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Konferencia Junior szekciójának 

tanulmánykötete, szerk. H oványi M árton

Ez a sokszerzős tanulmánykötet A z  Újraírások Nem zetközi Konferencia Junior szek
ciójának tanulmányköteteként nevezi meg magát, ami világosan jelzi, hogy az itt egy- 
begyűjtött írásokat elsősorban szerzőik generációs együvé tartozása fűzi össze. 
Ebben a tekintetben a kötet egyfajta reprezentációs igénnyel lép föl: természete
sen sehol nem állítja, hogy az irodalomtudomány legifjabb generációjának egészét 
képviseli, ám mégis azt sugallja, hogy ennek az új nemzedéknek egyfajta lenyoma
tát, szeletét mutatja meg. (A pontosság kedvéért: a szerzők 1980 és 1987 között 
születtek, a kötet megjelenésekor túlnyomó többségük az ELTE B T K  hallgatója 
vagy doktorandusza volt, kiegészülve a PPKE és az SZ TE egy-egy hallgatójával.) 
Szávaijános előszava megerősíti ezt a sejtést, s egyben a kötet címét is magyarázza, 
amikor az új nemzedék felkészültségének bizonyítékaként mutatja be a művet, azt 
hangsúlyozva, hogy remélhetőleg „oroszlánkörmök” mutogatásáról van itt szó. 
A cím és az előszó -  különösen annak utolsó mondata: ,,[a] szakma eleven, az után
pótlás biztosítva” (9.) -  azonban bizonyos túlzott várakozásokat is kelthet az olva
sóban, valamint felszínre hozhat a tudomány történetiségére vonatkozó dilem
mákat is. A tudomány szüksége az állandó „vérfrissítésre” jelezheti a folytonosság 
igényét (a tudomány temporális létmódját a kumuláció, a gyarapodás képzetével 
téve leírhatóvá), miközben az újonnan színre lépő nemzedéktől gyakran elváiják 
azt is, hogy korábban nem ismert vagy háttérbe szorult vizsgálati szempontokkal, 
módszerekkel, kérdésekkel járuljon hozzá a tudomány megújulásához: ez utóbbi 
esetben a (persze még mindig fejlődéselvű) hangsúly nem a mennyiségi gyarapo
dásra, hanem az innovatív készségre esik. Megítélésem szerint ez utóbbi szempont 
felől olvasva a kötet egésze némi csalódást okozhat. Miközben tartalmaz színvo
nalas és érdekes tanulmányokat, ezek többsége kevés módszertani meglepetést, 
csekély szemléleti újszerűséget tartogat az elmúlt néhány évtized hazai irodalom
tudományában tájékozott olvasónak. Vagyis a kötet annyiban bizonyára nem „nó
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vum”, hogy nem dokumentálja az irodalommal kapcsolatos érdeklődés nemze
déki változásait (melyek egy részéről pedig más forrásokból biztosan meggyőződ
hetünk). A kötet legjobban sikerült írásai ugyanakkor jó l demonstrálják, hogy az 
újszerűség hiányának fölhánytorgatása nem feltétlenül értékítélet, mivel a tudo
mány története sem írható le teljesen vonalszerű jelenségként. A nagy hagyo
mányra visszavezethető történeti filológiától a hermeneutikán át a posztstruktu
ralista poétikáig számos tudományos forrásból táplálkoznak a kötet tanulmányai, 
de nemigen található itt olyan jelentős inspiráció, amely ne lett volna hozzáférhető 
mintegy másfél évtizeddel ezelőtt, a recenzens egyetemista korában. Szávaijános 
előszavában utal a szerzők elméleti felkészültségére, s az általa a leggyakrabban 
hivatkozott elméleti kútfőkről adott jegyzék megerősíti ennek a folytonosságnak 
a sejtelmét.

