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garde-on belüli konstruktív törekvések egynémelyikétől. (Szükség esetén alkalmaz-
hatjuk így már - nem utolsósorban éppen ennek semlegességéből adódóan - a „má-
sodik modernség" megjelölést.) Lezáratlanságával, megoldatlanságával hívná föl 
magára a figyelmet az Eszmélet, s ez rokonítaná az említett későbbi irányzattal? A vas 
motívuma azonban éppen a záró szakaszban szerepel ötödször, itt a legnagyobb 
súllyal a verstestben, a fény-sötét ellentétsorozathoz hasonlóan, talán itt rajzolódik 
elő leghatározottabban a beszélőnek is az alakja. (A megismételt „én" megjelöléssel.) 
A „föld-ég" nyitásbeli tágassága itt kap a kompozícióban ellenpontot - míg a végig 
beszédes (akár az okítástól sem tartózkodó) magatartásnak a megjelenített hallgatás-
ban ismerhető föl az ellentéte. Hogy éppen ez a zárókép a legbonyolultabb az Eszmé-
letben? Igaz - a maga módján azonban akár ez is záró szerepet tölthet be, a súlyából 
adódóan. 

A hallgatás itteni jelentése nyitottnak is minősíthető, mégsem egészen az. Érezzük 
például, hogy nem a beszéd félbeszakadása okozza, nem erejüket m é g el nem vesz-
tett szavak keresésének feladását hordja magában. Inkább a lényeget elmondás után 
mutatkoznék itt már fölöslegesnek a szó. Ezt követően lenne már „meglett ember"-
hez nem illő a panasz, a jaj, az átok vagy a vigasztalás - esetleg valamilyen bölcs okí-
tás hangját hallatni. A hozzátársuló gesztusok kíséretében. 

„Csalás nélkül, könnyedén" félkönyékre támaszkodva is lehet állni. Talán a méltó-
ságnak sincs teljesen híjával ez a némaság. S akár ezt a tartást is körülfoghatja vala-
mennyire a fény. (Bárha föltehetően hamar át kell is majd adnia helyét „az örök éj" 
sötétjének.) 
(Bp., Argumentum, 1999) 

TAMÁS ATTILA 

N a g y Imre: Utazás egy regény körül 
(Bessenyei Tariménese) 

Karinthy Frigyes regénycímét parafrazeálva szerzőnk két dologra is gondolhatott. 
Egyrészt a maga „utazás"-ára, azaz arra a szerfölött vesződséges „felfedező út"-ra, 
melyet a Tariménes utazása sajtó alá rendezése jelentett számára. Másrészt magának a 
Bessenyei-szövegnek a páratlanul viszontagságos sorsára. Meglehetősen rendhagyó 
történet ugyanis, hogy csak ekkora késéssel váljék nyomtatásban hozzáférhető egy 
klasszikus írónak - akinek nagyságával már a kortársak is tisztában vannak - már 
százharminc éve ismert, műfajtörténetileg is úttörő alkotása. E „textológiai kaland-
regény" (hogy ne mondjuk „utazási regény") végpontján, azaz a kritikai kiadás 
megfelelő kötete gyanánt való publikálása előtt jelent meg Nagy Imre kismonográfiá-
ja, nemcsak tudományos rangjával, hanem a vázolt, érdekkeltő körülményekkel is 
jogos kíváncsiságot és tiszteletet váltva ki. 

A kritikai kiadások világában jártas olvasók jól ismerik bizonyos textológiai, 
rekonstrukciós műveletek bonyodalmait, Nagy Imre feladata azonban még ezekhez 
képest is kirívó esetnek minősülhet. Három különböző rangú manuscriptum állt ren-
delkezésére. Van (nem teljes) autográf kézirat. Vannak másolatok formájában ránk 
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hagyományozott részek, melyeket Bessenyei nézett át és korrigált, sőt változtatások-
kal és betoldásokkal látott el. S végül vannak olyan, igen gondosnak mondható má-
solatok, melyeket azonban az író nem látott, nem javított. Ezen szövegek kombiná-
ciója révén állt össze a mostani, kritikai kiadás szövege. A sajtó alá rendezőnek „az 
autográf szöveg rangjának és az ultima manus elvének biztosítása érdekében le kel-
lett mondani arról, hogy egységes szöveget bocsásson az olvasók rendelkezésére". 
(170-171.) Természetesen, ha a jelen ismereteink szerint csak másolatban fentmaradt 
részek autográf formában bukkannának fel a későbbiekben, a mostani kiadás szöve-
ge módosulhat. (Ez, persze, sok más kritikai kiadás közléseire is érvényes.) 

