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nyelvet” (egy múltét, ami nem volt jelen, annak az emlékezetét, ennek nyomait kutatva, 
ami nem történt meg).38 Utóélet és ígéret vagy – Nietzsche lefordíthatatlan szavaival 
a morális kísérletről – „vorläufiges Dasein” és „nachläufiges Dasein”39 között ezért nincs 
ellentét. Ez a potenciális ígéret a fordítás síkján visszhangozza a Kalevala fő tanúság-
tételét Kosztolányi értelmezésében: „a szó annyi, mint a tett”. Vagyis ez az „általános”, 
a tanúságtétel (emfatikusan megfogalmazott) igazsága nem indukció révén eszközölt 
általánosítás eredménye, hanem olyan nyelvantropológiai dimenzióból származik, 
mely nem ismeri az e�ajta átmeneteket, éppen mert nem az énből vonatkoztat el az őt 
meghaladó általánosra, ugyanis a köztük lévő határokat nincs érkezése megvonni.40 
Ez a fenti „kvázi-transzcendentális vagy kvázi-ontológiai” általános íródik bele – a for-
dítás ígéreteként (a másik nyelvének jöveteleként) – a magyar nyelv testébe és avatja azt 
példává, ezért lehet „egyidejűleg” mondani, hogy „csak egy nyelvet beszélek, és ez 
nem az enyém”.41 A fordítás így a tanúságból fakad, mint ahogy a tanúságtétel mindig 
már fordítás is42 – ezek indexikális módon tartoznak össze a „mindig csak egy nyel-
vet beszélünk – sosem csak egy nyelvet beszélünk” tapasztalatának eseményében. 
Kosztolányi fordításról megfogalmazott re�exiói a magyar modernségben alighanem 
páratlan módon adnak alkalmat ezeknek az összefüggéseknek a kikérdezésére.

38  Jacques Derrida, Die Einsprachigkeit des Anderen, 34–35. 
39  Vö. Friedrich Nietzsche, Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile = Uő., Sämtliche 

Werke. Kritische Studienausgabe,III., Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1980, 274.
40  Kosztolányi éppen az én alakzatának nemlétét avagy eltávolítását, vagyis egyfajta hiányt, a nyelvi 

cselekvés eseményének és az én intencionális kategóriájának elkülönböződését feltételezi a nyelvi „téte-
mények” alapjaként, Kosztolányi, Nyelv és lélek, 414.

41  Derrida, Die Einsprachigkeit des Anderen, 23.
42  Benjamin a fordítást „a művek életének egyik legfőbb tanúsítása”-ként („Bezeugung”) határozta meg, 

vö. Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, 15.
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Schein Gábor: Füst Milán

Nagyszabású monográ�ájának bevezetésében Schein Gábor nem véletlenül indít  
a „Füst Milán-i szituáció” irodalomtörténeti toposzának körülírásával és értelme-
zésével. Somlyó Györgyre, Nemes Nagy Ágnesre és másokra hivatkozva próbálja 
meghatározni ennek a toposznak a tartalmát, hogy új jelentéseket társítson hozzá. 
Füst művének „különállását és ütemelőzését” (9.) a múlt század magyar irodalomtör-
ténetében ugyanis azért nehéz pontosan meghatározni, mert ez a „nagy újító” maga 
sem volt mindig tisztában azokkal a nagy európai irodalmi áramlatokkal, amelyek 
kontextust jelenthettek volna a művei számára. A monográ�a szerzője közvetlenül 
nem vitatja a Füst életművének integrálhatatlanságára vonatkozó nézeteket, amelyek, 
mint mondja, sok évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Mindazonáltal meg akarja 
haladni ezt a makacsul visszatérő álláspontot; koncepciója szerint ez oly módon le-
hetséges, ha az életművet a maga teljességében vizsgáljuk, másrészt pedig európai kon-
textusba helyezzük. (Függetlenül attól, hogy az író szemhatárán megjelentek-e vagy 
sem bizonyos szerzők vagy fejlődési tendenciák.) Schein nem titkolt célja tehát az, 
hogy feloldja az integráció nehézségeit, segítve ezzel Füst irodalomtörténeti „kano ni-
zációját” (12.). Ezt úgy kívánja elérni, hogy nem az életrajz és az alkotások folyama-
tos egymásra vonatkoztatása során megteremtődő interpretációs tér lehetőségeiben 
gondolkodik, hanem műnemi bontásban láttatja az írói munkásságot. Ezt egészíti ki 
a műfaji összefüggéseken keresztül jelentkező történeti szempontokkal. Teoretiku-
san pedig Walter Benjamin allegóriaelméletére hivatkozik leginkább, mégpedig nem 
csupán a líra vonatkozásában, hanem mintegy folyamatos referenciaként. Mindez 
előrevetíti könyvének azokat a sajátosságait, amelyekről csak elismeréssel szólhatunk. 
Figyelembe veszi és feldolgozza a teljes hazai szakirodalmat; rámutat a visszatérő 
megközelítésekre, elismerve érvényességüket, de vitatkozva velük. Kitágítja az ér-
telmezés szemhatárát, s ehhez általában megtalálja a megfelelő elméleti, poétikai és 
�lozó�ai eszközöket. Joggal várja mindettől, hogy eredményei túlmutatnak majd az 
életmű önmaga szabta határain, és érthetőbbé teszik a 20. századi magyar irodalom 
tágabb folyamatait is.

