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Mindezt nem érdemi vitaálláspontként mondtam el, csak illusztrá-
cióként: az „utak logikai koherenciája" következtében ezekre az 
elemzésekre nagy veszélyt jelent a dominó-elv. 

Számomra a kritika objektivitása a szemlélet objektivitását jelenti : 
az elfogulatlan megközelítést, s nem valamely immanens objektivitás 
keresését. Az „impresszinosztikus" kritika a mű, az alkotó elé való-
ban tükröt tart, noha ez a tükör néha repedezett, itt-ott foncsorhibás, 
sót görbe is lehet. A Könczöl Csaba-féle elméleti kritika előre meg-
festett, olykor végzetesen absztrakt képeket mutat fel. Hogy melyik 
volna az igazi kritika? És ha nem kritika, hát nem az — mondhatnám 
Könczöl Csaba egyik (Karinthy-) mottóját tiszteletlenül kölcsönvéve. 
„Mert az a fontos, hogy figyeljenek / Az emberek és jól érezzék magu-
kat." Én jól éreztem magam a Tükörszobában, míg — a magam esz-
közeivel — visszavertem sugarait. Remélem, nem nem vesztették el 
minden fényességüket. (Szépirodalmi) 

K A P P A N Y O S A N D R Á S 

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: 
M ÜALKOTÁS-SZÖ VEG-H ATÁS 

Az irodalomtudomány különböző törekvései, rövidebb-hosz-
szabb virágzású iskolái meg-megújuló harcot folytatnak az esztéti-
kum megragadásáért, azon elméleti megalapozású módszertan kidol-
gozásáért, amely alkalmas a műalkotás esztétikumának objektív 
leírására. Az irodalomtudomány módszertani kísérletei — történeti-
leg jelentős mértékben merítve a természettudomány módszertaná-
ból és gondolkodásmódjából — mindig arra a hitre vezethetők vissza, 
hogy lehetséges az objektív ítéletalkotás. Ez az érthető igény és alap-
állás a módszerek sokaságát alkotta meg, s a dolog természetéből 
következik, hogy a legújabb iskola szembehelyezkedik a régivel, vagy 
éppen a másik legújabbal. A szembefordulás mértéke és intenzitása 
egyfelől a hagyomány újraértékelésének különböző szintjeit jelenti, 
másfelől az új nézőpontok irányzattá, iskolává szerveződésének igé-
nyét. Hódítás és módszer gyakran összetartozó fogalmak. Az elemzés 
és a megközelítés módszertani eszközei — bármily nélkülözhetetlenek 
is az irodalomtudomány számára — önmagukban még nem a meg-
értés zálogai, csupán technikai segéderők az értelmező és a mű közötti 
dialogikus viszonyban. Ahol valóban létrejön ez a párbeszéd, ott a 
módszer és a technikai apparátus nem főszereplő, mert a dialógus 
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célja nem lehet a szakma önigazolása, hanem egy olyan kérdés-felelet 
viszony része, amelyben nem csak igen és nem fogalmazódik. Egészen 
pontosan: nem a módszer által, hanem a műalkotás által kell érintett-
nek lenni. Ez az érintettség nem zárja ki a módszert, csak nem a mód-
szerért van. Sokan hivatkoznak mostanában Gadamer hermeneutiká-
jájára, amelyből valamilyen módszert vélnek kiolvasni, de Gadamer 
könyve nem a módszerért, hanem az igazság lehetőségéért íródott, 
ami azt jelenti, hogy igazság és módszer nem szükségképpen feltétele-
zik egymást. Hisz megértésről nem beszélhetünk akkor, ha a párbeszéd 
résztvevői makacsul monologizálnak, dialógus csak ott és akkor 
lehetséges, ahol jelen van a prekoncepciók megkérdőjelezésének és 
felülvizsgálatának készsége. Ez nem tudományellenesség, hisz alapve-
tően nem szakmai kérdés, hanem ízlés kérdése. Az ízlés pedig köze-
lebb áll a lelkiismerethez, mint a „szépérzékhez". 

