
97KRITIKA

megnöveli. A kérdés csak az, sikerül-e a tanulmányoknak kielégíteniük ezeket az 
igényeket.

A relativitás irodalmában számos fi kciós szerződést sértő narratív eljárás bemu-
tatásra kerül (a fi kciós szerződés „lényege a fi kció fi ktív jellegének tagadása” – 13.): 
a disznarráció, a sideshadowing és a megbízhatatlan elbeszélő éppúgy, mint az alter-
natív nézőpontok, a mise en abyme vagy a metalepszis olvasóra gyakorolt elbizony-
talanító hatása. Bene Adrián a fejezetek nagy részében más és más elbeszélői fogást 
emel ki, ám érdeklődésének középpontjában voltaképpen két fogalom áll: a mise en 
abyme és a metalepszis. Ezek kitüntetett helyet foglalnak el könyvében, az elméleti 
bevezetőben kizárólag ez a két fogalom kap hosszabb kifejtést. Ez egyfelől érthető 
és indokolt is, hiszen a szépirodalmi szövegek elemzése során világossá válik, hogy a 
többi narratív játék alárendelt szerepet tölt be ezekhez képest; Bene Adriánt ezek 
vizsgálatakor leginkább a mise en abyme-hez és a metalepszishez fűződő kapcsola-
tuk érdekli. Másfelől viszont, ha a könyv végigolvasása után újra lapozgatni kezdjük 
a bevezető részeket, hiányérzetünk támad: joggal érezhetjük úgy, hogy valami ki-
maradt, nevezetesen az irónia bemutatása. Ez a fogalom legalább akkora hangsúlyt 
kap A relativitás irodalmában, mint a mise en abyme és a metalepszis, sőt nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a könyv magyar irodalommal foglalkozó szakaszát ez uralja. 
Ady Eszter megmásított története című írásának vizsgálata során Bene Adrián a disz-
narráció ironikus hatására koncentrál, Karinthy nézőpontjai kapcsán úgyszintén, és 
Nagy Lajos rövidprózájában is leginkább az irónia megjelenése érdekli, miközben 
„kicsinyítő tükrökről” és „határátlépésekről” kevés szó esik. Az olvasó becsapva érzi 
magát, hiszen az elméleti bevezetőben kiemelt fogalmak alapos bemutatás után azt 
várná, hogy a szerző ezekkel foglalkozik majd, nem pedig azt, hogy egy egészen új 
jelenségnek szentel fi gyelmet. S bár e csalódásért kárpótolnak a világirodalommal 
foglalkozó rész írásai – ahol Bene Adrián valóban játékba hozza a mise en abyme-ot 
és a metalepszist –, mégis hiányolható az irónia tárgyalása, ami megoldható lett vol-
na akár a bevezetőbe illesztett rövid fogalmi áttekintéssel, akár a magyar és a világ-
irodalmi rész felcserélésével.

Az irónia háttérbe szorulását, ki nem tárgyalását már csak azért is sajnálatosnak 
érzem, mert A relativitás irodalmának egyik legnagyobb erénye az, ahogyan ezt a fogal-
mat kezeli. Bene Adrián a szövegek vizsgálatakor egy kalap alá veszi az iróniát a többi 
elbizonytalanító eljárással, és sikeresen ragadja meg benne azt, ami összekapcsolja 
ezekkel a narratív játékokkal: a két- illetve többértelműséget, valamint az olvasó 
folytonos kizökkentését. Amikor ezt teszi, voltaképpen a fogalom két ősdefi nícióját 
eleveníti fel, Søren Kierkegaardét és Friedrich Schlegelét. Az előbbi „végtelen abszolút 
negativitásként” jellemezte az iróniát, míg az utóbbi folyamatos (permanens) para bá-
zisként. Az előbbi megfogalmazás az irónia veszélyére utal: arra, hogy ahol felbukkan, 
ott minden biztos pont elveszik az értelmező számára, megkezdődik a különféle olva-
satok ördögi köre. Ahol felmerül az irónia gyanúja, először el kell döntenünk, valóban 
ironikusnak ítéljük-e a szöveget, s ha igen, mi benne az ironikus. De bármilyen olvasat 
mellett is döntünk, a bizonyosság elérhetetlen számunkra. Jól példázza ezt Bene 
Adrián az Eszter megmásított történetéről írt elemzése. Ha Adynak a kispolgári erköl-
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A modern, de különösen a posztmodern prózairodalomban divatossá, általánossá 
váltak bizonyos narratív megoldások, melyek lényege, hogy kizökkentsék vagy vissza-
rántsák az olvasót abból a világból, melybe éppen belemerülne, hogy újra és újra tuda-
tosítsák benne: mindaz, amit olvas, csak fi kció. Bene Adrián ilyen elbeszélői eljárások 
működésmódját mutatja be és értelmezi A relativitás irodalma című könyvében. Az 
alábbiakban elsősorban e mű két aspektusára összepontosítok majd: az iróniával 
kapcsolatos vizsgálódására és a kanonizációs/rekanonizációs törekvéseire.

