dalt, amelyet ha Havasalföldön dúdol
nak, Moldvában hangzik szebben, de ha Moldvá
ban szól, Havasalföldön kellemesebb az emberi fül
nek, a madár az udvar porába ejti a nehéz kulcsot, 
s tovarepül.” (Miként Darvasi mondatai is to- 
vairamlanak az újabb és újabb szövegvariáci
ók, az újabb és újabb metaforikus természetű 
stílusjátékok irányába.) Ám ha Rudicát, Ru
dica énekét, Moldvát, Havasalföldet, a hollót 
és a kulcsot nem a szimulált regényidőben és 
-térben létező dolgokként és személyekként, 
hanem a szónoki beszédmód idő- és térbeli 
figuráiként, azaz trópusokként olvassuk, to
vábbá és következésképpen nem az epikus- 
ság, hanem a retorikusság szempontjait moz
gósítva értelmezzük őket -  nos akkor máris 
közelebb kerülhetünk a regényt szimuláló 
Darvasi-próza titkához.

„Az úr [Absolon Demeter] sokszor elnézi Pi- 
linger Ferike nagy, bozontos fejét. Néha megragad 
egy rakoncátlan tincset, s a fiú fejbőrétől eltépi. Az
tán magához int egy szolgát, belerúg, majd kegyes 
intéssel dolgára bocsátja...” Magyarán meg
mondva: „ Absolon úr olyan az udvarházában, 
mint az Isten. [...] Kiszámíthatatlan, sorsok és tör
ténetek tudója és parancsolója. Ámde mindenekelőtt 
az a megszokhatatlan, ahogyan él. Bölcsessége dur
va és kíméletlen. Hibái szépek. Tévedései megejtő- 
ek, szeretete terhes, szenvedélyes és önző. [...] Egy
szóval Absolon Demeter úr olyan, mint a sors.” Ab- 
solon Demeter retorikusan felduzzasztott alak
ja a Darvasi-mű egészének miniatűr szöveg
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tükre. A dolgokkal és személyekkel bánás ve
retes aggállyal koreografált önkénye, amely 
a nagyúr viselkedését jellemzi, egyúttal utal 
a nyelvvel bánás lenyűgözően megkompo
nált önkényére, amely viszont szerzőnk saját
ja. Akinek tehát retorikusan kifejtett túlkapá
sai, nyelvi szertelenségei, metaforikusan sta- 
fírozott „hibái szépek”, „tévedései megejtöek, sze
retnie terhes, szenvedélyes és önző”. „Egyszóval” 
szerzőnk „olyan, mint a sors”. Ha szeszélyes 
kedve úgy diktálja, majd kétoldalas kitérőt 
(digressiót) nyit a női és a férfiúi segglik ter
mészetéről, még azelőtt, hogy Absolon nagy
úr repülő ürülékét szemügyre venné.

Ez mind-mind rendben is van, ámde: „Kik 
a könnymutatványosok?” A türelmetlen olvasót 
kínzó kérdés -  anélkül, hogy egyértelmű vá
laszhoz vezetne -  kitartóan végigvonul a mű 
egészén. Noha megnyugtatóan nem tisztázó
dik az öt könnymutatványos szerepe, valaho
gyan mégiscsak körülöttük szerveződik a szö
veg. Epikai (ok-okozati összefüggésekre fi- 
gyelmező) érdekeltséggel és elvárással ugyan 
megragadhatatlanok, retorikailag (szövegön- 
elvűségükben) viszont jócskán kidolgozottak: 
az egyikük törött tükröt sír, a másikuk mézet 
könnyez, a harmadik szeméből gyöngysze
mek patakzanak, a negyedikük jeget perget 
látószervéből, az ötödik pedig vért zokog. A 
szimulált történet során minduntalan felbuk
kannak -  és sírnak. Anélkül azonban, hogy 
értelmeznék a konkrét helyzetet és saját sze
repüket, önmaguk mirevalóságát. Anélkül 
tehát, hogy elárulnák, miért is sírnak, és mi
ért is sírnak öten ötféleképpen. Pusztán vá
ratlanul megjelennek könnymintázatú szeke
rükön, és szépen-lassan -  könnyesen-retori- 
kusan gyönyörködtető mutatványaik köze
pette -  kijelölik a főbb szereplőket: a busa fe
jű  kurucot, Pilinger Ferencet, aki elveszített 
férfiúi szerszámát kutatja, a „pimaszul mosolygó 
bolgár gyermeket”, Vaszilka Drajant, a leírhatat
lan szépségű világkémet, Jozef Bezdánt, a ró- 
karavaszságú zsidó kereskedőt, David Men- 
delsont, az utolsó budai török helytartót, Ab- 
durrahmant, és még sok más figurát a recse
gő hangú törpe Pep Velemirtől a szarral be
mázolt képű Jánosy György kapitányig. A lát
ványos seregszemle során azonban továbbra 
is megválaszolatlan marad a kérdés: „Kik a 
könnymutatványosok?” Az egyértelmű válasz
adás helyett Darvasi inkább metaforikusan el

