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„az egyetemes emelkedés kora”, „az elsõ 
virágzás kora”, „a hanyatlás kora”, „újjászüle-
tés kora”, A felvilágosodástól a sötétedésig, 
Nemzet és haladás, Türelmetlen és késlekedõ 
félszázad. az ilyen s hasonló fejezet- vagy 
könyvcímek (toldi, 1987; Féja, 1942; Sõtér, 
1963; németh, 1971) azt sugallják, hogy a 
magyar irodalomtörténet-írásra döntõ mó-
don nyomta rá bélyegét az olyan célelvûség, 
amelyet vagy a nemzetközi, vagy nemzeti 
haladásra vonatkozó elõföltevés jegyében 
fogalmaztak meg. 1908-ban horváth jános 

„magyarországi, magyar nyelvû, nemzeti tar-
talmú, mûvészi” egymást szûkítõ fokozatai-
ként (horváth, 1976, 16.), mintegy negyedfél 
századdal késõbb Szerb antal egyházi, fõúri, 
nemesi és polgári irodalom egymásutánjaként 
(Szerb, 1935) képzelte el a magyar irodalom 
fejlõdéstörténetét. a kérdés az, vajon men-
nyiben érvényesíthetõ e kettõs szempont a 
huszonegyedik század elején.

napjaink irodalomtörténésze nem tet-
szeleghet a mindentudó megfigyelõ szerep-
körében. nem gondolhat arra, hogy a „wie 
es wirklich gewesen ist” elbeszélõje; sokkal 
inkább arra kell vállalkoznia, hogy ugyanazt 
az eseményt többféle, egymást nem annyira 
kiegészítõ, mint inkább cáfoló távlatból mu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tassa be. Számára nem lehetnek „puszta” 
adatok; mindegyikük elméleti elõföltevése-
ket rejt magában. az elõítélet nem ellentéte 
a megértésnek, mert ez utóbbi csakis az 
elõbbibõl következhet – mint arra nemcsak 
hans-Georg Gadamer, de maurice Blanchot 
is emlékeztetett. aki úgy véli, a tények ma-
gukért beszélnek, s a „filológiai szövegma-
gyarázat célja magának a szövegnek szó 
szerint való értelmét megadni” (tolnai, 1991, 
78.), nincs tudatában saját elfogultságainak. 
ahogy valamely festmény értelmezése nem 
oldható meg ikonográfiájának „maradékta-
lan földerítésével”, mert a képet nem „eredeti 
állapotában” látjuk, hanem ahogyan ránk 
hagyományozódott, ugyanúgy valamely 
költemény, regény vagy színmû üzenete 
mindig a hatástörténet függvénye.

nem arról van szó, hogy „a történelem 
eseményei valamikor valóban megtörténtek, 
saját önazonosságukban azonban már nem 
hozzáférhetõek”, mert ez még mindig azt a 
föltevést rejtené magában, hogy különbséget 
lehet tenni elõzetesen létezett tények és 
utólagos értelmezések között, vagyis szá-
molni kell „a múlt puszta közvetítésé”-nek 
a lehetõségével (Bényei, 2002, 69-70.). ez 
azt jelentené, hogy elvileg létezik eleve 
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adott múlt, holott a múlt mindig értelmezés 
eredménye. az esemény fogalma már eleve 
magában foglalja az értelmezési távlatot, 
hiszen bármi csakis valaki számára, azáltal 
történhetett meg, hogy értelmezést kapott. 
Friedrich nietzsche bölcseleti és henry ja-
mes regényszemléleti örökségének egyaránt 
fontos része e fölismerés. a történész nem 
beszélhet események önazonosságáról vagy 
hozzáférhetõségérõl, puszta közvetítésrõl, 
mert akkor önellentmondásba keveredik. 

a huszonegyedik század egységesülést 
(globalization, mondialisation) hozhat ma-
gával, s ezáltal új távlatba helyezheti a magyar 
mûvelõdést, különösen pedig a nyelvhez 
kötött irodalmat. a gyorsan változó helyzet, a 
gazdaság és a tömegtájékoztatás, az ismerete-
ket lejegyzõ, továbbító és feldolgozó közegek 
(médiumok) nemzetköziesedése, az európai 
államok közösségének megszilárdulása 
s az angol nyelv világméretû térhódítása 
gyökeres átértelmezést tehet szükségessé. 
a magyar irodalom viszonylag kevéssé él a 
nemzetközi köztudatban, s ennek az is oka, 
hogy szakértõinek eddig ritkán sikerült nem-
zetközi összefüggésbe illeszteniük a magyar 
nyelvû mûveket. az 1970-es években Sõtér 
istván tervezte egy összehasonlító szempon-
tú magyar irodalomtörténet létrehozását, ez a 
vállalkozás azonban megvalósulatlan maradt. 
a legutóbbi negyedszázad politikai változásai 
egyre sürgetõbbé tették a nemzeti örökség 
újraértelmezését.

ebbõl a föltevésbõl kiindulva az iroda-
lomtörténet végsõ szókincsével, pontosab-
ban néhány olyan kulcsszóval szeretnék fog-
lalkozni, amely gyakran szerepelt irodalom-
történetekben, mintegy meghatározta a múlt 
értelmezésének irányát. rendszeres vizsgá-
lódás helyett az életrajzi, nemzeti, összeha-
sonlító, fejlõdéselvû és befogadásközpontú 
felfogásra összpontosítom a figyelmet.

