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VÖ RÖS IST VÁN

A re gény ne vû hang szer
Min den iro dal mi mû ko ráb bi mû vek in terp re tá ci ó ja. Ez 

alól még az Iliasz sem ki vé tel. Az Iliász a szó be li ség nagy 
ko rá nak zá ró kö ve. Ös  sze fog la lá sa mind an nak, ami csak
mond va volt, és amit a fe le dés ve szé lye fe nye ge tett. Az Ili-
ász egy kor szak be fe je zé se. A poszt-szó be li ség kez de te.

A kis né pek nagy iro dal ma a nagy né pek kis iro dal-
má nak in terp re tá ci ó ja. Ha az irány meg for dul na, meg for-
dul na az arány is. A kis né pek csak is iro dal muk ré vén 
ke re ked het nek felül a nagy né pe ken. Ezért kö ve tik olyan 
áhí ta tos fi gye lem mel azok iro dal má nak tör té né se it.

Az iro dal mi nagy ság kis mû vek nagy vo na lú in terp re tá-
ci ó ja ré vén jön lét re. Kü lö nö sen igaz ez a mo dern (te hát
poszt-klas  szi cis ta vagy poszt-ro man ti kus) és a poszt mo-
dern (te hát poszt-poszt klas  szi cis ta vagy poszt-poszt ro man-
ti kus) mû vek re. Ro man ti ka és klas  szi ka per sze szin tén 
egy-egy tra dí ció nyo mán jött lét re. A klas  szi ciz mus poszt-
ró mai, a ró mai pe dig poszt-klas  szi kus (gö rög). A ro man ti-
ka poszt-gó ti kus, a gó ti ka poszt-bar bár. A II. vi lág há bo rú 
utá ni mû vé szet te hát egyik ágon poszt-poszt-poszt-poszt 
gö rög, má sik ágon  poszt-poszt-poszt-poszt bar bár. Két 
egy más nak el lent mon dó alap fo ga lom mo só dik el az egy-
re zse ni á li sab bá vá ló in terp re tá ci ók so rán.

Ugyan így mo só dik el cent rum és pe ri fé ria vi szo nya a 
multikulturalizmus, a szel le mi glo ba li zá ló dás ha tá sá ra. 
En nek a ten den ci á nak ta lán leg fon to sabb cseh aty ja Milan 
Kundera. Kundera a cseh nem zet két év szá zad óta leg ke-
mé nyebb kri ti ku sa. A cseh Thomas Bernhard. A poszt-
cseh (te hát fran cia) Thomas Bernhard. Hi szen fran ci á nak 
len ni sem örö kül ka pott büsz ke ség kér dé se ma nap ság. 
Sok kal in kább egyé ni vá lasz tás vagy egyén fö löt ti kény-
szer ered mé nye. Az ön ref le xió egy nép ese té ben ta lán 
még fon to sabb, mint az egyé nek ese té ben. Pe dig már az 
egyén se szí ve sen mond ja ki utó lag, hogy va la me lyik dön-
té se hely te len volt. In kább kö rül mé nye sen el ma gya ráz za, 
mi ért volt min den lát szat el le né re jó. A cseh ön kép nagy 
- mér ték ben an nak a si ke res küz de lem nek a tu da tá ra épül, 
amit a cseh nyelv ér de ké ben egy év szá za don át az írók 
úgy vív tak meg, hogy szel le mi ere jü ket alá ren del ték a 
nyelv eman ci pá lá sá nak. Er re jön Kundera, aki rá kér dez, 
nem fö lös le ges erõ po csé ko lás volt-e ez. De hi szen mi a 
nyel vünk ré vén va gyunk azok, akik va gyunk, fe le li az 
egész sé ges cseh ön tu dat. Csak hogy van más jár ha tó út is, 
az íre ké. Nem igaz az, hogy csak nyel vé ben él a nem zet.
Épp nyel vé ben sze pa rá ló dik el a kül vi lág tól. Per sze csak 
elv ben ért he tünk egyet Kunderával, hi szen min den nyelv 
kincs, és egy je len tõs kul tú rát hor do zó nyelv ki ha lá sá val 
az ad di gi cseh kul tú ra is vég leg az ol va sat lan ság ba der-
medt, és kisszá mú fi lo ló gus sza bad rab lá sá nak te re pé vé 
deg ra dá ló dott vol na.

Még is na gyon fon tos egy szer rá kér dez ni, hogy ami-
ért nem ze dé kek on tot ták szel le mi vé rü ket, csak ugyan jó 
cél volt-e. A vá lasz per sze nem le het más, mint igen. De 
ak kor is to vább kér dez he tünk. Még ha jó volt is, va jon
az egyet len le het sé ges jó cél volt? Vagy lett vol na al ter-
na tí vá ja?

