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kapcsolatának bemutatása – ugyan a lap első időszakában Kosztolányi véleménye 
ellentmondásos volt a folyóiratról, ahol az életmű egészét tekintve is fontos művei, 
fordításai jelentek meg; az irodalomtörténet a pálya egészét �gyelembe véve mégis 
a klasszikus modernség képviselőjeként a Nyugat környezetében helyezi el Koszto-
lányit. Emellett az is látszik, hogy az életút tárgyalása, pontosabban annak bármilyen 
szűkre szabott időszaka is önmagában alkalmatlan az ismertetésen túl, egy-egy 
fontos kérdés átfogó, kimerítő vizsgálatára – viszont éppen ezért ráirányíthatja a �-
gyelmet többek között Kosztolányi és a nyelvvédelem, Kosztolányi és a műfordítás 
tematikájára; noha a recepcióban ezek nem hanyagoltak, mégis hiányzik a sziszte-
matikus, a napilapok hasábjaiig terjedő feltárásuk.

Az utolsó előtti fejezetben a hangsúlyok áttevődnek a művekre, A bús férfi panaszai, 
a három nagy regény – a Pacsirta, az Aranysárkány és az Édes Anna – az érett költőt, 
a magyar próza egyik sajátos művészét mutatják. Éppen a rá jellemző íráskészség ad 
okot néha gyanakvásra az egyes életrajzi vonatkozások, adatok megítélésében. Például 
a 126. oldalon, ahol a szerző idézi Kosztolányi 1906. március 2-án Csáth Gézának írt 
levelét, amelyben beszámolt egyik látogatásáról egy örömlánynál, és megörökíti be-
szélgetésüket, partnerének vallomását sanyarú életéről. A történet hatásos lekerekí-
tettsége, a stílusfordulatok egy részének későbbi műveiben ismételt feltűnése inkább 
azt mutatja, hogy már a levél is megalkotott volt, talán egy életrajzi körülmény nyo-
mán, de elképzelhető az is, hogy anélkül. A művek mellett az irodalmi közéletben 
résztvevő Kosztolányi lép elő, az Ady-vita, a PEN Club körülményei és a kései nagy 
versek szerzője.

A már említett, igen gazdag jegyzetanyag az életrajzban sokszoros, szövegszerű 
idézettséget jelent. A szerző bőségesen emeli be a Kosztolányi életével kapcsolatos 
dokumentumok részleteit, s az író hasonló jellegű írásainak sorait. A munka egészét 
tekintve azonban jelenlétük túlzásnak tűnik. Sok esetben nem tesznek hozzá semmit 
az előttük és mögöttük álló mondatokhoz, néha kimondottan szétfeszítik a bekezdé-
seket, ebben a formában a kötet inkább egy magyarázatos életrajzi kronológia és egy 
benne elhelyezett szöveggyűjtemény benyomását kelti gondolatébresztő, új ismereteket 
tartalmazó részletekkel, de az egész életrajzból mégsem látszik Kosztolányi szemé-
lyessége, csak mozaikok a világáról és benne önmagáról. Talán kicsit kevesebb idézet, 
több szerzői jelenlét árnyaltabbá tehette volna a képet; az elkészült életrajz persze így 
is megfelel vállalt céljának: bevezetés Kosztolányi Dezső írói és újságírói világába.

(Osiris, Budapest, 2017.)

SMID RÓBERT

A szoros olvasás tanúságtétele  
az irodalom furcsa intézményessége  
mellett és annak ellenállva. 
Bónus Tibor: A másik titok

Az elmúlt évtized fejleményei alapján meg�gyelhető, hogy az európai és az egyesült 
államokbeli humán tudományos élet egy jól azonosítható szelete – amely a norma-
tívnak bélyegzett szoros olvasással szemben a nyomolvasás önkényét érvényesíti 
több-kevesebb ideológiai és narcisztikus felhanggal – lemondani látszik a monográ-
�ákról, amelyek nemcsak összefoglalják az adott téma vagy (élet)mű kutatásának 
addig elért eredményeit, de kritikailag újraértelmezik azok csomópontjait is, ezzel 
pedig új irányok felé orientálnak, nem utolsósorban pedig az adott diszciplína széle-
sebb közönségének is képesek kommunikálni azt a nóvumot, amelyet a saját munka 
hozzátett a téma tárgyalásához. Bónus Tibornak nemcsak A másik titok című új mo-
nográ�ája, de egész pályaképe legalábbis részben elhessegetheti az e folyamat felett 
érezhető aggodalmat itthon, amennyiben pályáját a hazai irodalomtudományos kö-
zeg szimptomatikus ívének tekintjük. Bónus �lológusi munkásságának indulásakor 
ugyanis a Garaczi-monográ�ájával olyan kanonizációs gesztusokat tett, melyek két-
ségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy az életmű ledobja magáról az egyszer elsüthető 
nyelvjátékok gyűjteményének vagy az i�úkor elbeszélhetőségének a recepcióban rá-
aggatott sémáit, most pedig a 20. századi magyar prózairodalom egyik legbővebb 
recepciójával rendelkező regényére, az Édes Annára engedte rá a dekonstruktív szöveg-
olvasó apparátust.

