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AZ IRODALOM HARMADIK DIMENZIÓJA 

JEGYZETEK EGY CRITIQUE GËNÉTIQUE-HEZ 

„Ma elégedjenek meg az alant követ-
kezőkkel, és viseljék el az én gene-
tikus fejlődésemet." 

J. W. Goethe 

Az irodalmi szövegek hatásáról és befogadásáról szóló vita 
mellettt a legutóbbi évtizedben egyre észrevehetőbbé vált a 
műalkotások teljesítményeivel kapcsolatos vizsgálódás. Több 
rétegű fejlődésről van itt szó: szociológiai vagy nyelvészeti jel-
legű kezdeményezések (Macheray, Pecheux), vagy olyan fára-
dozások mellett, hogy a kapcsolatteremtés elméletének alap-
elveit irodalmi teljesítményekre alkalmazzák (Bürger, Warne-
ken) az esztétika területén a poïézisra (jellegre) irányuló vizs-
gálatok is akadnak történelmi (Jauss) vagy filozófiai (Passeron) 
tájolódással. Bizonyára tanulságos lenne utánajárni e külön-
böző állásfoglalások ismeretelméleti és ideológiai jelentősé-
gének, de ahhoz külön búvárkodásra volna szükség. Ehelyett 
engem csak az a közös valami foglalkoztat, ami ezeket a mun-
kákat egymással összekapcsolja. Hangsúlyozottan elméleti cél-
kitűzésükben kétségtelenül benne van: az irodalmi teljesít-
ménynek valami általános érvényű modelljére törekszenek, az 
esztétikai tevékenység mibenléte teljességgel vita tárgyává vá-
lik, és sok szerző azon fáradozik, hogy egzisztenciális mélysé-
geiig kimerítse azt. 

Másképp jár el a critique génétique, amit itt francia nevével 
mutatok be, hogy elkerüljek minden összetévesztést avval a 
„genetikus poétikával", amelyhez a német szellemtörténet 
W. Dilthey óta ragaszkodik. Ha annak a pszichológiai beállí-
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tottságú tannak az volt a becsvágya, hogy ,,a költő lelkében 
lezajló művelet alapján magyarázza meg a költészet mibenlé-
tét"1 , úgy a critique génétique empirikusan dolgozik egy 
konkrét tárgyon - a szöveg létrejöttének kéziratos tanúságain 
— és elsősorban egy sereg szinte archeológiai eljárással rekonst-
ruálja a ténylegesen megvizsgálandó írásművelet sokféleségét. 
Ily módon lépésről lépésre közeledik az egyszerre egyszerű és 
zavarbaejtő kérdéshez, amit T. S. Coleridge már a 19. század 
elején megfogalmazott: „Mit csinálok, ha verset írok? " 

Rögtön szögezzük le, hogy az irodalomtörténet máig se tud 
kielégítő feleletet adni erre a kérdésre. Ez nyilván azon múlik, 
hogy sokkal később kezdett el törődni vele, mint maguk a 
költők. Az írók tudatos fejtegetései az írás folyamatáról a 
modern kor kezdetét jelentik és máig jellemzik is azt. Cole-
ridge kérdése újra felbukkan a német romantikában, Novalistól 
Fr. Schlegelig, A.Poe-t ugyanúgy foglalkoztatja mint 
G. Flaubert-t, Pl. Veléryt mint T. S. Eliot-t, Majakovszkijt 
mint Aragont, a jelenkorban pedig olyan egymástól különböző 
szerzők kapták föl, mint F. Ponge, Heinrich Boll vagy Christa 
Wolf. Az ő adalékaikból jöhetne létre a critique génétique leg-
szebb és legfontosabb könyve. Mivel magyarázható hát, hogy 
az irodalomtörténet a maga részéről olyan későn, igazában 
csak a legutóbbi évtizedben botlott bele az írás problemati-
kájába? 2 Csak visszatekintve válik ez ma érthetővé. Az utolsó 
évek tapasztalata bebizonyította, hogy az írásművelet vizsgá-
lata három előfeltételhez van kötve, amelyek valóban csak a 
legújabb korban teljesültek egyenlő mértékben. 

Az első közülük tisztára materiális természetű. Aki a költő 
műhelyét meg akarja szemlélni, annak először be kell odajut-
nia. De az írás bizonyítékait, a munkanyersanyagokat és kézi-

' Zygmunt Lempicki: Zum Problem der Begründung einer reinen 
Poetik. In: Poetica, 1971. N"IV 3. 380. 

2 Az „írás" („Schrift") szót az „écriture" megfelelőjeként próbálom 
használni: tehát mint minden szöveget létrehozó folyamat megjelölését. 
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ratokat csak a modern korban gyűjtötték és őrizték meg mód-
szeresen. A 19. században felébredő nemzeti öntudat fedezte 
föl a nemzeti írásbeliség tanúbizonyságait, állította őket a 
klasszikus ókoréi mellé és nyitotta meg a nagy archívumok 
kapuit az újkori kéziratok előtt. Persze ezek az irodalom 
tudomány számára egy évszázadon át alig voltak használha-
tóbbak, mint a Linné korabeli préselt növények óriási gyűjte-
ményei. Csak századunk második felében jött létre az az épp-
annyira elméleti mint technikai felkészültség, amely lehetővé 
teszi az állomány értékesítését és új életre kelti könyvtáraink 
elsüllyedt kincseit. 

