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löli tárgyát, aki egyszerre szenved a gyásztól és szabadul fel annak megírásától, saját 
identitását a másik féllel való együttérzésből konstruálja meg. De hogyan érzünk 
együtt a halottakkal? Godwin minden jó szándéka ellenére, igen rosszat tett felesége 
reputációjának, amikor megírta annak szexuális kalandjait, öngyilkossági kísérleteit 
és szokatlan vallási elképzeléseit, minek következtében Mary Wollstonecraft élete 
és művei menthetetlenül összekeveredtek. Csengeit mindenesetre nem annyira a fele-
ség érdekli, mint inkább a gyász – Robert Southey híres bon mot-ját12 parafrazeálva 
– „lemeztelenítő” mozzanatai. Godwin gyásza ugyanis szorosan hozzákapcsolódik 
a kor melankóliadiskurzusaihoz, melynek – mondanom sem kell – a fi lozófi ai-esz-
tétikai vonatkozásai mellett orvostörténeti hagyományai is igen gazdagok.

Csengei Ildikó könyvének ismertetésekor nem térhettem ki a kötet minden apró 
részletére. Szinte minden oldalon olvashatunk olyan állításokat, melyek újrarendezik 
az érzékenység körül kibontakozó vitákat. A szerző talán legfontosabb erénye az, 
hogy hosszabb távú eszmetörténeti folyamatokat képes igen aprólékos és alapos szö-
vegelemzéseken keresztül bemutatni (jelen ismertetésben ezek közül csak a fonto-
sabbakat említettem). Az együttérzés vizsgálata olyan mélyreható eszmetörténeti 
analízisre adott alkalmat, mely sikeresen mutatta fel különböző diskurzusok össz-
játékát. Mindehhez arra volt szükség, hogy a kiinduló fogalmat is a maga összetettsé-
gében szemléljük: talán az eddigiekből is látszott, Csengei egyik visszatérő állítása az, 
hogy választott kulcsfogalma már eleve belső ellentmondásokat rejt magában. Éppen 
ezért, azt gondolom, ki lehetne bővíteni a kutatást az együttérzés egyik fontos ellen-
fogalmának irányába. A rajongás ugyanis épp ugyanezt a töréspontot teheti láthatóvá, 
csak éppen egy másik irányból: a vakhit és túlbuzgóság az egyik oldalon, míg a terem-
teni képes átszellemültség, enthuziazmus a másikon. Tanulságos, hogy az együttérzés 
19. századi leértékelődése éppen a rajongás egyfajta felértékelődésével esett egybe – leg-
alábbis ami az esztétikai gondolkodást illeti. Szintén nem hiányként említem, hanem 
inkább a továbbgondolás szándékával, hogy érdemes volna a kutatásba bevonni a tole-
rancia kérdését is. E ponton az együttérzés szorosan hozzárendelődhetne egy kora új-
kori eszmetörténeti disputához, s láthatóvá válnának az együttérzés morálfi lozófi ai 
elképzeléseinek teológiai gyökerei, sőt akár kortárs, 18. századi párhuzamai is.

Ha kiindulásul a Fanni’ hagyományait idéztem fel, zárásként térjünk ide vissza egy 
pillanatra. Hiszen mily szépen jeleníti meg az együttérzés ambivalenciáját a szegény 
sorsú özveggyel való találkozás esete. Fanni gyakorlatilag akkor és őáltala talál rá 
(az ekkor még konkrét tárgy nélküli) vágyakozásra, ekkor lesz felnőtt nő, s ilyenfor-
mán éppen az együttérzés az, ami hozzásegíti őt az érzékenység mélyebb átéléséhez. 
Mindazonáltal minél mélyebben merül el a női szubjektum az érzékenység kultúrá-
jában, annál inkább ki is kerül onnan. Fanni teste elsorvad, szavai elfogynak – a má-
sikkal való találkozás és egyesülés mintegy felszámolja az együttérzésre vágyakozót 
magát is.