Ugyancsak eligazít az előszó a tanulmányok tematikai eloszlását illetően. Nem 
meglepő, hogy a fiatal szerzők a kortárs és általában a modern magyar irodalom 
alkotásaival foglalkoznak a legszívesebben, néhányan (modern) világirodalmi té
mákról írtak — ezek között van magyar—francia összehasonlító regényelemzés, va
lamint egy rövid áttekintés egy világirodalmi toposz lehetséges kontextusairól —, 
s még ennél is kevesebben nyúltak a klasszikus és a régi magyar irodalomhoz. 
Talán ez a tematikai aránytalanság az oka, hogy a szerkesztő nem kísérelte meg 
blokkokra vagy szekciókra osztani, témájuk szerint csoportosítani a szövegeket; 
a tanulmányok a legegyszerűbb elv szerint, szerzőik nevének betűrendjében kö
vetik egymást, mely szerkesztői megoldás azonban egyszersmind ki is emeli, sőt 
talán túl is hangsúlyozza, a tanulmányok heterogenitását.

A konferencia címe és Szávaijános előszava arra figyelmeztet, hogy a dolgo
zatokat az „újraírás” vezérfogalma mentén kellene összeolvasnunk. Noha kétség
telenül tágasan értelmezhető fogalomról van szó, azért mutatkoznak bizonyos 
kiemelhető tendenciák a tanulmányok között. Mindenekelőtt itt is érdemes meg
jegyezni, hogy a téma elvben lehetőséget teremtett volna az irodalom- és a tágab- 
ban vett kultúratudomány legújabb, „legfiatalosabb” trendjeinek érvényesítésére, 
melyeknek csak elvétve láthatók nyomai a kötetben: zgender szempontját Antal 
Nikolett és Mészáros Zsolt dolgozata érvényesíti, a medialitásét pedig Hermann 
Veronikáé. Nem  mutatkoznak látványos nyomai az irodalmat a politika vagy az 
etika erőterében újraértelmező elméleti irányzatoknak, a népszerű kultúrára irá
nyuló érdeklődésnek vagy a vizuális és elektronikus médiumok térnyerésének
— melyek mind-mind izgalmas összefüggésekre világíthattak volna rá az újraírás 
átfogó témája kapcsán. Ezt persze nem volna méltányos sem a szerzők, sem a szer
kesztők szemére vetni, hiszen itt nem egy tudatosan megtervezett kutatási prog
ram végeredményéről, hanem fiatal, pályakezdő kutatók lazán egymás mellé he
lyezett írásairól van szó.
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A „kultúratudományos” érdeklődés annyiban mégiscsak látványos nyomot 
hagy a dolgozatok többségén, hogy az újraírás tárgyaként leggyakrabban m íto
szok, kultúrtörténeti toposzok, illetve vallási motívumok szerepelnek. A már 
említett Mészáros Zsolt Éva alakjának újraolvasását figyeli meg W ohl Stefánia 
írásaiban, Smid R óbert enigmatikusan tömör dolgozata a kulturális mítoszok 
lebontását és áthangolását Nádas Péter Egy családregény vége című regényében, 
Pfeiffer Tamás István antik mítoszok újraírásait vizsgálja az Utas és holdvilágban, 
a kötet szerkesztője, Hoványi Márton a katolikus Mária-kép visszhangjait keresi 
az Édes Annában, de természetesen idesorolható Vásári Melinda dolgozata M é
szöly Miklós Sántítsanak biblikus kontextusáról, Somogyi Katalin Schein Gábor- 
elemzése (melyben a zsidó szakrális történelemfelfogás ütközik a soá tapasztalatá
nak irodalmi feldolgozásával), sőt Gaboiják Ádám Darvasi-értelmezése is, mely 
kifejezetten krisztológiai motívumokból építkező novellákat elemez. Ha úgy tet
szik, itt újfent a kulturális hagyomány elevenségének, folytatólagosságának és 
bizonyos egységének a bizonyítékával találkozunk, ami ugyanakkor arra is rá
mutathat, hogy a „kulturális fordulat” — az ELTE B T K -n  működő szakirányos 
program elnevezésével összhangban — az itt felvonuló kutatók számára többnyire 
inkább művelődéstudományi hangsúlyeltolódást jelent, mint a kritikai kultúrakutatás 
töredezettebb, politikusabb és az irodalomértelmezés hermeneutikai hagyomá
nyával ellentmondásosabb viszonyban lévő irányultságát (a dőlt betűvel szedett 
két elnevezés egyaránt a Cultural Studies magyar fordítása, melyek azonban való
ban gyökeresen eltérő szemléletű átsajátítást jelentenek).