Úgy gondolom, helyes döntés a részéről, hogy az átlagosnál nagyobb hangsúllyal tár-
gyalja Füst Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről című korai esszéjét, illetve az 
abból kihüvelyezhető irodalom- és szubjektumfelfogást. Tudjuk, maga a költő a Jung-
gal való rokoníthatósága miatt volt elsősorban büszke erre az írásra; Schein azonban 
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jól látja, hogy irodalomtörténeti szempontból itt a romantika öröksége a tét, illetve  
a megújuló magyar irodalom romantikarecepciója. A század eleji esztéta modernség 
magyar alakzatai e nélkül az összefüggés nélkül valóban nem érthetőek, mint aho-
gyan az sem, hogy a nyugatosok és konzervatív ellenfeleik (például Horváth János) 
egyaránt a kifejezés és az ábrázolás két pólusa által behatárolt esztétikai térben gondol-
kodtak. A Nyugat első nemzedékének meghatározó alakjai így jutottak el „a tovább 
nem redukálható szubsztanciális szubjektum” (36.) elgondolásáig, amelyet ugyanak-
kor nem azonosítottak a szerzőséggel. Schein szerint ezen a ponton sikerült leválniuk 
a nemzeti klasszicista kánonról. Füst Milán esztétikai gondolkodása pedig (legalábbis 
a húszas évek végéig) megmaradt ebben a paradigmában, amelyet máig szívesen azo-
nosítunk a „nyugatos” költészeteszménnyel. Ennek viszont az a következménye a mo-
nográ�a szerzője szerint, hogy konstatálnunk kell a távolságot Füst „korai esztétikai 
gondolkodása és verseinek nyelvi-tropikus működése” között (46.). 

Schein Gábor természetesen nem kerülhette el, hogy szembenézzen az „objektív 
költészet” kérdésével; ezt a jelzős szerkezetet ugyanis nem az utókor irodalomtörténé-
szei, hanem a költő-kortársak alkalmazták először a verseire, s csak ezt követően nyert 
polgárjogot az irodalomtörténeti diskurzusban. Schein itt is azt a stratégiát követi, 
amelyet a Füst Milán-i „magányosság” tárgyalásakor tanúsított. Elismeri a fogalom 
létalapját, de azonnal meg is kérdőjelezi azt, meglepőnek találva, hogy milyen „magá-
tól értetődően” rögzült irodalomtudományi nyelvünkben. Azért látja ezt meglepőnek, 
mert úgy véli, hogy az „objektivitás” ebben a szóhasználatban nagyon is bizonytalan 
értelmű fogalom. Kritikája azon a meggondoláson alapul, hogy a kortársi szóhasználat-
ban az „objektív” nem egyéb, mint a „szubjektív” ellentéte. (Feltehetnénk persze a kér-
dést, hogy ugyan mi más lehetett volna? Sem a szubjektivitás, sem azt objektivitás nem 
jelenhet meg másként, mint az „ellentétek rendjében”.) Érzékelték tehát a Füstnél meg-
jelenő „énszerűség” szokatlanságát (például a karvezető beszédhelyzetét az Objektív 
kórushoz mellékelt megjegyzésben), mégis egyfajta „naiv pszichológiai szemlélet” (49.) 
alapján közeledtek ehhez a költészethez. Bár e sorok írójának Schopenhauerről nem 
feltétlenül a naiv pszichologizálás jut eszébe, idáig még elfogadnám Schein kritikai 
álláspontját. Babits A lírikus epilógja című verse kapcsán azonban jeleznem kell egyet 
nem értésemet. A szerző érzékeli, hogy az elbeszélő és az elbeszélt szólama kettéválik 
a versben, de a diómetafora segítségével a kettő mégis azonosítható („én vagyok az 
alany és a tárgy”). Szerinte ez olyan ellentmondást szül, amely feloldhatatlan: a diót  
a vers feltöri, miközben azt állítja, hogy ez nem következhet be. Tehát „nem a dió vak, 
hanem a vers” – állítja (52.). Jómagam nem így látom; Babits egy paradoxont mond 
ki, s jóllehet a paradoxon nyilván ellentmondást hordoz, ez aligha tekinthető poétikai 
hiányosságnak. Az elemző nem akarja észrevenni, hogy ebben a költeményben a „líri-
kus” szerepét egy eltávolított külső hang ölti magára, aki nem azonos magával a szerep-
pel. (Érdekes, hogy Schein ebben az esetben nem észleli az allegorikusságot, amelyre 
olyannyira érzékeny, ha Füstről van szó.) Ha úgy tetszik, a korai Babits költői meg-
szólalása is sokszor minősíthető „az élethátteréről lemozduló beszéd” gyanánt, amint 
azt Lukács és Simmel George-interpretációi kapcsán pontosan regisztrálja (53.). Persze 
az sem vitás, hogy a meta�zikailag megalapozott objektivitáselemzés a két �lozófusnál 

sokkal „kidolgozottabb”, mint ahogy ezt a fogalmat a kor magyar kritikai nyelvében 
használják.

A másik pont, ahol Schein kemény kritikával illeti a magyar irodalomtörténeti 
hagyományt, a szerep fogalma körül keresendő. Azt állítja, hogy a Füst-versek sze-
mélyességének „nyelvi megalkotottságát”, amely túlmutat a szubjektivitás egyszerű 
felfogásán, „még a nyolcvanas években is” a szerepek határozzák meg, s a „szerep” fogal-
mát a nyolcvanas években már korszerűtlen volt használni. Erről az a véleményem, 
hogy minden az adott fogalom alkalmazásának módjától függ, s hogy Schein azért 
utasítja el a szerep mint interpretációs kategória alkalmazását, mert az a meggyőző-
dése, hogy az magában foglalja az én egyfajta lényegszerűségét. Úgy véli, hogy ahol 
szerepről beszélünk, ott fel kell tételeznünk az immanens személyiség létét. Belátha-
tónak gondolom, hogy ez nem így van: a maszkok mögött nem feltétlenül rejtőzik 
„igazi” arc – ez a felismerés is a romantika öröksége. Schein Gábor ezt utóbb szépen 
kifejti Nietzsche nyomán, míg a „személytelen személyesség” koncepcióját, amelyhez 
Kis Pintér Imre is eljut Füst-monográ�ájában, annak hegeliánus gyökerei miatt eluta-
sítja. Érteni vélem, hogy Nietzschétől konstruálhatók útvonalak a posztmodern felé, 
míg Hegel felől nézve ez nagyobb nehézségekbe ütközik. A „stílus-maskarádék vál-
tozása” végső soron mégsem egyéb, mint a szerepek kavalkádja, amely mögött nem 
szükségszerű feltételeznünk valamely végső igazság önmagát kiteljesítő mozgását.  
A „személytelen személyesség” (68.) sem azonos az én végső, tovább nem redukálha-
tó igazságával. „Füst Milán első költői korszakának műveiben sajátosan, és a korszak 
magyar költészetében valóban rokontalanul, ám annál radikálisabban jut érvényre  
a maszkszerűség ironikus történeti játéka, amelyben a patetikus és komikus szünte-
lenül áthatja egymást” (70.). Ez utóbbi megállapítással akár maradéktalanul egyet is 
érthetünk; nehezen érthető azonban, hogy miként lehet a „maszk” és a „szerep” fogal-
ma közé áthatolhatatlan falat vonni. A maszkszerűség ironikus játékának működését 
Schein Gábor pontosan írja le a konkordáns és a diszkordáns elemek kon�guráció-
jával, a téma és a diszkordáns vonatkozások metonimikus kapcsolatával. Ez a leírás  
a Füst-szakirodalom kétségbevonhatatlan nyeresége (még akkor is, ha a Babits köl-
tészetével való merev szembeállítás eszközeként nem feltétlenül meggyőző).