(Palgrave Macmillan, New York, 2012.)

12 Southey a következővel váddal illette Godwint – idézem –: „the want of all feeling in stripping his 
dead wife naked”.
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„Az ideál mindazonáltal megőrződik”. 
Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére, 
szerk. Horváth Kornélia – Osztroluczky 
Sarolta

Hogy esetleg meghalljuk, mit mond a „lekötött kalóz”, azaz Neptun pásztora, Pró-
teusz, hogy követni tudjuk a vén vátesz („vén tengerész”?) metamorfózisait, hogy bar-
langjának mélyére jussunk, tekintsük ezt a kiváló könyvet olyan gyűjteménynek, amely-
nek mind a harmincegy darabja a megőrződő ideál egy-egy arca, mosolya, harmincegy 
szüntelenül változó alakban. Egy olyan könyv ismertetése ugyanis, amely maga is 
tisztelegni szeretne a könyv hőse, nevezetesen Bécsy Ágnes előtt, miközben az ő 
munkásságát, ihlető erejét, tudását, elemző készségét, irodalomértését ünneplő köte-
tet tekinti át, kétszeresen is meta-műfaj. Egyrészt írás írásokról, mint minden könyv-
ismertetés vagy recenzió, azaz ez esetben beszámoló harminc tanulmányról és egy 
harmincegyedik írásról: Lőrincz Teréz verseiről. Másrészt az ilyen könyvbemutató, 
akarva vagy akaratlan – most: akarva – tovább írja a kötet rejtett-kimondott fősze-
replőjét is. Az ilyen ünnepi kötet olyasmi, mint a meglepetésnek szánt virágkoszorú: 
titokban fonják, műfajánál fogva nagyon különböző fajta, más-más színű és illatú 
virágokból. Az egymástól eltérő virágokat a megbecsülés és a szeretet mégis össze-
fűzi, és leginkább egységbe foglalja a megbecsülés és a szeretet kihívója, előidézője, 
az ünnepelt kiérdemelt kiválósága. Ilyenkor különösen igaz Bécsy Ágnes azon meg-
állapítása – a „Horác” kapcsán – hogy „a TE csupán az ÉN […] »másik« alakja”.

Mivel tisztem szerint minden tanulmányról és esszéről szót illik ejtenem, s mi-
vel a kötet szerkesztői – Horváth Kornélia és Osztroluczky Sarolta – nyilván, hogy 
a sorrenddel ne bántsanak meg senkit, az írásokat a szerzők vezetéknevének alfabe-
tikus sorrendjében közlik, talán nem haszontalan, ha a tanulmányokról azokat te-
matikus blokkokba rendezve szólok. Természetesen a csoportosítás sokféleképpen 
elkészíthető, és sajnos nem időzhetem annyit egy-egy írásnál, amennyit szeretnék, 
s amennyit azok feltétlenül megérdemelnének, sőt az is nyilvánvaló, hogy már a cso-
portosítás tükrözi (legalábbis némiképp) az én érdeklődésemet is. Azt is csak rész-
legesen tudom fi gyelembe venni, hogy az írások eltérő hosszúságúak, és ennek a re-
cenzióban is tükröződnie kellene. Általánosságban annyit szeretnék előre bocsátani, 
hogy a kötetből sokat tanultam, hiszen mindegyik tanulmány – talán mondanom 
sem kell – érzékeny arra a nyelvi-kulturális fordulatra, amely a magyar irodalomtu-
dományban igazán csak 1990 után mehetett végbe. Azonban a számomra mindig 
kedves elmélet mellett számos írás irodalmi – sőt, két esetben részben zenei témájú 
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– értelmezés, ami nem csupán tisztelgés Bécsy Ágnes egyik fő erőssége, a szöveg-
elemzés előtt, hanem roppant szimpatikusan aláhúzza, hogy a nyelvi-kulturális for-
dulat jelene, persze eredeti és új eszközökkel, visszatér egy olyan hagyományhoz, az 
elemzéshez, mely a szememben mindig is az irodalommal fogalakozás legfontosabb 
céljának számított.

