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LAPIS JÓZSEF

Bengi László: Elbeszélt halál. 
Kosztolányi-tanulmányok

A Homérosz és a klasszika fi lológia című székfoglalójának elején Friedrich Nietzsche 
a fi lológia pedagógiai jelentőségét hangsúlyozza: hogy a „különböző tudományos és 
esztétikai-etikai indítékok egy közös név alatt, egyfajta látszatmonarchiában egye-
sültek, azt mindenekelőtt az a tény magyarázza, hogy a fi lológia eredetét tekintve, és 
minden időkben, egyúttal pedagógia is volt.”1 Jóllehet, a német gondolkodó minde-
nekelőtt a klasszikus fi lológia szerepét, lehetőségeit, feladatkörét tárgyalja írásaiban 
(és fogalmaz meg vele kapcsolatban magát a tudományos irányzatot is megújító javas-
latokat), érdemesnek tűnik a fi lológiai szempontrendszer pedagógiai célzatú haszno-
síthatóságát Bengi László tanulmánykötete kapcsán is fölvetni. A könyv több erénye 
közül ugyanis én elsősorban ezt emelném ki: Bengi remekül ért ahhoz, hogy kutató-
munkájának, fi lológiai vizsgálódásainak eredményeit úgy tegye közzé szövegeiben 
és – amennyiben élőszóbeli közlésekre hivatkozhatom – egyetemi oktatói munkája 
során, hogy az ne kizárólag a szövegkiadás és az irodalomtörténet vonatkozó szeletei-
nek tudományos gyarapodását jelentse, hanem a megfelelő didaktikai elrendezésben 
tanulságos és egyben példaszerű elbeszéléssé is váljon. Példázatossá oly módon, aho-
gyan egy esettanulmány mutat túl helyi érdekű jelentőségén, s válik nagyobb össze-
függések megértését lehetővé tevő szakszerű mikronarratívává.

Bengi László Kosztolányi-tanulmányainak legújabb gyűjteményét olvasva mód-
szertanilag elsajátíthatjuk például azt, hogy a szükségesnek tételezett fi lológiai precizi-
tás és keletkezéstörténeti vizsgálódás miként válik a mű befogadását megtermékenyítő, 
az olvasást elmélyítő tényezővé – a fi lológia valóban, a szó eredeti értelmét követve, 
a leírt szavak szeretetét (ráadásul Kosztolányinál a különféle verziókban leírt monda-
tok szeretetét) jelenti itt: egyszerre tudást és tudakolózást, valamint értelmezést és 
cselekvést, a megértő elme működését. A szerző a szövegkiadás gyakorlatát is az in-
terpretációs munkával kapcsolja össze („a szövegváltozatok viszonyba állítása nem 
más, mint értelmező tevékenység” – 91.), példát mutatva arra, milyen módokon lehet 
a befogadás materiális összetevőin túl is profi tálni a kritikai kiadás jelenleg is zajló 
projektumából. Bengi világosan kifejti álláspontját a kötet Aranysárkány-fejezetében, 
két hagyományosan (és fölöslegesen) szembeállított szélsőséges oldal közelítését tűzve 
ki célul (vélhetően szándékosan sarkított retorikát alkalmazva): „Egy mű történeti »be-
zárása« a keletkezés valamely körülményének allegóriájává egyszerűsíti a szöveget, 
biografi kus-szociologikus példázatként szakítva el az olvasóitól. Az ellenkező eljárás 
a műveket naiv vagy álságos módon idomítja hozzá a mindenkori befogadás pillanatnyi 

