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dékén, a pikareszk regényben követhetô nyo-
mon, amelynek elsô darabjai – mint a LAZA-
RILLO DE TORMES – jogi szövegek, vallomások,
újkori spanyol találmányok, akárcsak a polgá-
rok adatait nyilvántartó archívum. A modern
regény és a modern jog ugyanazt mondja, azt,
amit az elbeszélô így fogalmaz meg: „mind-
annyian törvény alatt lakunk” (KN, 163.).

Bényei Tamás

GYAKORLATILAG ELMÉLET –
ELMÉLETILEG GYAKORLAT

Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!
Balassi, 1998. 293 oldal, 600 Ft

Kálmán C. György: Mû- és valódi élvezetek
Jelenkor, Pécs, 2002. 221 oldal, 1500 Ft 

„Te rongyos élet, bolondos élet,
Mitôl tudsz olyan édes lenni, mint a méz?
Te rongyos élet, bolondos élet,
Leszokni rólad mért olyan nehéz?”

Kálmán C. György TE RONGYOS (ELM)ÉLET! köte-
tében több mint tíz év (1984–1997) tanulmá-
nyait, írásait, kritikáit és elôadásszövegeit gyûj-
tötte egybe, a 2002-es MÛ- ÉS VALÓDI ÉLVEZETEK-
ben pedig a kilencvenes években keletkezett
publikációit olvashatjuk. Izgalmas feladatnak
tûnik a két kötet újra- és együttolvasása, külö-
nösképpen, ha az értelmezôi magatartásban
mûködô – a korábbi szövegekbôl és kötetbôl
már jól ismert – komoly(kodó) elmélet (teória)
és játékos gyakorlat (praxis) viszonyára irá-
nyítjuk figyelmünket. Mindeközben garantál-
tan jól szórakozunk, hiszen az olvasás/írás „fe-
lelôsségteljes, igényes munka és önfeledt játék, a szö-
veggel való munka nagy öröme” (Derrida). 

Míg a második kötetben kizárólag irodalmi
mûvek méltatásait kapjuk, az elsô kötet szöve-
gei – csak részben, bár mindenképpen nagy-
részt – irodalomelméleti problémákkal foglal-
koznak. Az elôszó helyett álló ELÔFOLT-ban a
szerzô kijelenti, hogy az olvasó ne várjon tisz-
ta tudományosságot, mivel „nemegyszer inkább
az érzékeltetés, mint az érvelés a szövegek uralkodó

eszköze” (7.). Ezt követôen – mintegy az iroda-
lomelmélet tudományos hiányosságait érzé-
keltetve – megjelenik a szövegek szabás-varrás
metaforikája, ahol az elméleti hézagokat folt
hátán foltok fedik, és gyakran látszanak a dur-
va fércelések. Bár Kálmán C. a továbbiakban
is gyakran kelti annak látszatát, hogy tágra
szabott fogalmakkal (12.) vagy találomra fel-
szedett gondolati láncszemekkel (67.), netán
szabásminták alapján dolgozik (l. MÛ- ÉS VA-
LÓDI ÉLVEZETEK, 63.), a tanulmányok pontokba
szedett szigorú felépítése és az értelmezések
világos szempontrendszere megkérdôjelezi a
játékos képeket. Ugyanakkor az, hogy a sze-
rénykedô, szabódó megjegyzések ironizálják a
komoly tárgyakat, igazán élvezetes, játékosan
komoly teoretikus gyakorlatot eredményez. 