Ez a fejlődés Németországból és Oroszországból, ahol az 
első irodalmi archívumok keletkeztek. Franciaországba vezet 
minket, ahol a kritika először fordult a szövegteljesítmény kér-
déseihez. és avval az irodalomtudomány számára is új dimen-
ziót tárt föl. Lz az új orientáció a nouvelle critique-ben találja 
meg elméleti hátterét, ami a hatvanas években lépett színre és 
amit az irodalmi művel mint szöveggel, azaz mint egy szerkeze-
tére és működésére (funkciójára) nézve elemezhető tárggyal 
való beható foglalkozás tett ismertté. Bizonyára szükségtelen 
utalni annak az iskolának a helyzetére, amely részben tárgyunk 
köztulajdona lett. De idővel ennek a korlátai is láthatóvá vál-
tak. Azok a szerkezeti modellek, amelyeket elsősorban a nyelv-
tudománynak köszönhet, kizárólag zárt módszerekre alkal-
mazhatók. úgy hogy a clôture du texte-et a kutatás egyik köve-
telményévé kellett tenni. De evvel a szöveg szükségszerűen 
éppúgy elválik keletkezésének, mint hatásának történetétől. 
Megjegyzendő, hogy a műnek ezt a leszűkítését - hogy szerke-
zetébe zárt legyen mint a kristály a maga kristály-jegecébe . 
elsőnek éppen az írók kérdőjelezték meg. Aragon fl.es inci-
pits). Hlsa Triolet (La mise en mors). Francis Ponge (l.a fa-
brique du pré) már a hatvanas évek végén megalapítják műveik-
kel a Les sentiers de la création, azaz Az alkotás útjai c. soroza-
tot. amely az írást mint szöveget produkáló műveletet próbálja 
értelmezni, létrejöttének dinamikáját igyekszik beláthatóvá 
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tenni. A strukturalizmus merev figuráit itt mozdítják meg, a 
szöveget történeti folyamatában itt ragadják meg első alkalom-
mal. A hetvenes évek kezdetére olyan teoretikusok mint pl. 
R. Barthes is a tisztán formális kritériumok kibővítésére törek-
szenek, hogy azután a mű külső (kultúrtörténeti) és belső 
(genetikus) történetét vonják be szemlélődésük körébe. A 
kutatás számára persze csak akkor válik igazán termékennyé ez 
a módszeres fejlődés, amikor egy sor technológiai újítás lehe-
tővé teszi a kéziratos anyag hatékony fölértékelését és evvel a 
critique génétique-et empirikusan biztosított alaphoz segíti 
hozzá. Ez végül is egyúttal a szellem- és természettudományok 
együttműködésének az eredménye is. 

Szükség van technikai eszközök alkalmazására, mert a pusz-
ta szem a kéziratban inkább csak ,,a koncepció halotti maszk-
ját" látja meg: a költő munkája itt örökre megmerevedettnek, a 
mozdulatlanságba széttöredezettnek látszik. Tehát az írást elő-
ször újra azzá kell tennünk, ami az a valóságban : egy időbeli tér-
ben lejátszódó műveletté. Ami pedig azt jelenti, hogy rekonst-
ruálni kell a genetikus folyamatok kronológiáját, az írott szö-
veget vissza kell változtatni egy — a szemünk láttára lezajló — 
írásfolyamattá. Ha ez sikerül, akkor a critique génétique úgy 
működik, mint Wells időgépe, amely egy századokkal előbbi 
esemény kortársaivá tesz bennünket. Ehhez a mozgás újfajta 
filológiájának eszközeire van szüksége, amely laboratóriumi 
eljárások felkészültségével fog hozzá a dologhoz. A szöveghor-
dozók és az írásanyagok vizsgálatainak, az írásmód és változá-
sai automatikus elemzésének kell hozzájárulniuk a munkafo-
lyamatok és munkaszakaszok azonosításához, osztályozásához 
és keletkezéséhez, és evvel a keletkezés történetét kell lemásol-
niuk. Persze evvel még nem zárultak le az előzetes vizsgálatok. 
A szöveg in statu nascendi sokszor olyan számos és sokfélekép-
pen kapcsolódó változást mutat föl, hogy az az olvasó számára 
áttekinthetetlen, összefogására és elrendezésére ezért megfe-
lelő adatfeldolgozó eljárás szükséges. És csak az előmunkála-
tok eme hosszú láncolatának a végén, amelyek még csak vizsgá-
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lataikat teszik lehetővé és egyúttal kivonják őket az interpre-
tátori önkény alól, mondhatja el magáról a kritikus: „Búzasze-
meket számláltam, hogy végül embereket lássak élni." 

De hát hogyan is fest az a világ, amely ily módon a szövegek 
tükrén túl jön létre? Még csak kevés metszetet ismerünk belő-
le: azok a művek, amelyeknek a keletkezését kikutatták, máig 
csak egészen csekély részét képezik az irodalmi teljesítmények-
nek. Bizonyára óvakodni kellene attól, hogy az első bepillantá-
sokat, amelyeket a mű harmadik dimenziójába telt kirándulá-
sokon nyerhettünk, az írás valamilyen elméletére általánosít-
suk. Mégis máris nyilvánvaló, hogy még ezek a csekély betekin-
tések is kérdésessé teszik az elméleti felfogásoknak egy egész 
sorát, amelyeken a mai kutatás több területen is nyugszik. 
Evvel magyarázható annak az áttekintésnek ellentmondásos 
jellege is, amire a következőkben törekedni szeretnék. Egyszer-
re túlságosan terjedelmes, mert az érintett kutatási területek -
irodalomtörténet, kultúrszociológia, költészettan, nyelvészet — 
szélesen tagozódó mezőnyt határoznak meg, és túlságosan elég-
telen is, mert az eddig elért eredményeknek csak töredékes 
jellege van. 

„Aki keletkezésének módját kitalálja, az megadta a köl-
tészet teljes történetének a lehetőségét." 

Novalis 

Az irodalomtörténet ismert területén a critique génétique 
sohasem sejtett összefüggésekre vet fényt és megmutatja, hogy 
az írás története nem azonos az írott művek történetével. Egy 
irodalomtörténetileg értelmetlennek látszó kérdés: mi kapcsol-
ja össze Friedrich Schiller műveit Zoláéival vagy Martin du 
Gard-éival — nagyon is lényegesnek bizonyul, amint az írás 
tényéről van szó. Ez már a kéziratos leletek summás ábrázolá-
sakor is megvilágosodik. 