Szépen elemzi az Egy régi költő műve: Óda a Fejedelemhez című verset, méghozzá 
a horatiusi mintával párhuzamosan. Azáltal, hogy a �ktív szerzőt „egy régi költőnek” 
nevezi, a költő a monográfus szerint a Füst Milán nevet „húzza át” és írja újra datál-
hatatlanul, vagyis anakronisztikusan. Így a szöveg és annak olvasása „a különbségek 
végtelen játékába” fonódik bele, vagyis dekonstruktív energiákat hoz mozgásba. Schein 
Gábor azonban nem feledkezik meg arról sem, hogy a saját (művön kívüli) személyi-
ségének kultuszát folyamatosan építő alkotóról van szó, aki önmagáról egyáltalán 
nem „arcromboló” módon gondolkodik. „Füst Milánnál tehát az énszerűség retorikai 
játéka és a művön kívüli személyesség kultusztörténete olyan egységben áll, amely az 
ironikus maszkszerűség folyamatos játékában az én eredendő �gurativitását kiterjeszti, 
vagy inkább érvényesülni engedi az élet minden megnyilvánulásában” (78.). Ehhez 
még hozzáteszi, hogy a �gurativitás Füstnél alapvetően az ironikus allegorikusság 
mozgásait követi. Rengeteg allegorikus elemet emel költészetébe a legkülönfélébb 
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kulturális hagyományok területéről; Schein azonban rámutat, hogy az átvett eleme-
ket Füst nem a jelentésességük érvényben hagyásával, hanem annak lebontásával, 
dekontextualizálásával alkalmazza. Ezzel szemben (állítása szerint) a kortársak  
a szecessziós-impresszionista olvasásmódból kiindulva „feltételeztek egy, a vers közép-
pontjában álló rejtélyes, titokzatos és elbeszélhetetlen ént”, illetve annak allegóriáját. 
(Sajnos nem kapunk példát az ilyen típusú olvasatra.) Ennek megfelelően a Kis Pintér 
Imre könyvéről megfogalmazott kritikájának is az a lényegi mozzanata, hogy az iro-
dalomtörténész nem tudott lemondani az egységes szubjektum, a létről alkotott teljes 
vízió kereséséről Füst életművében. Schein ugyanis az ironikus allegória alakzataiban 
keresi Füst költészetének újfajta megragadhatóságát, s ehhez nem csupán Benjamin 
klasszikus dolgozatát, hanem Paul de Man Wordsworth-értelmezéseit is felhasználja. 
Merőben új megközelítés ez a költőről szóló szakirodalomban, s a sírfeliratszerű ver-
sek, valamint a versátiratok elemzése során kellőképpen bizonyítja a monográfus, 
hogy korántsem önkényes elméleti párhuzamról van szó. Telitalálatnak vélem azt a 
fejtegetését, hogy Füst Milán az allegorikus kompozícióba beépíti az ironikus önref-
lexiót, sőt az irónia iróniáját is (103.). A nevezetes archaizáló hangnem ennél a költőnél 
szintén az irónia iróniájának alakzata; azt teszi nyilvánvalóvá, hogy valójában nincse-
nek olyan források, amelyekhez vissza lehet térni (112.). Egyik példája ennek a „zsoltá-
ros hang” poétikai felhasználása. Mint írja, „a költészetben a hagyományok mediális 
konvenciói, ez esetben a zsoltáros hagyományé, kínálnak formát a szubjektum szín-
reviteléhez, eltörölve a szubjektivitás eredetiségét, amit maga a megszólalás állítana” 
(116.). Ez a leírás aligha vitatható; mégis elgondolkodtam azon, hogy Schein miért 
nevezi ezt medialitásnak? Végül is minden hagyománykövetés vagy valamely hagyo-
mányra való „rájátszás”, a láthatóvá tett konvenció minden formája felfogható me dia-
litásként is; így viszont elmosódik ennek a műszónak a jelentése. Mindenből me diali-
tás lesz, és félő, hogy ezen az úton tovább haladva a medialitás lesz minden. Schein 
Gábor álláspontja mindazonáltal következetes: az ironikus allegóriáról szóló fejezetet 
lezárva ismét a Babits–Füst-szembeállításból kiindulva akarja megérteni a magyar 
irodalmi modernség szerkezetét. Füst első kötetének versei „egy nagy irodalmi ha-
gyománysor, a 19. századi klasszikus magyar irodalom korpuszában őrzött antik-
vitáskép szétíródásának és eltűnésének helye” – írja (118–119.). Babits viszont a ha-
gyomány polgári humanista koncepcióját vallja, s a tradícióképzés eszményét, „a múlt 
autoritását állítja az esztétikai gyakorlat középpontjába”. Nem kétséges, hogy Babits-
nál a hagyomány folytathatóságának akarása sokkal erőteljesebben esik latba, mint  
a Változtatnod nem lehet költőjénél. Nem kellene elfeledkeznünk azonban arról, hogy 
a tradíciókhoz való kapcsolódás nála is tele van iróniával, ha másfélével is, mint Füstnél 
(gondoljunk csak első két kötetének különféle regisztereire). „Az ironikus alakzatok 
hatását lecsendesítő” (119.) babitsi koncepcióra vonatkozó megállapításokat csak bizo-
nyos korlátok között tartom tehát érvényesnek (nem vonva kétségbe, hogy Füst Milán 
műveinek „nyelvi-tropikus működése” helyenként sokkal nagyobb belső feszültsége-
ket hordoz).

