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Santiago Zabala kortárs spanyol filozófus 
könyvének borítója hosszan megragadja a fi-
gyelmet: Maurizio Cattelan La Nona Ora (A kilen-
cedik óra) című 1999-es élethű viaszinstallációja 
II. János Pál pápát ábrázolja, amint testét egy 
ablakon keresztül becsapódó meteorit a földhöz 
szorítja. A helyzete miatt szenvedő pápa testtar-
tása elesettségében is rendezett, pásztorbotját 
óvón tartja, előtte sűrű üvegtörmelék. A képte-
lennek tűnő, ám mégis valóságosnak érzékelt 
látvány világvégi hangulatot áraszt, míg a borító 
számos kérdést felvetve, azonnal párbeszédbe 
lép az érdeklődővel. Egy bukott vagy éppen egy 
mindent túlélő pápát vagy egyházat – netán ha-
talmi rendszert – látunk? Ez a pápa vagy az álta-
la képviselt rend a végletekig fegyelmezett, vagy 
inkább a végletekig merev? A mű alkotója vajon 
együttérző vagy gúnyos? A vallás önmagában is 
sokat vitatott és ellentmondásos téma, így a lát-
vány számos aspektusból lehet nyugtalanító és 
egyben cselekvésre késztető.

Cattelan alkotása mintegy nyílást hasít a 
könyv testén, feltárva annak lényegét. Az olvasás 
során hamar egyértelművé válik, hogy a borító-
kép a könyv szerves része, mivel általa személye-
sen is átélhetjük a mondandó lényegi részét: a 
művészeti alkotás megmutat valamit, ami ki-
mozdít a megszokott kényelemből, magyarázat 
keresésére késztet, ami által bevonódunk a műbe, 
majd az okozott kényelmetlenségérzet felismeré-
seket generál, és ideális következményként tet-
tekre, változtatásra sarkall. A könyv szerzője 
csatlakozik azokhoz a gondolkodókhoz, akik 
szerint a művészet feladata vagy természetéből 
fakadó lehetősége éppen ennek a hatásnak az el-
érése.

Martin Heidegger, akinek számos megállapí-
tása mintegy megalapozza Zabala érvrendszerét, 
átsejlik Cattelan alkotásán és a könyv címén is. 

Elhíresült mondása, amire a kép és cím láttán 
óhatatlanul asszociálunk, miszerint „[m]ár csak 
egy Isten menthet meg bennünket”, egyfajta hát-
térszövetet alkot a művet csendesen átszövő 
technológiai fejlődés nyomasztó valóságával. 
A cím a művészet, az esztétika és a heideggeri 
vészhelyzethiány (notlosigkeit, absence of emer-
gency) háromszögében sorakoztatja fel a vizsgá-
latra kerülő kulcsfogalmakat, és egyben azt is 
 elárulja, hogy helyzetünkre – melynek probléma-
körei lépésről lépésre bomlanak ki a műelemzé-
sek során – létezik megoldás, mégpedig a művé-
szet az, ami megmenthet bennünket. Zabala 
könyve ennek a tézisnek a kibontása, nagy remé-
nyeket keltve valamennyi művészeti területen 
tevékenykedőben, és mindenkiben, aki a mél-
tóbb földi élet módjait keresi.

A könyv három fő, egymásra válaszoló feje-
zetre tagolódik, előszóval és bevezetéssel, me-
lyekben a szerző minden segítséget és magyará-
zatot megad ahhoz, hogy a megértés útja ne 
legyen túl rögös. Az előszó tömören és mentege-
tőzés nélkül tárja elénk a szerző szándékát, mi-
szerint a művészet képes a valóság nyugtalanító, 
perifériákra szorult arcát oly módon megmutatni 
– és ez egyben a könyv célja is –, hogy cselekvés-
be taszítsa a mű befogadóját. A bevezetőben pe-
dig, a fogalmi keretek részletezése során a szerző 
plasztikusan kidomborítja a művészet és a művé-
szek felé megfogalmazott (f)elhívását egy egzisz-
tenciális beavatkozásra, konkrétan a megváltá-
sunkra. Zabala akkurátusan megnevezi filozófiai 
segítőit is. Az iránytűként használt heideggeri 
fogalmakat úgy ütközteti vagy köti össze többek 
között Hegel, Walter Benjamin, Gianni Vattimo 
és Hans-Georg Gadamer meglátásaival, hogy ér-
vei a metafizika, posztmetafizika, fenomenológia 
és hermeneutika mezsgyéit bejárva, talán a meg-
váltódás vágyától is hajtva, egyfajta szintézissé 
sűrűsödnek össze.

A mű fő fejezeteihez remek orientációt szol-
gáltat a szerző által választott, a könyvet elindító 
három idézet is. Az első fejezetre utaló idézetben 
Arthur C. Danto méltatja Charles Pierce és Hei-
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degger azon törekvéseit, hogy az esztétikát felsza-
badítsák a szépség hagyományos kötelékéből, és 
egyben a szépséget beemeljék az emberi lét onto-
lógiájába. A The Emergency of Aesthetics (Az esztéti-
ka vészhelyzete) című fejezet tehát pontosan arra 
invitálja az olvasót, hogy ezt a felszabadító szán-
dékot megértse. A fejezet mélységét a metafizika 
által megrajzolt esztétikai keretek gyengítésének 
szándéka adja, az, hogy a filozófia ne esztétikai 
ügyként tekintsen a művészetre, hanem mint az 
igazság birtokosára. Zabala két fogalom mentén 
fejti ki ennek lényegét. Azt állítja, hogy az a szocio-
politikai berendezkedés, amely az esztétikai meg-
fontolásokat úgy irányítja, hogy csak a szépség 
iránti habzsoló igényünkre figyeljünk (measurable 
contemplation), idővel a szépség érdektelenségét 
(indifferent beauty) és a művészet elértéktelenedé-
sét idézi elő, mivel nem engedi, hogy a saját kom-
fortérzetünkön kívül más, lényeges, akár a lét hú-
sába vágó szempontokat a látóterünkbe 
engedjünk, ezzel is fenntartva azt az érzetet, hogy 
nincs vészhelyzet. A vészhelyzet érzetének hiánya 
márpedig a legnagyobb vészhelyzet. Ezen heideg-
geri állítás ízlelgetése során – mely a mű egyik 
alapvetése – válik tapinthatóvá az irányított eszté-
tikai figyelem és az érdektelen szépség probléma-
körének relevanciája, valamint a művészetnek és 
művészeknek felkínált zabalai lehetőség, feladat 
vagy akár kötelesség. A jelenlegi globalizált kapi-
talista rendszer úgy működik, jellemzi Zabala, 
hogy meghatározza teendőinket és azok elvégzé-
sének módját, keretezi a problémáinkat, és a teljes 
kontroll érdekében még a jövőt is megjósolhatóvá 
igyekszik tenni kiterjedt adatgyűjtési tevékenysé-
ge által. Ebben a rendszerben az előlünk eltakart 
vagy szimplán csak ignorált, a többség által nem 
érzékelhető problémák láthatóságának a hiánya, 
az ebből következő vészhelyzethiány-érzetünk a 
valódi vészhelyzet, mivel a perifériára sodort va-
lóságok alapjaiban kérdőjeleznék meg a rendszer 
által kisajátított és felkínált igazságokat a maguk 
összetett szükségeivel, szempontjaival és igazsá-
gaival.

