
Ãj ¢s ismeretlen belÀtÀsok birtokÀba juttat-
nak minket. A pÀrbesz¢det megk´nnyÁtû
¢rintkez¢si fel¡let lehet p¢ldÀul a misztikus
lÁra deformÀciÂi, t´r¢svonalai ment¢n jelent-
kezû rezignÀlt hang¡t¢s, amely Ágy m¢gis az
ezredv¢g mindnyÀjunk szÀmÀra Àt¢lhetû (in-
terpretÀlhatÂ) tapasztalatÀt szÂlaltatja meg.

BazsÀnyi SÀndor

MAGçN(Y)MITOLñGIA

Egy eddig ismeretlen t´rt¢nelem
nyomÀban, avagy jÂ elbesz¢lû csak az

lehet, aki szeret eml¢kezni

HÀsz RÂbert: A SzalmakutyÀk szigete
A Symposion Egyes¡let kiadÀsa. Szabadka, 1995.
124 oldal, 330 Ft

N¢hÀny esztendû Âta vÀltozik valami a ma-
gyar prÂzÀban. Nem alapjaiban, de m¢gis
szembetünûen. E vÀltozÀst egy¢rtelmüsÁtû
müvek egyelûre m¢g nem bukkantak az ol-
vasÂk el¢, Àm olyanok mÀr igen, amelyekre
¢rdemes odafigyelni, ¢s amelyek minden bi-
zonnyal a hazai epika j´vûbeni irÀnyÀnak el-
sû Ãtjelzûi. MÀr akadnak szerzûk, akik mer-
nek, akarnak ¢s k¢pesek is let¢rni a hetvenes-
nyolcvanas ¢vekbeli elûd´k taposta ´sv¢ny-
rûl. ArrÂl az ÃtrÂl, amelyen m¢g napjainkban
is akkora a forgalom, hogy a felvert portÂl
gyakran egymÀst sem lÀtjÀk a tolongÂk. E
forgatagbÂl manapsÀg azonban mÀr csak n¢-
ha tünik elû egy-egy hatÀrozottan k´rvona-
lazhatÂ Ãj arc.

Persze ez a k¢t ¢vtizedes Ãt nem zsÀkutca,
mik¢nt az elûzû sem nevezhetû annak. Csak-
hogy e mostanin egyre ritkÀbb a virÀg, ¢s a
fü is mind nehezebben nû. A t¡lekedûk mint-
ha csupÀn egymÀsra figyeln¢nek ¢s vÀlasztott
vezetûikre, elriasztva, kik´z´sÁtve maguk k´-
z¡l, aki a kanonizÀlt diskurzus nyelvjÀrÀsÀtÂl
elt¢rû dialektusban besz¢l.

Pedig oda kellene figyelni arra, hogy mit
¢s mik¢nt besz¢lnek ezek a mai mÀsk¢nt szÂ-
lÂk, ahogy ¢rdemesnek bizonyultak e figye-
lemre azok is, akik a hetvenes ¢vek elej¢n az

addigi kÀnontÂl elt¢rû mÂdon kezdtek a prÂ-
zÀrÂl gondolkodni. EsterhÀzy, HajnÂczy,
Krasznahorkai vagy MÀrton LÀszlÂ akkori di-
lemmÀi mÀra t´bb¢-kev¢sb¢ elvesztett¢k ak-
tualitÀsukat. Ez azonban semmivel sem cs´k-
kenti annak jelentûs¢g¢t, hogy ezek a hatva-
nas ¢vek utÀn indulÂk, ahelyett, hogy alkal-
mazkodtak volna az elfogadott szabÀlyokhoz,
inkÀbb Ãj, Ág¢retesebb utat kerestek az unt ¢s
mind term¢ketlenebbnek tünû addiginÀl.
Eset¡kben a Lehet-e? k¢rd¢st hamar felvÀltot-
ta a Hogyan?; a nyelvvel valÂ bÁbelûd¢s, az ´n-
reflexiÂ ¢s a mühelygond munkÀik szerves
r¢sz¢v¢ vÀlt, ¢s nem ´nc¢lÃvÀ. EsterhÀzy¢k-
nak siker¡lt a modern magyar irodalom epi-
kai hagyomÀnyaiba illeszkedni¡k.