A terjedelmes és fokozott �gyelmet követelő értelmezésekre készülő olvasóban az 
érdeklődés mellett bizonyára némi félsz is jelentkezhet a monográ�ával való ismer-
kedés során, mely utóbbi érzés szerencsére hamar alábbhagy, mihelyst bizalmasabb 
viszonyba kerül az értekezés szerkezetével. Hálás megoldás a kötetben, hogy vala-
hányszor az értelmező vizsgálat alá vesz egy bekezdést, nemcsak kontextualizálja azt, 
de a jelenet kifutását is felvázolja. A főszöveg és a lábjegyzetek viszonya is átgondolt, 
és erre különösen szükség van akkor, ha valaki úgy dönt – mint Bónus is –, hogy nem 
pusztán hivatkozásokra és a citátum rövid összefoglalására vagy magyarázatára hasz-
nálja a lap alját, hanem a jegyzeteket olyan önkommentárokként érvényesíti, amelyek 
egy adott szövegrész olvasatát más oldalról világítják meg, illetve a recepció bizonyos 
irányát vagy megoldásait illetik kritikával, a fejezet célkitűzése felől a főszövegben 
kifejtett megközelítéstől eltérően. A lábjegyzetek így bizonyos mértékű autonómiára 
tesznek szert, mert miközben kontrasztosítják az egyes olvasatokat, interpretációs 
gesztusaikat ugyanannyira értelmezhetjük az értelmezések továbbgondolásaként, mint 
amennyire recepciós adalékokként vagy éppenséggel a saját olvasat ellentételezése-
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ként is – ez utóbbi jelentőségére később még visszatérek. A főszöveg és a jegyzet vi-
szonya Bónusnál ezért részben emlékeztet arra a típusú körülírási technikára, amely 
Geo�rey Bennington Derrida-monográ�ájának egyik idioszinkretikus vonása – igaz, 
ott a monográfus és a tárgyalt szerző szövegének párhuzamossága alkotja a gondolati 
csomópontoknál hol széttartó, hol egymásba fonódó szálakat. Bónusnál mindazonáltal 
a fent említett könyvhöz hasonlóan lehetőség nyílik arra, hogy csak a lábjegyzeteket 
olvasva az értekezés korábban érzékelt ívétől eltérőt fedezzünk fel: olyat, amely első-
sorban a recepció tévútjait mutatja be, egyúttal pedig a saját olvasatot korrigálja vagy 
terjeszti ki, az önre�exiókon keresztül mindig megkérdőjelezve ez utóbbit. E meta-
inter pretatív szinten megvalósuló újraértéssel az értekező szöveg destabilizálja a már 
általa beírt értelmezést, ennyiben minden kritika egyben önkritikaként is pozicio ná-
lódik; a jelentések �uktuációját, az olvasat �xálhatatlanságát biztosítja az önmagát is 
folyton értelmező olvasás felől gerjesztett mozgás.

Nem indokolatlan tehát kétoldalnyi mottót szerepeltetni indikátorként a könyv 
olvashatóságához: a derridai eljárásnak tudniillik ugyanakkora szerepe jut az interpre-
tációk stabilizálhatatlanságának tudatosításában, mint amennyire Kosztolányi ön-
vallomása is abban nyeri el a jelentőségét Bónusnál, hogy a biográ�ára hivatkozó, sőt 
arra látszólag teljesen ráhagyatkozó értelmezési hagyomány érvrendszerének alapja 
lebontható általa az Édes Anna kapcsán. A monográ�a tehát nem árul zsákbamacskát: 
már az elején körülhatárolja saját nyelvszemléletét, amely bár produktívan építi be  
a kultúratudományi fordulat olyan elemeit, mint a tanúságtétel problematizálása,  
a biopolitikai diszkurzusanalízis vagy a médiumokat illető kitüntetett �gyelem, egy-
értelművé teszi azt is, hogy a szövegen nem kíván, mert véleménye szerint nem is lehet 
túllépni az irodalomtudományban. Ez pedig már csak azért is jelentőséggel bír, mert 
a Kosztolányi-regény kiterjedt marxista értelmezéshálózatára az első csapást pontosan 
azzal méri a könyv szerzője, hogy rámutat: Marx felületes félreolvasásaira esküdött fel 
az értelmezők döntő többsége ahelyett, hogy primer szövegolvasási tapasztalattal ren-
delkeznének akár Kosztolányi regényéről, akár magának Marxnak, vagy legalábbis 
a magukat marxistának tartó irodalmároknak (például Sartre-nak) az irodalom in-
tézményességére tett re�exióiról. Ez azért is kulcskérdés, mert Bónus egyik deklarált 
célja bemutatni azt is, hogy a szövegközelben maradó interpretáció a maga komplexi-
tásában képes az írói szerep és a társadalmi praxis viszonyát, illetve azok egyéni as-
pektusait és az értelmezés során egymással átfedésbe hozva megnyíló olvashatósá-
gukat demonstrálni. Például Kosztolányinak a saját regényében való szerepeltetése 
kapcsán �gyel arra, hogy az író �kcionalizálódása már a jól ismert jelenet előtt vég-
bement a szövegben (például azzal, hogy „Kosztolányi saját házából tanúja lehetett 
a cselédlány felidézett életeseményeinek” [49.], illetve a szerző kutyája az ugatása vagy 
a neve révén is többször jelen van [289.]), és ezzel az antropológiai di�erenciának, 
illetve a privát és a publikus térpolitikájának szerepét hangsúlyozza a referencia szö-
vegimmanens olvasatban történő megkonstruálása során. Nem mellesleg pedig nem 
követi el azt a hibát, hogy Kosztolányi alakját homogénnek feltételezi, akár úgy, hogy 
az életrajzi, az implicit és a szereplő-szerzőt nem választja el egymástól, akár úgy, 
hogy a szépírót és a publicistát eleve egynek feltételezi (298–299.).

