
szól va, hiszen a szecesszió stílustörténeti izolálása során elvont nôképeket vetít
vissza a szövegre. A kissé túlírt, szüzsére apelláló gondolatmenet nem a diszkurzí-
van létrejövô poláris karakterjegyeket vizsgálja, hanem az értelmezés elôtt kialakí-
tott nyomok jelenlétét kutatja a szövegben, ez pedig kissé hitelteleníti meglátásait.
Min dez a stilisztikai megközelítés korlátait is kitapinthatóvá teszi, mert kevésbé ké -
pes észlelni és megragadni a nemiség kódjainak performatív természetét, amely a
szöveg értelmezésekor jöhet létre. Hasonló fenntartásokkal fogadhatjuk Ke rekes
Ni kolett megállapításait. A házasság, szerelem témájának nyelvi elemzése a Gár do -
nyi-diáriumból indul ki és oda is tér vissza: „két kisregényének nôi alakjait igyekez -
tem kiemelni és bemutatni, mivel ez fontos szerepet játszott az író éle tében” (110.).
Ha ezektôl az automatikusan mûködô beidegzôdésektôl megszabadítjuk az érte-
kezéseket, akkor a hatásfokuk megnövekszik. Hivatkozhatunk még Stein macher
Kor nélia publikációjára, mely a századfordulón megélénkülô meseátí rási hullám
tör téneti áttekintésébe integrálja Bródy prózai mûveit. Steinmacher arra kí váncsi,
hogy a három népszerû mesealak (Csipkerózsika, Tündér Ilona és Hó fe hérke) mi -
lyen jelentésmódosulásokon esik át Bródynál, hogyan válik a mese „felnôtté”, ami
a tabuk ledöntését és a nôiségrôl való beszédet is engedélyezi.
Annak eldöntése, hogy a kötet milyen mértékben rendezi újra a két író élet mû -

vének érté(kelé)sét, nem e recenzió feladata, ehhez nagyobb idôbeli távlat szük-
séges. Az itt részletezett aggályaink ellenére is azt mondhatjuk, hogy a Mes ter -
könyvek... jelenthet mérföldkövet Gárdonyi és Bródy értelmezésében, mert a gyûj -
te ménynek kétségtelenül vannak erényei, fôleg Bródyra és Gárdonyi eddig kevés-
bé vizsgált mûveire vonatkozóan. Gárdonyival és Bródyval kapcsolatban jelenleg
az a legfontosabb kérdés, hogy milyen válaszok születnek a Mesterkönyvek fagga-
tására. (Ráció)

BIHARY GÁBOR

A tárgy megtisztítása
KUSPER JUDIT: A CSILLAGOK FÉNYEZÉSE. EMLÉKEZET ÉS NARRATÍVA
GÁRDONYI GÉZA MÛVEIBEN

Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából 2013-ban több olyan iro-
dalomtudományi konferenciát is rendeztek, amely – a megemlékezés gesztusán túl –
a Gárdonyi-szövegek újraolvasását és az „egykötetes” szerzô irodalomtörténeti po -
zí ciójának újragondolását tûzte ki célul. Az egri konferencia-elôadásokból Mes ter -
könyvek faggatása címmel 2015-ben jelent meg az a tanulmánykötet, amely a mis-
kolci Újraolvasók koncepciójához hasonlóan helyezi új kérdéshorizont(ok)ba Gár -
do nyi Géza életmûvét.
Kusper Judit kutatói munkássága – ezzel összefüggésben – nemcsak a konfe-

rencia szervezésében való részvétel és az említett kötet társszerkesztése miatt lehet
is merôs a (fôként szaktudományos) olvasóközönség számára, hanem azért is, mert
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A csillagok fényezése címû 2015-ben megjelent Gárdonyi-kismonográfiája éppen az
új raolvasás szándékával, az alcím (Emlékezet és narratíva Gárdonyi Géza mû vei -
ben) tanúsága szerint emlékezetelméleti és regénypoétikai kutatások felôl vizsgál
bi zonyos Gárdonyi-szövegeket.
Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a kötet elôszava is arról a dilemmáról