Az ornamentika, allegória, szimbólum fogalmairól szóló fejezetet a szerző „kitérő-
nek” szánja (az is). Lukács, Jauss, Benjamin, Szilágyi Ákos, Baudelaire, Hofmannsthal, 

Valéry vonatkozó nézeteit elemzi, vitázva vagy egyetértően. Egy pillanatig sem állíta-
nám, hogy ezeknek a problémáknak a körüljárása nem szükséges egy Füst-monográ�a 
megalapozásához (a nyelvi ornamentika fogalmának tisztázása például kulcskérdés 
a lírai életmű megközelítéséhez). Ebben és a következő fejezetben belelátunk Schein 
Gábor műhelyébe; hogy ez mennyiben elengedhetetlen a könyv gondolatmenete szem-
pontjából, az persze lehet vita tárgya. De mindenképpen tanulságos olvasmányról 
van szó, �nom elemzések és diszkussziók egész soráról, amelyek számos (�lozó�ai, 
poétikai és irodalomtörténeti szempontból fontos) kérdést igyekeznek tisztázni. 
Hallatlanul érdekes a Hofmannsthal–Füst-párhuzam, valamint Az Ezeregyéjszaka 
meséinek feldolgozása a két alkotónál. Az osztrák író poétikájáról és nyelvszemléle-
téről azt írja, hogy nála „a dolog neve, azaz a dolog létének metaforája a nyelv belső 
mozgásainak megfelelően szüntelenül érvényesülő áthelyeződések és cserék része”,  
s ez az allegorikus nyelvhasználat közvetlenül poétikus világot hoz létre (159.), amely 
szemben áll a szimbolizmusra jellemző törekvésekkel. Függetlenül attól, hogy valaki 
mennyire ért egyet Jauss ide vonatkozó fejtegetéseivel (amelyekre ez a gondolatmenet 
épít), logikus Scheinnek az a lépése, hogy rákérdez a „költői világkép” fogalmára egy 
olyan kiváló előd írása kapcsán, mint amilyen Rába György volt. Ez a fogalom ugyanis 
valóban felülvizsgálatra és tisztázásra szorul. Schein ezúttal is a korábban érvényesí-
tett módszert követi: nem „kihajítani” akarja tehát ezt a kategóriát. Véleménye szerint, 
ha a „költői világkép” kifejezés egyáltalán jelent valamit, akkor „bizonyára a jelhasználat 
legfontosabb tendenciáival áll összefüggésben, amelyek feltárására, úgy vélem, a ha-
gyományos motívumvizsgálat túlságosan szűkös eszköz” (162.). Ez a félig kétkedő,  
a továbbgondolás lehetőségére csupán utaló megjegyzés persze nem elégséges a tisztázás 
műveletéhez, de mindenképpen hasznos, hogy egyáltalán megfogalmazza a problémát.

Schein Gábor pontosan érzékeli, hogy az egyik feszültségforrás Füst életművé-
ben az archaizáló elemek jelenléte a részletekben, ami viszont sajátos ellentétet képez 
az író „kulturális-poétikai tudatának” történetietlenségével. Ez az ellentmondás azon-
ban nemcsak feloldhatónak bizonyul, hanem poétikai erőforrás is egyben. Szerencsés 
a Gulácsyval való párhuzam is, akinek a festészetében hasonlóképpen „átsajátítva” 
jelennek meg a történelmi rekvizitumok. (Itt becsúszik egy tollhiba a fejtegetésbe. 
„E szemlélet történetírói példájaként Füst Böcklint említi, aki kétségtelenül azon író-
történészek közé tartozott, akiket Nietzsche antikváriusnak nevezett” [166.]. Böcklin 
kétszer is történetíróként bukkan fel ezen az oldalon, s csak feltételezem, hogy való-
jában Burckhardtról lenne szó. Böcklint természetesen festőként említi Füst.) Ebben 
a vonatkozásban Babits megint csak a rövidebbet húzza: az In Horatium hordoz ugyan 
rokon vonásokat Füst lírájával, mégis „kevésbé bizonyul megújítónak” mint Füst, aki 
„saját korának horizontján […] alapvetőbben és intenzívebben volt képes újragon-
dolni a költés lényegére vonatkozó kérdéseket” (184.). Súlyos állítás, megért volna egy 
részletesebb argumentációt. Az azonban feltétlenül igaz, hogy a húszas–harmincas 
években induló költők közül sokan Füst lírájához nyúltak vissza, abban találták meg 
„törekvéseik igazolását”, s hogy ennek a jelenségnek az oka nyilvánvalóan e líra „jel-
használati” sajátosságaiban keresendő. (Talán sokak számára meglepő, hogy Radnóti 
és Weöres mellett Illyés Gyula is ide tartozik – Schein idézi is Németh László pontos 
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észrevételét ezzel kapcsolatban –, aki tudtommal már első párizsi tartózkodása során 
küldött verseket Füstnek.) Joggal emeli ki a szerző a Levél Oidipúsz haláláról című 
verset, melynek komparatív elemzése során plasztikusan tudja bemutatni, hogy miben 
tér el Füst költészete a klasszikus hagyománytól. Oidipusz halálát azonosítja a nagy 
Pán halálával, majd megállapítja róla, hogy a keresztény látásmódtól eltérően Füstnél 
nem vezet egy másik korszakhoz. A költő számára a görög és a biblikus tradíció egy-
aránt rommező, ahol az ironikus játék által összerakott építmények az irónia energiái 
által újra széthullnak. „Ezáltal nem maguk a képek, hanem a benjamini értelemben vett 
destrukció, a lebontás mozgásai válnak jelentésessé, egyfajta klasszikus elemekből 
építkező, határozottan antiklasszikus allegorézist hozva létre” (202.). Ez a gondolat-
menet azután a monográfust olyan alapvető kérdések újragondolásáig vezeti el, mint 
amilyen például az irónia és a tragikus pátosz együttes jelenléte már a �atalkori versek-
ben is, valamint ennek összefüggése az öregség toposzával, amely Schein számára nem 
„lírai alkat” vagy szerepválasztás kérdése, hanem „alakzat, projekciós felület” bizonyos 
antinómiák költői megjelenítése számára. A Füst-líra záródarabjának az Egy hellenista 
arab költő búcsúversét tekinti, amelyben valóban minden együtt van: a tovatűnt nyelvek 
és kulturális hagyományok megszólítása, a transzcendentalitás vágya, s e vágy ku-
darcra ítéltsége.