Az Édes Anna recepciójának jelentékeny hányada – Bónus állítása szerint – nem 
tudott szabadulni a tartalom és a forma megkülönböztetésének vulgármarxista dog-
májától, ugyanakkor képtelenek voltak például arra, hogy a közéleti beszédmód iro-
dalmi keretezettségét, más diskurzusokkal összjátékba kerülő beágyazottságát tekin-
tetbe véve értsék a politikum regénybeli szerepét. Márpedig ennek mentén a társadalmi 
cselekvés és a l’art pour l’art esztétikájának – Kosztolányinál hagyományosan a „homo 
moralis” és a „homo aestheticus” beállítódások különbsége által indukált – széttartása 
olyan elvágólagosságként szerepelt a recepcióban, amely nemcsak meggondolatlanul 
hagyta a moralitáshoz társított politikum mibenlétét, de re�ektálatlanul olyan pszeu-
dokauzális láncot is az olvasatba vezetett, amely a reprezentáció, a közlés immedia li-
tása és a közéleti beszédmód feltételezett transzparenciája és problémátlan kijelenté-
sessége felől magának a cselekvésnek is korlátozta a jelentésmezejét, ezáltal a szöveg 
performativitását gyakorlatilag egyirányú etikai és társadalomformáló aktusok poten-
ciális meglétével azonosítva (358.). Ennek felemlegetése tágabb tudományos kontextus-
ban sem haszontalan ma, amikor a kutatók világszerte Foucault diskurzusanalízise 
helyett jól hangzó frázisaira, illetve Derrida posztkolonializmussal és feminizmussal 
foglalkozó tanítványainak interjúira hivatkozva a kritikai elméletet egyre inkább ak-
tivizmusba fordítják; az Egyesült Államokban dúló kánonvitákban pedig lassacskán 
a szövegek performatív hatása a „rape culture” és a sovinizmus által kijelölt tengelyen 
találhat csak magának pozíciót. Innen nézve ma ugyanis meglepően hasonló, repre zen-
tációcentrikus irodalomértéssel találkozunk nemzetközi viszonylatban, mint amilyet 
a hazai tudományosság nyögött az irodalomtudomány hivatalos csapásvonalaként 
négy évtizeden keresztül. 

A másik titokban ezért nem pusztán tiszteletkörnek tekinthető, hanem stratégiai 
megfontolás is áll amögött, hogy a szerző nem vágja el a recepciótörténeti köldökzsi-
nórt – aki végigolvassa a kötetet, annak amúgy sem a tiszteletkör szó ugrik be először 
Bónus szarkasztikus, szellemes kommentárokkal cinkelő recepciófeldolgozási eljárá-
sáról. Ennek tudható be, hogy Bónus olvasatában is kulcsalak az a Moviszter doktor, 
aki Kosztolányi szócsöveként, a megértés és az empátia �gurájaként rögzült a szakiro-
dalomban. Jelen kötetben is megmarad a megértés alakjának, azazhogy inkább a meg-
értés alakzataként van jelen, ezzel azonban éppen a recepcióban betöltött szerepét 
problematizálja a monográ�a. Olvashatatlan autoritásból (mert senki nem kérdője-
lezte meg kijelentéseinek közvetlen etikai tanúságtételét) az olvashatatlan autoritásává 
avanzsál, amennyiben karaktere a szerzői, elbeszélői és szereplői szólam különbségeire 
világít rá. Amellett, hogy ez a megközelítés problematizálja vagy átértelmezi Movisz-
ter regénybéli humanizmusát, a humanista olvasásmód szükségszerűen antropo-
mor �záló tendenciáit is leleplezi, ami a szövegeket ideológiák szócsőszerű közvetítő-
jeként fogja fel. Bónus viszont a szöveg ellenállására helyezi inkább a hangsúlyt, azzal 
párhuzamosan, hogy az olvasás mint az ellenállás kivitelezése (illetve felszínre ho-
zása, kiprovokálása) a szöveg olvashatatlanságával együtt realizálódik. E kétirányúság 
részben a szöveg teljes megértésének lehetetlenségét írja be az értelmezésbe, és eny-
nyiben elkerüli önnön totalizálását, amely ideológiai megfontolásból maga alá gyűrné 
a primer irodalmat, vagyis felfüggesztené az értelmezői tevékenységet mint egyáltalában 
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vett olvasatot. Éppen az olvasás során kialakuló kiismerhetetlenség tudata, és nem  
a teljes átláthatóság vagy az etikai, politikai kijelentések problémátlan immedialitása 
nyitja meg annak lehetőségét is, hogy Moviszter Anna tettéről adott megértő olva-
sata végső soron értelmezési kulcsként is felajánlható legyen a befogadó számára 
(197–199.). A monográ�a pedig annyiban ad itt többletet saját műfaji kereteihez 
képest, amennyiben maga is inszcenírozza a megértés és az olvasás rezisztenciájá-
nak kettős kötését, tehát Moviszter �gurativitásának kibontása tulajdonképpen az 
esztétikai hatásösszefüggéseknek nem kizárólag deskriptív módon történő tolmácso-
lásával, hanem az interpretációba szőtt enaktálásával jön létre. A színre vitt olvas-
hatatlanság beíródása tehát az olvasatot nyújtó szereplőről nyújtott olvasat operatív 
dinamikája révén maga is stabilizálhatatlan folyamatként megy végbe. Ez a technika, 
itthon szokatlan volta mellett, a szövegolvasatok rendkívüli plaszticitását is garan-
tálja, illetve képes fenntartani az intellektuális izgalmat, ami nem elhanyagolható egy 
olyan könyv esetében, amely terjedelmét tekintve is próbára teszi az olvasót, ugyan-
akkor elsőrendűen tematizálja az olvasást mint történést.