Valószínűleg nem csodálkozik senki, ha Berzsenyi Dániellel kezdem: róla négy 
írás is szól. Balogh Piroska a Poézis hajdan és most. Az igazi poézis dicsérete című Ber-
zsenyi- és Bécsy-olvasatával máris a Próteusz-hagyomány közepében vagyunk. Mito-
lógiát, időkezelést és narrációt egybevetve Balogh arra a következtetésre jut, impo-
zánsan tekintve át Francis Bacon és a görög mitológia hatását Berzsenyire, hogy 
a „lekötött kalóz” szavai nyomán leginkább maga az „emberarcú [irodalmi] Mű 
emeltetik az isteni szférába”. (15.) Balogh írása – állandó párbeszédben Bécsy Ágnes-
sel – a kódfejtő, detektívmunkára emlékeztető versértelmezés egyik mintapéldája. 
Amikor Fórizs Gergely Berzsenyi eddig ismeretlen esztétikai-verstani témájú fogal-
mazványát, illetve egy, feltételezhetően gróf Teleki Józsefnek írt levelének töredékét 
teszi közzé és kontextualizálja, már a Berzsenyi-hagyaték hányatott sorsáról így 
megtudhatók is egy jó krimi izgalmaival érnek fel. Különösen a verstani fogalmaz-
vány becses: érdekes adalék a 19. század első két évtizedében zajló ún. „szonett-hábo-
rúhoz”, a levéltöredékből pedig megtudhatjuk, hogy Berzsenyi krónikus szemgyul-
ladásai miatt nem tudott ott lenni a Magyar Tudós Társaság első nagygyűlésén. 
Mudriczki Judit az Osztályrészem két angol fordítását veti össze: Sir John Bowring 
1830-ban megjelent és Peter Zolmann 1996-ban készült változatát, majd meglepő 
eredményre jut. Zolmann minden érdeme és „szöveghűsége” mellett adós marad né-
hány – Bécsy Ágnes elemzésében fontosnak tartott – szerkezeti bonyolultság tolmá-
csolásával, míg Bowring – bár nem tudott magyarul, és feltehetően német fordításból 
dolgozott – azért érzékenyebb a konstrukciós komplexitásokra, mert az eddig felté-
telezettnél több segítséget kaphatott akár Döbrentei Gábortól, akár Rumy György 
Károlytól, akár Toldy Ferenctől, esetleg mind a hármójuktól. Vaderna Gábor roppant 
széles, egész Európára kitekintő fi lozófi ai és teológiai horizonttal és a Berzsenyi-
szakértők sokszínű bevonásával közelíti meg Berzsenyi valláshoz fűződő viszonyá-
nak vallatását. Nemcsak az e célból gyakran emlegetett Fohászkodás új értelmezését 
kapjuk, hanem Vaderna párhuzamosan közli Helmeczi Mihálynak – Berzsenyi ver-
seinek 1813-as sajtó alá rendezőjének – Karl von Eckartshausen-fordítását. Helmeczi 
Eckartshausen imádságoskönyvének igen szabad átültetésébe – csonkoltan és átír-
va – Berzsenyi-szövegeket illeszt, s ezáltal a „niklai remetét” nemcsak „vallásos köl-
tővé” avatja, hanem eljárása a szövegappropriációnak érdekes, 19. század eleji példá-
jaként is olvasható.