A drámai műfajra áttérve a monográfus először azokat a tragédiákat és tragédia-
elméleteket elemzi, amelyek irodalomtörténeti szempontból Füst Milán színdarab-
jainak kontextusát képezhetik. A tízes években járunk, tehát logikusan merül föl 
Lukács drámaelmélete, illetve Paul Ernst neve, valamint e szerző „tragikus meta�zi-
kája” (amely tulajdonképpen a hiány meta�zikája – a tragikum pedig éppen ebből  
a hiányból keletkezik). Ez előtt a háttér előtt elemzi Schein az 1910-es „sorstragédiát”, 
az Aggok a lakodalmont. Szellemesen állapítja meg, hogy a műben a tragédia éppen  
a sorsserűség visszavétele, vagyis a tragédia tragédiájával van dolgunk. (Amely majd-
nem átfordul komédiába – de végül ez mégsem következik be.) A „drámai vers” poé-
tikájáról szóló fejtegetés a lírai és a drámai műnem számára is hordoz fontos követ-
keztetéseket – főként azt, hogy ez a poétika értelmezhetetlen a szubjektivitás és az 
objektivitás szembeállítása felől. Füstnek e nyelvkialakításával Schein szerint sikerül 
kilépnie az esztétista modernség keretei közül – az így megképződő énszerűség nem 
a szimbolizmus, hanem az allegorézis felé mutat. „A lírai drámában nem a nyelv vonat-
kozik a cselekményre, hanem a cselekmény a nyelvre, és nem árt hangsúlyoznunk, 
hogy ilyen jellegű belátás a kor magyar szerzői közül egyedül Füst Milánnál jelenik 
meg” (289.). A saját korában naturalistának tartott Boldogtalanok valójában túllép  
a naturalista kereteken; a darab tétje a cselekvés feltételeinek hiánya, a „változtatnod 
nem lehet” felismerése. Füstnél tehát van determinizmus, ám az távolról sem bioló-
giai (296.). A Camus világával való évtizedekkel későbbi rokonítás csak annyiban 
nevezhető félrevezetőnek (legalábbis szerintem), amennyiben a szereplők „teljes sza-
badságát” feltételezi (mint Radnóti Zsuzsa). Somlyó György azonban nem erre, ha-
nem az elementáris idegenségre helyezi a hangsúlyt elemzésében. Ami valóban új 
Schein elemzésében, az annak a kimutatása, hogy a darab a csalások (végtelenített) 
nyelvi játékára épül: „a befogadó is részesévé válik a csalások nyelvi játékának”, minél 

jobban keresi a körüljárható, jellemmel és sorssal rendelkező személyeket a szerepek-
ben (306.). Eszerint az egész darab egy allegorikus jelentéskörben mozogna, amelynek 
a középpontjában a „személyiség nyelvi-retorikai rögzíthetetlensége”, „felépíthetetlen-
sége” áll. Nem vitás, hogy ez a problematika megjelenik prózapoétikai vetületben is, 
a leghangsúlyosabban A feleségem történetében. 

A későbbi színművek interpretációjának vezérfonala a tragédia-utániság gondolata, 
amelyet egy érdekes (bár talán kissé terjengősre sikeredett) Nietzsche-kommentárból 
vezet le. Sok izgalmas dolog hangzik el például a Catullusról és a polgári tragédia 
megírásának lehetetlenségéről, de végül is hasonló következtetésre jut a monográfus, 
mint a Boldogtalanok esetében, nevezetesen, hogy a harmadik felvonás végére „a csa-
lás ellenőrizhetetlen és bizonytalan nyelvjátéka” uralja a három szereplő szólamát. 
„Egyikük sem tudja a másikról, mit miért mond, […] a nyelv valójában nem mondás-
ként működik, hanem fegyverként és �astromként egyszerre, kiszámíthatatlanul sebez 
és gyógyít” (362.). Nem esik nehezemre elfogadni ezt az interpretációt (amely azért 
a szerző által is bevallottan nietzscheánus indíttatású, lásd az értelmezés határátlépésé-
ről szóló 161. lábjegyzetet). Arra azonban kíváncsi lettem volna, hogy végül is hogyan 
értékeli a darabot Schein Gábor? (Mint tudjuk, ez magának az írónak is fájdalmas 
és lezáratlan kérdést jelentett.) Talán ez is bevonható lett volna a „nietzschei becsü-
letesség” körébe. Füst drámai főműve, a Negyedik Henrik király szintén tárgyalható  
a csalás-problematikából kiindulva. Schein azonban inkább azt a műfajtörténeti szem-
pontot követi ebben a fejezetben, amelyet könyvének bevezetésében jelölt ki. Szépen 
bontja ki a Henrikkel kapcsolatban a királydráma történetének alakulását, az angol 
és a német előzményeket és a történelmi dráma hazai fejleményeit. A legfontosabb 
párhuzam azonban az, amelyre Pirandello IV. Henrikje ad lehetőséget. Megállapítja, 
hogy bár az olasz szerző személyiség- és időszemlélete eltér Füst Milánétól, abban 
megegyeznek, hogy a király egyiküknél se lehet tragikus hős, mert nem valósul meg nála 
az én és a szerep egysége. Mindazonáltal megjegyzi, hogy Füstnél „ez nem jár együtt 
az etikai szemlélet felszámolásával” (384.). Ezzel nehéz egyetérteni, ugyanis ebben  
a drámában nincs kitapintható etikai perspektíva, amely akár Henrik egyes cseleke-
deteit, akár a többi szereplőt egyértelműen megítélhetővé tenné. Naplójegyzeteinek 
tanúsága szerint Füst Milán egy „igazi” Shakespeare-drámát akart írni. Ha a Henrik-
ből mégsem lett shakespeare-i dráma, az a főhős jellemének sajátos ábrázolásmódjából 
következik. Henrik ugyanis nem „fejlődik”, csak megöregszik a darab végére. Jelle-
me mindvégig azonos pólusok között ingadozik. Reakciói, döntései ugyanakkor ki-
számíthatatlanok; azt sem lehet biztosan megítélni, hogy van-e erkölcsi tudata, vagy 
ön marcangoló, önostorozó kirohanásai csak egy önmaga előtt játszott színjáték ré-
szei. Ez az ellentmondásos jellem sajátos drámai nyelven szólal meg. Schein Gábor úgy 
látja, hogy a „Negyedik Henrik király nyelvében természetes egységbe olvad a klasszikus 
drámai dikció és a hétköznapian ható színpadi próza.” Értékelése szerint a darab 
„nem vesz részt ugyan a történelmi dráma műfajának megújításában, de a korszak 
magyar drámairodalmában mégis sajátos változatot képvisel” (387.). Ezzel részben 
osztja Bóka Lászlónak a Nyugat egyik utolsó számában közölt véleményét, mely sze-
rint előzménytelen és társtalan műről van szó; másrészt viszont javaslatot tesz arra, 
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hogy mint „sajátos változatot” mégiscsak próbáljuk beilleszteni a magyar drámairo-
dalom történetébe.