A másság és az idegenség így értett formái, amelyeket a kötet címadása is hangsú-
lyoz, szorosan összekapcsolódva az olvasás eseményiségével és az olvashatóság tro-
po lógiájával, végigvonulnak az egész értekezésen. (Meg kell jegyeznem ugyanakkor, 
hogy nem ez az első eset, amikor a Másik alakzatát kulcspozícióban találjuk Bónus 
írásaiban: már a Pacsirtáról szóló monográ�ában, A csúf másikban is ott szerepel.) 
Enigmatikussága okán elsőre persze indokolt, ha önre�exívként értjük a címet: miért 
éppen a másik, ha a kötetben Kosztolányinak a nem szépirodalmi munkásságából 
kölcsönzött citátumaiban rendszeresen önmagára vonatkozó megállapításokkal talál-
kozunk? Előfordulhat, hogy nem a gyilkosság a regény legmegmagyarázhatatlanabb 
eseménye, és a másik titok a Kosztolányi-metalepszis lenne? Esetleg a rejtély abban 
áll, miért eszi Moviszter cukorbeteg létére a süteményt? Ezekkel persze mind foglal-
kozik a könyv, és az is kiderül, hogy a cukorbetegséggel súlyosbított édesszájúság nem 
is annyira titok, mint inkább egy félreolvasás eredménye a közelmúlt egyik értelmező-
jénél, mindenesetre jelzős szerkezetként is akkor bontja ki teljes relevanciáját a cím, 
ha először predikatív viszonyként olvassuk, vagyis a Másikról állítjuk azt, hogy titok. 
Ez a legegyszerűbb szinten egyértelművé teszi, hogy a pszichologizáló megközelítések 
ellenében íródott a monográ�a, azok egészelvűségével és a korlátlan transzparencia 
ideál jával való obszesszivitásával szemben, ami azonban Bónus vállalkozása számára 
nem kevés esztétikai, �lozó�ai és retorikai implikációt von maga után. Először, tudni-
illik, posztulálnia szükséges az idegenséget egy nem stabil és nem örök érvényű helyi 
értéken; ugyanis ha csak annyi engedményt tenne, hogy az idegenség nem mindig az 
énhez képesti relációban jön létre, az értelmező akkor is kénytelen lenne legalább 
alaprelációként �xálni magát az én–te-viszonyt (39.). (Mint arra még kitérek, Bónus 
vállalkozásának egyik sarkalatos pontja éppen annak bizonyítása, hogy az elbeszélő 
nem semleges fél a szereplők relációiban, tehát nem lehet tőle függetlenül megérteni 
a szereplők közti interakciókat.) Másodszor, nem alkalmazhatja a másik önelvűségé-
nek és szuverenitásának kanti maximáját (32.), hiszen azzal leginkább az etikai szin-
ten megkönnyíti az esztétikai identi�kációt, és a marxista olvasatokhoz hasonlóan 

korlátozza az olvasás és a szöveg performativitásának hatókörét. Nem utolsósorban 
pedig harmadszor, ha az esztétikai identi�káció problematizálását elmulasztaná, az 
értelmezés képtelenné válna számot adni a szöveggel való találkozás szenzibilitásáról, 
a laikus olvasói tapasztalat konstitutivitásáról, és annak kritikai felülvizsgálhatósá-
gáról (33.). Itt azonban egy nehezen elnézhető hiánnyal is szembesülünk. Érthető, 
hogy Bónus azért fordít kiemelt �gyelmet a (professzionális olvasat részét is képező) 
naiv olvasói diszpozícióra, mert pontosan efelől kívánja feltárni az esztétikai identi-
�káció bonyolultabb formáinak legitimitását az implicit olvasói szerepkörben. Ám 
ugyanennyire idekívánkozna, amennyiben az intézményesség kérdését legalább ekkora 
horderejűnek tartja a kötet, ráadásul még a pedagógia fogalmát is proble ma ti zálja 
az etikai olvasatok csődje kapcsán, hogy kitérjen az Édes Anna kötelező olvasmányi 
státuszára. Ha ugyanis Bónus érzékletesen bemutatja, hogy maga a regény is tudato-
san tanúságot tesz arról, és ki is használja olvashatósága ellenében, hogy a politikai 
olvasat könnyebben közvetíthető, mint bármely másik (42.), mert az esztétikum te-
rületére már eleve rögzíthetően érkezik meg a politikum, úgy a kanonizálódás köz-
oktatási szelete az esztétikai képzés kétértelműségével (művészettel és művészetre 
nevelés) könnyen bejárható terepet biztosított volna arra, hogy e téma kapcsán lehe-
tőség szerint még artikuláltabb formában váljanak befogadhatóvá az erővonalak 
egymást keresztező csomópontjai.