Kulcsár Szabó Ernő közel hatszáz oldalon adja közre irodalmi 
tanulmányait. A dolgozatok a hetvenes évek második felében, a 
nyolcvanas évek elején készültek, nagyjából öt-hat év termését ölelik 
fel. Az időintervallum hangsúlyos háttérként áll e tanulmányok mö-
gött. Ezekre az évekre tehető ugyanis a hazai irodalomtudományban 
jelentkező azon törekvések és igények fellépése, amelyek szakítani 
kívánnak a műalkotás vizsgálatának hagyományos gyakorlatával és 
szempontjaival. Ezt az igényt egyrészt a hetvenes évek új prózai törek-
vései és vitathatatlan értékű teljesítményei hívták létre, másrészt a 
szaktudomány „up-to-date" követésének és alkalmazásának szán-
déka. Kortárs irodalom és irodalomtudomány szerencsés kézfogása ez 
a szinkronitás, bár kissé görcsösebbre sikeredett a kelleténél. A görcs 
oka az új törekvések kisebbségi helyzetéből adódik. Aki kisebbség-
ben van, annak természetes törekvése, hogy komolyan vegyék. Létre-
jön így egy harci alapállás, a teljes fegyverzet felvonultatása és Átok-
tatása, ami önmagában nem baj, sőt a küzdőszellem természetes vele-
járója. A baj ott kezdődik, hogy e küzdelem előrehaladtával fordított 
arányban csökken a tolerancia, ami más nézőpontok és műelemző 
gyakorlatok türelmetlen elutasításában jelentkezik. Kulcsár Szabó 
Ernőt imponáló elméleti felkészültsége és tanulmányírói-kritikusi 
kultúrája megóvja a méltatlan hadakozástól és ítélkezéstől. Minda-
zonáltal a más magatartásokkal szembeni türelmetlenség és elutasítás 
helyenként nagyobb élt kap a kelleténél. Szembetűnő például az 
esszé leértékelése, tudományos hitelének kétségbevonása. Thomka 
Beáta tanulmánykötete kapcsán írja: „. . . a tudományos alapozású 
műbíráló magatartás alighanem sokáig ritka jelensége lesz még a 
szélesebb magyar kritikai nyilvánosságnak, az elméleti kompetencia 
adta tekintély kettős hozadékkal is járhat. Emlékeztethet arra a már-
már feledett alapigazságra, hogy a hiteles kritika nem csinálja, hanem 

felismeri az értékes irodalmat. . ., s mindezt úgy képes megvalósí-
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tani, hogy az olvasó figyelmét a művek poétikumára, tényleges irodal-
miságára irányítja". Kulcsár Szabónak igaza van abban, hogy tudo-
mányos alapozás, elméleti felkészültség nélkül nem írható hiteles 
műbírálat. Ez külön hangsúlyozandó napjainkban, amikor a szakmai 
és a tudományetikai „érintettség" hiánya időnként rémisztő arányokat 
ölt. Abban azonban nem érthetek egyet a szerzővel, hogy az irodalmat is 
„csináló" műbírálat eleve nem ismerheti fel az „értékes irodalmat". 
Nem tudok arról, hogy ez valaha is „alapigazság" lett volna, arról 
azonban tudok, hogy sokan és sok helyütt felmentve érzik magukat a 
tudomány tantárgya alól, és az esszé álarcát tolják maguk elé. Rónay 
György írja valahol, hogy írhatott ő akármilyen regényt, a kritika 
mindig azt ismételte, hogy prózája „pasztellszínű". Az ilyen és ehhez 
hasonló kijelentések nem azonosíthatók az esszéizálással. M é g csak 
nem is szubjektivizmus vagy impresszió, egyszerűen tudatlanság. 
Valamire való esszé elképzelhetetlen elméleti, tudományos vértezett-
ség nélkül. Nem hivatkozom a nagy mesterekre. Itt végső soron a 
tudomány előítéletéről van szó, de ezek nem legitim előítéletek. A 
legitim előítéletek minden kultúrában megférnek egymás mellett. 