mindmáig erõs a kísértés, hogy a korai 
magyar szövegek túlnyomó többségét ne 
mûalkotásként, de a középkori, reneszánsz 

vagy barokk mûvelõdés megnyilvánulásai-
ként olvassuk. a tizenkilencedik századi iro-
dalomról készült könyveket viszont sokszor 
azzal a céllal közelítették meg, hogy életrajzi 
kalauzt adjanak a sokra becsült szövegek 
megfejtéséhez. az irodalomtörténész nem 
függetlenítheti magát a közvélekedéstõl. a 
mûvelõdéstörténet vagy életrajzírás létjogo-
sultságát kétségbe vonni éppúgy hiba, mint 
e tudományágat, illetve mûfajt az irodalom-
történet helyére iktatni. a lángelme tisztele-
te könnyen magában rejtheti a kísértést, 
hogy a szövegeket önéletrajz töredékeivé 
alakítsuk át. Petõfi Sándor s ady endre 
tevékenységének megítélése elválaszthatat-
lan az életrajzi megközelítéstõl. e szemlélet 
történeti jelentõségét hiba volna lebecsülni, 
hiszen nemzedékek felfogására volt döntõ 
hatással, napjainkban azonban a költõk 
kultusza helyett inkább mûveik változó 
értelmezésével célszerûbb foglalkoznunk. 
talán még azt sem lehet kizárni, hogy az 
életrajzi megközelítés népszerûsége is okol-
ható azért, hogy e két költõvel sokáig többet 
foglalkoztak, mint a nemzetközi romantiká-
ba jól beilleszthetõ Vörösmarty mihály, az 
összehasonlító távlatból máig elhanyagolt 
arany jános vagy a korai huszadik század 
irányzataihoz közel álló Babits mihály és 
kosztolányi dezsõ mûveivel. Bármennyire 
is lejárt az önmagukban tekintett alkotások 
szerkezeti leírásának ideje, azt a kísértést is 
célszerû elkerülni, hogy az alkotó személyi-
sége eltakarja a mûveket. az örökérvényû-
nek föltételezett mûvek szerzõi iránti tisztelet 
nem okvetlenül egyértelmû a megértéssel. 
a kultuszra hivatkozás sokszor az emberi 
személyiség önazonosságának és egységé-
nek olyan árnyalatlan föltételezéséhez kap-
csolódott, melyet már michel de montaigne 
is elhibázottnak tekintett. ha arisztotelész 
munkásságáról el lehet mondani, hogy „va-
lójában nem folytonos, nem is összefüggõ, 
amennyiben az ismereteknek általa megfo-
galmazott köre nem egyéb rosszul egységbe 

Szegedy-Maszák Mihály • Nemzeti irodalom az egységesülõ világban



Magyar Tudomány • 2004/8

826

foglalt összességnél, egymáshoz kapcsolt 
megnyilatkozások puszta halmazánál” 
(Blanchot, 1969, 7.), akkor ugyanez még in-
kább vonatkoztatható a költõre, aki „semmit 
nem állít” (Sidney, 1963, 148.). költészettani 
(poétikai) szempontból némileg kockázatos 
olyan egységet föltételezni, melynek egy-
aránt része a Munkások és az Eszmélet. az 
életmû egységének gondolata olyannyira ké-
tes hitelû, hogy az irodalomtörténet-írásban 
aligha szerencsés a jellemképszerû írásmód 
hagyományához ragaszkodni.

a történész legnehezebb föladatai közé 
tartozik annak a kérdésnek a megválaszo-
lása: hol a határ értékítélet és személyes 
elfogultság között. Ítéleteink – tudatosan 
vagy öntudatlanul – mindig elõföltevésekre 
épülnek: vagy megerõsítjük, vagy cáfoljuk a 
közvélekedést. a tizenkilencedik században 
gyakran a nemzeti azonosság alapján válasz-
tották el a lényegest az elhanyagolhatótól. a 
nemzeti irodalomtörténetekben a mûveket 
általában aszerint értelmezték, mi tekinthetõ 
bennük nemzeti sajátosságnak. a nemzeti s 
összehasonlító irodalomtörténet-írás között 
elvileg egyszerûbb áthidalni a szakadékot, 
mint a gyakorlatban. a viszonylag szélesebb 
körben elterjedt nyelvek irodalmát az úgy-
nevezett kis irodalmaknál sokkal könnyebb 
együtt tárgyalni, már csak azért is, mert össze-
hasonlításuknak nagyobb a hagyománya. 
a magyar irodalmár számára mindig erõs 
a kísértés, hogy a nemzeti mûvelõdésben 
központinak tartott értékek nemzetközi elis-
mertetésére törekedjék. noha a nemzetközi 
kézikönyvek olykor fölületesen ítélkeznek 
a kevésbé hozzáférhetõ irodalmakról – az 
egyébként kivételesen széles tájékozottságú, 
mindig több irodalomra kitekintõ rené 
Wellek csakis angyal endrét tartotta számon 
a barokk magyar szakértõi közül (Wellek, 
1963, 116., 120.) –, mégis tudomásul kell 
venni, hogy az anyanyelven, idegen nyelven 
és fordításban olvasás a megértésnek három 
különbözõ módját jelenti, s a jövõben a 

nemzetközi érintkezés miatt egyre nagyobb 
szükség lehet az idegen elsajátítására, amely a 
fordítás tágabb értelmezésével rokonítható. 

a külföldet nem okvetlenül ugyanaz ér-
dekelheti, mint ami az anyanyelvi közönsé-
get vonzza. hadd említsek egy példát a 
közelmúltból.

2002-ben kertész imre kapta az irodalmi 
nobel-díjat. németország terjesztette föl erre 
az elismerésre, s ez annyiban érthetõ, hogy 
ebben az országban több példányban adták 
el a mûveit, mint magyarországon. mivel 
magyarázható ez? többféle választ is adtak 
e kérdésre. egyiket sem vélem egészen ki-
elégítõnek. a magam részérõl a nemzeti s 
nemzetközi távlat közötti különbségre hivat-
koznék, mely a fordíthatóság különbözõ 
mértékével függhet össze. lehet, a Beveze
tés a szépirodalomba vagy a Harmonia 
caelestis bizonyos távlatból még jelentõsebb 
alkotás, mint a Sorstalanság, de esterházy 
említett mûvei mélyen gyökereznek a 
magyar történelemben. a jelentõ történeti 
mellékjelentései miatt kevésbé fordíthatók, 
mint kertész regénye, mely a holocausttal 
foglalkozó irodalom fokozatosan kialakuló 
nemzetközi kánonjának részévé vált. kertész 
kettõs azonosságú író; a történelem kénysze-
re folytán egyszerre tartozik két közösséghez, 
s mûveinek olvasásmódja nyilvánvalóan 
tükrözi e kettõsséget. az értékelés mindig 
távlat kérdése. lord Byron költészetét külföl-
dön sokáig többre értékelték, mint William 
Wordsworth-ét. Valószínû, hogy a tizennyol-
cadik században az európai közönség egy 
része többre becsülte jean racine, mint 
William Shakespeare színmûveit.