1 Friedrich Nietzsche, Ifj úkori görög tárgyú írások, ford. Molnár Anna, Európa, Budapest, 1988, 10.

élethelyzetéhez, a szövegek történetietlen kisajátításához szolgáltatva ürügyet. […] 
Olyan fi lológiai szemléletet próbálok érvényesíteni, amely nem tekinti feladatának 
sem a jelentés stabilitásának kétségbeesett hajszolását, sem mindennemű bizonyos-
ság végletes megkérdőjelezését. Leginkább azt az álláspontot osztom, amely a kérdést 
nem a keletkezés-, hanem a befogadástörténet részének tekinti: életrajz és mű között 
kölcsönös hatásfolyamatot tételezek föl, s a szöveg köré épített »szerzői« kontextust 
az értelmezés egyik lehetséges keretének gondolom.” (125.) Az eljárásmód egy hatásos 
példája az, amikor Aranysárkány főszereplőjét, Novák Antal fi guráját olvassa együtt 
Kosztolányi Árpád (édesapa, tanár, gimnáziumigazgató) biografi kus alakjával. S bár 
Bengi jelzi, hogy Novák alakja „teljesen megérthető a beléje keveredő életrajzi ada-
lékok föltárása nélkül is” (141.), mégsem fölöslegként csapódik le a fi gurák kölcsön-
értelmezése, annál is inkább, mert a kontextusok fi gyelmes különtartása és egyben 
pár beszédbe léptetése által úgy érezzük, hogy jobban megértettük a Kosztolányi-írás-
mód és fi guraképzés működését, egyszersmind pedig az író és a kor világát. Mindezek 
pedig izgalmas módon gazdagítják és erősítik a regény világszerűségének megtapasz-
talását is. A két alak (a fi kciós és a biografi kus apa és tanár) közötti párhuzam ép-
penséggel a könyv egyik kulcsmozzanataként olvasott öngyilkosság esetében válik 
a legérdekesebbé, amennyiben – paradox módon – egy „félelmes”, „a kitalált és valós 
határán billegő”, kísérteties, feldolgozhatatlan gyermekkori emlék segít szembesülni 
a halál eredendő érthetetlenségével. Mégpedig a gyermeki szemszög segítségül hívá-
sával – Kosztolányi Dezső visszaemlékezését idézi Bengi, amelyben az író arról szá-
mol be, hogy szinte egész kamaszkorában attól féltette az apját, hogy valamely „rej-
télyes okból” öngyilkosságot követ el valahol („valami veszélyes kísérlet közben”), és 
nem tér többé haza. A halállal és a (tizenéves) gyermeki létállapottal egyaránt össze-
kapcsolódó alapélmény íródik bele az Aranysárkány fülledt, hétköznapian borzongató 
világába is. Novák Antal és Kosztolányi Árpád alakjainak további különös összefo-
nódásáról is említést tesz a könyv, tudniillik nem kizárólag a tényleges apa jelentett 
mintát a költött fi gura számára, de idővel, az idős és beteg Kosztolányi Árpádhoz 
viszonyulva fi a a (maga által szövegezett) „nováki” magatartásmintát vetíti rá apjára. 
Hogy mennyire delejező hatású, s egyben tanulságokkal szolgáló tud lenni Koszto-
lányi életrajzi narratívájának és műveinek érintkezése, az számomra legújabban 
egyfelől Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete című, az Alföld folyóiratban rész-
letekben és folytatásokban közölt munkájának, másfelől Bíró-Balogh Tamás kényes 
kérdéseket is megpiszkáló 2014-ben kötetbe rendezett2 esettanulmányainak végig-
olvasása során mutatkozik meg.

Bengi László első könyve, Az elbeszélés kihívásai3 felerészben már Kosztolányi írás-
művészete köré szerveződött – ebben kizárólag műértelmezések olvashatóak, s mind 
közül minden bizonnyal a legfontosabb szöveg az Esti Kornél zárófejezetet elemző, 
az Újraolvasó-kötetben is helyet kapó tanulmány (In memoriam Cornelii Esti). Az esszé 
a metaforikusság, modalitás és irónia kérdéskörei felől olvassa újra az írás narratív 
2 Bíró-Balogh Tamás, Mint aki a sínek közé esett. Kosztolányi Dezső életrajzához, Equinter, Budapest, 

