
Néha eszembe jut, hogy milyen há-
látlan munkája lesz a jövõ irodalom-
(és nemcsak) történészeinek, akiknek a
naplókon, személyes és hivatalos leve-
lezéseken, e-maileken túl immár Face-
book-csetelések és egyéb internetes
lábnyomok tömkelegét kell átnyálazni-
uk egy-egy kutatandó író, költõ, miegy-
más életének és munkásságának feltá-
rásához. Egy olyan világban, ahol az
átlaginternetezõ pár év leforgása alatt
könnyûszerrel halmoz fel több tízezer-
nyi üzenetet egyetlen személlyel az ép-
pen divatos szociális médián, a külön-
féle kommentelésekrõl, mikroblogos
csiripelésekrõl nem is beszélve, szám-
talan miniinformáció gyûjthetõ össze
egy adott emberrõl. Persze kivételek
mindig akadnak: olyanok, akik fittyet
hánynak a kommunikációs módozatok
megváltozott jellegére, és továbbra is
maximum e-mailen elérhetõek, illetve
olyanok, akik elvetemülten õrzik virtu-
ális nyomaikat, és végrendeletükben
azok használatára is részletesen kitér-
nek, esetleg haláluk elõtt gondosan ki-
törlik magukat az internet beláthatat-
lan terének minden szegletérõl. Egy bi-
zonyos: egyre inkább bonyolódik az
életrajziságról, (mûvészi) identitásról
való gondolkodás, és látszólag mind a
kommunikáció milyenségét, mind pe-
dig saját magunk és életpillanataink le-
jegyzését illetõen messze vagyunk attól
az egyszerûségtõl és letisztultságtól,
amit mondjuk a 18. század eleji – levél-
és naplóírásokon túl szinte teljes mér-
tékben – offline létezés feltételez.

Mindezekhez képest meglepõ, meny-
nyire könnyedén transzponálható a
mai létezésbe a Jane Austen levelei,

amely magyarul elõször 2014-ben je-
lent meg a Koinónia kiadó gondozásá-
ban. A leveleket Vallasek Júlia válogat-
ta, fordította és látta el jelentõs meny-
nyiségû informatív lábjegyzettel, hogy
az olvasó minél könnyebben feltalál-
hassa magát Jane Austen és családja
személyes életterében. Az 1796-tõl az
író haláláig tartó idõszakból beváloga-
tott levelek nagy része Jane nõvérének,
Cassandrának szól, aki egyébként Aus-
ten halála után a levelek egy bizonyos
részét megsemmisítette – Vallasek a
könyv elõszavában leírja, hogy a cenzú-
rázásnak valószínûleg inkább szemé-
lyes okai voltak, mintsem az írói géni-
usz eltitkosításának szándéka. Austen
tehát inkább tartozott azok közé, aki
hátrahagyott nyomait és azok utóéletét
tudatosan ellenõrizte és szervezte, és
eszerint a végrendeletben a hagyaték
õrzõjeként meghatalmazott nõvér in-
kább végrehajtóként és nem önkényes
akaratérvényesítõként értendõ. Min-
denestre a szerkesztésnek köszönhetõ-
en igencsak megsoványodott az amúgy
sem túl terjedelmes Austen-hagyaték,
amely elsõ ránézésre csevegõ hangvé-
telû személyes levelek egyhangú sora,
aminek olvasása közben toporogva vár-
juk, hogy mikor derül már végre fény
az austeni zsenire, az írói kulisszatit-
kokra és a magánéleti drámákra. A Jane
Austen levelei ennél azonban sokkal iz-
galmasabb, és pontosan a látszólagos
egyszerûsége és lényegtelensége miatt:
ami ugyanis érdektelen mellébeszélés-
nek hat, nem más, mint az írói/mûvészi
létezés jogos és találó demitizálása.

