
KULCSÁR SZABÓ E R N Ó 

Az irodalmi modernség 
integratív történeti értelmezhetősége* 

A kérdésirányoknak - a hetvenes évek recepcióesztétikai 
fordulatát követő-változásai Európa-szerte nagymértékben 
„áthistorizálták" az irodalomkutatás érdeklődését. Ez a 
megújulás persze nem annak a folyamatnak a „renoválódá-
sával" ment végbe, amelyet Jauß nevezetes könyve „félreis-
merhetetlenül egy másfélszázados folyamatos hanyatlás 
útjaként"1 jellemzett. Azaz, nem a későpozitivista történeti 
linearizáció egyirányú hatástörténeti módszerének átalaku-
lásával, hanem az irodalom történeti-időbeli létmódjának a 
hagyománytörténés folytonosságába ágyazott átértelmezé-
sével. Legnagyobbrészt arra a filozófiai hermeneutikára 
támaszkodva, amelyik - az időt a lét horizontjaként értel-
mező heideggeri fundamentálontológia nyomán - felszá-
molta az irodalomtudomány alapjául is szolgáló kontempla-
tiv megértés dogmáját. Ily módon azután az irodalmi 
jelenség értelmezése előtt is megnyitotta annak lehetőségét, 
hogy feladhassa a tárgytól elkülönülő „objektív" obszervá-
ció módszerét. Vagyis annak illúzióját számolta föl, hogy az 
irodalom értelmezője - amolyan Ranke-típusú elfogulatlan-
ság-eszménytől vezettetve - mintegy az időbeliségen kívül-

* Fejezet egy nagyobb munkából. 
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helyezkedve szembesülhetne az időben mozdulatlanul ott 
álló tárgyával. Vagy ahogyan Gadamer fogalmazta, a megér-
tés mindig olyan ontológiai mozzanat, amelyben a megértés 
tárgya és a megértő szubjektum egymást feltételezve van 
egymásrautalva: ,A jelen horizontja tehát egyáltalán nem 
alakul ki a múlt nélkül. Magában véve ugyanúgy nem létezik, 
mint a történeti horizontok, melyekre szert kellene ten-
nünk. A megértés inkább mindig az ilyen állítólag maguk* 
ban véve létező horizontok összeolvadása. Az ilyen összeol-
vadás erejét főleg a régebbi korokból ismerjük, s abból a 
naiv hozzáállásból, ahogyan önmagukhoz és eredetükhöz 
viszonyulnak. A hagyomány uralkodásában állandóan ilyen 
összeolvadás megy végbe. Mert ott az új és a régi egyre-
másra eleven érvényességgé olvad össze, egyáltalán anél-
kül, hogy az egyik és a másik kifejezetten elkülönülne 
egymástól."2 

A megértés tárgya tehát nem a változatlan entitások 
sajátosságaival rendelkezik, hiszen már a hozzáférhetősége, 
a vele való kapcsolat létesítése is csak a kölcsönös változás és 
változtatás aktusain keresztül válik a hagyománytörténés 
valóságos eseményévé. Ebben az interakcióban nemcsak az 
értelmező változik, hanem a tárgy maga is mássá válva 
jelenik meg előttünk. Az alteritás képezte távolság áthidalá-
sához, azaz, a jelenlésképződéshez ebben az értelemben 
mindig nélkülözhetetlenek a jelen - múlt felől is kondicio-
nált - (kérdező)horizontjai. Ami viszont a mi esetünkben azt 
is jelenti, hogy a jelenkori irodalmiság folyamatainak kiikta-
tása elvileg teszi lehetetlenné bármely olyan élő kérdés 
megfogalmazását, amely használható válaszra késztethetné 
a hagyományt. Az ilyen vizsgálódások eredményeiben min-
dig a „penzumszerű", holt kutatás elve szokott testet ölteni. 
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Azt a legnehezebb ugyanis felfedezni bennük, ami minden 
kérdezés igazi értelme volna: a kutatói érdekeltséget. Azt, 
hogy mire is várt választ a tárgy értelmezője, mely eleven 
kérdésének érdekében tett kísérletet a tárgyban, szövegben 
megtestesülő alteritás megszüntetésére. A hermeneutikai 
irányultságú kutatás ezért nem a tárgy izoláló különállásá-
ban érdekelt, hanem - a pozitivista episztémé e híres 
normatívájával szemben - éppenséggel az ilyen távolságok 
áthidalásában látja a hagyománytörténés logikájának megfe-
lelő megértés előfeltételeit: ,Az az értelem (Sinn), amelyet 
számunkra a történetileg távoli szöveg újranyerhet, nem 
csupán a maga eredeti horizontjának implikátumaiból bon-
takozik ki, hanem ugyanolyan mértékben az értelmezői 
tapasztalat későbbi horizontjából is. [...] A saját tapasztalat 
horizontját magát főként tartalmilag kell érvényesíteni és 
összekapcsolni az idegen horizonttal ahhoz, hogy egy más 
értelmezés új horizontjának birtokába juthassunk. A megér-
tés történetiségének ez a dialektikus meghatározása alapjá-
ban véve nem jelent mást, mint Heideggernek azt a herme-
neutikai maximáját, hogy az igazi (magyarázó) értelmezés-
nek nemcsak kivennie kell a dolgot a szövegből, hanem 
»anélkül, hogy tüntetne vele, észrevétlenül valamit a sajátjá-
ból hozzá is [kell] adnia«. S ez egyidejűleg azt jelenti: »Az 
igazi értelmezés ugyan sohasem jobban érti meg a szöveget, 
mint ahogyan azt annak szerzője értette, de bizonyára 
másként érti meg. Csak ennek a másnak olyannak kell 
lennie, hogy ugyanarra vonatkozzék, amire az értelmezett 
szöveg gondol.«"3 Márpedig ha minden történeti megértés 
célja, indoka és értelme a minél pontosabb önmegértés - a 
múltbeli értelem saját jelenünkbe való integrálása4 - , akkor 
a jelen horizontján való (akárcsak hipotetikus érvényű) 
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kívülhelyezkedés maga historizálja vissza az irodalomkuta-
tást. Az eleven - relacionális - szituáltság megértéséhez 
vezető utakat zárja el a „zárt" múltra irányuló kérdezésmód-
jával. 