A kötet elsô két szekciójának (SZEMPONTOK,
ELFORDÍTÁSOK) két-két szövege az irodalmiság
jegyeinek, az értelmezés szimbolikusságának,
valamint a fordítás problémáinak vizsgálatá-
val foglalkozik. A tanulmányíró problémaérzé-
kenységén túl igen figyelemreméltó az egyes
szövegek hatásos felütése, következetesen vé-
gigvitt érvelése, majd a lezárás helyett álló 
– „kálmáncés” – kérdés, illetve kérdészuhatag.
A SZIMBOLIZÁCIÓ ÉS IRODALOMTUDOMÁNY-ban a ta-
nulmány írója W. B. Faris labirintusértelme-
zését ismerteti, ahol a szimbólum a való világ
útvesztô jellegén túl az olvasott szöveg, a mû
világára, illetve az emberi elme kiismerhetet-
lenségeire is utalhat (39–40.). Az elméleti labi-
rintusokban Kálmán C. megadja a tanulmány
kereteit, behatárolja a tanulmányozott kérdés-
kört, majd elôadja pontokba szedett mondan-
dóját, hogy végül következtetései és észrevéte-
lei alapján újabb kérdéseket tegyen fel. 

A következô három tanulmány a BESZÉDAK-
TUSOK szövegblokk alá sorolt, melynek végén a
többi elméleti szöveghez képest igen terjedel-
mes hivatkozott irodalomlistát találunk. A ma-
gyarázat egy szerénykedô megjegyzésbôl nyil-
vánvalóvá válik: „e tárgy irodalmát másutt bôsége-
sen ismertettem” (71.), és az ideillô lábjegyzetbôl
kiderül, hogy szerzônk korábbi kutatási te-
rületén járunk. Az 1990-es AZ IRODALOM MINT

BESZÉDAKTUS szakirodalmi és gondolati ered-
ményeire támaszkodva itt most – mintegy füg-
gelékként – a beszédaktus-elmélet hiányzó
szövegelméletérôl, a névadás performatív ak-
tusának problematikusságáról és a metafora
elméletbe illesztésének lehetetlenségérôl esik



szó. Érdekes módon, bár Kálmán C. egyértel-
mûen „otthon van a témában”, a fentebb em-
lített kérdések felvetésével képes a beszédak-
tus-elmélet korlátaira is rákérdezni. Ilyesmire
pedig csak akkor nyílik lehetôség, ha valame-
lyest kívül maradt tárgykörén, illetve már eltá-
volodott attól.

A TE RONGYOS (ELM)ÉLET! utolsó (irodalom)-
tudományos igényû tanulmánya KÖZÖSSÉGEK,
KÁNONOK, RENDSZEREK címmel valójában hat
hosszabb-rövidebb elôadás és szakcikk össze-
fûzésébôl állt elô. Mindegyik szöveghez utólag
bevezetô készült, illetôleg magát az összeál-
lítást egy nulladik sorszámú bevezetô nyitja,
melyben az irodalomtudós a blokkot egy jövô-
beli monográfia elôtanulmányának tekinti, és
a szövegek esetleges sokfélesége miatt szabó-
dik. Az elsô, a KÁNON ÉS POLIFÓNIA címû tanul-
mány pontosan a zenei terminusként használt
kánon szó többszólamúságának megidézésével
kérdez rá az irodalmi kánonok természetére és
lehetséges egymás mellett létezésére, míg a
második fejezetben (VAN-E „KANONIKUS” KRITI-
KA?) a kánon mûködésérôl van szó. A követke-
zô két tanulmány is szorosabban összefûzhetô,
mivel az egyik az értelmezôi közösségek létre-
jöttét és fennmaradásának körülményeit (MI