A Demetriushoz készült hátrahagyott munkákban pl. Schil-
ler egy első alapfogalmazványból indult ki — „Általánosság-
ban" - , amelyben a dráma történelmi keretét és hordozó erőit 
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vázolta föl. Egy második munkafolyamatban aztán a cselek-
ményt körvonalazta és nyolc főepizódra tagolta. Majd az 
„érdekes részletek" följegyzése következik, amelyeket különö-
sen gondosan kell kidolgozni és azután egy kommentár a kon-
cepció hatékonyságáról. ,.A darab ellen föl lehet hozni (. . .)" 
— ..A darab mellett szól (. . .)".' Utána következik az összes 
„Jelenetek a Demctriusból" fölsorolása, amelyeknek a taital-
ma a költő előtt már készen áll. és amelyek alapot szolgáltat-
nak a darab végleges tervéhez. Csak azután kezdődik meg a 
tulajdonképpeni írásművelet, amelyben az író minden jelenetet 
először prózában dolgoz ki. azután írja át versformába. Magá-
tól értetődő volna ezeknek a fokozatoknak mindegyikét 
egyenként bemutatnom és megvizsgálnom, de itt most nem az 
a dolgom. Vizsgálódásom számára az eljárás nyilvánvalóan 
kényszerű menete a döntő. A leírtaknak minden űj átdolgozása 
ugyanazt a menetet reprodukálja, a bevezető konceptustól 
kezdve a különböző terveken és tagolásokon át a prózai szöve-
gig és annak kötött beszédbe való lezáró áttételéig. Kétségkívül 
az írásnak egy belső törvényszerűsége jut itt kifejezésre, amely 
jól fölismerhetően jellemez egy bizonyos munkamódszert. Jel-
lemző a fokozatosan tagolt levezetés, amelyben minden foko-
zat tudatos programozás tárgya és közben reflexív kifejlet is; 
ezért a következőkben „programozott írás"-nak szeretném 
jelölni. 

Nos. az ember nem lepődik meg különösen, hogy egy olyan 
tudatos esztétika korában, mint a német klasszicizmusé volt. és 
egy annyira színpadi hatásra törekvő költőnél mint Friedrich 
Schiller ilyenféle munkaformákra bukkan. Föltűnik ellenben, 
hogy megváltoztathatjuk a kort, országot és műfajt és mégis 
lényegükben hasonló működési eljárásokat találunk. Zola 
l. 'assomoir-)ához a dokumentumokban rögtön egy első vázlat-
tal van dolgunk — ,,L'ébauche" —. amelyben a szerző egy 
magán beszéd ben kommentálja szándékát: Veszem Gervaise-t 

'Goethe- und Sehillcrarehiv Weimar, Schiller Nachlals 1. a. 
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Párizsban, huszonkét éves korában (1850-ben) és követem 
1869-ig. ( . . . ) Átvezetem minden elképzelhető kritikus helyze-
ten és minden gyalázaton. Végül egy tragédiában megölöm."4 

Jegyzetek következnek, amelyekben anyagot hord össze az 
„ébauche" kidolgozásához, aztán egy terv az epizódok darabos 
tagolásával, amelyet sokszorosan átdolgoz, és amely végül egy 
részletezett programmá fejlődik. Csak utána kezdődhetik meg 
az írás művelete. Ennél a példánál is be kell érnem egy summás 
összefoglalással. Magától értetődik, hogy pontosabb vizsgálat 
néhány eltéiést fedezne föl a két lelet között, amelyeknek 
érdemes volna utánajárni egy összehasonlító költészettan kere-
tei között. De ehelyett egyedül az a döntő, hogy a „progra-
mozott írás" formája egészen kétségtelenül újra megtalálható a 
legkülönbözőbb irodalomtörténeti kategóriákon belül. Egy 
további ugrás a történelmen át, ezúttal a naturalizmustól a 
huszadik századig szintén igazolja ezt a tapasztalatot. A har-
mincas években ugyanezeket az eljárásokat találjuk meg ismét 
annak a kornak nagy francia regényében, Roger Martin du 
Gard ТЫЬаиИ-)АЪт. Az ehhez a műhöz tartozó terjedelmes 
anyag megint a munkafokozatoknak ugyanazt a menetét 
mutatja, kezdve az első összefoglalással — itt , , n o y a u " - n a k 

jelölve - , a kivitelezés jegyzetein, azoknak egy pontosan kifej-
lesztett tervek sorozatában való tagolásán keresztül a munka 
végső stádiumáig — egy megszerkesztett szöveg megfogal-
mazásáig/ 

A „programozott írás'" előfordulása a jelenig követhető, 
csakhogy itt már korszerű eszközt használ. H.von Doderer 
vagy H. Böll mindketten falitáblákon dolgoznak kicserélhető 
lapocskákkal és M. Frisch, akinek az ilyesfajta segédeszköz épí-
tészi foglalkozásából eredően megszokott, a következőképpen 
írja le eljárását: „Egy első alapvázlat ( . . . ) , aztán a megnagyob-

* Henri Mitterand: Rhétorique génétique. Etude dune image dans 
,. Germinal'. La Pensée, № 215. Paris, 1980. 47. 

* Bibliothèque Nationale. Paris, fonds Martin du Gard, 1 3 - 6 6 . 



614 Forum 

bított építési tervek pontos méretekkel és pontos anyagfelhasz-
nálással (. . .)".6 Ez a metafora-használat túlnő a csak magán-
használatra valón és más írók is egészen hasonlóan alkalmaz-
zák. A. Andersch így magyaráz: 

„Mieló'tt hozzáfogok egy regényhez, kidolgozok egy nagyon pontos 
cselekményvázlatot, a szereplő személyek listáját - tervek alakjában, 
éppúgy, ahogyan egy építész készíti el egy ház tervrajzát, amit meg-
épí t" 1 

De ugyanakkor más kortársak megfordítva kétségbe vonják 
ezt a képet. „Az építészeti metafora nem fogadható el feltétel 
nélkül" - íija J. Gracq, aki számára az írás nem megszerkesz-
tődik, hanem „egy űrt tölt ki". Aragon pedig Bracque híres 
szövegére hivatkozik: 

„Ha festeni kezdek, úgy rémlik nekem, hogy a képem a másik 
oldalon van és csak a vászon fehér pora takarja el. Csak ezt a port kell 
letörölnöm (. . . ) . Ha aztán minden meg van tisztítva, készen van a 
kép is.'" 

