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A határ-szindróma 
HANSÁGI ÁGNES: LÁTHATATLAN LIMESEK. HATÁRJELENSÉGEK AZ IRODALOMBAN

A tizenegy fejezetbôl álló tanulmánykötet elôszavában a szerzô az olvasó segítsé-
gére siet, hogy a címbe helyezett limes jelentését meghatározza, majd a „láthatat-
lan” jelzôvel kiegészített terminusból létrejövô szókép feszültségét bontja ki, így
ki jelölve az összetett struktúrába rendezett írások közös nevezôjét. Ezek az irodal-
mi-kulturális jelenségek között rendre észrevehetetlenül meghúzódó határvonalak,
amelyek lehetnek idôben, szemléletben vagy akár mediális természetükben jelen-
tésesek, erejük pedig abban van, hogy különbözô szabályok szerint mûködô rend-
szereket választanak el egymástól – vagy éppen kötnek össze, amennyiben a határ
metaforáját az átlépés lehetôségeként is, és nem kizárólag annak lehetetlensége-
ként értjük. A nem evidenciaként megmutatkozó határjelenségek, vagyis a látha-
tatlan limesek mentén meghúzódó irodalmi-mûvészeti alkotások különössége ab -
ban mutatkozik meg, hogy a hagyományosan mûködtetett értelmezési stratégiák
jellemzôen kudarcot vallanak, tévedés lenne azonban ezeket a kulturális jelensé-
geket az interpretáció zsákutcájában hagyni. Amennyiben az olvasás kihívásként,
sôt, alkotásként tekint az értelmezés folyamatára, az „értelmetlen” és az „olvasha-
tatlan” körül kirajzolódhatnak azok a határvonalak, amelyek láthatóvá tehetik az
in nen és a túl nézôpontjait, és elvezethetnek az interpretáció lehetôségéhez.

Nemcsak arról van szó azonban, figyelmeztet Hansági, hogy bizonyos mûal ko -
tások új olvasási stratégiáknak köszönhetôen hozzáférhetôvé válnak, hanem arról
is, hogy a kortárs kultúra általános tapasztalata – František Novosád fogalmát idéz-
ve – „a nyilvánvaló eltûnése”: a mediális hordozók olyan mértékben határozzák
meg valóságérzékelésünket és más kultúrákról való ismeretünket, hogy elbizony-
talanodnak és átformálódnak a saját kultúránkhoz való viszony korábban stabil
fogalmi keretei. Revelatív példáját adja ennek a tanulmánykötet utolsó fejezete
(Tex tus, kontextus, keresés), amely a szöveg mediális hordozójának megváltozását
vizsgálja, nevezetesen azt, hogy a nyomtatott és a digitalizált textus, tartalmi azo-
nosságuk ellenére, miért is mûködnek markánsan eltérôen a felhasználásban. En -
nek a különbözôségnek az ereje jelenleg a közép- és a felsôoktatásban érzékelhe-
tô, és talán már rövidtávon is hatást fog gyakorolni az irodalmi hagyományra és a
kultúra felhalmozó és ôrzô intézményeire (mint például a könyvtár és a múzeum).
Hansági a saját felsôoktatási tapasztalatára is hivatkozva mutatja be, hogy mennyi-
re más az a folyamat, amelynek során a nyomtatott szöveget keresve az olvasó a
folyóiratban, a lexikonban, a könyvespolcon, vagy Foucault-val szólva a könyvtár
he terotopikus terében valami másra is rátalál a keresett szöveg környezetében. Il -
letve a keresés során végigmegy egy elôre mutató, de elágazásokat felkínáló lán-
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colaton, és a közben létrejövô véletlen találatok pedig jellemzôen gazdagítják,
kon textualizálják, továbblendítik a kutatást. A könyvtári tér struktúrája és hierar-
chiája olyan keresési kompetenciákat alakít ki a tudós olvasóban, amelyet az inter-
neten tárolt szövegek nem biztosítanak: a világháló illuzórikus térbelisége mellé-
rendelô viszonyba helyezi a szövegeket, és korlátozza a bolyongás lehetôségét. A
punktuális keresés az azonnali hozzáférés ígéretével kapcsolódik össze, ami való-
jában a kutatást korlátozza, illetve forráskritikai szempontból is aggályos. Nyil ván -
va ló, hogy a kétféle olvasás generációs különbséget is felmutat: a digitális beván-
dorlók, vagyis az X-generáció a könyvtárakban megtanult kutatási stratégiák után
bizonyosan másként, kritikusabban, és a két olvasásmódot (a kontextuálist és a
pun ktuálist) kombinálva tudják adaptálni a digitalizált szövegek keresésének és ol -
va sásának metódusát. A digitális bennszülött Y-generáció (és az ôt követô még fia-
talabbak) számára a kulturális termékek évszázadokon át felhalmozott és mûköd -
te tett diszpozíciója már nem az egyetlen elrendezése a tudásnak, és bár könnyû
len ne kizárólagosan a veszteség metaforikájával leírni a változást, ebben az eset-
ben is, mint a limes-jelenségek más példáinál a kötet tanulmányaiban, érdemes a
megváltozott mediális helyzet elônyeit is feltárni. A tanulmány utolsó mondata,
amely egyben a kötetet is lezárja („Ellentétben tehát a kontextuális kereséssel, a
cso móponti szövegek áttetszôek, láthatatlanok maradnak, az orientáció helyét a
dezorientáció foglalja el.”, 266.) nem éppen derûlátó, és mintha rezonálna Fou -
cault A szavak és a dolgokjának utolsó mondatára: „Ha e diszpozíciók eltûnnének,
ahogy keletkeztek, ha valamely esemény révén, amelynek legfeljebb csak sejthet-
jük a lehetôségét, ám jelenleg sem a formáját, sem az ígéretét nem ismerjük, e
disz pozíciók meginognak, ahogy a XVIII. század fordulóján elbizonytalanodott a
talaj a klasszikus gondolkodás alatt – akkor lefogadhatjuk, hogy az ember úgy el -
tûnik, akár a tengerparti fövenybe rajzolt arc.” (ford. Romhányi Török Gábor)

