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Újabb kötetét a jelzés-

érték� Megtartó párbe-

széd címmel adta köz-

re Ködöböcz Gábor, az 

egri Eszterházy Károly 

F�iskola irodalomtudo-

mányi tanszékének ta-

nára, aki könyvébe az 

elmúlt hat, nyolc esz-

tend� során megjelent 

tanulmányait, recenzi-

óit, interjúit gy�jtötte 

egybe. Írásaiból egy 

következetes, sokszín� 

és határozott gondola-

tiságot képvisel� egyé-

niség rajzolódik elénk, 

aki jó érzékkel elemez, 

éles szemmel lát és 

biztos ítéletet mond. 

Munkáiban az irodalmat puszta nyelvi 

játékká degradáló dekonstrukciós ká-

nonok idején � a közösségi lelkiséget 

nyújtó tájhazához köt�d� látásmód 

képviseletében, valamint a hagyo-

mány folytonossága és az én-integri-

tás közötti szintézisteremtés igényével 

lép fel. Ezt olykor konfesszionális he-

vülettel, máskor meg az irodalomel-

méleti iskolákban jártas tudós h�vös 

rigorózusságával, a szeretetmisztikát 

a tudásmisztikával elegyít� módon 

teszi.

Kötetének els� harmadában na-

gyobb lélegzet� tanulmányokat, es-

széket olvashatunk, a második har-

mad a s�rített gondolatiságú könyvis-

mertetéseké, míg a harmadik részben 

lazább szerkezet�, „kibeszél�s” inter-

júkkal találkozhatunk.

Az els� stáció tizenegy opusának 

három írásában kortárs szerz�k, Utas-

sy József, Kányádi Sán-

dor és Csender Levente 

munkáinak elemzésére 

vállalkozik, ugyancsak 

háromban, Nagy Gáspár 

munkásságát kiemelve, 

irodalmunk ’56-os él-

ményét boncolja, majd 

Apor Elemér és Kálnoky 

László lírájának tükröz-

tetését követ�en továb-

bi elemzéseit egy-egy 

klasszikus szerz�nk, 

Ady Endre, József Attila, 

Juhász Gyula és Nagy 

László munkásságának 

szenteli.

Már írásainak els� 

dekádjában kiderül, 

hogy elemz�i fogalom-

készletében a létteljesség princípiuma 

kitüntetett helyet foglal el. E  termi-

nus technikusnak az alkalmazása, 

épp rétegzettsége és kaleidoszkóp-

szer� tulajdonsága okán segítheti azt 

a konszenzusra irányuló értékment� 

és értékteremt� szándékot, amelyre 

végs� fokon Ködöböcz is törekszik, 

és amelyre mai állapotában irodalmi 

és társadalmi közéletünknek oly nagy 

szüksége van. Mert a létteljesség fo-

galma ab ovo a dialógus és a befoga-

dás premisszája, s jó kezekben haté-

kony ellenszere lehet a ma ugyancsak 

fenyeget� kultúrfölény és kirekesztés 

sztereotípiáinak. Amint az a második 

ciklus munkáiból kiviláglik, Ködöböcz 

e fogalmat a vitára kész dialógus szel-

lemében a maga nézeteinek kifejtése 

és védelme érdekében alkalmazza.

Ez a rész tizennégy írást tartal-

maz. Ismertetést olvashatunk többek 
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között Görömbei András Csoóri Sán-

dorról írt monográfi ájáról, Bertha Zol-

tán, Szakolczay Lajos, Serf�z� Simon, 

Lázár Ervin, Fecske Csaba, Kányádi 

Sándor és Süt� András munkáiról. Itt 

találjuk azt az alább idézett szöveg-

részt is, amely Léka Géza regényé-

vel kapcsolatos recenziójából való és 

amely szerz�nk közírói habitusának 

a jellemzésére oly kiválóan alkalmas. 