Itt az esztétikai teljesítménynek nyilvánvalóan valami egészen 
másfajta formája mutatkozik meg. Ezt, ellentétben az elsővel, 
„immanens írás"-nak lehetne nevezni, habár az immanencia 
(bennfoglaltság) fogalma nekem csak feltételesen tetszik. Mégis 
fontos, hogy az írásnak ez a módja is mindig újra fölbukkan a 
kéziratokban is, az írók vallomásaiban is. „Ha pontos tervet 
készítek egy könyvhöz", - mondja H. E. Nossak - „biztosan 
nem írom már meg. Minek is, unalmas volna." És olyan külön-
böző szerzők mint Breton vagy Aragon Franciaországban, 
M. Walser és U. Johnson Németországban, egybehangzóan ab-
ból az első mondatból festik le a szöveg kibontakozását, amely 
közvetlenül az öntudatukban jön létre, nem kíván semmiféle 

'Horst Bienek: Werkstattgespräche mit Schriftstellern. München, 
Hanser-Verlag, 1969. 32. 

7 Ibid., 149. 
'Aragon: Les incipit. Paris, 1969. 129.; Aragon ezt az ábrázolást a 

költő munkamódszerével hasonlítja össze. 
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stratégiai megfontolásokat vagy tervező koncepciókat, ha-
nem rögtön megindítja a megnyilatkozások és szóképződmé-
nyek láncolatát. Kézirataik csakugyan olyan munkáról tesznek 
tanúbizonyságot, amely nem ismer sem jegyzeteket sem ter-
veket, hanem kezdettől fogva egy szöveg elkészítésére összpon-
tosítja figyelmét. Az írásnak ezt a formáját is végig nyomon 
lehet követni az irodalomtörténeten keresztül — és akár vissza-
menőlegesen is: Bretontól Valéryig, Valérytól Heinéig és ez 
utóbbitól bizonyára Goethéig is; — röviden —, a jelentől a 
klasszicizmusig terjedő széles térségben jóformán párhuza-
mosan halad egymással a programozott és immanens írás. 

Evvel magátólértetődően nem állítottuk azt, hogy az írás-
nak csak két egymással ellentétes formája van. A kéziratos 
leletek, akárcsak az írók saját kommentátjai különböző köz-
bülső fokozatokat árulnak el e között a két alapforma között. 
De ezeknek a teljes bemutatása, bármilyen tanulságos lenne is 
a keletkezési műveletnek ez a tipológiája, szétfeszítené ennek a 
munkának kereteit. Engem itt most csak az a tény érdekel, 
hogy az írásban valami specifikus, egyedülálló törvényszerűség 
ismerhető fel, hogy története más szerkezeteket mutat, mint a 
művek története. Evvel persze még nincs valami légüres térbe 
száműzve-, éppen ellenkezőleg, a jövőben rendkívül érdekes 
lesz kikutatni a kultúrtörténethez való viszonyát. Máris szem-
beötlő, hogy az a kommentár, amely a 19. században az írást 
körülfonja, rendszerint leméri a működés hatékonyságát és a 
közönség reakcióját is. A jelenben viszont az írás elmélkedik 
saját keletkezéséről, mikor olyan szerzőknél, mint F. Ponge 
vagy A. Schmidt önmagát tekinti tárgyának. Evvel kétségtele-
nül a korról tesz tanúvallomást. Csak éppen a maga módján 
teszi ezt, miközben kinyilvánítja az író álláspontját. A mű- és 
írástörténet valamilyen összehasonlító vizsgálata lehetővé teszi 
ezért, hogy sztereoszkópos eljárással egyformán megfigyelhető 
legyen az individuális alkotóerő és a kollektív kultúra közötti 
viszony. Ez a gondolatmenet az irodalomtörténetitől már egy 
ideológiai kérdéskörhöz vezet el bennünket, tudniillik a szö-

7 Irodalomtörténet 1984/3 
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veggenetikának ahhoz a nézőpontjához, amelyet Franciaor-
szágban sociogénétique-nek neveznek. 

, A történészek leírják a tényeket, a költők megteremtik őket." 
Arisztotelész 

Egy mű nem jön létre sem egyedül a magátólértetődés 
folyamatából, sem a nyelvnek önmagával folytatott zavartalan 
dialógusából. Ebbe a párbeszédbe mindig benyomulnak „han-
gok a háttérből" (Foucault), elképzelések és kényszerek a szo-
ciális közegből. Hatásuk különböző utakon nyomozható ki az 
írásban. 

Az első az írás társadalmi feltételeihez vezet, akár érintke-
zési szabályokról van szó — mint esetleg az írónak közönsé-
géhez való viszonyában - vagy szervezeti beavatkozásokról -
mint valamilyen cenzúra különféle formáinál. így tudta pl. 
M. Werner Heinének az Augsburger Allgemeine Zeitung szá-
mára írt munkáin a 19. századi sajtócenzúra hatásait megvizs-
gálni.9 Közben sikerült lemásolnia a cenzúrától függő közlési 
eljárások keletkezését, amelyek lassanként a publicisztikai 
retotika valamilyen módszerévé fejlődnek, annak sajátos 
metaforáival, paraboláival és idézeteivel. Itt valamilyen politi-
kai kényszer lényegül bele az írásba és ugyanakkor el is vegyül 
vele; az írás módozatait valami külső akadály formálja át, amin 
azonban azok egyidejűleg saját hatékonyságukat is kipróbál-
ják. Ezen túl Heine kézirataiban jól megfigyelhető egy írásfo-
lyamatnak egy meghatározott olvasókörhöz való alkalmazko-
dása. Ez az eset különösen a Lutetia kétszeres földolgozásánál 
áll fenn, ahol az egyik felfogást a német, a másikat a francia 
közönség számára szerkesztette meg. Egy átfogó elemzésben, 
amire itt csak utalhatok, M. Werner a kéziratos anyag külön-
böző szempontjait - korvonatkozások, a bíráló álláspontja, 