A jelenkori gondolkodástörténeti szituációt - immár 
csaknem egyezményesen - a posztmodernség korának 
tekintik a szellemtudományok. Bárhogyan legyen is, a 
korérzékelésnek kétségkívül ez a módja tette lehetővé, hogy 
az irodalmi modernség egész története olyan új értelmezés-
távlatokba kerüljön át, amelyekkel nem rendelkezett a 
hatvanas évek irodalomtudománya. Egy nagy korszaknak -
némelyek szerint magának a történelemnek(!)s - a lezárulá-
sa, helyesebben: e lezárulás tapasztalata látszik indokolni, 
hogy nemcsak az új, recepcióesztétikai-hermeneutikai in-
díttatású, de a későstrukturalista irodalomtudományi irány-
zatok is kitüntetett érdeklődést szentelnek az irodalom 
történetiségének. Az irodalom történetiségén elsősorban'is 
a - statisztikai vagy organikus rendszerként elgondolt - nagy 
korszakok váltakozását értve. Az episztémé és a dolgok 
rendjét megalkotó diszkurzusformák változásának függvé-
nyében írva le a történelem irodalmi valóságának alakulását. 

A posztmodernséget a modernséggel szembeállító első 
dichotóm leírások - a hatvanas évek strukturalizmusával 
szemben - annyiban már következetesen integratív törté-
neti szempontokat követtek, amennyiben az episztémé 
változásainak nézőpontjából vizsgálták a 20. század irodalmi 
folyamatait. Közülük az irodalmi alakulástörténet átfogó 
értelmezésében is mérvadónak bizonyult annak a Hans 
Bertensnek a tanulmánya, aki a kezdeti dichotóm leírások 
egyik legjobb kísérletében így rögzítette ezt az új interpretá-
ciós távlatot: ,A [legfontosabb] végkövetkeztetés egyértel-
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műen abban áll, hogy a posztmodernizmus legtöbb és 
csaknem minden újabb elméletében az ontológiai bizonyta-
lanság kérdése nyer abszolút centrális helyiértéket. A kö-
zéppontok, a privilegizált nyelvek, a magasabb diszkurzu-
sok hiányának tudata az, amit ahhoz a modernizmushoz 
képest tekintenek a legfontosabb változásnak, amely csak-
nem minden kritikus megítélése szerint még ragaszkodott 
bizonyos középpontokhoz és megpróbált kitérni a poszt-
modernizmus elfogadta radikális meghatározatlanság kö-
vetkezményei elől."6 A nyolcvanas években Európában 
lényegében ebből a pozícióból indult meg az egész mo-
dernség újraértelmezésének folyamata olyan - korábban 
kevesebb figyelemre méltatott - szerzők „felfedezésével", 
akik a dolgok rendjének nyelvi, diszkurzusbeli státuszválto-
zásaival hozták összefüggésbe a történeti változások termé-
szetét (Foucault, Lacan, Derrida, Blumenberg és mások). A 
dichotóm leírások a nyolcvanas évek végére azonban annak 
függvényében váltak elégtelenné, ahogyan az egyes diszcip-
línákban egyre tovább artikulálódott a posztmodern disz-
kurzus. A diszciplínaspecifikus „leágazásoknak" volt azután 
köszönhető, hogy az olyan általános, ám kezdetben irányje-
lölő distinkciók helyét, mint pl. a Borchmeyeré is volt -
,Amíg a teljesség felbomlását veszteségként tapasztaljuk 
meg, még a modernségben vagyunk"" - , később a trichotó-
mia-alkotás műveletei foglalták el. Nemzetközi szempont-
ból is kezdeményező szerepe volt e téren annak a magyar-
német kooperációnak, amelyik az 1988-as veszprémi poszt-
modern-kollokvium következtetéseit továbbvezetve már 
egy szűkebben művészet- és irodalomspecifikus értelme-
zésre tett kísérletet. Mindenekelőtt azt tartva szem előtt, 
hogy a 20. század irodalomtörténetében a posztmodernnel 
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szembenálló modernség legalább két nagy formációból 
tevődik össze: a klasszikus (esztétista) modernségből, il-
letve a történeti avantgarde-ból. Ezt a trichotómiát szorgal-
mazva - nem kis részben egv,' a művészi világképek 
szerkezetét „mentális konstruktumként" vizsgáló bajoror-
szági kutatócsoport munkatársaként - magam arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy e három formáció döntően a 
szubjektumfelfogás és a jelhasználat tekintetében különít-
hető el egymástól. Mert bár a szubjektumfelfogás felől nézve 
a posztmodern részint az avantgarde individuumértelmezé-
sét viszi tovább, egyidejűleg szembe is kerül vele, amennyi-
ben jelfelfogása viszont - tagadva az avantgarde deszemioti-
zációt - a klasszikus modernség autoszemiózisához áll 
közelebb." 

Az irodalmi folyamat bonyolult fázismozgásaival szem-
közt azonban már itt is fölmerült annak lehetősége, hogy az 
avantgarde és a posztmodernség közötti periódus nemcsak 
az éles váltás kibontakozása, hanem a folytonosság jegyében 
is leírható. A magam első trichotómiaképző kísérlete9 

korábban ugyanis nem számolt azzal a szakasszal, amely az 
avantagrde utáni évtizedek integratív formációját terem-
tette meg olyan szerzők műveiben, mint Found, T. S. Eliot, 
Valéry, Benn vagy az epikában a kései Joyce, Musil, Broch és 
Céline. Ezt a paradigmaképző lehetőséget a német tanul-
mánykötetben közreadott dolgozatom abban a folytonos-
ságban próbálta meg indokolni, amely a Gottfried Benn-nél 
kialakuló „interszubjektum" képzetében ölt testet. Akkori 
felfogásom szerint ezek a fejlemények több szempontból is 
igazolhatóan készítették elő a posztmodernség decentrált 
jel- és szubjektumfelfogását. Lassanként - különösen a kései 
Rilke, illetve Kosztolányi és Szabó Lőrinc húszas-harmincas 
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évekbeli költészetének nyelvi magatartását vizsgálva - kiala-
kult egy olyan kutatási modell lehetősége, amelyik már nem 
egyszerű trichotómiával próbálja leírni a modernség alakza-
tait, hanem négy nagy formációt különít el: klasszikus 
modernséget, történeti avantgarde-ot, avantgarde utáni mo-
dernséget és posztmodernséget. Az avantgarde utáni mo-
dernség (további lehetséges elnevezései szerint: „máso-
dik", utó- vagy későmodernség) nyelvi-poétikai szemlélet-
formáinak karakterisztikumát elemezve mindinkább való-
színűsödött az a feltevés is, hogyparadigmaérrényü szem-
léletváltás nem annyira a századfordulós modernség és az 
avantgarde között, hanem e két nagy alakzat, illetve az 
avantgarde utáni modernség között következett be. Külö-
nösen olyan alkotók életművében figyelhető meg ez a -
folytonosságot is mindig feltételező - átrendeződés, akik 
több, egymással érintkező korszakban is jelentős műveket 
hoztak létre. Éspedig lényeges szemléleti változásoknak 
köszönhetően. Lényegében az avantgarde „megkerülésé-
vel" így teremt megszakított folytonosságot Rilke - és 
bizonyos értelemben Kosztolányi is - a klasszikus modern-
ség és az utómodernség között. Az angolszász irodalomfej-
lődés sajátszerűségei következtében Eliot és Joyce az avant-
garde szellemiséget köti össze az utómodernséggel, bizo-
nyára másként persze, mint az a Benn, aki avantgardistaként 
indul, s a maga interszubjektív szerkezetű én-felfogásával 
végül a modernség legutolsó horizontjáig érkezik el stb. Az 
utómodern művészeti világtapasztalat - első megjelenésé-
nek alighanem Rilke Kalckreuth-Requiem-je a példája - , 
illetve annak belső szerkezete arra is rámutatott, hogy a 
kérdések irányának tényleges változása nem a klasszikus 
modernség és az avantgarde között figyelhető meg, hanem 
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a húszas-harmincas évek irodalmában. (Az avantgarde 
lényegében nem is reagált a Kalckreuth-Requiem létesítette 
új horizontra.. .) 

