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1. Bevezetés: szöveg és identitás1
„Mintha a nyelv térbeli diszpozíciója írná
elő az idő törvényét; mintha a nyelvük nem
a történelmen keresztül érkezne el az
emberekhez,
hanem
fordítva:
a
történelmükhöz
csak
jelrendszereiken
keresztül jutnának.”
(Michel Foucault: A szavak és a dolgok)
„Mindez tehát csak azt jelenti, hogy hiába
olvastam elég sokat ettől a szerzőtől, hiába
figyeltem, amennyire csak tudtam, hiába
hallgattam a holtak hangját, nem
körvonalazódott számomra az írásaiból egy
arc, amelyet magam elé tudnék képzelni.”
(Borbély
Szilárd:
A
nem-szeretem
Vörösmarty)

Szöveg és identitás viszonyáról, az identitás nyelvi tapasztalatáról írni egyszerre
veszélyes és csábító feladat. Az identitás, az identitásválság és az identitásmodell
az elmúlt évtizedek társadalom-és kultúratudományi diskurzusainak vezető
fogalmaivá, a velük való foglalatosság pedig intellektuális divattá vált. Ennek okai
azonban éppen olyan fontosak és árulkodók, mint a fogalmak maguk, történeti,
elméleti és tudománytörténeti belátásaikkal együtt. Az identitás fogalma tehát
egyrészt divatos, másrészt viszont megkerülhetetlen: használatának köszönhetően
jobban árnyalható és elemezhető az irodalmi szövegek mögött húzódó társadalmi
tér, és erőteljesebben érzékeltethetők elmélet és gyakorlat, nyelv és valóság,
befogadás és interpretáció feszültségei és párhuzamai.

1

Témavezetőmön kívül köszönöm a doktori szigorlati bizottság elnökének, Szilágyi Mártonnak,
illetve tagjainak, Bengi Lászlónak és Kappanyos Andrásnak a konstruktív kérdéseket és
javaslatokat. A kulturális antropológiai és etnográfiai szövegekkel kapcsolatos iránymutatásért, és
az egész dolgozatra vonatkozó kritikus tanácsokért Frazon Zsófiának, az irodalomtörténet
társadalomtörténeti olvasatához javasolt fontos kiegészítésekért Keszeg Annának, Az eltorzított
Vörösmarty című fejezet megírása közben nyújtott önzetlen segítségért Gere Zsoltnak és ZákányTóth Péternek tartozom köszönettel.
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1.1. A hermeneutikai újrahasznosítás funkciója
Az identitás nyelvi tapasztalata egyszerre jelenti a narratológia klasszikus
fogalmainak újragondolását, kritikai elemzés alá vonását, valamint az (újra)olvasás
aktusában a literális és figuratív jelentések közötti eldönthetetlenség által is
érzékelhető szociokulturális viszonyrendszerek értelmezését. Az identitás fogalma
és gyakorlatai olyan mátrixban helyezkednek el, amelynek alkotóelemei az
identitás kapcsán egyén és közösség, egyén és történelem, jelen és múlt idő, lokális
és temporális kiterjesztés korrelációit hozzák játékba. Az identitás fogalma minden
társadalom-és kultúratudományos rész-diszciplínában módosításokkal, de jelen
van. Peter Stachel Identitás. A kortárs társadalom-és kultúratudományok egy
központi fogalmának genezise, inflálódása és problémái című tanulmányában
Gerhard Altmannra hivatkozva megjegyzi, hogy az identitás fogalma a kortárs
kultúratudományi elemzésekben gyakran a „hermeneutikai újrahasznosítás”
funkciójával bír, s ez a kifejezés jól példázza az identitáskoncepciók elmúlt
évtizedekben végbement erőteljes inflálódását.2
Az egyéni, családi, közösségi, etnikai, vallási, kulturális, szexuális, politika
vagy nemzeti identitás elgondolásai azonban egymást is meghatározzák: szinkrón
és diakrón kiterjedésük egymástól sok esetben elválaszthatatlanná teszi őket. Az
identitás jelen dolgozat felfogása szerint nem adottság, hanem folyamat,
egyszerűbben fogalmazva: nem csupán sors, hanem választás kérdése is, és
bonyolult gyakorlatok sorozatából áll. Ez az elképzelés azonban nem volt mindig
elfogadott, leginkább a posztmodern korban vált közhellyé. Az identitás
legegyszerűbb meghatározása szerint személyes azonosságot és folyamatosságot
jelent, azon feltételrendszerek összességét, amelyek mentén a személyiség
integritása háborítatlanul teljesül. A feltételrendszereket befolyásolja a történeti
idő, a társadalmi tér, a családi környezet, a szocializáció elsődleges és másodlagos
keretei, amelyek viszont maguk is módosulásoknak vannak kitéve. Éppen ezért az
identitás egy folyamatos újrateremtés alatt álló praxis, amely, a szöveghez
hasonlóan, az újraolvasás kényszerében az újrateremtés lehetőségét kapja meg.

2

STACHEL, Peter, Identitás. A kortárs társadalom-és kultúratudományok egy központi fogalmának
genezise, inflálódása és problémái in Regio 2007/4, 3-5.
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Társadalomtudományos szempontból az identitás artikulációjának ugyanúgy köze
van a társadalmi nyilvánosság szerkezetéhez, mint a szokássá vált ízlés, vagy a
társadalmi imaginárius egymással korreláló fogalmaihoz. Pierre Bourdieu egy
később még hivatkozott szövegében identitás és régió fogalmai kapcsán amellett
érvel, hogy a legáltalánosabban használt társadalomtudományi eszközöket is
ismeretelméleti kritika alá lehet vonni, amennyiben az használatuk és keletkezésük
társadalmi történetén alapszik. 3 Bourdieu nyomán, s jelen dolgozat elemzett
szövegeit figyelembe véve kijelenthető, hogy a társadalmi történet megismeréséhez
elsősorban azokat a jelentéseket kell elemezni, amelyek a reprezentációhoz és a
hozzáféréshez szükséges nyelvet megalkották, vagyis a szövegeken keresztül a
megismerés modelljeit hozták létre. A megismerés érdekében kifejlesztett
kategóriarendszerek a megismerés folyamatában maguk is feladják saját határaik
bizonyosságát – a műfaji és referenciális határsértések kérdése a dolgozatban
központi szerepet játszik. Az identitás nyelvi tapasztalatának irodalmi szövegekben
létrejövő modelljei azt mutatják, hogy a társadalmi gyakorlatban a nyelv a mentális
reprezentáció elsődleges tárgya, vagyis a megismerés nyelvi reprezentáción
keresztül valósul meg. Bourdieu szimbolikus manipulációnak nevezi azokat a
stratégiákat,

amelyeknek

célja,

hogya

mindenkori

másik

tudatában

tulajdonságokról és folyamatokról reprezentációkat alakítsanak ki. Ebben az
értelemben a nyelvi reprezentáció az elválasztás és a kijelölés műveleteivel
definiálja a megismerés kritériumait, és létrehozza azt, amit kimond. 4 Az
identitásért folyó harc tétje a megismerés és a percepció által autorizált létezés: az
irodalmi

szövegben

létrejövő

identitás

tapasztalata

tehát

kettős

nyelvi

reprezentációt és kettős harcot jelent a szimbolikus szövegbeli és a szimbolikus
társadalmi térben. Az írás identifikációs aktusként való tételezése megerősíti, hogy
konstruktívum jellege ellenére – vagy éppen azért – a szöveg, az identitáshoz
hasonlóan, nem lezárt rendszer. A szöveg az újraolvasás és újraírás aktusaiban
ugyanúgy a megértés és a magyarázat modelljét hordozó rendszer, mint az önmaga
3