Mindenesetre annak elég �gyelmet szentel a kötet, hogy feltárja: a narrátor politi-
kai véleményének egyértelműségével szemben miként rajzolódik ki ugyanennek a funk-
ciónak az értelmezési kísérlete is, mely utóbbi az emberi gesztusokra és a társas inter-
akciókra vonatkozik. És itt megint egy ismerős jeggyel találkozunk: nem szokatlan, 
hogy Bónus olvasatában az érzékeléselmélet kap főszerepet. A vizualitás primátusa 
és a tekintet enigmatikussága ezúttal is előtérbe kerül, többek között olyan textuális 
következménnyel is, hogy – Bónus találó terminusával élve – az elbeszélésmód „re�ek-
tortechnikája” (39. és 163.) kiemel egy-egy szereplőt, és mintegy átvilágítja őket úgy, 
hogy valamit mindig sejtetve hagy. Tehát bár teljeskörűnek mutatja az általa végzett 
munkát – egyúttal pedig mindentudónak saját magát –, mégis ez a látszólagos transz-
parencia kelti fel a gyanút, és ad lehetőséget bizonyos csúsz(tat)ások azonosítására, 
ami az érzékit nyelvi tapasztalatba fordítja. A beszédmódok cseréje Anna és Vizyné 
között lehet az egyik ilyen példa, amikor a méltóságos asszony saját unokaöccsének 
megnevezésére a cselédtől kölcsönöz rangot (262). Nem véletlen, hogy Bónus a regény 
adaptálhatóságának problémáit abban jelöli ki, hogy „[a]z áttetsző(ként [nem] látszó) 
szöveg rányílik a nyelvi referencia imaginárius látványára, egyfajta természetes foly-
tonosságot biztosítva közöttük (azaz nincs szó látvány és verbális közvetítése látvá-
nyos feszültségéről), s az olvasás az elbeszélés diegétikus tere, tárgyai emlékezetét 
hasonlóan kell aktiválja, mint az idiomatikus nyelv szemantikai, perspektivikus-disz -
kurzív, sőt eufonikus emlékezetét – a két aspektus különbségükben is elválaszthatat-
lan” (163.). Ez az olvasói pozíció olyan di�erenciálását is eredményezi, amely a leg-
élesebben a nyomozók házkutatásánál mutatkozik meg, ennyiben pedig a gyilkosság 
kellékei (az indítékot ugyanúgy ideértve, mint a tárgyakat) nem közvetlen és pilla-
natnyi láthatóságukban és hatásgyakorlásukban érvényesülnek, hanem elsősorban 
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az olvasói emlékezetre építenek (ki és mikor használta őket korábban) a nézői pers-
pektíva mellett. Bónus értelmezésében a gyilkosság (felgöngyölítésének) �lmszerű-
sége tehát nem egyszerűen az irodalom és a �lm médiumának egymásra vetítéseként 
érthető, hanem az elbeszélői technika kétirányú kölcsönzései révén újraírt és mozgó 
perspektívaként kijelölt olvasói pozíció megképződésében érhető tetten (277.). 

A vizualitás mellett a honi irodalomtudományban néhány evidens esetet (pl. 
Krúdyt) leszámítva elhanyagolható �gyelmet kapott gusztatív tapasztalat is felsora-
kozik az értekezésben. Márpedig bizonyos pontokon ez meghatározóbbnak mutatja 
magát, mint a láthatóság/elrejtettség dialektikája, és nem evidens módon azért, mert 
ehhez köthető a regénycím és a főszereplő összefonódása is, tehát az Annára tett meg-
jegyzéseknek a regény szintjén érvényesülő autoreferencialitása (38. és 344. skk.). (És 
vice versa, hiszen az olvasó ugyanolyan gyanúsan méregeti Annát, mint a szereplők, 
azt fürkészve, hogy mit rejt el, ám ilyenkor tekintete valójában a regény elleplező mun-
kájáról siklik át a címszereplőre.) Hanem abban rejlik az ízlelés (egyik) érzékelésel-
méleti funkciója a regényben, hogy nyilvánvalóvá tegye: az ízek dominanciája, az ízle-
lés mechanikussága és az ehhez kapcsolódó ráolvasó azonosítások mechanikussága 
(hogy a keserűség valami rossznak a szimbóluma lenne), illetve, absztraktabb szinten, 
az evés vagy a munka mechanikusságának a szembeállítása az édes gondtalansággal 
vagy a cselédmunkának az urak életét megédesítő hatásával maga is már eleve me-
chanikus oppozíciók mentén íródik be (104.). 