A vészhelyzethiány (absence of emergency) 
taglalása során elkerülhetetlen az áthallás Walter 
Benjamin, Carl Schmitt és Giorgio Agamben 
szükségállapot-gondolatmenetével (state of emer-
gency), de maga Zabala is siet a két terminológia 
közötti különbségre felhívni a figyelmet. A state 
of emergency lényege, hogy a hatalom különböző, 

általa megnevezett krízishelyzetek mentén állan-
dó szükségállapotot tart fenn, amelyben felfüg-
gesztőd(het)nek számos ember és embercsoport 
jogai. Ugyanakkor az absence of emergency, ahogy 
azt már vázoltuk, arra figyelmeztet, hogy a fi-
gyelmünket és a problémáinkat is a hatalom által 
kijelölt valós vagy álságos szükséghelyzetek ke-
retezik, abban a hamis illúzióban ringatva min-
ket, hogy a fontos ügyekkel folyamatos a törődés, 
miközben a szisztematikusan elhallgatott, hiány-
zó ügyek révén kialakuló vészhelyzethiány-érzet 
a valódi vészhelyzet.

Az agambeni szükségállapot a heideggeri 
vészhelyzethiány következménye, mondja Zaba-
la, aki a művészeti intervenció lehetséges pontját 
tehát az ok környékén jelöli ki. A művészet ebben 
a helyzetben úgy tud segíteni, hogy az érzeteken, 
érzékeken, érzelmeken keresztül – amelyeken 
nem feltétlenül fog a törvény, a politika vagy a 
társadalom által megszokott szabályrendszer, és 
gyakran távol esnek a kulturális politikától, a tár-
sadalmi és történelmi konvencióktól – bevon, el-
bizonytalanít és cselekvésre késztet mások, a 
gyengébbek (remnants of Being) ügyei mentén, 
azaz közelebb emel minket a lét (Being) lényegé-
hez. A művészet, mint az igazság egy eseménye, 
képes elénk tárni a lét romjain (remains of Being) 
működő paradoxonokat és – a művészen keresz-
tül – az esztétikai megfontolásokon való lamentá-
lás helyett beavatkozásra felszólítani, mondja 
Zabala, majd rögtön hozzáteszi, hogy nem azért, 
mert hiányzik a művészből vagy a műből az esz-
tétikai érzék és érték, hanem mert ez a demokrá-
ciák által keretezett vészhelyzethiány megköve-
tel egy új művészeti választ.

A filozófiai irányok állandó változása meg-
szokott jelenség a történelem során. Platóntól 
Alexander Gottlieb Baumgartenen és a német 
idealistákon át a 20. századi gondolkodókig jól 
nyomon követhető számos esztétikai kategória 
virágzása vagy hanyatlása. A kortárs esztéták el 
is jutottak annak leszögezéséig, hogy lehetetlen 
megnevezni és kategorizálni valamennyi esztéti-
kai fogalmat, amelyek végtelen számban jelen-
hetnek meg a művész, a befogadó és az esztéta 
által bejárt területeken. Például a német egzisz-
tencialisták, mint Heidegger, valamint Gadamer, 
a hermeneutika egyik jeles művelője – akikhez 
Zabala számos ponton kapcsolódik – a művészet 
esztétikáját a megismerés lehetőségében látják, 
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mivel számukra a műalkotás lényege, funkciója a 
szemléltetés és az ütköztetés. Zabala azonban sa-
ját bevallása szerint nem szándékozik az előző 
esztétikai teóriákat kritizálni vagy pusztán új ka-
tegóriákat javasolni, hanem elsősorban az esztéti-
kai vészhelyzetre szeretne rámutatni, azaz az 
esztétikai vészhelyzethiányra, melynek meg-
szüntetésére, a vészhelyzetbe való belökődé-
sünkhöz, a megváltásunkhoz meglátása szerint 
valamilyen extrém hatásra van szükségünk. 
A könyv címének helyes értelmezése ezen a pon-
ton válik egyértelművé. A megváltás az esztéti-
kai vészhelyzetre vonatkozik, konkrétan a vész-
helyzethiány-érzetünkre, melyből csak a 
művészet segítségével tudunk kibillenni, és ez a 
kibillenés (vagyis kilökődés a vészhelyzethiány 
érzetéből és belökődés a vészhelyzetbe) a meg-
váltás aktusa. A szerző ilyen hatásokat kiváltó, a 
létünket érintő kérdésekkel foglalkozó művésze-
ti alkotásokat mutat be a második fejezetben.

Az Emergency Through Art (Vészhelyzet a mű-
vészeten keresztül) című fejezet tizenkét kortárs 
képzőművészeti alkotás elemzését adja a Zabala 
által előzetesen alaposan felvázolt teoretikus 
szempontrendszer szerint. Nele Azevedo, Man-
dy Barker, Jota Castro, Jane Frere, Alfredo Jaar, 
Peter McFarlane, Jennifer Karady, kennardphil-
lipps, Filippo Minelli, Michael Sailstorfer, Hema 
Upadhyay és Wang Zhiyuan művészek alkotása-
in keresztül szemlélteti a szerző, hogy mi módon 
tud minket a művészet belökni a vészhelyzetbe. 
A mód szemléltetéséhez Jacques Rancière-től 
idéz, aki a kritikai művészet három lépcsőjét ne-
vezi meg: (1) a világban rejlő rendellenességek 
megmutatása, (2) azok okainak feltárása, majd a 
(3) felvilágosított egyének mobilizálása a változ-
tatás érdekében.

A művek sokrétű, izgalmas és jellemzően a 
vészhelyzet tézise felől közelítő, a hagyományos 
esztétikai elemzést elhagyó társadalmi és politi-
kai analízise az új esztétikai kategória – amely a 
harmadik fejezetben kerül kifejtésre – jellege mi-
att is megkerülhetetlen. Az urbanizáció, a kör-
nyezettel kapcsolatos ügyeink és az ezek mentén 
felmerülő társadalmi kérdések, amelyek az alko-
tások elemzése kapcsán elénk tárulnak, nem 
pusztán az igazságot próbálják megragadni, ha-
nem – ahogy Zabala arra rámutat – belöknek 
minket olyan vészhelyzetekbe, amelyek további 
ignorálása már a létünket fenyegeti. Felismeré-

sük, megismerésük és az általuk kiváltott cselek-
vés vezethet a megváltáshoz.

A harmadik fejezetre Gianni Vattimo idézete 
hangolja rá az olvasót. Gadamert citálja, aki a 
hermeneutikán keresztül visszahozta a művészet 
és igazság valószínűleg elidegeníthetetlen kap-
csolatát, valamint a művészet igazságon is túl-
mutató képességét a filozófiai diskurzusba. Az 
Emergency Aesthetics (Vészhelyzet-esztétika) című 
fejezet és egyben Zabala tézisének újszerűsége 
abban mutatkozik meg, hogy az esztétikai vész-
helyzet bemutatásán keresztül, majd a művészet 
igazságon és szépségen túlmutató, vészhelyzetbe 
taszító, megváltó jellegének ismertetése után ki-
bontakozik belőle a vészhelyzet esztétikája, 
amely annak a veszélynek a csökkentésére törek-
szik, amelyet a vészhelyzet hiányának érzete 
okoz. Szándékosan belelök a vészhelyzet érzeté-
be, ahonnan már a befogadó is felelőssé válik. Ez 
lenne az esztétika vészhelyzet-fordulata, az esz-
tétika új minősége, a vészhelyzet, ahol politikai, 
társadalmi és környezeti megsemmisítésünk el-
kerülése a tét. És pontosan ez a tét adja Zabala 
gondolatmenetének a jelentőségét és felhívásá-
nak a sürgősségét.