BOURDIEU, Pierre, Az identitás és a reprezentáció – A régió fogalmának kritikai elemzéséhez.
Ford. DERDÁK Tibor in Szociológiai Figyelő, ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ,
1985, 8.
4
UO., 11-12.
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biztos alapjait folyton megkérdőjelező, folyamatszerű identitás. A bizonyosság
elvesztése annak tematizálásával jár együtt: a 20. század társadalom-és
irodalomtudományos elméleti újításainak nagy része annak felismerésén alapul,
hogy minél biztosabbnak tűnik egy rendszer, annál valószínűbb, hogy alapjai
esetlegesek, a rétegek egymásra épülése pedig csupán a bizonytalanság
álcázásaként funkcionál.
Az 1980-as években jelentkező identity boom és identity talk nem független
a humán tudományok, elsősorban az irodalomtudomány, a történettudomány és az
antropológia önértelmezési válságaitól sem. A kulturális antropológia egyebek
mellett James Clifford, Clifford Geertz és George E. Marcus írásai nyomán
kialakuló, „Writing Culture-vita” néven elhíresült belső kritikai diskurzusának
egyik fő belátása, hogy az etnográfiai és antropológiai módszertanok jelentős része
nem a megfigyelt, hanem a megfigyelő identitását helyezi a középpontba. Ugyanez
a gondolat jelenik meg az irodalomtudomány kultuszokat vizsgáló, a szöveget a
kultúrával együtt egyszerre textuális és rituális entitásként olvasó irányzataiban is.
Az irodalomtörténeti szövegek elemzésekor kiderül, hogy a tudományos
objektiváció sok esetben találkozik a szerző személyes meggyőződéseivel,
szociokulturális környezetével és esztétikai preferenciáival is. A kultúratudományi
diskurzus általában a közösségi identitást vizsgálja, az egyénit pedig ennek
függvényében értelmezi, noha az imént leírt belátások alapján ez fordítva is
működőképesnek tűnhet. Induktív vagy deduktív módszer helyett valószínűleg a
leghelyesebb magukat a viszonyrendszereket, s nem az azokban esetlegesen
hierarchizálódó

szereplőket

vizsgálni,

elkerülvén

a

kollektív

identitás

esszencializálásának csapdáját. A cél ugyanis éppen a szövegekben is jelen lévő
esszenciálisnak ábrázolt identitások történeti és elméleti bemutatása, illetve
összetevőkre bontása. Az identitást homogenizáló politikai és kulturális ideológiák
és technológiák, például a kánon és a nacionalizmus, jelen dolgozatnak is fontos
fogalmai lesznek.
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1.2. Az én technológiái
Bár a különféle identitás-modellek genezisét aligha lehet teljes körűen
felfejteni, a reflektálatlan fogalomhasználat elkerülése miatt fontos leszögezni,
hogy

a

dolgozat

elgondolhatóságának,

a

folyamatként

láthatóságának

és
és

műveletként

értett

elbeszélhetőségének

identitások

bemutatásával

próbálja meg egyén és közösség különféle történeti időkben létrejövő modelljeit
értelmezni, a köztük lévő azonosságokat vagy különbségeket összehasonlító
elemzésnek alávetni. Mindehhez nagyon termékeny lehet Michel Foucault kései, az
én technológiáiról szóló elméletét alkalmazni. Az én technológiáinak elemzése az
antikvitás és a kora kereszténység gyakorlatainak allegorizálásával tesz javaslatot
egy olyan rendszer megalkotására, amely az identitás-fogalom kialakításakor az
individuumot Foucault korábbi munkáihoz képest jobban figyelembe veszi,
ugyanakkor hangsúlyozza annak diskurzushoz kötöttségét. A Technologies of the
Self (Az én technológiái) című tanulmány, és utolsó, Collège de France-ban tartott
előadásai a legtöbb tudományos vélekedés szerint jelentős elmozdulást hoztak a
korábbi elméletekhez képest. Alexandre Macmillan amellett érvel, hogy az én
technológiáinak bevezetésével, illetve azoknak az antik görög-római, és a korai
keresztény szubjektivitás felől való megközelítésével Foucault „az antropológiairól
a genealógiaira” váltott át, s ez utóbbi a hangsúlyt a diszkurzív formációk közötti
kapcsolatokról az anyagiságra és a nem-diszkurzív mezőkkel való kapcsolat
elemzésére helyezte át a hangsúlyt. „Foucaultnak az én technológiáról szóló
munkája szakít a jelen társadalmával kapcsolatos korábbi kutatásaival. Hatalom és
tudás viszonyainak vizsgálata helyett a szubjektivitás athéni és római módozatait
elemzi. Az időfogalom alapos átgondolása mellett ez az elmozdulás új koncepciók
felállításához is vezetett. Ezen eltolódás mentén haladva Foucault munkája azokat
az utakat veszi figyelembe, amelyek nyomán a szubjektivitás formái az én és a
másik irányításával kerülnek egy csomópontba. […] Miközben a gyónó/gyóntató,
vagy páciens/pszichiáter antik eredetijét keresi, Foucault az igazságnak egy olyan
tapasztalatához jut el, amely nem szűkíthető le az én objektivációjára. Éppen
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jelenlegi korunkra vonatkozó analízise többé nem szűkíthető le hatalom és tudás
viszonyainak elemzésére.”5
Az én technológiáinak fogalma éppen a bizonyos genealógiai elcsúszás
miatt látszik alkalmasabbnak komplex bioetikai és kulturális gyakorlatok
elemzésére,

hiszen

ebben

az

esetben

az

identitás

már

nem

pusztán

„hozzáragasztódik” a szubjektumhoz, ahogyan tette ezt a hatalom és a tudás
esetében, hanem eleve adottsága ellenére a megismerésnek kínálja fel magát. Ebből
a szempontból az én technológiáinak elmélete nem megtagadása, hanem logikus
folytatása a foucault-i gondolatmenetnek, hiszen a testi és szellemi között feszülő,
nehezen meghatározható vonal már A szexualitás története első kötetének vágymeghatározásában is jelen van. 6 Az én technológiái kapcsán Foucault azzal a
kettősséggel folytatja, amely már az előbb idézett kötetének is sajátja: hogyan függ
össze az igazságvágy a tiltásokkal, illetve mi a tiltás, a megkötés (restriction) és az
„eleve megakadályozottság” (interdiction) közötti határvonal (mely ez esetben –
beszédre bujtogatás – éppen a „vágy” kettős természetével párhuzamos). A
továbblépés – és elmozdulás – azon a ponton történik, amikor az argumentáció
kilép a diszperzív hatalom-tudás és az egyén kettős ellentétéből, és azt a kérdést
teszi föl, hogy szubjektum saját magában hogyan oldja meg a tiltások kérdését? Az
interakció nem egy arctalan hatalmi diskurzus és az annak kiszolgáltatott én/test
között zajlik, hanem az én osztódik ketté, ahogyan az én technológiáin keresztül
saját magáról alakítja ki a tudásmezőt. Ezzel megjelenik az én hermeneutikája,
illetve az én technológiáinak a hermeneutikája, amelynek kapcsán négy – praktikus
okok miatt mátrixot alkotó – blokkot lehet elkülöníteni:
5