Kulcsár Szabó irodalomfelfogásának és műelemzó gyakorlatának 
középpontjában a műalkotás esztétikai megformáltsága áll. Mivel az 
irodalmi mű esztétikuma a nyelvi alakítottságban létezik és érhető 
tetten, az irodalomról tehető kijelentések csak akkor esztétikaiak, ha 
a műalkotás nyelvi szervezettségére, poétikai karakterére irányulnak. 
A befogadói horizont centrumában tehát a „teljes esztétikai jelrend-
szernek" kell állnia. E nézőpont radikálisan szembehelyezkedik azon 
műértelmezői koncepcióval, amelyet Kulcsár Szabó Ernő pragma-
tikus befogadásnak nevez. A pragmatikus irodalomfelfogás a mar-
xista műbírálatban és a frankfurti iskola „negatív esztétikájában" 
mutatkozik meg a leghatározottabban. Ezen megközelítésmódok kö-
zös sajátossága, hogy rendszerint kiiktatják műértelmezéseikből az 
esztétikai szemléletet, így értékítéletük hátterében irodalmon kívüli 
szempontok állnak. így kitűntetett helyet kapnak/kaphatnak olyan 
művek, amelyek ideológiailag „haladó" üzenetet közvetítenek, vala-
mint az adott szociológiai pillanathoz képest üdvös „tagadásmozza-
natot" tartalmaznak. Tágabb értelemben pragmatikusnak nevezhető 
minden olyan műértelmezés — vallja Kulcsár Szabó, amely a műalko-
tást a „szövegen kívül világra vonatkozó közlésnek tekinti", és az 
irodalmat az objektív megismerés egyik eszközének tartja. Ennek a 
nyilvánvaló aránytévesztésnek a legnagyobb veszélye abban rejlik, 
hogy az ily módon normativizálódó irodalomfelfogás alapvetően nem 
esztétikai „elváráshorizontot" konzervál, így a nemzeti irodalom 
egysíkú fejlődés-illúziója legalizálódik, másrészt az új esztétikai szem-
léletformát felmutató műalkotások befogadása elé áttörhetetlen gátat 
emel. Kulcsár Szabó Ernő az irodalomértés ezen dilemmáit és vészé-
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lyeit a huszadik századi magyar regény fejlődéstörténete felől gondol-
ja végig (Irodalomértés és magyar epikai hagyomány). Századunk 
magyar regényirodalmát a „hagyomány, az epikai funkciók és az 
olvasói beállítódás" együttes szemlélésével közelíti meg. A hagyo-
mány faggatása Kulcsár Szabónál nem egy statikus műalkotás -
befogadó viszonyt jelent, hanem a hagyomány jelenig ívelő dinamikus 
folyamatába való „belekerülést" (Gadamer). így lehetséges, hogy 
szerzőnk nem az irodalomtörténet hierarchiáját követi a húszadik 
századi hazai regény vizsgálatakor, hanem a hagyomány újraterem-
tésének szándékával kísérletet tesz századunk regényirodalmának 
poétikai feltérképezésére. A költészettani megközelítésmód világképi, 
művelődéstörténeti és recepcióesztétikai vizsgálattal ötvöződik. Kul-
csár Szabó meggyőzően kimutatja, hogy a „ . . . magyar regény úgy 
érkezett el a modernség küszöbéhez, hogy örökségként, úgyszólván 
tehertételként hozta magával a pragmatikus megközelíthetőséget". 
Ezzel magyarázható, hogy regényirodalmunknak a konzerválódott 
epikai kódokkal szakító, vagy részben szakító törekvései rendre a 
pragmatikus befogadás értetlenségével, sőt elutasításával találják 
szembe magukat. Az új epikai szemléletformák alapvetően más befo-
gadói magatartást követelnek, egy olyan „partitúraszerű" olvasást, 
amelyben „Egy műalkotás primer megismerése az esztétikai hatásra 
való ráhangolódással megy végbe, s az élvezetes megértésben és a 
megértéssel járó élvezetben valósul meg". (H. R. Jauss) 