ad számot, hogy a Mesterkönyvek faggatása „tapasztalatai után viszont nehéz meg-
szólalni” (8.); vagyis nem könnyû olyan összefüggô szempontrendszert kialakítani
és következetesen alkalmazni, amely segítségével egy rövidebb monografikus igé -
nyû munka elkerülheti, hogy ne a terjedelmes, többirányú értelmezésekbôl össze-
álló tanulmánykötet szupplementumaként tekintsen rá az olvasó. Azzal, hogy Kus -
per kötetében a kánon- és korszakproblémák, a történelmi regény, a narrativitás,
az emlékezethelyek és a mûfaji beágyazottság kérdései szervezik a kiválasztott
szö vegek értelmezését, olyan koherens módszertani keret jön létre, amellyel a kö -
tet bizonyára képes megfelelni a tanulmánygyûjtemény jelenlétébôl fakadó kihívá-
soknak. A Gárdonyi epikus mûveire koncentráló olvasatok ennélfogva – sokkal in -
 kább – olyan dialógushelyzetet teremtenek, melyben a tanulmánykötet és a kis-
monográfia egymásra utal, egymást kérdezi, szólítja meg.
A kötet három nagyobb és két kisebb fejezete pedig már „tematikus” elrende-

zésével is igyekszik felülírni az említett, az Elôszóban még kételyként jelentkezô
di lemmát. Az ugyanis, hogy az egyes tanulmányok a tárgyalt mûvek kanonikus
po zíciójának figyelembe vételével követik egymást, felismerhetôvé teszi a „lezárt”
és stabilnak látszó értelmezések kimozdítására, vagyis a „rögzített” jelentéskánon
vi zsgálatára való igényt is. Az elsô nagy fejezet (Emlékezet, hely kultusz: Gárdonyi
Gé za és a receptív emlékezet), ahogyan erre az elsô alcím is utal, kifejezetten az Eg -
ri csillagok recepciójában megfigyelhetô értelmezési mintákon és a könyv köré
épült kultusz módozatain keresztül kívánja újraolvasni a regényt. Fontos azonban
hang  súlyozni, hogy itt csak annyiban lehet kultuszkutatásról beszélni, amennyiben
az azt vizsgálja: hogyan és mennyire alakítja Gárdonyi szövege az egri ostrom el -
be szélését, elbeszélhetôségét, valamint milyen hatással van az Egri csillagok mint
tör ténelmi dokumentum, marketingtermék, kötelezô olvasmány vagy éppen várjá-
ték a regény befogadására. Az emlékezés, múltidézés és a hagyományozódás kér-
dései ezért szükségszerûen a történeti-poétikai vizsgálat részévé válnak, hiszen a
„kol lektív tudatelemek” kialakulása és Eger emlékezethellyé válása is narratív fel-
tételeknek rendelôdik alá. A tanulmány ezen a ponton Nora és Assmann fogalmai -
nak bevonásán keresztül értelmezi a nemzeti identitás kialakulásában is jelentôs-
nek tételezhetô, a gyôztes narratívájára épülô regénystruktúrát. Persze az erre vo -
nat kozó, a „kultuszregény” címkét is megerôsítô olvasásszociológiai és egyéb fel-
mérések beemelésével a szerzônek fôként az a célja, hogy az Egri csillagok köz- és
felsôoktatási rendszerben betöltött helyét észlelhetôvé tegye. Azt a helyet, ahol
egy szerre lát hatóvá válnak azok az egyenetlenségek, amelyek a regény értelmezé-
sét kizárólag a gyôztes üdvtörténetére, az egész Gárdonyi-életmûvet pedig csak er -
re az egy mû re zárták rá. Mivel a fejezet valamiképp ezt a deficitet állítja szembe
az em lé kezethely megalapításának egyedül lehetséges módjával, a történelmi ese-
ményt el beszélô, az em lékezet lehetôségét kijelölô textualitás erejével, talán érthe-
tô, hogy miért ma rad el a történelmi regény kategóriájának problematikusságára
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történô reflexió ak kor, amikor azt nemcsak a „történelmi regény” és „eposz” mûfaji
alapú szem beállítása, de az egri ostrom eseményéhez kapcsolódó emlékezés és
megismerés fo galmi szembeállítása is megkívánná. Bár ez a hiány az összes tár-
gyalt regény esetében elôkerül, mégsem kérhetô számon. Egyrészt nyilvánvaló
terje delmi és mód szertani okok miatt, másrészt pedig az argumentáció logikai és
re torikai struktúrájából következôen, hiszen a fejezeteket lezáró szövegrészek a
vizs gált textusok „mûfaji emlékeit”, a különbözô para- és hypotextuális vi szony -
rend szereket olvassák egymásra. A fejezet utolsó része ezáltal egyszerre azonosít-
ja az Egri csillagokban a népmesék szerkezeti-poétikai felépítését és Tinódi histori -
á ját is. A népmesei mo tívumok és a szereplôkhöz tartozó attribútumok összevetése
alap ján újra felismerhetôvé válik annak az allegorikus olvasatnak a lehetôsége,
amely a regényhôs-me sehôs párhuzamát szem elôtt tartva az elnyo mott–el nyo mó
(ma gyar–török, Ger gô–Jumurdzsák) oppozíciójába rendezi a különbözô tör té net  szá -
lakat. „Az ô párharcukból, mikrotörténetükbôl, mesei szüzséjükbôl bontakozik ki a
felnagyított szub jektumnak, a népnek a párharca a törökkel, a történet maga pe dig
az allegorikus út tá válik, amelyen végigkövetjük a hôst, így képes a szö veg meg -
nyitni azt a kollektív tudatelemet, amely lehetôvé teszi az én-tudat mel lett a mi-tu -
dat, s ezáltal a kol lektív identitás kialakítását.” (21.) Az elsô nagy egy séget egy
olyan rész zárja le (Tör ténelem és narratíva), amely a narratológia, az ol vasás fe -
nomenológia és az em lékezetelmélet alapvetô teoretikus szövegeinek át tekintése
és szelekciója által je löli ki és téríti is el az eddigi kérdezés módját, a kutatás irá-
nyát. A továbbiakban ugyanis már nem kerül elô a kultuszkutatás és az emléke-
zethelyek „szövegen kívüli” vizsgálati módszere, ezek helyét a – tör ténelmi regény
problémáját részletesebben is érintô – szöveginterpretációk veszik át.
Az én falum szövegeiben az „én” és a „másik” szerepére és konstitúciójára kér-