A prózai művekről szóló fejezetek megint csak nagyigényű feladatvállalásról tanús-
kodnak: valamennyi szövegre kitér valamilyen terjedelemben. Nem riad vissza a rész-
letekbe menő �lológiai munkától sem, például aprólékos gonddal követi a Nevetők 
szövegvariációit, hogy következtetéseket vonjon el a szerző-funkció működésmód-
járól Füst prózai életművében. Retorikailag újra meg újra a katakrézis alakzatáig jut 
el ezekben az elemzésekben. „A katakrézis tehát mindig a határ alakzataként mu-
tatkozik meg, amely a nemtudás terében kiélezve őrzi meg a modern nyelv�lozó�ák 
wittgensteini apóriáját: ha a világ határai nyelvem határait jelentik, miként létezhet 
a kimondhatatlan” (411.). Megjegyzendő, hogy Wittgensteinnél a határok kérdése 
fordítva fogalmazódik meg (a nyelvem határai jelentik a világom határait). Ettől elte-
kintve nagyon is érthető, hogy miért helyez ilyen nagy hangsúlyt a monográfus a szö-
vegnek erre a működésmódjára: a katakrézis ugyanis végső soron „az allegória alak-
zatában ható destruktív impulzusokat” hozza működésbe. Ez viszont összecseng az 
egyéb műfajok tárgyalásánál levont következtetésekkel.

A mester én vagyok kapcsán nem kívánja vitatni azt az álláspontot, hogy ez a mű 
közvetlen előkészítője A feleségem történetének; de azt állítja, hogy önmagában is több 
�gyelmet érdemel, mint amennyit a szakirodalom eddig szentelt neki;kivált a napló-
szerűség jellegzetességeinek sajátos kidolgozása miatt. A kérdés legnevesebb teoreti-
kusának, Lejeune-nek az írásaiból kiindulva teszi fel a kérdést, hogy vajon irodalom-e 
a napló, vagy sem? Megállapítja, hogy bármilyen távol áll is a napló írója egy irodalmi 
szöveg létrehozásának szándékától, a szöveg az olvasás során visszatér az irodalom 
terébe. Elismeri ugyanakkor, hogy az írás területén létezik nem-irodalom, vagyis az 
irodalomnak valóban vannak határai (442.). Füst műve szempontjából persze a �ktív 
napló műfaja az igazán érdekes. A �ktív naplók abban különböznek a nem-�kciósak-
tól, hogy a végük felől íródnak; A mester én vagyok írója mindkét írásmódot használja 
Schein Gábor szerint. Füst nem véletlenül választotta a �ktív napló műfaját: volta-
képpen az énregény egy típusát alapozza e műfaji feltételekre, létrehozva egyfajta 
önre�exív, epizodikus felépítésű, lírai betétekkel tagolt, közvetlen beszédfolyamként 
felfogható, vallomásos prózát” (449.). „A harmincas évek elején érzékelhető változás 
ment végbe Füst Milán emberképében, ami később lehetővé tette A feleségem története 
poétikájának kialakítását (454.)”. Meglepő állítás ez a „költői világkép” fogalmának 
kritikusától: ezek szerint van olyan „emberkép”, ami megalapoz egy poétikát? Ez utób-
binak az lenne a lényege, hogy „az ember nem racionális lény”, ami meglehetősen 
közhelyes megállapításnak látszik; az allegorézis működésmódjának azonban kétség-
telenül megfelel. Az énelbeszélés mint regényforma Füstnél az otthontalanságot köz-
vetíti a monográfus szerint: a személy elvesztett odatartozását a térhez, világhoz  
– ebbe ágyazódik az emberi kapcsolatok lehetetlenségének megélt tapasztalata.

A feleségem történetének elemzése során Schein Gábor abban a megtiszteltetésben 
részesíti e recenzió íróját, hogy vitába száll egy 1996-ban született interpretációjá-
val. Egyrészt kifogásolja, hogy „témának” neveztem a valóság megismerhetőségének 
problémáját, amelyet ő a „nyelvet alapító stílus meghatározó tényezőjének” tekint (474.). 