A nyolcvanas ¢vek v¢g¢n azonban megtor-
pantak ezek az Ãtkeresûk. Müveikben egyre
t´bb a t¢tovasÀg; bizonytalannÀ vÀlt az addigi
hatÀrozott irÀny. K´vetûik egy r¢sze, Ãgy tü-
nik, nem vesz errûl tudomÀst. Hangosan bi-
zonygatjÀk, hogy tudjÀk, merre kell menni,
¢s mivel ûk vannak legel´l, a most indulÂk-
nak legalÀbb az Àltaluk felvert por jelzi a leg-
fûbb csapÀst.

A kilencvenes ¢vek eleje Âta azonban egy-
re t´bben merik vÀllalni a k¡l´n Ãttal jÀrÂ ve-
sz¢lyeket. ýk is felfedezt¢k, mint az el¢gedet-
lenek ÀltalÀban, hogy egy irÀnyzat alkonyÀn
a korszerütlens¢gben csÁrÀzik a modernitÀs.
Azon fÀradoznak, hogy müveikbe, a korÀbbi
´nreflexiÂ ¢s mühelygond mell¢ visszacsem-
p¢ssz¢k a t´rt¢netet, a mesemondÀst.

HÀsz RÂbert e szerzûk k´z¢ tartozik.
K´nyv¢t, A SZALMAKUTYçK SZIGET°-t a szÀ-
zadv¢g fel¢ taposhatÂ egyik lehets¢ges Ãt
fontos irÀnyjelzûj¢nek ¢rzem.

A most harmincegy esztendûs, Szegeden
¢lû vajdasÀgi ÁrÂ elsû k´tete hat elbesz¢l¢s
gyüjtem¢nye. HÀsz RÂbert ÁrÀsai eddig csu-
pÀn antolÂgiÀkban lÀttak napvilÀgot, ¢s olyan
rangos folyÂiratokban, mint az öj Symposion,
a Pompeji vagy a TiszatÀj.

àMa mÀr nem k´vetelm¢nye a reg¢nynek sem,
hogy olvashatÂ, hogy szellem- ¢s t´rt¢netk´zpontÃ
legyen; a müvek megsz¡letnek, pusztÀn az¢rt, mert
a szerzûk müveket akarnak l¢trehozni, ¢s a monda-
nivalÂ hiÀnyÀban, a sz¡ntelen stÁlusÃjÁtÀsok verse-
ny¢ben valahol ¢szrev¢tlen¡l lemarad az iroda-
lom.Ê ä E nagyon is egy¢rtelmü megÀllapÁtÀs
minden bizonnyal szerzûi hitvallÀsk¢nt ¢rtel-
mezhetû. V¢lem¢ny¢t az ÁrÂ egy titokzatos,
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b´lcs professzorral mondatja ki k´tete cÁm-
adÂ elbesz¢l¢s¢ben.

Titokzatos ¢s b´lcs ä HÀsz RÂbert kedvenc
jelzûi. Minden t´rt¢net¢nek valami rejt¢lyes
esem¢ny a magja, hûsei pedig rendkÁv¡li
müvelts¢ggel rendelkezû, k¡l´nleges embe-
rek, akikkel nem h¢tk´znapi esem¢nyek t´r-
t¢nnek. Keleti mÀgus, aki ÀlomkutatÀsai so-
rÀn maga is egy Àlom foglya marad, Ez¢kiel
prÂf¢ta egyik tanÁtvÀnya, aki harmadik tÁpu-
sÃ talÀlkozÀsainak ¢lm¢nyeirûl szÀmol be, Ni-
kiÀsz, a Sz¡rakuszait ostromlÂ ath¢ni seregek
parancsnoka, a JELEN°SEK K¹NYV°-n dolgo-
zÂ JÀnos apostol, Marius testv¢r, akinek maga
az ´rd´g kÁnÀlja fel szolgÀlatait, ¢s v¢g¡l dok-
tor Maasternik, az emberis¢g megment¢s¢n
fÀradozÂ rejt¢lyes szigetlakÂ.

