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Azt mond ta az édes anyám, ek ko ra szé gyen so ha sem 
esett meg ve lünk. De ezt nap já ban több ször is el is mé tel-
te. Csönd ben. Csak úgy ma ga elé, még a négy fal se hall-
ja. Járt-kelt a kony há ban, a kam rá ban, in gat ta a fe jét, hát 
mit ron tot tam én el te ben ned, hogy ki pré di kál ja nak a 
nagy mi sén? Meg ta ní tot ta lak a mi atyánk ra, az üd vöz légy-
re, pe dig az ábé cén se men tél ál tal, el sõ be se jársz, hát 
ez a há la, hát ezt ér de mel jük mi te tõ led? Ilyen kor bal vál-
lam ra tet te ma dár cson tú ke zét, én még is ret ten tõ en ne héz-
nek érez tem.

Ami kor csak le he tett, amíg el nem za var tak ben nün ket, 
mi gezentorok ott lá bat lan kod tunk a csókási öreg Vaj da 
szuty kos ko vács mû hely ében. Egy más kö zött csak úgy 
mond tuk, na, me gyünk szik ra né zõ be. Mind egyi künk nek 
a szik ra esõ tet szett a leg job ban, meg a ter me tes bõr fúj ta tó 
sí po ló hang ja. Láb bal fúj tat tunk, ket tõnk nek kel lett rá áll-
ni, majd nem úgy, mint a temp lo mi or go ná nál a ki sebb gye-
re kek nek. Ilyen kor a zsompornyi pa rázs ból mil lió szik ra 
szállt föl fe lé a sá tor ala kú kür tõ be. Kék, vö rös, fe hér, sár-
ga. A nagy szá jú kor mos kür tõ meg mo hón nyel te, hab zsol-
ta a szí ne ket, mint aki so ha sem akar jól lak ni ve lük.

Ha son ló szik ra esõt az elõtt csak ak kor lát tam, ami kor 
a ván dor kö szö rûs Józsicigány ér ke zett a fa lunk ba. A té ti 
ci gány sor ról járt át éven te ál ta lá ban két szer. Gya lo go-
san, út ba ejt ve Tényõt is. Több az, mint húsz ki lo mé ter 
az er dõn ke resz tül, hogy a lá ba nem ko pik de ré kig, szok-
ta mon da ni az apám. Meg ér ke zett ko ra ta vas  szal, mi e-
lõtt el kez dõd né nek a fõdmunkák, és ké sõ õs  szel, ami kor-
ra be fe je zõd nek. Két ké vé nyi tö mött ba ju sza volt és óri á-
si ka ri má ja fe ke te ka lap já nak, me lyen át ütött az iz zadt-
ság gal ve gyes haj zsír un do rí tó szí ne. Bo ká ig érõ ló den-
ka bát ja te lis-te li volt zse bek kel. Olyan száz mé te ren ként 
állt meg az zal a fur csa tá kol mán  nyal, ami ha tal mas fa ta li-
gá ra és velocipédre ha son lí tott egy szer re. So ha nem járt 
egye dül, min den al ka lom mal ho zott ma gá val egy, oly kor 
két pu lyát is. Re ked tes hang ján, mint aho gyan a kis bí rónk 
szok ta, el kez dett kán tál ni: ka sza, kappa, bal ta, nem lesz 
rozs da raj ta! A jónép meg csak úgy gyûlt kö ré je. So ha sem 
ér tet tem, ho gyan jö het elõ an nyi sok szép szik ra a ma si né-
ri á já ból, ami kor a kö szö rû kõ nya kig ben ne fo rog a víz ben. 
Tíz, húsz, öt ven fil lé re ket ka pott a mun ká ért. Ahol vé ko-
nyan állt a pénz a ház nál, meg tet te né hány szál so dort ci ga-
ret ta vagy egy kis vá gott ka pa do hány. A Józsicigány árult 
tûz kö vet, si ká lóport, szta ni ol pa pírt, vi lág há bo rús ön gyúj-
tót, de vé cé me rést is vál lalt, en nek vi szont jól meg kér te az 
árát. Az italt azt so ha sem fo gad ta el, nem úgy, mint a fos-
tos dró tostót, aki öreg apám sze rint úgy be szo kott cset tin-
te ni, hogy még Krisz tus urunk is ki tért elõ le, ha egy ál ta lán 
tu dott. Et tõl a dró tostót tól na gyon fél tem, mert egy szer azt 
mond ta ne kem, eeviszlek te ör dög rok ka, csak ka pok írted 
egy sán ta lo vat! Va la mi kor, hús vét tá jé kán meg kér dez tem 
az öreg apám tól, hogy hol la kik ilyen kor ez a ré sze ges dró-
tostót, õ meg csak an  nyit mon dott, hogy a pátkai Mautner 
szál ló ban. És, hol van ez a Mautner szál ló öreg apám? A 
fõ sze ri dög kút mel lett, az Atya úr is ten csil la gok kal ki vert 
ege alatt. Hát én el is hit tem.

Na po kig nem volt sza bad ki men nem még az ut cánk ba 
se. Ér de kes, az apám csöp pöt sem ha ra gu dott rám, csak 
ne ve tett ezen az egész kiprédikálósdin. Per sze sej tet tem 
az okát. Nem azért, mert õ so ha sem járt el a temp lom ba, 
ha nem azért, mert a leg jobb ba rát ja mi att pré di kál tak ki 
ben nün ket, az öreg Vaj da fia, a Ti bi bá csi mi att.

A Ti bi bá csi, ha ép pen nem a va sat he ví tet te, ka la pál-
ta, ak kor a lo va kat szok ta pat kol ni a ko vács mû hely elõt ti 
plac con. Foly ton-foly vást ug ra tott ben nün ket. Egy szer azt 
mond ta ne kem, kós tol jam meg a Sa nyi ne vû ló pa tá já ról 
le nye sett sza rut, mert ak kor én is tu dok majd nye rí te ni, 
mint a lo vak! Sõt, mi több, meg ér tem a Sa nyi ló nye rí té-
sét. Ke zem be nyo mott men ten egy hos  szú kás, gyu fa szál 
nagy sá gú pa tanye se dé ket. Kós told csak meg, piciöcsém, 
mond ta, olyan íze van, mint a macs ka méz nek. Ezen ki csit 
cso dál koz tam, mert tud tam, hogy a macs ka méz nek, ami a 
be teg fák kér ge alól cso rog ki, för tel me sen rossz íze van. 
En nek azon ban nem volt sem mi lyen íze, mint ha kö vet 
rág tam vol na. For gat tam, for gat tam a szám ban, ar ra gon-
dol tam, na, mind járt nye rít egyet az öreg Szalai lo va a 
Sa nyi, én pe dig meg ér tem a nye rí té sét és majd vis  sza nye-
rí tek. De hát nem tör tént sem mi, csak Ti bi bá csi ne vet te 
el ma gát, az tán rám szólt, most már köp jem ki, már úgy 
sem fo gom meg ér te ni, mit nye rít a ló, mert túl so ká ig rág-
tam azt a sza ros pa tát. Az égett sza ru nak vi szont fur csa, 
édes kés il la ta volt. Nem mon da nám, hogy bü dös, in kább 
ér de kes, még sze ret tem is. Jaj, de saj nál tam a lo va kat, 
ami kor nyes ték, rás po lyoz ták a pa tá i kat. Hát még amint 
rá juk il lesz tet ték fe ke te-me le gen a pat kót! Sis ter gett, füs-
tölt. Ezt az il lesz tést két szer-há rom szor is meg is mé tel te a 
Ti bi bá csi. Rás po lyo zott-il lesz tett, rás po lyo zott-il lesz tett. 
Sze gé nyek, gon dol tam, an  nyi ra fáj hat ne kik, hogy nem 
is mer nek rúg ka pál ni, nem is bír nak nye rí te ni. A lo vas 
gaz da sa ját ágyé ká hoz szo rí tot ta a lo va térd ben be haj lí tott 
hát só lá bát, és a Ti bi bá csi csak ka la pál ta be lé je a négy-
szög le tes pat kó szö ge ket. A szö gek vé gét, ami ki bújt a 
má sik ol da lon, még el is csíp te a fo gó val, az tán meg el gör-
bí tet te, re szel te. Ké sõbb azt mond ta a Sza bó Zo li ba rá tom, 
azért nem nye rí te nek ilyen kor a lo vak, mert sem mit sem 
érez nek, hi szen nin csen ide gük a pa tá juk ban. Hát én ezen 
el gon dol koz tam, de el hit tem a Sza bó Zo li nak, mert egy 
év vel idõ sebb volt ná lam.

Azon a bi zo nyos na pon is ott jár tunk szik ra né zõ ben, 
ami kor jött az Egervölgyi plé bá nos úr. Ame lyik ház nál 
moz gást lá tott, mind egyik be be kö szönt. Di csér tes sék 
az Úr jé zus Krisz tus! Hogy s mint van nak, hogy s mint 
van nak? Meg vol nánk plé bá nos úr, di csér tes sék, jött a 
vá lasz. Hos  szú, bo ká ig érõ fa kó-fe ke te re ve ren dá ban járt, 
kosz lott ak ta tás ká val a ke zé ben. Ne kem leg job ban az a 
sok-sok ap ró gomb tet szett raj ta. Hor dó ha sa még job ban 
ki emel te eze ket a gom bo kat. Ál lí tó lag ilyen kor szed te be 
az el ma radt egy há zi adót, s ha már ar ra járt, ki bé kí tet te, 
ha tud ta, a ci va ko dó szom szé do kat, há zas fe le ket. Aki nek 
kel lett, föl ad ta az utol só ke ne tet is. Öreg apám sze rint 
an nak is föl ad ta, aki nek nem kel lett vol na, akit csak a 
has csi ka rá sa gyö tört. Sze rin te volt olyan krisz tus kör mö lõ 
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nu sán, és ahogy zö työ gött a göd rös úton a kor dé, úgy nyúlt 
és úgy rö vi dült a ta kony az or rá ból. Hi á ba szól tunk rá, 
Kisjózsi, lóg a bé ka lá ba, törd már el! De õ csak né zett ki 
a fe jé bõl és nem csi nált sem mit. So ha sem csi nált sem mit a 
kár tyá zá son kí vül. Sa ját ma gá val kár tyá zott! Meg sem szó-
lalt nap hos  szat. Hát ez ide ge sí tõ volt. Es te, ami kor ra be fe-
jez ték a mun kát, ál ta lá ban a csókási öreg apám fa lu szé li 
paj tá já ban kap tak szál lást éj sza ká ra. Öreg apád nak igen jó 
szí ve van, be fo gad az min den fé le gyütt-mentet, szok ták 
ne kem mon da ni a ba rá ta im. Cse ré be nem kért sen ki tõl sem-
mit. De a Józsicigány há lá ból meg éle sí tett min den csa lá di 
vá gó esz közt, be le ért ve az apám bor bélyszer szá ma it is, ol ló-
kat, beretvákat… Vár jál Ernõpajtás, át fut ta tom még õket 
a fennõ kövvön is! Leg több ször nem csak szál lást ka pott, 
va cso rát is. Lisz tes to jást, aludt te jet sterc cel. Ak kor ki mon-
dot tan mér ges vol tam, ami kor a Kisjózsicigány me la szos 
ke nye ret is kért az öreg anyám tól.

Nem tõ le saj nál tam, de min den al ka lom mal ne kem 
kel lett sor ba áll nom, ha me laszosz tás volt. Sze rin tem 
azért küld tek en gem, mert a fel nõt tek kö zött szé gyen nek 
szá mí tott, ha va la me lyik ház nál me laszt et tek. Így azt gon-
dol hat ták, hogy csak kí ván csi ság ból megy az a gye rek 
me la szért. Az apá mat kö tél lel sem le he tett vol na oda von-
szol ni. Azt mond ta, in kább eszünk csi csó kát, az is ides. 
Csak a sze gé nyek vi szik el a fej ada got. Ez a be széd jár ta a 
fa lu ban. Pe dig volt cu kor je gyünk, kirajzszögezve a kony-
há ban a ste lá zsi ol da lá ra. Ami kor meg cu kor ér ke zett a 
Kellermayer-féle bolt ba, öreg apám ki húz ta a rajz szö get, 
ak ku rá tu san, har mo ni ka sze rû en ös  sze haj to gat ta a bé lyeg 
nagy sá gú cu kor je gye ket, a buk szá já ba tet te és zseb re vág-
ta. Rá gott né há nyat még a szá já ba tö mött ka pa do há nyon, 
ser cin tett egyet a dön gölt föld re, az tán fog hegy rõl oda ve-
tet te öreg anyám nak: no, Ro zál, ma ga eb bõl nem uri zál! 
Nem tud tam, most ak kor mi sze gé nyek va gyunk vagy 
gaz da gok. Min deneset re én sem na gyon örül tem, ami kor 
ke zem be nyom ták az üres vöd röt. Un do rod tam a me lasz-
tól, de so ha sem áll hat tam meg, hogy be le ne nyal jak a 
sû rû, bü dös, bar nás, édes mas  szá ba. Volt olyan, nem is 
egy szer, hogy be fos tam tõ le. A csókási ut ca kút nál, a fél 
sze mé re vak Jelencsics Mári néniék há za elõtt mér ték 
egy Vö rös Cse pel te her au tó ról, horpadozott, ron da, pet ró-
le um sza gú vas hor dók ból. Ál ta lá ban egy-egy vi zes vö dör-
rel vagy te jes zséterrel kap tak az em be rek. Alig bír tam 
ha za ci pel ni öreg apá mék hoz. Ek kor még nem volt kész az 
új há zunk, ott lak tunk mi is Csa li öreg apá mék nál.

Ezt a Csa li ne vet nem tu dom, ki ra gasz tot ta öreg-
apám ra. Tisz tes sé ges ne vén id. Háklár Kár oly nak 
hív ták. A két nagy há bo rú kö zött ha jó ra ült és meg 
sem állt Nûjorkig, azon túl is bók lá szott, a napfínyes 
Kalifórniáig és ké sõbb Póókepsziig. Így szok ta me sél ni 
ne kem. Pe dig elõt te még a fa lu ból is hét ök rös sze kér rel 
kel lett ki moz dí ta ni. Na, jó, volt né hány vá sá ron Gyõr-
ben meg Pá pán. A Zsöm lé vel és a Bim bó val. Nem 
tu dom, hány hor dó bort kel lett meg in nia, hogy olyan 
bá tor le gyen, ami tõl föl mert ül ni a ha jó ra. Az tán, gon-
do lom, ami kor ra ki jó za no dott a pátkai csi ger tõl, jó 
más fél év után ha za tán tor gott. Sze kál ták is a fa lu ban. 
Na, visszagyütt Miszter Csa li! Mert, ha le ve let kül dött 
Ame ri ká ból, fel adó ként min dig ezt a ne vet ír ta a ko per-
tá ra: Mr. Charlie Haklar. Hát én csak gon do lom, hogy 
a Csarli ne vet ne he zen tud ták ki ej te ni a fa lunk ban. Így 
ra gad ha tott rá a Csa li név, mint aho gyan ké sõbb én rám. 
Mert így hív tak en ge met is ak ko ri ban. A Kiscsali.