A szerzőtől kapunk egy ajándékként tekint-
hető utószót is, amelyben igyekszik megelőzni 
vagy elvarrni a lehetséges hiányérzeteket. Az 
utószóban tesz említést és helyezi a vészhelyzet 
esztétikája mellé a szociális fordulat (social turn) 
témakörét, amelyet Claire Bishop jegyez, vala-
mint Grant Kester gondolatait is, akiknek 2006-os 
nyilvános vitája a mai napig könnyen lázba hoz-
za a társadalmi művészet iránt érdeklődőket. Eb-
ben a kontextusban értelemszerűen a participá-
ció régi, de továbbra is feltörekvő művészeti 
területe is terítékre kerül Nicolas Bourriaud 
munkásságának és pár, a területen működő mű-
vész megemlítésével. A szerző lényegretörően, 
de sajnálatosan rövid ideig időzik a szociális for-
dulat és a vészhelyzet-fordulat kapcsolatán, pe-
dig a cselekvésre felszólított befogadó szempont-
jából a metódusok részletesebb összevetése 
lényegesnek tűnik. Természetesen nem az a cél, 
hogy Zabala nagyon pontosan kijelölt fókuszát 
fellazítsuk, inkább csak fontos kitételként ide kí-
vánkozik, hogy a participáció, a részvétel a mű-
vészetben épp úgy, mint például az oktatásban 
is, a leghatékonyabb tanulási és (jellem)formáló 
erőként jellemezhető. Zabala példáiban a befoga-
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dó leginkább szemlélődésen keresztül lép dialó-
gusba a művekkel, így aktív részvétel hiányában 
a cselekvéshez nélkülözhetetlen empátia a logi-
ka, és nem feltétlen a tapasztalás útján születik 
meg, ami ellentmond Zabala metafizikát gyengí-
tő törekvéseinek.

A mű olvasása során leginkább olyan kérdé-
sek merülnek fel, hogy ha a politika semlegesítési 
szándéka ellenére, amellyel a létünket fenyegető 
ügyeket kezeli, beengedjük a különböző vész-
helyzet hordozta információkat, hogyan tudjuk 
elkerülni a hatalom diskurzuskeretező tendenci-
áit, valamint a művészet vagy a művészeti auto-
nómia mennyire bírja el a feladat súlyát, vagy ha 
elbírja, akkor mi az esélye annak, hogy a befoga-
dó – vagy akár a művész – lelkileg túlterheltté 
válik, és maga is semlegesíteni kényszerül a mű-
vek által felszínre hozott információkat a kiégés 
ellen és a mindennapi túlélés érdekében.

Globalizált és technikától átitatott világunk-
ban ijesztő a lét azon kérdésköreit boncolgatni, 
amelyek azt firtatják, hogy az általunk megterem-
tett, mégis mostanra zabolázhatatlannak tűnő 
gazdasági, politikai és technológiai környezetben 
az ember hol találja meg a helyét, hova fejlődik eb-
ben a sodró forgatagban, és hogy van-e jövője, 
megváltása egyáltalán. A könyv értékes megerősí-
tést és hasznos meglátásokat kínál a művészeti te-
rületről érkező olvasók számára is, akik jellemző-
en évtizedek óta annak a tudásnak a birtokában 
tevékenykednek, miszerint a művészet egyszerre 
személyes kifejezés és gondolatébresztő kordoku-
mentum, amely képes új információt hordozni, 
gazdagítani és formálni. A filozófus Santiago Za-
bala gondterhelt, ám művészeti szempontból lel-
kesítő filozófiai megfontolásai megerősítik a mű-
vészet léttel kapcsolatos felhatalmazását: komplex 
kérdések boncolgatása során nyert reflexiói olyan 
speciális tudáshoz vagy akár cselekvéshez is hoz-
zá tudnak segíteni, ami semmilyen más módszer-
rel nem elérhető. Ez a gondolat kristálytisztán át-
hatja Zabala munkáját. Így nemcsak a művészetet 
emeli Zabala vissza a jelentés–igazság–interpretá-
ció–cselekvés mezejére, egy olyan mezőre, amely-
nek lelke is van, de a filozófia is ember- és létköze-
li állapotba kerül általa.

Simon Andrea

*

Kérchy Anna. A  nő  nyelvet  ölt:  Feminista 
narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmá-
nyok. Ikonológia és Műértelmezés 14. Szeged: 
JATE Press, 2018. 324.

Elizabeth Grosz 1994-ben megjelent, jelentős 
hatású, a korporeális feminizmust a társadalmi 
nemek tudományának elméleti térképén elhelye-
ző, Volatile Bodies (Tűnékeny testek) című könyvé-
ben még úgy jellemzi a szubjektum megtestesü-
lésének kérdését – a test mint fegyelmezetten 
narratívába zárt társadalmi konstrukció, ugyan-
akkor elbeszélhetetlen, szubverzív, materiális 
entitás paradoxonának dilemmáját – mint a gen-
der-szenzitív humántudományok kritikai vak-
foltját. Az azóta eltelt közel harminc évben ez a 
hiányérzet eloszlani látszik; a testtudomány ön-
álló tudományággá nőtte ki magát a nemzetközi 
színtéren. Hazai berkekben is fontos publikáci-
ókkal képviselteti magát, mint azt jól példázzák 
Földes Györgyi Test-szöveg-test (Kalligram, 2018), 
Bódi Katalin Éva születése (Alföld, 2019), Tatai Er-
zsébet A lehetetlen megkísértése: Alkotó nők (ÚjMű-
vészet, 2019) vagy Darabos Enikő Testmetaforák a 
kortárs magyar irodalomban (Lector, 2017) című 
monográfiái, hogy csak néhány a közvetlen kö-
zelmúltban megjelent kiadványt említsünk. Ebbe 
a nőnézőpontú testtudományos kritikai irányvo-
nalba illeszkedik Kérchy Anna könyve. 

A tanulmánykötet a JATEPress Ikonológia és 
Műértelmezés sorozatának tizennegyedik kötete. 
A kiadvány a szerző azon tanulmányait gyűjti 
egybe, amelyek az elmúlt két évtized során ma-
gyar nyelven jelentek meg. A szövegek elsősor-
ban a testet, a halandó porhüvelybe zártságunk 
ambivalens tapasztalatát vizsgálják, többek kö-
zött narratológiai, szómaesztétikai, kultúrorvos-
tani, és mindenekelőtt következetesen kitartott 
feminista nézőpontból. Már a címben felbukkanó 
posztmodern szójáték, A nő nyelvet ölt is utal a 
felvállaltan interdiszciplináris kutatásmódszer-
tanra. Nem és nyelv kapcsolata a testi lét tétjeit 
pedzegető, feminista fenomenológiai megfonto-
lásokon túl, a verbális és vizuális reprezentációk 
és reprezentálhatatlanság (narratológia és eszté-
tika) tükrében, valamint a poétika és a politika 
keresztmetszetében, a patriarchális hagyomány 
ellenében artikulálódó másik diskurzus(a)ként 
kerül elemzésre. A párbeszédre serkentő meg-
szólalásmód jegyében a tanulmányok szakiro-
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dalmi jegyzékei is figyelemre méltók, hiszen a 
cikkek bőségesen támaszkodnak magyar és nem-
zetközi elméletekre is, ezzel a további testtanul-
mányokat elősegítő, széles látókörű korpuszt kí-
nálnak olvasóik számára.