Fogalmakra leegyszerûsítve a láthatatlan limesek szintagmáját, úgy tûnik tehát,
hogy a határhelyzetek aktív, innovatív interpretációk lehetôségét nyitják meg,
ugyanakkor láthatóvá teszik annak veszélyét is, hogy a határok átjárhatatlan falak-
ká merevednek, és nem mutatkozik lehetôség az érthetetlennek minôsített alkotá-
sok felnyitására. A könyvtári keresést tárgyazó fenti tanulmány azért is kitüntetett
számomra a különféle elméleti iskolák belátásait innovatívan mozgósító esszék és
a filológiai mélyfúrásokat is vállaló tanulmányok láncolatában, mert egyesíti a kö -
tet két nagy egységének vezérmetaforáit, a temporális és a mediális határjelensé-
geket, vagyis arra is rámutat, hogy a két határhelyzet számos esetben elválasztha-
tatlan egymástól. A kulturális médiumok technikai fejlôdésének történetét követve
nyilvánvaló, hogy egy-egy technikai innováció mindig hatással van a hagyomá-
nyos hordozók használatára, ugyanakkor egyáltalán nem evidens, hogy az új le -
váltja a régit: szerencsés esetben egymás hatását erôsítik, nem utolsósorban azzal,
hogy megnövelik a kultúrafogyasztók táborát. Erre a jelenségre hozza közismert
példaként a szerzô a Pesti Naplóban közölt folytatásos regényeket a Mediális ha -
tár jelenségek: a médiumok határai címet viselô második egység elsô darabjában.
A példa közismertsége többek között éppen Hanságihoz köthetô, aki 2014-ben
meg jelent monográfiájában (Tárca – regény – nyilvánosság: Jókai Mór és a magyar
tár caregény kezdetei) a mediális közeg jelentésképzô szerepét, a folyóiratban
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megképzôdô szövegkörnyezetet és a szerialitást vizsgálja a Pesti Naplóban. Arra a
periódusára koncentrál a lapnak, amely másfél évtizedben (1855-tôl) Kemény
Zsig mond fôszerkesztô a folytatásos regények közlésével újítja meg a lap tartalmát.
Egyrészt felismeri a tömegmédium és a könyvkiadás összekapcsolásában rejlô kul-
turális és gazdasági lehetôségeket, másrészt pedig a mûfaj olvasásszociológiai je -
lentôségét, vagyis az olvasóvá nevelés fontosságát, amely az irodalmi kultúra fejlô -
dését szolgálja – ahhoz pedig nemcsak nemzeti remekmûvekre, hanem lektûrökre
is szükség van. Az Élet és irodalom, valamint a Szellemi tér címû cikksorozatban
Kemény az olvasást olyan kultúrtechnikaként pozicionálja, amelynek jelentôsége
az irodalom és a mûvészet érdekeltségi körén túl mutat, végeredményben a pol-
gárosodás és a szellemi felemelkedés létfeltétele. A hatvanas évek elsô felében
kifejezetten politikai profilt kap a lap, az évtized végére azonban visszatér a tárca-
rovat, illetve a folytatásos regényközlés. Fôszerkesztôi tevékenységének utolsó
évében Kemény a lapban közli egy saját munkáját is folytatásokban, ami több
szem  pontból is kivételes: ez az egyetlen szépírói mûve, amelyet itt megjelentet. A
másik rendhagyó vonatkozása pedig az, hogy az Anna címet viselô szöveg egy
drá mai költemény, amelynek hôsnôje rezonál a folytatásos regények házasságtörô,
de vezeklô alakjaira. A Pragmatica Sanctio történelmi idôsíkjába helyezett cselek-
ményben Anna figurájának lélektani rétegzettsége és a köré teremtett középpontos
drámamodell rendhagyó kísérlet Kemény részérôl, hogy egy elitirodalmi karakterû
mûvet a populáris irodalom mediális közegébe helyezzen. A mediális határhely-
zetre hozott másik példa (Olvasó hallgatók – hallgató olvasók) a hangoskönyv és a
hoz zá kapcsolódó új befogadói tapasztalat európai és magyarországi történetével
foglalkozik az 1930-as években, egy olyan korszakban, amikor a könyvnek már a
rádió és a film tömegmédiuma teljesítményéhez is viszonyulnia kell valahogyan.

