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k´z´ns¢g szÀmÀra az egyik legismertebb p¢l-
da Henry James A CSAVAR FORDUL EGYET cÁ-
mü reg¢nye, de C¦linescu James egy mÀsik
reg¢ny¢t is elemzi (THE PRIVATE LIFE). Az ol-
vasÀs folyamata egyfajta kincskeres¢s, a tex-
tuÀlis h¢zagok kit´lt¢se a teljes olvasat kincs¢-
nek rem¢ny¢ben. Mindez fokozottan ¢rv¢-
nyes a modernitÀs irodalmÀban, gondoljunk
olyan szerzûkre, mint p¢ldÀul Joyce. A kincs-
keres¢s metaforÀja elvezet az interpretÀciÂ
àpolitikÀjÀhozÊ. Mint arra mÀr utaltam, a k´-
tetet zÀrÂ EPILñGUS a legreflexÁvebb, ¢s a
k´nyv egyfajta ÃjraolvasÀsra buzdÁtÂ ´n¢rtel-
mez¢se, amely az interpretÀciÂknak az Ãjra-
olvasÀson alapulÂ rendszer¢re is felhÁvja a fi-
gyelmet. Mindez elvezet az ÃjraÁrÀs k¢rd¢s¢-
ig, s a magyar olvasÂk ironikus mÂdon szem-
bes¡lhetnek is ezzel a k¢rd¢ssel. A k´tet elsû
r¢sz¢nek egy korÀbbi, k¢sûbb Àtdolgozott
verziÂja ugyanis megjelent magyarul a Lite-
ratura 1991/1-es szÀmÀban (OLVASçS °S öJRA-

OLVASçS: A MEG°RT°S T°RBELI °S IDýBELI MO-

DELLJEI, Kappanyos AndrÀs fordÁtÀsa). A re-
cenzens Ágy oda utalhatja az ¢rdeklûdûket,
bÀr annak tudatÀban, hogy amit olvasni fog-
nak, az nem ugyanaz lesz. Mint ahogy egyet-
len olvasat sem azonos a mÀsikkal.

Matei C¦linescu 1934-ben sz¡letett RomÀni-
Àban. 1958 ¢s 1973 k´z´tt ÁrÂk¢nt ¢s iroda-
lomt´rt¢n¢szk¢nt mük´dik RomÀniÀban, hÀ-
rom versesk´tetet, h¢t tanulmÀnyk´tetet ¢s
egy reg¢nyt jelentet meg, ez utÂbbi magyarul
is olvashatÂ (ZACHARIAS LICHTER °LETE °S

N°ZETEI. SzilÀgyi Domokos fordÁtÀsa. Krite-
rion, Bukarest, 1971). 1973-ban az Egyes¡lt
çllamokba emigrÀl, jelenleg a bloomingto-
ni Indiana Egyetemen az ´sszehasonlÁtÂ iro-
dalomtudomÀny professzora. Angol nyelvü
munkÀi: FACES OF MODERNITY: AVANT-
GARDE, DECADENCE, KITSCH (1977), ennek
bûvÁtett kiadÀsa a FIVE FACES OF MODERNI-

TY: MODERNISM, AVANT-GARDE, DECADENCE,
KITSCH, POSTMODERNISM (1986). TÀrsszer-
kesztûje az EXPLORING POSTMODERNISM

(1988) cÁmü k´tetnek. LegÃjabb angol k´ny-
ve (REREADING, 1993) a fenti recenziÂ tÀrgya.
1994-ben Bukarestben jelent meg Ion Via-
nuval k´z´sen Árt AMINTIRI îN DIALOG (EM-

L°KEZ°SEK DIALñGUSBAN) cÁmü munkÀja,
amely egyr¢szt eml¢kez¢s romÀniai ¢veire,
mÀsr¢szt a romÀn demokratikus ellenz¢k

szem¢lyes hangv¢telü t´rt¢nete. Matei C¦li-
nescu jelenleg REREADING POETRY cÁmü k´-
tet¢n dolgozik (amely a REREADING pÀrja
lesz), valamint RomÀnia harmincas ¢veinek
szellemi ¢let¢t tÀrgyalÂ k´nyv¢t k¢szÁti elû.

Nemes P¢ter

A HOLMI POSTçJçBñL

   AZ °N FºLEM,   
A MI FºLºNK °S AZ

EMERSONI HAGYOMçNY

àA szerelmes levelek mind nevets¢gesekÊ ä jut
eszembe n¢ha çlvaro de Campos verssora, s
arra gondolok, vajon mi lehetett a v¢lem¢nye
az olvasÂi levelekrûl, vitacikkekrûl ¢s viszon-
vÀlaszokrÂl. °n mindenesetre nem kedvelem
tÃlsÀgosan ezt a müfajt. Horkay H´rcher Fe-
renc recenziÂja (Holmi, 1996/2.) az Àltalam
szerkesztett A FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LET-

BEN cÁmü k´tetrûl most m¢gis n¢hÀny meg-
jegyz¢sre k¢sztet. Egyet¢rtek ugyanis vele ab-
ban, hogy a k´tet ÁrÀsai àhangsÃlyosan vÀloga-
tÀs eredm¢nyek¢nt ker¡ltek egymÀs mell¢Ê, s Ágy
igaza van abban is, hogy elkelt volna mell¢-
j¡k egy kÁs¢rûtanulmÀny. Ennek elmaradÀsa
az ¢n szem¢lyes mulasztÀsom, annÀl is in-
kÀbb, mert a k´tetet valÂban a magam¢nak
¢rzem, sût szer¢nytelen¡l Ãgy gondolom,
hogy a benne talÀlhatÂ ÁrÀsok rÂlam is el-
mondanak valamit. Semmik¢ppen sem be-
sz¢lnek azonban helyettem. Az olvasÂnak Ágy
csupÀn az a n¢hÀny sor nyÃjt eligazÁtÀst, mely
a k´nyv hÀtsÂ borÁtÂjÀra ker¡lt. Az ilyesmit
hÁvjÀk f¡lsz´vegnek.