A kötet öt téma köré csoportosítja a szövege-
ket, azok fókuszát is kijelölve, az Elmélet, Iroda-
lom, Mozgókép, Média és Képzőművészet hívószavai 
mentén. A kötet első fejezetében található iroda-
lom- és kultúraelméleti tanulmányok történetileg 
átfogó képet festenek a testtudományok alakulá-
sáról és változatairól. Megvitatásra kerül, hogy a 
korporeális narratológia miképp vizsgálja felül 
olvasó, szerző és szöveg testi interakcióinak sze-
repét a jelentésalkotási vagy jelentésszétzilálási 
folyamatban; hogy miért szükséges a fogyatékos-
ság- és társadalmi nem tudományok interszekci-
onális olvasata; és hogy a kánonformáció során 
hogyan alakulnak, milyen normatív testképideált 
körvonalaznak a kortárs női irodalommal kap-
csolatos sztereotípiák. A tanulmánykötet így 
nemcsak azok számára lesz hasznos, akik már 
jártasak a test elméleteiben, hanem azok is élve-
zettel forgathatják, akik csak most ismerkednek a 
testtudomány szerteágazó teoretikus trendjeivel. 
Ilyen szempontból hasznosak a kötetindító feje-
zetek, melyek elméleti keretként szolgálnak a ké-
sőbbi szövegközeli elemzésekhez.

Az Irodalom című fejezet szövegeit a testbe 
vetett szubjektum, az önéletírás, a „bifokális ol-
vasás”, a test ikonográfiája és a feminista narra-
tológia hívószavai nyomán vizsgálja Kérchy. 
Jeanette Winterson regényeinek pszicho-
geográfiai olvasatában az otthon, a test, az alter-
natív univerzumok vagy akár egy kimerevített/
alternatív történelmi tér változatos lokációi 
mentén kérdőjeleződnek meg a fennálló hege-
món rend hatalmi pozíciói. Angela Carter re-
génytrilógiáját a látszólag ellentmondásosnak 
ható posztmodern jelenség, a megbízhatatlan 
narrátor groteszk teste motiválta-mozgatta 
énfikcionalizáló önéletírás, az autobiografikció 
tartja össze, mely a carteri testszövegben hang-
súlyozottan viszi színre az identitás diszkurzív, 
performatív, korporeális jellegét. A Julia Kriste-
va Szamurájok című önéletrajzi regényét tárgya-
ló tanulmány érdekessége, hogy a szépirodalmi 
szöveg elemzése sajátos megvilágításba helyezi 
a szerző elméleti munkásságát, mely megkerül-
hetetlen, ha a feminizmus, a pszichoanalízis 

vagy a szubjektumszemiotika testközpontú teó-
riáinak tanulmányozására vállalkozunk. A feje-
zet zárótanulmánya, a Mozgókép fejezetet meg-
előlegezve, Lovas Ildikó Spanyol menyasszony: 
Lány, Regény című regényét és Szász János Ópi-
um: Egy elmebeteg nő naplója című filmjét veti ösz-
sze. A két mű a Csáthot övező irodalmi mítosz 
újragondolása egy-egy, az íróhoz kapcsolódó 
nőalak (felesége, Jónás Olga, és egy páciens) tör-
ténetén és testén keresztül. A patologizált, el-
hallgattatott női narratíva hangja és a hagyomá-
nyosan maszkulinizált orvosi tekintet 
intermediális összevetésének tétje a női szubjek-
tum autoritásának, auktoritásának lehetőségei-
nek feltárása, a mítoszrombolás, „a láthatatlan 
láttatása.”

A Mozgókép című fejezet a látás és látottság 
ideológiai implikációit, a femininitás és masz-
kulinitás variánsaihoz fűződő viszonyát vizs-
gálja. Jane Campion Zongoraleckéjét például női 
filmként mutatták be, ahol a szimbolikusan 
apai, fallogocentrikus nyelv helyett a tapintás 
lesz a meghatározó vizuális kommunikációs 
eszköz. Terry Gilliam Dagályország című poéti-
kus horror mozija a „költészet borzalmának” 
karnális tapasztalait viszi vászonra, miközben a 
gyermeki fantázia felnőttek általi kisajátítását, 
a képzeleti ellenállás és a trauma fantasztifikál-
hatóságának etikai tétjeit tematizálja. A „Lolita, a 
kishúgunk!?” című tanulmány többek közt Sally 
Mann fotói kapcsán a kislány testek etikus ábrá-
zolásának kérdéskörét elemzi, a biztonságot 
adó anyai pillantást kínálva fel a férfi tekintet 
alternatívájául. A fogyatékosság és férfiasság vi-
szonyrendszerének tárgyalása fiktív televíziós 
karakterek (például Doktor House és Tyrion 
Lannister) testképábrázolásai kapcsán kerül te-
rítékre a hagyományosan erős, sebezhetetlen, 
elnyomó maszkulinitással szemben, empatiku-
sabb emberi kapcsolatokra ösztönözve.

Míg a Média című fejezetben megfér egymás 
mellett az I. világháború alatti nőkép nyomtatott 
sajtóbeli változatainak, valamint a fogyatékos-
ság és a transzneműség populáris kulturális 
reprezentációinak megvitatása, a Képzőművészet 
címszó alatt a magyar és nemzetközi feminista 
performansz- és képzőművészet világába nye-
rünk analitikus betekintést. A tárgyalt művé-
szek, Drozdik Orshitól Helmut Newtonon át a 
Lilith Öröksége művészeti csoportig a női test, 
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a női lét és a női művészet kapcsolódási pontjai-
ra igyekeznek felhívni a figyelmet alkotómun-
kájuk során.

Ahogy a kötet előszava leszögezi, a tanulmá-
nyok egységesen a főként anglo-amerikai és fran-
cia humántudományokból „importált” elméleti 
tudást igyekeznek a magyar közeg diskurzusai-
ra, kulturális produktumaira, testeire vonatkoz-
tatva alkalmazni. Az esettanulmányok implicit 
módon gondolkodóba ejtenek a társadalmi nem 
fogalmától való hazai idegenkedés ideológia-kul-
turális-hatalmi okairól is. Kérchy tanulmányai 
változatos műfajú, médiumú és tónusú kulturális 
tartalmak elemzésén keresztül mutatják be a nor-
matív ideálok nyomán körvonalazódó test- és je-
lentésalkotási folyamatokat, egyúttal a feminista 
ellennarratívák, az esztétikai, narratológiai és 
korporális szubverziók lehetőségeit is igyekez-
nek feltérképezni.

Szarvas Réka

Bernard Bray. Roman  par  lettres:  Usages 
poétiques de la première personne dans la litté-
raure française. Édition critique d’Odile Ri-
chard-Pauchet. Rencontres 388. Paris: Clas-
siques Garnier, 2019. 524.

A kötet szoros egységet alkot Bernard Bray 
(1925–2010) Epistoliers de l’âge classique: L’art de la 
correspondance chez Madame de Sévigné et quelques 
prédécesseurs, contemporains et héritiers című, 2007-
ben megjelent munkájával (vö. Helikon 56, 4. sz. 
[2010]: 656–658.). Míg a 2007-es könyv tanulmá-
nyai a misszilis levél 17–18. századi történetének 
fejezeteit mutatják be, kitekintéssel a korábbi és 
későbbi időszakokra, a jelen kötet dolgozatai a 
levélregény előzményeit, formaváltozásait és a 
fiktív levél funkcióit vizsgálják a 16. század köze-
pétől az 1970-es évek közepéig. Amint a kölcsön-
hatások és érintkezések miatt a levél műfaj misz-
szilis és irodalmi változatai együtt vizsgálhatók 
eredményesen, a két kötet is együtt rajzolja ki 
Bray kutatásainak súlypontját: az „én” használa-
tának a klasszika irodalmában megjelenő típusa-
ira, formáira és funkcióira irányuló figyelmét.