Alkalmas már csak azért is, mert 

könyvének atmoszférájából egyértel-

m�en kiderül, Ködöböcz érzi, hogy 

elaknásított terepen jár, s hogy ilyen-

formán elemz� m�veinek „szövegala-

nya sokféle poétikai eljárást, m�faji 

és hangnembeli min�séget szinteti-

záló, személyes és kozmikus, szak-

rális és profán folytonos érintkezésre 

épül�, mikro- és makrovilágra egy-

aránt nyitott, tág horizontú szemléleti 

világegészt teremt. S  teszi mindezt 

a jelentéshálózat gazdag polifóniája, 

az értékszerkezet funkcionális kevert-

sége jegyében, érezhet�en a moz-

dulatlan elkötelezettségre ügyelve, a 

létteljesség lebírhatatlan eszményét 

és a legkiválóbb mesterek… példáját 

követve”, s azok „lényegszer� üzene-

teit, legfontosabb ösztönzéseit saját 

képére formálva és önnön alkotás-

módjához igazítva”. (131. old.)

Idézetünk továbbá híven érzékel-

teti, hogy elemzéseinek összetettsé-

ge és igényes stílusa miként segít 

gy�jteménye uralkodó premisszájává 

avatni a létteljesség fogalmát, amely 

etalonná válva úgy foglalja magában 

az irodalom magyarsághoz, nemzet-

hez köt� funkcióit, hogy az egyúttal 

az emberiség közkincsét prezentáló 

világirodalmi hatások befogadására is 

alkalmas maradjon. A nemzeti impul-

zusokból táplálkozó világegész mint-

egy világirodalommá transzformálja 

a beérkez� inputok nóvumait, létre-

hozza a korszer�ség eszményét, hogy 

aztán a korszer�ség transzformáto-

raként outputjaival táplálja önnön ré-

szeit. A  ködöböczi gondolatmenettel 

szinkronban az olvasó meggy�z�dhet 

arról, hogy a létteljesség (világ)irodal-

mában a nemzeti nem elvész, hanem 

a korszer�ség részévé válik, hogy a 

világirodalommal, a korszer�séggel 

a nemzeti nem szemben áll, hanem 

forrása annak.

Könyvének harmadik, beszélge-

téseket tartalmazó fejezete mindeze-

ket követ�en immár az intellektus 

magasfeszültség� er�terében fogant 

el�zmények utáni levezet�, ellazító 

ujjgyakorlatként olvasható.

Írásai a jelenleg uralkodó értékvi-

lágokkal folytatott intenzív párbeszéd-

ben fogantak. Álláspontját kiforrott, 

ám rugalmasan alkalmazott fogalom-

készlet szolgálja, amellyel képes min-

dig ökonomikusan bánni. Magával 

sodró érvelését hol metaforikus, hol 

szenzibilis beszédmóddal színesíti. Az 

elemz�i fogalomkészlet tengelyébe a 

létteljesség princípiumát állító válasz-

tás pedig kifejezetten termékenynek 

bizonyul. Ha tehát sikerül feltárnunk e 

szerkezetalakító premissza szerep- és 

jelentésváltozatainak funkcionális és 

tartalmi sajátosságait, ennek jelzésé-

vel már a ködöböczi esztétikai oeuvre 

bels� arányaira és m�ködési mecha-

nizmusára is fényt villantottunk.

A  ma uralkodó kánon képvisel�i 

az én-központúság nemzetközi di-

vatja mögé húzódva értelmezik át, 

értékelik le a nemzeti irodalom tra-

díciókhoz, közösségiséghez köt�d�, 

esztétikailag egyébként világirodalmi 

színvonalon megalkotott részeit, an-

nak divatjamúlt, korszer�tlenné vált, 

provinciális voltára hivatkozva. Miköz-

ben rendíthetetlenül a korszer�ségre 

hivatkoznak, érveik alapvet�en nem 

esztétikaiak, hanem társadalmi, kö-

zelebbr�l is az esztétikai értékeket 
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gazdasági kritériumokhoz köt�, rend-

szerkompatibilis indíttatásúak. Ha az 

esztétizálás lebeg� fellegei közül alá-

szállva a mainstream uralkodó kánon-

jának szemléletét a hétköznapok ta-

laján fogalmazzuk újra, a létteljesség 

igénye helyett annak nyers, merkan-

til fragmentumával szembesülünk: a 

korszer� az, ami kelend�, ami piacké-

pes. Piacképessé pedig a divat tehet, 

s mivel világdivattá nem válhatnak 

tradicionális nemzeti tartalmak, nosza 

nyilvánítsuk �ket avíttá, s a profi tma-

ximalizálás érdekében a globalizáció 

hatására mindenfelé egyre nagyobb 

számban terjed�, gyökértelen, izolált 

ént konvertáljuk divattá.

