
 zadik születésnap nem csak egy dicső múltú
aggastyán emlékünnepe. Szeretnők hinni, de
nem hisszük.” Nehezen hihető, hogy bárki író,
publicista elegánsabban tudná megfogalmazni
fenntartását és ellenérzését, selyempapírba cso-
magolva, s nem otromba átkok kíséretében,
amelyet aztán néhány év múlva az Egyedül va-
gyunk című folyóirat honosított meg, és publi-
cistáinak stílusát — ha ezt egyáltalán stílusnak
nevezhetjük — megörökölték és nyelvükké tet-
ték némelyek.

Nem nélkülözi az időszerűséget az a mód
sem, ahogy Márai a kritika méltóságát és jogo-
sultságát védelmezte. Rovatában egy bírósági
ítéletet kommentált: az író beperelte a kritikust,
mert leszólta művét. A bíróság helyt adott a ke-
resetnek. Nem értett egyet sem a szellemével,
sem indoklásával. „Ugyanezzel az indoklással
holnap minden színész hitelrontási pert indíthat
kritikusa ellen, aki erélyes szavakkal vágta le a
jeles művész Hamletjét vagy Mágnás Miskáját.
Nyilvánosan szereplő ember nem védekezhet
más ként a kritika ellen, csak műve és művészi
teljesítménye minőségével.”

Hogyan kell(ene) írni? Valahogy úgy, ahogy
Kosztolányi, Márai, Ambrus Zoltán és a többiek
írták cikkeiket. Elvszerűen, de az ellenfél porig
alázása nélkül, becsülve, kincsünknek tekintve a
nyelvet, amely egyszersmind dajkáló édesanyánk.

RÓNAY LÁSZLÓ

HORVÁTH KORNÉLIA:
IRODALOM, RETORIKA, POÉTIKA

Horváth Kornélia harmadik önálló kötete, az Iro-
dalom, retorika, poétika című munka szorosan illesz-
kedik a szerző korábbi könyveinek — Tűhegyen,
A versről — sorába. A széleskörű irodalomelmé-
leti tájékozottság és a műértelmező gyakorlat e
tanulmánykötetben is szerves egységet alkot, a lí-
raelméleti és lírapoétikai irányultság azonban
újabb területtel, a prózapoétikával bővül. A szak-
mai közönség körében komoly érdeklődésre szá-
mot tartó munka az irodalomtudomány elhanya-
golt területének számító poétika újraértelmezésére
vállalkozik a diszciplína történetének áttekinté-
séből kiindulva.

A vizsgálódások alapját az a meglátás adja,
mely szerint a poétika fogalma még napjainkban
is jobbára a formális-strukturális elemzés disz-
ciplínájaként használatos, olyan tudományág-
ként, melynek nem tárgya az értelmezés. Poétika
fogalmán tehát az irodalmi alkotás felépülésének
nyel vi, elbeszéléstechnikai, kompozíciós és rit-
mikai sajátosságait, illetve ezek vizsgálatát szo-