Az 1967–2002 között különböző helyeken 
megjelent harminc és egy kiadatlan tanulmány 
kötetbe rendezését a sajtó alá rendező bevezetője 

szerint maga Bray javasolta, s részben tőle ered a 
koncepció is. A Le roman épistolaire című első feje-
zet tanulmányai a levélregény elméleti kereteit, 
előzményeit, korai példáit és 20. századi alakvál-
tozatait mutatják be, az Apprentissages című má-
sik fejezet dolgozatai a 17. századi levélgyűjte-
ményeket, valamint a levélírást és a gáláns 
viselkedést tanító kézikönyveket tárgyalják. 
A Poètes című harmadik fejezet középpontjában 
17. századi költők verses levelei, levelezései és az 
„én” kifejezésének egyéb formái állnak, a Struc-
tures című negyedik fejezet írásai a levél struktu-
ráló funkcióit elemzik a 17–18. századi regény-
ben. Az utolsó fejezet a misszilis és az irodalmi 
levél szerepét, kapcsolatrendszerét járja körül 
Colette életművében. Bray következtetései gyak-
ran túlmutatnak a romanisztikán, számos ponton 
differenciálják, kiegészítik és továbbfejlesztik a 
levélregény kutatóinak, köztük Laurent Versini, 
Janet Altman, René Démoris, Frédéric Calas, Lu-
cia Omacini és mások eredményeit, első megjele-
nésük idején új felismeréseket generáltak, s ma is 
ösztönözhetik a kutatást.

Bray kiinduló tézise, hogy a levél az önélet-
rajzi írástípusok részeként az egyik legterméke-
nyebb tényezőnek számít a fikció kora újkori 
történetében. Célja, hogy feltárja a levélíró tech-
nikával érintkező struktúrák változatait, s be-
mutassa, hogyan támaszkodik a fikció erre a 
mikroszerkezetre az új makrostruktúrák létre-
hozása érdekében. Bray számos példával il-
lusztrálja, és részletesen ábrázolja a folyamatot, 
hogyan vezetett el a különböző formák – családi 
és szerelmes levél, levélgyűjtemény, levélírást 
segítő kézikönyv, nyelvtanulást megkönnyítő és 
leveleket is tartalmazó két vagy többnyelvű ösz-
szeállítás, regény levélbetétekkel – találkozása 
és kölcsönhatása a levél fikcionalizálásához a 
regényben. Az olasz–francia közvetítés látvá-
nyos példája, hogy Isabella Andreini Lettere 
(1607) című gyűjteményéből François de Rosset 
négy levelet lefordított és beillesztett saját, 1620-
ban kiadott antológiájába, majd a négy levél kö-
zül egyet François de Grenaille felvett kizárólag 
nők leveleit tartalmazó, 1642-ben kiadott gyűjte-
ményébe. 

A műfajtörténet fontos állomása Bray szerint 
Roger de Bussy-Rabutin Histoire amoureuse des 
Gaules (1663) című regénye, melyben a szerelmi 
csábítás folyamatához kapcsolódó levelek jelzik a 
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forma alkalmasságát a manipulációra, s leleple-
zik a levéllel történő látszatkeltés módjait és kö-
vetkezményeit.  A 17. század utolsó harmadában 
d’Aubignac abbé volt az első, aki regénynek ne-
vezte levélgyűjteményét (Roman des lettres, 1667), 
melyből azonban Bray szerint hiányzik az alkotó 
képzelet; a szerkezet, a figurák, az események és 
a stílus egyaránt nélkülözik a regényszerűséget. 
A kolostori élet és az elhagyatottság motívumait, 
az erotikus elemeket és az elégikus hangot lele-
ményesen kombináló Lettres portugaises (1669) 
kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy az öt levél 
ellentétes szerkezete felidézi egy tragédia öt fel-
vonását, miközben érzékletesen ábrázolja egy 
szenvedély születésének, megrázkódtatásainak 
és elmúlásának folyamatát, a belső konfliktuso-
kat és azok feloldását. Bray meggyőzően érvel 
amellett, hogy a mű által inspirált magánlevelek 
és regények átveszik ezt a hangot és retorikát, s 
hatása Rousseau-ig és Rousseau utánzóinál is ki-
mutatható. A Lettres portugaises megjelenésével 
létrejött új műfaj – Jean Rousset által 1962-ben 
kidolgozott – hármas tipológiáját (monologikus, 
dialogikus, többszólamú levélregény) Bray kibő-
víti egy negyedik típussal. Ebben a levelek meg-
határozó szerepet kapnak a szerkezet alakításá-
ban, s létrehozzák a valóság és a fikció különböző 
szintjeinek egymásba fonódását, mint a lélektani 
regény első francia példája, a La Princesse de Clè-
ves (1678), majd a Madame Bovary (1857) esetében. 

Bray fontos felismerései közé tartozik, hogy a 
levél mellett a discours és a dialógus műfajai is 
gyakran használják az egyes szám első személyt. 
Az ide tartozó 17. századi szövegek többsége kí-
vül esik a szorosabb értelemben vett irodalom 
határain, s gyakran más műfajok, mint például a 
dráma, a költészet és a történetírás keretei közé 
illeszkedik. Néhány költőnél, mint Théophile de 
Viau, Tristan L’Hermite, François de Boisrobert 
és La Fontaine életművében megfigyelhető az 
„én” fokozott mértékű jelenléte, s mivel a költők 
jelentős része levélíró is volt, a költői levelezések 
vizsgálata új eredményekre vezet – többek között 
– a műfaji határok átjárhatóságát, a szóbeliség le-
vélbeli nyomait, a szerzői álarcok játékát és a 
szerző konstruált alakmásait illetően.

A Lettres portugaises utáni időszak külön ta-
nulmányban elemzett gyűjteményei közé tarto-
zik a kötetben Edme Boursault Lettres à Babet 
(1669, 1683, 1697), Fontenelle Lettres du chevalier 

d’Her*** (1683), Jean-Paul Marana – a Törökországi 
levelek összefüggésében Hopp Lajos által is emlí-
tett – L’espion turc (1684), Alain-René Lesage Lett-
res galantes d’Aristénète (1695) és Robert Challe Les 
Illustres Françaises (1713) című összeállítása. E 
művek jelzik a folyamatot, melynek során a sze-
relmi és erkölcsi tematika mellett megjelenik a 
szatirikus hang, a szkeptikus relativizmus és az 
egzotikus környezet a levélregényben, s a műfaj 
hasznosítja más divatos formák, köztük az útle-
írás, a nevelési regény és a pamflet lehetőségeit. 
A levelek valószerűsége, az illúziókeltés techni-
kái, fikció és valóság viszonya, a levelek és az el-
beszélő(k) szerepe a narratív folyamatban egya-
ránt rendkívül változatos. 