A BAJ AZ ÉRTELMEZÔI KÖZÖSSÉGEKKEL?), a másik a
professzionalista és a laikus értelmezôk meg-
különböztetésének meghatározását tárgyalja
(SZAKMA ÉS SZAKMAELLENESSÉG AZ IRODALOMTUDO-
MÁNYBAN). Kálmán C. úgy véli, hogy a profi ér-
telmezés egyrészt „maradjon közel... bizonyos kon-
szenzuális normákhoz, de támogassa a sokféleség, 
az eltérés, a különbözés eszméjét” (176.). Vagyis a
profizmus továbbéléséhez – akárcsak a kánon
vagy az értelmezôi közösségek fejlôdéséhez –
elméletileg szükség van a kívülrôl jövô impul-
zusokra, bár ennek gyakorlati megvalósulása
kérdéses marad. Mintegy adomaadalékként 
a teória vs. praxis megközelítéséhez a tanul-
mányhoz csatolt jegyzetbôl egyébként azt is
megtudjuk, mit felel a „profi” irodalmár, ha a
vízvezeték-szerelô a munkája felôl érdeklôdik.
Az ötödik tanulmány az irodalomtudomány 
és irodalomelmélet tárgykörében feltett kér-
dések alapját, az irodalom rendszerszerûségét
(IRODALOM ÉS RENDSZEREK) veszi célba. Ebben a
fejezetben érezhetô, hogy az impozáns meny-
nyiségû szakirodalmi utalás inkább felsorolás-
szerûen hat; igaz, kiegészítéseiben erre a ta-
nulmány írója is utal (197.).

A KÖZÖSSÉGEK, KÁNONOK, RENDSZEREK utolsó
szövege FÜGGELÉK: INTERPRETÁCZIÓ-MITOLÓGIÁK

címmel követi a korábbi öt komoly(kodó) iro-
dalomelméleti tanulmányt, és játékos alcíme
szerint – AZ „EZT EGYSZER RENDESEN MEG KELL ÍR-
NI” CIKLUSBÓL – elméletileg egy másik blokkhoz
is tartozik. Míg a tanulmányok elméletileg, ad-
dig az utolsó szöveg annak utólagosan elkészí-
tett rövid bevezetôjével együtt mintegy gyakor-
latilag szól a kánonok, a profizmus és a komoly
tudományosság ellen: „Ez az írás azért került 
a kánonokkal és közösségekkel foglalkozó írásaim
blokkjának függelékébe, mert eléggé különbözik az
elôzôektôl: úgy kíván bekapcsolódni a tudományos
diskurzusba, hogy valamennyire játékos maradjon,
hogy (például intertextualitásával) a publicisztika,
irodalom, tudományos írás stb. határait folytonosan
átlépje. Nem tudom, ez mennyire sikerült; ha csak
az látszik belôle, hogy viszonylag bonyolult teoreti-
kus kérdések kissé áttekinthetôbbé válnak, akkor ez
már elég is. (Nekem.)” (201.)* A FÜGGELÉK szinte
kiáltványként (persze ez is lehetne gyanús, de
1990-ben vagyunk) az értelmezés emancipá-
cióját és átértékelését sürgeti, valamint az iro-
dalmi mûvek önállóbb és bátrabb („francba 
a teremôrökkel!” 208.), akár fecsegôs, vacako-
lós vagy éppen bíbelôdô olvasataira buzdít. A
szöveg zárlatában – még mindig 1990-ben va-
gyunk – a kor (akkori) értelmezôje mégis „be-
tojt értelmezô”-ként szerepel, amihez most így
2003-ban nincs igazán hozzáfûznivalóm. 

A FÜGGELÉK mintegy átvezetésként szolgál
az elméleti kérdésekkel foglalkozó tanulmá-
nyok és a záróblokk írásai közt. A kötet záró-
szekciójában (SZÉP KIS IRODALOM) az alcím sze-
rint „a dolgok könnyebbik végeként” igen sajátos
mûelemzéseket és élcelôdô-elmélkedô olvasa-
tokat kapunk. A „szocialista krimi” egyik klasz-
szikus darabjának nosztalgikus megidézésé-
tôl és ironikus elemzésétôl kezdve (KÁNTOR, AZ