A SZALMAKUTYçK SZIGETE elbesz¢l¢seit ol-
vasva minduntalan Eco k´nyve, A RñZSA NE-

VE jutott eszembe. Mik¢nt annak Sherlock
Holmest ¢s doktor Watsont id¢zû pÀrosa, Ãgy
HÀsz RÂbert hûsei is folyton keresnek vala-
mit; ki az Àlmok forrÀsÀt, ki az emberis¢g ere-
det¢t, ki pedig a j´vû itt is, ott is felsejlû nyo-
mait. Ha igaz, hogy a mese a gyermek sze-
m¢vel n¢zett vilÀg, akkor ez az ÀllÁtÀs HÀsz
RÂbert elbesz¢l¢seire fokozottan ¢rtendû. Az
ÁrÂ alakmÀsai rÀcsodÀlkoznak a vilÀgra, ¢s
azon nyomban a mi¢rtek egyre s´t¢tebb er-
dej¢ben talÀljÀk magukat. VÀlaszkeres¢s¡k-
kel a kiutat kutatjÀk e r¢misztû rengetegbûl.
A szellem kalandorai, a tudÀs mÀniÀkusai
mindannyian, akik bizonyossÀgot akarnak,
akÀr ¢let¡k ÀrÀn is.

TudÀs ¢s bizonyossÀg ä az emlÁtett jelzûk
mellett e k¢t, hozzÀjuk elvÀlaszthatatlanul
kapcsolÂdÂ fogalom Àll HÀsz RÂbert ¢rdek-
lûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban. ValÂjÀban û ma-
ga az, aki mindenÀron bizonyossÀgot akar, el-
m¢leteivel kapaszkodÂkat keresve a mind-
annyiunkat k´r¡lvevû zürzavaros vilÀgban. E
teÂriÀk t´bbs¢ge olyan rejt¢lyes esetekre kÁ-
nÀl magyarÀzatot, amelyek ¢vezredek Âta iz-
gatjÀk az emberis¢g k¢pzelet¢t. Ezek persze
hipot¢zisek, de HÀsz RÂbert Ãgy v¢li, hogy a
megvÀlaszolatlan k¢rd¢sek kÁnzÂ gy´trelm¢t
a lehets¢ges vÀlaszok ha megsz¡ntetni nem is,
de legalÀbb oldani tudjÀk. A k´tet elsû elbe-
sz¢l¢s¢nek tragikus hûse, az ´reg mÀgus sze-
rint ugyanis àegy m¢g fel nem derÁtett, meg nem
oldott jelens¢g eset¢ben a leggyeng¢bb lÀbakon ÀllÂ,
leghihetetlenebb elm¢let is t´bb a semmin¢lÊ. Hi-

szen àahhoz, hogy valaha is bek´vetkezzen a meg-
oldÀs, sz¡ks¢g van elm¢letre. JÂra vagy rosszra,
mindegy. Fû, hogy elm¢let legyen, amely a maga
gondolatmagvÀban megûrzi a feltett k¢rd¢st, a
probl¢mÀt, magÀban hordja a titkot ¢vtizedeken,
¢vszÀzadokon Àt, mik´zben tudÂsok generÀciÂi j´n-
nek ¢s mennek, az elm¢lethez hozzÀadnak valamit
sajÀt gondolataikbÂl, ¢s az, mint egy dagadÂ hÂ-
g´rgeteg, vonul v¢gig a szÀzadokon, mÁg bele nem
¡tk´zik egy lÀng¢szbe, aki megbirkÂzik vele ¢s meg-
oldjaÊ.

HÀsz RÂbert e lavina ÃtjÀt egyengeti elbe-
sz¢l¢seivel. Maga is hozzÀtesz valamennyit,
hogy m¢g szembetünûbben g´rd¡lj´n to-
vÀbb a bizonyossÀg fel¢. Egy imaginÀrius his-
tÂria fellelhetû eml¢keit vizsgÀlja ÁrÀsaiban;
k´tete akÀr kutatÀsi naplÂk¢nt is olvashatÂ.
Az ÁrÂ magÀ¢nak vallja Maasternik profesz-
szor ¢letc¢ljÀt, aki minden erej¢vel ¢s ´sszes
rendelkez¢s¢re ÀllÂ eszk´z¢vel àegy eddig isme-
retlen t´rt¢nelemÊ nyomait keresi-kutatja. Az is-
mert Àrny¢kÀban megbÃjÂ MÀsik T́ rt¢nele-
m¢t, amely Hamvas B¢lÀt is annyira izgatta.
Az ´reg mÀgus ars poeticÀja HÀsz RÂbert
minden elbesz¢l¢s¢nek kulcsa. írÀsaiban a l¢-
tezû ismeretlen csukott kapuit d´ngeti.