Maradjunk a 19. századi költészetnél: Arany Jánosról két írás szól. Kovács Gábor 
dolgozata a Tetemre hívásról, azt hiszem, az Arany-balladák elemzésének új lehető-
ségeit nyitja meg, amikor – Arany esztétikai és verstani fejtegetéseiből kiindulva – 
versritmus, gondolatritmus és cselekményalkotás egységét és feszültségeit elemzi 
Bárczi Benő és Kund Abigél titkos szerelmének históriájában, akiknek már a nevében 

megtalálható a vers egyik alapritmusa, a tá-ti-ti-tá képletű choriambus. A choriam-
bust a ballada ritmusában az adóniszi sor (tá-ti-ti-tá-tá) egészíti ki, s ha ezeket össze-
vetjük a „tartalommal”, kiderül: nemcsak az ütemhangsúlyos és az antik időmérté-
kes verselés, hanem a keresztény szimbolikával átitatott tetemrehívás is összekap-
csolódik a balladában Vénusz és Adonisz antik siratás-mítoszával. Szilágyi Márton 
egy gyönyörű, a 125. éves Arany-évfordulóra írt emlékbeszédében a töredékei fölött 
gyötrődő, nyomorúságaival, a világtól elvonuló válságaival, de azokból zseniális műve-
ket alkotó Arany Jánost méltatja, akinek munkásságából ma talán épp ez a Nessus 
véreként égető feszültség a legmaradandóbb („mintha volna feszűlet” – teszem hoz-
zá). Szilágyi Márton szövege ráadásul megkapóan performatív, mert ez az emlékbe-
széde eddig éppúgy rejtve volt, ahogyan Arany fedezte-szégyellte vélt veszteségeit.

Maradjunk a líránál: három tanulmány is elsősorban teoretikus érdeklődésű. Hor-
váth Kornélia Bécsy Ágnes, Kulcsár-Szabó Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő és Bókay 
Antal elméleteit hasonlítja össze a lírai „én”, a „szubjektum”, a „Selbst”, a „versbeszéd 
tárgya”, és a „self ” fogalmai mentén, amelyek dialektikusan természetesen azonnal 
felidézik a „te” lírai alakzatait, már csak azért is, mert a kiindulópontot Németh G. 
Béla híres vizsgálódásai képezik a lírai „én”-en „belül” lezajló „osztódással” kapcso-
latban az önmegszólító verstípusban. A szubjektum, a lírai nyelvezet és a szövegkép-
ződés történetileg is áttekintett viszonyait kutatva az derül ki, hogy a megidézett 
megközelítések inkább kiegészítik egymást.

Hoff mann Béla az önmegszólító verstípus és az aposztrofi kus költészet határán 
álló A se stesso (Önmagamról) című Giacomo Leopardi-verset elemzi behatóan, főként 
bahtyini elméleti keretben. Meggyőzően mutatja be, hogy a szünetek, az enjambe-
ment-ok és a szintaktikai-szórendi ún. „felfordulások” hogyan válnak egy létkrízis 
és a világ megvetésének kifejezőivé. S. Horváth Géza Puskin Elválás című versének 
alapos vizsgálatán át mutatja be Mihail Bahtyin líraelméletében a létesemény és 
a művészi esemény ontológiai viszonyait. Ennek lényege, hogy a forma „architektoni-
kája” mintegy „megkönyörül” egy lírailag megjelenített, de nagyon is konkrét életese-
ményen, és mintegy művészi „feloldást”, „szabadulást” nyújt a léteseményből. Boros 
Oszkár Weöres Sándor néhány, a keleti fi lozófi ai diskurzusokba ágyazott versének 
(Fű, fa, füst; Fajankó; In aeternum; A reménytelenség könyve; Kép keretben) beható 
elemzésein keresztül olyan, voltképpen fi lozófi ai kérdést feszeget, ami engem mindig 
is különösképpen érdekelt: hogyan folytathat párbeszédet szépirodalom és fi lozófi a. 
Boros bizonyítja, hogy a weöresi tartalom (szemantikum) és az attól elválaszthatatlan 
versritmus és verszene nem puszta illusztrációja a keleti bölcseletnek, hanem újraér-
telmezése és tovább építése is. S. Béres Bernadett Imre Flóra Rondó című versének 
autopoetikusságát vizsgáló tanulmánya még inkább az elméleti jellegű írásokhoz 
tartozik, amennyiben a lírai „én” szerepjátékait és a versforma meghatározó szerepét 
elemezve követi nyomon, hogyan születik zenéből és ritmusból a tartalmi „indulat”, 
a formából az „eszmélkedés”, olyan módon, hogy a versforma a fogalmi gondolat belső 
logikáját határozza meg. Még mindig a költői nyelv működését kíséri fi gyelemmel 
Varró Annamária Pilinszky János A szerelem sivataga című versének értelmezése kap-