öreg as  szony a fa lu ban, aki két ke zén sem tud ta vol na meg-
szá mol ni, hány szor ré sze sült az utol só ke net ben.

A baj ak kor kez dõ dött, ami kor Egervölgyi plé bá nos úr 
be fe lé in te ge tett a ko vács mû hely hát só fer tá lyá ra és cér-
na hang ján meg kér dez te: na, megy a mun ka, megyen az 
a mun ka? Megy az plé bá nos úr, (a ki ba szott bü dös kur va 
úr is te nit) (ezt a ron da ká rom ko dást olyan hal kan mond-
ta a Ti bi bá csi, hogy csak én hal lot tam), di csér tes sék, ha 
vi szik, ki a bál ta vis  sza. Ek kor hir te len le gug golt hoz zám 
és azt mond ta: kapsz egy zacs kó sü veg cuk rot pi ciöcsém, 
sza ladj utá na, húzd föl a szok nyá ját, kér dezd meg tõ le, mi 
a szent szar van a plé bá nos elv társ lá ba kö zött, pinna vagy 
jó ke mény szõ rös lõcs?

A Bonnyaiék há za elõtt ér tem utol az Egervölgyit. Utá-
na már csak ar ra em lé kez tem, hogy csil la go kat lá tok és 
ir tó za to san sa jog az ar com. Ott hon meg is kér dez te az 
anyám, mi ért olyan pi ros a job bik fe lem. Azt ha zud tam 
ne ki, hogy tûz né zõ ben vol tunk és a Sáriöcsi he gesz tõ port 
do bott a vas he ví tõ be. A föl röp pe nõ szik ra csó va, vagy 
aho gyan az öreg La ci bá csi szok ta mon da ni, a ci gány bol-
hák meg csíp ték ki csi két az ar co mat. Hát ezt nem tar tot-
tam úgy iga zán di ból ha zug ság nak, mert csi nált már ily-
ent több ször a Sáriöcsi, sõt még sok kal ros  szab ba kat is. 
Hány szor meg mond tam ne ked kisfijam, hogy ne ban dáz-
zál ez zel a me lák Sá ri gye rek kel, mert en nek még a sze-
me sem áll jól. Meg ígér tem ne ki, ágyesz bugyesz, an  nyi-
ban ma rad tunk. Az nap el buj dos tam a vi lág elõl, va gyis 
öreg apám paj tá já ba me ne kül tem, el akar tam mon da ni a 
Mi atyán kot, de két szer is be le sül tem.

A Józsicigány ma si né ri á ja jó sze ri vel két ha tal mas, vas-
ab ron csos, vas tag kül lõs fa ke rék bõl állt. Na gyob bak vol tak 
ezek a ke re kek, mint a Vigh La ci, pe dig a La ci ra is úgy 
kel lett föl néz nünk. A szar vas agan csos fo gan tyúk meg olya-
nok, mint öreg apám eké jé nek szar vai, csak még hos  szab-
bak. Bal ol dalt ap ró lend ke re kek so ra koz tak és egy jó val 
na gyobb ke rék, ame lyet szí jak haj tot tak az ütött-ko pott 
pe dál se gít sé gé vel. Ez a pe dál is ép pen olyan volt, mint 
a temp lo mi or go na fúj ta tóé, igaz, va la mi vel vé ko nyabb és 
ko pot tabb. Jobb ol dalt kö szö rû kö vek him bá lódz tak, egé szen 
ap rók, ki csik, na gyob bak, na gyok. Eze ket szok ta cse rél get-
ni mun ka köz ben. A tá kol mány kö rös-kö rül leg alább húsz fé-
le szer szám mal te le ag gat va, még a szar me rõ fangli is el fért 
raj ta. A rúd ja vil lám há rí tó ként ma ga so dott a Józsicigány 
fö lé. Legeslegelöl a kar fák kal el lá tott kin cses lá da roz zant 
trón szék re ha son lí tott. En nek a te te jén ült a pu lya, mert ál ta-
lá ban ho zott ma gá val egyet vagy ket tõt a nyolc ból. Ha va la-
ki nek kel lett egy alig hasz nált kés vagy ol ló, a Józsicigány 
meg mar kol ta a pu lya gra ban cát, együtt emel te föl a lá da 
te te jé vel, hi szen azok a kosz tól min dig ös  sze ra gad tak. Volt 
ab ban a lá dá ban min den, mint Hetsnél, szok ták mon da ni 
a fa lu si ak. Zsák var ró tûk, fém gom bok, tûz kö vek, ci ga ret ta-
pa pír, csi riz, rás po lyok, ci ga ret ta tar tós ezüstdóz ni, ci põ re 
sa rok vas, kés nyél nek va ló szar vas agancs da ra bok, csi szá ló- 
szer, tö rött fo gú csont fé sûk és még a radai ros seb is…

Vá lo gas son naccsasszony! Ná lam vá lo gat hat, nem úgy, 
mint ott hon. Esztetet vá las  sza, ez hegyessebb, mint az ura 
mo nya! Majd éccaka megtapasztajja kend, hogy me lyik 
bök job ban! Ak kor még nem tud tam, mi ért, de ezen min dig 
han go san szok tak ne vet gél ni az as  szo nyok.

Az egyik pu lyát, a Kisjózsicigányt azért utál tam, mert 
min dig ló gott az or rá ból a zöld ta kony. Egész nap ült a tró-
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Ezt a Kisjózsicigányt nem néz tem va la mi jó szem mel 
a va cso raasz tal nál sem. Az étek imát is min dig el ron tot ta, 
kép te len volt hi bát la nul el mon da ni, hogy Édes Jé zus légy 
ven dé günk, áldd meg, amit ad tál né künk, ámen! Aki ételt, 
italt adott, an nak ne ve le gyen ál dott, ámen! Ilyen kor is mé-
tel nünk kel lett, két szer, há rom szor, ad dig, míg nem lett 
hi bát lan az imánk. Hi á ba mos dat ta az ap ja a vá lyú nál szal-
ma csu tak kal, bü dös ma radt, tak nyos ma radt.

Iga zán csak ak kor ön tött el a mé reg, ami kor egyik 
va cso ra után fél re hív ta az apá mat a Józsicigány és azt 
kér dez te tõ le, hát ak kor el vál la lod, Er nõ paj tás? Leszöl 
a körösztaptya?

Az apám szó nél kül rá bó lin tott, de ki kö töt te, hogy hol-
nap reg gel jól meg kell fürösztenyi a gye re ket, va la mi-
lyen gön cöt majd az enyém bõl rá ad nak, és úgy men nek 
az Egervölgyi plé bá nos úr eli be. Na, már csak ez hi ány-
zik, gon dol tam. Ab ban is meg egyez tek, hogy visz nek egy 
de mi zson bort a pap nak. Az apám „halotthordójából”! 
Ab ból ami a tyúk ól ban volt el ás va, le föd ve desz kák kal, 
be hint ve tyúkszaros szal má val, hogy a fi nán cok meg ne 
ta lál ják be val lás kor. Er rõl ne kem nem sza ba dott be szél ni 
sen ki nek sem, még az uno ka test vé rem nek se. Azt mond-
ta az apám, meg foj ta lak te gye rek, ha el jár a szád, még a 
ha lot tak nak sem be szél hetsz ró la a te me tõ ben, és nyo ma-
té kul gyön gé den meg is szo rí tot ta a tor ko mat.

A Józsicigány há rom da rab szípen kikíszített rókabûrt 
ho zott ma gá val körösztülõpíz gya nánt. Öreg apám most 
sem áll hat ta meg szó nél kül, a bort beszlopálja, a rókabûrt 
meg majd megbaszattya ve le tek az Egervölgyi, az tán ser-
cin tett egyet a ba gó tól. Azt még lát tam, hogy az apám 
ne ki áll meg nyír ni a Kisjózsicigányt, mér gem ben a duny-
ha alá búj tam, ne hall jak, ne lás sak töb bé sem mit sem. 
Csak nagysokára alud hat tam el.

Lat or ca part ján a nó ta más,… Ha zám ba vá gyom, 
Du na–Ti sza part ja vár, szebb ott az álom, szeb ben da lol a 
madár… Már a de let is el ha ran goz ták, ami kor ezt a nó ta szót 
hal lot tam a föl sõ dû lõ fe lõl. Na, az ides jóapádék meg ihat-
ták a szentülõvizet is, ínekûnek, mint a valagadûtt ve re bek, 
csak az tán a má so dik Má tyás királ meg ne hall ja, mer ak kor 
beföllegzett az û szíp ál muk nak, mér ge lõ dött egy ki csi két 
az anyám, és mint aki el akar buj do kol ni szé gye né ben, 
le akasz tot ta az ágas ról a ka pát, el si e tett a hát só kert be.

A leg föl tû nõbb nem az volt, hogy az apám alig 
ta lált be a ka pun. Meg szok tam már, hogy ha föl önt a 
ga rat ra, nem csak a ked ve szé les, de a moz du la tai is. A 
Józsicigány egy foly tá ban mo soly gott, raj ta alig lát szott 
az ital. Ha nem a Kisjózsicigány! Nem akar tam hin ni a 
sze mem nek, se a fü lem nek. Mint akit tel je sen ki cse rél tek. 
Mint akit most húz tak elõ egy ska tu lyá ból. Ta kony se hol 
sem. És ez a né ma gye rek be szélt, csak be szélt, be nem 
állt a szá ja. Azt mond ta ne kem, men jek ve le hát ra a paj tá-
ba, mert olyant mu tat, ami lyent még biz to san nem lát tam 
ezen a vi lá gon. Hát én elõ ször meg is ijed tem, de ami kor 
az ap ja bó lin tott fe lém, ak kor azt gon dol tam, ez tény-
leg nem ha zud hat. Ho gyan is ha zud hat na, hi szen most 
ke resz tel ték meg. A paj tá ban meg kért, hogy áll jak föl az 
öreg apám ál tal esz ká bált kecs ke lá bú asz tal ra. Föl áll tam, 
vár tam. A Kisjózsicigány jól meg ke ver te a kár tya pak lit, 
oda lé pett a gon do san föl ra kott szé na ka zal elé. Bal ke zé-

vel be nyúlt a szé ná ba és azt mond ta: ides kistestvírem, 
most mi lyen la pot húz zak níked elõ a boglyábú?

Tök fil kót, vág tam rá. Ne sze, dob ta oda az asz tal ra. 
Makk al sót, pi ros ászt, zõd marcit… És sor ra do bál ta 
elém a la po kat. Mind egyi ket más hely rõl ki húz va a 
ka zal ból. Na hát, ilyet! Még a me sé ben sem le het sé ges 
ilyen, ál lí tot tam szen tül. Az tán mu ta tott más szem-
fínyvesztíst is. Ap ró pénz zel, var ró tû vel. Egyik ámu lat-
ból a má sik ba es tem. Ek kor ha tá roz tam el ma gam ban, 
hogy hol nap tól a Kisjózsicigány a ba rá tom le het! Mi az, 
hogy le het? Az lesz!

Ké sõ es tig együtt vi hán col tunk. Va cso ra csil lag kor 
öreg anyám pa ran csolt le ben nün ket az öreg Pöntörék dió-
fá já ról. Na, duny ha alá tök mag ok, Jé zus, az tán dö gölj!

Reg gel sír va vet tem tu do má sul, hogy a Józsicigányék 
szed ték sá tor fá ju kat, föl ke re ked tek és odébb áll tak egy 
fa lu val. Öreg apám vi gasz tal ni pró bált, meg lásd te 
kö lök, nem tellik ki egy esz ten dõ, az tán meg lá to gas sa 
ez a körösztfi a körösztaptyát, mert most már az is van 
nekije.

Hát én hit tem az öreg apám nak, mert õ ne kem még 
so ha sem ha zu dott.

A va rázs la to kat más nap reg gel azon nal el me sél tem a 
Sáriöcsinek és a Smidtgyurinak. De õk ki rö hög tek, azt 
mond ták, csak ak kor hi szik el, ha lát ják, be-beee! Ezért 
az tán igen na gyon vár tam a kö vet ke zõ sze zont, ami kor 
majd új ra el jön a vándorköszörûs Józsicigány a va rázs ke-
zû Kisjózsicigánnyal, az én ba rá tom mal, és a Sáriöcsiék 
ak kor csú fo lód ja nak, ha majd meg lát ják a mu tat ványt.

Nagy tél volt ab ban az év ben. Cu dar hi deg. A párt tit kár 
elv társ és ta nács el nök elv társ ki do bol tat ta fa lu szer te, hogy 
min den ki me het az er dõ be tus kó sze dés re, mert né pünk 
bölcs ta ní tó ja, Rá ko si elv társ a pa raszt ság gal együttérez. 
Öreg apám egyik es te nagy dérrel-durral, szent sé gel ve ál lí-
tott ha za a tus kó sze dés bõl. Ba szom én a Köszörûsjózsi 
tu do má nyát, az el sõ vá gás ra ki csor bult a fej szém éle! 
Ek kor szó lalt meg az anyám, hogy ne mírgelõdjék pa pa, 
a hús vé ti nagy hé ten majd ki kö szö rü li. Így tud tam meg, 
hogy mi kor jön nek leg kö ze lebb mi hoz zánk. Öreg anyám 
ka len dá ri u má ban min den ál dott es te vis  sza szá mol gat tam 
a na po kat. Már csak öt ven egy, már csak ti zen ket tõ, már 
csak egy nap a hús vé ti nagy hé tig, az tán hét fõn meg ér kez-
nek a fa lunk ba.