Ez a mechanikusság csak fokozódik akkor, amikor a befogadó önkéntelen egyet-
ért valamely szereplő olvasatával. A szánalomérzetbe Moviszternek az emberi életet 
a cselédmunka reproduktív, lét- és állapotfenntartó műveleteivel azonosító szólama 
játszik bele, míg Anna mártíromságát Vizyné perspektívája erősíti fel negédesen két-
színű megnyilvánulásaival. Tehát miközben az úrnő tárgyiasítja a cselédet, e tettét 
komplementálja, hogy Anna egyben az is, aki „átlelkesíti” környezetét (174. skk.), vagyis 
szinte varázslatos módon várja Vizynét a terített asztal vagy a vasalt ruha. Ez az át-
lelkesítés nyomot hagy Anna karakterén, így a szereplők, főleg Vizyné szemében 
lelkesedésnek tűnik a munkája, amit Bónus etimológiai és teológiai diszkurzív kap-
csolatokon keresztül összeköt azzal, ahogyan gazdája magasztalja Annát: szentté 
avatja, következésképpen egyszerre helyezi ökonómiába áruként és emeli ki onnan 
szentként. Vizyné rajongása, hogy Annát „egyszerre tekinti árunak, használati esz-
köznek s helyettesíthetetlen, meg�zethetetlen kincs gyanánt” együtt jár „a másik 
másság[ának], titkos és kiismerhetetlen törvény[ének] maradéktalan(nak hitt) fel-
számolásával a saját otthonban” (483.). Innen érthető, hogy Bónus pontosan azért 
veri el a port több irodalmáron is, mert Vizyné fent jelzett perspektívájával azono-
sultak öntudatlanul akkor, amikor a címszereplő vágyairól és érzéseiről elvágólagos 
kijelentéseket tettek, és ezáltal tulajdonképpen kiírták Annát szuverenitásából. (Itt 
felidézhető az a jelenet, melyet Bónus is beépít érvelésébe: Anna még meg sem jelent 
a regényben, de Vizyné már örömet akar neki szerezni a házimunkával, mert úgy 
hallotta, a legnehezebb teendőkkel is elbír; „bálványozó szeretettel” feltételezvén, 
hogy a cseléd élete a szolgálat [360.].) A szereplők perspektívájának és az egymás-
ról alkotott értelmezéseiknek az elfogadása – teszi meg végső soron az engedményt  

a monográ�a szerzője – egyes esetekben valóban elkerülhetetlen, így például Ficsor 
jelleméről ténylegesen csak Vizy feltételezésén keresztül értesülünk (137.), míg Anna 
színre lépésének az expozíciója Ficsor szólamához kötődik, hiszen ő kelti fel Vizyné 
várakozását, és ezzel analóg módon az olvasóét is (358.). Bónus az ilyen esetekben arra 
hívja fel a �gyelmet, hogy ha az olvasás szükségszerűen kiszolgáltatja magát a pers-
pektivikusságnak, legalább ne mulasszon el re�ektálni arra, milyen identi�káció 
alapján képes értelmezést produkálni a szöveghelyekről. Ennek a tétje szembetűnő 
Anna passzivitásával kapcsolatban is, így nemcsak azt a kérdést veti fel a monográ-
�a, hogy a passzivitás valamire való képességből vagy éppen képtelenségből fakad-e, 
hanem arra is rávilágít, hogy az olvasó hajlamos jobban azonosulni Anna döntéseivel 
(és ezzel morálisan, jogilag, érzelmileg elfogadja őket), mint amennyire ő maga kitart 
mellettük (349.). Ezzel az olvasói lépéssel azonban az értekezés sugalmazása szerint 
mintha ismét csak Vizyné mentalitását vennénk magunkra, mivel ugyanúgy kisajá-
títjuk az akarathiányos Annát, mint ahogy Vizyné erős akarata győzedelmeskedik 
a cseléd felett (361.). Bónus ez utóbbiban feltételez valami gépszerűséget, kiszámítha-
tóságot is, ami Vizyné karakterén túlra tágítva az esztétikai identi�káció paradox, 
egybitesként felfogott automatizmusára is vonatkozhat az olvasás során: „az Annával 
együttérző olvasó a lány asszonya iránti sajnálatával nem tud együtt érezni, nem utol-
sósorban, mert utóbbiból a cselédlány iránti együttérzés és vele a méltányosság és az 
igazságosság hiányzik […], miközben ugyanez az olvasó Vizyné perspektívájára van 
utalva” (367.).