9 Michael Werner: La dialectique de la censure. In: Écriture et Soci-
été. Paris, Editions du C. N. R. S. (megjelenik 1984.) 
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jellemző nyelvi jegyek - a két munka ellentétes összehasonlítá-
sával ábrázolja.10 Meghökkentő eközben az a felismerés, hogy 
számos történeti vagy nyelvi eltérés ellenére az írás tulajdon-
képpeni közlése egy bizonyos „célközönség" számára való 
alkalmazási eljárástól még semmiképpen sem változik meg. Az 
eddigi empirikus eredmények teljesen egybehangzóan utalnak 
arra, hogy az írás reagál a szociális feltételekre, létrejötte azon-
ban aligha vezethető le azokból — legalábbis amennyiben nem 
valami triviális irodalomról van szó. Az írás autonómiája aligha-
nem nagyobb, mint eddig különböző elméleti kezdetek föltéte-
lezték és az „olvasói esztétika" modelljeit Németországban, a 
„genetikus kényszereket" Franciaországban talán ebből a szem-
szögből felül kell vizsgálni. 

Más irányba vezet a műveltségi minták megfigyelése és 
azoknak írásban való feldolgozása. Ilyenfajta vizsgálatokat 
különösen Zola kéziratai alapján végeztek, így pl. aL'assomoir 
szövegtörténetének H. Mitterand mintaszerű fejtegetésében. A 
regény programadó tárgya Zola számára „a munkások világa" 
és a lényeges elemeket ennek ábrázolásához a korabeli művelt-
ségi sablonból veszi, amely Pierre Larousse Grand Dictionnaire 
Universel du XIX. Siècle művében példamutató összefoglalást 
tartalmaz. Amit ott számbavesznek — a munkások nyomorát, 
műveletlenségét, alkoholtól és prostitúciótól való veszélyezte-
tettségét — Zola fölveszi korai Jegyzeteibe: „Az egyre mé-
lyebbre süllyedő párizsi munkás belső tragikuma: a környezet 
és a kocsma sajnálatraméltó befolyása."11 Ezek a közkeletű 
elképzelések a következő munkafolyamatokban — Tervek, 
Vázlatok - is megmaradnak, de tartalmuk lassanként megvál-
tozik. Egyrészt főként attól, hogy bár maga a környezetrajz 

1 0 Michael Werner: Heines französische Bearbeitung der ..Lutetiä' 
und das Problem des Zielpublikums. In: Cahier Heine. Paris, 1983. 

1 1 Henri Mitterand: Programme et préconstruit génétique: le dossier 
de ,,L'assomoiiJ'. In: Essais de critique génétique. Paris, 1979. 
193-226 . 

7* 
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konvencionális marad, funkciója teljesen újszerű: a francia 
regényben itt jelenik meg „a munkások világa" először nem az 
ábrázolás peremén, hanem a középpontjában. A festői indáza-
tokból a regény tulajdonképpeni tárgya lett. Ez a megváltozott 
szemlélet megfelel Zola programszerű elhatározásának, de a 
munka folyamán ez a program is lassú és előre nem látott 
átalakuláson megy át. A munkás alakja egyre nagyobb helyet 
foglal el és az ábrázolás objektumából fokozatosan a cselek-
mény szubjektumává (tárgyából alanyává) fejlődik. Az eredeti 
műveltség-minta fölismerhető marad és lehetővé teszi az 
„egyetértés terének" (Duchet) fennmaradását a szerző és ol-
vasó között, amelyben lehetséges az érintkezés. De az ideoló-
giai beállítás lényegesen megváltozott. A munkásnyomor már 
nem az elbeszélés festői vagy visszataszító háttere többé, nem 
is utal már „az alsóbb osztályok nevelésének" liberális klisé-
jére.1 2 A munkás lesz az igazi regényhős és a proletariátus lép 
föl társadalmi mozgatóerőként. 

A regény keletkezése mindkét impulzust fölismerhetővé 
teszi, amelyekből a munka kiindult és amelyek összekapcso-
lódnak benne: egy egykorú Doxa kollektív elképzeléseit és az 
író individuális szemrehányását. Ezen túl kimutatja, hogyan 
olvasztja össze a genetikus folyamat a két impulzust és formál-
ja át egy harmadikká: egy olyan művé, amelyben az újfajta 
közlés létrejön és kiegyenlítődik. Egy ilyen harmadiknak a lét-
rejötte a jele annak, hogy az írás nem egyedül társadalmi felté-
teleiből fejlődik ki. Az írásfolyamatot egyidejűleg mozgatják és 
vezetik ideológiai tartalmak, formális szerkezetek és elképzelé-
sek. Az írás dinamikája a szociális és esztétikai tényezők köl-
csönhatásából nő ki, amit a következőkben fogunk megvizs-
gálni. 

1 2 L. a 11-es jegyzetet. 
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„És mégis csak azt mondhatjuk, hogy egy művet, egy 
szellemet akkor ért meg az ember, ha rekonstruálni tudja 
a folyamatát és tagolódását." 