Az utÂszÂ hiÀnya miatti kritikÀra szÀmÁtot-
tam, rÀadÀsul a f¡lsz´veggel sem vagyok iga-
zÀn el¢gedett. TÃlsÀgosan is tekerv¢nyes ah-
hoz, hogy eleget tehetne a tÀj¢koztatÀs ¢s a fi-
gyelemfelkelt¢s feladatÀnak. çm e feladat, a
f¡lsz´veg funkciÂjÀnak k¡l´n´s f¢lre¢rt¢s¢rûl
tanÃskodik, hogy Horkay ennek àt¢zis¢rûlÊ be-
sz¢l, ¢s àpragmatizmus¢rtelmez¢sk¢ntÊ utal rÀ.
Megtisztelû persze, hogy a f¡lsz´veg szavait
ilyen komolyan m¢rlegre teszi, de talÀn mÀr ¢r-



demtelen¡l is nagy ez a megtisztel¢s. Mond-
hatni, f¢lre¢rt¢s vagy inkÀbb: f¡lre¢rt¢s.

De nem akarom ilyen k´nnyen el¡tni a
dolgot. F¡lsz´vegem àt¢ziseÊ Horkay szerint
vitathatÂ, s ahogy azt kell, kifogÀsait hÀrom
pontba szedi: àNem tudom elfogadniÊ; ànem ¢r-
tek egyet azzalÊ; ànem fogadom el, hogyÊ ä kopog-
nak ellenvet¢sei. KÀr, hogy az elsûben az
emersoni hagyomÀnyt ä àaz egyszerüs¢g kedv¢-
¢rtÊ ä amerikai pragmatizmusnak nevezi, s
ÁrÀsÀban k¢sûbb is errûl besz¢l. Sajnos e le-
egyszerüsÁt¢snek a k´tet eg¢sz koncepciÂja
azonnal Àldozatul is esik. A àpragmatizmusÊ
szÂ ugyanis a f¡lsz´vegben nem szerepel, s
Ãgy hiszem, ¢ppen ez kev¢s ¢rdem¢nek egyi-
ke. M¢gpedig az¢rt, mert a k´tet ä a recen-
zens megjel´l¢s¢vel ellent¢tben ä nem àfilozÂ-
fiat´rt¢neti vÀlogatÀsÊ. Mi t´bb, a f¡lsz´veg
m¢g azt sem ÀllÁtja, hogy kimondottan filozÂ-
fiai hagyomÀny volna az emersoni, csupÀn
azt, hogy gondolkodÀsi stÁlusa àelt¢rÊ mind a
kontinentÀlis, mind az analitikus filozÂfiÀ¢tÂl.
Tudom persze, hogy elt¢r¢srûl csak egymÀs-
sal ¢rintkezû dolgok ́ sszevet¢sekor van ¢rtel-
me besz¢lni, ez esetben tehÀt akkor, ha e sz´-
vegeknek k´z¡k van valamik¢ppen a filozÂ-
fiÀhoz. Csakhogy a k´tet ÁrÀsaiban ezt a kap-
csolatot nem annyira filozÂfiai probl¢mÀk,
hanem a filozÂfus probl¢mÀja teremti meg.
A filozÂfia ugyanis ezekben minduntalan az
¢let mÀsfajta tev¢kenys¢geinek metaforÀjÀvÀ
vÀlik. A filozÂfus alakvÀltozata csupÀn Emer-
son àGondolkodÂ Ember¢nekÊ, melynek pa-
radigmatikus alakja EmersontÂl William
Jamesen ¢s Steinon Àt Rortyig ä a k´ltû. Ez
egyÃttal vÀlaszt ad arra is, hogyan ker¡lnek
filozÂfusok ¢s àirodalmÀrokÊ egy k´tetbe. Iga-
za van ugyanis Horkaynak abban, hogy ez
nem magÀtÂl ¢rtetûdû, magyarÀzatÀra m¢g-
sem vÀllalkozik, s igazÀbÂl a k¢rd¢s sem me-
r¡lhet fel szÀmÀra azutÀn, hogy az emersoni
hagyomÀnyt amerikai pragmatizmussÀ egy-
szerüsÁtette. RÀadÀsul Horkay minden teke-
tÂria n¢lk¡l a filozÂfusok k´z¢ sorolja Emer-
sont, noha ûk sohasem tekintett¢k maguk k´-
z¢ valÂnak. Sût az utÂbbi ¢vtizedek Emerson-
reneszÀnszÀnak hÀrom kulcsfigurÀja ä Ri-
chard Poirier, Harold Bloom ¢s Stanley Ca-
vell ä k´z¡l is csak Cavell tesz kÁs¢rletet arra,
hogy bevezesse a filozÂfiai kÀnonba.