Azon a hét fõi na pon ép pen a strikkezésbõl sza lad tam 
ha za egy kis csicsedliért, mert a Sáriöcsi el nyer te, job ban 
mond va el csal ta az ös  szes ap ró pén ze met, ami kor meg lát-
tam a kö szö rûs ma si nát a gá dor ban. Na, vég re itt van nak, 
gon dol tam. Ná lam job ban ak kor sen ki sem örül he tett 
ezen a föld ke rek sé gen. Ro han tam hát ra a paj tá ba, biz tos 
vol tam ben ne, hogy ott vár már en ge met kár tya pak li val a 
ke zé ben a Kisjózsicigány. A paj tá ban se hol sen ki. Sza lad-
tam be a kony há ba. Sen ki. A tisz ta szo bá ban is csak öreg-
anyá mat ta lál tam. Ott tér de pelt az ómárium, a szûz má ri ás 
szent kép és a jé zu sos fe szü let elõtt. Pis lo gott egy szál 
fe ke te mas ni val át kö tött gyer tya, õ pe dig a ró zsa fü zért 
mor zsol gat va imád ko zott. Add uram, hogy a ta kony kór 
mes  szi re ke rül je el ezt a há zat, Ámen!
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1

A kap cso lat há ló iro da lom tör té ne ti szem pon tú ku ta tá sa 
ré gi, re a lisz ti kus ha gyo mány ra megy vis  sza. Ami ó ta élet-
raj zot ír nak, ami ó ta egy-egy író pá lyá ját föl mé rik, va la mi-
kép pen az író hoz tar to zó szü lõk, ro ko nok, ba rá tok és el len-
fe lek, sõt – egy ál ta lán nem utol sósor ban – a sze rel mek 
szám ba vé te le is zaj lik. Egyik-má sik ilyen sze rep lõ is me-
re tes, egye ne sen az élet rajz köz pon ti je len tõ sé gû fi gu rá ja-
ként je le nik meg az in terp re tá ci ók ban. Pe tõ fi nél kül pél dá-
ul nincs Arany Já nos-élet rajz, Szulimán nél kül Zrí nyi-élet-
rajz, Lil la nél kül Cso ko nai-élet rajz, s így to vább. A pél-
dák szá mo lat la nul so rol ha tók. A sze rel mek mint a kap cso-
la tok ki tün te tett je len tõ sé gû aktorai rá adá sul egé szen spe-
ci á lis sze re pet is kap nak a bio grá fi ák ban: õk a „mú zsák”, 
a nagy al ko tó ih le tõi. Ezek a ha gyo má nyos sze repmeg-
kö ze lí té sek, per sze, sok na i vi tás sal és/vagy ro man ti kus 
„szí ne zés sel” pá ro sul tak: in kább az élet rajz „élõ” ikon jai 
je len tek meg ben nük, sem mint szo ci o ló gi a i lag is meg ala-
po zott le írá sok, s az ilyen, mond hat nánk ar cha i kus meg-
kö ze lí té sek ho za dé ka, jó eset ben is, min dig „ada lék sze-
rû”. Az iro dal mi tör té nés re ál fo lya ma ta it, szociokulturá-
lis ter mé sze tét vizs gál va azon ban ki de rül, hogy az abszt-
rakt ma te ma ti kai elv ként, majd szo ci o ló gi ai mo dell ként 
is tu do má nyos stá tus ba ke rült network, az az kap cso lat há-
ló ér de mi fi gye lem bevé te le az iro dal mi fo lya ma tok meg-
ér té se szem pont já ból is ta nul sá gos. S ez, ha jól be le gon do-
lunk, ter mé sze tes is, hi szen mint min den em be ri te vé keny-
ség, a nyel vi mû al ko tás lét re ho zá sa is vég sõ so ron min dig 
kol lek tív te vé keny ség. Ad dig ugyan is, amed dig az „al ko-
tó” – ma ga elé té ve a pa pírt – tol lat fog és ír ni kezd, hosz-
 szú és bo nyo lult elõ ze tes szociokulturális fo lya mat zaj lik 
le. El te kint ve at tól, hogy már a pa pír, toll és tin ta elõ ze-
tes elõ ál lí tá sa is em be rek ös  sze ren de zett te vé keny sé gé-
nek ered mé nye ként áll az „al ko tó” ren del ke zé sé re, ma ga 
a szo ro sabb ér te lem ben vett al ko tói fo lya mat is bo nyo lult 
in ter ak ci ók so ro za ta ként ír ha tó le. Az al ko tó in ter ak ci ó ja 
ez a fo lya mat a kül vi lág gal, a múlt tal, a vi lág elõ ze te sen 
– nyel vi leg – meg te rem tett ké pé vel, ha tet szik, a „szö veg-
gel”. Ám ezt a fo lya ma tot (ért he tõ en, de még is el fo gad ha-
tat la nul) az iro dal mi hermeneutika vég le te sen re du kál ja, a 
textualizáció (szûk keb lû en föl fo gott) fo lya ma tá vá szû kí ti 
le, csak a szö ve gek va la mi fé le rej té lyes össz já té kát is mer-
ve el re le váns fej le mény nek. Va ló já ban azon ban, tud ha tó, 
a „tes tet len” és önál ló so dott szö ve gek au to ma ti kus össz já-
té ká val szá mol ni egy ál ta lán nem re a lisz ti kus, sõt ki mon-
dot tan ir re á lis el kép ze lés. Bár men  nyi re prak ti kus is el mé-
le ti né zõ pont ból egy ilyen el kép ze lés, egy ilyen ra di ká-
lis re duk ció, ma ga a mû ve let, amely nek ered mé nye ként 
az ilyen ér tel me zõi po zí ció lét re jön, nem több ön ké nyes 

primitivizáló el vo nás nál: a va ló ság egy re le váns di men zi-
ó já nak ön ké nyes ki ik ta tá sá nál. A szö veg lé te, meg szü le-
té sét il le tõ en épp úgy, mint „ha tá sa” tör té ne té ben, em be re-
ket föl té te lez. A szö veg em be ri tel je sít mény. Em ber nél-
kül a „szö veg”, ez a mos ta ná ban erõ sen mi ti zált en ti tás, 
ha va la mi cso da foly tán elõ ze te sen lét re is jött vol na, nem 
több, mint élet te len tárgy, je len tés nél kü li ûr sze mét egy 
élet te len boly gón. Alig ha vi tat ha tó ugyan is, hogy a szö-
ve get, a va ló sá gost, min den kor az em ber, ez a bi o ló gi ai 
és szociokulturális lény hoz za lét re, ad ja to vább és fo gad-
ja ma gá ba. Már pe dig – s itt vá lik ér de kes sé a prob lé ma a 
network-kutatás szá má ra – ez az em ber min dig csak mint 
egy em ber cso port tag ja ér tel mez he tõ, so ha sem ön ma gá-
ban. Ro bin son, a ma gá nyos ha jó tö rött is hoz za ma gá val 
– em lé ke ze té ben tá rolt ta pasz ta lat ként és/vagy a vé let len-
sze rû en rá ma radt tár gyi kul tú ra ron csa i ként – a meg elõ zõ 
kol lek tív em be ri erõ fe szí té sek ered mé nye it. Ezek nél kül, 
nem két sé ges, élet ben sem tud na ma rad ni, ele mi életföl-
tételeit sem tud ná ma gá nak meg te rem te ni. Sõt õ ma ga is, 
még szûk, bi o ló gi ai ér te lem ben is, csak mint két, elõ ze te-
sen lé te zõ em ber kö zös te vé keny sé gé nek ered mé nye kép-
zel he tõ el. Va ló já ban te hát, ha jól meg gon dol juk, az iga-
zi prob lé ma ép pen ab ból adó dik, hogy az em be ri tel je sít-
mény meg ér té se – a szö veg re re du kál ha tó ság esz mé nyé-
vel szem ben – a min den em ber ös  sze függ min den más 
em ber rel re lá ci ó val kény te len szá mol ni. A va lós prob lé-
ma éppenhogy az em be ri vi lág át te kint he tet len nek lát szó 
gaz dag sá ga, bo nyo lult „hu za lo zá sa”.

A kap cso lat há ló em pi ri kus vizs gá la ta itt jön a kép-
be. A ‚minden em ber ös  sze függ min den más em ber rel’ 
föl is me rés a gya kor la ti elem zés so rán be he lyet te sít he tõ 
a tény le ges em ber konk rét és köz vet len kap cso lat há ló-
já nak meg fi gye lé sé vel. S a sze mé lyes network, mint 
vizs gá lan dó tárgy, több elõn  nyel is jár. Egy részt: a 
va ló sá gos em ber va ló sá gos és köz vet len kap cso la ta i nak 
rend sze rét ír ja le és ér tel me zi. Min den ki vel szá mol, 
aki vel szá mol nia kell, s nem ke ver hoz zá juk fö lös le-
ges, redundáns ele me ket. Más részt: ép pen azért, mert 
az így fi gye lem be vett em be ri re lá ció va ló sá gos, ter-
je del mé nek gya kor la ti ha tá rai van nak, s ez a konk rét 
network, az em be ri kap cso lat fönn tar tó ké pes ség egyé ni 
li mi tált sá ga kö vet kez té ben, em pi ri ku san min dig föl- és 
be mér he tõ: nem vész el a rossz vég te len ség ben. Az az: 
a sze mé lyes network nem át te kint he tet len: min dig kör-
be ha tá rol ha tó és le ír ha tó. Har mad részt: min den kap cso-
lat há ló – per definitionem – konk rét, va ló sá gos és így a 
fi lo ló gia esz kö ze i vel le ír ha tó és ér tel mez he tõ em be rek-
bõl áll. S ezek az em be rek – az intertextualitás el vont 
teorémájával el len tét ben – „tes te sek”: a va ló sá gos 
lé te zés pa ra mé te re i vel bír nak. Gaz da gab bak és be szé-
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A kap cso lat há ló
mint szer ke zet és mé di um

Mû hely jegy ze tek az iro dal mi tör té nés szo ci o ló gi á já hoz
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de seb bek, mint a ste ril konstruktumok. Ne gyed részt: a 
kap cso lat há ló vizs gá la ta nem zár ja ki a vizs gá lat ból a 
szö ve gek nek az intertextualitás el mé le te ál tal is ér zé kelt 
alap ös  sze füg gé se it. A kap cso lat há ló és a szö veg (a va ló-
sá gos) na gyon is ös  sze tar to zik, sõt a network-kutatás az 
intertextualitás va ló di ös  sze füg gé se i nek el is me ré sét és 
ér vé nye sí té sét is je len ti, föl szá mol va an nak mes ter sé ges 
ste ri li tá sát és csök kent ve ön ké nyes sé ge it.

Elõ nye, hogy ér zé kel he tõ vé és le ír ha tó vá te szi az 
intertextualitás va ló di fe no mén ját, mond hat nánk: a 
szö veg konk rét út ját.

2

Föl me rül a kér dés: ho gyan ha tá roz ha tó meg a gya-
kor lat ban egy sze mé lyes network? Le egy sze rû sít ve a 
kér dést: kik bõl áll? A vá lasz, el vont szin ten, kön  nyû: 
azok ból áll a kap cso lat há ló, akik kel a network köz pon ti 
fi gu rá ja, ese tünk ben az író tény le ge sen kap cso lat ban áll, 
akik kel érint ke zik. Ez az el vont vá lasz azon ban, ha jól 
be le gon do lunk, to váb bi kér dé se ket vet föl. 1. Az em ber, 
is me re tes, a modernitás kö rül mé nyei kö zött ál ta lá ban 
vi szony lag sok más em ber rel érint ke zik, vagy leg alább-
is érint kez he tik. Egy sok  kom po nen sû há ló za tot le ír ni 
pe dig, ha tel jes ség re tö rek szünk, egy ál ta lán nem kön  nyû, 
sõt már-már le he tet len. Így re a lisz ti kus az újabb kér dés: 
„min den ki”, pél dá ul a sar ki fû sze res, a vil la mos ka la uz 
vagy a pin cér is a network ré sze-e? Vagy az ily tí pu sú, 
„ér dek te len” sze rep lõk tõl, mint a kap cso lat há ló súly ta lan 
és ne ut rá lis ele me i tõl a gya kor lat ban el le het te kin te ni? 2. 
S ami még ta lán en nél is lé nye ge sebb kér dés: akár kik bõl 
áll is a network, ho gyan ha tá roz zuk meg, hogy kik tar toz-
nak be le, s kik nem? Az az: mi ad ja a networkbe tar to zás 
kri té ri u mát?

E két kér dés so ro zat ra, úgy gon do lom, cél sze rû egyet-
len lo gi kai ke ret ben vá la szol ni. Az mind járt s min den tõl 
füg get le nül le szö gez he tõ: min den ki, aki vel az író érint ke-
zik, va la mi lyen im pul zust (nyel vi és/vagy nonverbális 
metakommunikatív jel zést) köz ve tít hoz zá. El vi leg te hát 
azok, akik e cso port ba tar toz nak, a network kom po nen-
sei. S ez a tel jes ség esz mény nem is életszerûtlen, szcien-
tista esz mény. Adott eset ben ugyan is, mint a ta pasz ta la tok 
mu tat ják, még a nonverbális metakommunikatív jel zé sek, 
il let ve az ilyen jel zé sek le adói is fon to sak le het nek. 1956-
ban pél dá ul a Köz tár sa ság té ri, fej jel le fe lé, lá bá nál fog va 
föl akasz tott ávós tiszt pusz ta lát vá nya is erõs im pul zust 
je len tett mind azok ra, akik ott vol tak, ma guk a lin cse lõk 
pe dig két ség kí vül be le tar toz tak a té ren je len le võk po ten ci-
á lis kap cso lat há ló já ba – jól le het a szem lé lõk a lin cse lõ ket 
eset leg sze mé lye sen nem is is mer ték. Nem két sé ges, per-
sze, hogy az ilyen moz za na tok s az ilyen sze rep lõk te vé-
keny sé ge több fé le narrációt rejt ma gá ban: több fé le kép pen 
le het „el me sél ni”, s több fé le ér tel me zést le het ad ni ne kik. 
De a kap cso lat há ló ilyen ha tár sze rep lõ i nek je len tõ sé gét, 
bár men  nyi re ha tár hely zet ben van nak is, nem le het ta gad-
ni. S ha ke vés bé vé res pél dá kat ke re sünk, ak kor is ha son-
ló ered mény re ju tunk. A pes ti ut ca sze rep lõi, akik kel mint 
já ró ke lõ, ká vé há zak ba, tra fi kok ba be té rõ em ber Kosz to lá-
nyi nap mint nap ta lál ko zott, s aki ket eköz ben meg fi gyelt, 
oly an  nyi ra je len té se sek ké vál tak szá má ra, hogy rö vid pró-
zá já nak nyers anya gá vá, „témáivá” let tek. Ró luk szó ló írá-
sai kö te tek re rúg nak. Az az, le von ha tó a kö vet kez te tés: 

a network ha tár sze rep lõ i vel is cél sze rû szá mol ni, még 
ak kor is, ha ez ku ta tás tech ni kai ne héz sé gek kel jár.

A network tu laj don kép pe ni tag jai azon ban gya kor la-
ti lag egy sze rûbb ese tet je len te nek: ezek vi szony lag egy-
sze rû en számba vehetõk. A nar ra tív for rá sok ban sze rep-
lõ ro ko nok, ba rá tok, is me rõ sök épp úgy ide tar toz nak, 
mint a le vél gyûj te mé nyek bõl ki sze mel get he tõ le ve le zõ-
part ne rek, vagy az írói de di ká ci ók cím zett jei és az író nak 
köny vet aján lók. Utób bi ak szám ba vé te le rá adá sul for ma-
li zál ha tó és kvantifikálható. De fon tos e vo nat ko zás ban, 
hogy még azok a sze rep lõk is, akik csak a nar ra tív for rá-
sok el mo só dott arc élû sze rep lõi, a fi lo ló gia ré gi, ha gyo má-
nyos esz kö ze i vel szin tén be mér he tõk, szám ba ve he tõk.

