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GONDOLATOK A TÖREDÉKRŐL* 

Keresztury Dezső kiadás előtt álló Arany-esszémonográ-
fiájából lebilincselően érdekes fejezetet választott ki bemu-
tatásra : a Bolond Istókról szólót. Az önéletrajzi elemek való-
ságos tárházát tartalmazó költemény-töredékről szóló rész 
jó indítékul szolgált az utána következő előadó, dr. Pál 
Endre orvos Arany János betegségeiről szóló felolvasásá-
hoz. 

A két előadást követő hozzászólások során, bár csak futó-
lag, fölmerült az az észrevétel is, hogy a különböző Arany-
töredékek esetleg a költő betegségével - betegségeivel — 
függenek össze: egészségi állapota akadályozta meg nem 
egy munkája befejezésében. 

Magában a felolvasásban erről így nem esett szó. Keresz-
tury Dezső monográfiájában éppen arra mutatott rá, milyen 
különböző okokból maradt „félbe-szerbe" egy-egy kisebb-
nagyobb lélegzetű költemény. Ilyen okok: hiányzó forrás-
anyag, önellentmondás kerülése, „nagyon fáj, nem megy", 
közéleti-politikai légkör, az érdektelenségre való érzékeny 
reagálás stb. Hosszabb időre — évekre ! — szóló elhallgatá-
sára persze minden valószínűség szerint csakugyan a föltárt, 
hitelesen bemutatott súlyos testi szenvedései, állandó kínzó 
betegsége adja meg a magyarázatot. 

De más kérdés az elhallgatás, más a töredék. 
Költői elhallgatásokra korunk is mutat nem is egy példát. 

Időszakosra vagy véglegesnek látszóra egyaránt. De a múltba 
visszatekintve nem felejthetjük el Katona látványos elhallga-
tását sem, aminek okát maga adta meg madár-metaforájával, 
melynek „hasztalan esik fütyörészése". 

* A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1986. november 4-én tar-
tott felolvasóülése kapcsán. 
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Az igazi töredékek kérdésével még alig foglalkozott eddig 
érdemileg az irodalomtudomány, pedig töredékeket nagyon 
szép számban találhatunk, a múlt szerzőinél éppúgy, mint 
jelenkori alkotóinknál. Ahol pedig nem találunk, ott minden 
valószínűség szerint elvesztek, megsemmisültek azok, vagy 
tudatosan megsemmisítették őket, esetleg csak azért, mert 
vagy maga a szerző, vagy hagyatékának gondozója nem tulaj-
donított nekik fontosságot. A tapasztalat egyébként azt mu-
tatja, hogy inkább csak az utolsó két században kezdték 
annyira megbecsülni az irodalmi kéziratokat, hogy nemcsak 
megőrizték a töredékeket is, hanem közzé is tették őket. 

Ez persze nem mond ellent annak, hogy pl. Balassi Bálint 
töredékes verseit is olvashatjuk: hiszen kéziratainak nagy 
része köztudomás szerint évszázadokon át lappangott, és 
olyan korban került kiadásra, amikor már minden sorát 
nagyra értékelték. Ugyanakkor volt olyan költeménye is (pl. 
búcsúéneke), amiből korábbi kiadás „csinált" töredéket: tu-
datosan kihagyva a kedveseire vonatkozó szakaszokat. 

Ha hazai kutatásainkban Balassival kezdjük a sort, nem 
állhatunk meg a feltűnően sok töredéket elénk táró Arany-
nál, de még Babitsnál, József Attilánál vagy Illyés Gyulánál 
sem: ma is alkotó költőink műhelyében is bőségesen talál-
hatnánk töredékeket. 

Miért? Számtalan oka lehet, amire nézve érdekes vála-
szokat adhatnának. De — ismétlem — a szakirodalom máig 
még valóban kevés figyelmet szentelt a jelenségnek, legalábbis 
mélyrehatóan és általános érvényűén nem foglalkozott vele, 
inkább csak alkalomszerűen, egy-egy költői mű kutatása 
során. 

A Littérature című francia folyóirat 1986. májusi számá-
ban Louis Hay Ecrire ou communiquer? című tanulmánya 
bocsátkozik a kérdés új és alapos elemzésébe, példáit a világ-
irodalom különböző szerzőinek töredékeiből válogatva. 

A befejezetlenség fogalmáról azt állapítja meg : mindeddig 
többnyire „csak úgy fogadták el, mint a balsiker, vagy még 
inkább egy szerencsétlen véletlen jelét, ami megakadályozta 
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egy mű, vagyis a kritika valamilyen szabályszerű tárgyának 
a megvalósulását". De hivatkozik Valéryre, aki szerint „egy 
mű soha nincsen befejezve", és felsorol modernebb szerzó'ket 
is (Aragon, Julien Gracq), akik kifejezetten a művek befeje-
zésének szinte „kockázatos" aktusáról vallanak. Tanulmá-
nyában többek között Sterne, E. T. A. Hoffmann, Stendhal 
és Kafka töredékeire hívja föl a figyelmet, és igen érdekes 
elméleteket, sőt tényeket sorakoztat föl velük kapcsolatban. 