2014.
3 Bengi László, Az elbeszélés kihívásai, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2000.
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struktúráját és narrációját, számot vetve a halál(lal szembesülés) problematikája alap-
ján szerveződő addigi recepcióval, egyszerre megerősítve és továbbgondolva a „halál-
novellaként” történő olvasás lehetőségeit. Jól látható, hogy a problémakör a második 
kötet érdeklődésének központi kérdésiránya marad – olyannyira, hogy a szerző kötet-
címmé emeli az Aranysárkány-fejezet egyik fejezetcímét: Elbeszélt halál. A szemlélet, 
nagyobb léptékben, hasonló az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetét tárgyaló említett 
íráshoz, amennyiben ezzel Bengi akként kapcsolódik a Kosztolányi-befogadás tör té net 
egyik meghatározó irányához, hogy különböző módokon igyekszik azt elmélyíteni, 
árnyalni, kiegészíteni, kérdőjelekkel ellátni más irányokba terelni. A halál perspek-
tívájának kitüntetettsége az élet vonatkozásában így tulajdonképpen a vizsgált író 
szemléletének átsajátításaként is hat. Kosztolányi (ismert) naplójegyzetében a mű-
vészi létet a halál felé forduló léthelyzetből vezeti le, az ősélményt is lejegyezve: 
„Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok em-
ber, mióta a nagyapámat láttam holtan, kilencéves koromban, azt az embert, akit 
talán legjobban szerettem akkor. Költő, művész, gondolkozó is csak azóta vagyok. Az 
a roppant különbség, mely élő és halott közt van, a halál hallgatása megértette velem, 
hogy valamit tennem kell. És verseket kezdtem írni. Ha nem lenne halál, művészet 
sem lenne.”4

Az Esti Kornél-tanulmány óta úgy tűnik, szimbolikus módon Bengi László is a halál 
elbeszéltségét tüntette ki olvasási középpontként – elmondható ez a beíródás akkor is, 
amikor egy-egy fejezet narratíváját nem, vagy kevésbé látványos módon strukturálja 
ez a megközelítés. Az „elbeszélt halál” frazéma, úgy vélem, a Kosztolányi-szövegek 
látens alaprétegére utal, arra, hogy – nagyfokú, s a tanulmányíró szövegeinek össze-
tettségétől éppenséggel rendkívül távol álló egyszerűsítéssel szólva – Kosztolányi 
írásainak mélyszerkezetében szinte megkerülhetetlen módon ott van a halál, az előre-
futó lét általi meghatározottság. Fontos, hogy nem elsősorban tematikus szervező-
désről van szó, sőt – a Kosztolányi-szövegekben a halál nagyon gyakran nem tárgyként 
mutatkozik meg, hanem sajátszerű fi lozófi ai középként, illetőleg olyan távlatként, 
amelynek felforgató hatáspotenciálja jelentősnek érzékelhető. Az utazó Kosztolányi 
című (kötetnyitó) tanulmány végén olvashatjuk, hogy a halál „rést üt a reprezentáció 
megidézett rendszerein”, s ezzel „a megértés és megsejtés közegét szakítja széjjel – 
olyasvalami tehát, ami lényege szerint elbeszélhetetlen, miközben játék, felszín, mű-
vészet sincs nélküle”. (41.) Innen nézve a kötet címe az „elbeszélt elbeszélhetetlenség” 
paradox kifejezéseként írható át, s egyrészt nem érezzük úgy, hogy ez ne volna találó 
megközelítés Kosztolányi prózaművészetéhez, másrészt utal arra, hogy a (jó) próza-
irodalom épp arra tesz ajánlatot, hogy a világot olyanféleképpen kezdje fölépíteni, 
ahogyan azt nem gondoltuk (addig) lehetségesnek, s ezzel együtt a világ konstruktív 
voltára is ráirányítsa a fi gyelmet. Kapcsolódik mindehhez az Aranysárkány-fejezet 
azon (Elbeszélt halál al-alcímű) szakasza, amelyben a regénnyel összehasonlított (előbb 
Öngyilkosság, illetve Tizenegy perc, majd A küszöbön címen megjelent) novella passzu-
sát elemzi a szerző: a szereplő halálának megjelenítésekor a leírás eff ektusai „mintegy 