A klasszikus modernség és az avantgarde szemléletszer-
kezete tulajdonképpen egyazon horizonton belül marad, 
még ha a két struktúra között kizárásos ellentét áll is fönn. 
Ami itt bekövetkezik, az pusztán a kérdésirányok ellenté-
tező átfordítása, melyet az avantgarde lényegében anélkül 
hajtott végre, hogy kilépett volna az esztétizmus létesítette 
horizontból. A „második" modernség viszont az értelmezés-
távlat egész orientációs rendszerét megváltoztati 'a ju tott túl 
az első negyedszázad művészeti világképének klasszikus-
humanista értékfogalmakhoz kötött előfeltevésein. Az 
1991-es pécsi líra-, illetve a 92-es prózakonferencia volta-
képpen ennek az így kialakult hipotézisnek a bizonyítható-
ságára vagy cáfolatára szerveződött. Hogy mindkét tanácsko-
zás a magvar irodalom két háború közti korszakát kapcsolta 
össze e világirodalmi folyamatokkal, annak az a magyaráza-
ta, hogy a hipotézist vezérlő kérdések mellé egy másik 
eleven kérdés is társult. Éspedig ama tudatos torzítások 
felszámolásának időszerűsége, amelyek jegyében - a kol-
lektív ideológiák harmincas évekbeli térnyerése, illetve az 
egyiknek csak 1989-ben megszűnő hazai folytonossága 
miatt - a marxista magyar irodalomtörténet-írás alighanem 
éppen a harmincas évek irodalmáról alkotta a legönkénye-
sebb és leginkább átideologizált képet. (L. a mellőzött 
Márait, az ideológiai kompromisszumok formálta József 
Attila-, Szabó Lőrinc- és Németh László-értelmezéseket, 
illetve a kifejezetten politikai felfogásban interpretált „népi" 
és „szocialista" irodalom fogalmait stb.) 

E folyamatok integratív irodalomtörténeti értelmezésé-
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nek igénye a tárgy természetéből következően talán nem 
szorul különösebb magyarázatra. A fogalom bevezetésének 
indokoltsága azonban mégsem magától értetődő. Annyiban 
legalábbis nem, amennyiben az integratívirodalomtörténet 
koncepcióját rejtő fogalom attól a neostrukturalizmustól 
származik, amelyik empirikus tudományelméleti nézőpont-
ból egyfajta társadalomtörténeti szituáltságü, rekonstruk-
ciós irodalomtörténet lehetőségének vonzásában alakította 
ki ezt az egészen újkeletű terminust.10 És bár jelen dolgozat 
- hermeneutikai előfeltevései következtében - nem oszt-
hatja a történeti-szellemi viszonyok helyreállíthatóságába 
vetett hit módszertani optimizmusát, annak ellenére hasz-
nálhatónak véli a fogalmat, hogy az integratív szempontot 
nem az irodalomtörténeti „realitás rekonstrukciójaként"11 

érti. Sokkal inkább Gadamer és Jauß ama felfogásához 
kívánja közelíteni a fogalom jelölte eljárásokat, amely - a 
múlt horizontjának jelenbe-foglalásával, jelenbe-integrálá-
sával - az „elválasztotton", a tőlünk távolin keresztül való 
önmegértésben látja minden hermeneutika értelmét és 
feladatát. A Sich-Verstehen im andern12 elvében - így 
tekintve - nem az az irodalomtudományi illúzió testesül 
meg, hogy bármely értelemben is „mögékerülhetnénk" és 
akkori „objektív" önmagát tárhatnánk fel valamely történeti 
világnak. A megértendő másság funkcióját tehát úgy kell 
elgondolnunk, hogy a rá irányuló „megértés egyáltalán nem 
a Te-t érti meg, hanem az általa nekünk mondott igazat".13 Az 
integratív történeti szempont ebben a felfogásban az iroda-
lomtörténet értelmezőjének szituáltságát is magában fog-
laló hatástörténeti folyamat megnyilvánítójaként érvénye-
sül: a hagyomány történésétől nem függetlenedő hatástörté-
neti tudat lényegében a folyamatban való benneállást, az 
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értelmezés előfeltételezett integráltságát vetíti vissza dialó-
guspartnerként értett tárgyára. Az integratív szempont ezért 
maga is önmagába visszatérő körként működik: a hagyo-
mánytörténésben integráltan „bennálló" értelmezés a maga 
jelenébe integrálja azt, amit - az előfeltételezett bennállás 
következtében - lát valamiként. De hogy itt nem valamiféle 
permanens és időtlen viszonylagosság jön létre, annak az a 
biztosítéka, hogy az új és új értelmezők mindig más és más 
jelenben állnak benne. Az, amibe a múltat integrálják, része 
ugyan a hagyománytörténésnek, de az értelmező műveletek 
szempontjából nem szimmetrikus a megértendő dologgal. 
Az új értelmezők helyzetében a meghatározottságnál erő-
sebben érvényesül az eldöntetlen nyitottságé, mert a hori-
zont-összeolvadás az időben nem „előre", hanem visszafelé 
következik be. Minden kölcsönösség és előfeltételezettség 
ellenére tartalmilag ezért dominál a jelenbe való integrálás 
elve. A jelen felől ezért mindenekelőtt értelmezés, a múlt 
felől viszont - képletesen szólva - „értelmeződés" követke-
zik be: az értelmezőműveletek miértjeinek hagyomány 
feltételezte készlete válik felismerhetővé. Olyan műveletet 
ugyanis képtelen sikerrel végrehajtani az értelmezés, amely 
meg akarja kerülni a horizont-összeolvadás aktusát: csak 
ahhoz férhet hozzá, amivel kapcsolatot tud létesíteni. Vagy-
is, ami felől ekkor már maga is értelmezhetővé, magyaráz-
hatóvá válik. 