mi a közös nevezõ az irodalom életrajzi 
s nemzeti megközelítésében? mielõtt erre 
válaszolnék, szeretnék kitérni röviden a nem-
zeti irodalomszemlélet jövõjének kérdésére. 
az 1990-es években sok kiadványban lehe-
tett olvasni az amerikai egyesült államok 
növekvõ hatásáról. ez a történetiség elhal-
ványodásával is járhat, vagyis olyan veszélyt 
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rejthet magában, amelyet henry james egyik 
befejezetlen regénye, a The Sense of the Past 
(1917) mintegy elõrevetített, azt sugalmazván, 
hogy amerika elszigetelõdhet a történelemtõl. 
ha e föltevés megalapozott, a gazdaság egy-
ségesülése a mûvelõdés helyi értékeinek a 
rovására következhet be. „nem számít, hol 
is vagyok, ha egyszer be tudok kapcsolódni 
a világhálóba” – írta a dekonstrukció egyik 
ismert képviselõje (miller, 1999, 17.). a rész-
vétel a világgazdaságban, a termelés, piac s 
fogyasztás nemzetköziesedése, az államközi 
kapcsolatok gyors növekedése, a tömegtá-
jékoztatás egységesülése a mûvelõdésben 
is érezteti hatását. az egykori második s 
harmadik világ az elsõhöz alkalmazkodik, és 
eközben némely mûvelõdések veszíthetnek 
önállóságukból. ahogy az egységesülés 
egyik amerikai híve érvel: „Másféle, elektro-
mos közeg teremtette, alapjában nemzetek 
fölötti elképzelt közösség teremtõdött, amely 
minõségileg különbözik a Benedict an-
derson által emlegetett nemzeti közösségtõl, 
amennyiben nem a nyomtatott írás az alapja” 
(Buell, 1994, 31.).

a gazdaság egységesülése maga után 
vonhatja a közös emlékezetnek és a nem 
egyidejû egyidejûségének (az idõszerûtlen-
nek) elhalványulását. a nõmozgalom súlyá-
nak növekedése arra figyelmeztet, hogy a 
nemzeti hovatartozás érzését másféle, nem 
területhez kötött elkötelezettség is háttérbe 
szoríthatja. nem szeretnék elhamarkodott 
ítéletet alkotni. mindössze arra emlékeztet-
nék, hogy Paul ricoeurtõl Clifford Geertzig 
több ismert tudós is figyelmeztetett az egysé-
gesülés hátrányaira. az új közlési módok 
átalakíthatják a mûvelõdést. a tömegtájé-
koztatási közegek kevesebb idõt engednek 
az olvasásra. a könyv súlyának csökkenésé-
vel a kánonok is átalakulhatnak.

magától értetõdik, hogy a helyi mûvelõ-
dések tisztasága merõ ábránd. a múltban is 
akadt példa arra, hogy egyik kultúra maga 
alá rendelte a másikat. a kérdés az, vajon a 

tömegtájékoztatási közegek hatására egysé-
gesülõ mûvelõdés nem jelenti-e új korszak 
eljövetelét, amelyben a helyhez kötött 
nemzeti kultúra veszíthet a súlyából. nem 
ugyanaz egy zenemûvet s egy irodalmi al-
kotást átmenteni a nemzetközi örökségbe. a 
Bartók Béla zenéjére jellemzõ rubato játékot 
sem könnyû elsajátítania olyan elõadónak, 
aki más hagyományon nevelkedett, egy 
tizenhetedik századi erdélyt megidézõ törté-
nelmi regény fordítása mégis nehezebb föl-
adatnak bizonyulhat. ismét csak arra lehet 
következtetni: a fordíthatóságnak különbözõ 
fokozatai léteznek.

a gazdaság egységesülése afféle új nép-
vándorlással is együtt járhat. Francia- vagy 
németország jellegét máris döntõen meg-
változtatta az ott élõ arab, illetve török közös-
ség, és hollandia, sõt még anglia arculatán 
is módosítottak a bevándorlók. az európai 
közösség kibõvítése elõre nem látható 
változásokkal járhat. a múltban a legtöbb 
ember egy bizonyos nyelvi közösségben 
nevelkedett, és késõbb fordításra kénysze-
rült, valahányszor másik nyelvi közösséggel 
találkozott. a jövõben egyre többen érez-
hetik magukat out of place, azaz nyelvközi 
állapotban (Said, 1999), a nyelvet igen tágan, 
mûvelõdési hagyományként, közösségi 
emlékezetként értelmezve.

azok a magyar írók, akik évtizedeken át 
éltek távol hazájuktól, óhatatlanul is a máso-
dik hazájuk távlatából szemlélik anyanyelvük 
kultúráját. némelyikük a kommunizmus 
éveiben mintegy a nyugati világ torzképét 
látta európa keleti felében, hasonló módon 
ahhoz, ahogyan a gyarmatosítás korában 
a brit vagy francia értelmiség egy része a 
nyugati világ visszamaradt megfelelõjének 
vélhette indiát vagy algériát. második 
számûzetése idején márai Sándor többször 
is annak a bizonytalanságát fogalmazta 
meg, aki két kultúra között él. Sõt, még azt 
a kérdést is föltette: vajon tekinthetõ-e a 
számûzetésben és az anyaországban élõk 
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tapasztalata egyazon elbeszélés két részének. 
olasz és amerikai földön írt mûvei arra is em-
lékeztetnek, hogy ha valaki úgy érvel, hogy: 

„a saját (native) kultúra magja egy hagyma 
rétegeinek a lefejtéséhez hasonlít, mert 
kemény, határozott, valóban helyi lényeg 
(core) nem létezik, csakis egyetemes, és va-
lamely térséghez kapcsolódó összefüggések 
rétegeirõl lehet beszélni” (Buell, 1994, 40.), 
az megfeledkezik a természetesnek nevezett 
nyelvekrõl, amelyek sokfélesége fogas kér-
dést jelenthet az egységesülés hívei számára. 
az irodalomtörténet-írás nem kerülheti meg a 
nyelvi viszonylagosságot, és ennyiben fontos 
szerepet játszhat a mondialisation szószólói 
és elmarasztalói között folyó vitában.