A populáris és az elit irodalom viszonyrendszere és olvasásszociológiai vetüle-
tei, továbbá a mediális versengés szintén elôkerülnek a temporális határjelensége-
ket vizsgáló egységben olvasható Innen és túl: A prózafordulat nyomai az ez red -
végen címû tanulmányban, amely arra keresi a választ, hogy a Bevezetés a szépiro-
dalomba és az Emlékiratok könyve megjelenése (1986) óta eltelt nagyjából három
évtized távlatából miként értelmezhetô a prózafordulat, miként vizsgálhatók nyo-
mai és következményei az azóta eltelt idôszakban. A tanulmány koncepciója egy -
ér telmûen az idôbeli határ kérdéskörére épül, azt vizsgálva, miként értelmezhetô a
fordulat korszakretorikai fogalmakkal, és arra a következtetésre jut, hogy a próza-
fordulat sokkal inkább végpont, semmint valami újnak a kezdete. A korszakkü-
szöb valójában tehát lezár egy olyan szövegalkotási gyakorlatot, amely már a 20.
szá zad elsô felében jelentkezik, majd a század második felében rajzolódik ki egy -
értelmûen, az irodalom önértelmezése és identitása, illetve a nyelvi lehetôségekrôl
való reflexió köré rendezôdve, hogy azután végeredményben eljusson a folytatha-
tatlanságig. Hansági a jelenség értelmezésében elsôként a szépirodalom státuszá-
nak átalakulását mutatja be a rendszerváltozás után: míg a Kádár-korszak zárt tár-
sadalmi mo delljében a szépirodalom társadalmi presztízse és a klasszikusok olva-
sása jóval meghatározóbb volt, addig a ‘90-es évektôl, a nyílt társadalmi modellben
a prózafordulattal kitüntetetté váló írók késôbbi pályája egy szûk olvasói elit bel-
ügye lett, egyúttal a kulturális regiszterek között éles határvonalak feloldódtak, s