Bene Adrián a kötet első felében, egy alapos elméleti bevezető után a magyar 
modernitás három alakjának (Ady Endre, Karinthy Frigyes, Nagy Lajos) novelláit, 
publicisztikai írásait vizsgálja meg, hogy aztán a második részben a világirodalom 
különböző korszakaiból emeljen ki egy-egy alkotót, egy-egy művet: Denis Diderot 
Mindenmindegy Jakabja éppúgy helyet kap itt, mint François Mauriac Egy hajdani fi atal-
embere, Émile Zola Rougon-Macquart ciklusának néhány kiemelt darabja, vagy Philip 
K. Dick tudományos fantasztikus regényei. Impozáns lista. Annak ellenére azonban, 
hogy A relativitás irodalmában kizárólag jól ismert alkotók bukkannak fel, az elemzett 
művekről – néhány kivételtől eltekintve – mégsem jelenthetjük ki, hogy a mai magyar 
irodalomkutatás fókuszában állnának: Ady vagy Nagy Lajos publicisztikájával, Zola, 
Mauriac vagy Alain Robbe-Grillet regényeivel kevesen foglalkoznak. Bene Adrián 
tisztában van ezzel, éppen ezért nem titkolt szándéka, hogy ezen alkotások értékeire 
hívja fel a fi gyelmet, hogy kanonizálja/rekanonizálja ezeket az írásokat. Ez a szándék 
a Zolával foglalkozó szakaszban válik a legnyilvánvalóbbá („Zolának és naturalizmu-
sának a magyar fogadtatása valaha vitáktól volt hangos, rajongástól a megbotránko-
zásig sokféle befogadói reakciót váltott ki… Az elmúlt fél évszázad folyamán aztán 
egyre ritkábbá váltak a Zola-művek magyar kiadásai és az azokkal foglalkozó tanul-
mányok.” – 129.), de már az Adyval foglalkozó első elemzés egyik alcíme is erre utal: 
Újra olvasni Adyt. Tehát Bene Adrián célja nem az, hogy egy sokat értelmezett alko-
tásról készítsen újabb olvasatot, hanem, hogy háttérbe szorult írásokat vegyen elő. Ez 
a szándék mindenképpen becsülendő, ugyanakkor nem veszélyek nélküli, hiszen 
plusz terheket ró A relativitás irodalmára, új elvárásokat állít a könyvvel szemben. 
Innentől kezdve a műnek nem csak az a tétje, hogy a felmerülő elbizonytalanító, ki-
zökkentő eljárások működésmódjait precízen bemutassa, hanem hogy meggyőzzön 
minket arról is: az elemzett alkotások méltán tartanak igényt érdeklődésünkre. Ez 
a két intenció természetesen sohasem választható szét, ám Bene Adrián azáltal, 
hogy a kanonizáció problémáját előtérbe helyezi, az olvasói elvárásokat is irányítja, 
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csökről való vélekedése felől közelítünk ehhez a novellához, gondolhatjuk azt, hogy 
az irónia célkeresztjében Vágh Ambrus áll, aki, miután megalkuszik kényelmes 
helyzetével, „az eredeti intonációjától eltérve fejezi be novelláját.” (55.) De az is elkép-
zelhető, hogy az irónia azoknak az olvasóknak szól, akik a novella felütése után egy 
sablonos „leányszöktetős” történetet várnak. Megjegyzem, ha ebből a nézőpontból 
közelítünk a mű felé, az Eszter megmásított történetét nemcsak ironikusnak, de egyben 
parodisztikusnak is találhatjuk, hiszen a Bene Adrián által is kiemelt nyakatekert 
mondatok az érzelgős regények stílushibáit állítják pellengérre. Ebben a vonatkozá-
sában a novella többek között olyan elbeszélésekkel tart rokonságot, mint például 
Stephen Leacock Egy magányos nagy lélek fejlődése című írása.