dezô, az identitás átalakulásának viszonyait elemzô, valamint a narratív szintek
kap csolatait vizsgáló második nagyobb fejezet már címében (A kollektív tu da t -
elemek mûködtetése) is jelzi, hogy az összegyûjtés és a regisztrálás után a „mû köd -
te tés”, vagyis az eddig vázolt problémák azonosítása, kimutatása következik. A ta -
nul  mányban a „befogadó értelmezési lehetôségeit” (39.) alapvetôen meg határozó
mû faj felismerésének és megállapításának kételyeivel kapcsolatban még A jó paló-
cok és a Tót atyafiak, a Szindbád és az Esti Kornél olvasási tapasztalata is elô kerül.
Az elbeszélôi pozíciók vizsgálata a város és falu, a kint és bent, valamint a rend és
hatalom oppozícióinak értelmezésén keresztül jut el az írás metaforájának kiemelt
jelentôségéhez, amely Az én falum szövegeit szervezô központi eljárásként jelenik
meg. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a másik nyelvi köz vetítésének
esetlegessége, amely a saját és a másik nyelv átjárhatósága közti ha tár-, sokszor
idegenségtapasztalatnak effektusa, valamint az elmondás helyére ke  rülô írás a
Titkosnapló belátásai után a Gárdonyi-kisregények egyik centrális poétikai problé-
májvává válik. A másik ilyen szignifikáns eljárás a kései Gárdonyi-mû vekben pe -
dig a látás és láttatás viszonyaival, a vizuális érzékelés kérdéseivel kap csolódik
össze. A Festô a falun címû szövegben mindkét probléma egyszerre je lenik meg.
A városból érkezô, „más” nyelvet beszélô festô és a falusi „közvetítô” alakja, vala-
mint a festett/csinált kép és a „valódi” arckép közti differenciák feltárásának mint
arcrongálásnak az értelmezése a kötet kiemelkedô teljesítményének szá mít. „A
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fest mény így nem pusztán az arc egy múltbéli állapotát képes megjeleníteni/fel-
idézni/megteremteni, hanem – igen hiányos információk alapján és önazonos
modell hiányában – létre tudja hozni a nem létezôt is.” (56.) Érdemes megjegyez-
ni, hogy ezen a ponton az asszony talán nem azért ismer a lánya arcára, mert an -
nak rekonstrukcióját vagy feltételezett alakját a festmény képes volna visszaadni,
ha nem sokkal inkább azért, mert az a vágyának tárgyát képezi, amelyet a mû al ko -
tás, ebben az esetben a nyelvbôl, szavakból kirakott „kép” jelenlevôvé tesz a meg-
mutatás vagy a mondás: a megnevezés által.
A fejezet másik, a Tanácskérés címû textust elemzô része ezen kívül az önmeg-