az olvasói szokások is átalakultak. A magyarázat másik forrása a médiumok egy-
másra való hatásában van: Friedrich Kittler versenyhelyzetként írja le azt a folya-
matot, amelybe az elbeszélô próza kerül a film mint történetmondó mûfaj terjedé-
sével. Ez a szituáció az irodalom számára sajátos identitásválságot generál, amely-
nek átmeneti megoldása az önazonosságát elsôdlegesen jelölô nyelv elôtérbe
kerülését eredményezi. A filmnek a mûvészetek közé való betagozódásával, illet-
ve esztétikai rétegzôdésével, továbbá az irodalommal való kölcsönhatásaival idô-
vel feloldódik az a „kasztrációs szorongás”, amely a nyelvet teszi a regény kizáró-
lagos tárgyává, és az elbeszélô irodalmat a disszeminációs próza végpontjáig viszi
el. Éppen a prózafordulat kontextualizálásához siet az olvasó segítségére A
magyar prózahagyomány iskolája címû, az elôzôt követô tanulmány, amely Márai
és Ottlik regényeit (A gyer tyák csonkig égnek, Iskola a határon) a múlt elbeszélhe-
tôsége, az önmegértés lehetôsége és végeredményben a nyelvnek való kiszolgál-
tatottsága szempontjából vizsgálja. Az azonos kulcsfogalmakkal (múlt, emlékezés,
rekonstrukció, identitás) dol gozó elbeszélések közül Ottliké az, amely szembesít a
múlt tényszerû jelenre hozásának ismerôsen diszkomfort lehetetlenségével, és
elvezet ahhoz a belátáshoz, hogy korszakretorikai terminusokkal Márait a modern-
ség és a posztmodern között meghúzódó, a regények megjelenésének idôszaká-
ban még láthatatlan limes cusanusi oldalára, míg Ottlikot a nolanusira állítsuk. A
prózafordulatot tárgyaló ta nulmány által megnyitott távlatokhoz tartozik szorosan
a „A hagyománnyal nem lehet szakítani”: Szelektív tradíció, kánon, EP címû tanul-
mány, amely a prózafordulatot tárgyaló fejezettel így körbezárja az Iskola a hatá-
ront, az Esterházy-próza kitüntetett tradícióját. Hansági a hagyományhoz való
viszony sajátosságait vizsgálja az Esterházy-regényekben és -publicisztikákban
megjelenô reflexiókon keresztül, arra a következtetésre jutva, hogy Esterházy a
hagyományra mint elvégzendô feladatra tekint, amely a szövegek birtokbavételé-
vel és ismétlôdô, innovatív aktualizációjával végezhetô el, vagyis aktív, felelôsség-
teljes folyamat. Hansági a tanulmány gondolatmenetét átfordítja arra a kérdésfel-
vetésre, hogy miként lesz helye a nyelvi komplexitásokat maximalizáló Esterházy-
életmûnek az irodalmi-kulturális hagyományban, ha ebben a folyamatban egyre
inkább érzékelhetô a komplexitások ellen fordulás, a szelektív tradíció egyszerre
átörökítô és ismétlôdô rostáláson alapuló metódusa.