Jane Austen leginkább a családtag-
jainak, túlnyomórészt nõvérének címe-
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zi a leveleit, amelyekben az élete legkü-
lönfélébb részletei jelenítõdnek meg:
a bálok, séták, összejövetelek és egyéb
társasági események alapos leírásától 
a családi események és családtagok
hogylétérõl való beszámoláson keresz-
tül a személyes benyomások és véle-
mények kifejtésére mind sor kerül
ezekben a szövegekben. A Vallasek ál-
tal „telefonbeszélgetések írásos válto-
zataihoz” hasonlított, de talán a chat-
beszélgetésekkel inkább összevethetõ
levelek mind a laza formát és beszéd-
módot, mind pedig a választott téma-
köröket illetõen könnyen átfordítható-
ak arra, ahogyan ma kommunikálunk
életünk különféle tapasztalatairól. Re-
velatív hatású szembesülni azzal, hogy
mennyire hasonló dolgok foglalkoztat-
ják és alkotják egy 19. század eleji fia-
tal nõ életét; az egyértelmû társadalmi,
történelmi és technikai változásokon
túl tulajdonképpen nemigen változott
az a mód, ahogy a mindennapi teen-
dõkrõl, szerelmi életrõl, személyes
problémákról való beszélgetés vagy 
a különféle alakokról és történésekrõl
való mulatságos pletykálkodás folyik.
A lényegtelen, de mégis elengedhetet-
len dolgok már-már hihetetlen egyér-
telmûséggel válnak felismerhetõvé és
átélhetõvé. 

Jane Austen leveleinek közelségét
az is adja, hogy egyrészt hasonló társa-
dalmi közeg tagja, mint a kötet feltéte-
lezett olvasói, másrészt Vallasek fordí-
tásában ezek a szövegek egyszerre õr-
zik a kor nyelvezetének sajátos jegyeit
és stílusát, és szólnak rendkívül mai
nyelven. Roppantmód rezonálnak az
író mondatai nõi mivoltából kifolyólag
is: felforgató erõvel íródik újra a mû-
vész-zseni emblematikus alakja. Esze-
rint a csalódottság, hogy Austen szinte
alig ír regényírói munkásságáról, vagy
hogy kevéssé reflektál saját szerzõségé-
re, voltaképpen egy olyan fiktív írói at-
titûd számonkérése, amely az alkotói
identitást valamely patriarchális, hete-
roszexista konstellációban tételezi fel.
A mindennapi létezés apró-cseprõ
gondjai alól felmentett, az elefánt-
csonttoronyba menekülõ alkotó férfi 

rideg és hierarchikusan megkonstruált
képét egyszerre teszi semmissé és ne-
vetségessé a szó szoros értelmében
„down-to-earth” Jane Austen, aki – bár
azt mondja, hogy „az írás lehetetlennek
tûnik, ha az ember feje báránysültekkel
és rebarbaraadagokkal van tele” – a le-
hetõ legátlagosabb körülmények kö-
zött, az élet rendes menetében hozza
létre az angol irodalom egyik legizgal-
masabb életmûvét.

A levelek Vallasek által válogatott
folyamában ugyanakkor igencsak érdek-
feszítõ végigkövetni azt az érési folya-
matot, amelyet a regények egyébként
önmagukban is képviselnek: az elsõ
szöveg húszéves, borzasztóan szerel-
mes és életteli Jane-je levélrõl levélre
válik egyre ironikusabbá, mélyebbé és
szikárabbá. Az utolsó levelekben már
egy alaposan megbetegedett, békés és
bölcs, de semmiképpen nem megkese-
redett Jane-t látunk viszont, aki a tõle
megszokott pontossággal és szorgalom-
mal számol be a dolgok állásáról. Pár
utolsó levél arról tanúskodik, hogy a
végsõ leépülés elõtt visszanyeri erejét,
és meggyógyulni látszik, majd ezeket 
a szövegeket csend követi: a kötet Cas-
sandra két levelével zárul, amelyben 
a csintalan és kedvenc Fanny unokahú-
guknak ad hírt a halálesetrõl. Elhallgat
Jane Austen, és megszólal az eleddig
néma címzett, Cassandra, aki engedel-
mes részletességgel írja le az író utolsó
óráit és elhalálozását. Az a szenvtelen
hangnem és nyers precizitás, amivel a
testvére haláláról, illetve magáról a ha-
lottról ír, pontosan beletalál a könyvbõl
felsejlõ Jane Austen-i világba, ahol a dol-
gok egyszerre mutatkoznak rendkívül
egyszerûnek és magától értetõdõnek,
de ahol a látszólagos könnyedség tulaj-
donképpen a kimondhatatlan mélység
tünete, annak a felismerése, hogy az
igazán lényeges dolgok a sorok között
maradnak, a boríték lezárása után, be-
lerekedve a levélíróba, akárcsak a toll-
ba száradt tinta.