Ugyanakkor a mechanikusság e gazdag topikáját a kultúratudományi nyúlványok 
felől talán a nyelv szempontjából is produktívan lehetett volna még árnyalni például 
Krajewski történeti elemzésével a szolgálati gesztusokról és a robotolás mediális for-
máiról. Ez mindenképpen a monográ�a érthetően megfogalmazott céljához illett vol-
na, vagyis ahhoz, hogy az Édes Anna szövegét kérdezze arról, „hogyan viszi színre szó 
és tett, nyelv és cselekvés, olvasás (befogadás) és aktivitás, esemény és értelmezése, 
részvét és részvétel bonyolult és nehezen formalizálható viszonyát”, amennyiben ezek 
„Kosztolányi regény[ében …] a hatalmi viszonyokon keresztül a test és az érzékek 
működésmódjával, továbbá […] a társadalmi-politikai különféle aspektusaival, sőt jog 
és morál kérdéskörével is összefüggnek” (14.). Márpedig az úr–szolga-viszonynak 
nem a bevett dialektikája, hanem ökonomikus metszéspontjai foglalkoztatják inten-
zíven a monográfust, amelyeknek csak egyik realizációja a hegeli modell (Etel és 
Moviszterék kapcsolata). Más elemzést kapunk viszont Ste�ről, aki nem az utca és 
Drumáék között közvetít, hanem saját múltja (a grófnál való szolgálat) és a jelene 
(a feltörekvő ügyvédi família) között, előkelő szokásokat tanítva urainak (125. [n. 174.]). 
A szolgálat térbeli kultúrtechnikáiként értelmezhető passzusokat is bőven talá lunk  
a monográ�ában, hiszen számtalanszor előkerül, hogy Annának nemcsak saját tere 
(ennek metaforikus értelmezhetőségét is kibontva akár az akarat felől, akár a többi 
szereplő vágyai közötti lavírozásának mozgása révén), de helye sincs (akár csak helyi 
értéke egy ökonómiában, mert mindig puszta szupplementum, ellentétes érték marad 
[377.]: gondoljunk a konyhában tábori ágyának napközbeni felszámolására). A ha-
talomgyakorlás a tér felügyeletének segítségével a közvetett cselédmeg�gyelésben is 
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tetten érhető. Ahogy az értekezés is idézi, Vizynének „[n]em volt már szükség[e] elle-
nőrizni a cselédjét” (434.), Anna konyhában kijelölt helyének kettősége, ami nyitott 
a külvilágra, ahonnan híreket hozhat, viszont el is szeparálja őt az úri társaságtól, 
ugyanakkor csak Vizyné perspektívájából pozicionálódik ekként.

A térhez szorosan kötődik a �lmszerűség már említett mediális aspektusa, amely 
a genette-i paralipszisnek a regényben való érvényesülésére vonatkoztatva kifordítva 
is megjelenik, ugyanis a szereplők tanúvallomásai a gyilkosságról egyben az elbeszélő 
által korábban elmondottakról is tanúságot tesznek. Ennyiben akár a regény mise-
en-abyme-jaként is olvasható az az értekezésben is felidézett emlékezetes jelenet, 
amikor Vizyné nem tudja eldönteni, hogy a csengőt a lakáson belül vagy kívül hoz-
ták-e működésbe, viszont ezt a zavartságát az olvasónak kell beazonosítania, aki csak 
annyit érzékel, hogy a ház úrnője a lakásajtó és az ebédlő között közlekedik (372.). 
A Bónusnál Ecótól kölcsönzött koncepcióval élve a regény mintegy „előfeltevő gép”-
jelleggel a �lm fentebb idézett narrációs technikájára való ráhagyatkozáshoz hasonló 
helyzetbe hozza az olvasót akkor is, amikor a gyilkosságjelenetnél a hol van valaki? 
kérdését a ki van ott?-tal fúzióban ismétli meg; a monográ�a Anna beszámíthatóságát 
(részben kiszámíthatóságként) ez alapján értelmezi a van-e valaki a test mögött? kér-
désével (463.). (Ez pedig Vizynével megint kapcsolatba hozható, amennyiben miután 
Anna kiállta az összes próbáját, már csak az érdekli, hogy a lány lop-e? [498.], vagyis 
ő teszi fel először a kérdést a regényben, éspedig éppen Annával kapcsolatban, hogy 
mi lakozik belül?) Az erre adható válasz hordereje a narráció szempontjából sem alá-
becsülendő, ugyanis Anna működését akár az elbeszélés szempontjából, akár a ház 
ökonómiájának fenntartása érdekében Bónus a camera obscuráéval azonosítja (77.). 
Először is – és itt ismét nem kevés szerep jut a tér hatalomgyakorlási funkciójának 
– olyan sötét helyeken, a lakásnak valamilyen okból a mindennapi (diszkurzív) úri 
életéből kieső pontjain mozog, mint az árnyékszék, a konyha vagy a pince; másod-
szor az elbeszélés említett re�ektortechnikája nem tudja tökéletesen átvilágítani; har-
madszor Anna felel „az otthon világlásáért, fényéért” (85–86.). Pásztázása és bevilá-
gítása azonban mediális és narratív aspektusai mellett komoly politikumi hozadékkal 
is jár: mint arról már volt szó, egyszerre szentként és páriaként kívül kellene essen 
azokon a határokon is, amelyek a privát és a nyilvános tereket egymástól elválasztják, 
így tabusértéseiről, vagyis hogy cselédként mennyit láthat, hol tartózkodhat és mit 
tehet, kizárólag csak a lakás ökonómiájában helyi értékkel rendelkező (háziúr, vendég 
stb.) szereplők értelmezései alapján lehet beszélni (80.). Ezért is nyerheti el kulcsje-
lenet státuszát – érvel Bónus – Anna első találkozása Jancsival, hiszen akkor előbb 
az előszobában „foglalja a helyet” a székeken keresztbe fektetett vasalódeszkával, majd 
láthatatlan tranzitlétéből az úr� produkciójának helyet foglaló közönségévé rögzül 
(262.). Ez egy Bónusnál csak implicit összefüggésre is rávilágíthat: az előszobában 
lejátszódó jelenet tényleges határsértés, mert Anna éppen azáltal kerül ki a neki szánt 
térből, hogy testet ölt benne (az ámulat �ziológiai reakciójával), ez pedig merőben 
különbözik attól, ahogyan Vizyék lakásából a kéményseprőjébe lett volna lehetősége 
átköltözni, hiszen ez utóbbi a szimbolikus mezején belül maradt volna: az egyik in-
tézményességet (cselédség) pusztán egy másikra cserélve (házasság).

