
Fráter Zoltán: Hagyomány, 
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Fráter Zoltánról elmondható, hogy ízig-vérig irodalmár -  foglalkozik irodalom
tudománnyal, oktat, folyóiratot szerkeszt és hatékonyan mentorál (jelenleg például 
az Apokrif egyetemi lap spiritus rectoraként), textológiai és filológiai munkát végez 
(kiadatlan szövegeket rendez sajtó alá), színműveket és kisprózát ír, valamint a tu
dományos ismeretközvetítés gyakorlatát is fontosnak tartja. Nagyon nagy szükség 
van az efféle sokoldalú és termékeny, nyitott szemléletű literátorokra a kulturális 
közéletben és a szakmában egyaránt. Új könyvében ugyanakkor mintha ez a soksze
rűség okozna olyan eldöntetlenségeket is, melyek nem minden tekintetben válnak 
a kötet javára.

A Hagyomány, hatás, iszony (a fülszöveg terminusait követve) „tanulmányai és 
esszéi" mind tematikus, mind retorikai szempontból viszonylag heterogén szövegkor
puszba rendeződnek, ám természetesen vannak összetartó elemek -  ezek legfőbbike 
az, hogy a tárgyalt szerzők nagyobb része valamiképpen a Nyugat folyóirat köréhez 
tartozik. A Babits Mihály, Krúdy Gyula és Weöres Sándor életművét tárgyaló írások 
külön blokkokba szerveződnek, A  Nyugat körül címet viselő szekció pedig vegyesen 
közöl dolgozatokat például Osvát Ernő, Ady Endre, Karinthy Frigyes munkásságá
ról. A heterogenitás ugyanakkor hatványozottabban megmutatkozik a különféle írá
sok nyelvhasználati, szemléleti, terjedelmi viszonyait illetően -  a hosszabb, értekező 
jellegű szövegektől kezdve a rövid ismeretterjesztő cikkeken át a személyes, lírai esz- 
székig terjed a spektrum. Emiatt én személy szerint erősen hiányolom a kötet végéről 
az írások eredeti megjelenési helyének gyűjteményét -  más olvasói érdekeltséggel és 
szakmai elvárással közelítek egy a Tiszatájban megjelent, tudományos igényű tanul
mányhoz (Istenek a Babits-lírában) és egy olyan rövid, nehezen megfogható státusú szö
veghez, mint az eredetileg a Nyugat Ma hasábjain olvasható, A másik Ady című írás. 
Az, hogy jelen kötetben egymás társaságában találhatóak ennyire különböző igényű 
művek, akkor is zavart kelt, ha a szerző rendszeresen önreflexív alakzatokkal szán
dékszik orientálni az elvárásainkat. Utóbb említett szövegben például az alábbiakat 
olvashatjuk: „Ez a rövidke írás nélkülözi a szaktanulmány körültekintő hivatkozá
sait, »korszerű« szóhasználatát. Sokkal inkább nagyvonalú, vázlatos elmélkedés, ötle
teket, megfigyeléseket felvető, laza gondolatkísérlet igyekszik lenni, amolyan régimódi 
esszé." (45.) Először is megjegyzem, hogy nem csak ez esetben hiányzik a körültekintő 
hivatkozásrendszer, s bár ez a legtöbb helyen nem okoz igazán nehézséget, a 172. ol
dalon például kifejezetten hasznos lett volna pontosan jelezni, mely Török Gábor- 
írásból származik az idézet. A másik Ady azonban nem a hivatkozások vagy a „szó- 
használat" miatt problematikus szöveg, hanem mert a gondolatkísérlet maga tűnik
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némiképp hevenyészettnek -  az intuitív premisszák igazolhatósága is kétséges, ameny- 
nyiben abból indul ki egyszerűen, hogy „Ady ma nem »trendi«" (45.), amely megálla
pítás bizonnyal legalábbis árnyalásra szorul. Szó esik „fanyalgó Ady-ismerő"-ről, egy 
olyan fiktív mai Ady-olvasó képét rajzolva fel, amely saját tapasztalataim szerint nehe
zen állja meg a helyét akkor, amikor Adyról legalább annyi újraolvasó tanulmány, kö
tetjelent meg az utóbbi évtizedben, mint bármely más Nyugatos szerzőről (így szak
mai szempontból feltétlenül az érdeklődés homlokterében áll), s például a produktív 
recepció is azt igazolja, hogy a kortárs líra sem idegenkedik túlzottan az Ady-életmű- 
től. (Fráter maga írja, hogy Ady közéleti költeményeinek egy része manapság egyre 
aktuálisabb -  tegyük hozzá, ki is használják ezt a publicisztikai aktualitást a különféle 
ideológiák. Az eljárás igencsak kétséges, de a népszerűség vitathatatlan.) Az ugyan
akkor jogos, bár nem különösképpen újszerű felvetése az esszének, hogy a mai Ady- 
olvasónak többféle ellenállással kell megküzdenie, s hogy sokkal színesebb, árnyaltabb 
ez a líra, mint azt az irodalomtörténeti szocializációnk során elsajátíthattuk.