Ugyanakkor már ennyib�l is kivi-

láglik, hogy a létteljesség értelmezé-

sekor sem kerülhetjük el az útelága-

zásokat. Hogy tudniillik a létteljesség 

fogalmát a nemzeti lét(fragmentum) 

vagy a társadalmi lét valóságos teljes-

ségét idéz�, esetünkben az irodalom 

világirodalomként felfogott teljessé-

geként aposztrofáljuk-e.

Hogy egy példát is említsünk: ha 

egy kis lélekszámú nemzeti közösség, 

mondjuk a magyar, a maga sorsát a 

világtól izoláltan, saját kicsinységéhez 

igazodva éli meg, hajlamos lesz sza-

badsága és az általában vett szabad-

ság értékét és érvényességét a maga 

méreteihez igazítva megélni, ám ha 

a kis nemzet a maga sorsát a világ 

nemzeteihez tartozó közösségként éli 

meg, a valódi arányokat érzékelve ké-

pes lesz a maga szabadságának érté-

két és érvényességét a világszabadság 

részeként megélni. S ha ezt az eman-

cipációs értékirányt a m�vészetek ter-

rénumára is kiterjesztjük, akkor válik 

csak igazán láthatóvá, hogy a nemzeti 

szabadságokkal együtt megképz�d� 

létteljességhez mint a szabadság ön-

értéket képvisel� eszményéhez a lo-

kális, nemzeti attit�d mennyivel köze-

lebb áll – mivel az Egésznek szerves 

része –, mint a maga fragmentális, 

merkantil érdekeit az Egészre oktro-

jáló s az esztétikum mércéjével mért 

m�vészi értékvilág esetében is f�leg 

az üzleti szabadság primátusát, ha-

tártalanságát képvisel� attit�d. A m�-

alkotások értékének mérlegelésénél 

az üzleti szabadság és a nemzeti, tár-

sadalmi szabadság motiváló tényez�i 

oly mértékben veend�k fi gyelembe, 

amilyen arányban ezek az esztétikai 

értékképz�dés katalizátorai.

A  vita egyik neuralgikus pontját, 

a Nagy László munkásságát meg- és 

elítél� nézeteket érintve említi Ködö-

böcz A  lírai személyiség integritása 

és a létteljesség igézete Nagy László 

hatvanas és hetvenes évekbeli költé-

szetében cím� tanulmányában, hogy 

„Annak idején Vörösmarty még jog-

gal írhatta, hogy »ábrándozás az élet 

megrontója«. Nagy László versszimfó-

niái viszont az elemi indulatot illúziót-

lan keser�séggel vegyítve egyetemes 

szinten artikulálják az ok-okozati vi-

szony fölcserél�dését: a szép ábrán-

dok megrontója, az eszmények meg-

rablója maga az élet. Ennek kénysze-

r� belátása szükségképpen jár együtt 

a kétségek föler�södésével, a létbeli 

pozíció, illetve az alkotói magatartás 

részbeni átértékel�désével.” (32. old.)

Érdemes újra és újra átgondolni e 

sorokat, hiszen csak így vetülhet fény 

arra, hogy itt nem Vörösmarty kontra 

Nagy László, vagy Vörösmarty, Nagy 

László kontra Ködöböcz Gábor, avagy 

szerz� kontra recenzens ellentétér�l 

van szó (utóbbiak közt a vita ez eset-

ben csak látszólagos), hanem itt a 

létteljesség köré épült értelmi, értel-

mez�i struktúra, azaz az Élet és az ér-

telem logikájával fordított viszonyban 

lév� „élet” elfogadhatósága a tét. Az 

Élet és az életeszmény harmóniájának 

igenlése, illetve az Élet vagy az „élet” 
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közül az utóbbi választása esetén az 

ebb�l következ� erkölcsi, esztétikai 

magatartás elfogadása. Ködöböcz Gá-

bor e vita kapcsán könyvének minden 

írásában egyértelm�en a nemzeti ha-

gyományoktól megfosztott, sz�kített 

érvény� „élet” mainstream víziója he-

lyett a létteljességet igenl� Élet mel-

lett tette le a voksát.