Az egyes tanulmányok természetesen nem egyforma felkészültségről, átgon
doltságról és íráskészségről tanúskodnak — persze a tematikus különbségek bizo
nyos dolgozatokat eleve nehezen összehasonlíthatóvá tesznek. Kevés olyan írás 
van, amellyel kapcsolatban alapvető kifogások hozhatók fel. Ezek közé tartozik 
Steinmacher Kornélia rövidke szövege, mely a Ló és lovas alakja a barlangrajzoktól 
a kísértethistóriákig címet viseli, s mely inkább toposztörténeti vázlat. Ez a szöveg 
nem annyira az újraírás intertextuális, hanem az ábrázolás mimetikus szempontját 
helyezi a középpontba, s a szövegválogatás is meglehetősen esetlegesnek látszik, 
továbbá az összehasonlító távlat ellenére a szerző csak magyar nyelvű forrásokat 
idéz. Ugyanez az egyik fő gond Antal Nikolett tanulmányával, mely Dosztojevsz
kij, Tolsztoj és Moravia egy-egy elbeszélő szövegét hasonlítja össze -  magyar 
fordításuk alapján. Az összevetés -  talán ezzel összefüggésben(?) -  azonban telje
sen tematikus marad, amennyiben a traumaelméleti, valamint feminista elméle
teknek a szövegekkel való megfeleltetésére épül („nemcsak A z  unalomban téte
lezem ezt az elméletet, hanem a másik két vizsgált regényben is” — 18.). Pfeiffer 
Tamás István értekezése Szerb Antal regényéről szintén meglehetősen naivnak 
mondható, a cselekmény részletes ismertetésére épül, és a Kerényi-féle mítosz
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fogalmat többé-kevésbé kritikátlanul olvassa rá a regényre. Itt (is) kifogásolható 
a hiányos szakirodalmi tájékozódás: még Northrop Frye és Hans Blumenberg 
neve sem szerepel a hivatkozások között. Mítosz és irodalom viszonyában éppen 
az újraírás technikai-retorikai kérdése marad a legfeldolgozatlanabb, ami miatt a 
dolgozat súlyos hiányérzetet hagy maga után. Jó  és releváns ötlet a Hogyan halt 
meg Ulpins Tamás? című novellának a regénnyel való összeolvasása, de hangsú
lyosabban szövegként kellene bánni a művekkel ahhoz, hogy az újraírásról bármi 
érdemlegeset tudjunk meg. Összehasonlító távlatú Szentpály M iklós elemzése 
Németh László és Mauriac regényeiről, itt azonban ugyancsak felróható, hogy 
a szerzők világképének, rekonstruált gondolatvilágának ismertetése sok pon
ton a művek értelmezésének helyébe lép. A dolgozat végén találkozunk először 
az elbeszélés technikájának, a művek felépítettségének problémájával, s itt is rövi
den, tulajdonképpen a szövegek idézése nélkül számol be a dolgozat az alapvető 
jellegzetességekről. Ahol idéz, ott is a szereplők megfogalmazta eszméket, nem 
pedig az elbeszélés nyelvi felépítését, rétegzettségét emeli ki.

A legtöbb dolgozatban azért ennél komplexebb irodalomfelfogással és interp
retációs módszertannal találkozunk. Az egyetlen „régi magyaros” tanulmány 
(amely szinte magától értetődően komparatisztikai is) mindjárt az egyik legkivá
lóbb. Förköli Gábor Pázmány Péter Kalauzanak egyes intertextuális előzményeit 
vizsgálja, érzékelhető természetességgel tájékozódva a több nyelven idézett szak
irodalomban. (Filológiai érveinek tényleges precizitását nem tudom megítélni.) 
A „természetes teológia” kérdése olyan keretet teremt, amely nemcsak az újraírás 
fogalmi kontextusában lehet érdekes, hanem a szellemtudományos és irodalom
történeti hagyomány aktualizálhatóságának, jelenkori érvényességének kérdését 
is felveti: ezt főként az ökokritikára és a Blumenbergre eső hivatkozások támaszt
ják  alá. A dolgozat talán kevésbé lenne látványosan elszigetelt a jobbára a modern 
és kortárs irodalmat tárgyazó írások között, ha ez a vonal (a világ olvashatóságára, 
a természet elevenségére és megszólaltathatóságára vonatkozó érvek) hangsúlyo
sabb lenne, de ezt aligha lehet a szerző hibájának betudni.