az életrajzi, nemzeti s összehasonlító iro-
dalomszemlélet képviselõi gyakran a szervesség 
eszményéhez, eredet, növekedés és hanyatlás 
metaforájához folyamodnak, amidõn egyes 
mûveket valamely fejlõdés szakaszaiként jel-
lemeznek. a szerves lények növekedése s a 
mûvészetek alakulása között alighanem már 
arisztotelész is párhuzamot vont, amidõn az 
Oidipusz királyt tekintette a tragédia csúcsá-
nak, kánoni rangra emelvén Szophoklésznek 
ezt a mûvét. a minõségi ugrás vagy korszak-
küszöb (paradigmaváltás) fogalma folyto-
nosságot tételez föl. akár tömbszerûségben, 
akár fokozatosságban gondolkozunk, nehéz 
elkerülni olyan elbeszélés eszményét, amely-
ben fontos szerepet játszik a leszármaztatás, 
az azonosság és az örökség.

a történelem során elõfordult, hogy gya-
korlati célt szolgáló tárgyak öntörvényû alko-
tásokká minõsültek át. az öntörvényûség 
(autonómia) bizonytalan értelmû szó. több-
nyire annak érzékeltetésére használják, hogy 
a mûvészet megszabadul a nem mûvészinek 
tekintett föladatoktól. az öntörvényû iro-
dalom talán azzal rokonértelmû, amit ri-
chard Wagner abszolút zenének nevezett. 
történeti jellege nyilvánvaló: ugyanúgy a 
romantika örökségéhez tartozik, mint az ere-
detiség eszménye. a középkori irodalomban 

vagy a régi kínai mûvészetben aligha lehet 
utánérzésrõl beszélni.

közvetlenül avagy közvetve, a legtöbb 
irodalomtörténet Giorgio Vasari híres munká-
jának hatását mutatja. a sík felületre rajzolás 
vagy festés mimetikus érvénye talán fejlõd-
hetett az idõk során, az irodalom esetében 
viszont éppúgy aligha lehet hasonló alapot 
találni a célelvû történetíráshoz, mint a zene-
történetben. a szó mûvészetében a fejlõdéselv 
kevésbé lehet létjogosult. ezen a területen 
egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy rangsorolni 
lehet az ábrázolás különbözõ módjait. kassák 
lajos számozott verseit nem törlik ki józsef 
attila költeményei, mert a fiatalabb költõ nem 
tökéletesítette azt, amit idõsebb pályatársa 
hozott létre; másféle írásmódot alakított ki. 
a szabad vers vagy a belsõ magánbeszéd 
megjelenését kétségkívül értelmezték vala-
mely fejlõdés jegyében, de az ilyen célelvû 
folyamatokat más szempontok tovább 
bonyolíthatják, sõt akár kérdésessé is tehetik. 
az elbeszélés esetében némelyek a „játékos 
önutalást”, illetve a párbeszéd szerepének 
bonyolítását (Žmegač, 1990, 320.; Blanchot, 
1959, 223-234.) választották kiindulópontként 
a fejlõdés irányainak kijelöléséhez, s e szem-
pontok alapján olyan mûveket is elõtérbe 
lehet állítani, melyekre nem jellemzõ a belsõ 
magánbeszéd érvényre juttatása. ha arról pa-
naszkodunk, hogy a huszadik századi magyar 
regények túlnyomó többsége távol áll attól, 
amit némelyek nemzetközi modernségnek 
neveznek, megfeledkezünk arról, hogy az 
A la recherche du temps perdu, a Der Mann 
ohne Eigenschaften és a Finnegans Wake 
között több az eltérés, mint a hasonlóság 

– más és más irányú korszerûséget képvisel-
nek, következésképp mindegyikükkel más 
alkotásokat kapcsolhat össze a történetíró –, 
s a velük egykorúnak tekinthetõ francia, né-
met és angol nyelvû regények többségétõl is 
nagyon különböznek.

az eredetiség nem valamely tárgy belsõ 
tulajdonsága. ami fejlõdésnek tekinthetõ 
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egyik távlatból, könnyen visszalépésnek 
minõsülhet másik nézõpontból tekintve. 
maradiság és korszerûség, megszüntetés és 
megõrzés, „még” és „már” ellentéte erõsen 
megkérdõjelezhetõ. a Fantasztikus szimfó
nia hangszerelés vonatkozásában újszerû a 
Kilencedik szimfóniához képest, ám a temati-
kus fejlesztés szempontjából hector Berlioz 
mûve akár még kezdetlegesnek is nevezhetõ 
ludwig van Beethovenével összehasonlítva. 
az ilyen kétarcúságok arra emlékeztetnek, 
hogy az értelmezõ távlat a történetiség lénye-
géhez tartozik. henry james, kinek tevékeny-
ségét gyakran hozzák összefüggésbe a tu-
datregény kialakulásával, különös megértést 
tanúsított az olyan mûvészek alkotásai iránt, 
akik „visszaforgatták az idõ kerekét, és csa-
kis a saját idõfelfogásukról vettek tudomást” 
(james, 1956, 294.), így mûveiket nem lehet 
elõrelépésnek tekinteni. ha az 1880-as évek 
francia költészetét a szabad vers kialakulása 
felõl tekintjük, nem Stêphane mallarmé, de 
Gustave kahn nevezhetõ elõrehaladónak. 
amennyiben az angolszász költészet késõbbi 
története a kiindulópont, jules laforgue több 
figyelmet érdemel, mint az Un coup de dés 
szerzõje. ungvárnémeti tóth lászló költé-
szetének vajmi kevés köze van a romantika 
elõkészítéséhez, Weöres Sándor számára 
mégis õ bizonyult kezdeményezõ erejûnek. 
mindkét távlat hozzá tartozik a hatástör-
ténethez: bizonyos szempontból kétféle 
lehetõséget jelentenek, más vonatkozásban 
viszont mintegy egymásba fordíthatók. ere-
detiség és hagyomány viszonya olyannyira 
bonyolult, hogy nincs értelme kétoldalú 
szembeállításoknak. a Tristan és a Meis
tersinger összehasonlítása arra figyelmeztet, 
hogy új és régi, teremtés és találás mindig 
viszonylagos. nem tekinthetõk adottnak, 
mert akkor figyelmen kívül hagyjuk a mûvek 
tényleges befogadását. hans Sachs szavai a 
Meistersinger második felvonásának harma-
dik jelentében („es klang so alt, – und war 
doch so neu,”) lényegében a Die Walküre 

második felvonásának nyitó jelenetében 
Wotan által megfogalmazott ellentét („Stets 
Gewohntes / nur magst du verstehn: / doch 
was noch nie sich traf, / danach trachtet mein 
Sinn”) meghaladásának igényét juttatják 
kifejezésre: a lelemény s így a fordulat esz-
ményét teszik kérdésessé. Sixtus Beckmesser 
nemcsak azért vaskalapos, mert a szabályok 
megszállottja, de azért is, mert fönntartás 
nélkül hangoztatja az elavulást, a korszerût-
lenséget. Vele szemben a költõ-cipész mintha 
arra emlékeztetne: a hagyomány többnyire a 
megtörésében válik fölismerhetõvé.  