kás érteni. Az orosz formalisták azonban a poé-
tika fogalmát az irodalomtudomány jelentésé-
ben használták, melynek tárgya Jakobson sze-
rint nem az irodalom, hanem az irodalmiság, az,
ami az adott műalkotást irodalmivá teszi. Jaku -
binszkij meglátása alapján vannak olyan nyelvi
rendszerek, melyekben a nyelvi képzetek önér-
tékre tesznek szert. Köznapi és költői nyelv-
használat relációjában tehát nem két nyelvről,
hanem a nyelv kétféle működésmódjáról be-
szélhetünk. Horváth Kornélia meglátása szerint
a poétika mibenlétének és működésének értel-
mezésében meghatározó szerephez jut a költői
funkció (poiészisz), tágabban az irodalom refe-
renciakettőző működéséről alkotott felfogás el-
fogadása, illetve elutasítása. A strukturalizmus
— mely alapvetően a különböző nyelvi-textuális
szintek leírást tűzi ki célul, illetve az analízis
végén a feltárt eredmények funkcionális össze-
kapcsolására és értelmezésére tesz kísérletet —
tulajdonképpen feladja a dinamikus, keletke-
zésben lévő teljességként felfogott mű koncep-
cióját. Todorov Poétika című munkájában poétika
és interpretáció viszonyát kölcsönös egymásra
hatás ként értelmezi, miközben interpretáción az
egye di szöveg elemzését, míg poétika alatt az el-
vont teóriát érti, mely nem a mű értelmét, ha -
nem az értelem születésének általános feltételeit
tanulmányozza. Ugyanakkor Faryno Bevezetés
az irodalomtudományba című könyvében az in-
terpretációt a poétika elidegeníthetetlen intenci-
ójaként kezeli. A szerzőt a poétika-fogalom vál-
tozásának vizsgálatára az a felismerés késztette,
mely szerint a poétika fogalma még ma is gyak-
ran egyfajta objektív leírásra törő, strukturalista
diszciplínaként értelmeződik. Paul de Man —
noha felfogása a poéti ka szerepét tekintve idő-
vel változott — a poétikát alapvetően megfosztja
a megértés és az értelmezés mozzanatától, és a
hermeneutikával állítja szem be. A mai nyugati
irodalomtudomány egyes ágai azonban a poéti-
kát a formális-alaktani stúdi um helyett a költői
szöveg nyelvi jelentésképzéséért felelős iroda-
lomtudományi kutatási területként értékelik.
Paul Ricoeur Bibliai hermeneutikájában a poétika
egyfajta mediátor szerepét tölti be a strukturális
elemzés és az egzisztenciális interpretáció kö-
zött. Ricoeur Retorika, poétika, hermeneutika című
írásában a szavak eredeti jelentéséből kiindulva
megállapítja, hogy a poétika „a teremtő képze-
lőerő általi újraalkotás”, az újdonság azonban
nem kizárólag a szövegben, hanem a szövegben
és a be fogadóban együttesen teremtődik meg.
Hor váth Kornélia konklúziója alapján a poétika
fogalmának megújítása tehát nem gondolható el
az értelmezés és a megértés hermeneutikai alap-
elve nélkül. „Amennyiben a poétika az ariszto-
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telészi poiészisz fogalmának megfelelően a poiein,
a készítés, az alkotás tudománya, amely a szö-
veg sajátosságain keresztül a szöveg nyelvi alaku-
lásfolyamatát vizsgálja, akkor módszereit sem te-
kinthetjük a puszta forma leírására irányuló
elemző fogások zárt rendszerének” (kiemelések
az eredetiben). A szerző leszögezi, hogy a poéti-
kai közelítésmód reinterpretációjára Magyar -
országon az elmúlt évtizedekben néhány teore-
tikus cikkben és több szövegelemzésben is
történt kísérlet. Ezek egy része a diszkurzív poé-
tika terminussal él, mely az „íráson keresztül-
menő” beszédeseményt, vagyis „a szövegként
megjelenő és szövegként viselkedő, textuálisan szer-
vezett beszédet tekinti vizsgálódása tárgyának”
(kiemelés az eredetiben). A szerző meglátása
szerint az új poétikafogalom a műalkotás-szö-
veget nem értelmezheti képződményként, kész
produktumként, hanem csakis dinamikus, nyel vi
és textuális alakulásfolyamatként. „Ha a szöve-
get mint poiésziszt, mint a létrajövés és megértés
folyamatát tekintjük, akkor nem gondolhatjuk el
az irodalomtörténet rögzített centrumaként,
mozdulatlan »mű«-ként, hanem kizárólag olyan
eseményként, amely a nyelvben, következésképp
mind a szerzői, mind az értelmezői-befogadói
gondolkodásban, s így az irodalom történetében
is változást indukál” (kiemelések az eredetiben).
A poétika történeti feladata ennek értelmében
nem lehet más, mint az interpretációk soraként
értett irodalomtörténet létrehozása.

E felismerések tükrében születtek a kötet szö-
vegértelmezései, melyek hangsúlyozottan poé-
tikai interpretációk. A regény mint novella? című
fejezet interpretációja különböző novella- és re-
gényelméletek meglátását szembesíti Kertész Im -
re Sorstalanság című művének narratív szöveg-
szerveződésével. A második szövegértelmezés
(Elbeszélői hang és metaforizációs folyamat) A bába-
széki intelligencia autoreferenciális funkcióját vizs-
gálja Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című
regényében, míg a Tradíció és újraírás Alessandro
Baricco két regényében című tanulmány az iroda-
lomtörténetileg is elismert kortárs szerző regé-
nyeihez a bariccói szövegalkotás néhány nyelvi-
poétikai jellemzőjén és esztétikai tapasztalatán
keresztül közelít. Az elemzések során olyan pró-
zapoétikai problémák kerülnek felszínre, mint az
élettörténetként értett sors nyelvi megalkotásának
problematikája, a narratív identitásképzés, vagy
éppen a történetmondás megszakítása révén a
szö vegalkotást előtérbe állító elbeszélői tevékeny -
ség sajátosságainak vizsgálata.