A network ele me i nek, tag ja i nak ki je lö lé se te hát, ha 
nem is pusz ta au to ma tiz mus ered mé nye, a gya kor la ti fi lo-
ló gi ai mun ka ré vén, leg alább hoz zá ve tõ le ge sen min dig 
meg old ha tó.

Az ed dig mon dot tak ban azon ban imp li ci te az is ben ne 
van, hogy a network nem azo nos sú lyú sze rep lõk ho mo-
gén rend sze re; az egyes ta gok sú lya és sze re pe vál to zó. 
A kap cso lat há ló va la mi kép pen ta go ló dik. De ho gyan? Az 
el sõ, már köz vet le nül iro da lom tör té ne ti re le van ci á val bí ró 
prob lé ma két ség kí vül ez.

A kap cso lat há ló, egy ös  sze füg gés ben, meg je le nít he tõ 
úgy, mint kö zép pont tal ren del ke zõ kon cent ri kus kö rök 
so ro za ta, ame lyek ben a kap cso lat há ló tag jai a köz pont-
tól vál to zó tá vol ság ra eze ken a kon cent ri kus kö rö kön 
he lyez ked nek el. Ki kö ze lebb a kö zép pont hoz, ki tá vo-
labb. Az egyes network-tagok el he lyez ke dé se esze rint 
a kö zép pont tól mért tá vol sá guk kal jel le mez he tõ, s a jel-
lem zés re hasz nál ha tó ská la két szél sõ pont ja a kö ze li és 
a tá vo li. A konk rét network-tag pon tos „tá vol sá ga” a 
kö zép pont tól per sze csak ne he zen föl mér he tõ, még ne he-
zeb ben szám sze rû sít he tõ, de az, hogy va la ki a network 
„kö ze li”, „tá vo li”, eset leg ép pen e ket tõ kö zöt ti, „köz tes” 
tag ja-e, az em pi ri kus anyag ban mo zog va jól ér zé kel he tõ. 
S bi zo nyos for rá sok egy hoz zá ve tõ le ges kvantifikációt 
is le he tõ vé tesz nek (az éve ken ke resz tül is mét lõ dõ le ve-
lek men  nyi sé ge, a de di ká ci ók szá ma stb.). E meg kö ze lí-
tés elõ nye ket tõs. A tá vol ság, mint szem pont, nem spe-
ku la tív jel le gû moz za nat, egye zik a min den na pi em be ri 
ta pasz ta lat tal. Sa ját éle tünk bõl is jól tud juk, hogy pl. van-
nak kö ze li ba rá ta ink és tá vo li is me rõ se ink stb. Más részt 
egy ilyen, „tá vol ság ra” fi gye lõ meg kö ze lí tés ér tel mez he-
tõ vé te szi a ha tár hely zet ben lé võ tag hely ze tét. A network 
szé lén, már túl a szo ro sabb ér te lem ben vett kap cso lat há-
lón, van nak sze rep lõk, akik al kal mi lag érint ke zés be ke rül-
het nek ve lünk, s va la mi lyen szem pont ból, egy-egy pil la-
nat ra fon to sak ká vál hat nak. Ez zel a meg kö ze lí tés sel te hát 
õk is lá tó te rünk be ke rül nek, s ér tel mez he tõk ké vál nak. A 
tá vol sá got mé rõ network-elemzés az egyén nek a szocio-
kulturális me zõ ben el fog lalt he lyét és sze re pét tud ja le ír-
ni, meg mu tat ni. Az a tény, hogy mi lyen tár sa dal mi szeg-
mens bõl reg ru tá lód nak a kö ze li kap cso la tok, s ezek együtt 
mi lyen szociokulturális pa ra mé te rek kel bír nak, il let ve az, 
hogy ugyan ez az ös  sze füg gés mi lyen kon fi gu rá ci ót raj-
zol ki a tá vo li kap cso la tok ból, na gyon erõs szo ci o ló gi ai 
di men zi ót fed föl. Meg mu tat ja, hogy a network kö zép-
pont ja mi lyen tár sa dal mi ös  sze füg gé sek ben he lyez ke dik 
el, mi lyen re lá ci ó ba van be le köt ve – va gyis a tár sa da lom 
mely szeg men sé ben mo zog, s ez a szeg mens mi lyen szo-
ci o ló gi ai jel lem zõ ket mu tat föl.

A kap cso lat há ló sze rep lõ i nek vi szo nya azon ban 
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nem csak a tá vol ság gal jel le mez he tõ. Leg alább en  nyi re 
fon tos a „kap cso lat” erõs sé ge is. A network-kutatás szo-
ci o ló gi á ja ép pen ezért meg kü lön böz tet úgy ne ve zett erõs 
és gyen ge kö té se ket. Ez a meg kü lön böz te tés megint a 
min den na pi ta pasz ta lat ra megy vis  sza. Sze mé lyes éle-
tünk bõl is tud juk, hogy van nak „is me rõ se ink”, akik nek 
hoz zánk va ló kap cso ló dá sa erõs, év ti ze dek vi ha ra it is túl-
éli, s le gyõ zi a min den na pi élet ben ter me lõ dõ konf lik tu sok, 
ér dek el len té tek stb. kel tet te fe szült sé ge ket. Akik, mint ré gi 
ba rá tok, sze rel mek stb. úgy tar toz nak az éle tünk höz, hogy 
tud juk, min dig szá mít ha tunk rá juk, hogy a kö te lék, amely 
hoz zá juk kap csol, erõs. Az, hogy ez a kö tés az ér de ken, 
vagy el len ke zõ leg, az ér zel me ken ala pul-e, network-szem-
pontból egyremegy, csak in ten zi tá sa, ere je fon tos. S azt is 
ta pasz tal juk, van nak is me rõ se ink, akik csak la za szá lak kal, 
ide ig le ne sen, csak éle tünk egy-egy (vál to zó fon tos sá gú) 
hely ze té ben kap cso lód nak hoz zánk. Akik, bár ma va la mi-
ben együtt mû köd nek ve lünk, hol nap akár el len sé ge ink is 
le het nek: az, ami ös  sze köt ve lük, csak „gyön ge kö tés”. 
Az erõs, il let ve gyen ge kö té sek meg kü lön böz te té se per sze 
lát szó lag nem több, mint a kö ze li, il let ve tá vo li po zí ció 
ver bá lis át ne ve zé se, új ra de fi ni á lá sa. Va ló já ban azon ban az 
erõs és gyen ge kö tés meg kü lön böz te té se más fé le elem zé si 
meg kö ze lí tés le he tõ sé gét nyit ja meg, mint ami a kö ze li és 
a tá vo li meg kü lön böz te tés ben ben ne rej lik. Pa ra dox mó don 

ugyan is a szociokulturális me cha niz mu sok meg ér té se 
szem pont já ból ép pen a gyen ge kö té sek sze re pe az iga zán 
ta nul sá gos. Mert amíg az erõs kö tés en gem olya nok hoz fûz, 
akik a lé nye ges dol gok ban vagy meg egyez nek ve lem, vagy 
komp le men te rek, ad dig a gyön ge kö té sek ép pen a kü lön-
bö zõk kap cso la tát, érint ke zé sét jel lem zik. Már pe dig új, az 
enyé im tõl ra di ká li san kü lön bö zõ ta pasz ta la to kat és meg fon-
to lá so kat csak olya nok tól kap ha tok meg, akik kü lön böz nek 
tõ lem, akik más mi lye nek, mint ami lyen én va gyok. Amíg 
az erõs kö tés sze re pe „csu pán” affirmatív, hi szen a ba rá ta-
im ta pasz ta la tai és vé le ke dé sei, mint az enyé im mel egye zõk 
meg erõ sí tik sa ját ta pasz ta la ta i mat és vé le ke dé se i met, ad dig 
a gyön ge kö tés ként le ír ha tó em be ri kap cso la ta im, ép pen 
vi szony la gos ide gen sé gük és kü lön bö zõ sé gük ré vén, új 
ta pasz ta la tok és vé le ke dé sek po ten ci á lis áta dó ja ként funk ci-
o nál nak. Ma gya rán, az, hogy egy em ber nek mi lyen gaz dag 
a gyön ge kö tés ként meg ha tá roz ha tó kap cso lat rend sze re, 
sok vagy ép pen ke vés az ilyen, tõ le be ál lí tó dás ban kü lön bö-
zõ is me rõ se i nek a szá ma, a vi lág ra va ló egyé ni (spe ci fi kus) 
nyi tott ság mu ta tó ja. Aki sok és sok fé le gyön ge kö tés sel 
ren del ke zik, az lé nye ge sen na gyobb rá lá tás sal bír a vi lág ra, 
mint azok, akik szig ni fi káns mér ték ben csak sa ját kö ze gük-
ben mo zog nak, s nem, vagy csak rit kán és vé let len sze rû en 
lép nek ki ab ból.

Per sze, az elem zés ben az erõs kö té sek affirmatív sze re-
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pe sem ha nya gol ha tó el. Ezek hi á nya, az em ber tár sa dal-
mi vis  sza iga zo lá sá nak el ma ra dá sa, izo lá ci ót és in sta bi li-
tást ered mé nyez. Meg lé te is, hi á nya is fon tos mu ta tó.

Sum máz va az ed di gi e ket: ha va la mely író konk rét kap-
cso lat há ló ját a tá vol ság és az erõs ség szem pont jai sze rint 
rész le tek be me nõ en le ír juk, olyan egyén köz pon tú és spe ci-
á lis szer ke ze tû mikrotársadalmat írunk le, mely nem csak 
szo ci o ló gi a i lag le het ér de kes, de az egyén – az író – szem-
pont já ból is fö löt tébb ta nul sá gos. Az egyén, az író tár sa-
dal mi ta pasz ta la tai eb bõl a mikrotársadalomból ér kez nek, 
ezt ké pe zik le, s õ ma ga is eb bõl nye ri – rá jel lem zõ vé 
vá ló – szociokulturális ins pi rá ci ó it.  

A mû al ko tás, mint kö zös pro duk ció ered mé nye, e 
di men zi ó föl tá rá sa után, ar ra ala poz va ért he tõ meg.

3

A kap cso lat há ló sze rep lõi ki ad nak egy szo ci o ló gi a i lag 
le ír ha tó szer ke ze tet, az egyes ta gok pe dig – egyen ként is, 
együtt is – szo ci o ló gi a i lag jel le mez he tõ ek. Ez ed dig, mond-
hat nánk, tisz ta ru tin. De a network – lát nunk kell – iro da lom-
tör té ne ti szem pont ból nem csak ez.

Mi vel a ki ala ku ló szer ke ze tet élõ, ele ven em be rek al kot-
ják, akik in ter ak ci ó ban áll nak a network kö zép pont já ban ál ló-
val, ez a szer ke zet nem csak va la mi el vont konstruktum, ami-
vé a tu do má nyos elem zés te szi, ha nem a ta pasz ta la tok és 
vé le ke dé sek ára mol ta tá sá nak szer ve is. Ami a szer ke zet tag-
ja i nak sze mé lyes él mény, az ta pasz ta lat ként és ar ra épü lõ 
vé le ke dés ként to vább adó dik a kö zép pont ban ál ló, s mind ezt 
sa ját já vá as  szi mi lá ló egyén szá má ra. Az az: a network, iro dal-
mi né zõ pont ból, nem csak szo ci o ló gi a i lag le ír ha tó, „me rev” 
struk tú ra, ha nem ér te lem- és je len tés kép zõ mé di um is. S 
nagy elõ nye, hogy en nek a köz ve tí té si fo lya mat nak, en nek a 
mediális funk ci ó nak mind a „kül sõ” (szo ci o ló gi ai), mind a 
„bel sõ” (textuális) di men zi ó ja meg ra gad ha tó és le ír ha tó.

Az „egy sze rûbb”, de egy ál ta lán nem mel lõz he tõ di men-
zió a szo ci o ló gi a i lag le ír ha tó, de fi lo ló gi ai re konst ruk ci ót is 
igény lõ di men zió. Ezt az élet raj zi fi lo ló gi a mû ve lõi rég óta 
is me rik, va la hogy le is ír ják, igaz, több nyi re csak „ol dott”, 
anek do ti kus narrációval, mint „ese mény tör té ne tet”. Az élet-
rajz ese mény tör té ne te mö gött azon ban, ha tud juk, hogy mi re 
cél sze rû fi gyel nünk, egy mû kö dés ben lé võ kap cso lat há ló, 
egy sze mé lyek bõl meg szer ve zõ dõ mé di um is ki raj zo ló dik 
szá munk ra. Pon to sab ban: ki raj zo ló dik a há ló zat mediális 
funk ci ó ja – a ta pasz ta la tok, vé le ke dé sek, esz mék ára mol ta tá-
sá nak konk rét, tör té ne ti fo lya ma ta.

A medialitás kap cso lat há ló for má já ban va ló ér vé nye sü-
lé sé nek alap ese te nyil ván va ló an az én és a má sik kö zöt ti 
érint ke zés és „kom mu ni ká ció” – az én szem szö gé bõl 
le ír va. En nek az érint ke zé si vi szony nak per sze szám ta lan 
konk rét meg je le né si va ri á ci ó ja van: az újszülött–anya-
vi szony tól a két sze mé lyi ség kö zöt ti ba rát sá gon át a 
sze xu á li san is te lí tett pár kap cso la tig. Szo ci o ló gi a i lag, de 
csak is szociológiailag ez az én és a má sik kö zöt ti in for má-
ció áram lás „egy sze rû” eset, a min den na pi ta pasz ta lat ból 
is jól is mert. Az egyik át ad va la mit a má sik nak, mi köz ben 
õ ma ga is át vesz va la mit a má sik tól. A konk rét men tá lis 
tar tal mak adott tör té ne ti föl té te lek kö zöt ti köz ve tí té se 
szem pont já ból azon ban, ép pen a le he tõ sé gek nagy mér-
té kû va ri a bi li tá sa mi att, pon to sab ban: a mo dern tár sa dal-
mak ban lét re jö võ nagy szá mú én–má sik tí pu sú vi szony 
po ten ci á lis sok fé le sé ge mi att, ez a mediális sze rep csak is 

konk rét elem zés és le írás nyo mán nyit ha tó föl. Nyil ván va-
ló az is, hogy az ilyen vi szony egy aránt ma gá ra ölt he ti az 
együtt mû kö dés és a harc for má ját, s mind két eset ben (bár 
más-más mó don) konf lik tus sal is jár hat. Ez pe dig már 
ta gol ja az én és a má sik tí pu sú érint ke zé si vi szo nyok szer-
ve zõ dé si mód ját, az igen–nem bi ná ris lo gi ká ja sze rint.