a gyarmatosítás utáni korban a nem nyu-
gati mûvelõdés ismerete is hozzásegíthet 
ahhoz, hogy félretegyük a karteziánus szem-
beállításokat. a megértés záloga lehet annak 
észrevétele, hogy az avantgárd értékõrzõ és 
megfordítva. új és régi értelmezés függvénye. 
különösen jól érzékelhetõ ez, ha elhagy-
juk a nagy nyelvi közösségek irodalmát. 
természetesen ez az állítás arra a nehezen 
bizonyítható vagy cáfolható föltevésre vezet-
hetõ vissza, hogy a világ nyelveit csakis a 
közösségek mérete alapján lehet rangsorolni. 
aki elfogadja ezt az elõítéletet, végsõ soron 
a nyelvek különféleségének és egyenran-
gúságának elvét vallja, tehát olyan álláspon-
tot foglal el, amelyhez hasonlót Wilhelm von 
humboldtnak, edward Sapirnak, Benjamin 
lee Whorfnak, magyar vonatkozásban Szé-
chenyi istvánnak és kosztolányi dezsõnek 
lehet tulajdonítani.  

a kevéssé hozzáférhetõ irodalmak 
részben azért nem tudnak a kialakuló 
nemzetközi kánon részévé válni, mert 
máig nagy hatású az a szellemtörténettõl 
örökölt hiedelem, mely valamely korszak 
minden mûvészi megnyilvánulását egysé-
ges korszellemmel hozza összefüggésbe. 
még a nemzetközi Összehasonlító iroda-
lomtudományi társaság folyamatban levõ, 
eddig tizennyolckötetes, Az európai nyelvû 
irodalmak összehasonlító története címû 
vállalkozásában is észrevehetõ ennek az 
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örökségnek a nyoma. a szimbolizmussal 
foglalkozó kötet egyes fejezetei például 
olyan életmûveket méltatnak, amelyeknek 
nem sok közük van mallarmé kiindulópont-
ként választott költészettanához (Balakian, 
1982). mallarmé vallási értelemben hitetlen 
volt, a személytelen költészet eszményét 
vallotta, a tanító jelleget összeegyeztethetet-
lennek tartotta az irodalommal, s elutasította a 
politikai állásfoglalást. ady írt istenes verseket, 
az egostistical sublime költõje volt, és vannak 
költeményei, amelyek közvetlen politikai 
cselekvésre szólítanak föl.

Fredric jameson fejlõdéstörténeti elkép-
zelése – realizmus, modernizmus és poszt-
modernizmus egymásutánja – a gazdasági s 
technikai fejlõdésnek karl marx szellemében 
fogant értelmezésére vezethetõ vissza. nem 
ilyen ösztönzésûek a hans robert jauss kései 
munkáiban található megkülönböztetések 
vagy a kulcsár Szabó ernõ által megfogal-
mazott korszakolás: klasszikus (esztéta vagy 
esztétizáló) modernség, avantgárd, késõ- és 
posztmodernség szakaszainak kijelölése. 
ez utóbbinak az ad megkülönböztetett 
jelentõséget, hogy tudtommal ez az egyedüli 
sikeres kísérlet a magyar irodalom huszadik 
századi korszakolására.

jauss és kulcsár Szabó elgondolásának 
kapcsolata az evolúciós hagyománnyal 
kevésbé nyilvánvaló, de észrevehetõ némi 
rokonság azzal a meghatározással, amelyet 
jameson adott a posztmodernségrõl mint 
a történetietlenné tett jelen kultúrájáról, a 
nemzetközi, tömegtájékoztatás és hirdetés 
irányította, fogyasztás meghatározta kései 
tõkés berendezkedés megnyilvánulásáról 
(jameson, 1991). különösen abban a fölte-
vésben vehetõ észre a fejlõdéselv öröksége, 
mely szerint az irodalmiság megkülönböz-
tethetõségének „ismérvei a modernség 
záróküszöbén túl már nem vezethetõk le 
esztétikai premisszákból” (kulcsár Szabó, 
2003, 29.). a kérdés nem ennek a föltevésnek 
a létjogosultsága, de inkább az: vajon nem 

vonatkoztatható-e korábbi idõszakokra is. 
nincs kizárva annak a lehetõsége, hogy az 
irodalmiság esztétikai felfogása voltaképp 
meglehetõsen rövid idõszakkal hozható 
összefüggésbe. a tizennyolcadik században 
olykor nehéz, sõt talán lehetetlen megkü-
lönböztetni a bölcseletet az irodalomtól, és 
montaigne vagy Blaise Pascal, Søren kier-
kegaard vagy nietzsche példája arra emlé-
keztet, hogy a szóban forgó kettõsség más 
idõszakokban is bizonytalan értelmû. 

Szokás arra hivatkozni, hogy a befogadás 
elõtérbe állításával az irodalomtörténet fel-
oldhatja a feszültséget mûvészi és történeti 
szempontok között, különösen akkor, ha 
elismerjük, hogy az eredetiség nem tekint-
hetõ állandó lényegûnek. tagadhatatlan, 
hogy a korábbi magyar irodalomtörténet-írás 
nagyon kevés figyelmet szentelt a mûvek 
életének. még a huszadik század második 
felében oly sokat használt, eredetileg hatkö-
tetes vállalkozásra is jellemzõ, hogy „az 
elõadott történet (…) elsõsorban kialakulás-
történet”. a Sõtér istván irányításával az akkor 
irodalomtörténeti intézetnek nevezett kuta-
tóhelyen készült sorozat annyiban a múlt 
örökségét folytatta, hogy szerzõi hallgató-
lagos elõföltevése szerint az irodalmi mû 
tulajdonságai „elsõsorban az írótól függenek, 
és bármi mástól függjenek még, véglegesen 
rögzülnek a mû létrejöttének pillanatában” 
(Bezeczky, 2003, 64.).