„Foucault’s work on techniques of the self appears as a significant break with his previous works
on contemporary society. Rather than considering power-knowledge realations in the modern age,
he analyzes modes of subjectivity in Athens and Imperial Rome. Aside from a profound
chronological reorientation, this shift introduced a new set of concepts. Following this shift,
Foucault’s work will consider the ways in which forms of subjectivity intersect with the modes of
government of the self and other. (…) While searching for the origin of the penitent/confessor, or
the patient/psychiatrist relations in Antiquity, Foucault will come across an experience of truth
irreducible to the objectivation of the self. Therefore, his analysis of our present could no longer be
limited to an analysis of power-knowledge relations.” = MACMILLAN, Alexandre, Michel Foucault’s
Techniques of the Self and the Christian Politics of Obedience in Theory, Culture& Society, 2011/4,
4. (saját fordításom – H.V.)
6
FOUCAULT, Michel, A szexualitás története I. A tudás akarása. Ford. ÁDÁM Péter. Budapest,
Atlantisz, 1999, 22-25.
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1. Az előállítás technológiája, amely megengedi, hogy dolgokat termeljünk,
átalakítsunk és manipuláljunk.
2. A jelrendszerek technológiája, amely megengedi, hogy jeleket, jelentéseket,
szimbólumokat és megerősítéseket hozzunk létre és használjunk.
3. A hatalom technológiái, amelyek meghatározzák az individuumok viselkedését,
bizonyos rendszerekbe illesztik őket, és objektivizálják az alanyokat.
4. Az én technológiái, amely megengedik az egyénnek, hogy önállóan vagy mások
segítségével bizonyos számú műveletet hajtson végre a saját testén, lelkén,
szellemén, viselkedésén, létmódján azért, hogy valamilyen boldogsághoz,
tisztasághoz, bölcsességhez, tökéletességhez vagy halhatatlansághoz közelítsen.7
Az én technológiáiban a „technológiának” azért is van kettős jelentése, mert
az én-nek nevezett identitáskonstrukció is egyszerre testi és kulturális
gyakorlatokból áll össze. Ezeket azonban nem mindig egyszerű különválasztani,
ahogyan az ókori Görögországban a gyakorlatok testi (gymnasia) és szellemi
(meditatio) része is egyaránt az epimēlesthai-ból, vagyis az önmagával való
törődésből (taking care of oneself) ered. 8 Az önmagával való törődés az én
technológián keresztül alakul át önmagáról való tudássá (know yourself). Foucault
argumentációjában Platón Szókratész védőbeszéde című művére hivatkozik,
amelyben Szókratész az önmagáról való tudás mestereként mutatja be magát, és
arra inti a bírákat, hogy az embereket erre kellene tanítani, hiszen ez (ti. a tudás)
nemcsak az egyén, hanem a város javára válik. „Küldetése még az athéniak
Olimpiánál aratott győzelménél is hasznosabb a városnak – mert azáltal, hogy
megtanítja az embereket arra, hogyan foglalkozzanak magukkal, arra is megtanítja
őket, hogyan foglalkozzanak a várossal.”9

7

FOUCAULT, Michel, Technologies of the Self in GUTMAN, Huck–HUTTON, Patrick–MARTIN, Luther
H. (ed.) Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, Amherst, University of
Massachusetts Press, 1988, 18. (saját fordításom – H.V.)
8
FOUCAULT 1988, 36.
9
„His mission is useful for the city - more useful than the Athenians’ military victory at Olympia –
because in the teaching people to occupy themselves with themselves, he teaches them to occupy
themselves with the city.” = FOUCAULT 1988, 20. (saját fordításom – H.V.)
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1.3. Az én forrásai – identitás és liberalizmuskritika
Jóval nagyobb fenntartásokkal, de egy identitásról szóló dolgozat esetében
ajánlatos megemlíteni Charles Taylor Sources of the Self című munkáját is. Ebben a
sokat kritizált politikai filozófiai értekezésben Taylor az általa egységesnek
tekintett liberális modernitástörténet kritikájának kontextusában ír az identitásról,
és azokról a folyamatokról és fogalmakról, amelyek szerinte az – elsősorban –
Hegel és Locke nyomán kialakuló narratívában az én kereteit meghatározzák.
Taylor liberalizmus-kritikája maga is egy homogenizáló, inkább eszme, mintsem
filozófiatörténeti elemzésen alapul. Az identitás meghatározását a korai liberális
filozófia és a modernitás erkölcsi intézményeinek együttes vizsgálata rajzolja ki:
modernitás-fogalma azonban esetlegesebb és sematikusabb, mint a Foucault által
kidolgozott. Az identitás és a szabad akarat meghatározása abból a (katolikus
teológiát is felhasználó) premisszából indul ki, hogy az ember alapvetően erkölcsi
lény, cselekedeteit és önelbeszélését mindig morális keretrendszerben hajtja végre
– ennek bizonyítására használja az identitásválság fogalmát is. Taylor a kortárs
erkölcsi filozófián számon kéri a „jó” meghatározását, mert érvelése szerint az nem
mindig ugyanabba a kategóriába esik, mint a „helyes” vagy az „igazságos”.
Nemcsak az erkölcsi kötelességeket előíró nyelvi bázist, hanem az erkölcsi és
spirituális intézmények (moral and spiritual institutions) mögött lévő háttérkép
(background picture) szerepét is elemzi. Meghatározása szerint a háttérkép nem
más, mint az erkölcsi intézményeket létrehozó ontológia. Az erkölcs kategóriáját
kiterjesztve azt a kérdést veti fel, hogy az igazságosság és tisztelet kritériumai
mellett mi az identitásban is jelen lévő többlet, amely által az egyéni élet
kiteljesedhet. Ez a gondolat bizonyos értelemben kapaszkodót jelenthet a
Kukorelly-életmű rendre megkritizált központi elemeinek értelmezéséhez is, ahol a
kedély – az erkölcshöz és a spiritualitáshoz hasonlóan megfoghatatlan – állapota
rendszerint hétköznapi, de nem mindenki által elérhető tevékenységekhez és
fogalmakhoz, kerthez, focihoz, sörhöz vagy csajokhoz kapcsolódik. Ez a
megközelítés azonban több ponton is erőszakossá teheti az interpretációt, ahogyan
erre a dolgozat hatodik fejezetében még kitérek. Hasonlóan erőszakos logikai
lépések egyébként Taylor monográfiájában is megfigyelhetők, például abban,
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ahogyan a Locke által meghatározott három elidegeníthetetlen alapjog (az élethez,
a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jog) kritikáját összeköti a plurális társadalmi
berendezkedésekben az egyén szabadságának az erkölcsi megfontolásokhoz képest
betöltött szerepével: „Az individuális különbségek poszt-romantikus fogalmának
fejlődése arra az igényre is kiterjed, hogy az emberek saját belátásuk szerint,
szabadon fejleszthessék személyiségüket, akkor is, ha az önmaguk vagy erkölcsi
érzékük számára taszító.”10
Ugyanezen plurális társadalomra vezeti vissza a kortárs morális
intézményekben meglévő motivált elfojtásokat is. Taylor szerint az előző
korszakokhoz (Foucaultnál: episztémé) képest azért más az erkölcs fogalma a
nyugati modernitásban, mert legtöbbször már jogként fogalmazódik meg. A jogok
kiterjesztése összekapcsolja az emberi élet integritását saját autonómiájával, vagyis
saját maga által meghozható döntésekre jogosítja fel. Taylor identitás-fogalma a
már idézettekhez hasonlóan egyszerű: „Mindez talán úgy látható legjobban, ha arra
az ügyre fókuszálunk, amit manapság az identitás kérdésének szokás nevezni.
Azért beszélünk erről, mert az emberek gyakran maguktól felteszik a kérdést: ki
vagyok én? [...] Az identitásomat elköteleződések és identifikációs gyakorlatok
határozzák meg, amelyek kijelölik vagy láthatóvá teszik a keretet, amelyen belül
esetről esetre megpróbálom meghatározni, hogy mi jó, mi értékes, mit kellene
megtenni, mit erősítek meg, vagy mi ellen tiltakozom. Más megfogalmazásban, az
identitás látóhatár, amelyen belül képes vagyok állni és magamat állítani (taking a
stand).” 11 Taylor Foucaultnál jóval kisebb szerepet tulajdonít a társadalmi
intézményekben létrejövő hatalmi diskurzusnak, és jóval megengedőbben
nyilatkozik például az ösztönösség koncepciójáról. A szemhatár (horizon) kétszer
10