A kötet jelentőségét magyar szempontból el-
sősorban az adja, hogy összehasonlító módszeré-
vel, analitikus szemléletével, gazdag és jól rend-
szerezett anyagával – a szerző korábbi könyvével 
együtt – ösztönözheti a Törökországi levelek műfaj-
történeti előzményeinek, eszmetörténeti kontext-
usának és a retorikai eszköztár forrásvidékének 
további feltárását. Kovács Ilona, Bódi Katalin és 
Pál Ágnes műfajtörténeti, Sájter Laura, Jenei Te-
réz és Knapp Éva stílus- és retorikatörténeti ta-
nulmányai a 2011-ben rendezett nemzetközi Mi-
kes-konferencia anyagát közreadó két kötetben 
ugyanebbe az irányba fejlesztették tovább Hopp 
Lajos és a korábbi kutatások eredményeit. Odile 
Richard-Pauchet, aki Diderot Sophie Volland-hoz 
írt leveleit feldolgozó, 2007-es monográfiája ré-
vén vált ismertté, a kötet bevezetőjében beszámol 
arról, hogy a halála előtti hónapokban Bernard 
Bray dolgozott a Törökországi levelek francia fordí-
tásához kért előszón, amit már nem tudott befe-
jezni; ennek a hagyatékban megtalált töredékét ő 
közölte 2013-ban az Épistolaire 39. számában 
(265–269). A bevezetőben Richard-Pauchet két és 
fél oldal terjedelemben foglalkozik a Törökországi 
levelekkel, s a francia fordításon kívül hivatkozik 
az említett Mikes-konferencia idegen nyelvű kö-
tetére és Hopp Lajos 2014-ben megjelent francia 
tanulmánykötetére. A töredékben maradt előszó 
kommentárjában megfogalmazott és itt megis-
mételt, Bray kutatásaira épülő legfontosabb állí-
tása, hogy Mikes munkája az egyik hiányzó lánc-
szemet („l’un des chaînons manquants”, 38.) 
alkotja a születőben lévő műfaj történetében a 
Lettres portugaises által ösztönzött, Crébillon-féle 
szentimentális regény (Lettres de la Marquise, 
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1739) és a filozófiai regény között (melynek a 
Lettres persanes a prototípusa), miközben látvá-
nyos példát kínál a két regénytípus és a családi 
levél szintézisére.

Tüskés Gábor

Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de 
Montpensier. Mémoires. Dirigé par Jean Gara-
pon. 2 vol. Paris: Honoré Champion, 2020. 1459.

A közelmúltban jelent meg Jean Garapon, a 
Nantes-i Egyetem Irodalomtudományi Intézeté-
nek professor emeritus tanára gondozásában a 
klasszikus francia memoárirodalom egyik reme-
ke, Mademoiselle de Montpensier terjedelmes em-
lékiratának kritikai kiadása. Jean Garapon a 17–18. 
századi francia irodalom történetének elismert 
szakembere, és elsősorban a francia memoáriro-
dalom jellegzetességeit kutatja. Doktori disszertá-
cióját és habilitációját egyaránt Mademoiselle de 
Montpensier 17. századi emlékírónő életének és 
munkásságának szentelte. A műfajt régóta kutató 
Garapon professzor a klasszikus francia irodalom 
e híres emlékiratának újbóli tudományos kiadásá-
val nemcsak a francia irodalomtörténet egyik régi 
adósságát törleszti – mivel a 19. század óta nem 
történt kísérlet annak újbóli kiadására –, hanem 
újból fel is fedezi és átértelmezi a 17. századi fran-
cia memoárirodalom e fontos szövegét. 

Mielőtt e műről szólnánk, röviden érdemes 
feleleveníteni a szerző, Anne Marie Louise d’Or-
léans (1627–1693) – XIV. Lajos unokatestvére, 
más néven Mademoiselle de Montpensier vagy 
Grande Mademoiselle – életét. Ez utóbbi ragad-
ványnevét apjától – Gaston de France-tól (Grand 
Monsieur), a Napkirály fivérétől – örökölte, any-
ja pedig a Montpensier hercegnője címet hagyta 
rá. A fiatal hercegnő a Fronde francia polgárhá-
borús időszakában aktívan részt vett a királyelle-
nes mozgalomban. Az emlékiratainak keletkezé-
se szintén a Fronde időszakáig nyúlik vissza, 
amelynek végén (1652) a lázadó hercegek – köz-
tük Mademoiselle de Montpensier – száműzetés-
be kényszerültek, ahol memoárjaik megírásával 
próbálták saját történelmi igazságukat bemutat-
ni. Az előkelő származású és a kor elvárásaival 
dacoló nagyvilági hercegnő a művészet és az iro-
dalom világába menekült. Memoárjai előrevetí-

tik Saint-Simonéit (aki rendelkezett a hiteles ere-
deti szöveg egy másolatával), és a hivatalos 
francia királyi történetírás, illetve a XIV. Lajos 
neve alatt megjelent memoárok ellenpontját ké-
pezik. A mű merészen hajlik az önéletírás és az 
intim napló irányába is. Sokat merített Margueri-
te de Valois memoárjaiból, valamint Szent Ágos-
ton Vallomásainak új fordításából is. Munkájában 
feleleveníti a hajdani párizsi arisztokraták társa-
dalmi életét, amely később ihletőleg hatott Saint- 
Simonra, Balzacra vagy Proustra is. A történeti 
események kronológiája mellett nyitott a min-
dennapok történelmének újszerű ábrázolására is. 
A mű kiválóan ábrázolja egy korabeli hercegnő 
lelkivilágát, akit politikai és érzelmi szinten is ku-
darcra ítélt a sors. Más irodalmi műfajok (tragé-
dia, regény) hatásai szintén tetten érhetők a szö-
vegben. Irodalmi hatása megmutatkozik számos 
olyan nagy hatású francia emlékíró, mint például 
Chateaubriand műveiben is.

Mademoiselle de Montpensier emlékiratai-
nak számos kézirata maradt fent, amelyek közül 
a legértékesebbek a szerző autográf kéziratai, 
amelyek a párizsi Bibliothèque Nationale de 
France kézirattárában vannak (Ms. fr. 6698–
6699.). Ezen kívül több másolat is megtalálható, 
nemcsak a már említett nemzeti könyvtár gyűjte-
ményében, hanem az Archives Diplomatiques 
(az itt található kézirat Saint-Simon herceg saját 
példánya volt!), a Bibliothèque Mazarine és a Bri-
tish Museum becses kéziratai között is. Ezen kí-
vül a műnek számos nyomtatott kiadása is meg-
jelent a 18. század elejétől egészen napjainkig, 
bár a legutóbbi kiadások csak igen töredékes és 
filológiai jegyzetektől mentes, úgynevezett nép-
szerű irodalmi sorozatokban (például a Mercure 
de France Le temps retrouvé című sorozata) láttak 
napvilágot. Az első kritikainak nevezhető kiadás 
Alphonse Chéruel gondozásában jelent meg 1859 
és 1860 között, amelynek központozási problé-
mái és az alapvető fontosságú jegyzetek hiánya 
miatt már régóta szükségesnek látszott egy új tu-
dományos kiadás elkészítése. Garapon profesz-
szor szövegkiadása Mademoiselle de Montpensi-
er eredeti saját kezű kéziratát figyelembe véve, az 
irodalomtörténeti és történeti kutatások legújabb 
eredményeit tükröző, széles nemzetközi kitekin-
tést nyújtó magyarázó és filológiai jegyzetappa-
rátussal ellátva készült. A tudományos kiadó 
hozzáadott értéke nemcsak a szöveg megértésé-
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ben segít, hanem a mai olvasó számára is tám-
pontokat ad, amelyek segítségével könnyebben 
tudja történelmi kontextusba helyezni az emlé-
kíró által leírt eseményeket. Jean Garapon beve-
zető tanulmányában meggyőzően mutatja be a 
kézirat keletkezésének különböző fázisait, ame-
lyek rendkívül eltérő stílusú szövegeket eredmé-
nyeztek. Ez alapján Mademoiselle de Montpensi-
er emlékiratait négy fontosabb részre oszthatjuk. 
Az első rész a Fronde utáni időszakban keletke-
zett, és 1652-ig meséli el a történteket. Ezt követi 
az első rész folytatása (1652–1660), amelyet a szö-
veg utalásai szerint a hercegnő a száműzetésből 
visszatérve a királyi udvarban írhatott. A máso-
dik részben – amely logikai sorrendben a harma-
dik résznek felel meg – a mű a hercegnő Lauzun 
márki iránti szerelmi érzelmei hatására magán-
jellegű írássá válik, míg a harmadik részben az 
1676-tól 1688-ig tartó időszak eseményeiről be-
számolva ismét tárgyilagos, naplószerű stílusú 
elbeszélést olvashatunk. 