Abban persze nincsen semmi meglepő, hogy a nyolcva-
nas években az a későstrukturalizmus is újra felfedezte 
magának a történetiséget, amelyik - módszertanilag a 
klasszikus Lévi-Strauss-féle antropológiai állandóságok me-
rev struktúraszemléletéhez kötődve - még a hetvenes 
években is a szöveget tekintette az irodalomtörténet rögzí-
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tett centrumának: „egy strukuralista irodalomtörténet-kon-
cepció - írja például Helmut Nobis - [...] magában az 
irodalmi szövegben látja saját kiinduló- és középpontját".14 

Igaz, valamely szöveg poétikai karakterét már a különböző 
szövegek egyidejűségéből és a történeti processzualitás 
adott stádiumának sajátosságaiból származtatta, de még 
azon az áron is tagadta a hagyomány műbeli integrálásának 
hatástörténeti mozzanatát1', ha mindezt a recepcióesztétika 
marxista kritikájának igenlésével kellett megfizetnie. A 
nyolcvanas évek strukturalizmusa annyiban már kétségkívül 
nem a Tinyanov-Mukarovsky-féle evolúciót tekinti az iroda-
lomtörténeti folyamat „mozgásformájának", hogysem álla-
potszerűen leírható, izolált rendszerek egymásutánjaként 
írná le az irodalom időbeliségét. Főként abban közeledett 
ugyanis az (általa persze elutasított) hermeneutikai-recep-
cióesztétikai szemléletmódhoz, hogy maga is a „korszak-
küszöbök" és különösen a korszakváltások mibenlétének 
ismérveit kutatja. Az evolúciót - de inkább annak csupán a 
fogalmát - mindenekelőtt a maga természettudományi 
értelmétől távolítva el. Míg Tinyanov még abból a kölcsö-
nösségből indult ki, hogy az irodalom szisztéma-jellege 
kényszerűen az evolúcióból, evolúciós karaktere pedig a 
szisztémákban való kibontakozásból következik16, az új-
strukturalizmus éppen ezt a rendszerfogalmat igyekszik 
felülvizsgálni. Elsősorban H. Maturana és N. Luhmann 
autopoietikus rendszereinek viselkedésmódját átszármaz-
tatva-olyan szisztémákként értelmezi az irodalomtörténeti 
korszakokat (is), amelyeknek a jellege, karaktere magában a 
változás eseményében mutatkozik meg a legtisztábban: a 
hermeneutikai-recepcióesztétikai „horizontváltás" helyett 
ezért „struktúraváltozásként" fogva fel a korszakfordulókat. 
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Ez a struktúrafogalom Maturana, de kivált Luhmann felől 
nyeri el a maga új többletjelentését. Innen nézve az 
irodalom is olyan társadalmi szubszisztémának minősül, 
ahol a „szisztémaépítés" zártságának és környezet iránti 
nyitottságának újszerű kombinációja; vagy más szavakkal: a 
szisztéma/környezet különbözőségének és az önreferenciá-
lis szisztémaépítésnek a kombinációja"' a meghatározó. 
Ezekben az autoreferenciális rendszerekben egészen más 
az ismétlődéseknek és a visszatéréseknek a státusa, mint a 
Tinyanov-féle irodalmi rendszerekben. Nem a rendszer 
automatizálódását ( = kódok elhasználása), s így a rendszer 
„lecserélhetőségét" idézik elő, hanem éppen ellenkezőleg: 
a fenntartásához, az állandó folytonosságon át való megúju-
lásához járulnak hozzá. Az új strukturalizmus ezért a struk-
túrán belüli funkciómódosulások rendjében keresi a kor-
szakváltás jelzéseit. 

Ezek az értelmezésirányok viszont igen sokban párhuza-
mosak a hermeneutikai irodalomtörténet-felfogás integra-
tív eljárásainak hátterében álló kutatási érdekeltséggel. A 
funkciómódosulásokat és -áthelyeződéseket ugyanis elő-
ször a hermeneutikai indíttatású történetkutatás (Blumen-
berg, Koselleck) ismerte fel olyan mozzanatokként, ame-
lyekben újszerűen férhető hozzá a nem-punktuális változá-
sok belső mechanizmusa: már nem a régi historicizmus 
linearizációs logikájának, de nem is az evolúciós sor-szerű-
ség klasszikus strukturalista mintájának jegyében. De itt 
máris abból származik a hermeneutikai és a strukturalista 
irányultság különbsége, hogy ez utóbbi valamely „organiz-
musként" elgondolt, s csak bizonyos entitáshatárok között 
működő és megragadható képződmények modelljeire vo-
natkoztatja a funkcióváltozásokat. Ne feledjük, az új struktu-
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ralizmus - a maga pozitivista eredetét meg nem tagadhatván 
- ezúttal is a természettudományhoz tért vissza, amennyi-
ben a darwini evolúció-tan helyett most meg a Maturana-
féle biológiai alapokban18 helyezte el saját kiindulópontját. 
Amitjauß - W. D. Stempel nyomán - egykor „Systemkorrek-
tur"-nak19 nevezett, azt Titzmann ma nem „lecserélésnek", 
hanem a szisztéma diakron transzformációjának2" hívja. 
Azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy migjaußnäl a 
variáció és korrekció csak recepciós közreműködéssel, 
tehát elvárások és játékszabályok iránynélküli mozgásaként 
jelenik meg, addig Titzmann - ha célt nem is, de - irányt 
mindig feltételez. A szisztémák (pl. korszakok) rendjének 
„előrehaladó" kibontakozása nála mindig csak abban/azok-
ban az irány(ok)ban képzelhető el, amelve(ke)t az új 
korszakot közvetlenül megelőző, „széthulló szisztéma" le-
hetővé tett.21 (E zárt irodalomtörténeti rendszerben tehát 
sem ismétlő[dő] visszatérés, sem pedig korszakok „kihagyá-
sa" vagy „megkerülése" nem lehetséges. Mindez persze azt 
implikálja, hogy a dinamikus szukcesszív szisztémaállapo-
tok sohasem lehetnek egyenrangúak a szimultán szisztéma-
állapotokkal.) Azaz, mivel a nem célképzetek vezérelte 
irodalmi folyamatban minden változást előzetesen determi-
náltnak tekint, a strukturalizmus az irodalomtörténetben 
mindig csak előreható szisztémaracionális változásmo-
dellt22 feltételezhet. 