ÖRÖK); Petôfi Sándor MEGY A JUHÁSZ A SZAMÁRON

versének a nemi szerepek kiforgatásával végig-
vitt politikailag helyes (pc) olvasatán át Kár-
mán József FANNI HANYOMÁNYAI-nak „forróhi-
deg” jelzôjébôl kinövô dekonstruktív olvasatá-
ig (Ó BE JÓ ITT!...). Az elemzések tobzódnak a
nyelvi leleményekben, intellektuális élcekben
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* A felütés vállalt játékosságához tartozik, és az ala-
pos recenzens felfedezheti a kötet végén az eredeti
megjelenések adatainál, hogy a szöveg 1991-ben
Kálmán Cz. György álnéven jelent meg (292.).
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és bizarr képekben. Külön figyelemre méltó-
nak találom a ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, KÉTES HITE-
LÛEK fejezetcím alatt közölt „példabeszédek”
játékos komolyságát a dekonstrukció születé-
sérôl (Derdidas Jakab dolgozószobájában), az
értelmezôi kérdésfeltevés lehetetlenségérôl, a
kritika és az értelmezôi létforma helyzetérôl,
valamint a magyar posztmodern mûvészet lé-
tezésérôl. Sietve hozzá kell tennem, hogyha
mindezt jól értettem, hiszen a szövegekhez fû-
zött jegyzetben maga a szerzô figyelmeztet,
hogy kommentárjai „mindig alapos kritikával
kezelendôk, az értelmezésben mit sem segítenek, sôt,
gyakran a félrevezetés a céljuk, mint jelen esetben
is” (255.).

A kötetbe rendezés érdekességeként az iro-
dalmi szekció két zárószövege – MERRE IS? és
MINT – az irodalomtudományi tanulmányok-
hoz kapcsol vissza. Az írásokban felvetett két
kérdéskör az irodalomtudomány helyzetét és
az esszé mûfajának meghatározhatatlanságát
járja körül. Egyértelmû, hogy Kálmán C. a sze-
mélyesebb hangvételû, akár „szépirodalmi igé-
nyû” és kevésbé tudományos, de mindenkép-
pen olvasható, a Nyugat hagyományait követô
„esszéizmus” tisztelôje. Hosszabban idézném
a kötet záróbekezdését, mely elôre- és útmuta-
tásként is sajátos metaforikával dolgozik/ját-
szik: „A befejezés persze, felhôtlenül optimista és
csillogóan pozitív. Ha az esszé az irodalom alfaja
(meg ómegaja), akkor csak nyugodtan bánjunk ve-
le eszerint. [...] Ha meg az olyan szövegek sorába il-
lesztjük, amelyeket más olvasói stratégiával olva-
sunk, akkor ne törôdjünk az említett zsákutcák vé-
gén meredô falakkal, szaladjunk neki bátran, fejjel.
[...] Jól összeveszünk, tévelygünk vagy összetörjük
magunkat, szövegeket cincálunk (és csinálunk), be-
szélünk saját mániánkról. Mondom: minden na-
gyon szép lesz.” (290.)

A zsákutca hosszú távon labirintusnak (l.
fentebb), a tévelygés delíriumos bizonytalan-
sága élvezeti forrásnak bizonyult – a MÛ- ÉS VA-
LÓDI ÉLVEZETEK-ben harmincnégy „újabb” mû-
elemzést és recenziót olvashatunk. Bár a „ron-
gyos” kötet mûelemzô darabjainak sziporkázó
szellemességéhez képest az újabb kötet írásai
visszafogottabbak, az értelmezôi magatartás
mindenképpen kiforrottabb és homogénebb-
nek mutatkozik. A kötet szerkezetének ren-
dezôelve igen játékosra sikerült: az EGY címet
viselô blokkban szereplô szövegek mindegyi-
ke egy-egy mûvet recenzál (kivéve a záró NÉGY

KLASSZIKUS-t, ahol négy regényrôl esik szó); a

KETTÔ-vel jelölt részben két-két tanulmány
foglalkozik ugyanazzal a szerzôvel (kivéve Par-
ti Nagy Lajost, akinek regényérôl már a NÉGY