KRITIKA406 407KRITIKA

csán. Pilinszky líráját Heidegger fi lozófi ájával, elsősorban A metafi zika alapfogalmai-
val vetve össze megállapítja, hogy a föld, a ketrec, a szomjúság, a kő és más metaforák 
transzcendentális távlatot kapnak és a létezés lehetetlenségét jelenítik meg, amely 
ugyanakkor az öntudatra ébredés pillanata is.

Pilinszky már olyan 20. századi klasszikusokhoz vezet át, mint Szabó Lőrinc 
és Kosztolányi Dezső. Kabdebó Lóránt a Szabó Lőrinc utóélete szerény alcímet adja 
a költő „szöveguniverzumának” feldolgozásáról, publikálásáról, kritikai kiadásáról 
és elemzéséről szóló áttekintésének, holott kiderül, micsoda alapos, gondos, újabban 
már tanítványokkal végzett, de kezdetben egyedül vállalt gigászi munka áll annak 
hátterében, hogy az elfeledés veszélyével fenyegetett Szabó Lőrinc méltó helyre került 
a magyar líra történetében. Érfalvi Lívia nagy ívű elemzése Kosztolányi Októberi táj 
című verséről azt bizonyítja, hogy a költemény nemcsak tájleírásként, szerelmi vallo-
másként, önvallomásként, vagy a teremtő erő kinyilvánításaként olvasható, hanem 
olyan konfesszióként is, amely a költői alkotás lényegét ragadja meg: a hétköznapi 
szavakból hogyan válik a referenciát egyszerre felmutató és felfüggesztő alkotás. 
Osztroluczky Sarolta igazi „szoros”, sorról sorra történő olvasata József Attila Már 
régesrég… kezdetű vereséről a heideggeri fi lozófi a bevonásával arra keresi a választ, 
hogy milyen képi-logikai, illetőleg hangulati, hangoltságbeli viszony lelhető fel a „két-
éltűséget” megjelenítő metaforikus önmeghatározások és a vers ezzel jól érzékelhe-
tően feszültségben lévő második szerkezeti egysége között. Azaz arra kapunk vá-
laszt, a „szorongató kétéltűségből” hogyan jutunk el a „boldog kétéltűséghez” a vers 
végén. Angol nyelven méltatja az amerikai-angol költőnőt, Sylvia Plath-t David Pala-
tinus. Palatinus a vershang és a beszélő arc közötti feszültséget, a Paul de Man-i érte-
lemben vett prosopopeiát, valamint az elrejtettség és megnyilatkozás állandó kettős-
ségét, és a fi gurációk módozatait vizsgálja Plath költészetében, elsősorban a Tükör 
(Mirror) és a Hold és a tiszafa (Th e Moon and the Yew Tree) című verseiben. Az elem-
zés látható és mondható között úgy húz határvonalat, hogy a beszélő önazonosságá-
nak, önmeghatározásának változatai tárulnak az olvasó elé. Borbély Szilárd még élt, 
amikor Mihályi Anikó a debreceni költő-tudós 2004-ben, illetve 2006-ban megjelent 
Halotti pompa című, háromszor negyven szekvenciából álló verseskötetéről szóló 
méltatást készítette. Mihályi Anikó a kötetben közölt képeket a lírára vetítve hátbor-
zongató pontossággal állapítja meg, mi a tétje a mindig újrainduló, lázas szekvenciák-
nak: a kötet test és lélek harca; a testi valóság az „elmúlás szakadékának borzalma” 
felé húz, a teljes magány felé. Ezzel szemben: együtt tudunk-e élni a halállal, az életet 
haláltáncként értelmezve?