Mészáros Zsolt a kevéssé ismert W ohl Stefánia írásaiban vizsgálja az Eva-m o- 
tívum újraírásait, s az irodalmi szövegeket elsősorban kultúrtörténeti összefüggé
sekbe helyezi: a nőmozgalom kibontakozását a modernitás narratívájaként olvassa, 
s ebbe igyekszik beleilleszteni szerzőjének írásait. Ez a történeti keret — mint ál
talában az efféle narratívák esetében -  mellékessé teszi a szövegek esztétikai vagy 
irodalmi relevanciájának kérdését. Itt elmondható, hogy a kultúrtörténeti meg
figyelések az Eva-motívum tágabb kontextusáról érdekesebbek, mint a W ohl- 
szövegek olvasatából elvont — többnyire tematikus vagy lélektani — megfigyelések.

Hoványi Márton Édes *-4ww<i-elemzése kétségtelenül újszerű összefüggésekbe 
helyezi Kosztolányi mostanság is gyakran értelmezett, nagyszerű regényét. Szá
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momra eléggé meggyőző módon azonosítja a szövegben azokat a helyeket, ame
lyek a katolikus liturgiával és a Mária-kultusszal hozzák kapcsolatba a címszereplő 
megjelenítését. A „diszkurzív poétika” és a vallásos megközelítés összekapcsoló
dása azonban bizonyos dogmatikusságot kölcsönöz az elemzésnek, ami több moz
zanatban is tetten érhető. Egyrészt a bahtyini ,,dialogikusság” túlértelmezésében, 
amit arra használ, hogy eltekintsen a narráció rétegzettségétől, az elbeszélői funk
ciók összevetésétől; másrészt egy lábjegyzetben, melyben az iróniát „mindig má
sodlagos beszédmódként” nevezi meg (148.); harmadrészt pedig abban, hogy csak 
a dolgozat zárlatában tér ki arra a „véglegesen fölszámolfhatatlan]” (170.) feszült
ségre, amely a kultikus Anna-olvasat és az Anna elkövette bűn között áll fönn. 
Mindeme problémák ellenére a kötet egyik legizgalmasabb — mivel gondolatgaz
dag, s ennek következtében továbbgondolásra, vitára késztető — értelmezéséről 
van szó.

A kortárs irodalommal foglalkozó tanulmányok többsége érdekes és releváns 
kérdéseket vet föl, s az esetenként megfogalmazható bírálat élét többnyire tom 
pítja az a belátás, hogy a pályakezdő szerzők többsége még szinte törvényszerűen 
nem rendelkezik olyan elméleti vagy irodalomtörténeti látószöggel, amely az 
elemzések további reflexióját, a konklúziók kiteljesztését lehetővé tette volna. 
Hermann Veronika tanulmánya Térey János Nibelung-Iakóparkjának „posztmo- 
dern” olvasására tesz javaslatot. A szöveg megítélésem szerint ott működik a leg
jobban, ahol egyes szövegrészekben közelről vizsgálja a Térey-féle idézettechnikát, 
a kulturális örökség esztétikai „újrahasznosításának” poétikai eljárásait. A tágabb 
kulturális-történeti kontextus meggyőző felvázolása, javasolt olvasásmódjának 
teoretikus reflexiója viszont mintha még meghaladná a dolgozatíró erejét. Izsák 
Gábor tanulmányában is ehhez hasonló kettősséget vélek látni. Tandori Dezső 
sakkverseinek elemzésében, a recepciótörténeti jelentésazonosítások kritikájá
ban sok elemzői kreativitás mutatkozik meg, valamint értelmesnek látszik az a tö
rekvés is, hogy a költő első két kötete közötti folytonosságra hegyezze ki az érte
kezést. Talán látványosabb eredményt érhetett volna el akkor, ha már a dolgozat 
nyitányában pontosabban (és szűkebben) határozza meg célkitűzéseit, mivel a szé
lesebb távlatú irodalomtörténeti kiszólások (például Esterházy és Nádas nagyre
gényeinek egészen váratlan előbukkanása, a posztmodernre vonatkozó általános 
és — a zárlatban beismert módon — vázlatos megjegyzések) nem teremtenek m in
den tekintetben releváns kontextust a sakkversek allegorikus értelmezéslehető- 
ségeinek (Krisztus és/vagy Hamlet?) problematizálásához.