A sokoldalú mű érdekes módon meséli a ki-
rályok és hercegek társaságában szocializálódott 
nagyvilági hölgy élettörténetét, amelyben keve-
rednek a politikai intrikák az udvari pletykákkal, 
a szerelmi kalandok  a világtörténelmi esemé-
nyekkel. A mű a legváltozatosabb információk 
tárházát nyújtja a 17. század második felének 
francia történelmében elmélyülni kívánó kutatók 
számára. A műben érdekes magyar történelmi 
vonatkozású adatokat is találhatunk, hiszen a ké-
sőbbi törökellenes visszafoglaló háborúk fővezé-
rével, V. Lotaringiai Károly herceggel is szoros 
kapcsolatban állt a szerző. Miután Károly herceg 
trónörökössé vált, a francia királyi udvarban ter-
vezgetni kezdték a házasságát, és olyan neves 
arisztokrata hölgyekkel szeretették volna össze-
házasítani, mint például Mancini Máriával, Ma-
zarin bíboros unokahúgával, Orléans-i Margittal, 
és végül, de nem utolsó sorban de Montpensier 
kisasszonnyal. Végül Nemours-i Máriára esett a 
herceg választása, akivel még névleges házassági 
szerződést is kötött 1661-ben, viszont a herceg és 
XIV. Lajos ellentéte miatt a frigy végül mégsem 
jött létre, és Lotaringiai Károly élete végéig a 
Napkirály esküdt ellensége maradt. E történet is 
jól mutatja, hogy a Mademoiselle de Montpensi-
er-hoz hasonló ambiciózus, uralkodói szerepre 
vágyó hercegnők sorsa is mennyire a kor politi-
kai változásainak függvénye volt. 

Mademoiselle de Montpensier emlékiratai-
nak új kritikai kiadásával a 17. századi emlékírók 
egyik központi figurájának szakavatott jegyze-
tekkel, magyarázatokkal ellátott életműve vált 
elérhetővé. A kiadványt forrásjegyzék, részletes 
tematikai egységekre bontott bibliográfia és 
hasznos személy- és helynevekre vonatkozó mu-
tatók teszik teljessé. A tudományos kiadó egyik 
alapelve volt, hogy a mai kor olvasója számára is 
élvezhető legyen a szöveg, ezért az emlékirat ar-
chaikus nyelvét igyekezett a korszerű francia 
nyelvhez igazítani anélkül, hogy az eredeti szö-
veg értéke csorbult volna, vagy a klasszikus fran-
cia nyelvezet veszített volna eredetiségéből. A 21. 
század olvasói számára Garapon professzor a 
nehezen érthető kifejezések értelmének megfejté-
sére egy ügyes kis glosszáriumot is készített, 
amelyben a gyakrabban előforduló 17. századi 
francia szavaknak és kifejezéseknek tömör ma-
gyarázatát nyújtja. A két vaskos kötet így nem-
csak a szakavatott irodalomtörténészek vagy tör-
ténészek számára lehet hasznos kézikönyv, 
hanem az egyetemi hallgatóság és az irodalom-
kedvelő művelt nagyközönség is örömöt lelhet 
az olvasásában. 

Tóth Ferenc

Audrey Lemesle. Eugène Ionesco en ses réé-
critures: (Le travail de la répétition). Paris: Ho-
noré Champion, 2018. 632.

Audrey Lemesle Eugène Ionesco en ses réécri-
tures című doktori dolgozata, amely Louis Forest 
en Lettres de la Chancellerie des Universités de 
Paris díjat nyert, az Honoré Champion Kiadónál 
jelent meg. A disszertáció szerint az újraírás 
 Ionesco írásmódjának és esztétikájának központi 
eleme. A szerző szerint A kopasz énekesnő című 
darab azért a legfontosabb korai műve a drá-
maírónak, mert egyrészt tanúsítja elképzelését 
az emberi kapcsolatokról, másrészt pedig beve-
zeti írói gyakorlatát, az újraírást, amely végig 
megmarad az életműben, egészen az utolsó, a 
végrendelkező Utazások a holtaknál (Voyages chez 
les morts) című művéig. Szerinte az újraírás gya-
korlata egybefogja az egész életművet, és épp-
úgy jellemzi a drámákat, mint a prózai írásokat. 
Ráadásul szakaszokra is oszthatjuk az újraírás 
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segítségével az életművet. Így Lemesle nem csu-
pán összekapcsolja az egyes műveket, de ciklus-
ba is rendezi őket. A kopasz énekesnő után a novel-
lák színházi adaptációját találjuk (1952–1962), 
majd a régebbi irodalmi művek (Shakespeare 
Machbeth című drámájának, illetve Defoe A lon-
doni pestis című könyvének) újraírása követke-
zik, legvégül pedig a saját naplók újraalkotási 
gyakorlata.

A könyv első fejezetében Lemesle emlékez-
tet arra, hogy A kopasz énekesnő Alphonse Chérel 
Assimil nyelvkönyvének metódusát parodizálja. 
A drámaíró a nyelvkönyvből merítette a szerep-
lőket és a helyzeteket. Ugyanakkor a darab saját 
korábbi írásának, a román nyelvű Angol, tanár 
nélkül címűnek is az újraalkotása. A kopasz éne-
kesnő komikus jeleneteit az Assimil nevű nyelv-
könyv példamondatai inspirálták.  Lemesle a két 
könyv szövegegyezéseire is felhívja a  figyelmet. 
A nászajándékba adott hét ezüst tál ca mind a két 
könyvben megtalálható. Audrey  Lemesle szerint 
nem csupán a nyelvkönyv hatását fedezhetjük 
fel A kopasz énekesnőben, de Caragiale Five o’clock 
című novellájával is hasonlóságot mutat. 

A könyv második fejezete megmutatja, hogy 
nem csupán az Angol, tanár nélkül című román 
nyelvű művét dolgozta át az író, hanem a saját 
novelláit is előszeretettel állította színpadra. No-
vellái különböző lapokban jelentek meg, majd Az 
ezredes fotója című kötetben. Ionesco később a no-
vellákat szisztematikusan átalakította drámává. 
Így A kötelesség oltárán (1952) című műből szüle-
tett az azonos című drámája, A templomi zászló 
(Oriflamme) (1953) elbeszéléséből az Amadée, ho-
gyan tegyük el láb alól. Az ezredes fotója (1955) című 
prózájából készítette Az ingyenélő című darabot, s 
mind a Rinocérosz, mind A légbenjáró egy-egy azo-
nos című novellából szültetett.