Eredetileg: „With the development of the post-Romantic notion of individual difference, this
expands to the demand that we give people the freedom to develop their personality in their own
way, however repugnant to ourselves and even to our moral sense.” (saját fordításom – H.V.) =
TAYLOR, Charles, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1989, 12.
11
Eredetileg: „Perhaps the best way to see this is to focus on the issue that we usually describe
today as the question of identity. We speak of it in these terms because the question is often
spontaneously phrased by people in the form: Who I am? [...] My identity is defined by the
commitments and identification which provide the frame or horizon within which I can try to
determine from case to case what is good, or valuable, or what ought to be done, or what I endorse
or oppose. In other words, it is the horizon within which I am capable of taking a stand.” (saját
fordításom – H.V.) = TAYLOR 1989, 27.
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is megjelenő, tájkép-szerű vizuális metaforájával szemben a helyes és értékes
dolgok eldöntését jelentő identitás nem a képlékenység, hanem az állás/kiállás
(stand) alakzatát ölti magára – ez az identitás-fogalom tehát nemcsak morális,
hanem diszkurzív értelemben is szilárdabbnak tűnik. Mindez a dolgozatban
leginkább arra használható, hogy az irodalmi és tudományos szövegek identitáskonstrukcióit vizsgálva a „Ki vagyok én?” kérdésre adott, ám a szövegekben
elrejtett, s a reprezentációban létrejövő válaszok felfejtésre ösztönözzön. Ennél
jóval hasznosabbnak bizonyult Taylor későbbi, Jürgen Habermas társadalmi
nyilvánosság-fogalmát felhasználó elmélete a metatopikus terekről, amelyet az
ötödik fejezetben, a nemzet nagykorúsításának céljával keresett honfoglalási eposz
körül kialakuló diskurzus kapcsán fogok említeni.
1.4. A csillagokká repesztett szöveg
Az elemzett szövegek egy részének önéletrajzi meghatározottsága miatt
fontos elemzési szempontokat hív majd elő Paul de Man Önéletrajz mint
arcrongálás című tanulmánya, amely a prosopopeia alakzatában létrejövő
hangkölcsönzés aktusában a szövegek alapvető működésmódját fedezi fel: a szöveg
definíciója egyben saját olvashatatlanságát is feltételezi. A dolgozat második
fejezetében a nacionalizmus-elméletek legfontosabb irányzatainak, a modernista és
etnoszimbolista (primordialista) megközelítések és a magyar nacionalizmus sajátos
vonásainak vázlatos bemutatása mellett szöveg és társadalom viszonyát, az
irodalmi szöveg társadalomelméleti tétjét szeretném tematizálni.
A harmadik fejezetben, elsősorban Dávidházi Péter Egy nemzeti tudomány
születése című monográfiájának belátásai alapján, Toldy Ferenc nyelvcseréjén,
identitásváltásán és kulturális átöltözésén keresztül a tudományos írásmód
ideologikussága mellett fogok érvelni. Ehhez felhasználom Dávidházi azon
megállapítását is, mely szerint az eposz 19. század első harmadában betöltött,
nemzetértelmező- sőt teremtő funkciójának átvételében sajátos munkamegosztás
jön létre történelmi regény és nemzeti irodalomtörténet között. Ugyancsak ehhez,
illetve egyén, közösség és nemzet metaforikus elbeszéléséhez kapcsolódóan teszem
elemzési kategóriává a hazai irodalomkritikai diskurzus normává és műfajjá
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szilárduló, metaforikus kifejezését, az aparegényt, annak illusztrálásához, hogy a
különféle szociokulturális folyamatok mennyiben befolyásolják a szövegekben
létrejövő identitás-modellek működésmódját. A harmadik fejezet fontos tétele,
hogy az identitás nyelvi tapasztalata számos olyan szövegben válik központi
elemmé, amelyek a közösségi identitást az egyénin keresztül kívánják létrehozni,
vagyis, 19. századi gyakorlatot követve, a vérségi leszármazás metaforizálásában
teremtenek először etnikai, majd politikai identitást. A negyedik fejezet
legfontosabb részét, minden korábbi állítást is játékba hozva, György Péter Apám
helyett című szövegének elemzése alkotja, amely kevert műfajával, az olvashatóság
és láthatóság kritériumait összezavarva hoz létre sajátos, metonimikus elbeszélési
formát. A különböző diktatúrák hallgatásra és elfojtásra épülő, a közbeszédet és a
magánéletet