A hermeneutikai-recepcióesztétikai szisztémaértelmezés 
azért látszik alkalmasabbnak a történeti szempont érvénye-
sítésére, mert a szisztémaváltakozásnak nem az irányát, 
hanem a tervezhetetlenségét és kalkulálhatatlanságát, előre-
láthatatlanságát és váratlansági karakterét hangsúlyozza. S 
mindezt főként azért teheti meg, mert a formák és nyelvek 
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történeti interakciójának dialogikus jellemzőiből indul ki. 
Ez a dialogicitás pedig azért lehet időről időre másféle és e 
változékonyságában meghatározó, mert nincsenek olyan 
külső instanciák, amelyek irányspecifikus értelemben hatá-
roznák meg az interakciók feltételeit. A hatástörténeti 
folyamatban való bennefoglaltság nem írja elő a dialogikus 
interakciók irányát: adott körülmények közötti domináns 
előre- vagy visszahatás éppúgy elképzelhető, mint a kettő 
egyidejű, egyenértékű érvényesülése. Ezért lehetséges, 
hogy ez a dinamikusabb konstrukció a „térszerűen" kiala-
kuló struktúrák (másodlagos világmodellek, revelált vilá-
gok, organizmusok stb.) helyett a közleményjelleget, az 
ontológiailag is csak dialogikusan megalapozható beszéd-
szerűséget teszi az értelmezés tárgyává. Haladáselve, ha van, 
nem e világok szerkezetváltozásokon át elkülönböződő 
sorát tekinti a folyamat megnyilvánítójának, hanem az 
interakciók alakulásának formáit. Egy-egy irodalmi korszak 
új interakciói nem a strukturális devianciák, tehát nem az 
állapotszerű másság, hanem a nyelvi beszédhorizont válto-
zásai következtében „inszceníroznak" új világértelmezési 
modelleket. Ez a „megjelenítés" olyasféle létrejövés ered-
ménye, amely a létrejövő dolog több-eredetű „ki-" vagy 
„elő-játszódására" hasonlít: nem homomorf érvényesülése 
valaminek, hanem az összjáték új logikájának variánsaiban 
van mindig jelen. Az így értett nagy korszakok irodalmi 
„beszédrendje" épp ennek következtében sohasem azonos 
egyetlen diszkurzus uralmi helyzetével. Az interakciók 
sokfélesége azonban kétségkívül tartalmazni fog olyan 
nyelvi magatartásokat, amelyeknek - az adott korszak 
szellemi helyzetét tekintve - elementáris, parciális vagy 
kifejezetten elhanyagolható az esztétikai megszólító ereje. 
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Ezek az új válaszok az előző pozíciókra persze nem a 
meghaladó „ráépülés" értelmében vonatkoznak vissza, ha-
nem a dialogicitás logikájával: hiszen csak az adotthoz 
képest értik másként, illetve ismerik fel egyáltalán valami-
ként önmagukat. Ennek a folyamatnak a tétje végső soron 
ugyanis nem a világhoz való viszony másságának felismeré-
se. Ez legfeljebb előfeltétel lehet. Az igazi tét önmagunk e 
viszony révén való új - a létben való benneállás feltételeinek 
megfelelő-megértése. A későstrukturalizmus átszellemiesí-
tett természettudományi modelljei helyett itt a megértéstör-
ténet válik az irodalomtörténeti folyamat értelmezésének 
színterévé. Mert éppenséggel „a természet az, ami nem tud 
az emberről" - ahogyan Gadamer fogalmazta.23 

Ebben az irodalomtörténeti konstrukcióban a hagyo-
mánytörténeti összefüggésnek az a felfogása teszi lehetővé 
megértés és történetiség ontológiai összekapcsolódását, 
amely a megértéshorizontok összeolvadásának elkerülhe-
tetlenségéből kiindulva teszi az újítás mindenkori feltételévé 
a történő hagyományt. A hermeneutikai irodalomfelfogás 
végeredményben tehát azért fordul a beszédszerűségként, a 
nyelvi magatartásként konstituálódó esztétikai világtapaszta-
lat felé, mert „megértéshorizontok összeolvadása a megér-
tésben a nyelv voltaképpeni teljesítménye".24 Nem tüntet-
heti ki tehát a-strukturalizmus módjára többé vagy kevésbé 
izolált — szöveget a nyelvi aspektus rovására, hisz a szöveg a 
megértésben már nyelvi „fennhatóság" alá kerül: érvénye-
sülése ugyanis mindig nyelvi interpretációhoz van kötve. Az 
irodalomtudomány sohasem veheti amolyan „végtermék-
ként" szemügyre a műalkotás szövegét. A nagy korszakok 
elsődlegességére, illetőleg az ezek megértéshorizontjait 
átrendező változások funkciójára épülő integratív irodalom-
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történetnek - a művészi világértelmezés modelljeit vizs-
gálva - ily módon elsősorban a nyelvi-poétikai magatartások 
alakulástörténetével kell szembesülnie. Az így értett integra-
tív irodalomtörténetnek ez a jelbasználatban megjeleniilő 
tárgya mindig elválaszthatatlanul össze van kötve az em-
ber-világ viszonylatban elgondolt én-szemlélettel is. A 
nyelvi-poétikai magatartás mint a művészi világértelmezés 
legelvontabb formája - a beszédszerűen felfogott irodalmi-
ság következtében - számunkra is párbeszédben hozzáfér-
hető partnerként aktualizálja önmagát: mindig valakinek, a 
magatartásaként. Olyan én-t rejt, amelynek a megragadható-
ságára nincs nyelven túli eszköze az értelmezésnek. Az 
irodalmi beszédnek ez az alanya absztrakt individualitás. 
(Ha nem így volna, minden irodalomtörténetnek be kellene 
érnie az alkotói zseni egyszeri és megismételhetetlen 
„hiper-individualitásával". Helyesebben szólva olyan mű-
fajú irodalomtörténeti feldolgozásokkal, amelyek azért vál-
nak puszta sor-szerű „személytörténetté", történeti arckép-
csarnokká, mert az egyediség időbelisége nem szisztemati-
zálható. Az irodalomtörténet sohasem az életrajzi értelem-
ben vett személyiségek története s nem is az „összehasonlít-
hatatlan" lángelméké. Volt valami igaza abban Szerb Antal-
nak, amikor úgy vélte: „az irodalomtörténetnek, mint iroda-
lom tudománynak, az igazi területe a Nem-én, a személy-
fölötti szövevények az alkotásban."2') Az irodalmi beszéd 
alanya egy integratív irodalomtörténet nézőpontjából olyan 
absztrakt individualitás tehát, amelyet a nyelvhasználat 
én-jeként kell értenünk. Voltaképpen a legsajátlagosabb 
irodalmi „szubjektum", mely a mű ember-világ viszonyról 
vallott történeti, nyelvállapotbeli nézeteinek (tematizált 
szubjektum) és a konkrét műbeli beszédet „megszólaltató", 
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odaértett alanynak (шй-szubjektum) a kapcsolatából kelet-
kezik. 