az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben 
nem egyszerûen a hatásra (Wirkung), de 
egyenesen a befogadásra helyezõdött át a 
hangsúly, természetszerûleg következett az 
önmagára zárt mûalkotás eszményének el-
avulásából. a zenei fölvételek történetében 
ezt a váltást, pontosabban hangsúlyeltoló-
dást az élõ elõadások fölértékelõdésének 
lehet megfeleltetni. az értelmezés elõírásai 
mindig mûvészi és eszmei áramlatok függ-
vényei. a romantika az értelmezés szemé-
lyes elkötelezettségét állította elõtérbe, mely 
örökséghez képest mindkét háború után 



831

ellenhatás jött létre. edwin Fischer Paul hin-
demith, igor Sztravinszkij és arturo toscanini 
hatásával hozta összefüggésbe az értelmezés 
romantikus örökségének a leértékelését, 
sõt még Bartók tevékenységére is hivatko-
zott ebben a vonatkozásban (Fischer 1956, 
106.); arnold Schönberg pedig azt állította, 
hogy a személytelen értelmezésre jellemzõ 

„érzelmi ridegség” a jazz „merev, rugalmat-
lan mértékével” függ össze (Schönberg, 
1975, 320.). aligha lehet tagadni, hogy a 
Werk- vagy inkább Notentreue  elnevezéssel 
illetett eszmény hirdetõi – akik hol a szerzõi 
szándékot tartották irányadónak, hol tények 
értékmentes fölhamozásából származtat-
ják a helyes értelmezést – közel álltak az 
újklasszicizmus, a neue Sachlichkeit irány-
zatához, illetve a tudományos igényû szöveg-
elemzés fenomenológiai vagy strukturalista 
felfogásához. Shakespeare színmûveinek 
értelmezéstörténetébõl arra lehet következ-
tetni, hogy az elõadó, illetve az értelmezõ 
sokkal nagyobb szabadságot élvezhetett a 
távolabbi múltban, mint a huszadik század-
ban, hiszen lényegesen fontosabb szerepet 
játszott az alkotás folyamatában. hasonló 
föltevést a zenére is lehet vonatkoztatni: a 
távolabbi múltban kevésbé lehetett elkülöní-
teni az alkotót az elõadótól.

a Fassung letzter Hand hívei vagy a mû-
alkotás eredeti jelentésének szószólói lénye-
gében történetietlen szemléletet vallanak. a 
fordítások, átdolgozások, reneszánsz szín-
mûvek, vagy akár olyan szerzõk alkotásai, 
mint például henry james, marcel Proust 
vagy kosztolányi dezsõ, a mûvek többszö-
vegû jellegére (heterotextualitására) emlé-
keztetnek. a mûvet sosem lehet adottnak 
tekinteni, hiszen állandóan újraírja, föl- és 
leépíti, s ezáltal kérdésessé teszi magát; il 
n’est jamais là, sans cesse à se défaire tandis 
qu’il se fait (Blanchot, 1959, 356.). a Lear 
király néven ismert alkotásnak, Az ismeretlen 
remekmûnek, james Egy hölgy arcképe címû 
regényének, Proust fõ mûvének, Blanchot 

Thomas l’Obscur címû elbeszélésének, az 
esti kornélról írott némely történeteknek, 
vagy akár józsef attila s Szabó lõrinc egyes 
költeményeinek nincs egyetlen irányadónak 
tekinthetõ, hitelesnek mondható szövege. 
Számtalan más példa is azt sejteti, hogy a 
szövegiség önmagába zárt azonosságának 
megbontását nem lehet posztmodern írás-
módhoz vagy bármely „korszakküszöbhöz” 
kapcsolni. a romantika alkotóinál nem 
ritka, hogy „a töredékes nem megelõzi, de 
követi az egészet, azon kívül nyilatkozik 
meg” (Blanchot, 1969, 229.). thomas lovell 
Beddoes egyik költeménye az „és” szóval 
ér véget, és nincs értelme föltenni a kérdést: 
vajon szándékos-e a töredékszerûségnek 
ez a nyilvánvaló formája, avagy „véletlen” 
eredménye, mint ahogyan john Constable 
vagy William turner megannyi festményénél 
sem igazán érdemes azon tûnõdni, befejezett 
avagy félbehagyott alkotásokról, esetleg 
vázlatokról van-e szó. Az ismeretlen remek
mû arra emlékeztet, hogy a mûalkotást a 
befogadó látja (vagy nem látja) meg, a The 
Figure in the Carpet szerint a jelentést az 
olvasó hozza (vagy nem hozza) létre, james 
másik története, A jövõ Madonnája pedig 
egyenesen a mûalkotásnak mint tárgynak a 
létrehozhatatlanságát sugallja. talán nem is 
szükséges bõvebben foglalkozni azzal, hogy 
ezra Pound 1913-ban, tehát imagista korsza-
kában különös figyelmet szentelt az említett 
angol romantikus költõ kezdeményezõ 
munkásságának (Pound, 1973), honoré de 
Balzac e. t. a. hoffmann történeteit, james 
pedig Balzac mûvét írta át, és az amerikai 
születésû prózaíró egyik említett alkotásából 
némelyek a befogadás nyitottságára (iser, 1978, 
3-10.; Szegedy-maszák, 2001), a másikból a 
posztmodern elméletírói a mûvészet végére 
vonatkozó következtetéseket vontak le (danto, 
2000; Belting, 2001, 134-136.). 

ha igaz, hogy „a remekmû eszméje érvé-
nyét veszítette”, nemcsak klasszikusokról, 
de modernségrõl sem igazán célszerû 
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beszélnünk, mert e kettõ kölcsönösen fölté-
telezi egymást. Blanchot már évtizedekkel 
ezelõtt levonta e következtetést. másokhoz 
hasonlóan az újítás hagyományáról érte-
kezett, a hõs fogalmából eredeztette, és el-
avultnak minõsítette a lángelme eszményét, 
és nietzsche szellemében fogalmazta meg 
az irodalmárok lehetséges föladatát: „a »mo-
dern korszak« ellentétet vagy szembeállítást 
tételez föl jelen, múlt s jövõ között. inkább 
olyan változásokat képzeljünk el, amelyeket 
nem ilyen viszonyok irányítanak” (Blanchot 
1969, 583-584).