Szintén a hagyomány, a kánon és a nyelv felôl lép közel a gyerekirodalomhoz
két tanulmány a mediális határjelenségeket vizsgáló egységben, ami már önmagá-
ban is gazdag interpretációt ígér. De a tanulmánykötet mint mediális közeg itt is
felvillantja annak lehetôségét, hogy az egyes kulcsszavak, látásmódok, kultúraér-
telmezések segítségével létrehozzunk átjárásokat, észrevegyünk tükrözôdéseket az
egyes szövegek és problémafelvetések között, és újra rátaláljunk arra, hogy a lime-
sek képesek egyszerre különféle természetû, idôbeli és térbeli határhelyzeteket
felmutatni. A Kánonon innen és kánonon túl: Megjegyzések a „gyerekirodalmi ká -
non” és a „gyerekirodalmi klasszikusok” kérdéséhez címû tanulmány arra figyel-
meztet, hogy az utóbbi években hirtelen megsokasodó kutatásoknak számot kel-
lene vetnie azzal az alaphelyzettel, hogy amennyiben a gyerekirodalom célja a be -
avatás és az olvasóvá nevelés, akkor meglehetôsen nehéz a gyerekirodalmi kánon
fogalmát meggyôzôen mûködtetni. Hiszen az irodalmi kánonokat alkotó klasszi-
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kusok mindig saját koruknak átlag fölötti, komplex, innovációra épülô mûvei,
amelyek olvasása komoly felkészültséget kíván. Hogyan lehet tehát azt a célt ki -
tûzni az oktatásban, hogy a gyerekeknek az olvasmányok által közvetíteni kell a
nem zeti identitást megôrizni hivatott kánont, amely szimbolikusan a nyelvi-kultu-
rális közösség hagyományait fogja össze. Ezeknek a szövegeknek azonban egy jó
része alkalmatlan az olvasási kedv felkeltésére és az olvasási rutin megtartására,
mert a gyerekek számára nyelvi idegenséget képviselnek. A Kemény Zsigmond
vezércikksorozatának kulcsfogalmaira való hivatkozás a gyakorlott olvasóvá neve-
lés programjában visszautalja a figyelmet a Pesti Napló folytatásos szövegközlései-
nek kultúrtechnikájához, ezzel együtt azonban mélységesen pesszimista konklúzi-
ókhoz vezeti el a tanulmánykötet olvasóját. Kemény szerint az olvasás képessége
az információhoz való hozzájutás miatt gazdasági és demokráciakérdés, de a rutin
fenntartásához szükséges a napi gyakorlás, ezt pedig csak az olvasás iránti vágy
felkeltésével lehetséges. Ha ettôl a vágytól fosztjuk meg a gyerekeket az úgyneve-
zett „esztétikai” és „használati” irodalom hamis és álságos szembeállításával, annak
felmérhetetlen következményei lesznek. A tanulmány világosan kirajzolja a gene-
rációk közötti limeseket, amelyek, félô, hogy egyelôre sokkal inkább elválasztják,
mintsem összekötik az egyes nemzedékeket. A másik gyerekirodalmi tanulmány
(Kétjobblábas balhátvéd és öltözködési nagyokos) azonban két illusztrált gyerek-
könyv elemzésével arra tesz ajánlatot, hogy a gyermek és a felnôtt közös, aktív te vé -
kenységében hogyan tapasztalható meg az alkotásokban az irodalmi nyelv játékos
képisége, és hogyan verbalizálható a képek nyomán létrejövô élmény. Elekes Dóra
Dettikérôl és más istenekrôl címû meseregénye, illetve Kollár Árpád A Völgy, ír ta Tár -
kony címû mesenovella-füzére a Csimota Kiadó innovatív kiadói programjának ter-
méke, arra mutatva példát, hogy az elôzô tanulmányban definiált „használati” iroda-
lomból miként lehet átlépni a kortárs magyar próza nyelvi világába, moz gósítva pél-
dául a gyerekirodalmi klasszikusokra rendszerint jellemzô „kettôs kódolás” jelensé-
gét, vagyis azt, hogy mind a gyermekkel, mind a felnôttel interakcióba lép a szöveg.

Ha sorrendben olvassuk el a kötet tanulmányait, logikusan jön létre a szövegek
láncolata, amelyet a nagyfejezetek belsô tagolásai is segítik. Ezek címei azonban
inkább kulcsszavak, címkék, esetleg keresôszavak (például: Könyv vagy újság, Kép
és szöveg, Modernség és/vagy avantgarde), annál is inkább, mert némelyikhez csu-
pán egyetlen tanulmány tartozik. A szövegek pontosan megtervezett helye azon-
ban egyértelmûen nem korlátozás, hiszen a szövegek közötti kapcsolat sokszoro-
san, talán elôre nem is elgondolható módon jön létre. Az egyetlen, szükségképpen
rögzített pozícióba emelt tanulmány a kötetkezdô írás: Az idô archeológiája: A his-
torika és az idôrétegek modellje Reinhart Koselleck történetiség-koncepciójában,
amely nyilvánvalóan azért fontos, mert koncipiálja az irodalomtudomány számára
Ko selleck korszakretorikai téziseit, történelemfogalmát, a mediális közvetítettség
következményeit, valamint a nyelv és az emlékezés jelentôségét a múltról való
gon dolkodásban. Ugyanakkor egyfajta metaszövegként is mûködik, hiszen felmu-
tatja azt a fogalmi keretet, amelybe majd a specifikusabb, nevezetesen kizárólag a
magyar irodalom- és médiatörténet körébôl választott témák illeszkednek a továb-
bi tanulmányokban. A limesek a köteten belül mindenekelôtt összekötnek, átve-
zetnek és megnyitnak, ugyanakkor kirajzolják a szerzô kutatói arcélét, amely izgal-
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mas és egyéni látásmódról árulkodik, esetenként nyugtalanítóan elbizonytalanító
be látások megfogalmazásával. (Tempevölgy Könyvek)