Ezt az én és a má sik tí pu sú kap cso la tot nem szá mol ja 
föl, de egy – bár amorf, ám még is jól ér zé kel he tõ – egész-
el vû rend szer ré szé vé te szi az in for má lis cso por tok ban zaj-
ló érint ke zés. En nek a kap cso ló dá si le he tõ ség nek a gya-
kor lat ban megint na gyon sok fé le konk rét for má ja le het-
sé ges, szimp to ma ti kus ese te azon ban alig ha nem az iro da-
lom tör té net bõl már vi szony lag jól is mert ká vé há zi törzs-
kö zön ség, il let ve ezek tag ja i nak az egy más kö zöt ti érint-
ke zé se. Az író, aki egy meg ha tá ro zott ká vé ház rend sze-
res ven dé ge, nem csak a pin cér rel, ugyan oda já ró ba rá ta i-
val és kol lé gá i val érint ke zik itt, de – rá adás ként – vi szony-
ba ke rül a sze mé lyek fö löt ti „ká vé há zi köz vé le mén  nyel” 
is: az zal a lég kör rel, „han gu lat tal” és vé le ke dés-rend szer-
rel, amely, bár konk rét em be rek ak ti vi tá sá ból ala kul ki, 
már sze mély te len en ti tás ként je le nik meg az egyén szá má-
ra. S a törzs ven dég ér zé ke li azt is, hogy a ká vé ház kö zön-
sé ge nem ho mo gén; törzs ven dé gek re és al kal mi be té rõk re 
ta go ló dik, a törzs kö zön ség pe dig kü lön bö zõ regrutációjú 
és irá nyult sá gú cso por tok ból áll ös  sze. Ez ál tal a ká vé ház-
ban re a li zá ló dó én és a má sik tí pu sú egye di érint ke zé sek 
is rész ben egy más tól kü lön bö zõ, rész ben egy mást ki egé-
szí tõ, s így az együtt mû kö dést erõ sí tõ vagy ép pen föl bon-
tó sze re pû ek. Az itt nyert ta pasz ta la tok és vé le ke dé sek 
így cso por tos meg erõ sí tést (affirmáció) vagy ha tály ta la-
ní tást (dekonstrukció) szen ved nek el, de sem mi kép pen 
nem ma rad nak meg a ma guk el vi izo lált sá gá ban. Így azu-
tán több fé le egy mást erõ sí tõ, il let ve ha tály ta la ní tó „in for-
má ció” (ta pasz ta lat és vé le ke dés) jut el az én hez – mond-
juk ar ról, hogy mi vel le het meg nyer ni Osvát Er nõ szer-
kesz tõi el is me ré sét, vagy ar ról, hogy az iro dal mi me zõ 
sze rep lõi kö zül ki az „iga zi”, a jó író, s ki az ér dek te len, 
egy ál ta lán: mi az iro da lom ak tu á lis ér tel me zé se, ön meg-
ha tá ro zá sa stb.

Ha son ló, de bel sõ re lá ci ó it il le tõ en egynemûbb ké pet 
mu tat az a cso port, amely vagy el ju tott már a for má lis 
meg szer ve zõ dé sig, vagy afe lé kö ze le dik. Ilyen for má lis 
vagy kvá zi-for má lis cso port volt pél dá ul egy idõ ben a 
Nyu gat ve ze tõ mun ka tár sa i nak rend sze res hét fõi ös  sze jö-
ve te le, vagy a kü lön bö zõ – jo gi lag is le gi tim – iro dal mi 
tár sa sá gok so ra. (Utób bi ak ra szá mos pél da föl hoz ha tó a 
Pe tõ fi Tár sa ság tól a Vaj da Já nos Tár sa sá gig, az or szá gos 
ha tás kö rû fõ vá ro si ak tól a lo ká lis sze rep kö rû „vi dé ki e-
kig”.) E cso por tok mint cso por ton be lü li érint ke zé si vi szo-
nyok ke re tei re la tí ve nagy fo kú egy sé ges ség rõl árul kod-
nak, s az egy más kö zöt ti in for má ció áram lás mé di u mai: e 
cso por tok, mi vel elõ ze tes sze lek ció nyo mán jön nek lét re, 
tag ja i nak bel sõ, egy más kö zöt ti meg erõ sí té sét szol gál ják. 
Az az: az ilyen cso por tok el sõd le ges funk ci ó ja az affir-
máció. Ugyan ak kor egy má sik sí kon ter mé sze te sen zaj lik 
az egy más sal va ló ri va li zá lás (s a ri va li zá lás „ke ze lé se”) 
is. De az el sõd le ges min den kép pen az, hogy a „má sik” 
té má i nak, írói mód sze re i nek, po é ti kai el kép ze lé se i nek 
köl csö nös meg is me ré se, túl a le het sé ges ösz tön zé se ken, 
az azo nos vagy ro kon irány ba fej lõ dés le he tõ sé ge i nek 
meg te rem tõ je. Egy-egy iro dal mi áram lat, vo nu lat vagy 
„is ko la” lét re jöt té nek köz vet len szo ci o ló gi ai ma gya rá za ta 
itt ke re sen dõ. Más kér dés, hogy ezek az áram la tok konk-
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rét for má juk ban men  nyi re zár tak vagy nyi tot tak, az egy 
irány ba mu ta tó le he tõ sé gek mi lyen szé les kö rét fog ják 
át stb. S más kér dés az is, hogy ter mé sze te sen csak  az 
egy ne mû cso por tok lé té re vis  sza ve zet ni az ilyen áram-
lat kép zõ le he tõ sé ge ket el mé le ti leg is tart ha tat lan, hi szen 
min den va la mi re va ló iro dal mi áram lat (stb.) vég sõ so ron 
az egész va ló ság hoz va ló vi szo nyá ból me rí ti azo kat a kész-
te té se ket, ame lyek meg szü le té sé hez, sõt már – elõ ze te sen 
– a cso port ba szer ve zõ dés hez is szük sé ge sek. Ez a tá gabb 
ös  sze füg gés azon ban nem ha tály ta la nít ja a cso por tok va ló-
sá gos – meg fog ha tó és le ír ha tó – funk ci ó ját. 

Gon do lat me ne tünk e pont ján azon ban, osz la tan dó a 
rossz be ideg zett sé ge ket, cél sze rû egy, meg le het ta lán szo-
kat lan ter mi nust be ve zet ni. A kap cso lat há ló ugyan is nem-
csak az, ami nek a hét köz na pi ta pasz ta lat föl fog ja, az az 
nem csak az élõ, va ló sá gos em be rek kap cso la ta, há ló ja. A 
kap cso lat há ló alap for má ja, amely „kö ze li nek” is ne vez he-
tõ, per sze csak ugyan a va ló sá gos, élõ em be rek al kot ta net-
work. Ám ez a re lá ció ki e gé szül egy köz ve tett és „tá vo li” 
kap cso lat há ló val, amely már nem élõ, va ló sá gos em be rek 
köz vet len vi szo nya, érint ke zé si rend sze re. Ez a jobb hí ján 
„tá vo li nak” ne vez he tõ network min den el len ke zõ lát szat 
el le né re még is va ló sá gos network, hi szen bár az én szá-
má ra ez eset ben már nem az élõ, va ló sá gos em ber je len ti 
az érint ke zé si le he tõ sé get, ha nem „csak ” mû ve, de a tõ le 
tá vol lé võ em ber leg fon to sabb funk ci ó ja, men tá lis rep re-
zen tá ci ó i nak sze mé lyé tõl már el vált, szö veg gé lett, de 
nyom ta tás ban, elekt ro ni kus for má ban vagy más mó don 
el ér he tõ ered mé nye még is va ló sá gos vi szony ba ke rül 
az én-nel. Az így lét re jö võ ös  sze füg gés per sze nem szû-
kít he tõ le ar ra a va la mi re, amit egyes el mé le tek „nyel vi 
meg elõ zött ség ként” tar ta nak szá mon. Az „ol va só” ugyan-
is, aki ol va só ként is a sa ját networkje kö zép pon ti fi gu rá-
ja ként ér tel mez he tõ, nem a szö veg uni ver zum va la mi lyen 
for má ban már tá rolt tel jes, föl hal mo zó dott kész le té vel 
ke rül köz vet len érint ke zés be, ha nem csak bi zo nyos szer-
zõk bi zo nyos szö ve ge i vel: a szö veg uni ver zum egé szé hez 
mér ten csak egy na gyon ki csi ke kis szö veg vi lág gal. S ez 
a gya kor lat ban meg va ló su ló „sze lek ció” a vé let le nek-eset-
le ges sé gek, il let ve a tu da tos meg fon to lá sok ugyan olyan 
kom bi ná ci ó já ról árul ko dik, mint a sze mé lyes, köz vet-
len, „kö ze li” kap cso lat há ló ki ala ku lá sa is. Vé let len sze rû 
tá jé ko zó dás és sok-sok, vég ered mény ben ter mé ket len, 
„ered mény te len” „kon takt” után a fon tos ként és/vagy 
ér de kes ként vé lel me zett szer zõk szö ve ge i vel tar tom a 
kap cso la tot. Az õ köny ve i ket ve szem meg, az õ fo lyó irat-
köz le mé nye i ket kí sé rem fi gye lem mel, sõt oly kor a ve lük 
kap cso la tos, rá juk vo nat ko zó „má sod la gos” szö ve ge ket 
ér de me sí tem ol va sás ra – úgy, ahogy az „élõ” em be rek kel, 
kap cso lat há lóm tag ja i val is te szem. Ez a „tá vo li”, csu pán 
a szö ve gek kel va ló vi szony ra kor lá to zó dó network a 
ma ga tes tet len sé gé ben már a mo dern kor szük ség sze rû s 
fi gyel men kí vül nem hagy ha tó fej le mé nye: a vi lág – fi zi-
kai tá vol sá go kat le gyõ zõ – „ki tá gu lá sá nak” (az az fo ko-
zott mér té kû bir tok ba vé tel ének) ered mé nye. Mert amíg a 
premodern vi lág ban jó részt csak a „kö ze li”, az az em ber s 
em ber kö zöt ti köz vet len érint ke zés networkjeinek le he tõ-
sé ge volt adott, a mo dern kor új tech ni kai le he tõ sé gei (s a 
ka pi ta liz mus di na mi ká já ból adó dó új igé nyei) meg te rem-
tet ték a köz vet le nül el ér he tõn tú li kap cso ló dás gya kor la ti 
le he tõ sé gét is – igaz, csu pán re du kált és sze mély te le ní tett 
for má ban. S ez az új ös  sze füg gés an  nyi ban is a network 
lé nye gi je gye it mu tat ja, hogy im már nem csak én érek el 

má so kat (a má sok szö ve ge it), de õk is el ér het nek en gem: 
a köz ve tí té sek technikai-mediális rend sze re im már lét re-
jött. Sõt, ma már az is el mond ha tó, a „kö ze li” és a „tá vo-
li”, a köz vet len és a köz ve tett network bi zo nyos, spe ci á lis 
ese tek ben akár fed he ti is egy mást. Ma már nem kü lön le-
ges rit ka ság, ha bi zo nyos „is me rõ se im mel” sze mé lye sen 
nem, vagy alig-alig ta lál ko zom, hi szen ezer ki lo mé te rek 
vá lasz ta nak el ben nün ket egy más tól, de a tech ni ka se gít-
sé gé vel (pos ta, internet stb.) még is re a li zál ha tó a kap-
cso lat. Pon to sab ban: a kap cso lat egy re du kált vál to za ta, 
amely azon ban re du kált sá ga el le né re is le he tõ vé te szi 
a ta pasz ta la tok és vé le ke dé sek ára mol ta tá sát, „leg föl-
jebb” a nonverbális me ta kom mu ni ká ció, ez a mé lyen 
em be ri s ugyan ak kor meg le põ en ha té kony le he tõ ség 
vész el, vagy szû kül le.

S a „tá vo li”, köz ve tett és sze mély te len network fo gal-
má nak be ve ze té se egy ál ta lán nem csak a tech ni ka függ-
vé nye. Le he tõ sé ge ma gá ban a kap cso la tok el vi rend sze ré-
ben is ben ne van. A va ló di élet ben ugyan is az a network, 
ame lyik a sze mély – ese tünk ben az író – kö rül föl épül, 
s amely nek ér te lem sze rû en õ a kö zép pont ja, nem az 
egye dü li s ki zá ró la gos network, amel  lyel az elem zés nek 
szá mol nia kell. Az iro dal mi élet – ha ez út tal csak az iro da-
lom ról be szé lünk – vol ta kép pen ma ga is a kap cso lat há lók 
la za há ló za ta. Sok kis network egy más mel lett. Ezek az 
egyé ni networkök, ha jól meg fi gyel jük õket, bi zo nyos 
pon to kon s bi zo nyos sze mé lye ken ke resz tül érint kez nek 
egy más sal: az egyén, a ma ga kap cso lat há ló já nak kö zép-
pont ja így va la mi kép pen tud a töb bi rõl is. Má sik, kü lön 
kér dés, hogy ez a tu dás men  nyi re pon tos és rész le tes. 
Az egyén ben mi lyen kép pé áll ez ös  sze a töb bi network 
tag ja i ról, s ma guk ról a há ló za tok ról, s az, amit az egyén 
„tud”, mi kép pen épül be sa ját vi lá ga meg konst ru á lá sá-
ba? Az iro dal mi há ló za tok szo ci o ló gi á já nak meg ér té se 
szem pont já ból azon ban e kér dé sek meg vá la szo lá sá nak 
elõföltétele az „át já rók” fel de rí té se. Az egyes networkök 
va ló di há ló zat tá szer ve zõ dé sé nek föl té te le ugyan is azok-
nak a sze rep lõk nek a há ló zat ban va ló je len lé te, akik két 
vagy több kis networkbe egy aránt be le tar toz nak, s így 
sa já tos áteresztõpontként, sze mé lyes köz ve tí tõ ként funk-
ci o nál nak e networkök kö zött. Ezek a nagy há ló za ton 
be lül cso mó pon to kat al kot nak, s nagy részt az õ át eresz-
tõ- ké pes sé gü kön, sze mé lyes kva li tá sa i kon mú lik, hogy 
az egyik network mi kép pen érint ke zik a má sik kal, s az 
így érint ke zõ networkök a ma guk szá má ra mi lyen ként 
konst ru ál ják meg a má si kat.