Mindezzel nem azt akarom mondani,
hogy az emersoni hagyomÀny ¢s a pragma-

tista filozÂfia k´z´tt nincs semmif¢le Àtfed¢s.
A k´tet ¢pp ennek az Àtfed¢snek a hangsÃ-
lyozÀsÀval szeretn¢ elbizonytalanÁtani a prag-
matizmus azon uralkodÂ ¢rtelmez¢s¢t, me-
lyet a filozÂfiat´rt¢neti k´zmegegyez¢sre tÀ-
maszkodva Horkay is hasznÀl, el¢rkezve àÁrÀ-
sÀnak k´zponti ÀllÁtÀsÀhozÊ, miszerint a prag-
matizmus a praktikus filozÂfia hagyomÀnyÀ-
ba illeszkedik. Ennek megÀllapÁtÀsÀhoz azon-
ban felesleges volt elolvasnia a k´tetet. Ha vi-
szont az emersoni hagyomÀnyrÂl, nem pedig
Horkay tank´nyvi pragmatizmusÀrÂl besz¢-
l¡nk, szÀmot kell vetn¡nk p¢ldÀul azzal, ho-
gyan kapcsolÂdik ide Gertrude Stein, aki at-
tÂl m¢g nem vÀlik filozÂfussÀ, ha felhÁvjuk a
figyelmet arra a àt¢nyreÊ, hogy a steini àszÂ-
kincsÊ mennyire k´zel ker¡l a àheideggeri be-
sz¢dmÂdhozÊ. Egy szÂkincs ¢s egy besz¢dmÂd
amÃgy is meglehetûsen problematikus ´ssze-
vet¢si kÁs¢rlete szÀmomra azt jelzi, hogy Hor-
kay f¡le a filozÂfiai ÀllÁtÀsokra, nem pedig a
besz¢dmÂdra fog¢kony. Stein ¢s Heidegger
besz¢dmÂdjÀnak ugyanis vajmi kev¢s k´ze
van egymÀshoz, m¢g ha Âhatatlanul ugyan-
azokat a szavakat hasznÀljÀk is olykor. Az
emersoni hagyomÀnyhoz tartozÂ szerzûkn¢l
k¡l´nben is alig talÀlkozunk hagyomÀnyos
¢rtelemben vett filozÂfiai ÀllÁtÀsokkal, a hang-
sÃly inkÀbb a szavaik dinamikÀjÀra, Àtmene-
tis¢g¢re esik, mely besz¢dhelyzet¡k vÀltozÀ-
saiban s ÁrÀsmÂdjuk kimunkÀlÀsÀban ¢rhetû
tetten. V¢gsû soron a lehorgonyzott ÀllÁtÀsok-
ra valÂ fog¢konysÀg az ÁrÀs belsû dinamikÀ-
jÀnak, hangfekv¢s¢nek, besz¢dmÂdjÀnak
szentelt figyelem helyett teszi lehetûv¢, hogy
Horkay a k´tet majd' minden ÁrÀsÀbÂl id¢z-
zen, an¢lk¡l hogy t¢nylegesen a k´tet Àltal
reprezentÀlt gondolkodÀsi stÁlus ¢s ÁrÀsmÂd
¢rtelmez¢s¢t adnÀ.

Horkay f¡lre¢rt¢s¢nek 2. pontjÀban ezt Ár-
ja: àNem ¢rtek egyet azzal, hogy ez a dolog [ti.
az emersoni hagyomÀny ä B. A.] eredeti vÀlaszt
adna az Àltala feltett k¢rd¢sekre.Ê Ez persze szÁve
joga, a baj csak az, hogy a f¡lsz´veg szerint
nem a sajÀt k¢rd¢seire, hanem a àÏvan-e Ame-
rikÀnak eredeti filozÂfiai hagyomÀnya?Î k¢rd¢sreÊ
ad eredeti vÀlaszt. Az eredetis¢g szÂ hasznÀ-
lata az intertextualitÀs ¢s a dekonstrukciÂ da-
gÀlyÀnak idej¢n ´nmagÀban is anakroniszti-
kus. De talÀn ¢pp ez¢rt alkalmas ä az Ame-
rika szellemi f¡ggetlens¢gi nyilatkozatak¢nt
emlegetett ä AZ AMERIKAI TUDñS-sal ¢s az
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´nÀllÂsÀggal kezdûdû emersoni hagyomÀny
romantikus gy´kereinek (¢s a dekonstrukci-
ÂtÂl valÂ elt¢r¢s¢nek) jelz¢s¢re. Jelzi egyÃttal
azt is, hogy az amerikai filozÂfus probl¢mÀja
ebben a hagyomÀnyban nem vÀlaszthatÂ el
az AmerikÀnak nevezett kulturÀlis-tÀrsadalmi
jelens¢gtûl. A hatÀs ¢s a k¢pzelûerû, az iskolÀs
k´vet¢s ¢s az ´nmagunkra hagyatkozÀs k¢r-
d¢se minduntalan ´sszefonÂdik a szimboli-
kus k¢pzelet amerikai öjvilÀgÀval, s vele
egy¡tt a tanÁtÀs (olvasÀs), a kreatÁv Àtv¢tel, a
tanÁtÂktÂl valÂ elszakadÀs ¢s az ´nmagunkra
valÂ rÀtalÀlÀs t¢mÀival. Harold Bloom rap-
szodikus reflexiÂi àa hatÀstÂl valÂ f¢lelemrûlÊ
ugyancsak ebben az emersoni gondolatk´r-
ben mozognak, s bizonyos tekintetben Bloom
e hagyomÀny titkos ä a k´tetben nem szerep-
lû ä Ãjabb kori kulcsfigurÀja. Egyr¢szt az¢rt,
mert Rorty nem k´zvetlen¡l, hanem rajta ke-
reszt¡l kapcsolÂdik Emersonhoz. De az¢rt is,
mert a dekonstrukciÂ ¢s az emersoni hagyo-
mÀny ellentmondÀsos viszonyÀt is az a Bloom
p¢ldÀzza legszeml¢letesebben, akit sokÀig a
dekonstrukciÂ iskolÀjÀba soroltak, s aki mÀr
a hetvenes ¢vek k´zep¢n azt hangoztatta,
hogy Emerson olvasÂjÀnak nincs mit tanul-
nia DerridÀtÂl. A dekonstrukciÂ ¢s az ÃjjÀ¢le-
dû emersoni hagyomÀny viszonyÀt a hatÀs, az
ellenhatÀs ¢s az esetenk¢nti elhatÀrolÂdÀs
ilyesfajta jÀt¢ka jellemzi Cavell, Rorty ¢s Poi-
rier ÁrÀsaiban is.