4 Kosztolányi Dezső, Levelek – Naplók, szerk. Réz Pál, Osiris, Budapest, 1998, 822.

a nézőpont mozgásának eredményeként viszik színre az élő ember és a dologszerűvé 
váló halott, pontosabban hulla ésszel megragadhatatlan különbségét”. (122.) A halál-
hoz kapcsolódó elbeszélői megoldások azok, amelyek szinte a „leírhatatlan leírásának 
határai”-hoz igyekeznek közelebb jut(tat)ni, a refl ektálható tapasztalat elől elzárt, 
s így az értelem számára radikális kihívást jelentő terrénumokba valamiképpen be-
szivárogni.

Kosztolányi „utazó” szövegeinek alaposabb vizsgálata, az életműbe történő in-
tenzív bekapcsolása az utóbbi évek fogadtatásának örömteli fejleménye: a kötet által 
is hivatkozott Szirák Péter dolgozatait érdemes mindenekelőtt megemlíteni, már 
csak azért is, mert Szirák olvasatai is érzékenyen viszonyulnak mind az elmúlás, 
mind ezzel összefüggésben a nyelv, a fi kcionalitás, a játék aspektusaihoz. Bengi az 
útirajzok négy fontos jellemvonását emeli ki és járja ezeket körbe: a pillanatképsze-
rűséget, a kis jelenetezést, az idegenség és a határátlépés tapasztalatát, valamint a pub-
licisztikák folyamatos összehasonlító karakterét. Nagyon izgalmas eztán az az áttétel, 
amely az utazási irodalom által fölvetett kérdéseket viszi tovább a következő fejezetben 
az Esti Kornél-művekre is, s részint e perspektivikus folytonosság (másfelől az apró-
lékos, érzékeny szövegvizsgálatok) okán is képest újat mondani a novellaciklusról. 
(A műfaji különbségekkel ugyan számolva, ám ebben nem lényegi diff erenciát láttatva: 
Bengi már a kötet első oldalán megfogalmazza, hogy Kosztolányi eltérő műfajú írá-
sainak van bizonyos érintkezése, fi nom egymásba játszása – a határok, ha nem is ol-
dódnak föl, a merev különtartás lehetőségét mindenesetre a szövegek, olykor önref-
lexív módon is, kikezdik. Mindehhez kapcsolódik az a kiadástörténeti anekdota, 
amelyre a szerző a 179. oldalon hívja fel a fi gyelmet: a szerkesztő az adott kiadásban 
az Esti Kornélt megszólaltató publicisztikai írást Kosztolányi irodalomtörténeti 
esszéi közé vette föl – némiképp fölülírva „az irodalmi és tudományosabb jellegű 
szövegegyüttesek ortodox szembeállítását”.)