Nagy Imre azonban nem éri be (az Utazás egy regény körűiben) a kéziratok számba-
vételével, hanem szembesíti eljárását az elmúlt évtizedek textológiai elméleteivel. 
Egyebek mellett Julia Kristeva teóriájával, aki „a szöveget mint nyelvi jelet s mint 
rögzített jelentés nélküli jelentésteremtő erőt signifié nélküli signifianként értelmez-
te, hangsúlyozván, hogy magában a szövegben megy végbe a jelentés végtelen gene-
zise, s a meghátrálás abban mutatkozik meg, hogy a szöveget nem jelként, hanem a 
jelentésalkotás anyagi szubsztrátumaként fogják fel." (64.) Vele szemben Nagy Imre 
azokkal ért egyet, akik szerint a kinyomtatandó szöveghordozót csak a jelentésre vo-
natkozó előzetes feltételezések alapján lehet meghatározni, hiszen enélkül maga az 
emandáció is problematikussá válna. 

A kismonográfia azután valóban nemcsak a Tariménes utazása keletkezésével, a kéz-
iratokkal, helyesírási kérdésekkel és kiadástörténeti előzményekkel foglalkozik, ha-
nem a mű értelmezésével is. Kimutatja a regény szövegének párhuzamait a Besse-
nyei-életműből, sok-sok előmunkálat alapján, természetesen. (Különösen sok az 
egybecsengés A holmival, A természet világával.) Eckhardt Sándor és többek nyomán 
számba veszi Voltaire, Rousseau és mások hatását, a voltaire-i vadember, Pangloss 
mester ihletését (ez utóbbiét Kukumedóniás alakjában). Mégsem pusztán a szakiro-
dalom eredményeinek összefoglalásáról van szó, hanem a műérzék és beleélés adek-
vát megnyilatkozásairól is, amikor például a Tariménes utazása személyes, lírai gyö-
kereiről szól: „A szép totoposzi leány szinte testi jelenlétének varázsa valósággal 
bűvöletbe ejti az elbeszélőt, aki maga is ifjú hőse tekintetével pillant a leányra, s mi-
kor így immár karnyújtásnyira kerül egykori önmagától is, hirtelen széttörik az illú-
zió s az író papírra veti egyik legkeserűbb vallomását. Ez már az öreg Bessenyei 
hangja. S általa mélabús józanság, tárgyilagos rezignáció árad az álombeli idill vilá-
gába. Berettyó parti realitás a Schönbrunn emlékképei közé." (14.) 