4

A kap cso lat há ló szer ke ze té nél lé nye ge sen bo nyo lul-
tabb mediális funk ci ó já nak „textuális” di men zi ó ja. Eb ben 
az ös  sze füg gés ben kell ugyan is szá mot ad nunk ar ról, 
hogy a kap cso lat há ló mi kép pen ára mol tat ja a ta pasz ta la to-
kat és vé le ke dé se ket, s ez az ára mol ta tás mi lyen, tár gyi lag 
is meg ra gad ha tó és le ír ha tó kö vet kez mé nye ket von ma ga 
után. A min ket itt ér dek lõ fo lya mat, a „tes tet len” inter-
textualitáshoz vi szo nyít va, már lé nye ge sen gaz da gabb 
tar tal mú és bo nyo lul tabb szer ke ze tû. A szö veg eset le ge-
sen is mert (s eset le ge sen is mer he tõ) pretextusaival va ló 
„tes tet len” kom bi na to ri ka ugyan is nem csak a va ló sá gos, 
élõ „hor do zót” hagy ja fi gyel men kí vül, de azo kat a non-
verbális, metakommunikatív ös  sze füg gé se ket is, ame lyek 
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a va ló sá gos élet textualizációját min den kor kí sé rik, sõt 
irá nyít ják és ala kít ják is, s így a va ló sá gos, tör té ne ti leg 
vál to zó „hor do zó” be lép te té se föl tét le nül ös  sze tet tebb és 
ne he zeb ben „ke zel he tõ” meg is me ren dõ fo lya ma tot té te-
lez, mint ami vel az intertextualitás ku ta tá sa fog lal ko zik. 

Vol ta kép pen, ha jól be le gon do lunk, azt kell mon da-
nunk, az intertextualitás egész rend sze re (sõt pusz ta le he-
tõ sé ge is) a kap cso lat há ló mediális funk ci ó ján épül föl. 
S nem csak azért, mert az em ber, meg szü le té sé tõl fog va, 
egy ilyen há ló zat ré sze se, de – s min de nekelõtt – azért, 
mert ez a há ló zat épí ti föl mind azt, ami a hermeneutika 
ál tal el von tan föl fo gott szö ve gek nek a va ló sá gos össz já-
té ká hoz el en ged he tet le nül szük sé ges: az én-t, a nyel vet, 
a ha gyo mányt és a kul tú rát. Ezek nél kül nincs, s nem is 
le het szö veg, ezek vi szont az én és a má sik tí pu sú re lá ci ók 
egy re gaz da go dó – tá gu ló kon cent ri kus kö rök ként ér tel-
mez he tõ – ered mé nyei.

A kez det, s az egész mediális funk ci ó jú há ló zat alap mo-
dell je az új szü lött és az any ja vi szo nya. En nek a vi szony-
nak a „kül sõ”, szo ci o ló gi ai ve tü le te ma már meg fe le lõ en 
át lá tott; „bel sõ”, min den to váb bi fej le ményt meg ha tá ro-
zó di men zi ó ja azon ban a mély lé lek ta ni ta pasz ta latle írá-
sok és spe ku lá ci ók vi lá gá ba visz. Így azt, hogy mi tör-
té nik ilyen kor az új szü lött ben, ne héz, sõt szin te le he tet-
len meg bíz ha tó pon tos ság gal le ír ni. A kü lön bö zõ mai, 
posztfreudista irány za tok ér tel me zé si kí sér le tei azon-
ban sok fé le es he tõ sé get vil lan ta nak föl – saj nos, az iga-
zol ha tó ság meg kí ván ha tó mér té ke nél kül. Ám né hány 
do log már így is nagy va ló szí nû ség gel ál lít ha tó. Min de-
nek elõtt: az anya–cse cse mõ-vi szony egy sa já tos duál-
unióként fog ha tó föl. Az az, két – már el kü lö nült – test-
ben egy még igen ma gas fo kú egy ség, ös  sze tar to zás 
ál la pít ha tó meg. S nem csak azért, mert a cse cse mõ vol-
ta kép pen ma ga is az anya tes té bõl kü lö nül el, és sa ját 
kü lön út já ra an nak ge ne ti kai és bi o ló gi ai ál lo má nyá val 
in dul meg. A kö zös ge ne ti kai és bi o ló gi ai moz za na tok 
meg lé té nél is fon to sabb (már az eset ben, ha egy ál ta lán 
le het sé ges sor ren di sé get meg ál la pí ta ni!) az anya és a 
tõ le fo ko za to san el kü lö nü lõ, önál ló su ló, de so ká ig szin-
te tel je sen az anyá ra utalt, csak õt apercipiáló cse cse mõ 
va ló sá gos, konk rét vi szo nya. E vi szony egyik fon tos 
fá zi sa az ún. tü kör stá di um (ez a 6. és 18. hó nap kö zöt ti 
élet sza kasz), amely nek ered mé nye az anyá tól már men-
tá li san is el kü lö nü lõ cse cse mõ „új” én-konst ruk ci ó já-
nak ki kép zõ dé se, az én „meg szü le té se”. Hogy pon to-
san ho gyan bon ta ko zik ki ez a fo lya mat az anya és gyer-
me ke kö zött, lét re hoz va a gyer mek sa ját én-konst ruk ci ó-
ját, nagy és bo nyo lult kér dés. Meg vá la szo lá sa a mély lé-
lek tan meg-meg úju ló erõ fe szí té se i nek ered mé nye le het, 
de – saj nos – jó részt csak vis  sza kö vet kez tet ni le het rá. 
Az azon ban a leg óva to sabb meg kö ze lí tést ér vé nye sít ve 
is ál lít ha tó, hogy az „új” én-konst ruk ció, amely az anyá-
tól fo ko za to san el vál va, mind job ban be le ke rül a vi lág 
va ló sá gos fo lya ma ta i ba, rész ben az em be ri faj adott sá-
ga i ra és a konk rét ge ne ti kai örök ség re (a szü lõk bi o ló-
gi ai ado má nyá ra) megy vis  sza, rész ben – de egy ál ta lán 
nem el ha nya gol ha tó mér ték ben – az anyá hoz va ló konk-
rét, kül sõ leg is de ter mi nált vi szony nak az ered mé nye. S 
a ki ala ku ló én-konst ruk ció mi lyen sé ge nagy mér ték ben 
at tól függ, hogy ez a vi szony a ma ga tör té ne ti konk rét-
sá gá ban ho gyan ala kul. Az anyá tól el kü lö nü lõ új én-
konst ruk ció ki ala ku lá sa, per sze, át la gos, „nor mál” eset-
ben is traumatikus fo lya mat, s ek ko ri tör té ne te egész 

élet re meg ha tá roz za az én-konst ruk ció „hor do zó já nak” 
lel ki ház tar tá sát. Az e fo lya mat ban ki ala ku ló za va rok 
pe dig, bár a konk rét ös  sze füg gé se ket ne héz sza ba to san 
le ír ni, mes  sze me nõ en meg ter he lik az én esé lye it. A tör-
té net írói ne héz ség e té ren ab ban van, hogy az énalakító 
za va rok ra iga zá ból csak egy ké sõb bi (már do ku men-
tált) em be ri ál la pot ból le het vis  sza kö vet kez tet ni, s ez 
a vis  sza kö vet kez te tés csak egy ak tu á lis, ám fö löt tébb 
bi zony ta lan és min den kép pen spe ku la tív ér tel me zé si 
mátrix fé nyé ben vé gez he tõ el. A tör té net író te hát itt rá 
van utal va a mély lé lek tan kü lön bö zõ is ko lá i ra, ér tel me-
zé si aján la ta i ra. De – s ez a lé nyeg – e fo lya mat za va-
rai, kö vet kez mé nyei még is csak meg fog ha tók, és – leg-
alább is hoz zá ve tõ le ge sen – le ír ha tók. Bár mily in go vá-
nyos is ez a te rü let, má ra az írók és más mû vé szek ret-
ros pek tív mély lé lek ta ni vizs gá la ta már fi gye lem re mél-
tó ered mé nye ket tud föl mu tat ni. Mind ez pe dig azért fon-
tos szá munk ra, mert az én-konst ruk ció ma ga is óha tat la-
nul textualizálódik. A sé rü lé sek, s az eze ket el len sú lyo-
zó fan tá zia mun ka, sõt az egész úgy ne ve zett elaboráció 
a meg kép zõ dött én-konst ruk ció bá zi sán, az én re jel lem-
zõ men tá lis rep re zen tá ci ók ala kí tó já vá vá lik.

Az anya és a cse cse mõ kap cso la ta te hát min den 
to váb bi network alap ja ként nyil vá nul meg.

Az, ami a hermeneutika szá má ra alak zat és fi gu ra, a 
va ló ság ban csu pán egy lel ki di na mi ka má sod la gos meg-
nyil vá nu lá sa, textualizálódása.

Mind ez ért he tõ is, ha tud juk, hogy az én-konst ruk ció, 
amely – lát tuk – az anya cse cse mõ je ál ta li per cep ci ó já nak 
to vább épí té se, transz for má lá sa, szo ros kap cso la tot mu tat 
a nyelv vel, a sa ját nyelv vel. En nek az ös  sze füg gés nek 
az egyik szimp to ma ti kus meg fo gal ma zá sa a Lacané, aki 
sze rint „a tu dat ta lan úgy struk tu rá ló dik, mint a nyelv”, 
ami nek in ver ze is igaz: a nyelv úgy struk tu rá ló dik, mint a 
tu dat ta lan. E té zis Kristeva-i kri ti ká ja, per sze, ezt a föl fo-
gást re duk tív le egy sze rû sí tés nek tart ja. Azt hang sú lyoz za, 
hogy, sze rin te, Lacan nem vesz tu do mást a nyelv-elõt ti-
rõl, a test ál tal ki adott je lek rõl, va gyis a test és tu dat ta lan 
együt te sé rõl. Ám ez a kri ti ka ép pen a szem pon tunk ból 
fon tos lacani alap in ten ci ót erõ sí ti, s a fre u di tu dat ta lan nak 
a nyelv fe lé va ló „ki nyi tá sát” szor gal maz za. Ma gya rán, s 
szem pon tunk ból ez a lé nye ges, a nyel vi leg lét re jö võ rep-
re zen tá ci ók – ahogy már Fre ud is tud ta – lé nye gük sze rint 
„he te ro gé nek”. A nyelv, amely tör té nik, mint al rend szer, 
egy szer re fi zi kai és pszi chi kai, s fon tos sze re pe, hogy a 
gon do la ti fo lya ma to kat az ér zé ke lé si fo lya ma tok kal egy 
szint re hoz za. Ezt az te szi le he tõ vé, hogy, ha topikai 
szem pont ból ír juk le, a tu dat ta lan és a tudatelõttes kö zött 
he lyez ke dik el, s így ál ta la a bel sõ dol gok kül sõ vé vál hat-
nak (ezért lel he tünk ben ne va ló di él mé nyek re!); ugyan ak-
kor a kép zelt dol go kat is va lós nak tud ja mon da ni. Nem 
csak „egy sze rû” ver bá lis rep re zen tá ci ó ról van te hát szó, 
ha nem egy ál ta lá no sabb fo lya mat ról. Egy olyan fo lya-
mat ról, ame lyet Fre ud a „leg fõbb em be ri lé nye g”-nek 
mon dott, Kristeva pe dig signifiance-nak, s ezt az em ber a 
val lás, az er kölcs, a mû vé szet és a tár sa dal mi lét szint jén 
az iden ti fi ká ció, az idealizáció és a szub li má ció ak tu sa i-
ban hoz za lét re.

Va gyis: az én-konst ruk ció és a sze mé lyes nyelv ki kép-
zõ dé sé nek ös  sze tar to zó tör té né se i ben egy on to ló gia alap-
szer ke ze te rej lik. S ben nük a (kül sõ) tár sa da lom, a test és 
a tu dat sa já tos, min den to váb bit meg ha tá ro zó össz já té ka 
és nyel vi ki fe je zõ dé se ala po zó dik meg.
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Az én-konst ruk ció és a nyelv ilyes fé le ös  sze tar to zá sá-
nak té te le zé sét egy ré gi vá gá sú iro da lom tör té nész, per sze, 
haj la mos el mé le ti spe ku lá ci ó nak tar ta ni – s bi zo nyos mér-
té kig iga za is van. Ám a nyelv posztfreudiánus ér tel me-
zé se tel je sen még sem spó rol ha tó meg, hi szen bi zo nyos, 
hogy a nyelv, mint olyan, az iro da lom tör té net-írás egyik 
köz pon ti fe no mén ja. Az iro dal mi mû: nyel vi mû al ko tás, 
kö vet ke zés kép pen min den, ami va ló sá gos vi szony ban 
van ve le, el vá laszt ha tat lan a nyelv tõl – at tól a nyelv tõl, 
amely a mû szö ve te, s amely az al ko tó leg jel lem zõbb sa ját-
ja. S a mé di um ként föl fo gott kap cso lat há ló mû kö dé sé nek 
az egyik el sõ ered mé nye az, hogy mely nyelv lesz a sa já-
tun ké; hogy an go lul, né me tül, oro szul vagy ép pen ma gya-
rul nyi lat koz zunk-e meg, sõt az is, hogy ezen be lül me lyik 
az az an gol, né met, orosz vagy ma gyar nyelv, amely szá-
munk ra és ál ta lunk ép pen re a li zá ló dik. (A nyelv nek a sze-
mé lyes networktõl va ló füg gé sét ma ga a nyelv is el is me ri, 
ami kor pél dá ul anya nyelv rõl be szél, vi lá go san meg je löl ve 
a sze mé lyes nyelv for rá sát.) Az per sze még vi szony lag 
egy sze rû ese te a fo lya mat nak, ame lyet Mó ra Fe renc pél-
dá já val szem lél tet he tünk, õ ugyan is azt mond ta, hogy 
nyel vét szü lõ vá ro sá nak, Kis kun fél egy há zá nak kö szön-
he ti. Val lo má sa két ség kí vül pon tos. Ig no tus vagy Déry 
Ti bor ma gyar nyel ve már bo nyo lul tabb fej le mény. Az õ 
anya nyelv ük ugyan is va ló já ban a né met volt, a ma gyart 
csak má sod la go san sa já tí tot ták el, és az édes any juk tól 
át vett né met nyelv „vi lág né ze te” va la mi kép pen, át té te-
lek so ro za tán ke resz tül be fo lyá sol ta az ar ra rá épü lõ, azt 
transz for má ló és kor ri gá ló má sod la gos nyel vet, a ma gyart 
is – amely azon ban al ko tói nyelv vé vált. Már pe dig e két 
nyelv bo nyo lult vi szo nya az al ko tás ra (is) „hasz nált” 
nyelv ben szük ség kép pen meg je le nik. S ez a má sod la gos 
nyelv, mint szin te ti kus nyel vi fe no mén az én olyan mély ré-
te ge i rõl is árul ko dik, ame lyek iro dal mi lag is fon to sak, ám 
a ha gyo má nyos fi lo ló gia esz kö ze i vel ne he zen ér tel mez he-
tõk. Ám, is mé tel jük meg, ma ga az ös  sze füg gés ne he zen 
ta gad ha tó, s mint re a li tás, ér tel me zé se a fi lo ló gia szá má ra 
is fel adat ként nyil vá nul meg.