A Jane Austen levelei gyönyörûen
felvázolt, részletesen megfestett és
igencsak élethû portré a címszereplõ-
rõl, amelyet azonban az utolsó pilla- téka
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natban összemaszatolt a festõ. A könyv
olvasása során megismerjük nemcsak
magát az írót, de egész családját és szo-
rosabb baráti körét is, és bár nem
könnyû tájékozódni a nevek és történé-
sek rengetegében, mégis nagyon sok
mindent megtudunk az íróról. A sûrû
információadagolás és rengeteg részlet
közepette azonban ahogy fel-felbuk-
kan, úgy mindegyre el is tûnik ez az
austeni arc: a megismerhetetlenség, az
elrejtettség, a lényegi dolgok artikulál-
hatatlansága pregnánsan rajzolódik ki
a levelekbõl. A kötet vége felé több
hosszú levélben ad tanácsot Austen az
írói szárnyait bontogató Anne unoka-

húgnak. Hihetetlen természetességgel
javít, kommentál és tesz kritikai meg-
jegyzéseket, és ezekbõl a részekbõl egy-
értelmûen kiderül, hogy milyen hatal-
mas tudással és tehetséggel rendelke-
zik az írásról. A hangvétel ugyanakkor
ugyanolyan humoros és letisztult, mint
bármelyik másik levelében, mintha a
rebarbaraadagok számolása és egy re-
gényszereplõ megalkotása ugyanaz a
dolog volna. Ha tetszik, itt rejtõzik Jane
Austen géniusza, abban, ahogyan sem
írói tevékenységéhez, sem pedig alko-
tói létezéséhez nem rendel kiváltságo-
kat vagy privilégiumokat: végzi a dol-
gát, mint mindenki más ezen a világon.
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EVELIN WETTER: OBJEKT,
ÜBERLIEFERUNG UND NARRATIV 
Spätmittelalterliche Goldschmiedekunst 
im historischen Königreich Ungarn 
[Tárgy, átörökítés és narratíva. Késõ középkori
ötvösmûvészet a történelmi Magyarországon]

A németül Denkmalerbe, franciául
patrimoine monumental, angolul monu-
mental heritage megnevezésû mûem-
lékörökség fogalom a különleges eszmei
jelentõségû mûemlékek együttesére 
vonatkozik, mely azonban nem korláto-
zódik egyszerûen a ténylegesen fenn-
maradt tárgyakra. Egy mûnek ebbe a ki-
zárólagos csoportba való felvétele sok-
kal inkább azt feltételezi, hogy kiindu-
lópontja vagy projekciós felülete legyen
a mûvészettörténet által folytatott vagy
támogatott, különbözõ szándékú vagy
színezetû diskurzusoknak. 

Ezeknek a történelmi Magyarország
ötvöstárgyait illetõ s azokat a mai napig
kísérõ diskurzusoknak a komplexitását
aligha lehet felülmúlni. Egyrészt a ki-
rályságnak a török háborúk nyomán be-
következett felbomlása óriási vesztesé-

geket és a gyûjtemények jelentõs el-
mozdítását eredményezte. Másrészt a
kifejezetten soknemzetiségû és multi-
konfesszionális népesség a tárgyakhoz
való viszonyulásnak meghatározó té-
nyezõjévé vált. Az ebbõl adódó diffe-
renciált hozzáállás a tárgyakon végzett
beavatkozásokban és a kísérõ diskurzu-
sokban egyaránt megnyilvánul. Ezenkí-
vül a középkori ötvösmunkák, fõként 
a közép-európai mûvészettörténet-írás
alapításának és intézményesítésének
korszakában, egyéb mûtárgy-kategóri-
ákhoz hasonlóan politikai érdekek által
gerjesztett viták tárgyává váltak. Külö-
nösen a jelzés nélküli, az ötvösjegyet 
és a város jelvényét sem viselõ ötvös-
munkák kerültek e nemzeti színezetû
viták középpontjába, amelyeket a felek
saját céljaiknak megfelelõen aknáztak
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