Mivel e kapuk nagyon is k´rvonalazhatÂk,
HÀsz RÂbert müvei t´bbek egyszerü fantasz-
tikus elbesz¢l¢sekn¢l. Vagy m¢g inkÀbb: azok
legjobb hagyomÀnyainak folytatÂi. Hiszen a
Poe, Wells, Asimov, Clarke vagy a Sztrugackij
testv¢rek Àltal leÁrtak is mintha mind azok-
nak a bizonyos kapuknak a titokzatos zÀr-
szerkezet¢t feszegetn¢k. HÀsz RÂbert szint¢n
ezt teszi, akÀr Ez¢kiel prÂf¢ta k´nyv¢nek rej-
telmes r¢szleteire ad magyarÀzatot, akÀr az
Apokalipszis hÀtborzongatÂ szimbÂlumainak
felt¢telezett eredet¢t kutatja, akÀr az egyik
legk¡l´n´sebb Âkori hÀborÃ homÀlyos r¢sz-
leteit ismerteti.

A k´tet minden elbesz¢l¢s¢nek egy-egy
megoldÀsra vÀrÂ k¢rd¢s a àgondolatmagvaÊ.
HÀsz RÂbertet a rendkÁv¡li ¢rdekli legin-
kÀbb, mindaz, ami sub rosa ugyan, de m¢gis-
csak megt´rt¢nt vagy ä megt´rt¢nhetett. Az ÁrÂ
hiszi, ¢s az elbesz¢l¢seivel szeml¢lteti is, hogy
a vilÀg csupÀn lÀtszÂlag eg¢rsz¡rke ¢s unal-
mas, valÂjÀban az ember rejtelmekbe ¢s ka-
landokba botlik, bÀrhovÀ l¢pjen. çltaluk pe-
dig lehets¢gess¢ vÀlik, hogy valamely mind-
annyiunkat ¢rintû Nagy Titok leleplezûdj¢k
v¢gre.
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Az AngliÀban ¢lû CzigÀny LÂrÀnt szerint
az irodalom virtuÀlis haza. A sz¡lûhely¢rûl
szint¢n menek¡lni k¢nyszer¡lû HÀsz RÂbert
is az ÁrÀs segÁts¢g¢vel igyekszik berendezked-
ni Ãj, valÂsÀgos hazÀjÀban. A k´z´s mÁtoszok-
bÂl sajÀtos magÀnmitolÂgiÀt teremt a gy´k¢r-
telens¢g okozta magÀny oldÀsÀra. Mintha a
kifel¢ menek¡lû ember k´z´ss¢g irÀnti vÀgya
ÁratnÀ ezeket a mindannyiunk figyelm¢re
szÀmÁtÂ histÂriÀkat. Nem lehet v¢letlen, hogy
az elbesz¢lû ä fûk¢nt ott, ahol sejthetû a szer-
zûvel valÂ azonossÀga ä a mindenre elszÀnt
t´rt¢netÁrÂ t¢nyfeltÀrÂ alapossÀgÀval adja k´z-
re az emberis¢g eg¢sz¢t ¢rintû, kapukkal el-
zÀrt rejt¢lyek megannyi magyarÀzatÀt.

HÀsz RÂbert arra biztat, ¢s ´nmaga is azt
teszi, mivel a JOHANANN cÁmü elbesz¢l¢sben
a gyakorlatias PÀl apostol bÀtorÁtja az elbi-
zonytalanodott JÀnost: àMin¢l kem¢nyebb a ka-
pu, annÀl inkÀbb kell d´ngetni, mert nem nagyobb
dicsûs¢g-e egy ilyen ajtÂt kinyitni, mint egy gy¢k¢ny-
pokrÂcot f¢lrehajtani?Ê A hat elbesz¢l¢s azon-
ban arra is bizonyossÀg, hogy a k´z´ss¢gte-
remtû PÀl elszÀntsÀga egyszerre jelentkezik
az ¢let¢n t´prengû legkedvesebb tanÁtvÀny
tanÃsÀgtevû attitüdj¢vel, amikor HÀsz RÂ-
bert neki¡l, hogy a feh¢r lap k¢ts¢gbeejtû
¡ress¢g¢t soraival kit´ltse. Amit JÀnos apos-
tol mond, rÀ is igaz lehet: àha magamban va-
gyok a tollal a kezemben, Ãgy igenis ¢rzem a bizo-
nyossÀgot, mert azt csakis ´nmagamban lelem meg,
hiÀba keresem mÀsokbanÊ.