Még mindig nem próza, hanem a kötet egyetlen, drámáról szóló írása; Rákóczi 
Anita Samuel Beckett Végjáték című drámájának keletkezéstörténetét dolgozza fel 
angol nyelven. Nemcsak a mű bizonyos motívumait állítja párhuzamba más Beckett-
drámák jellegzetes elemeivel, hanem bemutatja: a Játszma vége írásának idején Beckett 
különösképpen is érdeklődött az iránt, hogyan keletkezik a jel, amely azonos önma-
gával és nem utal semmi másra, mint magára erre a jelre.

A kötetnek majdnem pontosan az egyharmadát képezik a prózával foglalkozó 
tanulmányok. Az angol nyelvű értekezések itt Bécsy Ágnes másik fő erősségét, az 

anglisztikát tükrözik vissza, különösen az első magyar nyelvű Virginia Woolf-mo-
nog ráfi a szerzőjét ünnepelve ezzel. Mint láttuk, a lírával foglalkozó részben többen 
is a fi lozófi ával párosították az irodalmat. Angol nyelvű tanulmányában Szegedy-
Maszák Mihály azt a kérdést teszi fel, vajon irodalom és zene összevetése elősegít-
heti-e Woolf írásainak jobb megértését. A válasz nem könnyű, egyrészt mert viszony-
lag kevés adat áll rendelkezésünkre Woolf és mások feljegyzéseiből, másrészt, mint 
megtudjuk, az írónő nem mutatott különösebb érdeklődést korának zenevilága iránt, 
és úgy tűnik, a 20. századi zenei újításai számára majdnem teljesen ismeretlenek 
maradtak. Kivételt képez Ravel, Debussy és Sztravinszkij néhány műve, de az opera- 
és koncertlátogatások elsősorban Wagner, Richard Strauss, Gluck és persze Mozart 
és Beethoven kedvelését mutatják. Ugyanakkor az olyan regények, mint A világító-
torony és a Hullámok kétségtelen zeneiségét az is erősíthette, hogy írásuk közben 
Woolf lemezről például Beethovent hallgatott. „Sohasem emeletem fel a hangomat 
a hanggal szemben” – mondta Jacques Derrida egy 1980-ban tartott konferencián. 
E jellegzetes megnyilatkozás nyomán – még mindig a zene bűvkörében maradva és 
angol nyelven – Radvánszky Anikó (elsősorban Derrida Augustinus- és Husserl-ol-
vasatait faggatva) arra a merész, számomra igen vonzó következtetésre jut, hogy a de-
konstrukció egyik atyja, miközben a fi lozófi a hagyományos (emberi) hang fogalmát 
bírálta, a zene írásra emlékeztető természetére hivatkozva mentette fel a hangot a logo-
fonocentrizmus vádja alól.