az elmondottak alapján a következõ 
föltevés fogalmazható meg: egyfelõl az 
irodalmi alkotás lényegébõl fakad, hogy 
olvasójának mintegy a szerkesztõ föladatát 
is kell vállalnia, aki különbözõ változatokat 
vesz figyelembe, másrészt az átírás közeli 
rokona a fordításnak és az újraolvasásnak. 
a szöveg állandóságának és önazonossá-
gának föltevését a pozitivista szövegkiadás 
némely hívei állították fel, s ennek az esz-
ménynek történeti érvénye meglehetõsen 
rövid idõszakaszra korlátozható. a törté-
netileg tájékozott értelmezés egyik elméleti 
szakértõje és gyakorlati képviselõje joggal 
állítja, hogy az értelmezést helyreállítással 
azonosítani annyit jelent, mint „tagadni a 
történelmet, olyan lényeget tulajdonítani a 
mûvészi alkotásnak és befogadásnak, amely 
független tértõl s idõtõl” (Butt, 2002, 54.). az 
értelmezés mindig adott föltételek szerinti 
olvasást jelent, és az irodalomtörténész célja 
annak vizsgálata, „miként hatottak a szöve-
gek különbözõ idõkben s helyeken az olva-
sókra” (Gallagher – Greenblatt, 2001, 170.). 
ennek a célnak elérését leginkább a hatás-
történeti anyag viszonylagos szûkössége 
gátolja. a zenei elõadás különféle módja-
iról elég sok fölvétel készült – igaz, csak a 
legutóbbi évszázadban. lényegesen keve-
sebbet lehet tudni arról, miként olvastak 
a múltban, ezért az irodalomtörténésznek 
nehezebb a föladata. az írásban rögzítettek 

köre még szûkebb, mint a hangfölvételeké. 
a történetírónak mintegy újra kell alkotnia 
értelmezési hagyományok, nyelvhasználati 
megszokások, mûvészi, erkölcsi, eszmei 
és politikai felfogások, társadalmi intézmé-
nyek, valamint ismeretet rögzítõ, továbbító 
és feldolgozó közegek (médiumok) köl-
csönhatását.

arra a kérdésre, miként lehetséges iroda-
lomtörténetet írni a huszonegyedik század-
ban, csakis azt felelhetem: egyszerre kell 
állítani s tagadni a célelvûséget. ellentétben 
azokkal, akik a szentesített kánon keretein 
belül maradnak – ebbõl a szempontból 
nincs lényegi különbség jauss, Paul de man 
és harold Bloom között –, állandóan meg 
kell kérdeznünk magunktól, minek alapján 
lehet vagy kell kiválasztani azokat a szöve-
geket, amelyek nyomot hagytak, lényeges 
szerepet játszottak a mûvelõdésben. törté-
neti hatás és mûvészi érték elválaszthatatlan 
egymástól.

nincs kizárva, hogy valamely nemzeti 
irodalom nem alkalmas arra, hogy elbeszél-
hetõ történetként jelenítsék meg, mint aho-
gyan valamely szerzõi életmû azonossága 
vagy egy mûfaj örökségének folytonossága 
is megkérdõjelezhetõ. ez utóbbira példa az 
irodalmak nemzeti jellege szempontjából 
kulcsfontosságú mûfajnak, a történelmi 
regénynek vizsgálatában arra irányuló 
törekvés, hogy posztmodernnek nevezett 
alkotások elõképét ismerjük föl romantikus 
mûvekben. az idõben visszafelé olvasásnak 
e kísérlete figyelemre méltó. Értékét csupán 
az teszi némileg kérdésessé, hogy az értel-
mezés többnyire a tizenkilencedik századra 
s a jelenkorra korlátozódik, s így nem tudjuk 
meg, vajon a romantikus és posztmodern 
történelmi regények közötti folytonosság-
hoz képest mennyiben jelenthetnek meg-
szakítottságot a korai huszadik században 
keletkezett hasonló jellegû alkotások. ha 
ugyanis „olvasásmódként határozzuk meg a 
mûfajt” (hites, 2002, 57.), megkerülhetetlen a 
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kérdés, nem olvasható-e a Tündérkert vagy 
akár Az élet kapuja hasonló módon ahhoz, 
ahogyan az értekezõ A csehek Magyaror
szágban vagy a Dzsigerdilen címû könyvet 
közelíti meg. lehetséges, hogy folytonosság 
és megszakítottság viszonya eredetiség és 
hagyomány összefüggésére emlékeztet.

a fordíthatósághoz hasonlóan az elbe-
szélhetõségnek is különbözõ fokozatai 
léteznek, s egyáltalán nem vehetõ készpénz-
nek, hogy az elbeszélhetõség okvetlenül 
egybeesik a tudományos igénnyel. „a 
költészettan (poetics) uralkodó hagyomá-
nya, akárcsak leibniz bölcselete, igyekezett 
leszámolni az elbeszélhetõséggel” (morson, 
2003, 60.). az irodalomtörténeti események 
között nem okvetlenül szükségszerû a kap-
csolat, szerepet játszhat az esetlegesség, a 
véletlen, sõt a zûrzavar is.

az irodalmi alkotások nem egy, de sok-
féle történet elmondásához szolgálhatnak 
alapul, mert önazonosságuk erõsen megkér-
dõjelezhetõ.

Carl dahlhaus azt állította, hogy „a mû 
azonossága a hatástörténet folytonosságá-
ban és abban a befejezett értelmezésben 
lelhetõ meg, amelyre az ember törekszik, 
s amelyhez közelít” (dahlhaus, 1977, 246.). 
megítélésem szerint még eszményként sem 
létezik befejezett, azaz teljes értelmezés, 
mert a megértés lényegébõl fakad, hogy 
mindig csakis részleges lehet. minden 
célelvûség valamely kánont tételez föl, és a 
történetiség hitelteleníti az efféle eszményt. 
még ernst h. Gombrich, a kánoniság, a 
megõrzés eltökélt híve is elismerte utolsó 
könyvében, hogy „a mûvészettörténet 
evolúciós szemléletét a viszonylagosság-
nak olyan értelmezése válthatja föl, amely 
minden szakaszt sajátos kifejezési módként 
szemlél – a késõbbi nem jobb, csak más, 
mint a korábbi” (Gombrich, 2002, 29.). ta-
lán a strukturalizmus elavult hagyatékával 
is összefüggésbe hozható az a hiedelem, 
mely szerint a magas irodalom lényegénél 

fogva mûvészi jellegû szövegek összességét 
jelenti. mallarmé már 1891-ben arra figyel-
meztetett, hogy „az állandóság és egység 
nélküli társadalomban nem jöhet létre állan-
dó, végleges érvényû mûvészet” (mallarmé, 
1945, 866.). e jellemzés a mai magyar nyelvû 
közösségre is vonatkoztatható: nagyon 
különbözõ értelmezési közösségekbõl 
tevõdik össze, melyek értékrendje lénye-
gesen eltérõ. ugyan melyikünk formálhat 
jogot arra, hogy biztos ítéleteket hozzon? 
ezért is nehéz megmondani, hogyan értel-
mezzük át a magyar mûvelõdés örökségét 
a huszonegyedik században. különbözõ 
olvasók különbözõ történetként képzelik 
el a magyar irodalmi örökséget.