Nos, fölcserélhet�-e az ok-oko-

zati viszony az egyetemes létteljes-

ségként el�feltételezett értelem ve-

szélyeztetettsége nélkül? A  m�vészi 

megismerés, avagy a m�ben m�köd� 

igazság kifejezésének megérzékítése 

érdekében, ha az a m�vészi megis-

merés forma-eszközeként az értelem 

szolgálatában áll, minden bizonnyal. 

Ám ebben az esetben az értelem li-

meséhez visszahajolván egy ponton 

az igazság megérzékítésének szolgá-

latára alkotott számos beszédmódbeli 

eszköz-igen egy paradoxonos igenné, 

azaz nemmé áll össze, hogy forma-

eszközlétét beteljesítve vagy öncélúvá 

váljon és értelmét veszítse, vagy para-

doxonos voltában is a felcserélhetet-

len ok-okozati viszonyt, az értelmet, 

az igazságot szolgálja.

A  létteljességet létfragmentummá 

redukáló „élet” esztétikai irálya az 

avantgárd posztmodern változata.

A  létteljesség képletébe foglalt, 

a bartóki szintézisre apelláló remito-

logizációs értéktudat hatékony esz-

köze az élet védelmének, ám Élet és 

„élet” konfrontációjában mégis véde-

kez� pozícióba szorul, s azért, olvas-

hatjuk Ködöböcznél, mert „nincs már 

valóság hirdetett eszményei mögött” 

(32. old.). Ahogy az esztétikum köze-

gében a lírai Én a poétikai eszköztár 

teljességének alkalmazásával, úgy tá-

gabb, társadalmi merítésben az élet 

és értékhordozó személyiség is �rzi 

a világ és saját létteljessége feltéte-

leként önnön integritását. Az élet-

integritás „mozdulatlan elkötelezett-

ség�” eszményét Ködöböcz itt mintha 

egy pillanatra feláldozni látszana az 

életteljességen ironizáló, az integri-

tásától megfosztott, valóság nélküli 

„életeszmény” oltárán. De „nincs már 

valóság hirdetett eszményei mögött”, 

olvashatjuk az irodalomelméleti divat-

tal egybecseng� szerz�i verdiktet. Az 

irodalomelmélet és a kortárs kritika, 

vélelmét e hiátusra alapozva nyilvánít 

patetikusnak, korszer�tlennek, üres 

érzelg�sségnek minden olyan, az iro-

nikusság közegében fogant szöveg-

irodalomtól elüt� irályt, amely teljes-

ségeszményéb�l fakadóan kompozíci-

ós elvként az élethez tartozó poétikai 

eszköztár egészét alkalmazza. Ebb�l 

következ�en pedig, adott esetben a 

pátosz az értékekhez valóságot paran-

csoló gesztus.

A  Nagy László lírájával fémjelez-

het� irányzat elmarasztalása az ere-

detiség- és teljességigény� m�vé-

szi törekvésekre vet árnyékot. Arra a 

m�vészi irányzatra, amely az emberi 

emancipációs küzdelmek során min-

dig kimunkálódó új helyzetre nem 

mint fragmentumra, hanem a koráb-

biakat folytatásként meg�rz�, meg-

újító stációra refl ektál. S láthatóan az 

emancipációs folyamatba ágyazott au-

topoétikus, az irodalmat alapvet� hor-

dozóközegében, nyelviségében meg-

ragadó, meg�rz�-megújító áramlatok 

képesek a fragmentációs kísértések-

kel szemben offenzív pozíciót felvenni. 

Vagyis szerz� és recenzense között 

nem a posztmodern létfragmentum 

értékelésében, hanem annak külön-

böz� platformok – egyfel�l a remito-

logizáció, másfel�l az emancipáció 

autopoetikus létteljessége – alapjáról 

történ� megítélése között érzékelhet� 

eltérés.

Bereti Gábor