A színdarabok bizonyos vonásait viselő no-
vellák drámává írása egyrészt a szöveg bővítésé-
vel járt együtt, másrészt az egyszerű, egyvonalú 
novellák szerkezete összetettebbé vált. A drámá-
vá alakított novellák hosszabban tárgyalják a 
pretextusuk által felvetett problémákat. Ezzel 
párhuzamosan bizonyos elemek kiestek: így az 
álomleírások és a mindentudó narrátor elmarad, 
és az író a néző fantáziájára bízza a ki nem mon-
dott dolgokat. Ennek következtében a darab né-
zői – szemben a novella olvasóival – nem hezitál-
tak, hogy valós vagy álomvilágot látnak-e.

A drámákban nem csupán több főszereplő 
van, de Ionesco kibővítette a kapcsolatrendszerü-
ket is. Az előadás menetét párhuzamok, szim-
metriák, elágazások alkotják, és jelentéssel bíró 
koreográfiai elemek is gazdagítják a szereplők 
viszonyait. Ez az eljárás lehetetlen az elbeszélé-
sekben, de a drámában létrehoz egy nyelven túli 
üzenetet, amely hozzátesz, illetve konkurense a 
dráma nyelvének. De nem ez az egyetlen különb-
ség a két műfaj között: miközben a novellák vég-
leges tényekkel zárulnak, a darabok befejezése 
sokkal nyitottabb és kevésbé pesszimista. A no-
vellák színpadra adaptálása során a szereplők 
eltérő álláspontjai segítségével lehetősége nyílik 
Ionesconak, hogy megsokszorozza a mű üzene-
tét is.

A könyv harmadik részében Ionesco vilá-
girodalmi műveket átdolgozó drámáit tárgyalja 
Audrey Lemesle. Úgy gondolja, Ionesco félt, 
hogy magát ismétli, ha a novelláit adaptálja újra 
és újra a színpadra, ezért fordult Shakespeare 
Macbeth és Defoe A londoni pestis című művei felé, 
és talált új ihletet. A két klasszikus felhasználásá-
val írta meg Macbett és Öldöklősdi című drámáit. 
Defoe könyvének a feldolgozása során megsza-
badul erkölcsi reflexióitól, a beékelt történetek-
től, csak a bezárkózások hatásos jeleneteit és a 
halállal való látványos harcot őrzi meg. A kiválo-
gatott részeknek köszönhetően a dráma tempója 
gyorsabb, mint az angol szerző műve, és hatáso-
sabbak a jelenetek, erősebbek a kontrasztok. Ami 
Shakespeare-t illeti, Ionesco úgy gondolja, hogy 
túl komolyan vette Macbeth figuráját, ezért tele-
tűzdelte adaptációját abszurd dialógusokkal és 
bohózati elemekkel. A két klasszikus jó hatással 
volt a drámaíróra, mert lehetővé tette, hogy fino-
mítsa esztétikáját az átdolgozás reflexív folyama-
tának köszönhetően.

A két régi szöveg nem csupán esztétikai jel-
legű nyereséget hozott Ionescónak, de inspirálta 
az emberi rosszról alkotott képét is. A Macbett és 
az Öldöklősdi című darabokban az író újraírja a 
két legfontosabb metafizikai és politikai témáját: 
a halált és a tömeggyilkosságot. A két darab a két 
archetipikus félelmet, a haláltól és a gyilkolástól 
való rettegést ábrázolja. Defoe A londoni pestis 
című műve a halál esztétikájához való közeledé-
sét változtatta meg. Korábban a színházában a 
halállal kapcsolatos gondolatokat a főszereplők 
hosszú tirádákban fogalmazták meg, mint aho-
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gyan A király halódik című darabban Bérenger pa-
naszkodik a megsemmisülésről. Ezzel szemben a 
Defoe műve ihlette drámában a halál nem csupán 
elmélkedés tárgya, hanem az élő bizonyosság.

A negyedik fejezetben Audrey Lemesle azt 
vizsgálja, Ionesco miként írta újra saját magát a 
végrendeleti trilógiában. Először A magányos (So-
litaire) című önéletrajzi fikciótól A nagyszerű ren-
detlenség (Ce formidable bordel) című drámája felé 
vezető utat mutatja meg. A magányos című 1973-
as műve nem csupán a drámáiról ismert szerző 
első regénye, de az első olyan könyve, amely az 
önéletrajzi elemeket vegyíti a fikcióval. Az Ez a 
nagyszerű rendetlenség (Ce formidable bordel!) című 
dráma e regény átirata, amely megteremti az ön-
életrajzi dráma műfaját Ionesco életművében. 
A magányos főhőse nem csupán a szerző arcvoná-
sait hordja, de hasonlít rá Roquentin, Az undor 
főhőse is: ugyanúgy tudatában van az ember pa-
radox létmódjának, bizonyos vonásait tekintve 
pedig rokon Dosztojevszkij A félkegyelműjének 
hősével is.

Utolsó korszakában született másik két da-
rabja, a Férfi bőrönddel (L’Homme aux valises) 
(1975) és az Utazás a halottaknál (Voyages chez les 
morts, 1982), melyekhez Ionesco régi naplójegy-
zeteit írta újra. E két darabja lehetőséget ad a 
szerzőnek, hogy újrakezdje az életét, és egy újabb 
lehetőséget, hogy ismét megjelenítse harcát a ha-
lállal. Mindkét darab a gyötrő álom visszatérésé-
re épül. A Férfi bőrönddel című darab főszereplője 
a családját keresi álomszerű emlékeiben, hogy 

megszüntesse a csalóka álmodozást. Az Utazás a 
halottaknál álmok sorozata, ahol szintén az eredet 
keresése a tét. A darabok főszereplője a szerző 
alteregója, aki képes megtalálni a valójában soha 
el nem vesztett múltat. Az újrakezdés nem egy 
boldog beleolvadás az eredetben, hanem elkese-
redett visszatérés a kaotikus múltba.

A halálfélelem és az élet értelme által gyötört 
Ionesco ezekkel a darabokkal felidézi azokat az 
eseményeket, amelyek létrehozták a személyét, 
és amelyektől reméli, hogy visszamenőleg értel-
met adnak a létezésének. Újraírja a Naplóit, hogy 
a színház végérvényesítse és jelentéssel lássa el, 
amit az élet függőben hagyott. 

Összességében elmondhatjuk, hogy Audrey 
Lemesle könyve fontos filológiai munka, mely 
újraértelmezi Ionesco életművében az irodalmi 
műfajok kapcsolatát. A szerző több fontos doku-
mentumot idéz, és forrásokat közöl a Biblio-
thèque nationale de Française Ionesco-gyűjtemé-
nyéből (például a Rinocéroszok elé írt magyarázó 
szöveget és a hozzá kapcsolódó szillogizmuso-
kat). A teljes életmű kapcsolódási pontjait kutat-
ja, így nem csupán a drámákról beszél, hanem a 
novellákról (álom-elbeszélésekről), a naplókról 
és az önéletrajzai fikcióról is. Megmutatja, hogy 
Ionesco életművében ugyanolyan fontos szerepet 
kap a szövegek újraírása, újraértelmezése, a szö-
vegek közti kapcsolatok keresése, mint a poszt-
modern irodalomban.

Benda Mihály
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