Szívesen elfogadnám ezt a módosítást, hiszen az irodalomtudomány nyelvhasználata 
és szemléletmódja óhatatlanul módosult az elmúlt két évtizedben. Azzal az állítással 
azonban nem tudok mit kezdeni, hogy van olyan stílus, amely egy (gondolom, írói) 
nyelvet „alapít”. Később egy nagyon is helyénvaló Lévinas-hivatkozás során maga 
Schein Gábor is „tematizálásról” beszél (493.). Egy lábjegyzetben (476.) a valószerűség 
kategóriájának használatát is kifogásolja, mondván, hogy amennyiben Lizzy nem léte-
zik „objektíve,” akkor ez a kategória nem érvényes. Nézetem szerint nincs így: ha az 
olvasó be is látja, hogy nincs „objektív Lizzy”, attól még a valószerűség nyelvi e�ektusai 
zavartalanul működhetnek. A fér�–nő-viszony �nom és gazdag elemzése a regény 
nyelvhasználata alapján sok helyütt kiváló; Nietzsche itt is nagy segítségére van a mo-
nográfusnak, de fontos találat a Wagner- és a Tolsztoj-párhuzam is. Pontos észrevétel, 
hogy Füst „az én és a másik közötti távolságban az igazság érzékiségét, erotikáját is 
erősen érzékeli, és így a mondás uralhatatlanságát antropológiai okokra is visszavezeti” 
(495.), s hogy ez rokon vonás Karinthy gondolkodásmódjával.

Schein Gábor értelmezése szerint a regény a vége felől visszaolvasva létallegória, 
amelynek speci�kumát az adja, hogy az olvasónak csak Störr perspektívája áll ren-
delkezésére, ezért „az allegória kiépülését értelmezheti csak”. Enigmatikus emblé-
mának nevezi az így megképződő hatásmechanizmust, hozzátéve, hogy Füst nem 
hisz a világ konkordáns értelmességében, mint hajdanán a barokk allegória alkotói 
(504.). Pontos megfogalmazás, hogy Störr voltaképpen saját életének olvasója, ezért 
a regény olvasója az olvasás olvasója. „Olyan regény íródik, amelyben a megértés 
egyetlen szintjén sem állítható elő az értelem következetes rendje, de mind a narrá-
tori, mind az olvasói pozícióba beleíródik a rend utáni vágy” (511.). Lizzy nyelv- és 
általában véve jelhasználatára az jellemző, hogy „kicserélhetővé teszi és megsokszo-
rozza a jelölőket”; Störr védekezik, vagyis stabilizálni próbálja ezt a nyelvet. A mono-
gráfus ebben is következetes: a nyelvi működésmódját írja le annak, amit a regény 
kapcsán a kommentátorok pszichologizáló kifejezéssel általában „féltékenységnek” 
titulálnak. A kapitány úgy próbálja „rendbe tenni” a számára kaotikus nyelvi viszo-
nyokat, hogy ott is lineáris kapcsolatokat hoz létre, ahol erre semmi ok nincs. Störr 
egyfajta „tükörviszonyban” van Lizzyvel, ami megbontja Störr fér� identitását, egy-
úttal azonban meg is szilárdítja összetartozásukat. „A kapitány részéről legalábbis 
mindenképpen így van” – teszi hozzá Schein (521.). Ez lényeges megjegyzés, mert 
Lizzyről valóban nem tudunk meg semmit. Az értelmező nem re�ektál arra a lehet-
séges olvasói reagálásra, mely szerint ez a regény esztétikai fogyatékossága is lehet. 
(Akik nem rajonganak A feleségem történetéért, tapasztalataim szerint elsősorban erre 
hivatkoznak.) Schein Gábornak nem ez a véleménye; szerinte ugyanis ez Störr nar-
ratívájának kétségtelenül a „vakfoltja”, de nem a regényé. A regény ugyanis ironikus 
alapszerkezetű, mivel éppen, hogy megmutatja a vakfoltot. (Eszünkbe juthat A lírikus 
epilógjával kapcsolatos állítása: ott éppen a verset minősíti vaknak.) Ebben a kérdésben 
persze mindig a konkrét befogadói viszonyulásé a döntő szó. Schein Gábornak kétség-
kívül igaza van abban, hogy a regényben sok mindennek van nyelve (például az evés-
nek), a szexualitásnak azonban nincs, ami mégiscsak különös egy olyan műben, amely 
a másik utáni csillapíthatatlan sóvárgást jeleníti meg (525.). A monográfus elegánsan 
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kapcsolja össze ezt a hiányt a vágy fönntarthatóságának kérdésével; s egyetérthetünk 
konklúziójával is, mely szerint ez a regény „a vágyírás és a vágyolvasás páratlan alko-
tása”. Elemzései nyomán azért tegyük hozzá, hogy ez a vágy végletesen aszimmetri-
kus: Lizzy vágyairól ugyanis semmit sem tudunk meg.