szólítás alapvetôen költôi szövegekben létesülô és tetten érhetô alakzatának vizs-
gálatát kapcsolja a prózai szöveg értelmezésébe. Az elfordulás és odafordulás mû -
ve leteiben konstituálódó megkettôzött elbeszélôi szerep olyan instanciaként ra -
gad ható meg, amely a „kérést” elmulasztó (mert ahhoz szükséges nyelvvel nem
ren delkezô) szereplôk helyett az emlékek és azok által a jövôbe kivetített lehetô-
ségek relációjába maga helyezi bele, s így végre is hajtja a „tanácskérést”. A szerzô
interpretációs stratégiája, mely ez esetben a késôbbi Gárdonyi-kutatás számára is
mér tékadó lehet, végsô soron a narratív szintek közti átjárás produktumaként tör-
ténô elbeszélés-esemény feltárását célozza: „állandó átjárás, határátlépés történik,
mely permanens mozgásban tartja a jelentést” (64.). Kusper Judit szövegértelme-
zéseinek érdemét ebben a fejezetben még az sem csökkenti, hogy értelmezôi
nyelve – amelyre általában is jellemzô, hogy a szélesebb olvasóközönség kondí-
cióihoz igazodik – olyan közbevetéseket tartalmaz, amelyek a tanulmányok peda-
gógiai felhasználásához az elméleti kérdések rövid, közérthetô, összefoglaló, sok-
szor emlékeztetô formulákkal járulnak hozzá. (Az pedig, hogy ez a fejezet miért az
Egri csillagokat és az Isten rabjait elemzô részek közé került, módszertanilag
ugyanannyira megkérdôjelezhetô, mint amennyire a kötetben kirajzolódó elemzé-
si stratégiát tekintve egyértelmû lehet.)
A kötet következô fejezete (Narratív szubjektivitás – elbeszélt szubjektumok az