játszadozik a kérdéssel, azaz folyamatosan el
odázza a könnymutatványosok rejtélyének 
megoldását, mint például az alábbi fordula- 
tosan retorikus futamban:

„Szó, ami szó, öt gazdag és kívánatos úr.
Kiváltképp szépek.
Roppant előkelőek.
Azok a csudát!
Ha jobban szemügyre veszi őket az ember, inkább 

valamilyen művészkompániára lehet gondolni...”
Az egyértelmű válasz retorikus visszatartá

sa eszerint a könnymutatványosok legendáját 
övező rejtély metaforikus életben tartását 
gyümölcsözi. S ez a visszatartottság-kitartott- 
ság lenne egyúttal a Darvasi-féle retorikus 
széppróza lényege is: a szövegtér aprólékos 
kidolgozása (a szerző részéről) és élvező el- 
időzés a szövegtérben (az olvasó részéről). Az 
öt könnymutatványoshoz hasonló furcsa 
szerzetek, mindmegannyi szónoki trópus, 
bonyolított sorsfonadékán keresztül -  amely
nek szöveggyeplőjét a meglehetős nyelvi 
készséggel megáldott, továbbá nyelvi gesztu
saiban meglehetősen önkényes szerző tartja 
kézben -, tehát a figuratív módon bonyolított 
szövegáttételeken keresztül jelenhet csak 
meg a legenda voltaképpeni közege, a XVI. 
és XVII. századi magyar történelem, így pél
dául Buda 1686-os visszafoglalása: „És akkor 
a gyönyörű, hideg Della és a rút, de meleg szívű 
és reménnyel eltelt Pep Velemir kézen fogva meg
indul, s néhány óra múlva besétálnak a budai ost
rom kellős közepébe.”

Darvasi László álhistóriai legendáriuma a 
modern regényformát megelőző régi magyar 
retorikus próza hagyományát eleveníti fel 
(amely Bornemisza Péter „olvasó tanulságul” 
szánt prédikációs köteteitől egészen Mikes 
Kelemen fiktív leveles gyűjteményéig húzó
dik). Miként azt a közelmúltban -  Mészöly 
Miklós nagyigényű próbálkozásait leszámítva 
-  Láng Zsolt is megtette a Be s t iÁRIUM 
Transsylva n iae  első kötetében. A magyar 
nyelvű széppróza korai jelenségei -  miként 
Darvasi mondatai -  jórészt az esztétikai ta
pasztalatra ösztökélő fabulák, exemplumok és 
illustratiók mentén szerveződnek, minek kö
szönhetően hangsúlyosan retorikai beágya- 
zottságú szépirodalmi szövegteljesítmények
ként értelmezhetjük őket. így szólnak hoz
zánk, miként mi is így szólíthatjuk meg őket. 
Ahogyan azt Darvasi teszi A kÖNNYMUTATVÁ-
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NYOSOK LEGENDÁJÁ-ban, amely tehát nem is 
annyira epikus természetű regény -  mely for
ma igazából talán csak Kemény Zsigmonddal 
kezdett nagykorúvá válni -, mint inkább a 
modern történelmi regényformát felforga
tó, retorikusan szerveződő szépirodalmi szö
vegesemény -  mely forma ráadásul a könny
mutatványos kompánia történetében meg
idézett kor irodalmiságát is feleleveníti. Azaz
hogy hangsúlyosan újraértelmezi, s ennek 
legfőbb nyertese a saját elfeledett hagyomá
nyával látványos keretek között szembesülő 
kortárs magyar széppróza.