Ám a fönt idézetthez hasonló, az esszészerűségre vonatkozó önreflexív kitételek 
természetszerűleg nem képesek legitimálni a gondolatkísérletek esetleges anomáliáit 
vagy a szakmai szempontból problémásnak tetsző fogásokat. Ezúttal részletesebben 
csak egy írás kapcsán mutatom be, mire is gondolok. A Kimondatlan mondatok Babits 
és Jó z se f Attila verseiben című, „kísérlet, azaz esszé" műfajú szövegben például az 
alábbiakat olvashatjuk: „Tisztában vagyok azzal, hogy megközelítési módom megle
hetősen ingatag, bizonytalan szempontokra épít, nagyvonalúan mellőzve a szóba jö 
hető elméleti irányzatok tételeit." (160.) Homályban hagyja azt, hogy pontosan mely 
irányzatok jöhetnek szóba, és mely tételeket mellőz, azt állítja, hogy számára „leg
fontosabb maga a költői szöveg", annak állításait, elhallgatásait, félreérthetőségét, 
helyenkénti zavarosságát vizsgálja, és ez alapján igyekszik levonni következtetéseit. 
Nem jelenthetjük ki, hogy ez a bejelentett módszertan önmagában mentes lenne teo
retikus belátásoktól, de az értelmezés folyamatában a későbbiekben támaszkodik az 
életrajz kontextusára, összehasonlító szövegvizsgálatokat végez (rájátszásokat, pár
huzamokat mutat ki Babits és József Attila művei között), utal a szerzői intenció lehe
tőségére, a (termékeny) „félreolvasás" kifejezés használata (itt és a 130. oldalon) pedig 
dekonstrukciós elméleti hátteret is sejtet. Az értelmezői metódus nagyvonalúsága 
tehát inkább abban mutatkozik meg, hogy (nem reflektált módon) különféle (eseten
ként egymással ellentétesnek tűnő) elméleti előfeltevésekkel is dolgozik egyszerre. 
(Lehetséges, hogy a „mellőzés" erre utalt.) Nem egyszerű belátni azt sem, miért hasz
nos megkockáztatni olyan kijelentést, melyet az értekező maga is úgy vezet fel, mint 
„nem is csak szakszerűtlenül vakmerő, sokkal inkább bárdolatlan kijelentés"-t (166.)
-  s mégis leírja a maga által megkérdőjelezett érvényű értelmezési lehetőséget. Az 
merül fel bennem, hogy egyszerű retorikai fogásról (captatio benevolentiae) volna első
sorban szó, implikálva azt is, hogy az esszéműfaj van annyira rugalmas, hogy mindezt 
elbírja. Lehetséges, hogy elbírja, ám ha így is van, vélhetően nem az apologetikus, il
letve önkicsinyítő retorikai eszközök okán, az írás -  általam fölfedezni vélt -  prob
lémái ugyanis nem a vállaltan ingatag teoretikus alapokkal vannak összefüggésben. 