Bónustól nem szokatlan módon a monográ�a egyik szövegolvasata sem távolo-
dik el az etimologizálástól és a szemantikai mezőt feltérképező bravúroktól, ezzel 
minden mediális (a camera obscuránál a vakfolt makula megnevezését ’szennyfolt’ 
értelmében összefüggésbe hozza Anna [el]törlő munkájával [86.]), jogi (az „igaza van” 
kifejezés birtokos formáját elemezi [120.]), valamint politikai (Kun Béla repülését 
annak pletykaszintje felől olvasva a „lebegtetés”, a „vibrálás”, a „rebesgetés” [424. skk.], 
hovatovább a vol és a voler [’repülni’ és ’lopni’] igék egymáshoz kapcsolását hajtja 
végre [498.]) diskurzust a nyelv mélyrétegeiben is megvizsgál. Ezek mellett viszont 
a legaprólékosabb részletekre, a testtartásokra, sőt a járásmódokra is �gyelve, meg-
teremti a kultúrtechnikai és nyelvi elemzések összhangját. A monográ�a nem kis 
részben ezért képes egyszerre kritikai felülvizsgálattal meglazítani és revitalizálni  
a berögzült értelmezési kódokat – például a pszichológiai olvasatokban kitüntetett 
ösztöncselekvéseket úgy értve újra, hogy a jól ismert freudi frázist, miszerint az én 
nem úr a saját házában (321.), a szolgálat ökonómiája felől olvassa – és tartani magát 
a zárlatában megjelenő szép allegóriához, amely Anna érintésén és érintettségén 
keresztül az értelmezői munkáról eltávolítja a lopás gyanúját, hiszen a megérintett 
tárgyak annak nem maradnak a tulajdonában. Ezzel pedig a szoros olvasás olyan prok-
lamációját adja, amelyre égető szükség volt úgy az értelmezési hagyomány korrekciója 
miatt, mint az irodalomtudomány olyan ideológiai vadhajtásainak a lenyesegetése 
szempontjából, amelyek ma is egytől egyig a szöveg kisajátításával akarják megspó-
rolni maguknak a szövegolvasást arra hivatkozva, hogy csak az ő értelmezésük képes 
társadalmi relevanciát felmutatni.

(Kortárs, Budapest, 2017.)
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Főszerkesztő Kulcsár Szabó Ernő Felelős szerkesztő Eisemann György 
   
Szerkesztőbizottság Gintli Tibor Szerkesztők Buda Attila

  Margócsy István  Reichert Gábor
  Szilágyi Márton
   Kritika Bartal Mária

99. évfolyam (XCIX.)   •   2018  •    3. szám
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HALÁSZKASTÉLY
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.  |  +36 21 292 0471  |  info@halaszkastely.hu

2018. december 21. péntek 18 óra
Kastélymesék Ünnepközelben
Az adventi időszakban Nádasdy Borbála gróf  nő 
mesél kalandos életéről, a Nádasdy-csa lád ról, 
a nádasd la dá nyi kastélyról, valamint gyermek-
kora legszebb karácsonyáról, az ünnepek jelen-
tőségéről.

 KASTÉLYMESÉK
A  kápolnásnyéki Halász-kastélyban

Folytatódnak a KASTÉLYMESÉK a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. 
Havonta egy este különleges vendégek különleges helyszínen mesélnek 
különleges életükről, különleges épületekről és személyes történeteik segít-
ségével hívják rendhagyó kalandozásra hallgatóságukat.  A vendégekkel 
Rodics Eszter, a kastély igazgatója beszélget.

Tartson velünk az alábbi alkalmakon, és hallgassa a KASTÉLYMESÉKET 
egy csésze forró tea vagy kávé mellett, zenei aláfestéssel. 
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Balogh Gergő:
Jog és költészet 
a magyar irodalmi 
modernségben

Dobó Gábor:
Kassák Lajos
hazatérése

Lőrincz Csongor:
Fordítás, archaizmus, 
történelem
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Ára: 600 Ft
Előfi zetés egy évre (4 szám): 2000 Ft

Puszták aranya
A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 

HITELES MÁSOLATAI
és

LÁSZLÓ GYULA
A HONFOGLALÁS KORÁT BEMUTATÓ GRAFIKÁI

a kápolnásnyéki Halász-kastélyban.

Halász-kastély
2475 Kápolnásnyék, 
Deák Ferenc u. 10.
+36 21 292 0471
info@halaszkastely.hu

A kiállítás 
2018. OKTÓBER 13-tól 
2018. DECEMBER 31-IG
minden nap 10.00-18.00 
óráig látogatható.




