
; veg pongyola, s idézőjelek tördelik. A Jelen
kor kiadó azonban odafigyelhetett volna,
hogy helyesírási hiba ne legyen a szövegben
(vessző, tördeléshiba, Edina helyett egy he
lyen Erika) hisz akkor biztosak lehetünk-e,
hogy a többi stilisztikai, helyesírási hiba is
szándékos, tudatos?

"Az az esztétikai radikalizmusom, hogy a jó
művet többre becsülöm, mint a rosszat. Minden
lebonyolítás mélyén van valami banálisan egy
szeru." - mondja a már idézett Félterpeszben.
Másképp van ez megírva, csontváza csupán az
ilyenekriek, jó megfigyelésekre alapoz Parti
Nagy Lajos. S hogy után-zók-e a mű? Siránko
zik-e a szerző (semmiképpen sem Sárbogárdi)
a magaskultúra prirnátusvesztése felett? Hisz
inkább a füzetecskéket falják a kedves olvasók.
mint a Magvető, Jelenkor könyveit. Nem hi
szem. Parti Nagy nem siránkozik, hanem lab
dát csap le, olyan labdát, melyet igen magasra
dobott fel a populáris kultúra. S ezt talán nem
kellene. A Test angyala ugyanis vicces, vicces,
de nem annyira, s maximum csak egy kicsit el
gondolkodtató. Létezik ugyanis egy szint, a re
gényecskék, pompás-pampás tévésorozatok,
amivel szépirodalmi műben egyszeruen nem jó
foglalkozni, semmilyen kontextusban. Nem il
lik itt erről beszélni. Tanulmányozhatjuk szo
ciológiai, pszichológiai, esztétikai tanul
mányokban, esszékben. De szépprózában félre
nézve haladjunk el egyszerűen mellette, sok jó
könyv mellett megtehetjük, hogy nem veszünk
tudomást róla. Hisz ez úgyis minden jóérzésű

olvasónak szembeötlik. Parti Nagy Lajos 90 ol
dalas könyve, mely valójában talán alig 40
flekknyi, könnyen olvasható, de mégsem mara
dandó élményt nyújtó mű, maximum örömszö
veg. (Jelenkor, 1998)

SZŰTS ZOLTÁN

TVERDOTA GYÖRGY: A KOMOR
FÖLTÁMADÁS TITKA
A József Attila-kultúsz születése

A recepcióesztétika megállapítása szerint az
olvasás befejezése már maga egyúttal újraol
vasás: az e~ész szöveg visszamenőleges (ret
rospektív) atrendezése, a zárómozzanat isme
retében, azaz a befejezés új perspektívát ad az
olvasott szövegnek. Bár eredetileg ez az iro
dalomelméleti kijelentés általában a szöve
gekre vonatkozik, mégis ez a megfontolás áll
hat Tverdota György új irodalomtörténeti
rnűvének hátterében, amikor a József Attila
halála utáni bő évtized kritikáját vizsgálja
meg aprólékos gondossággal. A szerző kiin
duló gondolata szerint az öngyilkosság ténye
az a tragikus zárómozzanat, amely reflektor-
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fénybe állítja József Attila személyét, sorsát és
életművét, és újraértelmezésre készteti a kor
társakat.

Egy látványos ellentmondásra hívja fel a fi
gyelmünket a közismert József Attila-kutató: az
életében oly kevéssé értékelt költő halála után
rövidesen nemhogy felértékelődik, de szinte
kultikus tiszteletet tulajdonítanak neki az olva
sók és az irodalmárok. Ez a hirtelen szemlélet
váltás nagyítólencse alá kerül Tverdota köny
vében, arnikor már-már mondatról mondatra
értelmezi a legendaképződés elemeit, és a kul
tusz kialakulását, majd sorozatos példákkal bi
zonyítja a kultusz létezését, hatásanak erejét.

A kötet világos, jól érthető fogalomkészletet
tartalmaz: magyarázatot kap az olvasó minden
kevésbé hétköznapi, szakmai fogalomhoz: mint
például az utóélet, a kultusz vagy az apoteózis.