Gaboiják Ádám dolgozata két Darvasi-novella kapcsán értekezik az intertex- 
tualitásról. A novellák motivikus elemzése azt bizonyítja, hogy a keresztény m i- 
tologémák (megfeszítés, feltámadás) újraírása nem a szövegek jelentésének meg
gyökereztetésére szolgál valamilyen tradicionálisan adott talajon, hanem éppen
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e tradíciók poétikai újraértelmezésére. E megfigyelések azonban tulajdonképpen 
megerősítik a Bónus Tibortól hosszasan idézett jellemzést Darvasi prózájáról, 
vagyis az itt közölt elemzés inkább részmegfigyeléseiben hoz újdonságot (mint 
ahogy az intertextualitás és az újraírás fogalmainak összevetése is meglehetősen 
evidensnek mondható tanulságokra jut). Smid R óbert szövege az Egy családregény 
vége pszichoanalitikus olvasatából indul ki, s ezen keresztül tesz kísérletet a kultu
rális és irodalmi tradíció berekesztődésének, illetve továbbításának elemzésére. 
A rövid teijedelem ellenére a felvetett problémákat viszonylag komplexen tárgyalja, 
amitől persze a szöveg meglehetősen sűrű és kissé kriptikus lesz.

Somogyi Katalin Schein Gábor Mordecháj könyve című kisregényében vizs
gálja a kulturális emlékezet problémáit, a történelem, konkrétan a holokauszt el- 
beszélhetőségének etikai és narratológiai dilemmáit. Noha érzek némi bizonyta
lanságot azzal kapcsolatban, hogy az elemző mennyire tud egyensúlyt teremteni 
az irodalmi mű egyediségének rekonstrukciója és az általánosítható elbeszélései - 
méleti megfigyelések között, ez a dolgozat mégis mindenképpen a legvilágosab
ban végigvitt gondolatmenetek közé tartozik a kötetben. Vásári Melinda Mészöly- 
elemzésének legérdekesebb kérdése az a dolgozat zárlatában fölvetett dilemma, 
hogy a Saiilns olvasata mennyiben hat vissza a kapcsolódó bibliai szöveghelyek 
olvasására, vagy -  a tanulmány fogalomhasználatával -  felfogható-e a Biblia a M é- 
szöly-regény ,,poszttextusának” is (például abban az értelemben, hogy Mészöly 
Pál előtörténetét íija  meg). Ez a kérdés további szerteágazó vizsgálatokra is m ó
dot adhatna, s talán jelképesnek is tekinthető, hogy a betűrend véletlenjének kö
szönhetően ez a tovább nem követett felvetés került a kötet legvégére. Vásári nem 
hivatkozik Térey Pauhisíra, ám a Pál-motívum világosan jelzi például az ő dolgo
zata és Hermann Veronikáé közötti lehetséges kapcsolatokat, mint ahogy a tra
díció „vakfoltjainak”, üres helyeinek imaginatív kitöltése további vizsgálódási 
lehetőségeket is megnyithat (elsőre A Mester és Margarita yat eszembe mint kézen
fekvő összehasonlítási pólus).