Rilke híres Requiem für Wolf Graf von Kalchreuth с. verse 
(1908) - említettük már - ama igen ritka műalkotások 
egyike, amelyek még az avantgarde indulása előtt szólaltat-
ták meg mintaérvénnyel az utómodernség alaptapasztalatát. 
A műbeli beszélő kijelentései itt - a fiatal halottat „megszó-
lítva" - egy végig-nem-élt élet képzeletbeli alanyához van-
nak címezve. Olyan művészi magatartás a jelöltje ennek a 
beszédnek, amely nem teljesíthette be a „nyitott formák" 
ígéretét. Nem, mert egy metafizikai szerkezetű létértelme-
zés zárt műalkotáseszményének maradt a vonzásában. Eb-
ben a felfogásban a műalkotás szükségképpen az individu-
umtól elválasztott terek felé távolodva „továbbítja" a sza-
vakat: 

Nur den Gedichten sehn wir zu, die noch 
über die Neigung deines Fühlens abwärts 
die Worte tragen, die du wähltest. Nein, 
nicht alle wähltest du; oft ward ein Anfang 
dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst 
wie einen Auftrag. Und es schien dir traurig. 

Az egészként illuzionálódó (élet)kezdet: az ifjúság kifelé, az 
alanytól e/-felé beszélő művészi gesztusával a versben 
megszólaló alany egy fordított módon megalkotódó költe-
ményideált állít szembe. Azt a verset, amelyik - az érzelmek 
alanyi értékelése, minősítése helyett - a szubjektum be-
széddé változásának lesz a színtere. 
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Wie die Kranken 
gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, 
um zu beschreiben, wo es ihnen wehtut, 
statt hart sich in die Worte zu verwandeln, 
wie sich der Steinmetz einer Kathedrale 
verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. 

Az átjutás az anyag ( = nyelv, szó) rendíthetetlen szilárdságá-
ba, érzetsemleges nyugalmába: olyan tapasztalat, melynek 
birtokában talán „kitarthat" a véges létnek alávetett ember -
„Dies war die Rettung". Minthogy a fiatal grófnak nem 
lehetett része ebben a megmentésben, a versbeli beszélő 
sem szüntetheti meg e tapasztalat hiányát: 

Das, was geschieht, hat einen solchen Vorsprung 
vor unserm Meinen, daß wir's niemals einholn 
und nie erfahren, wie es wirklich aussah. 

Ami Kalckreuth-nak marad, az az életet végigélt holtak közti 
vigasz esélye. A hasonlóság azokkal, akik végig „kitartottak". 

Minthogy azonban a Kalckreuth halálát hasonlító művele-
tek valójában csak annyiban vonatkoznak Kalckreuth-ra, 
amennyiben ezt az egyenlőséget megteremtik, a mű-szub-
jektum viselkedése és a műben megjelenülő sorsra vonat-
kozó nézetek között ennél bővebb értelmű jelentéskapcso-
lat alakul ki. Éspedig éppen annak következtében, hogy az 
egész rekviem a műalkotáshoz való viszony értelmezésé-
nek tengelyén teljesedik ki. Vagyis jelentő és jelentett 
(szöveg és tárgya) viszonya költészettörténeti kontextusban 
van kódolva. Ami itt azt jelenti, hogy e viszony értelmezését 
olyan szabályrendszer alakítja ki, amely egy korábbi művé-
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szi felfogással („O alter Fluch der Dichter") hozza kapcso-
latba a lét és a nemlét közti határok kérdését. Azaz, Rilke 
műve lényegében azt a viszonylatot is szemügyre veszi, 
amely a korábbi művészi válaszok, illetve a most adható 
feleletek között jön létre. A korábbi művészi válaszok e mű 
tanúsága szerint azt az átjárhatóságot hirdetik vagy próbálják 
kiküzdeni, amelynek itt már hiányoznak a feltételei: „Wer 
spricht von Siegen? Überstehn ist alles." A vers tárgya és 
alanya közti kapcsolat kódja (=művészeti összefüggésben 
való „megjelenítése") a lét időtlen univerzumába való 
belépés lehetetlenségének tudomásulvételét azért nem en-
gedi semlegessé válni, mert kritikailag utal vissza egy 
értékképzettel kísért hagyományra. A belépés, a léttörvé-
nyeken való felülkerekedés művészi lehetetlenségét (tehát 
a műalkotás általi - régi értelemben vett - „halhatatlanságot" 
is tagadva) ez a vers már az új, illúziótlan önmegértés 
formájaként közvetíti. A létben hozzáférhető tapasztalatok 
önámításmentes bizonyosságával. A műnek a mondottak 
igazságtartalmához való viszonya ezért nem drámai, tragi-
kus vagy lázadó jellegű; hanem méltóságteljesen tudomá-
sulvevő, összegző és (bizonyos értelemben: vigasztalóan) 
megállapító. A nyelvhasználat én-je ezzel a „modális" köz-
léssel teszi szemantikai jelentőségűvé a mondottak hogyan-
ját. Nem a léttapasztalatot magát - s kivált nem annak 
„világszerűségét" - alakítja tehát át, hanem annak korábbi 
modális értelmezését. (Végső soron a hozzá való viszony 
formáját, nem pedig azt, ami bői új viszonyulásmód szület-
hetnék.) Ami nem jelent mást, mint hogy az ott mondottak 
igazságtartalmát az itt elhangzó állítások modális kódjának 
elfogadásával és igenlésével cáfolja. 