A SZALMAKUTYçK SZIGETE egy lebilincse-
lû mesemondÂ k´tete. HÀsz RÂbert kivÀlÂ
arÀny¢rz¢kkel szerkeszti elbesz¢l¢seit. Ki-
emelkedik k´z¡l¡k az Ez¢kiel lÀtomÀsait ma-
gyarÀzÂ t´rt¢net, A BIZONYOSSçG, ¢s az EL-

MONDOM, °N LºSZIçSZOM, TENEKED, amely
Sz¡rakuszai ostromÀrÂl szÂl. Az elûbbi elbe-
sz¢lûje a prÂf¢ta egyik tanÁtvÀnya, de nem az,
aki az ñSZ¹VETS°G-bûl ismert lÀtomÀsokat le-
Árta. HÀsz RÂbert nagy gondot fordÁt arra,
hogy a hiteless¢g lÀtszatÀval sÃlyt adjon t´rt¢-
net¢nek. HitelesÁt a k´rnyezetrajz, a mesteri
l¢lekÀbrÀzolÀs, az Árnok megannyi mühely-
gondja, ¢s hitelesÁt Ez¢kiel k´nyv¢nek tudÂs
ismertet¢se, kieg¢szÁt¢se, bÁrÀlata.

Mindezek er¢nyei a mÀsik elbesz¢l¢snek
is. Ennek NikiÀsz a hûse, a g´r´g seregek fû-
parancsnoka. A lev¢lformÀban megÁrt t´rt¢-
net igazodik tÀrgyÀhoz; a csatÀk k´z´tti idû-
ben veti pergamenre tudÂsÁtÀsait folytatÀsok-

ban az elbesz¢lû, a mind fÀsultabb NikiÀsz. A
leÁrtak az Âkori t´rt¢netÁrÂkat id¢zik, megt¢-
vesztû hasonlatossÀggal. Lenyüg´zû atmosz-
f¢rateremtû k¢pess¢g¢vel HÀsz RÂbertnek si-
ker¡l ¢letet lehelnie a legr¢gebbi t´rt¢neti
eml¢kekbe is. (TalÀn a jÂ elbesz¢lû n¢lk¡l´z-
hetetlen er¢nyein t´prengû OsvÀt Ernû is er-
re gondolhatott, akitûl ÁrÀsom alcÁm¢nek mÀ-
sodik fel¢t k´lcs´n´ztem.)

HÀsz RÂbertnek azonban nem mindig si-
ker¡l kellû sÃlyt adnia a mes¢knek. Fûk¢nt
azokban az esetekben nem, amikor az elbe-
sz¢l¢sek n¢lk¡l´zik a BIBLIç-hoz vagy a g´-
r´g t´rt¢netÁrÂkhoz hasonlÂ forrÀsokat. Ezek
ä gondolok itt AZ çLMOK ¹REG MçGUSA cÁmü
elsû ¢s a k´tet cÁm¢t is adÂ utolsÂ t´rt¢netre
ä ¢rdekfeszÁtû cselekm¢ny¡k ellen¢re lebeg-
nek a kidolgozatlan narrÀciÂ miatt. °ppen az
hiÀnyzik belûl¡k, ami ezekben az ÁrÀsokban
elengedhetetlen: a hitelesÁt¢s lÀtszata. N¢lk¡-
le mindk¢t t´rt¢net szimpla science fiction al-
kotÀs. HiÀba a hÀtborzongatÂ àgondolat-
magÊ, n¢lk¡l´zik mindazt, aminek r¢v¢n egy
eddig ismeretlen t´rt¢nelem àhitelesÊ doku-
mentumai lehetn¢nek. E kev¢sb¢ siker¡lt el-
besz¢l¢sek, ¢s ezek k´z¡l is k¡l´n´sen AZ çL-

MOK ¹REG MçGUSA, erûsÁtik bennem a gya-
nÃt, hogy HÀsz RÂbert t´rt¢netei felt¢telezik,
hogy a fikciÂ keretei k´vetkezetesen r´g-
z¡ljenek a k´r¡l´tt¡nk l¢vû vagy egy elk¢p-
zelt valÂsÀghoz. E hiteless¢g lÀtszatÀt keltû
àeml¢kez¢snekÊ pedig ä p¢lda erre a korÀb-
ban emlÁtett hÀrom elbesz¢l¢s ä az egyes
szÀm elsû szem¢lyü narrÀciÂ lehet a legfûbb
ÁrÂi eszk´ze.