A tanulmánykötet második része — Líra, reto-
rika, poétika — címének megfelelően alapvetően
líraelméleti kérdéseket tárgyal, de az utolsó feje-
zet (Retorika és poétika viszonyáról) a két diszcip-

lína kapcsolatával is számot vet. Retorika és iro-
dalom összefonódásának lehetősége először
Gorgiasznál vetődhet fel, amennyiben nála jön
létre a retorika harmadik ága, a dekorativitásra
törekvő bemutató beszéd. Az igen részletes reto-
rikatörténeti áttekintés másik végpontja Richards
és de Man (Egy retorikai kapcsolat: I. A. Richards és
Paul de Man). A retorika ugyanis — amint erre
Horváth Kornélia rámutatott — mindkét kutató-
nál a nyelv eredendő természeteként a szó szerin -
ti és a figurális jelentés dinamikus oppozíciójában
nyer elgondolást. Számos filozófus — köztük
Nietzsche, de Man, Richards vagy éppen Gada -
mer — beszél a nyelv eleven metaforikusságáról
mint minden természetes fogalomalkotás alapjá-
ról. A szerző meglátása szerint a nyelv eleven
metaforikussága összefüggésben áll a szó jelen-
tésváltozásainak történetével. Az irodalmi szö-
veg meghatározó módon épít a szó eredendő
metaforikusságára, amennyiben képes aktivi-
zálni és továbbalakítani a szó korábbi történeti
jelentéseit. Kiváló példa erre József Attila Rejtel-
mek című verse, melyben a versírás és szerelem té-
májának összekapcsolását nem a logika, hanem a
kulturális nyelvi tradíció vezérli a hangzásmeta -
forizáción és a vers kulcsszavainak történeti sze -
mantikumán keresztül. A szöveg nyelvi alaku-
lás folyamatát középpontba állító dinamikus
szö vegfelfogás a versszöveg vizsgálata kapcsán
a versritmusnak is kiemelten fontos szerepet tu-
lajdonít, amennyiben a ritmust is dinamikus
nyelvi létezőnek tekinti. A versritmus kérdésé-
nek vizsgálata, illetve a szövegelemzés gyakor-
latába való bevonása azért is kiemelten fontos,
mert — amint erre a tanulmánykötet szerzője rá-
mutatott — az irodalomtudomány nyelvi fordu-
lata utáni horizontból ez a vizsgálódás még nem
történt meg, holott a ritmus nyelvi alapú, dina-
mikus felfogásának előzményei megvannak a
strukturalizmus előtti formalista kutatásokban.
Már Tinyanov — aki a versszöveget dinamikus
egységként, ritmus és szintaxis szüntelen küz-
delmén alapuló „egészlegesség”-ként értelmezi
— rámutatott ritmus és jelentésképzés szétvá-
laszthatatlan összefüggésére. Az ő kutatásaira
támaszkodó Meschonnic szerint is elsősorban a
ritmus határozza meg a verset, mely nem vá-
lasztható el az általa a szavakban kiváltott és át-
alakított jelentésmechanizmusoktól. „A költői
szavak nem mások, mint amelyeket a köznapi
nyelvben használunk, ám a ritmus és a szintaxis
küzdelméből létrejövő ritmikai alakzatok bizo-
nyos laterális, potenciális jelentéseket szabadíta-
nak fel bennük. Vagyis a szó ritmikai pozíciója
elválaszthatatlan az értelmétől” (kiemelés a ta-
nulmánykötetben). Meschonnic a hangvisszaté-
rés metaforateremtő erejéről is beszél, amikor
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egy fonéma szavak láncolatát hozza magával. Ez
a módszertani megfontolás érvényesül például
Petri György 4 bagatelle című versének értelme-
zése kapcsán, melyben a k mássalhangzó gyakori
visszatérése a hangzásszintű metaforizáció je-
lenségével szembesíti az értelmezőt a 4. bagatelle-
ben (Irónia és én-szerkezet Petri György lírájában).

A lírapoétikai alapkérdéseket érintő értelme-
zések a szerzői én és a szövegbeli én problemati-
kájával, a lírai beszélő kérdésével, a trópusok
szövegképző szerepével és az intertextuális szö-
vegépítkezés sajátosságaival is számot vetnek.
Az elméleti megfontolásokból levont módszer-
tani elvek rendkívüli hatékonyságát mutatja,
hogy egymástól időben és műfajban igen eltérő
szövegek értelmezése kapcsán is produktívan
alkalmazható: Rimay János Világon, ég alatt…
kez detű versétől Arany János Szondi két apródja
című balladáján át egészen Pilinszky János Apok-
rifjéig, vagy éppen a 19. századi Mikszáth-re-
génytől a Sorstalanságon át egészen az 1996-ban
megjelent Selyemig. A kötet invenciózus szöveg-
értelmezései valóban utat nyitnak a poétika új-
radefiniálása előtt, rámutatva szövegelemzés és
szövegértelmezés, vagyis poétika és interpretáció
szétválaszthatatlan összetartozására. (EditioPrin -
ceps Kiadó, Budapest, 2009)