A művészi gondolkodás ilyen típusú horizontváltása a 
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kérdésirányok váratlan megváltozásából következik. Nem a 
témapreferenciák vagy az irodalmi beszéd tárgyának átala-
kulása utal az új korszakküszöbökre, hanem a róluk gondol-
tak igazságtartalmához való viszony módosulása. Azzal 
tehát, ahogyan a mondottság mikéntje akaratlanul is poéti-
kailag értelmezi a közlés tárgyát, pontosan a létben való 
elsődleges (nyelvi) bennefoglaltság horizontját nyitja rá 
ember és világ kapcsolatára. Legelvontabb jelentésében 
ezért képes feltárni a műalkotás nyelvi magatartásként a 
szubjektum önértelmezését és világhoz való viszonyát. 
Minthogy - e korszakformáló Rilke-vers is tanúsítja - a 
létben való bennefoglaltság horizontjainak változása alapve-
tően módosítja a dolgok rendjének művészi értelmezhető-
ségét, a nagy korszakok integratív irodalomtörténete az 
ilyen horizontváltások felderítésével írhatja le az irodalom-
történeti folyamat mibenlétét. Az irodalmi diszkurzus rend-
jében beálló változások természetének vizsgálata többek 
közt arról is megbízható képet adhat, hogy vajon valóban 
mindig új paradigmákról van-e szó az egymást követő nagy 
korszakok esetében. 

Hogy Rilke lényegében az avantgarde teljes 'tapasztalat-
rendszerét mellőzve érkezett el egy avantgarde utáni 
korszak alapkérdéseiig, maga is közvetett bizonyítéka lehet 
annak, hogy az esztétizmus és az avantgarde között nincs 
mélyreható szemléletszerkezeti változás. A létértelmezés új 
horizontjának kialakulása ezért az avantgarde-tól függetle-
nül is bekövetkezhetett: az utódmodernség kialakuló világ-
képének csupán az előző nagy modellek valamelyike válik a 
feltételévé. Az, hogy Rilke a klasszikus modernségtől, Benn 
pedig az avantgarde-tól jutott el az utómodern létérzékelés 
megfogalmazásáig, kétfelől is valószínűsíti, hogy a klasszi-
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kus modernség és az avantgarde egyazon paradigma kétféle 
megvalósításának eseteként is felfogható. Nem azt akarjuk itt 
hangsúlyozni, hogy egyazon paradigma esetei - hogy mik 
voltak a valóságban, arra nézve egymást kizáró recepciótör-
téneti adalékok sora gyűjthető egybe - , hanem csupán azt, 
hogy létezik nézőpont, amelyből egyazon paradigma esetei-
nek mutatkoznak. Ezért egyáltalán nem elképzelhetetlen, 
hogy a klasszikus esztétizmus, illetve az avantgarde vagyla-
gos „megkerülése" is egyenrangú útja volt a 20. századi 
irodalomnak. Az előbbire T. S. Eliot, az utóbbira Rilke vagy 
Kosztolányi lehet a szemléltető példa. Irodalomtörténetileg 
ez a felfogás azzal az előnnyel rendelkezik más, doktriner 
értelmezésmódokkal szemben, hogy-egyenrangú, de nem 
tetszőleges utakat feltételezve - kizárja az irodalomtörténé-
szek gyakori „korszakdogmatizmusát". Vagyis nem ad teret 
olyan szubsztancialista érvelésmódnak, amely szerint „mo-
dernség" csak egyféleképpen alakulhat ki; s ahol az ideálti-
pikustól való eltérések ezért rendre megkésettségnek, 
fáziskésésnek vagy regionális mutációnak minősülnek. 
(Nem vonatkozik persze mindez olyan anomáliákra, amikor 
- mint a magyar irodalomban 1948 után - az irodalomfejlő-
dés zavarai a nyilvános beszédrend erőszakos ideológiai-
politikai átformálásból is származnak.) 

Az integratív módon leírható korszakváltások mindig 
szisztémaváltások is egyben. Ami azt jelenti, hogy az új 
kérdéshorizontok megjelenése az irodalom addigi egész 
belső rendszerét érintő funkcionális és strukturális változá-
sok sorával jár együtt. A régi struktúrák új funkciókkal való 
„betöltése" éppúgy jellemzi ezeket a változásokat, mint a 
régi funkciók új szerkezetben való megjelenése. A régi 
funkciók „átperspektiválásának", illetve a régi struktúrák 
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„átfunkcionálásának" egyenértékűsége kizárja azt a klasszi-
kus strukturalista dogmát is, mely szerint csupán az irodalmi 
kódok innovatív váltakozása volna korszakelhatároló moz-
zanat az irodalomtörténetben. Nem egyszerűen az új forma-
nyelv megjelenése (a mechanikus innováció) tehát a sziszté-
maváltozás bizonyítéka, hanem a nyelvi magatartás komplex 
- mert a tartalmi és a formai elemet is magában foglaló -
változásai. Csak az így felfogott funkció- és struktúraössze-
függések teszik érzékelhetővé a folyamatban végbemenő 
változások összetett természetét. Ha például nem választjuk 
el élesen egymástól annak logikáját, hogyan abszolutizálja a 
jelszerűséget a századforduló, és hogyan a posztmodernség, 
akkor lényegében azonosak az esélyei a két nagy modell -
utómodernségen átvezetett - kontinuitása, illetve történeti 
elválasztottsága bizonyíthatóságának. Ennek eldöntése így 
csak attól függ, hogy a klasszikus modernség alkalmazta 
jelformáknak - a jel itt mindig nehezen hozzáférhető 
tartalmakra utal, tehát elkülönül a jelentettől - ugyanolyan 
létmódot tulajdonítunk-e, mint a posztmodernség jelfor-
máinak, amelyek elvileg semmiféle mögöttes tartalmat nem 
akarnak felidézni. Ha igennel válaszolunk a kérdésre, a két 
paradigma közti folytonosságot ismerjük el (esetleg azzal a 
pontosítással, hogy a posztmodernségben voltaképpen csak 
a klasszikus modernségtől keltezhető jel-abszolutizációs 
folyamatok radikalizálódása következett be).26 Ha azonban 
tagadó a válaszunk, a posztmodern akár mint soha nem 
látott, egyedi, rokontalan és radikálisan új művészeti jelen-
ség állhat előttünk.2 