HÀsz RÂbert legÃjabb, a Pompeji ez ¢vi elsû
szÀmÀban megjelent elbesz¢l¢se, A GILEçDI

CSODA (AVAGY AMI M°G AZ APOKRIFEKBýL IS

KIMARADT) sem sorolhatÂ az ÁrÂ legjobb ÁrÀsai
k´z¢. HÀsz RÂbert ebben a zsidÂsÀg kÀnaÀni
honfoglalÀsÀnak elûzm¢nyeire derÁt f¢nyt. E
müv¢t is lenyüg´zû tudÀsanyag ¢s magabiz-
tos mesemondÀs jellemzi, azonban az antik
Hermopolisban ¢lû elbesz¢lû mühelygond-
jainak ironikussÀgÀt, valamint a t´rt¢net
humorÀt ezÃttal erûltetettnek, helyenk¢nt ki-
fejezetten fÀrasztÂnak ¢rzem. Igaza lehet a
narrÀtornak ä ¢s Ágy persze HÀsz RÂbertnek
is ä, amikor tudatja az olvasÂval: az¢rt, àhogy
elej¢t vegy¡k a felesleges szÂcs¢pl¢snek, k´zl´m min-
den ¢rintettel, hogy sajÀt papiruszomon m¢giscsak
¢n vagyok az ÃrÊ. Mondom, egyet¢rtek vele,
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nekem azonban az ilyen ¢s ehhez hasonlÂ ki-
jelent¢sek azokat id¢zik, akikre a bevezetû-
ben utaltam. ¹nc¢lÃnak ¢s modorosnak,
nem pedig az elbesz¢l¢s szerves r¢sz¢nek
tünnek az eff¢le megÀllapÁtÀsok. Az igazi me-
s¢t ezek egyike sem terhelheti le.

íg¢retesebbnek tünik a DIOGEN°SZ KERT-

J°-nek ä a TiszatÀj szeptemberi szÀmÀban ol-
vashatÂ ä nyitÂfejezete. Szegeden indul HÀsz
RÂbert elsû reg¢ny¢nek cselekm¢nye, a lakÂ-
telep ¢s a senki f´ldje hatÀrÀn, egy furcsa, el-
hagyatott ¢p¡letben, ahol az elbesz¢lû hÀrom
hajl¢ktalannal, Dokival, PapÀval ¢s Dioge-
n¢sszel ÀtpÀlinkÀzik egy k´d´s decemberi
d¢lutÀnt. Valami titok lappang k´r¡l´tt¡k,
amely nyilvÀn sokkal elk¢pesztûbb, mint gon-
dolnÀnk.

A t´rt¢net folytatÀsa minden bizonnyal le-
bilincselû lesz, csupÀn az a k¢rd¢s, hogyan
mondja el az ÁrÂ. A SZALMAKUTYçK SZIGETE

¢s a reg¢ny bevezetû r¢sze sejteti, hogy HÀsz
RÂbert tudja ezt.

SÀnta GÀbor

FILOZñFUS A VADONBAN

A filozÂfus az amerikai ¢letben
Szerkesztette Beck AndrÀs
FordÁtotta Beck AndrÀs, Erd¢lyi AnnamÀria,
JÂnÀs Csaba, Medve A. ZoltÀn
TanulmÀny KiadÂäPompeji, 1995. 
204 oldal, 484 Ft

Beck AndrÀs szerkesztû egy tÁzsoros hÀtsÂ bo-
rÁtÂs ismertetûvel indÁtotta ÃtjÀra A FILOZñ-