Isten rabjaiban) – az elsô egységhez hasonló módon – a történelmi regény elbe-
szélésstruktúrájának vizsgálatát végzi el. Kusper Judit a fikcióképzô aktusok kimu-
tatásával meggyôzôen érvel a „beszélô világa és az elbeszélt világ között” (68.) hú -
zódó távolság, valamint az egymástól elváló elbeszélôi és szereplôi megszólalások
idô beliségének széttartása mellett, melyek kialakítják és meghatározzák a regény
nar ratív szerkezetét. Az adományozás gesztusa ebben az esetben azért jut kiemel-
kedô szerephez, mert a „fôszereplô” olyan megismerési modell alapján próbálja
azo nosítani Margitot, amelyet éppen a regény metaforikus nyelve ás alá. A bibliai
mo tívumokból felépülô nyelv olyan „általános tudást” hoz létre, amely elôször a
sze replôk látáson vagy taktilitáson alapuló megismerési formáit is felülírja. Ez ké -
sôbb – talán a történet retorikai-poétikai töréspontja után – éppen fordítva mû kö -
dik, hiszen a látás, amely az attribútumok felismerésének szükségszerû eszköze,
megelôzi a nyelvileg artikulált hozzáférési lehetôségeket. Mindez a megismerés bi -
zonytalanságára és tervezhetôségére nézve azért lesz kiemelkedô jelentôségû,
mert – ahogy erre Kusper Judit rámutat – egy szövegemlékhez, a Margit-legenda
nyom szerûségéhez kapcsolódik. A szöveg – és ezáltal Kusper értelmezésének –
tel jesítménye is abban áll, hogy egyszerre mutatja fel a Margit-legenda újraírását,
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és hozza létre a legenda történetének illuzórikus pretextusát is. „Így lényegében az
Isten rabjai címû regény nemcsak következménye, hanem elôzménye is a legen-
dának, amennyiben engedünk a retorikai olvasás kihívásainak.” (87.) A fejezet vé -
gén az írás már említett szerepének vizsgálatával kapcsolatban jelenik meg a nép-
dal- és népmesei hagyomány beíródása és a betûk funkciójának elôtérbe kerülése
is, amely azért bír kiemelt jelentôséggel, mert A láthatatlan emberben is hasonló,
az írás és a közvetítés dichotómiájában kibontakozó narratív struktúra figyelhetô
meg. Ilyen szempontból is érdemes lett volna Eisemann György A láthatatlan em -
ber  ben Zéta szerepét vizsgáló, a tanulmánykötetben is megjelent szövegét beemelni
az értelmezésbe. Már csak azért is, mivel A csillagok fényezése kötetének utol só
elôtti, (El)hallgatás, kimondás, megszólalás címû rövid fejezete éppen Zéta tör té -
ne tével, a láthatóság és láthatatlanság viszonyaival foglalkozik.
A tanulmány következtetései szerint a jelölés és lejegyzés olyan eseményeknek

bi zonyulnak, melyek arctól és hangtól megfosztottaknak is képesek azokat vissza-
adni, a láthatatlant láthatóvá tenni, valamint egy másik, szóbeli hagyományban
fenn maradt mû emlékét is (újra) mûvé tenni. Az elemzett két regény mellett ekkor
két kisregény is (A kürt és a Vallomás) a komparatív vizsgálat részévé válik, hiszen
a kései kisregények „szervezôelve” a megértés, meg nem értés relációjában meg-
mutatkozó elhallgatás alakzata. Ennek az alakzatnak a mûködését már az Ida re -
génye címû szöveg interpretációjában mutatja fel Kusper Judit könyve. A kötet
utolsó, rövid zárófejezetének (A mûfaj mint az olvasás lehetôsége – Gárdonyi Gé -
za: Ida regénye) ígérete szerint bizonyos szempontból hiánypótló vállalkozással is
ta lálkozhat az olvasó, hiszen Gárdonyi nôalakjairól (amelyeket a recepció mindig
mel lôzött) is áttekintést kaphat – ezt a tárgyalt regény címe talán indokolhatná is.
Az ígéret nem teljesül, azonban ez nem párosul hiányérzettel, ugyanis a mûfaji je -
gyek és minták részletes bemutatása megfelel a fejezet címében jelzett problémá-
nak, amely az olvasás lehetôségére kérdez rá. Azért erre, mert az Ida regénye a
Gár donyi-recepció vakfoltjaként nem számít nagyregénynek. A föl nem róható ter-
jedelmi akadályok helyett ugyanis inkább arról van szó, hogy a krimi, a kalandre-
gény vagy szerelmi történet mellett „ebben az esetben a (romantikus) komédia
mû  faji jegyei szervezik a történetet” (98). Ez a mûfaji pluralitás a Gárdonyi-nagyre-
gények egyoldalúsága miatt nyilvánvalóan nem kedvezett az Ida regénye olvasásá-
nak, ugyanis az ábrázolás-és szubsztanciaelvû irodalomértés nem tette lehetôvé a
szö veg beillesztését az elôre megállapított, Gárdonyi mûveit leíró taxonómiai rend -
 szerbe. Az utolsó fejezet ezáltal éppen annyit „tesz hozzá” a Gárdonyi-recepció-
hoz, amennyit az elsô fejezettel „kitörölt” belôle.
A kötet felépítése és a tanulmányok elrendezése ebbôl a szempontból is felerô -