Ehhez a k¢rd¢shez kapcsolÂdik Horkay
f¡lre¢rt¢s¢nek 3. pontja: àNem fogadom el,
hogy az amerikai pragmatizmus Ïaz utÂbbi mÀsf¢l-
k¢t ¢vtizedben a heideggeriäderridai dekonstruk-
ciÂ... ellenhatÀsak¢nt ¢ledt ÃjjÀÎ.Ê Tekints¡nk el
attÂl, hogy a f¡lsz´vegben ez megint csak az
emersoni hagyomÀnyra s nem az àamerikai
pragmatizmusraÊ vonatkozik, ¢s n¢zz¡k Hor-
kay ellent¢zis¢t: àAz amerikai pragmatizmus Ãj-
jÀ¢led¢s¢ben kulcsszerepe volt a heideggeriäderridai
dekonstrukciÂnak, ¢s nem mint ellenpÂlusnak. Pon-
tosabban: e gondolkodÀsi stÁlus legnagyobb modern
hûsei Wittgenstein ¢s (inkÀbb a korai a L°T °S

IDý-t szerzû) Heidegger.Ê N¢zz¡k csak, mire
utalnak vissza a mÀsodik mondatban az àe
gondolkodÀsi stÁlus Ê szavak, az amerikai prag-
matizmusra vagy a heideggeriäderridai de-
konstrukciÂra? Az elûbbi eshetûs¢g szerint az
amerikai pragmatizmus legnagyobb modern
hûsei Wittgenstein ¢s a korai Heidegger. S
bÀr Wittgensteint sokan pragmatistÀnak te-

kintik, mostanÀban pedig megszaporodtak
azok az ¢rtelmez¢sek is, melyek a korai Hei-
degger pragmatizmusÀrÂl besz¢lnek, az m¢g-
iscsak eredeti ÀllÁtÀs, hogy Wittgenstein ¢s
Heidegger amerikai pragmatistÀk. A mÀsik es-
hetûs¢g szerint Wittgenstein ¢s Heidegger a
heideggeriäderridai dekonstrukciÂ legna-
gyobb modern hûsei. Wittgensteinrûl ez k¡-
l´n´s kijelent¢s, mely n¢mi kifejt¢st ig¢nyelt
volna. Heideggerrel ezÃttal nincs k¡l´n´-
sebb gond, aligha vitathatÂ, hogy û a àheideg-
geri dekonstrukciÂÊ egyik legnagyobb modern
hûse. Az Àltalam hasznÀlt àellenhatÀsÊ kifejez¢s
elûnye az, hogy term¢szetszerüleg felt¢telezi
a hatÀs megl¢t¢t. P¢ldÀul Heidegger hatÀsÀt
Rortyra ¢s Cavellre, melyrûl sz´vegeik ma-
guk tanÃskodnak. RÀadÀsul, mint emlÁtet-
tem, ¢pp a hatÀs (¢s az attÂl valÂ f¢lelem)
probl¢mak´re Àll az emersoni hagyomÀny
k´z¢ppontjÀban.

A f¡lsz´vegemre vonatkozÂ megjegyz¢-
sekrûl ezzel Àt is t¢rek Horkay f¡l¢re, vagy
ahogy û Árja, àa mi f¡l¡nkreÊ: àami azonban iga-
zÀn gyanÃsan hangzik a mi f¡l¡nknek ä olvassuk
a recenziÂban ä, az a k´zvetlen tÀrsadalmi hatÀs
kivÀltÀsÀnak szÀnd¢kaÊ. SzÀmunkra, àk¢sei kelet-
k´z¢p-eurÂpai olvasÂk szÀmÀra van valami javÁt-
hatatlanul naiv a pragmatizmus alapbeÀllÁtottsÀ-
gÀbanÊ. Horkay k¡l´n´s logikÀja szerint a mi
kelet-eurÂpai tapasztalataink f¢ny¢ben nem-
csak a Dewey-f¢le pragmatizmus bizonyul
àkÀrt¢konynakÊ, de Walt Whitmanre is a leni-
nizmus Àrny¢ka vet¡l. A PRAGMATIZMUS cÁmü
1981-ben megjelent k´tet el¢ Árt kiadÂi jegy-
zet neheztelûn emlÁti: àk´zhelyszÀmba megy,
hogy a pragmatizmusnak van egy l¢nyeges vonÀsa,
amelynek alapjÀn a felszÁnes szeml¢let... a marxista
ismeretelm¢lettelÊ rokonÁthatja. BÀr rosszallÀsÀ-
nak irÀnya ¢ppen ellent¢tes, Horkay m¢gis-
csak ezt a k´zhelyet melegÁti fel a Dewey-f¢le
pragmatista ¢s a àleninistaÊ ´sszevet¢s¢vel,
ami egy¢bk¢nt is hajÀnÀl fogva iderÀngatott
probl¢mÀnak tünik egy olyan k´tet kapcsÀn,
melyben Dewey nem szerepel. BÀr e hiÀnyt
Horkay elgondolkodtatÂnak nevezi, ahelyett,
hogy gondolkodna rajta, Ágy folytatja: àPe-
dig... Dewey a rortyÀnus pragmatista reneszÀnsz
kulcsfigurÀja.Ê Gondolom, aligha ig¢nyel k¡-
l´n´sebb erûfeszÁt¢st annak belÀtÀsa, hogy A
FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LETBEN mÀs ¢rtel-
mez¢st kÁvÀn sugallni, s ¢pp ez¢rt maradt ki
belûle az a Dewey, akire Rorty ä igaz, felfo-
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gÀsÀt Àtpo¢tizÀlva ä a legnyomat¢kosabban
hivatkozik. A k´tet koncepciÂja ¢pp arra a
felt¢telez¢sre ¢p¡lt, hogy mik´zben Rorty
n´vekvû hÁrneve csalik¢nt szolgÀlhat az
emersoni hagyomÀny megismertet¢s¢hez, e
hagyomÀny ismerete mÂdosÁthatja rÂla alko-
tott k¢p¡nket. Rorty eszerint nem annyira a
tÀrsadalmi gondolkodÂnak tekinthetû De-
weyhoz, hanem az individualista William
Jameshez ¢s ä k´zvetve ä Emersonhoz kap-
csolÂdik. Ahhoz a rendkÁv¡l ´sszetett ¢s el-
lentmondÀsos gondolati hagyomÀnyhoz,
mely szÀmomra jÂval ¢rdekesebb, mint az,
amelyre ÀltalÀban pragmatizmusk¢nt szok-
tunk utalni.