Hanem éppenséggel magával a költői szöveg működésmódjával, amennyiben rendkívül
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nehezen igazolható interpretációs eljárás az, hogy az Esti kérdés és az Altató egy-egy 
hasonló tartalmú szövegrészéről (a Babits-vers első szakasza, illetve a „dunna alatt al
szik a rét" sor) azt állítja Fráter, hogy József Attila „egy sorban tömöríti" azt, amit 
Babits „néhány sorban részletezően kibont". (161.) E megállapításnak inkább csak va
lamiféle bon mot értéket tulajdoníthatunk, semmint releváns észrevételnek minő
síthetnénk, hiszen ahhoz a versekben található szavak (például a bársonytakaró és 
a dunna) denotatív és konnotatív jelentésétől egyaránt szükséges bizonyos mérték
ben megfeledkeznünk. Talán ezzel a tematikus egyszerűsítéssel sem lenne feltétlen 
gond, amennyiben valamilyen hipotetikus kiindulópontként kezelnénk, és az esszé 
bővebb magyarázatban fejtené ki a két vers kapcsolatát -  ez azonban sajnos elmarad. 
Ehelyett a szerző arra tesz utalást, hogy bár „csábító lehetőség volna ugyanazt a mód
szert követni, ahogyan József Attila elbánt Babitscsal a Tárgyi kritikai tanulmány vers
átirataiban", ezúttal mégsem ezt várhatjuk, hiszen erre „még elismert költőnek sem 
volna parnasszusi engedélye, hát még egy gyarló esszéistának". (161.) Ismét felesle
gesnek (és érthetetlennek) érzem az önlefokozó minősítést, amennyiben mégiscsak 
megtörténik a József Attila-i módszer alkalmazása: Fráter Zoltán igenis tesz konkrét 
javaslatokat a versszövegek más (jobb) verziójának létrehozására. Mindezek mellett 
a kelleténél talán csapongóbb vonalvezetésű írás azonban bír a jó  esszé azon tulaj
donságával, hogy tartalmaz pezsdítő, izgalmas észrevételeket, együttgondolkodásra 
késztet, megdolgoztat. Nagyon szellemes például a Magad emésztő. . .  anagrammati- 
kus elemzése (kár, hogy ez is töredékes marad, nem válik olvasattá), eltöprenghetünk 
a József Attila-versek feltárt következetlenségein, furcsaságain, a végkövetkeztetések pe
dig irodalomtörténeti szempontból is tanulságosak: „A Tárgyi kritikai tanulmány sér
tései nemcsak eltávolították, hanem össze is kötötték a két költőt. Tudatos-tudattalan, 
titkos költői párbeszédük, ösztönök mélyvilágából táplálkozó, kimondatlan versen
gésük szövegszerűen kimutatható, [...] egymással dialógushelyzetbe állítható." (169.)

Fráter Zoltán írásaiban gyakorta érhető tetten az individuálpszichológiai, ese
tenként kifejezetten analitikus érdeklődés, hol Jung, hol Freud vagy éppen Eric Berne 
szellemében. A kötetnyitó nagyobb tanulmány, az Osvát Ernő életterve arra vállal
kozik, hogy az emblematikus szerkesztő „életének jelentését" körvonalazza. Fráter 
Zoltán 1987-ben fontos, a témában alapvető jelentőségű kismonográfiát jelentetett 
meg Osvát Ernő élete és halála címmel, melynek filológiai természetű pontosítása azóta 
is csak egy-egy, az életmű értelmezése szempontjából kevésbé lényeges részletben vált 
szükségessé. Ilyen volt például a születés precíz adatolása, melyet Kosztolánczy Tibor 
el is végzett A fiatal Osvát Ernő című munkájában, s amelyet Fráter Zoltán idéz is az 
Osvát-pályával újonnan számot vető dolgozatában. Érdemes idézni Lengyel Imre 
Zsolt (a Kosztolánczy-kötetről írott) kritikáját, melyben röviden az 1987-es kismo
nográfiát is mérlegre teszi: „Fráter könyve ugyanis egyrészt valóban -  ahogyan ő ma
ga nevezte -  irodalomtörténeti regény volt, melyben két nagy esemény, a Nyugat meg
alapítása és az öngyilkosság képeztek teleologikus csomópontokat, melyeket a szerző 
rendre visszaolvasott a korábbi eseményekre, meglehetősen statikus személyiségkép
zetet hozva létre. Másrészt pedig végtelenül frusztráló olvasmánnyá tette, hogy a té
nyek lelkiismeretes ismertetését nem kísérte újraértékelése a mítosznak, amely alatt
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besüppedni látszott Osvát személyisége: egy egész fejezetnyi zsenikkel szembeni fa- 
fejűség és szeretőkkel szembeni elfogultság után is az volt a konklúzió, hogy lám, 
ilyen a felelős, moralista szerkesztő." (Beszélgetés fákról, Műút, Miskolc, 2012, 162.) 