FUS AZ AMERIKAI °LETBEN cÁmü amerikai filo-
zÂfiat´rt¢neti vÀlogatÀst. Ez a k´tet talÀn en-
n¢l t´bbet is meg¢rdemelt volna. °rtem ¢n a
szerkesztûi szer¢nys¢get, mely abban Àll,
hogy nem akar az Àltala vÀlasztott sz´vegek
el¢ tolakodni. Csakhogy ez esetben az olvasÂ
Ãgy ¢rezheti, elkelne a szerkesztûi szÀnd¢k
megismer¢s¢hez egy kicsit kifejlettebb ÀllÀs-
foglalÀs. Hogy vilÀgosabbÀ vÀlj¢k, mirûl is
van szÂ ebben a k´tetben. Ezek a sz´vegek
ugyanis hangsÃlyosan vÀlogatÀs eredm¢nye-
k¢nt ker¡ltek Ágy egymÀs mell¢ egy k´tetbe.
BÀr e recenziÂ egyik k¢rd¢se ¢pp annak

elemz¢se lesz, hogyan besz¢lgetnek egymÀs-
sal az egyes ÁrÀsok, (m¢g?) nem magÀtÂl ¢r-
tetûdû filozÂfusok (Emerson, William James,
George Santayana, Stanley Cavell) ¢s irodal-
mÀrok (Gertrude Stein ¢s Richard Poirier)
egy¡tt szerepeltet¢se egy antolÂgiÀban, fûleg
ha e szerzûket olykor jÂ mÀsf¢l ¢vszÀzad vÀ-
lasztja el egymÀstÂl.

RÀadÀsul szÀmomra meglehetûsen vitat-
hatÂnak tünik az ismertetû t¢zise is. Eszerint
àEz az Emerson szellemi ´r´ks¢g¢hez visszanyÃlÂ
gondolkodÀsi stÁlus elt¢r mind az angolszÀsz-ana-
litikus, mind a kontinentÀlis rendszerü filozofÀlÀs
mÂdjÀtÂl, s az utÂbbi mÀsf¢l-k¢t ¢vtizedben, a hei-
deggeriäderridai dekonstrukciÂ Àt¡tû amerikai ha-
tÀsÀval pÀrhuzamosan s mintegy annak ellenhatÀ-
sak¢nt ¢ledt ÃjjÀÊ. KifogÀsaim a k´vetkezûk:

1. Nem tudom elfogadni azt a gondolatot,
hogy ez az emersonista hagyomÀny (nevez-
z¡k az egyszerüs¢g kedv¢¢rt amerikai prag-
matizmusnak) valamif¢le filozÂfiai àharma-
dik utatÊ k¢pviselne, abban az ¢rtelemben,
hogy egy maga lÀbÀn megÀllÂ, elûzm¢nyek
n¢lk¡li, a k¢t mÀsik irÀnyzattÂl megnyugta-
tÂan elvÀlaszthatÂ gondolkodÀsi stÁlusrÂl len-
ne szÂ.

2. Nem ¢rtek egyet azzal, hogy ez a dolog
eredeti vÀlaszt adna az Àltala feltett k¢rd¢sek-
re. ögy gondolom, hogy joggal hivatkozik
Richard Poirier William Jamesre, aki àa
PRAGMATIZMUS-t a k´vetkezû alcÁmmel lÀtta el:
Ïöj elnevez¢s n¢hÀny r¢gi gondolkodÀsmÂdraÎÊ
(131).

3. Nem fogadom el, hogy az amerikai
pragmatizmus àaz utÂbbi mÀsf¢l-k¢t ¢vtizedben,
a heideggeriäderridai dekonstrukciÂ... ellenhatÀsa-
k¢nt ¢ledt ÃjjÀÊ.

KifogÀsaim indoklÀsak¢nt, sajÀt ÀllÀspontom
vilÀgosabbÀ t¢tele ¢rdek¢ben a k´vetkezûk-
ben ä talÀn kiss¢ formabontÂ mÂdon ä ma-
gam vÀllalkozn¢k a szerkesztû Àltal elmulasz-
tott k´tet¢rtelmez¢sre. Ennek sarokpontjai
szÀnd¢kom szerint ä a fentieknek megfelelû-
en ä a k´vetkezûk lesznek:

1. Az amerikai pragmatizmust az analiti-
kus ¢s a kontinentÀlis filozofÀlÀs sajÀtos keve-
red¢sek¢nt szeretn¢m ¢rtelmezni, mely egy-
Ãttal a filozÂfiat´rt¢net bizonyos hÀtt¢rbe
szorult korszakait ¢s szerzûit is revÁziÂ alÀ
veszi. °rdekess¢ge nem egy harmadik Ãt
felmutatÀsÀban, hanem a k¢tf¢le hagyo-
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