Teljesen jogosnak tartom, hogy a szerző külön fejezetet (újabb kitérőt) szentel  
a Naplónak, s benne a „zsidó” kérdésének. Láttuk, hogy a naplóformának, az általa fel-
vetett prózapoétikai kérdéseknek milyen nagy jelentősége volt a legfontosabb Füst-
regény megszületésében, tehát nagyon is idetartozik a Füst-napló több szintű vizsgála-
ta. Nem vitás az sem, hogy az alkotások hátterében évtizedeken át jelen van a zsidó 
identitás kérdésköre, amely érthetően különös intenzitást nyer a regény megírásának 
idején. Mindezeket a kérdéseket Schein körültekintően és kiegyensúlyozottan tár-
gyalja, ami nem mindig könnyű feladat, ismerve Füst Milán néha kifejezetten extra-
vagáns viszonyulásait a témához. Különös, hogy egy elég kézenfekvő kérdést nem 
tesz föl a monográfus: hogyan magyarázható, hogy nincs zsidó szereplője A feleségem 
történetének (amelyben igen sokféle nációjú ember tűnik föl)? Érteni vélem a követ-
kező kitérő funkcióját is, amely látszólag életrajzi kérdéseket érint, fókuszba állítva 
Füst és a politikai hatalom viszonyának sajátos alakulását 1945 után. Egyrészt itt is 
találunk olyan nyelvhasználati vonatkozásokat, amelyek nem nélkülözik a művekkel 
való tanulságos összefüggéseket; másrészt ugyanúgy keverednek ebben a történetben 
a komikus és tragikusan komoly mozzanatok, mint az egész életműben. Mindez tehát 
hozzátartozik Füst Milán portréjához. A jelenés című Lenin-vers kapcsán pedig érde-
kesen tárja föl a „teopolitikai” kontextust, párhuzamot vonva a �atal Lukács példájá-
val. Az a következtetés, hogy az eszme lényegét nem érinti a nevében érvényesített 
praxis kegyetlensége, Füstnél „az Ószövetség isten-képéből meríti munícióját”. (Kár, 
hogy Schein ezúttal sem nyilatkozik a vers esztétikai színvonaláról.) Tudjuk, hogy 
Füstöt végül egyetemi tanárrá nevezték ki, a tanítás tehát fokozott jelentőséget nyert 
életének utolsó évtizedeiben. Schein Gábor ezért a tanítás fogalmán keresztül kísérli 
meg az életmű egészének kontextusában tárgyalni a Látomás és indulat a művészet-
bent, a Szexuál-lélektani elmélkedéseket, valamint az Ez mind én voltam egykort. Úgy 
véli, hogy a tanítás Füst számára a személyesen megélt dolgok és belátások átadását 
jelentette; méghozzá nem ex cathedra, végső igazságok gyanánt, hanem a maguk vitat-
hatóságában, kétségességében. Ezeket a fejezeteket olvasva felmerülhet a kérdés, hogy 
érdemes volt-e belevágni ezeknek a sajátos problémákat felvető szövegtesteknek a hang-
súlyozottan vázlatos elemzésébe. Scheinnek itt már voltaképpen csak a beszédhelyzet 
bemutatására és interpretációjára nyílik módja, ami nem kevés, de alighanem hiány-
érzetet hagy az olvasóban. Nyilván igaza van abban, hogy a szexualitásról kifejtett 
bölcselkedések ugyanazt a nem-tragikus szemléletet tükrözik, mint amely a művek-
ben is megjelenik, kiegészítve a másik iránti méltányosság, belátás hangsúlyozásával, 
a nárcizmus teljes hiányával, s egyfajta pragmatikus iróniával. A kapkodást azon-
ban jól mutatja, hogy ide csúszott be a könyv kis számú lapszusainak egyike, amikor 
„Laqueur John Marten klerikus névtelenül publikált Onania című értekezéséről”, és 
Foucault A maszturbáció története című könyvéről esik szó (616.). Valójában �omas 
W. Laqueur a Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation (2003) című munka 

szerzője, Foucault-nak pedig nincs ilyen című könyve. (John Marten neve pontos, de 
ő sem klerikus, hanem kirurgus volt.) Ennyi tévedés egy ilyen nagy terjedelmű könyv-
ben elenyészőnek számít. Annyit azonban mindenképpen jelezhet, hogy Schein Gábor-
nak talán nem kellett volna mindenre kitérnie a monográ�a nyújtotta kereteken belül.

A monográ�a utolsó oldalain a szerző Füst Milán sajátos helyzetét járja körül  
a „fordulat éve” utáni Magyarországon, s ezt a találó „közidegenség” szóval írja le. 
Azzal árnyalja tovább ezt a leírást, hogy rávilágít arra, amiben ez a fajta otthontalan-
ság különbözött attól, amelyben Füstnek i�úkorában volt része. Füst valóban „úgy 
tett”, mintha az 1956 utáni Magyarország nem is létezne, s ebben osztozott olyan 
alkotókkal, mint Weöres vagy Hamvas – de említhetnénk Ottlikot is. Schein utolsó 
elemzései három rövidebb prózai szöveget vesznek vizsgálat alá (A kapitány felesége, 
A cicisbeo, és a Szívek a hínárban), valamint az utolsó alkotást, A Parnasszus felé című 
regényt. Az elbeszélések, illetve kisregények összehasonlító elemzéséből azt a követ-
keztetést vonja le, hogy Füst esetében nem annyira „életműről” célszerű beszélnünk: 
„[Füstnek] inkább különböző műnemekhez és műfajokhoz tartozó művei, műcso-
portjai vannak” (636.). Ez fontos felismerés, mert valóban meghatározza az irodalom-
történeti és poétikai megközelítés lehetőségeit, amennyiben nem rendeli a műveket 
„közös és egységes horizont alá”. (Márpedig az irodalomtörténészektől ez sohasem 
áll távol…) A Parnasszus felé értelmezése már egyáltalán nem nélkülözi a higgadt, de 
határozott értékítéletet, amelyet néhány mű esetében hiányoltunk. Noha az 1945 
utáni prózatermés egyik legjobb darabjának minősíti, megállapítja, hogy „hatása esz-
tétikailag korlátozott marad” bizonyos prózapoétikai okokból, amelyek a példázatos-
ság keretei között tartják. Ezáltal, jegyzi meg a könyv záró mondatában, „még inkább 
megvilágítja A feleségem történetének rendkívüliségét” (678.). 

Sokat mondó, hogy a monográ�a nem valamilyen summázattal, hanem egy konk-
rét mű elemzésének utolsó megállapításával zárul. (Mintegy utalva ezzel Füst munkás-
ságának és befogadás-történetének ama sajátosságára, hogy nem rendelhető egységes 
narráció alá.) Összességében véve Schein Gábor munkája minden kétséget kizáróan 
kiemelkedő helyet foglal el a Füst Milánról szóló szakirodalomban. Valóban minden 
szóba kerül a könyvben, ami fontos lehet az életműben. A legtöbb értéket nem annyira 
a szerkezet és a felépítés, hanem a �nom és gazdag komparatív elemzések nyújtják. 
Megkerülhetetlen, új fejezetet nyit mindazok számára, akik a jövőben Füst Milán 
műveinek újraolvasására vállalkoznak majd.

(Jelenkor, Budapest, 2017.)