KLASSZIKUS-ban is olvashatunk); s végül a SOK el-
nevezésû részben kettônél több írás (vagyis
számtalan, illetve szám szerint hét) kapott he-
lyet, méghozzá ugyanaz a szerzô, Esterházy
Péter mûveirôl. Így válik a precíznek induló
felosztás blöffé, akárcsak a korábbi kötet KÖ-
ZÖSSÉGEK, KÁNONOK, RENDSZEREK már emlegetett
6. fejezetként megjelölt függeléke vagy éppen
nulladik bevezetôje. Vagyis ironikus fricskát
kap a kötetet mûegészként olvasni vágyó teo-
retikus, mivel a szerkesztésbôl is nyilvánvaló:
„mindenféle” írást tartalmazó gyûjteményes
kötettel állunk szemben. 

Egyáltalán nem hiányzik a kötet erôltetett
megszerkesztettsége, hiszen így még inkább
érvényre jut a szövegekben Kálmán C., a ko-
moly elméletíró finoman ironikus magatartá-
sa és játékos mentalitása. Hasonlóan, amiként
Kántor Péter MENTAFÛ címû verseskötetét mél-
tató recenzió (FRISS ÍZEK) zárlatában ô maga ér-
tékeli sokra a költô mentaszerû „fanyar, üdítô,
természetes és sajátságos” hangját (83.). Ugyan-
akkor nemcsak az írások stílusa kelti fel az ol-
vasó figyelmét, hanem az is, ahogyan a koráb-
bi „rongyos” kötetben már tárgyalt elméleti
problémák a kritikusi gyakorlatban megjelen-
nek. Az elsô szöveg kánonellenes riposztként
egy ponyvának tekintett Rejtô Jenô-regény ko-
moly mûfajelméleti, illetve játékos-parodisz-
tikus elemeire hívja fel a figyelmet (A NAGY ÁT-
VÁGÁS). A recenzens a híressé vált MI A BAJOM

NAGY LÁSZLÓVAL? (több) évtizedes problémán
(elsô megjelenés 1989, 2000) túl több elemzé-
sében is provokatív kijelentésekre ragadtatja
magát. Orbán Ottó 1997-es HALLOD-E TE SÖTÉT

ÁRNYÉK címû verseskötetérôl AZ ÉRTÉKEK MEGÔR-
ZÉSE c. tanulmányban kijelenti, hogy „Orbán
Ottó mindent tud” (89.), illetve Parti Nagy Lajos
ESTI KRÉTA c. kötetével kapcsolatban „mindenki
téved” (MÛBÍRÁLAT, NÉGY TÉVEDÉSBEN). Teszi ezt,
hogy a hatásos felütésbôl bontsa ki elemzé-
sét, miszerint Orbán vállalt polgárpukkasztá-
sa és szerepváltoztatásai kritikátlan túlzások
felé húznak; míg Parti Nagy költészete az, ami
tévedésbe ejt, és generálja a megválaszolat-
lan kérdéseket. A NÉGY KLASSZIKUS címû tanul-
mányban pedig négy 1997-ben megjelent re-
gény – Hazai Attila: BUDAPESTI SKIZO, Parti Nagy
Lajos: SÁRBOGÁRDI JOLÁN, Márton László: JACOB

WUNSCHWITZ IGAZ TÖRTÉNETE és Závada Pál: JAD-



VIGA PÁRNÁJA – további sorsát, klasszikussá válá-
sát, illetve klasszicizálódását latolgatja, miköz-
ben a „klasszikus” mû sokrétû jelentéseit járja
körül. 