Az emersoni hagyomÀny pragmatizmusa
nem ÀtfogÂ igazsÀgokat kÁnÀl szÀmunkra, ha-
nem kis, szem¢lyre szabott igazÁtÀsokra biztat.
àHa a pragmatikus mÂdszert k´vetj¡k ä Árja Wil-
liam James ä, sosem tekinthetj¡k a... (hatalmat
hozÂ vagy megvilÀgÁtÂ) szavakat a kutatÀs lezÀrÀ-
sÀnak. Akkor minden egyes szÂbÂl ki kell hozni gya-
korlati k¢szp¢nz¢rt¢k¢t, munkÀba kell fogni sajÀt
tapasztalatunk ÀramÀn bel¡l.Ê TalÀn nem tÃlzÀs
azt ÀllÁtani, hogy a szavak eff¢le munkÀba fo-
gÀsa nem esik tÀvol a k´ltû munkÀjÀtÂl. Meg-
t¢vesztû csupÀn az, hogy James k´vetendû
mÂdszerrûl besz¢l, mik´zben ¢pp azt mond-
ja, hogy a szavakat nem vehetj¡k k¢sz-
p¢nznek, hanem nek¡nk magunknak kell ki-
dolgoznunk sajÀttÀ tett szavaink ¢rt¢k¢t. Az
emersoni pragmatizmus ugyanis a k¢szen ka-
pott szavakat csak annyiban tartja k´veten-
dûknek, amennyiben hozzÀsegÁtenek ben-
n¡nket, hogy boldoguljunk n¢lk¡l¡k is.
James tanÀcsÀt talÀn senki sem alkalmazta oly
szigorÃan a szavakra, mint Gertrude Stein.
Mester¢hez valÂ kapcsolÂdÀsÀrÂl tanÃskodik
az is, hogy egyik k´nyv¢nek a pragmatista
cseng¢sü HASZNOS TUDçS cÁmet adta. De
kezdj¡k csak el olvasni mondjuk a BIZNISZ

BALTIMORE-BAN cÁmü ÁrÀst:
àSem szük, hosszÃ.
Julian kettû.
Mennyi ¢s hogy.
°s napok ¢s s¡llyedt.
Mert lett.
Biznisz Baltimore-ban mert lett ¢s napok ¢s

s¡llyedt mennyi ¢s hogy Julian kettû sem szük,
hosszÃ.Ê

Ha ezekbûl a szavakbÂl mÀs nem is, annyi
vilÀgossÀ vÀlhat, hogy Stein àhasznos tudÀsÀtÊ

neh¢z ´sszehangolni a pragmatizmushoz k´-
tûdû szokÀsos k¢pzetekkel. Vagyis ha szÀmot
akarunk vetni A FILOZñFUS AZ AMERIKAI

°LETBEN cÁmü k´tet Àltal reprezentÀlt emer-
soni hagyomÀny pragmatizmusÀval, a prag-
matizmus kev¢sb¢ f´ldh´zragadt ¢rtelmez¢se
fel¢ tanÀcsos tapogatÂznunk.

Beck AndrÀs

A SZERKESZTý LEVELE
MARGñCSY ISTVçNNAK

Kedves TanÀr ör,
k´sz´n´m az utolsÂ pillanatban, ¢ppen lap-
zÀrta elûtt ¢rkezett MÀndy-tanulmÀnyodat,
jÂ logikÀjÃ, tiszta gondolatvezet¢sü, kitünû
ÁrÀs. °rdekes, hogy n¢hÀny ¢szrev¢tele egy-
becseng Kornis MihÀlynak ebben a szÀmban
megjelenû cikk¢vel ä bÀr az û dolgozata jÂval
kritikusabb, azt ÀllÁtja, t´bbek k´z´tt, hogy
MÀndy IvÀn ism¢telte magÀt, k¢sei müvei ha-
lovÀnyabbak. (Nekem mÀs a v¢lem¢nyem.
Azt gondolom, hogy egyfelûl a MÀndy-novel-
lÀk hangja, technikÀja, stÁlusa az utolsÂ ¢vek-
ben-¢vtizedekben jelentûsen vÀltozott, a no-
vellÀk m¢g szem¢lyesebbekk¢, utalÀsosabbak-
kÀ, po¢tikusabbakkÀ lettek, ¢rz¢kletes szÁn-
foltjaik m¢g opalizÀlÂbbakkÀ, mÀsfelûl ¢ppen
ennek a mÂdszernek k´sz´nhetûen ekkori-
ban olyan remekmüvek sz¡lettek, mint a TE-

METýK, az ISTEN, A L°TRA, a KABINSZöNYO-

GOK vagy a TçJAK, AZ °N TçJAIM n¢melyik da-
rabja ä mind a XX. szÀzadi magyar prÂza ä
k¢pzelt ä antolÂgiÀjÀnak alapnovellÀja. Kor-
nis mintha figyelmen kÁv¡l hagynÀ a hegyvo-
nulat csÃcsait. De hÀt nem az¢rt Árok neked
levelet, hogy vele vitatkozzam).