Az új Osvát-tanulmány -  melyet a szövegelőd nyomán nevezhetünk irodalomtörténeti 
novellának -  olvasható a kismonográfiából kirajzolódó személyiségkép dinamizálá
sára, árnyalására tett kísérletként is; nem felülvizsgálatról, hanem újabb szempon
tok szerinti átgondolásról van szó. Fráter olyan tényezők alapján alkotja meg Osvát 
(balul sikerült házasságig, öngyilkosságig vezető) sorsnarratíváját, mint a gyermek
kori elkényeztetettség, az édesanyához fűződő erős vonzalom, valamint a különféle 
apafigurákkal történő leszámolás. Meglepő volt számomra, hogy a szerző releváns
nak tartja azt a meglehetősen közhelyes módon pszichologizáló (a szigorú kritikusokat 
ma is gyakran vádként érő) értelmezést, mely Osvát Ernő „szerkesztői tevékenysé
gét a ki nem fejlődött írói tehetség zsarnoki jelleméből vezeti le". (13.) Sokkal meg
győzőbb számomra az a későbbi érvelés, mely szerint Osvát előtt olyan szerkesztői 
habitusok álltak példaként, mint például -  az apafiguraként értett -  Kiss Józsefé, s 
kettejük vezetői stílusa, hozzáállása között jól megfigyelhető párhuzamok vannak. 
Ez alapján az osváti zsarnokság nem valamiféle revanstevékenység következménye, 
hanem egy működőképesnek tartott szerkesztői attitűd tudatos követése, kialakítása, 
tökéletesítése. (Természetesen az esszében felajánlott két megközelítés nem zárja ki 
egymást, ám az utóbbi bír nagyobb argumentációs erővel.)

Az Osvát-tanulmány egyik legizgalmasabb része az, amikor érezhetően Fráter 
Zoltán szerkesztői tapasztalata irányítja az értelmezést a Nyugat Ady-száma kap
csán. „A szerkesztő nemcsak a cikkek jóváhagyásával vagy elutasításával, nemcsak 
a mondatok megfogalmazásának alakításával, hanem a közlemények sorrendjével, a 
betűtípus megválasztásával is érvényre juttathatja véleményét." (20.) Ennek szelle
mében elemzi Fráter később a Nyugat 1941-es utolsó számát a kötet egyik legjobb 
írásában (Olvasni, sorok között). Az ismertetésből szépen kirajzolódik, hogy melyek 
nemcsak az adott lapszám, hanem a szűkebb értelemben vett korszak legfőbb szelle
mi dilemmái és művészi problémái is: a közlemények arra keresik a választ, „vajon mi 
az irodalom szerepe, helye egy életveszélyessé váló világban". (87.) A különböző je l
legű cikkek közös nevezőjét jelenti „a halál problematikájának érintése és annak értel
mezése, milyen szerepet tölt, tölthet be az élet megélésében az irodalom". (87.) Illyés 
Gyula esszéje, Radnóti Miklós verse, Szép Ernő jegyzetsora alapján egyaránt kulcs
kérdés a költői szó erejének megmaradása-tovatűnése, az irodalom „túlélési straté
giát" jelentő potenciálja. Fráter Zoltán érzékenyen rekapitulálja a Szép Ernő-próza 
gondolatmenetét egy korabeli helyesírási jelenség (a német nyelvre jellemző mindent 
nagybetűvel írás) mint kortünet kapcsán, a Szép-írás máig igencsak megfontolandó 
passzusát is idézve: „A helyesírási abszurditás tünetként jelzi a gondolkodás mély
rétegeinek ideológiai meghatározottságát. [...] »Mikor a Hazát is meg az Istent is 
kisbetűvel írták, voltak a magyarok legalább oly jó  hazafiak, mint ma, és talán több 
volt a vallás is a lelkekben.« A kisbetűs korszakkal való összevetés már csak azért is 
szíven ütő, mert a mondat a származásuk miatt megalázottak nevében finom ele
ganciával korhol csupán, de éppen ezzel a leheletnyi berzenkedéssel szégyeníti meg
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a fasizmus kiszolgálóit." (84 -85 .) Az adott lapszám összetételének mai távlatból is 
különös jelentőségű eleme az, hogy egymás mellett szerepel Wass Albert, Radnóti 
Miklós, Örley István és Ottlik Géza. Amikor Fráter Zoltán kritikai megjegyzést fűz a 
Wass-elbeszéléshez, bizonnyal az észlelt össze nem illés miatt is teheti ezt meg: „Bár 
a meghalás személyessége vitathatatlan, a novellába rejtett eszmefuttatás mégsem 
teljes. Mindenkire érvényes, általános igazságot mond ki, csak éppen mellőzi a kor
szak egyik égető problémáját, mások életének kioltását, az erőszakos halál kérdését. 