Kulcsár Szabó irodalomfelfogásában a befogadói magatartás 
kitüntetett szerepet kap. Az esztétikai kommunikáció minősége lénye-
gében azon múlik, hogy a befogadónak sikerül-e saját esztétikai kód-
jait egyeztetni a műalkotás kódjaival. A magyar epikai hagyomány-
hoz szokott olvasói beállítódás és a modern magyar elbeszélőiroda-
lom poétikai felépítettsége közötti feszültség okait vizsgálva Kulcsár 
Szabó Ernő számba veszi azokat a nehézségeket, amelyek a megértés 
útjában állnak. Mindenekelőtt a szerző és az elbeszélő elválásának 
rafinált módozatai, a metaforikusság kitüntetett szerepe, amely az 
asszociatív olvasás újszerű és szokatlan kötelezettségét rója az olva-
sóra, jelentik a legfőbb akadályt. Mindez lényegében a befogadás 
objektum-szubjektum értelmezésének radikális felülvizsgálatát jelenti, 
valamint azt a követelményt, hogy újra kell gondolni azt az epikai ér-
tékrendet, amelyet „. . . az objektivizmus mezében fellépő tudomá-
nyosság a maga teljes történeti és ideológiai szubjektivizmusával 
ránk hagyományozott". 

A hagyományhoz való hermeneutikai viszony, valamint az iro-
dalmi műalkotást nyelvként értelmező és leíró irodalomszemlélet 
szükségképpen szembekerül az irodalomtörténet problémájával. 
Egyáltalán nem túlzás ugyanis az irodalomtörténet válságáról be-
szélni. Kulcsár Szabó itt is a pragmatikus szemlélet tarthatatlan 
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dominanciáját bírálja, hisz a filológiai irodalomtörténetírás gyakran 
nem esztétikai szempontokat állít vizsgálódása középpontjába, vagy 
ha ezt teszi, akkor rendszerint az egyedi műalkotást kiemeli a történeti 
folyamatból. Az irodalomtörténet összetett jellegéből következik, 
hogy látómezejéből nem rekesztheti ki a társadalomtörténeti, filozó-
fiai, életrajzi stb. szempontokat, de tárgyának csak akkor tud meg-
felelni, ha a kutatás centrumába a műalkotás értékbeli és poétikai 
sajátosságait állítja. Az irodalom történetiségének újfajta szemlélet-
módját üdvözli Kulcsár Szabó Jauss recepció-esztétikájának az iro-
dalomtörténetet hermeneutikai megvilágításba helyező elméletében. 
Eszerint az irodalom történetisége a mű befogadásának történetében 
vizsgálandó, így lehetőség nyílik „ . . . az olvasói ítéletben kondicionált 
külsődleges elvárások és meghatározottságok tényleges működésének 
irodalomtörténeti értelmezésére. Lehetséges tehát, hogy ezen az úton 
az objektivizmus illúzióival együtt kirekeszthetők az irodalomtörté-
net-írásból az olyan metodológiai kombinációk is, mint a nem iro-
dalmi »korrajz« és az életmű egyes elemeinek megfeleltetései vagy az 
életrajz, a biográfiai tények műmagyarázó funkciókkal való kitünte-
tése stb.". 