Most sajnÀlom csak igazÀn, hogy a 2000
¢s nem a Holmi szerkesztûi talÀltÀk ki a kol-
l¢gÀk glosszÀinak szellemes müfajÀt. Mert
az¢rt volnÀnak sz¢ljegyzeteim dolgozatodhoz
ä Ãgy is mondhatnÀm, hogy vitÀra ingerel a
tanulmÀnyod.

Mindenekelûtt: nem tartom hasznÀlhatÂ-
nak (term¢kenynek m¢g annyira sem) a kis-
mester, nagymester kategÂriÀit, ebben az eset-
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ben semmik¢pp sem. A müv¢szett´rt¢n¢szek
hajdanÀn a XVI. szÀzadi n¢met r¢zmetszûket
nevezt¢k kleinmeistereknek, v¢lhetûen nem
müveik minûs¢ge, hanem aprÂ m¢retei mi-
att, k¢sûbb mÀr a n¢metalf´ldi, holland fes-
tûkre is kiterjesztett¢k a kategÂriÀt, ki akar-
vÀn emelni p¢ldÀul Rembrandtot azoknak a
müv¢szeknek gazdag sereg¢bûl, akik eg¢sz
¢let¡kben kizÀrÂlag csend¢leteket vagy tÀjk¢-
peket, netalÀn csak tengerk¢peket festettek ä
kivÀlÂ müveket egy¢bk¢nt. (A mÃlt szÀzad v¢-
g¢n akadt eszt¢ta, aki m¢g Memlinget, sût
Vermeert is kismesternek mondta.) öjabb
(ig¢nyesebb) munkÀkban mÀr nem talÀlko-
zunk ezzel a terminussal.

MegkockÀztatnÀm azt a feltev¢st, hogy az
irodalomban m¢g ennyi eredm¢nyre sem ve-
zet ez a felosztÀs, itt m¢g erûsebben ¢rv¢nye-
s¡l az a hatÀsmechanizmus, melyet KosztolÀ-
nyi nyomÀn akÀr tengerszem-szindrÂmÀnak
nevezhetn¢nk. Nem l¢v¢n teoretikus alkat,
meg sem prÂbÀlom elm¢letileg igazolni felte-
v¢semet, inkÀbb p¢ldÀkkal utaln¢k rÀ, mi¢rt
nem hasznÀlnÀm az ¢rintett k¢t kategÂriÀt.
Ha mÀr felosztÀsra k¢nyszer¡l¡nk ä bÀr ki
k¢nyszerÁt benn¡nket irodalmi Linn¢-rend-
szerek Prokruszt¢sz-Àgyainak sorozatgyÀrtÀ-
sÀra? ä, akkor Tolsztojt, Turgenyevet, Dosz-
tojevszkijt bizonnyal nagymesternek nevez-
n¢nk. °s Csehov, a kis formÀival, a t´bb-
s¢g¡kben marginÀlisnak tetszû t¢mÀival, an-
tihûs hûseivel, sz¡rke Àrnyalataival, a d¡ny-
ny´g¢seivel, elhallgatÀsaival, ott a pÀlya sz¢-
l¢n? Merhetj¡k-e kismesternek minûsÁteni?
Egy¢bk¢nt az irodalomt´rt¢net Át¢lete, skatu-
lyarendszere, cÁmk¢zûkedve vÀltozik is idû-
vel. SzÀz ¢ve a sorbonnard professzorok G¢-
rard de Nervalt mind a àkisromantikusokÊ
k´z¢ soroltÀk, eln¢zû mosollyal tÀrgyaltÀk,
szembeÀllÁtva a ànagyromantikusÊ, mert tÀg
´lel¢sü, nagyl¢legzetü, a mennybolt kapuin
d´r´mb´lû Victor HugÂval, Lamartine-nal,
Chateaubriand-nal, sût elmarasztalva hozzÀ-
juk k¢pest ä ma m¢lys¢gesen m¢lynek lÀtjÀk
komor vizü tengerszem¢t, melyben tisztÀn
t¡kr´zûdik a t¢bolyba ÀtcsapÂ magÀnyossÀg-
¢rz¢s tragikuma, nagysÀgÀt, mondjÀk, az bi-
zonyÁtja, hogy feneketlen szakad¢kaival àmo-
dernebbÊ, mint kortÀrsai, Hugo zseniÀlis
hangzatait pedig sokan v¢lik tÃlontÃl is nagy-
szabÀsÃnak, tÃlontÃl harsÀnynak-csillogÂ-
nak-ragyogÂnak. De vegy¡nk k´zelebbi p¢l-