A nyelv ter mé sze te sen ma ga is mé di um. Úgy köz ve tít, 
hogy eköz ben ala kít ja, a nyelv sa ját „vi lág né ze te” sze rint 
kó dol ja a ben ne to váb bí tott in for má ci ót. A nyelv nek ez 
az alap ve tõ je len tõ sé gû, sa já tos funk ci ó ja sze ren csé re a 
kog ni tív nyel vé szet ered mé nyei fe lõl jól ér tel mez he tõ, s 
így – hoz zá ve tõ le ge sen – meg ad ha tó az a nyel vi szer ke-
zet is, amely az író mû kö dé se so rán jön lét re, s amely a 
po é ti kai alak za to kat is prefigurálja. Hogy itt megint egy 
mé lyebb, az em be rek kö zöt ti kap cso lat ból ki fej lõ dõ fe no-
mén rõl van szó, mu tat ja az a tény, hogy ma ga a kog ni tív 
nyel vé szet is a ge ne ra tív nyel vé szet kri ti ká ja ként szü le tett 
meg – a nyel vi fo lya ma tok pszi chi kus va ló sá gá nak tu do-
má sul vé te le so rán.

A nyelv kognitivista föl fo gá sa jól de monst rál ja azt a 
szem pon tot, ame lyet – más ol dal ról in dul va – ez a gon-
do lat me net is re le váns nak tart. Ahogy Banczerowski ír ja: 
„A kognitivisták sze rint a nyelv nem füg get len és nem 
au to nóm, mi vel az em be ri meg is me rés fo lya ma tá nak 
köz vet len tük rö zõ dé se, és így csak mint az em be ri ész 
ál ta lá nos struk tú rá já nak in teg ráns as pek tu sa ku tat ha tó és 
ele mez he tõ. Eb ben az ér te lem ben a nyelv ku ta tás azo nos 
a meg is me rés ál ta lá nos fo lya ma ta i nak a ku ta tá sá val. Ezek 
a fo lya ma tok ös  sze füg gés ben van nak nem csak az em be-
ri ész meg is me ré si ké pes sé ge i vel, ha nem pszi cho ló gi ai, 
va la mint kultúr- és tár sa dal mi té nye zõ i vel egy aránt.” Az 

a föl is me rés pe dig, amely eh hez kap cso ló dik és Ge or ge 
Lakoff ne vé hez köt he tõ, az iro da lom ér tés szem pont já ból 
is alap ve tõ: „a me ta fo ra a ter mé sze tes nyelv funk ci o ná lá-
sá nak egyik alap ve tõ mód ja. A kognitivisták azt vall ják, 
hogy a me ta fo ra tük rö zi az em ber meg is me ré si, va la mint 
gon dol ko dá si fo lya ma ta it, és min den nyelv hasz ná ló a 
me ta fo rák se gít sé gé vel kom mu ni kál”. E föl fo gás a net-
work-kutatás szá má ra nem csak azért fi gye lem re mél tó, 
mert – tisz te let re mél tó re a liz mus sal – el is me ri, hogy „a 
nyelv kon tex tu sa nem más, mint ma ga a vi lág”, ha nem 
azért is, mert sa ját el sõd le ges fel ada tá nak a „ter mé sze tes 
nyelv metaforikájának” a le írá sát tart ja, föl is mer ve, hogy 
ez a metaforika „be fo lyá sol ja a nyelv hasz ná lók vi lág lá tá-
sá nak mód ját”. Sõt azt is ki mond ja, egye ne sen „nyel vi 
vi lág kép”- rõl be szél he tünk. S hoz zá te het jük: nyel vi szem-
pont ból a je len tõs író tel je sít mé nye vol ta kép pen nem is 
más, mint en nek a metaforizációs fo lya mat nak az egyé ni-
e sí té se, ha tás fo ká nak meg eme lé se.

Az író leg fon to sabb tel je sít mé nye, nyel ve te hát szo-
ro san vett nyel vi szem pont ból is a sze mé lyes network 
ál tal de ter mi nált egyé ni adott ság és tel je sít mény. Adott-
ság, mert em be ri vi szony la tok ból adó dik, s tel je sít mény, 
mert ezek nek a vi szony la tok nak egye di, e fo kon már 
csak rá jel lem zõ konk rét va ri á ci ó ja. A de ter mi nált én 
ön ki fe je zõ dé se.

A nyelv ugyan ak kor – iro da lom szo ci o ló gi ai szem-
pont ból – az iro da lom leg fon to sabb alap ha gyo má nya is. 
Ha gyo mány sze rû en adó dik át, s mint ilyen – hogy komp-
li kál tabb le gyen a do log –, ma ga is egy „önál ló so dó”, 
má sod la gos mé di um. A ha gyo mány sze rû ség ab ból fa kad, 
hogy az egyé ni nyelv ki ala ku lá sa is alap já ban vé ve a kör-
nye zet bõl va ló ön tu dat lan át vé tel, s mint min den ha gyo-
mány, a nyelv is ural ja a ha gyo mány ban ré sze sü lõ ket. A 
ha gyo mány ba tar to zó nak föl hasz nál ha tó nyel vi kész let áll 
ren del ke zé sé re (az egy nyel vet be szé lõk egész föl hal mo-
zó dott nyel vi po ten ci ál ja: „szó tár”, gram ma ti ka stb.), s ez 
a kész let, amely hez az egyén min dig egyé ni kap cso ló dá-
so kon ke resz tül jut el, csak egyénspecifikusan, az az csak 
rész le ge sen ak ti vi zá ló dik ál ta la. Ám amíg ez az alap ve tõ 
je len tõ sé gû ha gyo mány ele ven, ad dig meg ha tá roz za nyel-
vi vá lasz tá si le he tõ sé ge i met és op ci ó i mat. A ha gyo mány-
ban, így a nyel vi ha gyo mány ban va ló moz gás is ter mé sze-
te sen nem zár ja ki az egyén ak ti vi tá sát, sõt elõföltételezi 
azt: egyé ni ak ti vi tás nél kül nincs élõ nyel vi ha gyo mány 
sem. S mind ezen nem vál toz tat az sem, hogy – mint volt 
már ró la szó – egy szû kebb ér te lem ben, a kap cso lat há ló-
ban meg tes te sü lõ mediális rend sze ren be lül a nyelv ma ga 
is egy szár ma zé kos mé di um, egy „önál ló so dó”, sõt már-
már füg get len nek lát szó al rend szer. Az az olyan mé di um, 
amely az ön ma gá ba – ön el vû sé gé be – zá ró dó iro da lom ér-
tés ho ri zont ján be lül a leg fõbb, leg fon to sabb mé di um nak 
mu tat ko zik. S hogy ez a ref lek tá lat la nul ma ra dó „önál ló-
ság” mily erõs, mi sem mu tat ja job ban, mint hogy a min-
den na pi iro da lom ér tel me zõi mun ká ban ma nap ság ma gá ra 
a nyelv re szo kás re du kál ni azo kat a fo lya ma to kat, ame lye-
ket az iro dal mi tör té nés ben re le ván sak nak te kin te nek.

A kap cso lat há ló, mediális funk ci ó já ból adó dó an, ter mé-
sze te sen nem csak a nyelv be, ha nem szá mos más ha gyo-
mány ba is be le kap csol ja az írót. Ezek nek a ha gyo má nyok-
nak a taxatív föl so ro lá sa gya kor la ti lag le he tet len, sõt ta lán 
fö lös le ges is, hi szen a le het sé ges tra dí ci ók kö re egyé ni leg 
vál to zó, ös  szes sé gé ben pe dig „vég te len”. Bi zo nyos – csa-
lá di ere de tû – gaszt ro nó mi ai ha gyo mány tól, pl. a pör költ 
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vagy a töltöttkáposzta ked ve lé sé tõl (vagy ép pen el uta sí tásá-
tól) a po li ti kai me zõt is ta go ló po li ti kai tra dí ci ó kig ter jed 
a ha gyo má nyok íve, ame lyek be az egyén be le kap cso ló dik 
– s ér te lem sze rû en a spe ci á li san iro dal mi tra dí ci ók is itt 
ve en dõk szám ba. Min dig konk rét, s az adott író ra egyé ni-
leg jel lem zõ azon ban, hogy az adott tör té ne ti szi tu á ci ó ban 
el vi leg ren del ke zés re ál ló ha gyo mány hal maz ból mi és 
mi ért vá lik ak tu á lis sá, il let ve lesz az egyén szá má ra ir re-
le váns; s az is, hogy az ak tu a li zált ha gyo má nyok mi lyen 
kom bi ná ci ót al kot nak. Ma ga ez az egyén re jel lem zõ kom-
bi ná ció, bár egyé ni leg vál to zó, min dig he te ro gén jel le gû: 
az egyes rész tra dí ci ók in teg rá ló ja vég sõ so ron ma ga a 
sze mé lyi ség, ame lyik vá lasz tá sa it a leg kü lön bö zõbb te rü-
le te ken, na gyon sok fé le kép pen ké pes ér vény re jut tat ni. A 
ha gyo mány ba va ló be le kap cso ló dás mo ti vá ló ja azon ban 
vég sõ so ron tu dat ta lan moz za nat, s csak ke vés bé tu da tos, 
abszt rakt in tel lek tu á lis meg fon to lás. Az egyén re jel lem zõ 
ha gyo mány kom bi ná ció a kül vi lág gal va ló érint ke zés foly-
tán ma ga irá nyít ja az egyént. A ha gyo mány ere je, sza bad 
ér vé nye sü lé se ép pen eb bõl az át nem lá tott ság ból, föl nem 
is mert ség bõl fa kad. A ha gyo mány, ame lyet már át lá tok, 
el vesz ti fö löt tem a ha tal mát, for má lis sá lesz, „ki ürül”.

Az ed dig mon dot tak ban, imp li ci te, az is ben ne van, 
hogy a kap cso lat há ló egy kul tú rá ba is be le kap csol ja az 
egyént, így az írót is. A ha gyo má nyok nak az a kom bi ná-
ci ó ja, amely az adott egyén re jel lem zõ, bár mi lyen la za és 
he te ro gén is, egy össze füg gõ, sa já tos szer ke ze tû kul tú ra 
szö ve tét al kot ja, egy ta gol ha tó kontinuumot, amely tük-
re a vi lág nak és ve zér lõ je az egyén nek. A kul tú ra ku ta tás-
nak (tör té ne ti ve tü let ben: a mû ve lõ dés tör té net-írás nak) ez 
az ös  sze füg gés rend ad ja a tu laj don kép pe ni tár gyát. Mind-
az a szem pont és meg kö ze lí tés, ami e disciplínákban föl 
szo kott me rül ni, ide von ha tó, itt rekapitulálható – a jól 
be já ra tott, „ha gyo má nyos” meg kö ze lí té sek tõl az újabb, 
úgy ne ve zett „kor sze rû” meg fon to lá so kig. E le he tõ sé gek 
de monst rá lá sa már csak egy konk rét író tör té ne ti szem-
pon tú, mo nog ra fi kus be mu ta tá sá val len ne meg va ló sít ha-
tó. Az il luszt rá ló pél dá ló dzás itt már el fo gad ha tat la nul 
le egy sze rû sí tõ vol na. Így itt csak né hány, min den kép pen 
meg em lí ten dõ ös  sze füg gés rög zí té sé re ke rül het sor.

1. A kul tú ra, amely a ma ga tel jes sé gé ben a „ki fej lett” 
bi o ló gi ai és tár sa dal mi lény sa ját ja, on to ló gi a i lag ré teg-
zett en ti tás. De az egyén nek a kap cso lat há ló ba va ló be le-
he lye zett sé ge ezt az en ti tást mes  sze me nõ en meg ha tá roz-
za – több szin ten is. Köz vet le nül az ak tu á lis kap cso lat há-
ló val va ló érint ke zés ha tá roz za meg, köz vet ve pe dig azok 
az elõ ze tes in ter ak ci ók, ame lyek nek ered mé nye ként a kul-
tú ra rend szer al ko tó kom po nen sei elõ ze te sen már önál ló-
sul hat tak. Ez utób bi ak (én-konst ruk ció, nyelv, ha gyo má-
nyok) vi szony la gos au to nó mi á val ren del kez nek, bel sõ leg 
is struk tu rál tak és „ki fe lé” vi szony lag szi lár dak: meg kü-
lön böz tet he tõk. A kul tú ra di na mi ká já ban önál ló „erõ köz-
pon to kat” al kot nak, pon to sab ban ilyen ként mû köd nek. A 
kap cso lat há ló nak ez a ket tõs je len lé te, tud ni il lik az, hogy 
nem csak köz vet le nül, ak tu á li san vesz részt a kul tú ra ala kí-
tá sá ban, ha nem mint egy elõ ze te sen, föl hal mo zó dot tan is, 
az ak tu á lis le he tõ sé ge ket mes  sze me nõ en meg ha tá roz za. 
A kap cso lat há ló mint mé di um így, bár va ló ban a ta pasz ta-
la tok és vé le ke dé sek ára mol ta tó ja, nem egy sze rû sít he tõ le 
a szimp la át adás/át vé tel ak tu sá ra. Az ak tu á lis érint ke zés 
nem ga ran tál ja au to ma ti ku san, hogy az érint ke zés so rán 
az át vé tel meg is tör té nik, sõt, ha az át vé tel be kö vet ke zik 
is, ak kor sem egy az egy ben, „tisz tán” és ma ra dék ta la nul 

tör té nik meg. Mi ért? Az ok vi szony lag egy sze rû. Az ak tu-
á lis kap cso lat há ló, mely az egyén szá má ra rész ben mint 
kül sõ adott ság, mint „a” tár sa da lom ér zé ke lé sé nek egyé ni 
ta pasz ta la ta je le nik meg, rész ben – s min dig csak rész ben 
– mint inspiratív im pul zus, min dig egy bi ná ris lo gi ka sze-
rint ér tel me zõ dik: el fo gad ha tó és el uta sít ha tó, kor lá to zó 
és ins pi rá ló stb., stb. De en nél is fon to sabb, hogy az elõ ze-
tes, föl hal mo zó dott in ter ak ci ók ered mé nyei, önál ló sul ván, 
rész le ges au to nó mi á ra té ve szert, mind egyik kü lön-kü lön 
is szû rõ ként mû kö dik, sa ját „rend szer igén  nyel”, sa ját kód-
dal. Az én-konst ruk ció ösz tön- és vágy kész te té sei, ka pa ci-
tá sa, a nyelv jel le ge és te her bí rá sa, a ha gyo má nyok bel sõ-
leg is ta golt gaz dag ös  sze füg gés rend sze re mind-mind spe-
ci á lis igé nyek kel for dul a kí nál ko zó le he tõ ség fe lé. Az az: 
az át vé tel min dig egyé ni s egye di.