Pe dig a nyelv cse re, me lyet az én ka pott, és az én vá lasz-
tott kul tú rám, a ma gyar és a cseh is el uta sí tott, biz tos egy-
faj ta ki tö rést je len tett vol na az in terp re tá ci ók egyik kö ré-
bõl. Ha cse hek és ma gya rok el vál lal ják a né met nyel vet,
ak kor biz tos, hogy ma is lé tez ne Kö zép-Eu ró pa. Lé tez ne 
még ak kor is, ha már Eu ró pa ma gá ban nem is lé te zik. 
Ak kor a né met nyelv len ne a re gi o ná lis köz- és iro dal mi 
nyelv, Kö zép-Eu ró pa nyom je le.

De lé tez het-e Kö zép-Eu ró pa anél kül, hogy Eu ró pa lé te-
zik? És lé te zik-e Eu ró pa?

Eu ró pa ad dig lé te zett, amíg a vi lág kul tú ra az eu ró-
pai kul tú ra in terp re tá ci ó ja ként volt föl fog ha tó. Most az 
eu ró pai kul tú ra a vi lág más tá ja in lét re jö võ, több nyi re az 
eu ró pai kul tú ra le ány vál la la ta it je len tõ kor társ kul tú rák 
in terp re tá ló ja. 

Ro mok ban az ere de ti kí nai kul tú ra is, az ere de ti dél-
ame ri ka i ról pe dig jó for mán sej tel münk sincs, az in di ai 
még va la men  nyi re él, de né pi for mái az eu ró pai szem nek 
egy sze rû en gic  cses nek tûn nek; még is ezek a kul tú rák 
do mi nál ják a szel le mi vi lág pi a cot. Eu ró pa ijedt, nem ren-
de zi so ra it, ret teg az isz lám tól, hely te le nül, de el uta sít ja 
ke resz tény sé gét, szin tén hely te le nül.

Az in terp re tá ció, mely min dig jel le mez te az iro dal mat, 
azért is szük sé ges volt, hogy az em ber szû kös me mó ri á já-
nak hi á nya it el fed je. Ugyan azo kat a tör té ne te ket mond ták 
el év szá zad okon át az em be rek új ra és új ra egy más nak, 
nem akar tak ere de ti ek len ni, mert nem em lé kez tek az 
elõ ké pek re. Kény te le nek vol tak ál lan dó an in terp re tá ci-
ók ré vén vis  sza hoz ni õket. Az in terp re tá ció (pa ra frá zis, 
palimpszeszt, rá ját szás, for ma át vé tel stb.) egy faj ta me mó-
ria bõ ví tés ként szol gált. Most me mó ria bõ ví tõ nek már 
mást hasz nál a tu dás ala pú tár sa da lom: a szá mí tó gé pek 
fe ne kén rej lõ, em be ri agyon kí vül el he lye zett tu dást.

En nek el le né re az in terp re tá ció kul tu sza egy re 
na gyobb. Az elõ adó mû vé szek hí re seb bek, mint az al ko-
tók. Ko runk leg na gyobb  ze nei zse ni jei, Mo zart jai és 
Liszt jei: Glenn Gould, Szvjatoszlav Richter, Nigel Ken-
nedy. A Schil ler ál tal fel ál lí tott pár ból, mely két fé le al ko-
tót kü lön böz tet meg, a na i vat és a szentimentálisat, ma a 
na iv több nyi re di let táns ma rad, a szen ti men tá lis pe dig az 
in terp re tá ci ók há ló já ba ka va ro dik be le, mint egy del fin,
és a leg na gyobb mû vek egy ilyen ful dok ló lény utol só
éne ké nek te kint he tõk.

Ha Thomas Mann még ar ról el mél ked he tett, ami kor 
Goet hét és Tolsz tojt pár hu zam ba ál lí tot ta, hogy pár juk, 
a szentimentális (önreflexív) Schil ler és Dosz to jevsz kij 
egy sze rû en más rang ban van nak, má ra ez az arány meg-
for dult, a szen ti men tá lis, a tu da tos ke rült az ural ko dói sor-
ba. Ma Goet hé nek nem le het len ni, mert a nagy ság nem 
meg va ló sít ha tó olyan egye ne sen, ahogy õ tet te, a Goet hék
he lyé be a Schil le rek lép nek. 

A cseh iro da lom kor társ Schillere per sze Milan 
Kundera. Mel let te a na iv mû vész nek Škvorecký tû nik, aki-
bõl en nek meg fe le lõ mó don höm pö lyög nek a mon da tok 
és tör té ne tek, csak hogy ez a höm pöly gés el ön ti a nagy ság
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nem túl ma gas terepkiemelkedéseit. A nagy sá got  ma mes-
ter sé ge sen kell nö vel ni. Ugyan ez a spon tán zse ni a li tás aka-
dá lyoz ta meg egy kor Nezvalt, hogy a leg na gyob bak kö zé 
vi võ utol só lé pést is meg te gye.