talán helyesebb, ha nem a mûalkotást, 
hanem a társadalmi érvényû eseményt 
tekintjük az irodalomtörténet alapvetõ fogal-
mának. az irodalmi folyamatok elsõdlege-
sek a szövegekhez képest, mert a történész 
célja annak a viszonynak a megvilágítása, 
amely valamely mûvészi képzõdményt 
egy közösség életvilágához kapcsol. ha az 
eseményt, a közlés folyamatát, szövegek és 
befogadásuk kapcsolatát állítjuk elõtérbe, a 
keletkezés idejét a legnagyobb hatás idejé-
vel együtt kell mérlegelni. Persze, nem sza-
bad felednünk, hogy a hatásnak nemcsak 
kiterjedtsége, de mélysége is létezik, s ez 
utóbbit különösen nehéz körülírni.

reinhart koselleck az egyidejû nem 
egyidejûségére emlékeztetett. különbözõ 
síkokon egymástól eltérõ gyorsaságokat 
tételezhetünk föl, anélkül, hogy egységes 
mértéket próbálnánk kimutatni. a történeti 
események idõtartama más és más, és a 
történésznek egymásnak ellentmondó 
ütemekkel és szerkezetekkel kell számolnia. 
Célelvûség nélkül nincs történetírás, de 
egymást keresztezõ célelvûségekben kell 
gondolkodnunk. a célelvûségnek az ad lét-
jogosultságot, hogy az irodalmat az értékek 
megõrzésére törekvõ, tanítható mûvelõdés 
részeként is fel lehet fogni – innen az iroda-
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lomtörténet és a cultural studies kapcsolata, 
a hitelesnek nevezett szövegkiadások po-
zitivista eszménye –, de a legutóbbi másfél 
század gondolkodói s írói nietzschétõl 
Gottfried Bennig és Blanchot-ig arra is 
emlékeztettek, hogy másfelõl az irodalom 
mint mûvészet fejlõdésidegen, „nemcsak 
kérdésessé teszi a mûvelõdés értékeit, de 
kikerüli õket s nem felel meg nekik” (Benn, 
1975, 1144–1145.; Blanchot, 1969, 585-586.). 
az eredetiség egyszerre jelent folytonos-
ságot és annak megszakadását. Bizonyos 
értelemben minden jelentõs mûalkotás új 
kezdetnek fogható fel. az újrakezdés igénye 
idõrõl idõre megfogalmazódott a történe-
lem során, így a középkor után (re-nais-
sance, re-formatio) vagy a romantikában, 
amidõn egy gazdaságilag és társadalmilag 
kezdetlegesebb (parasztinak, középkorinak, 
keletinek vélt) világban kerestek gyógyulást 
a fejlõdés okozta betegségekre.

Bármennyire is nehéz egymással ellen-
tétes igényeknek eleget tenni, a történetírás 
ellentörténetek elmondását, érvek és ellen-
érvek szembesítését igényli. az irodalmi 
szövegek nem annyira idõn kívül álló 
befejezett, mint inkább olvasók által min-
dig újraalkotott képzõdmények. ahogyan 
egy zenetudós írta az értelmezésrõl szóló 
könyvében, „a mûalkotások jelentése nem 
idõtlen valóságokra vonatkozik, nem is ki-
zárólag a szerzõk gondolatainak és tudatos 
vagy öntudatlan szándékainak eredménye; 
különbözõ emberek egymástól eltérõ kor-
szakokban és körülmények között mindig 
másként értelmezik õket” (day, 2000, 229.). 
ha élõ mûalkotásokkal foglalkozunk, 

változó értelmezések történetét írjuk. az 
irodalomtörténet újraírása nem sorok kö-
zött olvasást jelent, nem burkolt jelentések 
kihüvelyezésére irányul. Sokkal inkább azt 
igényli, hogy a korábban leírtakhoz mindig 
újabb széljegyzeteket készítsünk, állan-
dóan a korábbiaktól eltérõ magyarázatra 
törekedjünk. a történetírónak nietzsche 
szellemében vállalnia kell „az olyan gondo-
latnak a kockázatát, amely nem szavatolja 
az egységet” (Blanchot, 1969, 229.). azért 
is lehet üdvös számítógépes alakban is 
elképzelni a jövõ irodalomtörténetét, mert 
a kinyomtatott könyvvel ellentétben módot 
ad az állandó változtatásra. ahelyett, hogy 
a magyar irodalom föltételezett lényegét, 
bármiféle „fõsodrát” igyekeznõk kimutatni, 
inkább a szüntelen kitérés, sõt eltévedés 
kockázatát kell vállalnunk. nagyon is 
idõszerû Blanchot figyelmeztetése: Trou
ver, c’est chercher par le rapport au centre 
qui est proprement l’introuvable. (…) La 
recherche serait donc de la même sorte 
que l’erreur. Errer, c’est tourner et retour
ner, s’abandonner à la magie de détour  
(„találni annyit jelent, mint  egy voltaképp 
megtalálhatatlan középpont körül keres-
ni. (…) a keresés tehát a tévedés rokona. 
tévedni annyit jelent, mint megfordulni s 
visszafordulni, engedni a kitérés csábításá-
nak”) (Blanchot, 1969, 36.).

kulcsszavak: egységesülés, nyelvhez kötött 
irodalom, összehasonlító szempontú ma
gyar irodalomtörténet, nemzeti és nemzet
közi távlat, fordíthatóság, fordítás és hiteles 
szöveg
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