egyaránt

ellehetetlenítő

társadalmi

tapasztalatát

egyrészt

társadalomtörténeti kontextusba, másrészt pedig egyéni sorsba ágyazva jeleníti
meg. Az eltorzított Vörösmarty című ötödik fejezetben a Vörösmarty-kutatások
korábbi és újabb eredményeit is bemutatva azt a tézist szeretném körbejárni, mely
szerint a honfoglalási eposz megírásának 19. század eleji kényszere a nemzet
elbeszélésének olyan metatopikus terét hozta létre, amelynek – a nacionalizmus
klasszikus elméleteinek belátását alkalmazva – működésmódja már létrejötte
pillanatában fikciós volt, s narratívái sokkal inkább kapcsolódtak a kánon és a
kultusz, mintsem a történetiség fogalmához. Ebben a fejezetben megpróbálom
Vörösmarty Mihály epikus korszakának szimbolikus alkotásait a posztmodern
identitás-elméletek belátásai felől, a kortárs irodalmi és társadalmi tapasztalatok
szempontjából is újraolvasni. Ez különösen nagy kihívást jelentő feladat egy olyan
szerző esetében, aki annak ellenére maradt olvasatlan, hogy recepciójában legalább
három erőteljes korszakváltás is megfigyelhető, és nem hullott ki a nemzeti
kánonból sem. Bár a személyes identitás fogalma már 17. századi angol filozófiai
értekezésekben, főként John Locke munkáiban megjelenik, ott egészen más énfogalomhoz kötődik. Az identitás felértékelődése, ahogyan jelen bevezetőből is
kiderül, a 20. század második feléhez köthető. Ez azonban korántsem jelenti azt,
hogy mindez ne lenne alkalmazható a 19. század első harmadában végbe menő,
társadalom-és irodalomtörténeti szempontból egyaránt rendkívül bonyolult
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folyamatok értelmezésére. A Zalán futása és a reprezentatív honfoglalási eposz
kudarcának bemutatása mellett szintén az ötödik fejezet kérdésfelvetése, hogy
Vörösmarty Mihály A’ Rom és Tündérvölgy című eposzainak – a cím azonosságán
túl – milyen kapcsolata van Kukorelly Endre Rom és TündérVölgy című műveivel,
s ha van köztük egyéb kapcsolat, úgy az mennyire reflektált és elemezhető. A
hatodik fejezetben Kukorelly Endre Országházi divatok című, 2014-ben megjelent
munkájának elemzésében a dolgozat számos tézisét összefoglalva amellett
próbálok majd érvelni, hogy a szöveg nem csupán napló, emlékirat, vagy
kordokumentum, hanem olyan, fragmentumokból építkező, irodalmi és politikai
tétjét egymáson keresztül fölszámoló struktúra, amely annak ellenére, hogy
politikai beszédmódot akar előállítani, sokkal kevésbé egy közösség, mint inkább
az egyéni identitás képviseletének kudarcát beszéli el. A hetedik, befejező
fejezetben röviden kitérek arra, hogy a nemzeti, etnikai, vallási, szexuális
identitásokat továbbra is homogenizáló hatalomtechnikai gyakorlatok ellenére úgy
látszik, hogy a heterogén kulturális rendszerek és alternatív identitásmodellek
mégiscsak megteremtik saját láthatóságuk feltételeit, s erre előbb vagy utóbb a
kortárs társadalmi és tudományos közbeszédnek is reagálnia kell.
Feltételezésem szerint a mai szövegekben létrejövő, a megírás illetve a
befogadás különféle stratégiáihoz köthető mentalitások kialakulása a 19. század
egyes beszédmódjai által meghatározott identifikációs gyakorlataiban kezdődik,
összehasonlításuk ezért nem öncélú. Éppen ezért lehetséges – és korántsem véletlen
–, hogy a dolgozat a választott szövegek elemzésében nem kronologikus és lineáris
ívben halad a romantikától a kortárs irodalomig, sőt, éppen, hogy megkérdőjelezi
azok jelentőségét. Roland Barthes szép metaforáját kölcsönvéve, a csillagokká
repesztett szöveg alakzatában
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lehet kifejezni a leszármazással, eredettel,

családdal, nemzettel, egyéni és közösségi identitással egyaránt számot vető
szövegmátrixot. A múlt csupán idő, s nem tapasztalat vonatkozásában tér el a
jelentől: nem megelőzi, hanem megelőlegezi azt. A szövegekben ott vannak az
identitások azon konstrukciói, amelyek különféle technológiákat használva, saját
láthatóságuk, elmondhatóságuk, összességében pedig reprezentációjuk feltételeit és
12

Ld. BARTHES, Roland, S/Z. Ford. MAHLER Zoltán, Budapest, Osiris, 1997.
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kereteit keresik. A modern episztémé előtt született szövegekkel, vagy az identitás
19. század előtti formációival ilyen típusú összevetés nem volna lehetséges, hiszen
ott olyan korszakfordulóról van szó, amely a jelent nem csupán megelőlegezte,
hanem valóban megelőzte.
Természetesen számos szöveg, elmélet, alkotó és elemzési szempont nincs
jelen a dolgozatban, amelyek minden bizonnyal hiányként tételeződnek. Jobb és
részletesebb lehetne a nacionalizmus magyarországi sajátosságainak felvázolása, de
számon kérhető még az elemzett szövegek esetleges politikaelméleti- és történeti
értelmezése, a 19. század elejének irodalmi és társadalmi nyilvánosságának, vagy a
korabeli nyelv- és társadalomelméletek egymásra gyakorolt hatásának részletesebb,
finomabb bemutatása is. Mentségül szolgáljon, hogy ez a munka csupán első
változata egy remélhetőleg még sokáig íródó és formálódó elemzésnek, amely egy
nagyobb és mélyebb diskurzushoz is csatlakozni próbál. A hiányosságok nem a
téma, hanem a szerző és a dolgozat korlátait jelzik.
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2. A nemzet szövegszerűsítése: a fikció mint a nacionalizmus
működésmódja
2.1. A nacionalizmus terhelt öröksége
A létező nemzetállamok és a nacionalizmus viszonyának szépirodalmi és
irodalomtörténeti szövegekben való megjelenése olyan, a jelenig nyúló
hagyománypozíciókat hozott létre, amelyek szálanként szétbontva, majd újra
összeállva hozzák létre és erősítik meg a nemzet narratív identitását. A
nacionalizmusnál kevés terheltebb kifejezés található az elmúlt kétszáz év
hagyomány-és tudománytörténeti diskurzusaiban, s ezekből néhány fontos
vonulatot akkor is szeretnék felidézni a dolgozat ezen fejezetében, ha egy részük
ma már bizonyos értelemben elvesztette korszerűségét. A nacionalizmus mint
ideológia, mint mentalitás, vagy mint történelem-és szövegszervező erő kétes
örökségeket hordoz. A nacionalizmus ideológiájáról való kritikai gondolkodás
automatikusan magával hozza a nemzet, a közösség, az etnikai és kulturális
identitás, a kozmopolitizmus, valamint a nemzet homogén és heterogén
konstrukcióinak kritikai elemzését, amely nem nélkülözheti a kontextuális
kitekintést sem. A nemzet egynemű, egységes közösségként való tételezése
megannyi mitikus fikció terméke. Ahogyan az identitás kulturális termékké, úgy
vált a nemzet és a nacionalizmus – különféle, később még kifejtett szimbolikus
alkuk nyomán – morális, etikai, és kulturális valutává. A közösség kritériumai
lehetnek objektívek és szubjektívek, azonban a következő fogalmakkal
mindenképpen számot kell vetni: mítosz, emlékezet, identitás, kultúra, nyelv,
történelem és történetiség.
A 19. században – a nemzetállami ideológia megszületésekor – a fikcióhoz,
poézishez, történelemhez és kánonhoz való viszony radikálisan különbözött attól,
amelyet ma ekként szokás emlegetni. Mindennek ellenére hogyan lehetséges, hogy
a nacionalizmus, a nemzeti identitás és az őstörténet körül kialakuló ideológiákon
mítoszokon a történettudomány és az irodalomtudomány még interdiszciplinárisan
is nehezen talál fogást? S ha mégis, miért marad ezeknek a kísérleteknek a
társadalmi tétje igen csekély? A nacionalizmus ellentmondásos örökségének
19