Azon túl, hogy a szűkebb szakmai közönség
számára módszertani szempontból is figyelem
reméltó alapmű minden olvasó érdekes, tovább
gondolásra méltó dilemmával szembesülhet e
gondolatmenet kapcsán. "A vers papírpénz, a
szenvedés az aranyfedezete"- írta egy tanul
mányában József Attila, s ezzel szemben Né
meth Andor egy József Attilával folytatott, vita
jukban elhangzó érvelésére így emlékezik
vissza: "Nekem mindegy, ...és a közösségnek is,
hogy mi van a verseidmögött. Elrnényed csak
akkor válik értékessé számomra és a világ szá
mára, amikor műalkotássá lesz, vagyis elveszti
személyes jelle9ét" Azaz a versbeli "én", az
egyes szám elsó szeméjű alany mennyiben azo
nosítható (ha egyáltalán valamennyire is azono
sítható...) az életrajzi "énnel".

Mindezek adalékul szolgálnak századunk
egyik legnagyobb lírikusának értőbb befogadá
sához. (Pannonica Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍLIA

MAGYAR ANARCHIZMUS

A nagy történelmi megrázkódtatások a mű

vészeket mindig arra késztetik, hogy új kife-

l·ezési formákat keressenek, olyanokat, ame
yek szerintük megfelelnek koruk igényeinek.

Minden "izmus" közös jellernzője, hogy rom
bolva építkezik, szakít a hagyományokkal. s
újra fel akarja építeni azt a világot, amelynek
formanyelve - de nyelve is - különbözik a
régitől. Rendszerint azokban az országokban
találtak megértő támogatókra, amelyekben
erős, művelt polgárság volt, ennek hiányában
- jó példa Magyarország - az izmusok har
sány kezdetek után elenyésztek. Nálunk Kas
sák Lajos költészetének "klasszicizálódása"
jelezte a befogadó közeg hiányát.

A dadaizmus kétségkívül rokona és foly
tatója volt a múlt század 90-es éveiben erőre



kapott anarchizmusnak. amelynek hazánk
ban jóval több lelkes híve volt, mint a dadá
nak. Az anarchizmus a civilizáció ellen lá
zadt, a dadaisták viszont - mint Kassák írta
- nem apáik, hanem önmaguk ellen lázad
tak. "Nem azért romboltak. nogy a régi he
lyébe valami jobbat alkossanak. Lázadtak és
romboltak. mert az ember elszabadult és min
dennapi eseménnyel jobban nekivadított ösz
tönei felett elveszítette az uralmat."

Az izmusok fölött eljárt az idő, a Bozóki
András--Sükösd Miklós szerkesztette Magyar
anarchizmus mégis tanulságos olvasmány.
Nemcsak azért, mert a mozgalmak teljességre
törekvő képét adják, hanem mert az olvasó
ban folyvást az a döbbent kérdés merül föl:
vajon napjainkban nem az anarchia és az ér
ték tagadás lett-e az emberiség egyik mozga
tója? 'Igaz, nem izmusok formájáb-an, de nem
is olyan derűt keltő rnódon, ahogy annak ide
jén az izmusok botránykeltő gesztusait fo
gadták. A mai anarchistákkal, robbantókkal
és túszejtőkkel összehasonlitva Schmidt Hemik
és követői gyámoltalan teoretikusok voltak.

RÓNAY LÁSZLÓ

CSÍKVÁRI GÁBOR: KALLIOPÉ A
MÁRIA TÉREN
Elemzések a magyar regény közelmúltjából

Csíkvári Gábor Kalliopé a Mária téren című kö
tete rövid összegzés (mindössze 125 oldal),
egy kis elmélet, egy kevéske iroda
lomtörténet, egy kis gyakorlat, mely, nem a
kritika ítélete szerint"Iegkiemelkedőbb mű
vekkel foglalkozik. Csíkvári Gábor kötetében
a posztmodern irodalomtudomány Ikor kel
lős közepén megáll, és körülnéz. A kötet első