Kundera nem spon tán al ko tó, és szö ve gei ol vas tán 
nem jut eszünk be a zse ni a li tás. Leg alább is ha mon dat ról 
mon dat ra len dül ve ha la dunk mun ká i ban. Nem is úgy aján-
la tos. Ész re kell ven nünk a kom po zí ci ót, ami per sze az 
át la gos – te hát a leg jobb – mû él ve zõ elõl a leg kön  nyeb-
ben rejt ve ma rad. Igen, mû él ve zõ ben az át la gos a leg jobb.
És meg es het, hogy már al ko tó ban is a szür ke sé gé bõl dog-
mát csi ná ló a leg zse ni á li sabb. A XX. szá zad ele jén Ady 
End re, a ma gyar iro dal mi szim bo liz mus leg na gyobb lá za-
dó ja még ír hat ta jó lel ki is me ret tel, hogy: „Én nem le szek
a szür kék he ge dû se.” Ma a leg na gyobb lá za dó, mint ami-
lyen Kundera is, rossz lel ki is me ret tel, de ezt ír hat ná le: Az 
én he ge dûm szür ke. Fél ho mály ban ját szom raj ta. En gem 
nem le het lát ni, de a pár gyer tya fé nyé ben ki raj zo ló dó éles 
ár nyé ko kat igen.

Kundera, amel lett, hogy re gé nye i ben és es  szé i ben ren-
ge teg mû vet in terp re tál, leg ra di ká li sab ban még is kom po-
zí ci ó i nak éles vo na la i val vég zi ugyan ezt. Egyik leg jobb
re gé nye A re gény mû vé sze te c. es  szé kom po zí ció (nem 
azo nos a Vancuráról írt ko ráb bi ér te ke zés sel, és azt csak 
az at tól va ló el ka nya ro dás sal in terp re tál ja). A sar ka la tos 
kér dés Kundera szá má ra, hogy ho gyan le het re gényt lét re-
hoz ni a XIX. szá zad ban rá okt ro jált att ri bú tu mok nél kül. 
Ilyen kény szer tu laj don ság a cse lek mény túl bur ján zá sa, a 
jel le mek ko he ren ci á ja és fej lõ dé se, a vá rat lan for du la tok 

ˆ

haj szo lá sa, az iz ga lom. Ezek mind nin cse nek re gé nye i-
ben. Leg alább is szán dé kát kö vet ve te kint het jük nul lá nak 
õket, ha tény sze rû en ez nem egészen van is így. He lyet tük 
ott a szel le mi iz ga lom, a ki szá mí tott ság meg döb ben tõ ere-
je, az ön arc ké pek egész ga lé ri á ja egy-egy mû ben (gon do-
lok itt Az élet más hol van fér fi alak ja i nak mind egyi ké re), 
a gon do la ti for du la tok, a cse lek mény át te kint he tõ sé ge. 
Mind ezek a tu laj don sá gok es  szé it is jel lem zik, és ugyan-
azok sze rint a sa ját ma ga ál tal ki dol go zott, il let ve ele ve 
adott kom po zí ci ós sza bá lyok sze rint épül nek föl, mint a 
re gé nyek.

Kundera a leg zse ni á li sabb kor társ regényinterpretáto-
rok kö zé tar to zik, õ el sõ sor ban ma gá nak a re gény nek a 
fo gal mát ana li zál ja. A leg me ré szebb kö zép-eu ró pai, aki 
be hoz za a fran cia nyel vet is a ré gi ó ba. Aján la ta ta lán ez: 
me ne kül jön min den ki Kö zép-Eu ró pá ba, mint a szo ron ga-
tott vár la ko sai a föl adott al só vár ból a föl sõ be.

Ha Patocka kis és nagy né pek rõl be szélt asze rint, hogy 
azok a né pek kis vagy nagy tör té nel mi fel ada to kat visz-
nek vég be, ak kor mi be szél he tünk nagy ré gi ó ról is. Ilyen 
Kö zép-Eu ró pa, de saj nos kis né pek al kot ják, így elõt tük
el tör pül a nagy ság, gro teszk nek és torz nak lát ják. Kundera 
pél dá ul ha zá já ban a leg nép sze rût le nebb. (Leg alább is így 
volt a rend szer vál tás tól az utób bi idõ kig.) Hogy kö zös sé-
get vál lal jak egy té ves íté let tel, be kell val la nom, hogy én 
se iga zán sze re tem. Ezt ta lán nem is igény li. De nagy al ko-
tó nak tar tom, és leg na gyobb él ve zet tel es  szé it ol va som. 
A leg zse ni á li sabb elõ adó mû vé szek kö zött a he lye, aki a 
re gény ne vû hang sze ren ját szik.
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