A kötet egyedi műveket e lemző tanulmányai „műelemzés közben" 
láttatják a szerzői teória alkalmazhatóságát és érvényességét. A műal-
kotás poétikai megközelítése számos esetben olyan nóvumra hívja 
fel a figyelmet, amelyet az irodalomtörténetírás a jövőben már nem 
kerülhet meg. Itt elsősorban Németh László Utolsó kísérletének pél-
daszerű elemzésére gondolok, amelyben a regény világképi és poétikai 
értelmezése meggyőzően mutat rá a mű műfaji karakterének hagyo-
mányos és attól eltérő jellemzőire, valamint ennek világképi okaira. 
Felfedező értékű tanulmánynak tartom a Puszták népe elemzését, 
valamint a regényi fikció vizsgálatát az Iszony, a G. A. úr X-ben és az 
Iskola a határon c. regényekben. Kulcsár Szabónak minden elem-
zett műről és életműről van önálló véleménye és ez külön hangsú-
lyozandó akkor, amikor naponta tanúi vagyunk a középszerűség 
térnyerésének. A kötet egésze felől nézve e tanulmányokat, jól lát-
ható, hogy szerzőnk az elbeszélő irodalom terén mozog igazán ott-
honosan, lírapoétikai fejtegetései kissé halványabbak és elnagyoltab-
bak (pl. az Új szenzibilitás felé). A prózapoétikai elemzések — a 
magas színvonal ellenére — helyenként átfedéseket, ismétléseket 
tartalmaznak, amelyeket a kötet egysége érdekében meg kellett volna 
rostálni. A poétikai szemléletmód érvényességének gyakorta öniga-
zolásszerű hangsúlyozása a műfajelméleti közhelyek indokolatlan fel-
vonultatásával jár. A szerző tisztában van azzal — és ennek többször 
hangot is ad —, hogy a poétikai korszerűség vagy korszerűtlenség 
önmagában nem a művészi érték letéteményese. Ennek ellenére az az 
érzésem, hogy néhány tanulmányban (A harmadik nemzedék prózája, 
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Elbeszélői dekameron 1932-ből) a vizsgált müvek hagyományos mű-
faji felépítettsége mintha az esztétikai értékre is rávetülne. Kulcsár 
Szabó többször idézi Gadamer hermeneutikáját, helyenként azonban 
megfeledkezni látszik a megértés dialógus jellegéről. Thomka Beátát 
például megrója azért, mert a kelleténél komolyabban veszi Mészöly 
Miklós prózapoétikai kijelentéseit, s teszi ezt egy mondatban (még-
hozzá zárójelben!) anélkül, hogy szembesülne Mészöly koncepciójá-
val. Nem hogy nem szembesül, de eleve elutasít, mondván, egy író 
prózapoétikai kijelentése szakmailag nem feltétlenül kompetens. 
Ebben akár igaza is lehetne, de ez nem párbeszéd, hanem monológ, 
nem éppen üdvözlendő szaktudományos elfogultsággal a háttérben. 
Szép példája azonban a dialógus készségének és nyitottságának az a 
tanulmány, amelyben Király István Ady könyvével (Intés az őrzőkhöz 
1—11.) szembesül a szerző. A párbeszéd itt úgy szolgája a megértést, 
hogy fenntartja az egyet nem értés jogát , s mindezt olyan mélyen 
etikus tartással teszi Kulcsár Szabó, amely példaként állítható a 
szakkritika elé. 

A szerző irodalomtudósi magatartása érdekes kettősséget mutat. 
Egyfelől egy igen határozott szaktudományos elkötelezettség a poéti-
kai nézőpont érvényesítésében, másfelől a gadameri hermeneutika 
tágabb horizontú megértés tanának a szaktudományi keretek közti 
felhasználása. Szaktudomány és hermeneutika egyensúlya Kulcsár 
Szabónál szigorúan a tudományon belül valósul meg. Ez nem érték-
kijelentés, csupán ténymegállapítás. Mindazonáltal az a meggyőző-
désem, hogy a szaktudomány önreflexiója, állandó ébersége önnön 
tevékenysége felett a megértésnek egy tágabb horizontját nyithatná 
meg anélkül, hogy le kellene mondania a tudományos kompetencia 
és az elméleti hitel komolyságáról. (Magvető Könyvkiadó, 1987.) 
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