Fr. Schlegel 

A formák területén is az írás érvényeként hat a kollektív 
előny és individuális teljesítmény kölcsönössége. A szövegke-
letkezés folyamán a művészi eszközök rendelkezésre álló kész-
lete világosan előtérbe kerül - akárcsak egy műhöz vagy 
műben való alkalmazása és átalakulása. A legegyszerűbben elő-
adott irodalmi műfajoknál jól követhető ez a folyamat, és 
Heine kéziratai ehhez is bőséges anyagot szolgáltatnak. Egész 
különösen az egyik legősibb műfajra illik ez, rá főleg, a mesé-
re, amivel Heine kései munkásságában foglalkozik. Abból a 
korszakából valamennyi munkájára jellemző valami sajátságos 
ellentmondás. Egyfelől az írás mindig újra reprodukálja a mű-
faj hagyományos jegyeit: az állatvilágból vett metaforarend-
szert, a meghatározott szerkezetet a keretelbeszéléssel és er-
kölcsi mondanivalójával. Erről a folytatólagos jelzésrendszeré-
ről ismerhető fel a tanmese hagyományos formájában és funk-
ciójában; igazolódik a pedagógiai szándék és újra felhasználásra 
kerül a költő elképzelése szerint. De ugyanakkor valamilyen 
ellentétes tendencia, amely a műfaji vonások fölelevenítését 
célozza, rácáfol erre az állandó reprodukcióra. A didaktikus 
formát magánjellegű közlések szakítják meg, az állatszimbo-
likát valami torzítás ellenszenvessé idegeníti. Ha aztán végül 
ezek az ellentmondások hatásukban kiegyenlítődnek, akkor 
egyfajta egészen új költői forma jön létre, amely a mese műfa-
ját éppúgy továbbfejleszti, mint megváltoztatja. Ha nem ez az 
eset, akkor az ellentmondó impulzusok meghiúsítják a munkát 
és az írás félbeszakad anélkül, hogy elérte volna a szöveg fokát. 
A szándék és forma ilyen problematikája egyébként nemcsak a 
mese terén lép föl Heinénél; más munkáiban és különös módon 
a lírájában is fontos szerepet játszik. Ha a kézirat első megfo-
galmazásában nincs meg a megfelelés a közlés és a formai előz-
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mény között, akkor hosszadalmas munkafolyamat következik, 
amely csökönyösen tovább folytatódik mindaddig, míg meg-
oldást talál, vagy míg a költő szándéka csődöt nem mond a 
konfliktus miatt. Olyan fogalmak, mint „rosszul sikerült" vagy 
„befejezetlen" művek, amelyek eddig mint értékelések kevéssé 
voltak termékenyek az irodalomtudomány számára, a critique 
génétique-ben nagyon is hatásosak lehetnek, amennyiben fölis-
merhetővé tesznek — az írók között nagyon eltérő — folyama-
tokat, amelyek egy írásművelet hajótörése mögött rejlenek. 

Tanulságos más művekben is utánanézni ennek a problema-
tikának, különösen ott, ahol újra fölmerülnek az irodalmi mű-
faj kérdései. így M. Proustnál pl. a mű eredeti koncepciója az 
értekezés didaktikus formájához kötődött. A Contre Saint-
Beuve-ként közismertté vált első kéziratos vázlat a pozitivista 
esztétika programszerű cáfolataként fogalmazódott meg. De 
írás közben az elméleti fejtegetés dialógus formába csap át, ez 
pedig megint egyre jobban eltávolodik a pedagógiai párbeszéd-
től, míg végül csevegéssé válik „az elbeszélő" és a „mama" 
között. Ez az elbeszélő és személyes hangnemre való áttérés 
visszamenőleges folyamatot vált ki: az írás egy reggeli beszélge-
tés formáját adja a csevegésnek, visszaemlékezik egy megelőző 
éjszakára, korábbi éjszakák és további időszakok reminiszcen-
ciáit követi visszafelé a gyermekkori alvásig, és végü\Az eltűnt 
idő nyomában kezdetébe torkollik, ahol evvel a mondattal: 
„Sokáig korán feküdtem le" létrejön egy ismeretlen műfaj 
Incipit-je.13 A kézirat betekintést nyújt egy eljárásba, amely 
egy új esztétikáról szóló értekezésből a művészi próza új for-
máját teremti meg. Ugyanígy fölismerhetővé válik, hogy az 
átalakult műben az elméleti kezdet mégis hatékony marad: a 
szerkezetében, amelyről Proust azt mondja, hogy olyan szim-

1 3Vö.: Claudine Quämar: Autour de trois avant-textes de l'ouver-
ture de la ,,Recherche". In: Bulletin d'Informations Proustiennes. № 3. 
1976. és Bernard Brun: Le dormeur éveillé: genèse d'un roman de la 
mémoire. In: Études Prou .tiennes. № IV. Paris, Gallimard. 1982. 
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metrikusan tervezte meg, „mint egy katedrális építését" - és 
a kéziratok valóban azt igazolják, hogy a mű két alappillé-
rét, a regény kezdetét és végét egy időben dolgozták ki —, 
alakjaiban — az oktató Bergotte-ban például, akinek tanítása-
iban tovább él az eredeti értekezés —, végül funkciójában, 
amelyhez Proust azt a megjegyzést fűzi: „Ez dogmatikus mű." 
Az eredeti szándék az írásban feloldódik, mégpedig a szó ket-
tős értelmében: ezért csak benne tud újra kibontakozni is. 

Evvel inkább csak utaltunk Az eltűnt idők nyomában gene-
tikus értelmezésére, mintsem hogy kimerítettük volna. A mű-
faj egyedül a mű általános szerkezetére figyelmeztet bennün-
ket, de az írás a síkok sokféleségére hat és részleteiben is fel-
tátja a szöveg lényegét. Proustnál a keletkezés formális keretét 
ez a mondat határozza meg: az írás végtelen kiterjedésű mon-
datfüzérek burjánzási folyamatából fejlődik ki. Ez a tulajdon-
sága világosan elkülöníti a regényt korának más műveitől. 
Joyce-nál,akit annyiszor kapcsolatba hoznak Prousttal, a kéz-
irat egészen másfajta szerkezetet mutat. Az első vázlat betűk és 
szóképződmények halmazatából áll, mint amilyenek ezrével 
töltik meg a Finnegans Wake-hoz tartozó fogalmazványköte-
teket. Ezeket a szóképződményeket azután feliratokkal látja 
el, amelyek funkciójukra utalnak: a mű egyik alakjára vagy egy 
vezérmotívumára alkalmazandók. Az így feldolgozott nyelvi 
anyagot a következőkben oldalról oldalra és rétegről rétegre 
átviszi a fogalmazványból a kéziratba. Habár Proust és Joyce 
elbeszélései hasonló módon a jelen és a múlt, az álom és em-
lékezés viszonya körül keringenek, mégis egészen más anyagból 
vannak megformálva: egy mondatképző és egy szóalkotó nyelv 
között nem kisebb a különbség, mint a próza és vers között. 
És poétikai kérdéseken túl a critique génétique így vezet el 
minket a nyelvi funkciók problémáihoz. 
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„Egy tárgy rátalál a nevére is." 
R. Magritte 