Az elmúlt félszázadban többé-kevésbé megnyugtatóan tisztázott eszmetörténeti és 
műfajtörténeti háttérnél izgalmasabb a mű szinte bizarr befogadástörténete. A meg-
írása óta eltelt időszak mintegy kétharmada ugyanis a kéziratos formában való léte-
zés állapotához kötődik. Ez a szakasz Kazinczy Ferencnek Kis Jánoshoz 1802-ben írt 
levelétől (melyben beszámol a készülő regény egy részének olvasásáról) 1930-ig, az 
első, nyomtatásban való megjelenésig, a Vajthó László-féle kiadásig tart. A másik, rö-
videbb szakasz 1930-tól számítható, ezt (Nagy Imre szerint) Vajthó 1947-es Besse-
nyei-könyve osztja két szakaszra. Erről lehetne éppenséggel vitatkozni (hogy tudni-
illik nem a marxista Bessenyei-kép megszilárdulása lehetne-e inkább a korszakhatár 
az 1950-es években, ami aztán bizonyos finomításokkal három évtizeden át marad ér-
vényben), arról azonban semmiképpen nem, hogy a Nagy Imre által készített kritikai 
kiadás teljességgel új szakaszt nyit a Tariménes utazása utóéletében. 
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Lényegében Kazinczy óta visszatérő beállítás (a regényre vonatkozóan) írói és tu-
dósi törekvések vegyülésének gáncsoló értelmű felemlegetése. S ha kapott is mél-
tánylást a szatirikus jelleg, a főalakok rajza, a reflexiók mélysége, rendre elmarasztal-
tatik Voltaire utánzása, s az elmélkedő részek túlburjánzása (például Závodszky 
Zoltán Bessenyei-monográfiájában 1872-ben). Beöthy Zsolt - mint Nagy Imre írja -
„a regény mimetikus, az elbeszélés életképfestő, referenciális mozzanataira helyezi a 
hangsúlyt egy pszeudorealista irodalomeszmény jegyében" (147.), ugyanakkor 
finom érzékkel mutat rá a regény vallomásos elemeire, arra, hogy „a szerző külön-
böző hősök szerepébe öltözik (utal arra, hogy Tariménes találkozása Kantakucival 
valójában az ifjú és az öreg Bessenyei szembesülése, kettős önportré), látja az 
elbeszélő differenciált helyzetéből fakadó mélabú hangulatteremtő szerepét is, ám a 
nézőpontok váltogatását mint kompozíciós tényezőt nem méltányolja". (147.) 

Itt szerzőnk mintha némi ellentmondásba keveredne. Részben azért, mert egy több 
mint félszázaddal később elterjedő terminust kér számon az 1886-87-es A szépprózai 
elbeszélés a régi magyar irodalomban című kitűnő Beöthy-monográfián. Részben azért, 
mert ugyan okkal dicséri Merényi Oszkár gondolatmenetét, amely „az elbeszélés 
nézőpontjainak polifóniájához kínálhat új aspektust" (155.), ám amikor Merényi az 
ifjúkori rajongás és az öregkori bölcsesség mellé beépíti a férfi Bessenyeit is, az „élet-
csalódások kritikusát", nem tesz egyebet, mint továbbfejleszti Beöthy észrevételét a 
regényben lappangó kettős önportréról. Ezen a nyomon halad tovább Vajthó László, 
dialogikus beszéd helyzetet érzékelve abban, hogy az elbeszélő előadásmódja olyan, 
mintha egy elképzelt személyhez szólna. Ennek legfrissebb kifejtése azután Fried Ist-
ván tanulmánya (ItK, 1981), mely szerint Bessenyei „szétosztja gondolatrendszerét a 
figurák között. Alig van olyan szereplője, aki ne az író vélekedéseinek, töprengései-
nek adna hangot. Az elemző különösen Arténis, Trézéni, Szipiopoli, Pirhomégász és 
Buzbuzbeki szavait tartja bizonyító erejűnek e tekintetben, de hozzáteszi, hogy Bes-
senyei egyikkel sem azonosul teljes mértékben." (165.) 

Nagy Imre kitűnő kismonográfiája tehát valóban teljes körű utazást tesz a Tarimé-
nes utazása körül. A textus kérdéseitől indulva, a hatásokon és konkordanciákon ke-
resztül a befogadástörténetig kalauzol, beleépítve munkájába a téma tradicionális 
megközelítésmódjait, ugyanakkor mindig ügyelve arra, hogy az ezredforduló felké-
szült, a tudomány jelen állását és tételeit számba vevő tudósként dolgozza fel mind-
azt, ami a ma és a holnap számára a leginkább érvényesnek mutatkozik. 
(Pannon Könyvek, Pécs, 1998,181 1.) 

IMRE L Á S Z L Ó 

Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, 
Gömörben és Zemplénben 

Nem előzmények nélküli, mégis régi adósságot törlesztő vállalkozás a címben jelzett 
terület emlékhelyeinek számbavétele, korszerű elvárásoknak megfelelő ismertetése. 
Mára ugyanis - úttörő érdemei mellett is - nagyrészt elavultnak tekinthető Csorba 
Zoltán összefoglalása (Miskolc és Borsod az irodalomban, 1942), ugyanakkor azonban a 
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