ÉRFALVY LÍVIA

ZALÁN TIBOR: GÖNCÖLSZEKÉR

Használjuk a világot, ámde nem értjük — írja
valahol Popper Péter, s ez volt az érzésem, mi -
kor Zalán Tibor kisprózai gyűjteményét kézbe
vettem. Az emberek, az ízlések, a szépirodalom,
az irodalmi igényesség egyaránt változik, a
Göncöl szekér szereplői pedig ebben a változó vi-
lágban léteznek. Ebben tapasztalják meg a kire-
kesztettség érzését, a halál gondolatát, a gyilkos
ösztön felébredését, a szexualitás kéjes és kelle-
metlen hatásait. De a hétköznapi történéseken
túl a vágy valamire, amit nem tudunk megfo-
galmaz ni, vagy nem szabad leírni, de még na-
gyon gondolni sem rá, végigkíséri az írásokat.
Egyikben erősebben jelenik meg (Hírek a mobi-
lon), máshol kevésbé (A kanna).

Míg „régen” az alkotó, „nem annyira régen”
a mű, most már egyre inkább a befogadó kerül
az irodalomértelmezés központjába: a hangula-
tok, az emlékek, az ötletek, a gondolatok, me-
lyeket az olvasó olvasás közben nyer. Mindeb-
ből bőségesen szüretelünk, amikor Zalán Tibort
olvasunk. Az igazságot írja meg? A tapasztala-
tot írja meg. S talán ami neki már kitisztult, vagy
még nyers alapanyag, az nekem, olvasónak sok-
szor még csak kérdés. Miért erről a témáról?

Miért így? Mi ebben az, amit úgy hívunk, hogy
szépirodalmi többlet?

A Téma mindig az utcán hever: de nézzünk
körbe! Mi hever ma az utcákon?! Ez elbizonyta-
lanító, „kétségbeejtő” (Az úton végig). Ebből me-
rítünk hát? Ebből merít az irodalom is?

Nekem jól esett, hogy Zalán Tibor írása eszem -
be juttatta Kosztolányit a Göncölszekérrel, eszembe
juttatta Karinthyt. Hogy megjelentek olyan han-
gulatteremtő szavak, melyek olvasóból szemta-
núvá tettek. Hogy a saját tapasztalataimat és in-
dulataimat írta le végre valaki, akinek ehhez a
könyvéhez fél éve, nem sokkal a meg jelenése
után nem is lehetett bármelyik könyvesboltban
hozzájutni.

Ironizál, humorizál, csalódott, vágyakozó. Az
elmélyült írásai jobban tetszettek, vagyis a négy
részre osztott kötet második két része, a Pál és a
Villanások tágra nyílt pupillában. A magasabbra he-
lyezett nézőpontot, az érett, kevésbé elfogadó, de
annál inkább a lényegre tapintó világszemléletet
az elbeszélői perspektívaváltás is magyarázhatja.
A tegnapok hatása a mérvadó, itt már csak hal-
vány nyoma van a nagypapának, a téglagyári
hangulatnak, itt a szereplők mai „hősök”, már a
nevük sem mindig fontos: a tercina, a Sztár, a ta-
nítvány, az Író. Az ingerültség és levezethetetlen
feszültség (Hideg csülök, tormával), a kicsinyes
bosszú (Vízágy és porceláncsésze), a tehetetlenség
és düh (Telitalálat) olyan világot prezentál, mely
ideig-óráig őrzi meg, amiből kinőtte magát.

A változás lényegét, azt hiszem, a következő
kulcsmondat tapintja ki: „a legjobb és legveszélye-
sebb folyton úton lenni, de soha nem érkezni meg oda,
ahová elindultam” (Emlékirataim). Valami hason-
lóról ír Darvasi László is a Virágzabálók című re-
gényében egy helyen, amikor a változás miben-
létét taglalja. Kell-e félnünk tőle. Tanulhatunk-e
belőle. Kollektív vágy-e. „…ha e fortyogó másban
megtaláljuk ugyanazt, amit most elveszíteni vélünk,
akkor jó lesz” (Darvasi László: Virágzabálók). Ezek
— úgy vélem — fontos kérdések. Akár írói, akár
tanári szemmel vizsgáljuk. Mert mindkét hiva-
tásban az „emberséget” kell megtartanunk (A ta-
nítvány). De ez roppant nehéz, ha az emberiség
éppen ebből nem kér.

Márpedig ha így áll a helyzet, nem marad
más hátra, mint a Vágy valamire, amire már nem
is tudunk, vagy nem merünk gondolni. Mert va-
lahol a nagypapa szódásszemüvege és a zongo-
raórákra kényszerülő felszarvazott férj között
félrecsúszott, kisiklott a rend(szer). Használjuk,
de érteni már nem fogjuk a világot, mert a „ver-
set nem érteni, hanem érezni kell” (Hírek a mobilon).

Érezni pedig még érezzük. Amikor a Göncöl -
szekér bakjára vágyunk, amikor nézzük az eget,
mert tudjuk, hogy „van ott valami, vagy ott van épp
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