„A parabázis egy diskurzus megszakítása a retorikai regiszter átváltásával” – írja 
Paul de Man Az irónia fogalma című írásában.1 Ennek értelmében az irónia – ez a per-
manens parabázis – mindig együtt jár a „narratív illúzió megtörésével”, bármikor 
kizökkentheti a befogadót, így annak mindig készen kell állnia arra, hogy refl ektáljon 
az olvasottakra, hogy mérlegre tegye azokat. Ha úgy tetszik tehát, az irónia potenciá-
lisan magában rejti a fent említett fi kciós szerződés megsértését. S bár Bene Adrián-
nak kétségtelenül igaza van abban, hogy az iróniának ez a „német romantikában 
gyökerező hagyománya” bizonyos esetekben, például Nagy Lajos rövidprózájában 
„kevésbé gyümölcsöző” (100.), úgy gondolom, A relativitás irodalmának több elemzé-
sében is sikeresen működik az iróniának ez a fajta megközelítése. Az Eszter megmá-
sított történeténél maradva, erre a szerződésszegésre a legjobb példa Vágh Ambrus 
novellájának a megszakítása. Az elbeszélő egészen nyíltan a tudomásunkra hozza, 
hogy amit eddig olvastunk, az egy hetedrangú író félbehagyott munkája, miközben 
ezzel a közbeiktatással borsot tör azon olvasók orra alá, akik a lányszöktetés izgal-
maira várakoznak. De az iróniánk nem feltétlenül kell ilyen látványos meta lepszis-
hez folyamodnia, hogy megállásra, rövid töprengésre késztesse az olvasót. Ahogy 
arra Bene Adrián is rámutat a novella nyelvezetének vizsgálata során (56.), a rosszul 
sikerült mondatok bármelyike felkeltheti az olvasó gyanúját, és egy sor kérdést in-
díthat el benne: Ki áll ezek mögött a bárgyú megfogalmazások mögött? Milyen célt 
szolgálnak ezek a szembetűnő stílushibák? Mire fog mindez kifutni? Úgy gondolom 
tehát, hogy az irónia más elbizonytalanító eljárásokkal történő együtt-tárgyalása jó 
választás Bene Adrián részéről, melyet az elemzett szövegek meg is hálálnak.

A fentiekből már valószínűleg mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a ma-
gam részéről az Eszter megmásított történetének az értelmezését tartom a legsikerül-
tebbnek. Többek között azért, mert Bene Adrián ebben a szakaszban egyetlen rövid 
szöveg vizsgálatának szenteli minden fi gyelmét, van ideje elidőzni a szövegnél, kiragad-
ni és közelebbről szemügyre venni néhány mondatot. E fejezet végén úgy érezhetjük, 
hogy mind az elemzett novellába, mind pedig a rövid tanulmányban kiemelt narratív 
eljárások (disznarráció, irónia) működésmódjába alapos bepillantást nyertünk. A kö-
tetben található írásokról általánosságban elmondható, hogy minél távolabb állnak 

1 Paul de Man, Az irónia fogalma = U., Esztétikai ideológia, ford. Katona Gábor, Janus – Osiris, 
Budapest, 2000, 195.

ettől az elemzési módszertől, annál kevésbé sikerültek. A gyengébb részeknél több-
ször is úgy érezni, hogy a szöveg írója megelégszik azzal, hogy a kiszemelt narratív 
játékot fellelje és felmutassa egy adott korpusz több darabjában is, ám ezek mélyre-
ható vizsgálatára már nem vállalkozik. Így történik ez a Karinthy perspektivizmusa 
című részben, ahol Bene Adriánt az foglalja le, hogy minél több Karinthy novellában 
leljen fel alternatív nézőpontokat, de ugyanez fi gyelhető meg a Zolának és a Philip 
K. Dicknek szentelt tanulmányban is. Úgy gondolom, ezek az írások majd csak akkor 
fogják igazán jól szolgálni a kiválasztott művek kanonizálását, ha hosszabb és rész-
letesebb kifejtést nyernek.

(Kijárat, Budapest, 2013.)