2. A kul tú ra egyé ni vál to za tá nak ki ala ku lá sa szem pont-
já ból fon tos moz za nat, hogy az egyént érõ im pul zu sok, 
ame lye ket a vál to zó-ala ku ló kap cso lat há ló köz ve tít fe lé-
je, két fé lék: szö veg sze rû ek és/vagy a tár sa da lom nonver-
bális, ám ki kö vet kez tet he tõ s egyé ni leg is ér tel mez he tõ 
jel zé sei. S a min den na pi gya kor lat ban e ket tõ több nyi re 
ös  sze is fo nó dik, át jár ják egy mást. Ezt az ös  sze füg gést, 
bár evi dens, cél sze rû konk rét pél dá val is ér zé kel tet ni. 
Hal lom (mert el me sé lik ne kem), hogy xy-t, kol lé gán kat 
ki rúg ták ál lá sá ból. Ez, fe lü le te sen szem lél ve, egy szimp-
la nar ra tív ese mény. A hely zet még sem ilyen egy sze-
rû. El jut ugyan is hoz zám eköz ben a me sé lõ, a hír ho zó 
me ta kom mu ni ká ci ó ja is, lá tom fé lel mét, ame lyet be lõ-
le a hír ki vál tott, s így az ese mény tör té ne ten túl ér zé ke-
lem az ese mény men tá lis kö vet kez mé nye it – s szo ci o ló-
gi ai lé nye gét: kí mé let len sé gét. A konk rét nar ra tív „szö-
veg”, a tör té net és az az zal ös  sze füg gõ metakommuni-
katív jel zés egy mást ki egé szí tõ és erõ sí tõ ta pasz ta lat tá 
szer ve zõ dik. Az, hogy ez az egyé ni vé vált ta pasz ta lat 
egy kö vet ke zõ fá zis ban már ma ga is el me sél he tõ, az az 
a metakommunikatív jel zés is textualizálódik, nem te szi 
a két fé le im pul zus meg kü lön böz te té sét fö lös le ges sé. Az 
adott eset ben ugyan is nem pusz tán a narráció, a „szö-
veg”, ha nem ma ga az ese mény s az ese mény ki vál tot-
ta lel ki tör té nés az, ami a ta pasz ta lat föl ve võ je szá má ra 
„ha tá sos”, s ami dön tõ en meg ha tá roz za a ta pasz ta la tot. 
S eb ben a di men zi ó ban ér he tõ tet ten az a mód, ahogy az 
én föl dol goz za a ma ga szá má ra a má sok kal meg tör tén te-
ket, s az „ide gen” tör té net a sze mé lyes ta pasz ta lat stá tu-
sá ra emel ke dik.

3. A mé di um ként funk ci o ná ló kap cso lat há ló sze re pé-
nek fon tos ös  sze füg gé se i re vet fényt J. Lotman sze man-
ti kai kul tú ra-kon cep ci ó ja. Föl fo gá sa szá munk ra nem-
csak azért ér de kes, mert Lotman alap prob lé má ja ép pen 
az, hogy „mi kor vá lik el ke rül he tet len né az »én«-tudat 
al ko tó to vább fej lesz té sé hez a má sik »én«-nel va ló kap-
cso lat fel vé tel”, ha nem azért is, mert a kre a tív moz za-
na tot, amely az új „szö ve get” ered mé nye zi, a „fel adó 
és a cím zett kód ja i nak” kü lönb sé gé hez kö ti. Az az, az 
„al ko tó gon dol ko dá si me cha niz mus” lé nye gét az én és 
a má sik „sze mi o ti kai sze mé lyi sé gé nek” egy be nem esé-
sé ben le li meg.

De mi ma gya ráz za ezt a pa ra dox nak tet szõ hely ze-
tet? Az in for má ció tö ké le tes át vi tel éhez a fel adó és a 
cím zett kód ja i nak tö ké le tes azo nos sá ga szük sé ges. Más-
kép pen azt, amit át ve szünk, „ros  szul” de kó dol juk. Ám 
ha fi gyel men kí vül hagy juk „a mes ter sé ges nyel ve ken 
tör té nõ in for má ció-át adást, ak kor a fel adó és a cím zett 
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kód ja i nak tö ké le tes azo nos sá ga szin te tel je sen va ló szí-
nût len”. A de kó do lás va la mi lyen mér té kig min dig el tér 
a kó do lás tól – is me re tes Ka rin thy ne ve ze tes de monst rá-
ci ó ja az oda-vis  sza for dí tá sok lán co la tá ról, ami kor min-
den újabb for dí tás újabb szö ve ge ket pro du kál. Ez, ha 
job ban be le gon do lunk, ter mé sze tes is. „Bár mily kód-
rend szer több szin tû, bo nyo lult hi e rar chi át al kot, mely-
be nem csak az ál ta lá nos alkódok, de a rész-, cso port- 
és a ki mon dot tan in di vi du á lis kó dok is be le tar toz nak. 
A sze mi o ti kai sze mé lyi sé get a kó do lá si szin tek bo nyo-
lult ös  szes sé ge al kot ja, fel ölel ve az em lé ke zet tel jes 
tar to má nyát, s ily mó don az in tel lek tu á lis »tanulási 
szisztéma« ta pasz ta la ti bá zi sát is. Kö vet ke zés kép pen 
ah hoz, hogy az A1 ál tal köz ve tí tett T-t A2 hi ány ta la-
nul és vál toz ta tás nél kül de kó dol ja, el en ged he tet len, 
hogy A1 és A2 sze mi o ti kai ér te lem ben egy sze mé lyi-
sé get al kos son.” Ám ez a föl té tel a modernitás vi szo-
nyai kö ze pet te gya kor la ti lag egy re ke vés bé tel je sül: „a 
kul tú ra egész fej lõ dé se a sze mé lyi ség szer ke ze té nek 
mind bo nyo lul tab bá vá lá sát és az in for má ció kó do lá-
sá ra szol gá ló me cha niz mu sa i nak in di vi du a li zá ló dá sát 
hoz ta ma gá val.” Az az, „a tár sa dal mi kom mu ni ká ció 
ne héz sé gei […] az egyén bel sõ sze mi o ti kai struk tú rá já-
nak mind na gyobb mér vû in di vi du a li zá ló dá sá val füg ge-
nek ös  sze”. Ugyan ak kor „[a] kul tu rá lis fej lõ dés so rán 
fo lya ma to san bo nyo lul tab bá vá lik a köz le mény sze mi-
o ti kai struk tú rá ja is, s ez szin tén ne he zí ti az egy ér tel-
mû meg ér tést”. Így, bár ele mi ér dek a köl csö nös meg ér-
tés, a modernitás di na mi ká ja ezt fö löt tébb meg ne he zí ti. 
Sõt, ál ta lá no sít va, mai táv lat ból, akár az is ki mond ha-
tó, hogy „a kul tú ra egész tör té ne te […] ar ról gyõz meg 
min ket, hogy kó dok in di vi du a li zá ló dá sa leg alább olyan 
ak tív és fo lya ma tos je len ség, mint ge ne ra li zá ló dá sá nak 
ten den ci á ja” és igé nye. 

A kulcs szó eb ben az ös  sze füg gés ben alig ha nem a 
„kó dok in di vi du a li zá ló dá sa”. En nek a trend nek pe dig 
mes  sze me nõ kö vet kez mé nyei van nak. Tör té ne ti leg 
az egy más ra le for dít ha tat lan nyel vek „for dí tá sá nak” 
prob lé má ja ke rül elõ tér be. „A két faj ta szisz té ma al ko-
tó ele mei [ilyen kor] nem lesz nek egy ér tel mû en meg-
fe lel tet he tõk egy más nak. Még is a tör té nel mi leg spon-
tán vagy bi zo nyos erõ fe szí té sek ered mé nye ként lét re-
jö võ kul tu rá lis kon ven ci ók rend sze ré ben e két nyel-
vi szisz té ma kö zött fel té te les ek vi va len cia ala kul ki. 
Az ilyes fé le ese te ket a va lós kul tu rá lis fo lya ma tok-
ban tör vény sze rû és kö vet ke ze te sen is mét lõ dõ je len-
sé gek nek te kint het jük. Min den faj ta mû faj ok kö zöt ti 
kon tak tus (így pl. az el be szé lõ mû vek köz is mert film-
adap tá ci ói) e tör vény sze rû ség spe ci á lis meg va ló su lá-
si for má já nak te kint he tõ.” Ez az ek vi va len cia azon-
ban, mint lát tuk, csak föl té te les, s a „kó dok in di vi du-
a li zá ló dá sa” a „kul tu rá lis kon ven ci ók rend sze ré nek” 
ki ala ku lá sa és sta bi li zá ló dá sa el len hat. Ugyan ak kor, 
egy má sik ös  sze füg gés ben, ez a trend to váb bi új szö-
ve gek ge ne rá ló já vá is vá lik. Ezt az al ko tá si fo lya ma-
tot sze mi o ti kai szem pont ból már Ka rin thy és Lotman 
kö zös, bár egy más tól füg get le nül meg szü le tõ föl is me-
ré se de monst rál ja a leg job ban, a le for dí tott szö veg vis-
 sza for dí tá sá ról. „[A]mennyiben el vé gez nénk a vis  sza-
for dí tást”, ki de rül ne, „egyet len eset ben sem kap nánk 
meg az ere de ti szö ve get. Ilyen ese tek ben új szö veg lét-
re jöt té rõl kell be szél nünk. Te hát a for dí tás nem adek-
vát, fel té te les ek vi va len ci á ra épü lõ me cha niz mu sa új 

szö ve gek lét re ho zá sát te szi le he tõ vé, va gyis al ko tó 
gon dol ko dá si me cha niz mus nak te kint he tõ.”

Az ér tés mint fél re ér tés el ve, per sze, le het ugyan tet-
sze tõs, gya kor la ta pe dig kre a tív (a poszt mo dern iro da-
lom er re az ös  sze füg gés re ját szik rá), ve szé lyei azon ban 
nyil ván va ló ak. A szö veg sok szo ro zás egy pon ton túl már 
a kaotikum ki vál tó ja: olyan erény, ami ön ma ga el len té té-
be for dul. Ez a ve szély azon ban, bár ma nap ság már egy-
re sú lyo sabb, nem ha tály ta la nít ja a he te ro gén ele mek köl-
csön ha tá sá nak je len tõ sé gét. A kap cso lat há ló pe dig egy-
szer re alap ja és ki vál tó ja az úgy ne ve zett iden ti kus köz le-
mé nyek át adá sá nak/át vé tel ének is (ez két „azo nos” sze-
mi o ti kai sze mé lyi ség kö zött zaj lik le), s a fél re ér tés-el vû, 
kre a tív jel le gû gon dol ko dá si me cha niz mu sok nak is. Ám 
az, hogy az az ér zé keny egyen súly, mely e két kü lön bö zõ 
tí pu sú kom mu ni ká ció kö zött op ti má lis eset ben ki ala kul, 
ne bo rul jon föl, ne vál jon sze mi o ti kai ká os  szá, az dön tõ-
en a „kül sõ” (érint ke zé si) vi szo nyok és fo lya ma tok jel le-
gé tõl és di na mi ká já tól függ.

Ez az ös  sze füg gés megint a kap cso lat há ló mi lyen sé gé-
nek fon tos sá gá ra hív ja föl a fi gyel met.

Lotman né ze te i nek re ka pi tu lá lá sá ból két do log kü lö-
nö sen fon tos a kap cso lat há ló mediális mû kö dé sé nek 
meg ér té sé hez. (1.) Mi vel a két kü lön bö zõ „sze mi o ti-
kai sze mé lyi ség” kö zöt ti kom mu ni ká ció ered mé nye a 
„zaj” meg je le né sé tõl az „al ko tó” gon dol ko dá sig ter jed, 
de so hasem „egy sze rû” át adás/át vé tel, az egynemûsí-
tés el len ha tó szociokulturális di na mi ka e kó dok gyor-
su ló üte mû in di vi du a li zá ci ó ját ered mé nye zi. Ám (2.) 
egy pon ton túl ez az in di vi du a li zá ció már nem gaz da go-
dás, ha nem az egyén – mind a kó do ló, mind a de kó do ló 
egyén – né zõ pont já ból izo lá ció. Olyan izo lá ció még hoz-
zá, me lyet ma gunk ho zunk lét re a ma gunk szá má ra. Ez 
a fej le mény pe dig egy pon ton túl már nem csak a hét köz-
na pi élet hez szük sé ges meg ér tés le he tõ sé gét szû kí ti le 
vagy szün te ti meg, de az ön föl szá mo lás ki üre sí tõ kul tu-
rá lis ör vé nyét is mû kö dés be hoz za. A ké sei modernitás 
em be ré nek egyet len esé lye, ha de kó do lás kor nem csak a 
ma gá nyos szö ve get ve szi fi gye lem be, de a szö veg tel jes 
kon tex tu sát és „hor do zó já nak” mi lyen sé gét is. Nincs tel-
je sen önreferenciális szö veg, az iro dal mi mû sem az, 
kö vet ke zés kép pen a szö veg min dig csak sa ját „prag ma-
ti kai” kö ze gé ben ért he tõ meg.

5

A ké sei modernitás (amely nek az úgy ne ve zett poszt-
mo dern is a ré sze) a bábelizálódás je gye it mu tat ja. A sze-
mi o ti kai tar tal mak bo nyo lul tab bá vá lá sa és a sze mi o ti kai 
sze mé lyi sé gek erõ tel jes in di vi du a li zá ci ó ja ugyan is fo lya-
ma tos je len tés ta ni inkongruenciát ered mé nyez. Nem csak 
az író kí ván ja egyé ni tar tal ma i nak át adá sát, az ol va só is 
sa ját egyé ni igé nye it akar ja ki elé gí te ni, mi köz ben az üz le ti 
rek lám és a po li ti kai „kom mu ni ká ció” is más ról be szél ve 
igyek szik el ér ni cél ját. Ezt a fo lya ma tot tör té ne ti leg csak 
egy új, nagy kol lek tív ta pasz ta lat ki ala ku lá sa és ön meg ér-
té se old hat ná föl: egy olyan ta pasz ta la té, amely ma gá ba 
in teg rál ná a kom mu ni ká ci ós fo lya ma tok lé nye gét, de a 
de kó do lást már a kö zös rend mát ri xá ban vé gez né el.

Az egyén tör té ne te, mi ként a szö veg tör té ne te is, tár sa da-
lom tör té net. Ön ma gá ban egyik sem ért he tõ meg. A kap cso-
lat há ló ku ta tá sa egye bek közt er re is föl hív ja a fi gyel met.