BÓDI KATALIN

Mélyfúrások egy labirintusban
HANSÁGI ÁGNES – HERMANN ZOLTÁN: A KISPRÓZA NAGYMESTERE.
TANULMÁNYOK JÓKAI MÓR NOVELLISZTIKÁJÁRÓL

Irodalomtörténeti szempontból a kortárs Jókai-recepció egyik legizgalmasabb tu -
lajdonsága, hogy az életmûvel szinte mindenki foglalkozik a szakmából (és persze
a szakmán kívül is). Hogy pontosítsunk kicsit: kevés olyan magyar kutatóhelyet
vagy iskolát ismerünk, amely az utóbbi két évtizedben ne bôvítette volna jelentô-
sen a Jókai-szakirodalmat színvonalas munkákkal. Az ebbôl fakadó sok szí nû ség a
legkoncentráltabban talán a hagyományosan kétévente megrendezett Jó kai-konfe -
ren ciák alkalmával mutatkozik meg. A 2016. évi konferencia abból a szem pontból
is telitalálat volt, hogy egy tág és viszonylag kevés interpretációt meg  élt szöveg-
együttest helyezett középpontba – „…az én gyönge oldalam” Jókai Mór novellisz-
tikája – a poétikai, retorikai, narratológiai eljárások és az irodalmi kom  muni ká -
ció, valamint az irodalmi nyilvánosság terének konfigurációi tükrében cím mel Jó -
kai kisprózai szövegeinek értelmezési lehetôségeit célozta meg.

Bár a konferencia elnevezésében még szerepelt Jókai azon kijelentése, hogy
rö vid szövegei az ô gyenge oldalát képezik, a kötet címében és tartalmában is cá -
folni igyekszik ezt. A tetemes mennyiségû és nagyon heterogén összetételû rö vid -
prózai mûvek számos utat nyithatnak meg a kutatók elôtt, ami annak is köszönhe-
tô, hogy ezek az alkotások a feldolgozottság szempontjából lemaradva kullognak
a többnyire kanonikus szerepet betöltô regényszövegek mögött. Ennek több oka
is van, melyeket a kötet bevezetése is ismertet: a kritikai kiadások hiánya, a rövid-
prózai szövegek iránti csekély szakmai érdeklôdés, illetve a nagyfokú, a korszakra
jellemzô mûfaji bizonytalanság is gátolta a mûvek beágyazódását (10–11.). 

A sokszínûség viszont nem csupán Jókai mûveinek jellemzôje, de e kötetnek is
meghatározó vonása lett. Ez fôként abból fakad, hogy a kutatási irányok is nagyon
eltérôek, és a vizsgált mûvek köre is változó. Bár a szerkesztôk (Hansági Ágnes és
Hermann Zoltán) két fejezetre osztották a tanulmányokat, Mûfajkoncepciók és Mû faj -
típusok címmel, a szövegek nehezen csoportosíthatók akár tematikai, akár megköze-
lítések szerinti szempontból. Leginkább talán négy problémakör halmazára oszthatók
fel, kisebb-nagyobb metszetekkel is számolva. Ezek: a novellák kiadási lehetôségei és
nehézségei, a mûvek kapcsolódási pontjai a populáris kultúrához, a mûvekben fel-
merülô társadalomtörténeti kérdések, illetve a nyelvi megformáltság kérdésköre.

A kötet elsô írása (Hansági Ágnes: Mûfajtörténet, poétika és narráció) abból a
szempontból kiemelkedô, hogy kérdésfelvetései mind a négy témát érintik, így már 
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