Hay tanulmánya, mint legtöbbször: ötletadó kihívás. 
Nyomában járva folytathatnók a sort és a kérdések föltevé-
sét. Miért maradt töredék Csokonai Tempefőije, miért Pus-
kin Anyeginjai Szándékosan választom a töredékek hosszú 
sorából ezeket a példákat, amelyek — akárcsak a francia 
tudós által fölsoroltak — töredék-voltukban is hatottak, 
ismertté, sőt népszerűvé váltak — Puskin műve éppenséggel 
világhírűvé. De hát bőven válogathatnánk tovább is, akár a 
magyar, akár az európai irodalom történetéből. Schiller De-
metriusa végére a halál tett pontot — de miért szakadt félbe 
annyi más? 

A napjainkban serényen dolgozó irodalomtudományi ku-
tatás (főleg Franciaországban) komoly figyelmet szentel en-
nek a kérdésnek is. Igen érdekes pl. Hay idézett tanulmá-
nyában a „ciklus-elmélet", mint egyfajta magyarázata (in-
doklása) a töredékeknek : a szerző nem tud elszakadni tárgyá-
tól, ezért „minden mű úgy fejeződik be, hogy elkezd egy 
másikat, legyőzi a befejezés lehetetlenségét a folytatás lehe-
tőségével, és így hozza létre »a befejezést a befejezetlenség-
ben«. (Balzac, Zola, Proust, Musil és mások eljárásaira mu-
tat rá.) 

De — már inkább a líra területére térve át — szól társa-
dalmi, nyelvi és esztétikai „akadályokról" is. Idézi Hof-
mannsthalt: „A személyes kimondhatatlan". 

De hát kevés szerző nyilatkozott éppen töredékeiről. Ezért 
üdvözölhetjük örömmel — bár aligha minden esetre érvé-
nyesen — Franz Werfel egyik regényében váratlanul febuk-
kanó személyes vallomását: 
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„Ha valami művészi munka megakad és nem akar előrehaladni, 
annak megvan a maga oka. Az író ilyenkor szentül hiszi, hogy hiány-
zik a megfelelő hangulat vagy a kiválasztott téma nem felel meg és 
makacsul ellenáll formálásának. De engem megtanított a tapaszta-
lat, hogy ilyesminek sohasem a téma, sohasem a hangulat az oka. 
Ha nincs hangulat, az azt jelenti, hogy valami nincs rendben. És nem 
a téma nem akar formálódni a kezünk alatt, hanem a valamelyik 
pontján megsértett igazság. Egyetlen hamis hang megzavarja az egész 
kompozíciót. Egyetlen emberi tevékenységben sem kapcsolódik a 
siker olyan elválaszthatatlanul a logikához és etikához, mint a mű-
vészi alkotásban, az úgynevezett »szép látszatok világá«-ban. Öreg, 
nagyon tapasztalt költő mondta valaha nekem: »Isten lehet logikát 
lan, vagyis minden felismerhető következetesség nélkül való, az író 
nem.« Ennek az embernek igaza volt. Csak ha az irodalmi alkotás-
ban az igazságnak minden fokozata megvan, a legkezdetlegesebb 
valószínűségtől kezdve a magasabb igazságon és őszinteségen keresz-
tül a végső összhangig, akkor éli át az író a ritka csodát, hogy az 
elképzelt élet forrásai maguktól összefolynak és epikus víztükröt al-
kotnak, amelynek hullámai magasra emelik és hátukon viszik őt, a 
boldog úszót. Ilyenkor mintha testének súlya csökkenne és az alko-
tás elemi gyönyörűsége tölti be. Ilyen kivételes esetekben a művész 
színész és néző egyszemélyben és írás közben csak az okoz nehézséget, 
hogy lélegzet-visszafojtva, sietve kell leolvasnia azt, ami benne és 
körülötte már készen fel van jegyezve." 

Ez is egyfajta, még hozzá igen figyelemreméltó válasz a 
„miért"-re sok más lehetőség között. A kérdés : miért maradt 
hát egyik vagy másik műalkotás töredékben, elhangzott. A 
nagyon sokféle lehetséges felelet fölkutatása, egyéni, társa-
dalmi esztétikai és egyéb tényezőket figyelembe véve és az 
adott szerzőkre és művekre vonatkoztatva további, egyálta-
lán nem érdektelen kutatásokra vár. 
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