Hogy elkerülhessük az effajta módszertani csapdákat, a 
fenti példa esetében abból kell kiindulnunk, hogy az 
esztétikai jel abszolutizálásának posztmodern eljárása csak 
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formálisan emlékeztet a klasszikus modernségére: a század-
forduló művészete számára ugyanis még léteznek denotátu-
mok, a posztmodern azonban a nyelven kívüli szférákban 
nem ismeri el ilyenek létezését. Különösen a posztmodern 
idézettechnika értelmezésénél nem szabad szem elől té-
vesztenünk ezt a különbséget. A posztmodern idézésmód 
újszerűségét többnyire azzal szokás elutasítani, hogy már a 
századvég (sőt, korábban Lawrence Sterne) is alkalmazta ezt 
az eljárást, azaz, a jelöletlen idézetek nem a tradíciótörés, 
hanem éppenséggel a klasszikus modernséghez való poszt-
modern „visszatérés" bizonyítékai. Itt azonban azt az -
egyébként általában mellőzött - tényt kell döntőnek tekinte-
nünk, hogy a klasszikus modernség az idézet révén valami-
lyen, az adott műtől függetlenül létező szöveggel teremt 
kapcsolatot. A posztmodernségben viszont az ilyen kapcso-
latteremtés elvileg lehetetlen, hiszen a posztmodern szö-
veg, mint jelentésnélküli jelek láncolata, nem tart igényt 
efféle vonatkoztathatóságra. A klasszikus modernséggel 
ellentétben ugyanis a posztmodern irodalom a nyelven, a 
művészeten kívüli jelentésimpulzusok olyan átvételét is 
elutasítja, amelyek például az avantgarde kollázstechnikájá-
ban még megengedhetők: a művön kívüli világ, a valóság ott 
a deszemiotizált szöveg „részeként" jelenik meg - a maga 
eredeti, módosítatlan, át nem formált alakjában műbe emelt 
realitás „idézetté" válik. A klasszikus modernség idézés-
módja olyan - irodalmi szövegek közti - metadiszkurzust 
teremt, amely mintegy az elsődleges jelentések „fölött" jön 
létre; míg a posztmodernben - az előbbiek következtében -
csupán metadisztikurzusok lehetségesek: ezek foglalják el a 
primer diszkurzusok helyét. Mivel ez az irányzat kiiktatta a 
nyelven kívüli vonatkoztathatóságot, a korábbi metadiszkur-
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zus-szerepet betöltő idézetek elsődleges esztétikai jelenté-
sek hordozóivá válnak. 

A mindenkori irodalmi szöveg létmódjának megértése 
szempontjából tehát alighanem korszakos jelentőségű a 
posztmodernség végrehajtotta fordulat. Azzal ugyanis, hogy 
nyilvánvalóvá tette az irodalmi szövegek létformájának 
intertextuális jellegét, immár nem művészeten kívüli ma-
gyarázatok körébe utalja az esztétikum történeti jelentésvál-
tozásának különös rejtélyét, hanem a művészet természeté-
ben (létmódjának sajátosságaiban) rejlő válaszok megfogal-
mazását teszi lehetővé. Ezért a kiinduló kérdésben foglalt 
dilemmának sem nehéz a végére járnunk. Ha ugyanaz a 
jelenség a közvetlen alakítástechnika felől nézve a kontinui-
tás, a komplex poetizáltság mikéntje felől viszont valamely 
radikális fordulat bizonyítéka - akkor itt valójában nem a 
látszatok egyenrangú különbségéről van szó. Inkább arról, 
hogy a puszta alakítástechnika alapján megfogalmazott 
érveknek meg kell hajolniok azok előtt, amelyek az alakítás-
technikai sajátosságokat azok történeti funkcióit is elemezve 
értelmezik, s e funkcionális értelmezésre támaszkodva 
vonnak le következtetéseket. 

A jelen integráló horizontjához, vagy - ahogyan Jauß 
újabban fogalmazta - „az esztétikai tapasztalat legutóbbi 
korküszöbéhez"28 szükségszerűen és elkerülhetetlenül kö-
tődő irodalomtörténeti szempont bevezetésére tett kísérle-
tünknek az a célja, hogy az irodalmi folyamat változásait a 
korszakváltás és a kontinuitás elvének együttes érvényesíté-
sével vizsgálja. E két mozzanat kapcsolatát olyan eljárások 
érzékeltethetik a legtisztábban, amelyek az irodalmi közlés 
karakterét módosító funkcióáthelyezéseket és strukturális 
„átfoglalásokat" állítják a középpontba. Mert a megértéstör-
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ténet irodalmi rendszerének alakulása mindig olyan válto-
zásoknak a következménye, amelyek az időleges állandósá-
got biztosító dinamikus állapotszerűség szabályainak átren-
deződésében teszik láthatóvá az esztétikai tapasztalat hori-
zontváltásait. 

A dolgozat első fejezete keresztmetszeti értelmezését 
adja a húszas-harmincas évek líra- és epikatörténeti fordula-
tának, a második pedig hosszmetszeti nézetből teszi pró-
bára az integratív eljárás alkalmazhatóságát. Hogy a 20. 
századi esztétikai tapasztalat nagy modelljei közül mindkét 
fejezet miért a modemség utolsó horizontját tünteti ki, 
annak fentebb részint már magyarázatát adtuk. ,A két 
háború köze irodalmunknak talán leggazdagabb fejezete"29 

- írta a vizsgált korszakról Németh László. De az utóbbi négy 
évtized magyar irodalmának története - a művi késleltetett-
ség, a megszakított folytonosság miatt - maga is ennek az 
avantgarde utáni modernségnek a „meghosszabbított" tör-
ténete - legalábbis a hetvenes évek végéig. Ami viszont a 
nyolcvanas évektől kezdetét veszi, éppen a későmodernség 
és a posztmodernség közti szemléletszerkezeti változások 
szempontjából rejt tanulságos összefüggéseket: részint 
egyetemes, részint pedig nemzeti irodalomtörténeti jelle-
gűeket. Értelmezésük természetesen nem akar zárt rend-
szerré alakulni. Az irodalom rendszerszerűsége maga is 
olyan statisztikai rendszerek jegyében fogható csak fel, 
amelyeknek a komponensei másfajta konstrukcióba is bele-
foglalhatok. Másfajta értelmezéstávlatnak ezért akár egészen 
másfajta valóságot is felmutathatnak. Ez a kísérlet mindössze 
- de mindvégig - annak tudatában tekinti érvényesnek saját 
következtetéseit, amit Derrida így fogalmazott meg: „a 
nem-saját dolog transzcendenciája nem azé az Egészé, 
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amelyet nem érnek el a mindig parciális elgondolások: a 
végtelen transzcendenciája, nem pedig a totalitásé"30 A 
„végtelen transzcendenciáját" itt elsősorban az irodalmi 
folyamat értelmezhetőségének az a nyitottsága kölcsönzi, 
mely magának a folyamat alakulásának előreláthatatlanságá-
ból következik. 
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