gyökerei a 19. századig nyúlnak vissza. A nemzeti önelbeszélés sarokpontjai éppen
azért válhattak mitikussá, mert nemzet és állam kritériumai jellemzően nem
találkoznak egymással, hiszen míg az állam eminensen politikai képződmény, a
nemzet sokkal erőteljesebben hordozza magában a kultúrához való kötődést,
szubjektívebb, ugyanakkor komplexebb, mint az állam.13 Kérdés, hogy amennyiben
az etnikai és kulturális identitás a modernitás illetve a posztmodern kor terméke,
hogyan alakulhattak ki előképei, sőt, tükröztethető struktúrái már a 19. század első
harmadának szépirodalmi és (irodalomtörténeti) kanonizációs hagyományában? A
nemzet és a nemzetállam fikciója sokak szerint a modernitás egyik intézményesített
találmánya, amely a speciális, zárt közösségekhez – a börtönökhöz vagy az
elmegyógyintézetekhez – hasonlóan bizonyos értelemben maga is – Michel
Foucault kifejezését idézve – a modernitás laboratóriumaként működik.14 Megint
más elképzelések szerint a nemzet, legalábbis az előzményének tekinthető „etnikai
mag” már jóval a modernség előtt kialakította azokat a kulturális és szimbolikus
rendszereket, amelyekre később a nemzet fikciója épült. A nacionalizmust elemző
elméleti szakirodalom ismertetésének, és kapcsolódó viták teljes bemutatásának
igénye nélkül az alábbiakban néhány példán keresztül vázolom a nacionalizmus és
a nemzet fogalmaihoz kapcsolódó polémiák főbb irányait.
2.2. A nemzet bizonytalan fogalma
Ma már nemcsak természetes, hogy nagyobb politikai és kulturális
közösségek nemzeti és etnikai alapon szerveződnek, de a transznacionalizmus és a
globalizáció terjedésével bizonyos értelemben meghaladottá is vált ez az elképzelés
(jóllehet a nacionalizmus ideológiája továbbra is erősen jelen van). A nemzet ma
politikai és kulturális norma, sőt, esetenként atavisztikus képződmény. Azonban,
némileg ironikus módon, hiába kezdi a nyugati kultúra kinőni a nemzetállami
ideológiát – bár ennek a tendenciának ellentéte is létezik –, voltaképpen még
13

Ld. SPENCER, Philip-WOLLMAN, Howard (szerk.) Nationalism. A Critical Introduction. LondonThousand Oaks-New Delhi, Sage, 2002, 5-26.
illetve BHABHA, Homi K., DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, története és határai. Ford. SÁRI
László in THOMKA Beáta (szerk.) Narratívák 3. A kultúra narratívái, Budapest, Kijárat, 1999, 85118.
14
FOUCAULT, Michel, Felügyelet és büntetés: a börtön története. Ford. CSŰRÖS Klára, Budapest,
Gondolat, 1990.
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kialakulására sincsen kielégítő és biztos magyarázat. A 18. század végét
megelőzően az európai (nyugati típusú) társadalmak nem nemzeti, hanem vallási,
etnikai, dinasztikus vagy rendi-jogi alapon szerveződtek. A 18. század végén
indultak azok a bonyolult folyamatok, amelyek a mai értelemben vett nemzeteket
és nacionalizmust, a kulturálisan homogén társadalom elképzelését létrehozták.
Korántsem egyértelmű, hogy mit tekintünk nemzetnek, mit értünk nacionalizmus
alatt, és abban sincs általános megegyezés, hogy egyáltalán miből, és hogyan
alakult ki nemzet és nacionalizmus. A pontos meghatározás nehézségei mellett
számos elméleti, felfogásbeli különbség is van azok között, akik a nacionalizmus és
nemzet eredetét, kialakulását és fogalmait – jellemzően interdiszciplináris keretek
között – kutatják.15 Az 1960-as évek óta, különösen pedig az utóbbi két évtizedben
jelentősen megnőtt azon elemzések száma, amelyeka nemzeti idea különféle
megjelenéseit és a nacionalizmus mibenlétét az antropológia, a történettudomány, a
szociológia és az irodalomtudomány módszertani eredményeit felhasználva
értelmezik. Ezen kutatásoknak két közös belátása van: az egyik, hogy a nemzet
meghatározására nincs egységes, végleges vagy minden szempontot kielégítő
magyarázat. A másik pedig, hogy bármiből is alakult ki, és bárhogyan is tekintünk
rá, a nacionalizmus alapvetően konstrukció. A nemzettel és nacionalizmussal
foglalkozó kutatások voltaképpen erre a két, hasonló alapgondolatra épülnek, sőt, a
legtöbb elmélet abban is egyet ért, hogy a nacionalizmus a társadalmakat nemzeti
alapon intézményesíti, a kultúra, az oktatás és az államigazgatás területein
egyneműsíti. Más kérdésekben azonban ellentmondásokat, sőt, terminológiai
zűrzavart találunk a különböző diskurzusok között. Az egyes elméletek nemcsak
abban különböznek hogy mikorra teszik a nacionalizmus kialakulásának időpontját,
de nemzet, nemzeti kisebbség, etnikai csoport, nemzeti közösség és nép fogalmai is
más meghatározás alá esnek, olykor pedig fölcserélődnek. Tipológiailag jellemzően
elkülönítenek politikai és kulturális, keleti és nyugati, polgári és etnikai nemzetet.
Sok esetben kijelölik a nemzet fogalmának objektív és szubjektív meghatározási
faktorai, amelyek természetesen szorosan összefügghetnek. Az objektív faktorok
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Összefoglalva ld. pl. KÁNTOR Zoltán, Előszó in UŐ. (szerk.) Nacionalizmuselméletek, Budapest,
Rejtjel, 2004, 7-17.
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közé tartozik a közös kultúra, nyelv és történelem előfeltételezése, a szubjektív
faktor pedig a kicsit nehezen megragadható, sokszor transzcendens jelleggel
felruházott hit, a nemzethez való tartozás érzése. Könnyen belátható, hogy ezek a
tényezők generálják is egymást, hiszen a közös nyelv és történelem létrehozhatja a
közösséghez tartozás élményét – ahogyan erre példákat is fogok hozni. Benedict
Anderson Elképzelt közösségek című munkájában a nemzet meghatározásának
három paradoxonát írja le, amelyek közül az egyik éppen a nemzet szociokulturális fogalmának egyetemes jellege és a nemzetiség megjelenésének bizonyos
partikularitásai között feszülő ellentét, amely mégis legtöbbször az előbbi
győzelmével, illetve a nacionalizmus egységes ideológiaként való tételezésével
zárul.16
2.3. Modernista és etnoszimbolista nacionalizmus-elméletek
A nemzetek kialakulásának időbeliségével, illetve a nemzeteket alkotó
közösség minőségével kapcsolatban két fő elmélet ütközik össze a nacionalizmuskutatásban: a modernista és az etnoszimbolista. A modernista felfogás szerint
modern állam és modern nemzet feltételezik egymást, hiszen a 19. század második
feléig a legtöbb, egy területen élő ember nem tekintette magát egy nagyobb
közösség szerves részének. Ezen modernista elméletek a nacionalizmus
kialakulását nem logikai vagy történeti, hanem szociológiai szükségszerűségnek
gondolják, és olyan, a modernségben lezajlott társadalmi változásokhoz kötik,
amelyek megkívánták a nemzet fogalmával általában együtt járó kulturális és
politikai homogenizációt. Ernest Gellner amellett érvel, hogy a nemzet voltaképpen
politikai képlet, amelyben normatívan kapcsolódik össze az állam és a nemzeti
alapon meghatározott kultúra. Gellner szerint a modernitás korában az
agrártársadalmakból kialakuló indusztriális társadalmakban a munka „fizikaiból
szemantikaivá vált”, a társadalmi viszonyok döntően átalakultak, a nemzetek pedig
kulturális alapon elkülönülő politikai egységek lettek, vagyis a szuvereneitás
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ANDERSON, Benedict, Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és
elterjedéséről. Ford. SONKOLY Gábor, Budapest, L’Harmattan, 2006, 20.
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eszméje a kultúrához kapcsolódott. 17 A nacionalizmus fikciójának a „nép”
fogalmának megváltozásával együtt járó, fontos eleme az önrendelkezés, amely
egyike volt azon céloknak, amelyek életre hívták a nemzetállam vágyát. Mi lehetne
alkalmasabb az önrendelkezés legitimálására, mint egy olyan kulturális rendszer,
amely ezt a múltba vezetve, azon keresztül, sok esetben transzcendens módon
igazolja? Itt egy olyan kettősség van jelen, amely egyébként is jellemző a
nacionalizmus elméleteire, és ez a gondolat az etnoszimbolista megközelítéstől sem
áll távol. Az önrendelkezéshez való jog fontos állomása a nemzet homogenizációs
folyamatának,