Máskor meg merész olvasási recepteket
kapunk. Például Sánta Ferenc HÚSZ ÓRÁ-jával
kapcsolatban a javaslat: „olvassuk el húsz perc
alatt” (22.), hiszen ennyi idô éppen elég a
regényvilág atmoszférájának megérzéséhez. 
A komolytalannak tûnô felvetés mögött az 
az észrevétel rejlik, hogy a 60-as évek félig ki-
mondó vagy éppen elhallgató beszédmódját
dokumentáló regény párbeszédeiben amúgy
is kibogozhatatlanok a konfliktusok és a törté-
nések. Tolnai Ottó KÉKÍTÔGOLYÓ címû novellás-
kötetének olvasásakor a recenzens kétféle, egy
mûértôbb, a szövegre elmélyülten odafigyelô
és egy ráhagyatkozóbb, talán odahallgató ma-
gatartást különböztet meg: „festményeket vagy
zenemûveket szoktunk így, ezen alternatíva szerint,
szakértô bogarászással vagy naiv odaadással elsa-
játítani. Az élvezet egyik esetben sem kisebb” (85.).
Az irodalmi szövegekkel való bíbelôdés, illetve
bogarászás képe számtalanszor elôkerül az írá-
sokban: például a KÉRDÉSÁRADÁS-ban Mészöly
Miklós MEGBOCSÁTÁS címû regényének össze-
gyûjtött motívumainál, Térey verseskötetének
tanulmányozásánál vagy éppen a két Bodor-
mû elemzésekor. Ugyanakkor a fentebbi idézet
élvezet szava a kötet címéhez utal minket, „bo-
garászó” olvasókat – vajon lehetséges-e mû-él-
vezet nélkül valódi (mû)élvezethez jutni?

Bár bevallottan „a kritikus sokszor szabásmin-
tákkal dolgozik” (63.), néhány szöveg kevéssé si-
került darabnak tûnik. A Tar Sándor novellás-
köteteirôl szóló két tanulmány egyikében (SZA-
BAD, FÜGGÔ) nem túl szerencsés a LASSÚ TEHER

gyengébb írásainak bemutatásával kezdeni,
majd a jobbnak ítélt mûvek stílusjegyeinek
méltatása alapján mintegy visszautalva elítél-
ni a korábban tárgyaltakat. Ahogy szerzônk –
akinek kritikáival kellemetlen módon most ta-
lán éppen úgy bánunk, mint ô Tar novelláival
– magyarázza: „Arra azonban talán jó a fenti ki-
térô, hogy a kevésbé sikerültek fényénél világosab-
ban lássuk a többi írás erényeit.” (162.) Ugyanak-
kor mindkét, Háy János mûveit recenzáló írá-
sában a szerzô a mûvek – a VALAMI NEHEZÉK cí-
mû verseskötet és a XANADU címû regény –
„hamis” infantilizmusát és könnyed derûjét
éppen saját lelkialkata miatt marasztalja el: „A
recenzensnek szemére vethetô, hogy minduntalan a
tragikumot vagy keserûséget, a világszemlélet bi-

zonytalanságát és a világ átláthatatlanságának tu-
datát, iróniát és elkeseredést, töredékességet és a tel-
jesség látszólagosságának belátását várja el a bírá-
lat alá vont regénytôl; hogy tehát olyan vonásokat
várna el, s így olyan normákat szab [kiemelés –
A. É.], amelyeknek ma esetleg nincsen évadjuk, s
egyáltalán: az efféle kritikusi várakozások rávetíté-
se a kritizált mûre jogosulatlan lehet. Bizonyára
van ebben igazság.” (187.)

Különösen érdekes két könyvbírálat, me-
lyekben mintegy további bepillantást nyerhe-
tünk a kritikusi mûhelymunkába. Kálmán C.
1992-es MÁNDY KITÉPETT FÜZETLAPJAI címû írá-
sában a címben jelölt szerzô gyûjteményes no-
velláskötetének (TÉPETT FÜZETLAPOK) bemuta-
tására vállalkozik két „mándys” jellegzetesség,
az elszabadult beszélôi hangok és az otthonos-
ság érzése alapján. Az elemzésben az utóbbi
szempontból kiindulva az elsô alaposabb vizs-
gálata során aztán átértékeli és újrafogalmaz-
za a második jellemzôt, melybôl éppen a kü-
lönféle szólamok idegensége miatt ironikus,
az elidegenedés világának otthonossága lesz.
A másik „átértékelô” olvasat nagyobb hordere-
jû, és bár ugyanarról a mûrôl szól, két külön
tanulmányt érdemel. Szerzônk Konrád György
KÔÓRA címû regényét méltató írását (VASTAG