Még mindig inkább az elméletnél, közelebbről a műfajelméletnél maradva fordu-
lok Nyilasy Balázs már magyar nyelvű, de még angolszász (pontosan: angol-kanadai) 
kötődésű, izgalmasan kritikus dolgozatához, amely Northrop Frye-nak a romance és 
a regény viszonyáról szóló gondolatait vizsgálja. A tanulmány – hogy azokat a jelzőket 
használjam, amelyekkel Nyilasy Balázs gyakran illeti Frye-t – „termékeny és tanul-
ságos”: az „áthelyezés” („displacement”) frye-i kulcsfogalma mentén haladva részben 
egyetért azzal, hogy a 18–19. századi angol „nagyregény” a romance egyfajta áthelyező-
désének tekinthető, ugyanakkor az ezen regények közötti nyilvánvaló különbségek 
megragadására a fogalom már nem alkalmas; ahogyan a „románc” értékkülönbségei 
is elmosódnak a romance terminus – úgy tűnik – túlságosan tág alkalmazásának 
következtében. A műfajelmélet keretében marad Szávai János impozánsan világiro-
dalmi horizontú tanulmánya egy, irodalmi szempontból sokszor határesetnek tekin-
tett vallomásformáról, az írói naplóról szól. André Gide, Witold Gombrowitz, Márai 
Sándor, Kertész Imre és mások írói naplóit, sőt irodalmi blogjait olvasva teszi fel 
a kérdést, vajon szépirodalmi műfajjal van-e dolgunk. A válasz: majdnem „igen”. 
Hiszen, mint megtudjuk, a napló szabadságot biztosít, hogy az író a hétköznapok 
kaotikus életében rendet teremtsen, és ezáltal – például a tömörítés, a metonimitás 
révén – lapjain megjelenjen a fi ktív elem; ugyanakkor a napló a klasszikus értelem-
ben vett „irodalomból” történő kimenekülés vágyát is jelezheti. Ide kívánkozik Nagy 
András angol nyelvű, mesteri portréja Szentkuthy Miklósról, hiszen ebben az írás-
ban többek között az szerepel, hogy az író-műfordító-esszéista Szentkuthy úgy gon-
dolta, egész életműve ahhoz a sok ezer oldalas „óriás-naplójához” hasonlatos, amelyet 
kora ifj úságától szinte haláláig vezetett. Ebben arcait, maszkjait, szerepeit, szerelmeit 
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éppúgy megörökíti, mint feljegyzéseit, amelyekből elbeszélés, regény, vagy esszé kere-
kedett. A legtöbb szó természetesen a Praeről esik, erről a talán még igazán felfede-
zetlen, semmiképp sem „szabályos” regényről; a „szabadvers” mintájára talán „sza-
badregénynek” kellene nevezni, vagy „kultúrregénynek”. Ideilleszkedik Benda Mihály 
elegáns, az 1837-es Mauprat regény megfi lmesítései kapcsán rajzolt George Sand-arc-
képe is, amely nemcsak a Sand regényeiből készült fi lmográfi át tekinti át, hanem 
a Sand életét vászonra vetítő fi lmek történetét is. Európai regényt, a dán J. P. Jacobsen 
Niles Lyhne című regényét elemzi Gergye László érzékeny tanulmánya, amely Genette 
és Freud elméleti keretével közelít a jacobseni próza metafora-, motívum- és szimbó-
lumvilágához, a későromantikus szerelmi történetből főleg a sellő és a kentaur mítosz-
világát emelve ki. Gergye írásából a dán prózairodalomról általában is sokat megtud-
hat az ezen a területen olyan járatlan olvasó, mint én.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, magyar prózai művekkel öt tanulmány 
foglalkozik. Devescovi Balázs báró Eötvös József Magyarország 1514-ben című regé-
nyének fogadtatástörténetét dolgozza fel nagy alapossággal az első kritikáktól a mai 
értékelésekig, azt kutatva, miként kapott lábra szinte közvetlenül a könyv megjelenése 
után az a vélemény, hogy a mű Eötvös politikai nézeteinek, elméleti meggyőződései-
nek irányzatos „tézisregénye”, azaz nem annyira „irodalmi alkotás”, mint inkább nép-
szerűsítő, nevelő célzatú, fi ktív elemekkel dúsított történelemkönyv. Devescovi meg-
győzően bizonyítja, hogy ez a sokak által osztott nézet épp magát a regényt „ejti ki” 
a tárgyalásból: itt az ideje Eötvös esztétikai szempontú újraolvasásának. Eisemann 
György is egy kanonikus mű, Mikszáth Kálmán A Noszty fi ú esete Tóth Marival című 
regényének tanulságos újraolvasását végzi el. Bizonyítja, hogy Mikszáth művében 
a sokat emlegetett „riport”-elem az ironikus távolságtartásra hivatott a legendasze-
rűen előadott mesétől, s a két műfaj keveredése egyben a Mikszáth-életmű újraér-
tékelésének is távlatot nyújthat, amennyiben az értelmezők érzékenyek lesznek 
„a prózapoétika és a receptivitás mediális tekintetben is alapvető összefüggéseinek 
feltárására”. (79.) Finta Gábor Kosztolányi Dezső A jó bíró című elbeszélésében első-
sorban Kosztolányi igazságfogalmához visz minket közelebb, főként a Pacsirtával ösz-
szehasonlításban, és az igazság kérdését a szánalom-, részvét-, és szeretetábrázolás, 
valamint a példabeszédjelleg prózapoétikai kontextusában vizsgálja meg. Egyik leg-
szebb konklúziója, hogy az elbeszélésben „Justitia ’égi’ igazsága nem lehet válasz az 
emberi lét kérdéseire”. (92.) Horváth Zsuzsa Kaff ka Margit Mária évei című, először 
1912-ben napvilágot látott regényének poétikai értékelésével olyan művet választott 
tüzetes elemzésre, amelyben az irodalmiság a cselekmény motivációjában már eleve 
alapvető szerepet játszik. A motívumelemzések sorával Horváth Zsuzsa az énkere-
sés, a szerepjáték és az identitás kialakulásának kérdését tulajdonképpen kétfelé 
hajlítja, Laszkovszky Mária, a regény főszereplője felé éppúgy, mint a regényfi gura 
megalkotója felé, és ezáltal elméletibb belátásokhoz is eljutunk az irodalom saját vi-
lágát, és az oly sokat emlegetett „valóság” viszonyát illetően. „Szavaimat hallgatássá 
fordítom át” (272.) – írja Szávai Dorottya a költő Kemény István Kedves Ismeretlen 
című regényét elemezve, tanulmányának utolsó előtti bekezdésében. Mintha Witt-
genstein Tractatusának utolsó paragrafusát olvasnánk: „Amiről nem lehet beszélni, 