A kötet utolsó részének áttekintő tanulmányai Kosztolányi tudomány-, nyelv-, 
identitás- és lélektani fölfogását járják körül. Ezek (különösen a nyelv- és identitás-
fölfogásról szóló részek) összegző igénnyel is bírnak, s e fejezet egyik fontos (a teljes 
kötet irányával egybecsengő) belátása az, hogy Kosztolányi gondolkodóként a leg-
több téren a radikálisan újszerűt, a ráció által nem ellenőrzöttet (olykor mert véletlen-
szerűen adódót – 196.), a rejtélyeset, a már valamiképpen ismertet más fénytörésben 
bemutatót kereste (s hozta létre azt gondolatkonstrukcióként). A tanulmánykötet 
narratívájának egyik ehhez kötődő, ismétlődő motívuma tehát a halál, ám nem az az 
egyetlen – ilyennek tekinthető a játék, a gyermekiség, s az ezekkel Kosztolányi által 
gyakran összefüggésbe hozott irodalmiság is: az egyszerre költői és „gyermeki kedv-
telés”, a rímelés az egymástól szakadéknyi távolságban lévő fogalmak összecsengések 
általi párbeszédbe léptetése, a hangzósság érzéki tapasztalata folytán teszi lehetővé az 
értelem által megközelíthetetlen régiók bejárását. A „gyermeki” Kosztolányi számára 
bizonyos szempontból a művészi tevékenység példaalakzata – a gyermeki világbefoga-
dás úgy lesz a világmegismerés különleges alternatívája, amiként a művészet közvetíti 
autentikusan a világ fi kcionális voltát. „A gyermekkor gazdagsága s varázslata teszi 
az emberi lelket rejtélyessé. Ebből adódnak aztán Kosztolányi szerint a nézőpontok 
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olyan eltérő sajátosságai, amelyek nemcsak az élmény alapját alkotják, hanem lehetet-
lenné teszik a benyomásoknak pusztán passzív befogadását, majd változatlan formá-
ban gyűjtögető halmozását is.” (31.) Az irodalommal való találkozás szempontjából 
mindez azért fontos, mert „az olvasás sem képzelhető el egyoldalúan értelmi-racioná-
lis tevékenységnek”, amennyiben ennek az „érzéki műélvezet, az ösztönös megraga-
dás, az elemző magyarázat egyaránt részét képezi”. (169.) Izgalmas, ahogyan Bengi 
Kosztolányi lélektani tárgyú szövegeiben is rálel a vonatkozó összefüggésekre, meg-
mutatva, hogy Kosztolányi a kritikusi tevékenység legfőbb feladatául is a versek „testi 
szervezetének” vizsgálatát tételezi, mégpedig azért, mert a műalkotás „lelkéhez”, a „lé-
lekbúvárok” módszere szerint, szükséges a fi zikai összetevők megismerése – hiszen 
a költemény működése, a költőt magát idézve, „nem fi zikai, nem is pszichikai, hanem 
a kettő együtt: pszichofi zikai eljárás”. (190.)

Az értekező módszer (ahogy erre Lénárt Tamás is utal recenziójában)5 sajátsze-
rűsége nagyon szépen kirajzolódik a teljes kötetben: Bengi rövid idézeteket közöl 
a különböző írásokból (ez, lévén szó kevéssé közismert textusokról, önmagában is 
hasznos eljárás), s ezeket kommentálja, értelmezi hosszabb-rövidebb passzusokban, 
majd von le ezek alapján más léptékű (helyenként kifejezetten nagyvonalú) követ-
keztetéseket. Hogy a belátások szavatossága iránt ne legyen kétsége a befogadónak 
– ha netán a szövegpéldák nem minden alkalommal volnának teljes mértékben álta-
lános érvénnyel meggyőzőek –, az értekező a kétely és önvizsgálat alakzataival dús 
retorikát alkalmaz. Ez azt hatást gyakorolja az olvasóra, hogy megbízzon Bengi 
ítéleteiben, hiszen aki rendre ennyi irányból és ilyen óvatosan közelíti meg tárgyát, 
az bizonyosan minden esetben a szükséges körültekintéssel jár el vizsgálatai során. 
A 32. oldalon például ezt olvassuk egy gondolatsor közben: „Éppúgy nem szeretném 
tagadni e magyarázat csábító vonásait, mint ahogy számomra kétségeket is ébreszt 
a benne meghúzódó lélektani szál megalapozottsága és igazolhatósága vagy az ekképp 
elmesélt történet erős célelvűsége.” A szerző szakmai narrációja azért rendkívül ro-
konszenves, mert a beépített kérdőjelek nem a megállapítások érvényét vagy hatókö-
rét csökkentik bosszantóan, még kevésbé a szerénység vagy bizonytalanság retorikus 
markerei, hanem azt a tudományos attitűdöt képviselik, mely szerint amit tudhatunk 
és mondhatunk, annak megvannak a maga egyezményes kontrollinstanciái – az el-
lenőrző mechanizmusok jelzéseit pedig az irodalmárnak kötelessége közvetíteni 
olyankor is (vagy éppenséggel olyankor), ha azok vitathatóvá teszik állításait. Tudva 
ugyanis azt, hogy ami vitatható, az egyben megvitatható, s így tudományos alapon 
releváns pozíció. Bengi László arra rendszerint ügyel, hogy az olvasó számára elegendő 
információt, szövegpéldát biztosítson ahhoz, hogy maga is lemérhesse az állítások 
és konzekvenciák megbízhatóságát, relevanciáját. Az Elbeszélt halál című kötet part-
nernek (és érezhetően fontosnak) tekinti az olvasót minden értelemben, s remek 
dolog ilyen irodalomtudományos munkával találkozni.