REGÉNY, ÉLES VILLANÁSOK) követôen két nagyra-
értékelt kritikus, Angyalosi Gergely és Mar-
gócsy István észrevételeire reagálva egy kon-
ferenciaszövegben újragondolja korábbi mû-
elemzésének szempontjait (POÉTIKAI PROVOKÁ-
CIÓ A KÔÓRÁBAN). Ugyan látszólag Kálmán C.
hagyja magát meggyôzni az eltérô vélemé-
nyektôl („már nem is szeretem annyira a Kôórát”,
136.), a nézetkülönbségek és megközelítések
alapjának tisztázásával számos korábbi meg-
látását fenntartja. Ugyan elismeri az elbeszé-
lôi hang modorosságát, továbbra is a regény-
nek az életlehetôség végigpróbálásában érvé-
nyesülô tézisszerû didaktikusságát és „egymás-
ba-dobozolt, rétegzett” fiktivitását emeli ki. Tehát
valamely mû eltérô olvasataiba mindenkép-
pen belejátszik az egyes olvasók beállítódá-
sa, illetve lelkialkata – pontosan úgy, tehetjük
hozzá, ahogyan ezt Kálmán C. oly érzéklete-
sen elénk tárja a Háy-elemzésekben.

Ha már a kritikusi gyakorlat efféle (profán)
leleplezôdésénél tartunk, szinte megkerülhe-
tetlen, hogy egy gyûjteményes tanulmánykö-
tet bemutatásakor ne szóljunk arról a tenden-
ciáról, melyrôl egy-két írásában szerzônk ma-
ga is fanyarul szól. Parti Nagy Lajosnak a Ma-
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gyar Naplóban megjelent tárcáit összegyûjtô,
SE DOBOK, SE TROMBITÁK címû kötete kapcsán ezt
olvashatjuk: „[Parti Nagy] tudja, hogy mindettôl
nem menekülhetünk, és nem is kell megmenekül-
nünk. Ebben és ebbôl élünk. (És látja, mibôl élünk.)
[...] A kötet »története« a megírásé; kéthétrôl két-
hétre valamit kell írni, négy flekkben.” (144–145.)
Az „ebbôl élünk” nyers igazsága mellett a kriti-
ka védelmébe veszi a publicisztikai mûfajokat
azok friss, naprakész és mulatságosan életsze-
rû hangja miatt. Ehhez hasonlóan a már em-
lített Orbán Ottó verseskötetérôl szóló FRISS

ÍZEK címû recenzió az „új” kötetben mintegy
„újra” kiadott régi versek bôsége miatt az „úgy
látszik, ez most így megy” (79.) rezignált felütés-
sel indul; illetve a korábbi publicisztikai (és
minden másféle) írások összegyûjtött kötet-
ben történô megjelentetésérôl a SOK elnevezé-
sû részben Esterházy Péter EGY KÉK HARIS címû
mûvével kapcsolatban is olvashatunk (HARIS).