dÀt. Egy magyar mübÁrÀlÂ ä egy¢bk¢nt ¢rz¢-
keny, fog¢kony kritikus ä nagy bÀtran lesz´-
gezte: àKosztolÀnyi kismester volt, mondjuk csak
ki nyugodtan, an¢lk¡l hogy ezt hibÀnak rÂnÀnk
fel.Ê çllÀspontjÀt Ágy indokolta: àKosztolÀnyi
prÂzÀja [...] kismesteri mü, k´ltû munkÀja, aki a
maga finom stÁlusÀban jelentûset alkotott, müv¢nek
tartÂpill¢rei azonban nem a legnagyobb tÀrsadalmi
¢s emberi mondanivalÂk. Alakjai nem barÀtaink,
mint Copperfield vagy Pendennis, sorsuk nem szÁ-
vet szorongatÂ, mint Anna KareninÀ¢, nem tudunk
rajtuk Ãgy bosszankodni ¢s nevetni sem, mint Ob-
lomovon.Ê Igaz, az ´tvenes ¢vek k´zep¢n v¢-
lekedett Ágy a kritikus. K¢tlem, hogy n¢gy ¢v-
tized mÃltÀn bÀrki is leÁrnÀ ezt az Át¢letet: Pa-
csirta, NovÀk tanÀr Ãr vagy °des Anna sorsÀt
nagyon is szÁvet szorongatÂnak ¢rezz¡k, Bri-
tannicust, a praeclare maturus ifjÃ Esti Kor-
n¢lt, aki jutalomk¢nt ItÀliÀba utazhat, Mo-
viszter doktort szÁvesen fogadnÀnk barÀtunk-
nak (pontosabban: mÀr r¢g barÀtunkkÀ fogad-
tuk ûket), Vizyn¢t ¢s Ficsort utÀljuk, a novel-
lÀkba makacsul visszat¢rû k´z¢leti kitünûs¢-
geken bosszankodunk ¢s nevet¡nk. VitatnÀ-e
bÀrki is napjainkban, hogy KosztolÀnyi reg¢-
nyeinek ¢s jelentûsebb novellÀinak romolha-
tatlan tartÂpill¢rei a tÀrsadalmi ¢s ä m¢lyeb-
ben ä emberi l¢t àlegnagyobb mondanivalÂiÊ? Az
eszt¢tÀk manapsÀg ¢ppen KosztolÀnyinak ko-
rÀt megelûzû, Camus l¢tszeml¢let¢t elûlegezû
egzisztencializmusÀt mutatjÀk ki, vizsgÀljÀk.

Egy¢bk¢nt is: azok a jelzûk ¢s fejteget¢sek,
amelyekkel a hajdani kritika a kismestereket
iparkodott jellemezni, vagy a kismesters¢g
meghatÀrozÀsi kÁs¢rletei cs´ppet sem illenek
MÀndy IvÀnra. A n¢met rendszerezûk azokat
a k¢sû romantikus elbesz¢lûket ¢s k´ltûket
(p¢ldÀul M´rik¢t) minûsÁtett¢k kismesterek-
nek, akiknek po¢tikus hangulatai m´g´tt ki-
bontakozik mÀr a r¢szletek realista rajza; N¢-
meth LÀszlÂ ä mÀs ´sszef¡gg¢sben ä àa kis-
mesterek ÀhÁtatos, de kicsinyes precizitÀsÀÊ-rÂl be-
sz¢l. Ezek a kategÂriÀk MÀndy jellemz¢sekor
nem hasznÀlhatÂk.

TanulmÀnyodban persze Âvakodsz attÂl,
hogy csek¢lyebb ¢rt¢künek Át¢ld a kismesteri
müvet, mint a nagymesterit, ezt ism¢telten
jelzed, jÂ ¢rz¢kkel, m¢ltÀnyosan ¢s elegÀn-
san, m¢gis ¢rzek a sorok m´g´tt ä sût a so-
rokban ä egy rejtett ampªre-m¢rût, mÀr csak
az¢rt is, mert a kis jelzût aligha lehet, bÀrmi-
lyen ´sszef¡gg¢sben alkalmazza is az eszt¢ti-
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ka, magasztalÂnak tekinteni. (Nem ¢rz¢kelik
annak az ÁrÂk sem. TalÀn nem tetszik l¢nye-
gesnek, m¢gis megjegyezn¢m, hogy ha kor-
tÀrs ÁrÂt minûsÁt Ágy a kritika, az aligha tudja
hasznosÁtani a jellemz¢st tovÀbbi munkÀssÀ-
gÀban ä vagy legyint rÀ, vagy bÀntja. Egyet-
len p¢ldÀt id¢zn¢k azokra a sebekre, amiket
ez a ä n¢zetem szerint ¢rtelmetlen, felesleges
ä kategorizÀlÀs mar bele az ÁrÂba: CsanÀdi
Imre fÀjdalmas vers¢t. A cÁme ¢ppen ez: KIS-

MESTER: àLegyek kismester inkÀbb, dolga¢rtû, / ki
ha-mit tesz, tisztess¢ggel csinÀlja, / mintsem titÀnok
zagyva, pofat¢pû, / Àl-egekig s´t¢tlû / parÂdiÀja.Ê
GyanÁtom, egy kritika utÀn Árhatta.)

°n nem hasznÀln¢k eff¢le m¢rûeszk´z´-
ket, MÀndy eset¢ben a legkev¢sb¢. InkÀbb bi-
zonyÁtani prÂbÀlnÀm ä nem itt, nem most, ta-
lÀn majd egyszer ä, hogy a kortÀrs magyar
prÂzaÁrÂk k´z¡l kevesen mondtak l¢nyege-
sebbet az emberi l¢trûl ä Ãgy ÀltalÀban, ¢s a
mi¢nkrûl k¡l´n´sen ä, mint MÀndy IvÀn az
û cs´ndes t´rt¢neteivel, esendû hûseivel, el-
harapott mondataival, hol szeretetteljes, hol
kajÀn, sût komisz humorÀval ä egybeszer-
kesztett c¢dulÀival.