(Ráció, Budapest, 2012.)

5 Lénárt Tamás, Csendes megértés, összegző fi gyelem, Szépirodalmi Figyelő 2013/3., 87.

BUDA ATTILA

Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből. 
Emily Dickinson költészete

Országh Lászlóról igazán nem lehet azt mondani, hogy ne lett volna otthonos az ame-
rikai literatúrában, mégis a Világirodalmi lexikon általa írt szócikkében, amely az 
Ame rikai Egyesült Államok irodalmát foglalja össze, nyomát sem lehet találni Emily 
Dickinsonnak, az új-angliai irodalom 19. századi költői közül csak Edgar Allan Poe 
és Walt Whitman munkássága kapott összefoglaló sorokat. A hatvanas évek végén 
(1968) tehát – noha Dickinson már 1930-ban elért Magyarországra, első rövid érté-
kelője Babits Mihály volt a Nyugatban –, amikor az első kötet anyagát lezárták, még 
nem ütötte meg azt az ismertségi és megértési szintet, amely őt egy ilyen, általános és 
összefoglaló szócikkben az említettek mellé helyez(het)te volna, nem véletlen, hogy 
éppen ez az időszak vált második hazai befogadásának kezdetévé. Az 1966-os észak-
amerikai költők antológiájában, Vajda Miklós válogatása alapján ugyanis majdnem 
húsz verse szerepelt, s a lexikoncikk írójának egy évvel később megjelent történeti 
összefoglalójába – a kor tudását és felfogását tükröző – önálló említéssel került be. 
Az anyanyelvi irodalomszemlélet változása, valamint a gyarapodó műfordítások las-
san tágították a hazai megismerést, növelték az érzékeny befogadói kört, és Emily 
Dickinson a lexikon második kötetében (1972) Tótfalusi István tollából szócikket 
kapott, amely, bár az ekkori értelmezések nyomán még mindig kissé belemagyarázósra 
sikerült, a magyar tolmácsolások és az angol szakirodalom egy részének felsorolásával 
mégis nagy szolgálatot tett magyarországi kanonizációja érdekében. A róla szóló ha-
zai diskurzus – mint mindenhol – természetesen az anyanyelvi értékeléseket követi, 
s ennek az utóbbi évtizedekben tapasztalható változását, amire kiragadva ugyan, de 
mégis igen jellemzően Dickinsonnak Harold Bloom nagyhatású, Th e Western Canon 
című kötetében való elhelyezésével és értékelésével lehet utalni, a hazai amerikanisz-
tikának is követnie kell. Ezt a feladatot végezte el Bollobás Enikő, számot adva több 
évtizedes érdeklődéséről és kutatásairól.

Munkája ötvözi egy tudományos monográfi a és egy szépirodalmi antológia érde-
meit: Emily Dickinson életútjának bemutatása után, érzékeny, a szakirodalmat is 
be vonó értékelő/elemző fejezetek követik egymást, szövegükben a megállapításokat 
alátámasztó anyanyelvi és fordított versekkel, utóbbiak közül nem egy éppen e kötet 
számára készült. A fi gyelmes olvasó nem csupán a szerző megállapításaival, a recep-
ció különféle szempontjaival, hanem az egyes átültetéseknek a forrásszöveget egyre 
tökéletesebben visszaadó változásával, a nyelvi befogadás elmélyülésével is szembesül-
het: ütköztetheti a hatvanas-hetvenes évek tolmácsolásra használt nyelvét, amelyet 
legjellemzőbben Károlyi Amy nevével lehet fémjelezni, az elmúlt húsz év megújult, 
a tipográfi ai sajátosságokat jobban fi gyelembe vevő kifejezésrendszerével, amelyet 