sí ti a szövegértelmezésekbôl származó impulzusokat. (A csillagok fényezése olva-
sását csupán olyan, a kötet számos pontján jelentkezô, teljesen más jellegû probléma
nehezíti, amely nem a szerzô módszertani döntéseit érinti, hanem a szerkesz tést. A
Líceumnál megjelent könyvben bizonyos szavak és kifejezések – a szer kesztési, tör-
delési és kiadási munkafolyamatok során – úgy csúsznak össze, hogy a lapszéli láb-
jegyzetek struktúrájával együtt folytonosan kimozdítják a szövegre fi gye lô tekintetet.)
Kusper Judit A csillagok fényezése címû kötete bizonyosan olyan könyvnek te -

kinthetô, amelyik a fényezést a ’megtisztítás’ értelmében is végrehajtja, s ezáltal
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olyan tudományos munkaként mutatkozik meg, amely számos irányt felfedve jelö-
li ki és határozza meg a Gárdonyi-kutatás jövôjét. Ahogyan a kötetben is számos
pon ton elôkerült az átjárás és a láthatóvá válás fogalma, úgy a Mesterkönyvek fag-
gatása és A csillagok fényezése is olyan átjárókat biztosíthat egymás olvasásához,
mely „közvetítésben” láthatóvá válhat a Gárdonyi-értelmezések párbeszéde. (Lí -
ceum)

PATAKI VIKTOR

A Nyugat franciája: Gyergyai
Albert redivivus 
KEGYELMET A KLASSZIKUSOKNAK. ÍRÁSOK GYERGYAI ALBERTRÔL, SZERK.
SZÁVAI DOROTTYA, SZÁVAI JÁNOS

Mostanság, mikor Gyergyai Albert hajdani híres Camus-fordítása (Közöny), amely
nemzedékek számára jelentett meghatározó olvasmányélményt, immár új for dí tá s -
ban és más címmel (Az idegen) került a könyvesboltok kínálatába, különösen ak -
tu ális a francia irodalom legjelentôsebb tolmácsolójának, aki egyébként a ma gyar
esszéirodalom fontos képviselôje is, egy kötetnyi tanulmánnyal adózni. Az az meg-
adni a császárnak azt, ami a császáré. Ahogy az új fordítás – remélhetôen – nem a
le váltást és a félresöprést jelenti, hanem a hajdani átültetés iránti újfajta, immár ha -
tás történeti érdeklôdés nyitányát, úgy ez a tanulmánykötet szinte már be vallottan
elsôsorban az emlékezet- és értékmegôrzés jegyében készült, bár mellékszálként
az újrafelfedezés és a korszerûvé tétel igénye és szándéka is fel-felcsillan.
Akár a 2014 januárjában a Francia Intézetben tartott konferencia elôadásaiból

összeállt kötet hátterének is tekinthetô, hogy Gyergyai mûvei 2011-ben a Fa pa dos -
könyv Kiadó jóvoltából újra elérhetôkké váltak, ami jelezheti, hogy az életmû iránt
nem csak tudósi, hanem – ugyan kissé óvatos – kiadói tájékozódás is érzékelhetô.
Ennek fényében pedig talán az is feltételezhetô, hogy az újabban fel lendülô ér dek -
lôdést a Gyergyai-féle esszéisztikus szövegképzés, az olvasói él ményt ismételten
elôtérbe állító beszédmód iránti újabb igény vezérelheti. Mintha az élményesztéti-
ka újfajta térnyerését jeleznék elô re a kötetnek a Gyergyai-esszé sa játosságait jel -
lemzô sorai. A tanulmányok hangvétele ugyanis változatos. A röp ke emlékezô és
a részletesebben felidézô esszéisztikus beszédmódú, valamint a szak tudo má nyos,
értekezô, filológiai alaposságú, sôt né mely esetben adatfeltáró ta nulmányok sora
olyan egyveleget képez, amely sok szí nûségében képes megragadni a magyar né -
zôpontú francia kultúra ismertetôjének tevékenységét. Örvendetes, hogy végre a
hazai komparatisztika is kezdi alaposabban felmérni a hagyományát, be széd- és
szem léletmódját kialakító kutatók élet mûvét, vagyis kezd olyan történeti ref lexiót
alkalmazni, amely által nemcsak tár  gyára, hanem önmaga mód szertanának és be -
szédmódjának történeti meghatározottságára is képes figyelmet fordítani.
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