Ugyanakkor nemcsak a kortárs irodalom 
tehet szert ön- és hagyományismeretre Dar- 
vasi regénye segítségével, de maga Darvasi is, 
mint méltó nehézségekkel küzdő szerzői al
kat, megtalálhatja, sőt megválthatja magát a 
több évszázadnyi hagyománytörténésre visz- 
szatekintő retorikus széppróza formájában. 
Hiszen Darvasi nem csupán szétzilálja a tör
ténelmi regényformát, de egyenesen olyan 
áltörténelmi álregényt ír, amely tulajdonkép
pen saját szerzői alkatának retorikusan álcá
zott s egyúttal paradox módon feltárt ön
megjelenítését nyújtja. Lássunk hát befejezé
sül egy rövidke példát arra, miként válik le
hetővé Darvasinál az eredendően (értsd: in
nen ered a jelentős szépirodalom) problema
tikus szerzői alkat megváltása a retorikus for
mában.

Hallottam olyan véleményeket, miszerint 
a Darvasi-művek beszélői vagy szereplői 
minduntalan a saját férfiúi nemi szervükkel 
(„a farkukkal”) vannak elfoglalva. Ám ezt a 
rosszindulatúan feltételezett, azaz galádul a 
szerzőre vonatkoztatott pszichológiai terhelt
séget szépírónk látványosan feloldja a „szek- 
szamantáját” először elveszítő, majd megtaláló 
„nagy és bozontos fejű” Pilinger Ferenc retori
kusan bonyolított álhistóriájában. S így -  me
rész túlzással -  a szerző egyfajta írásterápiá
járól is beszélhetünk, amely ugyanakkor iz
galmas olvasmányélményt nyújt. A modern 
szerzői szubjektum dinamikus önértelmezése 
a modern regényformát megelőző irodalmi- 
ságba mártózik, mintegy megtisztító fürdőt 
vesz, s egy füst alatt felpezsdíti a kortárs szép
prózát is. S mi más volna ez a gesztus, ha 
nem a valóban nagy formátumú irodalom 
egyik legfőbb ismérve?

Bazsányi Sándor

SZOKATLAN ÉS SZOMORÚ 
KÖTET

Vajda András: Költészet és retorika. Tanulmányok 
Sajtó alá rendezte Korompay H. János 
és Vajda Lőrinc
Universitas, 1998. 500 oldal, ár nincs feltüntetve

Ez a könyv szokatlan és szomorú körülmé
nyek között állt össze és jelent meg. Vajda 
András korai halála után egyik fia, Vajda Lő
rinc és egyik pályatársa, Korompay H. János 
gyűjtötték össze a publikációkat és kézirato
kat. S elolvasása után az első, kivédhetetlenül 
megfogalmazódó ítélet, hogy bármennyire 
tudós könyv, keletkezése végül még tudo
mányát is messzemenőkig meghatározza. 
Vajda a hetvenes évek elején kezdte pályáját 
viszonylag kedvező konstellációban, amikor a 
szaktudományos gondolkozás már némileg 
szabadabb volt, és a belépő nemzedék leg
jobbjai még valamiféle csoportot is alkottak, 
szerencsésen inspirálva egymást elméletek és 
módszerek felfedezésére; valóban, többen 
közülük ma a magyar tudományos élet veze
tő egyéniségei. Akkoriban még úgy is látsz
hatott, hogy e csoporton belül Vajda András 
a legeredetibb tehetség, és ezt a hajdani be
nyomást a könyv nem hazudtolja meg. Min
den lényeges írása nagy és különösen érzé
keny tudásról tanúskodik -  de a legtöbbjük 
már önmagában is, az életmű egésze pedig 
félreérthetetlenül kielégítetlenül hagy, mert 
nem ju t el elképzelései és gondolatai teljes 
kidolgozásához. A nevezetes elemzéskötet 
után, amelyben a csoport többé-kevésbé kö
zös tájékozódással a strukturalizmus és az an
golszász szemiotika akkor betörő kategóriái 
segítségével törekedett újra meghatározni, 
miért problematikus Arany lírájának a helye, 
sőt az értéke is, Vajda András nem csupán sa
ját témáit kezdte keresni (mint ahogy a töb
biek is), hanem e témák jegyében akkoriban 
Magyarországon kevéssé számon tartott el
méleteket és módszereket is felfedezett ma
gának, hamar bizonyságot téve autonóm 
szelleméről és egyszersmind hamar el is kü
lönülve közvetlen pályatársaitól. Négy-öt 
éven keresztül láthatóan sokfelé tájékozódott 
és sokfélére készült, az idézett Arany-tanul
mány mellett írt Descartes-ról, Petőfiről,