hiszen

az

nemcsak

egyneműsít,

de

bizonyos

értelemben

individualizál egy jellemzően heterogén etnikai és politikai közösséget. Ez az
individualizációs gesztus már a 19. század elején megjelent, például a korban
népszerű organikus történelemfelfogáshoz kapcsolódó, a nemzetek életkorára
vonatkozó

metaforában,

amely

viszont

nemcsak

individualizált,

de

antropomorfizált is. A politikai hatalom különféle elméletei (felelős, részvételen
alapuló, korlátozott stb.), amelyek a 19. század társadalmi és politikai változásait
kísérték vagy erősítették meg, sok esetben egy előzetes, nyelvi szinten létező
hatalmi és képviseleti beszédmód keretében váltak legitimmé. Ahogyan a magyar
irodalomtörténeti példákból is kiderül majd, voltaképpen egy dominánsan nyelvihatalmi normativitás hozta létre azt a metaforákra és nyelvi elemekre épülő
kulturális rendszert, amely az etnikai-nemzeti alapon szerveződő társadalom
szimbolikus alapja lett. Mindez nagyon hasonlít arra a gyakorlatra, amelyet
Anthony D. Smith „bürokratikus bekebelezésnek” nevez, és amely, ahogyan
később kitérek rá, a laterális típusú etnikai közösségeket nemzetté alakította.
Ugyanakkor a nyelvi-hatalmi képviseleti beszédmód elterjedése összefügghet egy
fontos olvasásszociológiai és médiatörténeti fordulattal, az intenzív olvasásról
extenzívre való áttéréssel, 18 amely előmozdította a társadalmi nyilvánosság
17

GELLNER, Ernest, A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai. Ford. SISÁK
Gábor in KÁNTOR 2004, 50-51.
Eredetileg: GELLNER, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford (UK)-Cambridge (USA), Blackwell,
1983.
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Ezen fordulat magyar nyelven is olvasható, bár nem magyar vonatkozású alapszövege
WITTMANN, Reinhard, Az olvasás forradalma a 18. század végén? in CAVALLO, GuglielmoCHARTIER, Roger (szerk.) Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Budapest, Balassi, 2000,
321-347.
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szerkezetváltozását is. Erre a kapcsolatra egy későbbi fejezetben még ki fogok
térni.19
John Breuilly a modernista nacionalizmuselméletek képviselőjeként
ugyancsak leszögezi, hogy a nacionalizmus alapvetően fikció, kialakulását pedig a
modernséghez köti.20 Breuilly szerint az elképzelés, hogy bizonyos embereket úgy
kapcsol össze a közös kultúra, hogy egyúttal el is különíti őket a többi
közösségtől,21 akkor vált lehetségessé, amikor a kiváltságokon alapuló társadalmi
különbségek megszűntek. Visszautalva a politikai hatalom nyelvi természetére,
valóban logikus, hogy egy fikciót – a nacionalizmusét – egy másik fikcióra
építenek, az egyik diszkurzív hatalmi logikát a másikkal alapozzák meg. Breuilly
érvelésének lényege, hogy a modernitásban a kultúra sztenderdizációja és
specializációja teszi elfogadhatóvá azt, hogy a „nép” nem egyének véletlenszerű
együttese, hanem kulturális kollektívum, vagyis nemzet.22 A sztenderd kultúrát23
jellemzően azon társadalmi csoportok alakítják ki, akik kulturálisan dominánsak,
vagyis az elit. Annak meghatározása, hogy egy adott közösségben mi számít, vagy
kik számítanak elitnek, és miért alakult ez így, újabb problémákhoz és kérdésekhez
vezet, amelyekre a modernista elméletek jelentős része nem kínál fel megoldási
javaslatot. Ebből is kitűnik, hogy a nacionalizmust és a nemzet kialakulását nem
lehet egyetlen tudományág módszereivel, vagy egyetlen elmélettel megragadni:
hiszen az sem biztos, hogy mit értünk nemzet alatt. Lehet politikai és kulturális
közösség, jelenthet egy bizonyos érvrendszert, egy módot, ahogyan emberek
éreznek és gondolkoznak. Lehet politikai mozgalom, ideológia és sok más: a
nemzet elmélet és gyakorlat egyszerre. Olyan identitást alakító tényező, amelynek
19