A nyelv in statu nascendi hoz nyilvánosságra olyan tulaj-
donságokat, amelyek csak hiányosan ismertek és a rendelke-
zésre álló nyelvészeti modellekkel nem magyarázhatók meg ki-
elégítően. Más szavakkal: új ismereteket közvetít, amelyek a 
nyelv lényegéről és törvényszerűségeiről alkotott elképzelése-
inknél újragondolásra vagy legalábbis továbbgondolásra kész-
tetnek. Ez különösen a modern nyelvtudomány egy sereg el-
lentétes konceptusára vonatkozik. 

Vegyük először az „adó" — „vevő" ellentétességét, amely a 
kommunikációs elméletben mint a „beszélő" — „hallgató", 
vagy „író" - „olvasó" ellentétpálja ment át a nyelvészetbe. Az 
írás létrejöttében kölcsönhatások mutatkoznak, amelyek e két 
pólus közötti ellentétet időlegesen megszüntetik vagy viszony-
lagossá teszik. Az író olykor egyszerre író és olvasó: saját írásá-
nak átolvasása gyakran ad okot változtatásokra és a filológusok 
régóta tudják, hogy minden „campagne d'écriture", tehát a 
szöveg minden új feldolgozása mindig megfelel egy „campagne 
de lecture"-nek, az írott szöveg áttekintésének.14 Ezen túl úgy 
látszik, hogy magukat a primér írásműveleteket, amelyek köz-
vetlenül egy első munkamenetnél következnek be, későbbi szö-
vegrészletek irányíthatják. írni és olvasi: az írásban a megkü-
lönböztethetetlenségig föltételezik egymást és ez a folyamat 
jut kifejezésre Aragon híres mondatában: „én nem írok, én 
olvasok"-

Nem lehet nem észrevenni, hogy az írni és olvasni viszonya 
egyúttal a critique génétique-re is vonatkozik a maga sajátos 
eljárásaiban. Az írásműveletet, ami tulajdonképpeni tárgyát 
képezi, csak egy olvasásműveleten, a kézirat áttekintésén át 
lehet visszafordítani. Persze az olvasásnak egy különleges, csak-

1 4 V ö . : J.-L. Lebrave: Comment écrit-on. In: Domaine et objectifs 
die la recherchet cognitive. Nancy, 1982. 8 7 - 1 0 8 . 
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nem archeológiai formájáról van szó, amelyet technikai és filo-
lógiai ellenőrzések sokasága biztosít. A critique génétique még-
is olyan hipotézisekkel dolgozik egy kronológiai folyamat 
visszaállításánál vagy hiányzó szó- vagy mondatrészek kiegészí-
tésénél, amelyek tulajdonképpen a nyelvi teljesítmény terüle-
tén új felismeréseket tételeznek fel. Azok a kérdések, amelye-
ket a nyelvészethez intéz, egyúttal önmagának feltett kér-
dések is. 

Ez hasonlóan érvényes a nyelvtudomány egy második el-
lentétes modelljére: az „illetékesség" és „teljesítmény", egy 
kollektív nyelvi rendszer potenciális ismeretének és valami-
lyen individuális beszédaktuson keresztül való konkrét meg-
valósulásának ellentétességére. Ez az ellentét is, amely N. 
Chomsky óta uralkodó szerepet tölt be a nyelvészetben, az írá-
son keresztül válik kérdésessé. Ez már a legparányibb építő-
köveken, a lexikális anyagon is megmutatkozik. A Heine által 
híressé vált szókereszteződések - „famillionnár", „revolution-
närrisch", „konfiszierlich" (lefordíthatatlan játékos szóösszeté-
telek) és sok más — ellentmondanak a szóképzés szabályainak 
és egyúttal megfelelnek az érintkezéseinek, mivel közvetlenül 
megérthetőek : írás és költészet nincsenek itt valamilyen nyel-
ven kívüli térben, mégis a kölcsönhatás lehetőségére utalnak 
a „teljesítmény" és „illetékesség" között, a nyelvi médium 
plasztikusságára, az érintkezési folyamatok sokrétűségére.15 

így pl. B. A. Grésillon és J. L. Lebrave Heine prózai kéziratain 
bebizonyították, hogy a szövegkeletkezés folyamán csere megy 
végbe a közlésformák között, amiket eddig ellentéteseknek 
határoztak meg. Olyan mondatoknál áll fenn ez az eset, ame-
lyek — Benvénis szerint — a „kép" (objektivált közlés) és 
„kommentár"'(individualizált közlés) ellentétes kategóriáihoz 
tartoznak. De az írás folyamán egy és ugyanaz a közlés az 

1 5 Vö. : A. Grésillon: Le mot valise: régularités et irrégularités. 1983, 
doktori értekezés, Université Paris VIII., 640 p. 
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egyik kategóriából föltétlenül átléphet a másikba — és ez a 
felcserélődés maga is a közlés valamilyen eszközévé válhat.16 