részében elméleti problémákat vet fel, eliga
zítást ad a fogalmak, kifejezések tömkelegé
ben, többféle nézőpontot is figyelembe véve.
Nem tör lándzsát sem a hermeneutika sem a
dekonstrukció mellett, de ami lényeges, a Lu
kács György-féle szernléletmódnak már se hí
re, se hamva. A kötet sok definíciót ad meg,
ezért nagyon oda kell figyelni, bár nyelvezete
egyértelműen a közérthetőségre törekszik,
hogy az olvasás gördülékeny maradhasson:
deviált fabula, szüzsé, kompozíció kifejezé
sek megértése nemegyszer többszöri olvasást
igényel. A mű összehasonlítja a modem és a
posztmodern kor irodalmának jelle9zetességeit, de nem állítja szöges ellentétbe oket: me
tonírnia vagy metafora, narráció, vagy refle
xió. Tárgyalja a reális és irreális elemeket a
regényekben, s szándékkal nundig hagy két
ségeket maga után, számos új tanulmanyté
mát adva ezzel.
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A kötetben négy hetvenes évekbeli magyar
regényt elemez, amelyek egy-egy regényje
lenség megnyilvánulásában jellegzetesek l.
Metaforikusan beszerkesztett reflexív szüzsé
elemek a reflexív fabulában: Hajnóczy Péter:
A halál kilovagol Perzsiábol, 2. Metonimikusan
beszerkesztett narratív és reflexív szüzséele
mek a reflexív fabulában: Spiró György: Ke
rengő, 3. A jelképes irreális elem mint Iabula
szervező középpont: Lázár Ervin: A fehér tig
ns, 4. A reflexív fabula összetöredezik. a me
taforikusan egymás mellé rendelt narratív és
reflexív szüzséelemek alá rendelődik: Bere
ményi Géza: Legendárium. Valamennyi elem
zésben a cselekményt, valamint a narrációt és
reflexiót külön vizsgálja. Ezek az elemzések
élvezhetők, és könnyen olvashatók.

A kötet befejezésében Csíkvári Gábor meg
rajzolja egy lehetséges regénytipológia körvo
nalait, és utal a nyolcvanas évekre is. Min
denképpen figyelemreméltó ez a könyv, mind
a "szaKmában jártasak", mind a "beletanu
lók" számára. A kötet végén évszámok sze
rinti, igen átfogó és tarka Bibliográfia találha
tó, két dolog azonban hiányzik: az idegen
nyelvű szakirodalom. csupán fordításokra hi
vatkozik. Valamint hiányzik a világhálón ta
lálható óriási forrásanyag, melynek egy része
írásban már nem jelent meg, mert ennek a fel
használása már elengedhetetlenül fontos a kor
szeru tanulmányok írásakor. (Trezor Kiadó, 1998)

SZŰTS ZOLTÁN

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI
ISMERETEK, NEVELÉS

Ebben a lehangoló szellemi helyzetben óriási
a nevelés, az esztétikum iránt való igény fel
keltésének és a művészi szép értékelésének,
befogadására való késztetések szerepe. Ezt
segíti Bálványos Huba Vzzuális Kultúra című so
rozata, amelynek második kötete Esztétikai műoé
szeti ismeretek; nevelés címrnel jelent meg. A vál
lalkozás tiszteletet parancsol, hiszen a ma
gyar esztétikai irodalom nem túlságosan gaz
dag. Nem véletlen, hogy a jeles filozófia törté
nész, Halasy-Nagy József így köszöntötte Sík
Sándor múvét: Habemus .Aestheticam! Van
már esztétikánk! Bálványos Huba vállalkozá
sának természetesen más a célja: nem rend
szerez - pontosabban nemcsak rendszerez!
- hanem az érzelem és értelem szintézisét
teremtve az értékelő befogadáshoz segíti
könyve használóját, s ezzel olyan lelkiség
modelljét építi föl, amely a műalkotáson túl
is léphet, mert feltámad benne az egyetemes
ség igénye. (Balassi Kiadó, 1998).
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