Csupán a felvetéssel -  de azzal valóban -  csatlakozik a közelítő halál köreit vizsgáló 
utolsó szám tematikájához." (88.) A lapszámnak különös mai aktualitást kölcsönző 
érdekessége még Kádár Erzsébet kritikai összegzése Tamási Áron, Wass Albert és 
Nyírő József epikai műveiről: a Nyugat recenzense az első két szerzőt alapvetően mél
tányolja, míg Nyírőt kritikával illeti („a valóság elé olcsó függönyöket von" -  idézi a 
cikket Fráter) -  Wass értékelésében a kortárs bíráló eltér a mai konszenzuális szak
mai állásponttól, mely szerint sem Wass, sem Nyírő munkássága nem éri el Tamási 
Áron műveinek magas esztétikai színvonalát.

A fráteri pszichologizáló narrativa és esszéstílus jellegzetes példájaként hadd idéz
zem Osvát Ernő házasságának tragikussá válásához kapcsolódó eszmefuttatást a kö
tetnyitó esszéből: „Ha valakinek nincs ideje a házasságra, vélhetnénk, nem is lehet 
felelős a boldogtalanságért. A kudarcon azonban a boldogtalanság nyílt vállalása sem 
segít, így is, úgy is kiül a komorság az arcra. A letargia tartós gyűlölet és szemrehá
nyás, mely a külvilág ellen irányul, noha a szenvedő fennhangon esetleg magát okolja 
mindenért. Depresszív alkatok gyakran hajlanak arra, hogy öngyilkossággal álljanak 
bosszút sérelmeiken." (25.) Fráter Zoltán írásmódja az esetek többségében kifejezet
ten irodalmi igényű. A kötetben is helyet kapó személyes hangvételű, lírai módon 
történetmesélő esszé, a Podolin a Szindbád-elbeszélések forgatókönyvét követi, s a 
nosztalgikus szerkezetű csalódás szép apoteózisaként is olvasható. A kötet szövegei
nek tanúsága szerint a költői, helyenként lírai érzelmű stílus a Fráter-esszé egyik fon
tos jellemzője; csakúgy, mint a vállaltan erős szubjektivitás, mely nem ritkán jelent 
merész gondolati ugrásokat, képzettársításokat, benyomások rögzítéseit. S úgy tűnik, 
nem teljes mértékben követi a Keresztury Dezső esszéiről megállapítottakat: „Gyors, 
tömör beszédmód, semmi terjengősség, mélázás-lírázás. [...] Esszék a javából, nem 
érzelgős vallomások, nem képes beszédű »metaforitiszek«, hanem világos fogalma- 
zású, átlátható rendszerré bővülő alkotások." (236.) Fráter Zoltán erősen önreflexív, 
kitérőkre hajlamos, nem idegen tőle a vallomásosság sem (s írásmódja helyenként re
dundánsak, önismétlőnek is nevezhető, például A határtalan énekese című írásban). 