Szükségképpen bármilyen töredékesek lehetnek is ezek a 
példák, mégis valamennyi egy közös kérdésfeltevésre utal: elég-
gé megérthető-e a nyelv dinamikája a jelenlegi nyelvészet ellen-
tétes modelljeivel? És ezen túl: felfogható-e egy individuális 
beszédaktus — tehát itt egy írásfolyamat — kizárólag mint egy 
felhalmozott nyelvrendszer aktivizálása? Ilyenfajta problé-
mák, amelyek a nyelvészetben a szövegteljesítmény terén jön-
nek létre, érintkeznek azokkal, amelyekkel az irodalomtörté-
netben és az esztétikában már találkoztunk. Evvel a critique 
génétique-nek egy paradox nézőpontját szólaltattuk meg. Az a 
feladata, hogy a költői eljárások sajátos lényegét keletkezésük 
szerteágazásaiban és eltéréseiben kinyomozza. Váratlan csak 
az, hogy közben olyan egészen általános fajtájú kérdésekre 
bukkan, amelyek a nyelv lényegét, a szociális és individuális 
valóság közti viszonyt érintik. A művészi szemlélet magasságai-
ból evvel visszazuhan a hétköznapi eljárások banalitásába. Le-
het ez üdvös zuhanás is, ha azokra az egyszerű és mégis olyan 
gyakran mellőzött tényekre emlékeztet bennünket, hogy az 
írásban az emberi cselekvés és élet ölt alakot. 

,Arról van szó, hogy fölkutassuk és kijelöljük a szel-
lem útjait, amelyeket eló're nem látható zsákutcák min-
dig megszakítanak, mágneses terek eltérítenek." 

J. Gracq 

Alighanem a dolog természetében rejlik, hogy az előző átte-
kintés összefoglalásának el kellett maradnia. De remélem, még-
is közvetített valamilyen képet a critique génétique területéről, 
ami mellett persze feltűnik, hogy határai kitűzésénél elkerülhe-
tetlenül ellentmondásokba bonyolódunk. 

1 6 Vö.: A. Grésillon és J.-L. Leb rave: Les manuscrits comme lieux de 
conflits discursifs. In: La genèse du texte: les modèles Unguis tiqes. Paris, 
Éditions du C. N. R .S . 1982. 1 2 9 - 1 7 4 . 
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A critigue génétique egyszerre több is és kevesebb is, mint 
egy új teória: kevesebb, mert nem kínál olyan magyarázó elvet, 
amely az irodalmi teljesítmény valamennyi problémáját meg 
tudná oldani; több, mert tárgya — az írás konkréten és objektí-
ven közvetített menete - mindenfajta elméleti feltételtől füg-
getlenül létezik, és semmilyen külön értelmezés nem meríti ki. 
Evvel már kimondtuk, hogy itt egy új kutatási területről van 
szó, nem pedig valamilyen hagyományos értelemben vett tan-
ról. Ellenkezőleg: a tanok közötti hagyományos határokat az 
új terület felbontja és megváltoztatja. Már megállapíthattuk, 
hogy a genetikus műveletek kutatásánál a tudományoknak egy 
szélesen tagozódott színképe nyilatkozik meg, amely túlterjed 
az irodalomtörténet határain és olykor a szellemtudo-
mányokéin is. 

Amennyiben ilyen fejlemények folytán az alapvető kutatás-
ban valóban valami új jön létre, az az elméletben és gyakorlat-
ban konkrét hatásaival meg fog mutatkozni. Valóban ezt látom 
találónak a critique génétique-к nézve. Máris mozgásba hozta 
a kritika és szépirodalom közti frontokat és egymáshoz közelí-
tette az írókat és irodalomtörténészeket. A kultúrának egy má-
sik területén, a kiadásén hozzájárult a technikai, módszertani 
és társadalmi célszerűségek felülvizsgálatához, amelyektől a ki-
adói tudományágban és gyakorlatban széles körű fejlődés vár-
ható. Hasonló mondható el az irodalmi archívumok és nyilvá-
nos kéziratgyűjtemények elrendezéséről és jövendő értékelé-
séről. 

A kutatás területén a critique génétique nemcsak járulékos, 
hanem újszerű tudást is közvetíti. Az „irodalom harmadik 
dimenziójában", létrejöttének dimenziójában az írás külön-
böző összetevői — közösségi és egyéni, tudatos és öntudatlan, 
nyelvi és formai — folyamatukban, állandó kölcsönhatásukban, 
dialektikus mozgásukban észlelhetők. Amellett új távlatok 
nyílnak meg a kutatás számára, amint a megelőző példák mu-
tatták. A kultúrtörténetnek lehetősége nyílik arra, hogy társa-
dalmi folyamatokat úgyszólván a tapasztalati tudat kitörésé-
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ben követhessen nyomon. A költészettan új szövegértelme-
zéssel kerül szembe, amennyiben a művet többé már nem csu-
pán mint adott valamit fogadja el, hanem megtanulja megér-
teni, mint egy láncszemet a lehetőségek láncolatában. Az iro-
dalomtörténet előrenyomul egy olyan területre, amelyen az 
átélt események és az üres lap közötti feszültség mindig újból 
kiürül és feltöltődik. 

Evvel persze nem állítjuk azt, hogy a kutató számára a filo-
lógiai kásahegy mögött a tudomány eszemiszom-országa tárul 
föl. Éppen ellenkezőleg: minél előbbre nyomul a critique géné-
tique a valóság kutatásában, annál bonyolultabbak lesznek a 
kérdések, amelyeket meg kell oldania. Már láttuk, hogy az 
írással való foglalkozás egy sereg ismeretelméleti modellt kér-
désessé tesz. Ez persze minden tudós számára nagyon izgalmas 
tapasztalat. Csak éppen: még nem sikerült ezeket a modelleket 
megfelelően kibővíteni vagy másokkal pótolni. Más szavakkal: 
még nagyon is messze vagyunk attól, hogy esztétikai teljesít-
ményeket szerkezeti mélységükben megértsünk. A critique 
génétique tehát olyan kutatási területnek mutatkozik, amelyen 
jelenleg sokkal több kérdés merül föl, mint amennyi felelet 
adódik. De most talán éppen az a feladata, hogy meggyökere-
sedett dolgokat mozgásba hozzon és a szellemtudományoknak 
olyan tereket nyisson meg, amelyeket érdemes betölteni. 

LOUIS HAY 
(Ford.: Monostory Ivánné) 