arról hallgatni kell” (7).1 Ugyanakkor Wittgenstein a Filozófi ai vizsgálódásokban azt 
írja: „Ha az ember fi lozofál, akkor végül eljut oda, hogy már csak egy artikulálatlan 
hangot szeretne kiadni” (§ 261).2 A Kedves Ismeretlen zárójelenete pedig így hangzik: 
„És ordított Gábor és ordított ő. A maguk lelkéért ordítottak, de tudtam, hogy má-
sok lelkéért is ordítanak. Miután láttam, hogy kell, ordítottam én is: a magam lel-
kéért, de ordítottam Apáért és Anyukáért, Gerdáért, Erikáért, Balázsért, Judit né-
niért […] És szegény Klárikáért is, bár őt egyáltalán nem ismerem”.3 Kemény travesz-
tiájában, ahol – mint Szávai megállapítja – minden szereplőt a tökéletes alkotás 
létrehozása fűti, mintha az ordítás a hallgatás travesztiája lenne. Szávai és Kemény 
pontosan érzékelik, mi az alkotás ára ebben a travesztiaáradatban: a nyelvre ítélt 
ember dörömbölése a nyelv határain, illetve az elhallgatás vesztes, de méltóságteljes 
főhajtása valami mégis vágyott kimondhatatlan-kimondatlan előtt.

Talán szimbolikus, hogy a tematikus blokkokba rendezés egyik lehetséges logi-
kája ezt az írást „hozta ki” – persze csak sorrendben – utolsónak. Mert nemcsak ezt 
a tanulmányt, hanem mindegyiket, és a verseket is, áthatja a témákkal, művekkel, 
szerzőkkel szembeni alázat, ugyanakkor a szellem és a lélek megfeszülése, hogy vala-
mi titok nyitjára jussunk: hogy mit mond a sok alakban, számtalan szerepben felötlő 
lekötött kalóz, a „vén tengerész”. Az ideál mindazonáltal megőrződik című kötet sokkal 
több, mint pusztán írások tisztelgő gyűjteménye. Méltóan ahhoz, akinek szólnak, 
a mai magyar irodalom, irodalomtudomány, irodalomértés egy igen fontos szeleté-
nek keresztmetszetét nyújtja. És minden írás mélyén az ünnep visszhangzik.

(Gondolat, Budapest, 2013.)
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