Előszeretettel és sikeresen alkalmazza ugyanakkor a Kereszturyra is jellemző „ős
régi esszéista fogás"-t, a „kis tények, apró megfigyelések felhasználását" -  valóban na
gyok sokat lehet és érdemes tanulni Fráter Zoltán elhintett információból, zárójeles 
észrevételeiből, melyeket jó  pedagógiai érzékkel helyez el a szövegeiben. A pedagó
giai érzéket feltétlen hangsúlyozni szükséges, ugyanis több esszé olvasásakor volt az 
a határozott érzésem, hogy a felvetések, töprengések, feltételezések, gondolatkísérle
tek, példák, párhuzamok, kitérők nem is feltétlenül értekező szövegben, hanem okta
tási szituációban, élő dialógushelyzetben válhatnak leginkább produktívvá. Az emlí
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tett, A határtalan énekese című szövegben helyet kapó versértelmezés például kiválóan 
működhet líraolvasási oktatási segédanyagként, azonban irodalomtörténeti szem
pontból nem különösebben revelatív belátáshoz juttat. Időnként pedig szövegeken 
átívelő következetlenségeket is tapasztalunk, mint például az egymást követő két 
Weöres-esszében: a 201. oldalon azt találjuk, hogy Weöres „[ejlszánta hát magát, hogy 
ő is, miként nagy elődje, könyvdrámát ír majd. Már akkor tudta, hogy csaknem fél 
évszázad múlva egy interjúban el fogja mondani: »drámáim nagy részét könyvdrámá
nak érzem«." A 208. oldalon ezek után legalábbis meglepő azt olvasni, hogy „Weöres 
ugyanis nem könyvdrámának szánta alkotásait, hanem eleven színpadi mű alapjául". 
Ez is azt jelzi, hogy Fráter Zoltánt elsősorban a felvetődő problémák, kérdések ér
deklik -  a megképződő válaszok viszont hajlamosak törékenyebbnek mutatkozni.

A Fráternél rendszeresen felbukkanó önkicsinyítő retorika kapcsolatba hozható 
az egyik esszével, a Krúdyt elemző M esemondások a szerelemről cíművel is, melyben 
többek között a deminutio alakzatára fűzi fel az értekező meggyőző interpretációját
-  a gondolatmenetből kitűnik az is, hogy a szerző rokonszenvezik az elemzett Krúdy- 
novellák eme különös, elsőre zavart keltő hatású narrációs fogásával, hiszen emiatt 
lehetséges az írások újraértelmezése. A furcsa retorikai módusz hívja fel az olvasó 
figyelmét arra, hogy „valami nincs rendben" -  s ha Fráter Zoltán kedvelt metódusát, 
a „gyanakvó olvasás" termékeny módszerét követjük (106., 116.), akkor a deminutio 
eredményezte zavarónak tetsző hatás „mégsem okoz interpretációs üzemzavart a szö
veg megközelítésében". (107.) A gyanú hermeneutikája oda juttatja el az értelmezést, 
hogy Fráter szerint a vizsgált korai Krúdy-próza nem kis mértékben az elbeszélő én 
problematikájával összefüggő önkicsinyítés és töredékesség alakzatai miatt hozható 
összefüggésbe a modernség kibontakozásának tapasztalatával. S ez mindenképp arra 
indít, hogy e narratív stratégiát a Fráter-esszék (meglehet, nem tudatos) önértelme
ző alakzataként is olvassam, azt vélelmezve, hogy az önlefokozó reflexiók mögött az 
irodalomtörténet-mondással szembeni szkepszis húzódik meg, s hogy a termékenyítő 
hatás nem elsősorban magabiztos és masszívan körülbástyázott deklarációkban ke
resendő, hanem töprengésekben, lehetőségeket fölvető finom észrevételekben, vitat
ható párhuzamokban, megkérdőjelezhető következtetésekben. (Egy jellemző vallomás 
a kötet első oldaláról, az Osvát-esszéből: „Ma, amikor már egyre kevesebbet tudok a 
témáról és a korról, egyre inkább azt gyanítom, hogy a titok nyitja számomra talán 
örökre elérhetetlen marad. Egyetlen vigaszom, hogy a jobb híján »irodalomtörténeti 
regény«-nek keresztelt, pályaképet és személyiségrajzot ötvöző kötetke megállapításai 
az utóbbi években ötletadóul szolgálhattak néhány induló filológusnak, akik a sze
rény összefoglalásban fellelt ismereteket sikeresen hasznosíthatták." [9.]) Úgy sejtem, 
a szerző szándéka éppenséggel az, hogy vitatkozzunk vele és hogy tegyük ki a lapszél
re kérdőjeleink. Ha ez volt Fráter Zoltán számítása, úgy nálam elérte célját: morgoló- 
dásaim, fejcsóválásaim és bólogatásaim közepette nem kevés inspirációt is szereztem, 
s tucatnyi jó  ötletet írtam ki modern magyar irodalmi kurzusaim tematikájához is.

(Holnap, Budapest, 2012)