Az Esterházy-blokk írásaiból nyilvánvaló,
hogy szerzônk mennyire kötôdik a mestermû-
veknek tekintett korai novelláskötetekhez és
regényekhez. Az írások elemzésénél gyakran
nosztalgiázik és visszatekint – mintegy húsz 
év távlatából ezt igazán teheti. A TERMELÉ-
SI-REGÉNY-rôl elmélkedve kijelenti, hogy még
most, 1998-ban sem érti, hogyan jelenhetett
meg 1979-ben ez a külsôleg-belsôleg annyira
újszerû és radikális könyv. A két régi novellás-
kötet (FANCSIKÓ ÉS PINTA, PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZ-
KODJ!) közül a második „esterházysabb”, hiszen
a ma már kedvesen ismerôs stílust hozza, míg
az elsô kísérletezôbb és idegenebb az olvasó-
nak. Kálmán C. a régi mûvek újbóli méltatá-
sával mintegy párhuzamosan az itt recenzált
újabb szövegeket (EGY NÔ, EGY KÉK HARIS) gyen-
gébbnek és erôtlennek ítéli. Bizonyára ez az
útkeresô idôszak is helyénvaló (Esterházy tud-
ja, mit csinál), szerzônk inkább körbe- vagy
helybenjárásnak érzékeli. A VAN EGY KÖNYV zár-
lata szerint: „Mozognánk, mozgunk is Esterházy-
val; jó, reggeli torna, kis jogging. A magam részé-
rôl szívesebben mennék egy kiadós túrára.” (203.)

A kötet utolsó szövege Esterházy 1983-as
FUHAROSOK címû regényérôl, pontosabban a
provokatív (és igen hatásos) felütés szerint két
világ találkozásáról szól. Még precízebben, idé-
zem, „arról, hogy vajon elélveztek-e a Zsófi nénjei”
(212.). Az „értelmezô/fuharos” és a „szöveg/
Zsófi” macho megközelítése már ezen a pon-
ton kérdésessé válik, ám a recenzens végig
mûködteti a metaforikát. Bár nôi olvasóként –

és a fentebbi macho értelmezô nôi kritikusa-
ként – lenne még mit hozzátennem a komoly-
kodó játékhoz, az élvezet szó ismételten a kötet
címéhez fordít/térít vissza (el). A címben sugallt
„hedonista esztétika” léte kérdéses, de biztosan
állítható, hogy „létezik a mûhöz (legalábbis bi-
zonyos mûvekhez) kapcsolódó élvezet” (Barthes).
Mindent egybevéve és kissé szabódva úgy is fo-
galmazhatnék, hogy „valódi” mûélvezôként
egy szöveg beható befogadását gyakorlatilag el-
méleti kérdésnek kell tekintenünk.

Antal Éva

AZ EMBERISÉG 
BIZONYTALAN JÖVÔJE

Habermas és Fukuyama a biotechnológia
morálfilozófiai kérdéseirôl

Jürgen Habermas: Die Zukunft der 
menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer
liberalen Eugenik? (Az emberi természet jövôje. 
A liberális eugenika útján?)
Suhrkamp, Frankfurt/M. 2002. 
(Erweiterte Ausgabe), 163 oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendônk
Tomori Gábor fordítása
Európa, 2003. 341 oldal, 2400 Ft

Természetes, hogy a genetikai kutatások egy-
re terebélyesedô színterei (ôssejtkutatás, pre-
implantációs diagnosztika, „designer-babys”)
és az ember klónozásának mind gyakrabban
emlegetett – talán nem is olyan távoli – lehe-
tôsége egy ideig csak a tömegmédiumok szen-
zációra éhes világát hozták lázba. Az elsô hí-
rek túlzottan is futurisztikusnak tûntek ahhoz,
hogy komoly egyetemi filozófusok beleszólja-
nak az efféle dolgokba, s ezzel szinte automa-
tikusan legitimáljanak felettébb meghökken-
tônek tûnô imaginációkat. Ezen persze régen
túl vagyunk. Az utóbbi években már a nyuga-
ti világ legismertebb gondolkodói érzik szük-
ségét annak, hogy szembenézzenek a poszthu-
mán kor antropológiai és morálfilozófiai kihí-
vásaival. Ráadásul az 1999-es Sloterdijk-affér,
illetve ennek máig nem nyugvó utórezgései –