A kötet két germanisztikai tanulmánya megítélésem szerint a színvonalasab
bak közé tartozik. Borsik M iklós Thomas Bernhard Járás című kisregényének 
elemzését nyújtja, s a gondolatmenet némiképp esszéisztikusan, helyenként csa
pongó módon, máskor viszont szillogisztikusan formalizált logikával próbálja 
követni az elbeszélés paradoxonjait. Ebből a csapongásból következnek a szöveg 
erényei és bizonyos hibái is: utóbbiak közé tartozik az (egyébként a kötet számos 
tanulmányáról elmondható vonás), hogy a szöveghez „kívülről”, nem az elem
zett szöveg közeli ismerete felől közelítő olvasó számára bizonyos összefüggések 
hozzáférhetetlenek maradnak. Ugyanakkor ez a csapongás itt azt a benyomást 
kelti, hogy mindez a tárgyalt probléma mély meggondolásából származik, és al
kalmat kínál a Bernhard-szöveg szélesebb irodalmi kontextualizálására is. Borsik
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egyébként helyenként rendkívül hosszan idéz Bernhardtól, ami nem mondha
tó el Iványi-Szabó R ita  és az ó főhőse, Hofmannsthal viszonyáról. Iványi-Szabó 
ugyanis kijelenti, hogy „Hofmannsthal nem idéz” (175.), cserébe viszont ő maga 
sem idéz Hofmannsthal elbeszéléseiből. Ha fönt Szentpály M iklós dolgozata 
kapcsán ezt szóvá tettem, itt is meg kell jegyeznem, hogy ez legalábbis különös 
egy elemző dolgozatnál. Ennek ellenére ez az írás képes olyan módon tárgyalni 
a Hofmannsthal-szövegek és az Ezeregyéjszaka meséi közötti intertextuális össze
függéseket, hogy az olvasó hajlamos elhinni: itt nem az olvasás „megspórolásá
ról” van szó, inkább arról, hogy a szerző talán valamilyen teijedelmi-ökonómiai 
megfontolásból csupán olvasatának végkövetkeztetéseit közli az olvasóval. Külö
nösen megkapó ebben a tanulmányban a hagyomány és a katakrézis párhuzamá
ra vonatkozó fejtegetés, mely szerint a hagyomány soha nem áll rendelkezésre 
a maga „szó szerinti” alakjában, hanem mindig a hozzáfordulásban teremtődik 
meg, vagyis ennek megfelelően „mindig távollétében, hiányában jelenik  csak 
meg.” (186.) Olyan elméleti összefüggés fogalmazódik itt meg, amely más elem
zések számára is termékeny szempontként adódhatott volna, ha lehetőség nyílt 
volna az írások szorosabb összehangolására.

Mivel a kötet hangsúlyozottan a „junior” irodalomtudomány kontextusában 
helyezi el magát, így az írásokat legalább kétféle megközelítésben lehet olvasni: 
egyrészt mint kész értekezéseket, az egyes szövegek vagy problémák szakmai fel
dolgozásához való hozzájárulásokat. A kötet némely darabja ebben a szigorúbb 
mezőnyben is megállja a helyét. Ugyanakkor mindvégig szem előtt kell tartani 
a szövegek „ígéretjellegét”, szerzőik későbbi, még meg nem valósult teljesítmé
nyére való lehetséges utalásaikat. Ez utóbbi tekintetben a kötet még több figye
lemre méltó ötletet, észrevételt tartalmaz. Azt azonban érdemes elismételni, hogy 
a tanulmánykötet legtöbb pozitívuma az irodalomértelmezés mára már bevettnek 
mondható belátásainak alkalmazásából, jó l működő eljárásaihoz való szakszerű 
kapcsolódásból származik, nem pedig saját, akár nemzedékinek is mondható 
irányzati érdekeltségből vagy a legújabb módszerek, tudományos vagy irodalmi 
tendenciák képviseletéből — akár a tanítómesterekkel szemben. Ez semmit sem 
vesz el az írások értékéből, legfeljebb a generációs logika érvényesítésének korlá- 
taira világíthat rá.

(EötvösJózsef Collegium, Budapest, 2009.)
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