(Megint zÀrÂjelben: szÁvesen olvasn¢k ä
vagy akÀr Árn¢k ä egy k´nyvet, amelynek az
volna a cÁme: MçNDY IVçN °S KORA. Igaz,
nagy szenvedelmekrûl, politikai k¡zdelmek-
rûl, Àllamf¢rfiakkal k´t´tt barÀtsÀgokrÂl, lÀt-
vÀnyos sikerekrûl, szÁnes utazÀsokrÂl nem es-
ne ä eshetne ä benne szÂ, de mi mindent k´-
vetelne ki, türne meg ez a tÀrgy, ez a cÁm, a
r¢gi Pesttûl a hÀborÃs pinc¢kig, Sch´pflintûl
Ottlikig, az egykori csengetûs moziktÂl a fut-
ballpÀlyÀkig, a hosszÃ ´tvenes ¢vek f¢lelmei-
tûl az ´regs¢g nyomorÃsÀgÀig! Aki elk¢szÁte-
n¢ ennek a megÁrandÂ münek tÀrgymutatÂ-
jÀt, talÀn maga is elcsodÀlkozna, milyen sz¢les
volt az ¢let ¢s az ¢letmü szÁnk¢pe.)

A mÀsik sz¢ljegyzetben ezt a mondatot vi-
tatnÀm: à...Emiatt nincs nagy MÀndy-reg¢ny
vagy MÀndy-f¢le nagyreg¢ny, sût reg¢ny sincs
egyÀltalÀn: csak novellÀk vannak...Ê Mi¢rt ne
volna reg¢ny a CSUTAK °S A SZºRKE Lñ, a FA-

BULYA FELES°GEI, A HUSZONEGYEDIK UTCA, az
ARNOLD...? BizonyÀra ismered Milan Kunde-
ra elm¢let¢t, amely k¢t r¢szre osztja a reg¢ny
t´rt¢net¢t, k¢t f¢lidûre, felvonÀsra, t¢telre
(zenei ¢rtelemben hasznÀlva a szÂt). Az elsû
a GARGANTUA °S PANTAGRUEL-lel ¢s a DON

QUIJOT°-val indulÂ, a romantikus reg¢nyek
elsû vonulatÀval zÀrÂdÂ korszak; a mÀsik a
XIX. szÀzad ¢s a mi szÀzadelûnk nagy ro-
mantikusainak, naturalistÀinak, realistÀinak
kora. A mai reg¢ny, mondja Kundera, mint-
ha az elsû korszakhoz nyÃlna vissza. Azt gon-
dolom, t´bbnyire ezt teszi MÀndy is: pika-
reszk reg¢nyt Ár, ha Ãgy tetszik, mÀskor me-
sereg¢nyt, lazÀbb szerkezetüt, jÀt¢kosabbat,
levegûsebbet, mint amilyent Balzac vagy
Tolsztoj. Mi¢rt ne f¢rne bele ez a mÂdszer, ez
a stÁlus a reg¢ny amÃgy is felett¢bb bizonyta-
lan fogalmÀba, definÁciÂjÀba? Egy fûhûs vi-
szontagsÀgait k´vetj¡k nyomon, elÀgazÂ ka-
landokkal, felbukkanÂ mell¢kalakokkal, van
cselekm¢ny, van kifejlet, m¢g moralit¢t is talÀ-
lunk, ha jÂl odafigyel¡nk. Hogy MÀndy re-
g¢nyei viszonylag r´videk? Nem r´videbbek,
mint a PRINCESSE DE CLéVES, a FLUSH, a K¹-

Z¹NY. M¢g a PONTOS T¹RT°NETEK, öTK¹Z-

BEN-n¢l sem r´videbbek. Azt Árod ä tÃl ko-
molyan v¢ve MÀndy vallomÀsait, pedig mint
irodalomt´rt¢n¢sz nagyon is tisztÀban vagy
vele, hogy nem kell, sût nem is szabad az ÁrÂk
Àlszer¢ny vagy ¢ppens¢ggel gûg´s nyilatko-
zatainak minden szavÀt ¢rv¢nyesnek tekinte-
ni ä, hogy MÀndy nem tud t´rt¢netet koholni,
csak f¡z¢rszerüen egymÀs mell¢ helyezett je-
lenetekben tud szerkeszteni. °n azt gondo-
lom, hogy ezt a àhiÀnyossÀgÊ-Àt, àfogyat¢kos-
sÀgÊ-Àt MÀndy a javÀra fordÁtja: ezzel a szer-
kezettel, mÂdszerrel tud valami nagyon fon-
tosat, l¢nyegeset elmondani a l¢trûl, ¢let¡nk
esetlegess¢geirûl ¢s sz¡ks¢gszerüs¢geirûl, a
v¢letlenekrûl ¢s a t´rv¢nyekrûl ä a viszonyla-
gossÀgokrÂl. (MÀs k¢rd¢s, hogy a jelenetek,
esem¢nyek, cselekedetek, figurÀk hierarchiÀ-
jÀnak hiÀnya ellen¢re ä vagy ¢ppen azzal? ä
morÀlis hierarchiÀt sugall.)

Mindezt persze nem az¢rt Árom, hogy vi-
tassam gondolatmeneted ¢rdekess¢g¢t ä bi-
zonyÀra ism¢telt olvasmÀny¢lm¢nyek ¢s ala-
pos tünûd¢sek eredm¢nye. Csak annak ´r´-
m¢¢rt Árom, hogy elgondolkodhattam ä elle-
ned ä, ha m¢goly fel¡letesen is, arrÂl, amit
eddig m¢g magamban sem fogalmaztam
meg, m¢g ilyen heveny¢szetten, pongyolÀn
sem, s rem¢lhetûleg tovÀbbi vitÀt gerjesztve.

Sokszor ¡dv´z´l
R¢z PÀl
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