Jürgen Habermas közvélemény-fogalma alapján fejti ki Charles Taylor a modern társadalmi
imagináció kapcsán felmerülő metatopikus tér elképzelését. = HABERMAS, Jürgen, A társadalmi
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kapcsolatban. Ford. ENDREFFY Zoltán, Budapest, Századvég-Gondolat, 1993, 154-259.
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vizsgálata számvetésre kényszerít egyéni és kollektív emlékezettel, identitással,
történelmi és politikai örökségekkel, társadalmi változásokkal és elhallgatásokkal.
A nacionalizmus modernista elméletírói – így John Breuilly is – a nacionalizmus
kialakulását

társadalomtörténetileg

a

modernség,

gazdaságilag

pedig

az

indusztriális kapitalista társadalom keretei között vizsgálják. A legnagyobb
probléma ezen elméletekkel, – noha abban valóban egyetértés uralkodik, hogy a
mai nemzetállamok kulcsát a modernitásban kell keresni –, hogy nem adnak választ
arra a kérdésre, hogy miből alakult ki a nemzet? Mi volt a közösség szerepe a
modernitás előtt, milyen folyamatok zajlottak, mi volt az alap és norma, amelyre
nacionalizmust és nemzetet lehetett építeni? A nemzet ugyanis folyamat, nem pedig
természetes adottság: valami, amit inkább létrehoztak, mintsem teremtettek. Ennél
a pontnál ismét fontos Andersonra hivatkozni, aki – éppen Gellnert kritizálva –
fontos különbséget ír le azzal, hogy a nemzetek „feltalálását” nem a „hamisítás”,
hanem az „elképzelés” műveletével kapcsolja össze. Az elképzelt közösségek
elmélete éppen azért működik, mert nem csupán a behatároltság vagy a
szuverenitás miértjeire keresi a választ, hanem arra, hogy melyek azok a
folyamatok, amelyek annak ellenére megteremtik a közösség képzetét, hogy tagjai
nem ismerik egymást.24
Az etnoszimbolistának nevezett irányzat képviselői szerint a modern
nacionalizmus előtt is létezett valamiféle, az etnikai közösségekhez kapcsolható
nemzeti tudat, amelynek alapját legtöbbször a közös múlt tételezése jelentette. Ez a
közös kulturális tudás alakult át később nemzeti gondolattá. Az etnikai csoport
meghatározása természetesen újabb problémákat von maga után, hiszen azokat
nagyon gyakran (részben pont a nacionalista ideológia miatt) homogenizálják,
esszencializálják vagy sztereotipizálják. Az utóbbi évtizedekben a különféle
társadalomelméleti

rész-diszciplínák

megpróbálták

ugyan

ezt

a

típusú

„csoportizmust” felszámolni, kevés sikerrel. „Az etnikai csoportokat azonban ezen
általános társadalomelméleti trendek ellenére továbbra is entitásokként fogják fel,
és szereplőkként állítják színre. A hétköznapi beszéd, a politikai elemzés, még a
látszólag konstruktivista tudományos irodalom is »csoportista« terminusokban
24
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meséli az etnikai, faji, nemzeti konfliktusokat, amikor etnikai csoportok, fajok,
nemzetek küzdelmét írja le.”25 Az etnoszimbolista megközelítés nem azt helyezi
középpontba, hogy mi a nemzet, inkább azt, hogy miért alakult ki, és elkülöníti az
egyes speciális eseteket is. Annak ellenére, hogy jellemzően nyugati típusú
kultúráról és nemzetfogalomról van szó, ennek megvalósulása a különféle
országokban, területeken, vagy etnikai csoportok között nyilvánvaló diverzitást
mutat. Liah Greenfeld Nacionalizmus és modernitás című tanulmányában azt
állítja, hogy bár nem kétséges, hogy a nemzet mai fogalma a modernizációs
folyamatok „kulturális és pszichológiai” terméke, bizonyos objektív struktúrák által
létrehozott

„szuperstruktúra”,

ugyanakkor

az

is

feltételezhető,

hogy

a

nacionalizmus és a nemzeti identitás már a kapitalizmus intézményesülése előtt is
léteztek, sőt, lehet hogy annak kiváltó okai is voltak. Ma a nemzeti identitás egy a
sokféle, egymás mellett létező – egyéni és kollektív, nemzeti, etnikai, vallási, nemi,
szexuális stb. – alapvető identitás-struktúra közül, amelynek nyomai viszont jóval
messzebbre és régebbre vezetnek mint a 19. század vége. Ez persze felveti azt a
kérdést, hogy a nemzeti identitás végső soron politikai, kulturális vagy társadalmi
identitás-e, hiszen minden „nemzet” olyan entitásokból alakult ki, amelyek azelőtt
eltérő identitásokkal rendelkeztek.26 Greenfeld szerint a nacionalizmus által kínált
nemzeti identitás gyökere a „népben” mint a kollektív szolidaritás alapjában van,
amely azonban heterogén fogalom. Az „állam” egy deperszonalizált politikai
közösség, a „nemzet” viszont ennél szubjektívebb, összetettebb és fluidabb
fogalom.27 Az etnoszimbolista nacionalizmus egyik legismertebb kutatója, Anthony
D. Smith programadó tanulmányában28 azt írja, hogy a nemzet és a hozzá tartozó
nacionalizmus a mindennapi társadalmi életben már a tudatban meglévő
előfeltevések szintjén is létezik. Hasonló ez az állítás Charles Taylor társadalmi
imagináció-fogalmához, amely az imaginációt elmélet és gyakorlat együtteseként
határozza meg, olyan tényezőként, amely azáltal teszi lehetővé a társadalmi
25
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gyakorlatokat, hogy értelmet ad nekik.
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együttállására egy későbbi fejezetben, a honfoglalási eposzt teremtette közös
kulturális és történeti eredetmítosz helyének és szerepének elemzésekor vissza
fogok térni, mert mind Smithnek a nemzetek eredetéről szóló elmélete, mind
Taylor Jürgen Habermas társadalmi nyilvánosság-fogalmát tovább gondoló
metatopikalitás-elmélete hasznos belátásokkal szolgálhat.
Először azt a nacionalizmus-elméletet kell árnyalni, amely keretet adhat egy
interdiszciplináris, a kultúrát szövegszerűsítő elemzéshez. Smith főbb műveinek
alapkérdése, hogy a nemzet valóság vagy absztrakció, másként fogalmazva: a
nemzet konstrukció vagy valós történelmi folyamat? Bár ő maga is számos helyen
hangsúlyozza, hogy egyértelmű válasz nem létezik, mégis valószínűsíthető, hogy a
nemzet egyrészt valódi történelmi folyamatok eredménye, ugyanakkor alapvetően
konstrukció jellegű, hiszen olyan hatalmi diskurzusok befolyásolták, amelyek
kialakítottak bizonyos nemzeti narratív identitásokat – ami jelen dolgozat témája is.
Smith paradigmatikus munkáiban azt a kérdést is feszegeti, hogy a nemzet
kulturális elgondolása hogyan befolyásolja a kollektív identitást, illetve mi köze
van egymáshoz a kulturális identitásnak és a társadalmi kohéziónak?30 A nemzet, a
szöveghez hasonlóan – a nemzet mint narráció elgondolásában –, nem lezárt
egység, hanem folyamat, s percepciója egyénileg is változhat. A nemzet olyan
konstrukció, amely analitikusan szétválasztható folyamatokból jön létre, s mint
ilyen, történelmi, ideológiai és kulturális formáció egyszerre. Nem örökkévaló,
határai területi, politikai és kulturális értelemben is változhatnak: a nemzet
folyamat, de nem folyamatos. Smith puritán meghatározását idézve, a nemzet: „egy
saját névvel rendelkező történelmi és kulturális közösség, amely közös területtel,
gazdasággal, közoktatási rendszerrel és jogokkal rendelkezik.”31
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A nacionalizmus, illetve a romantikus nacionalizmus kialakulásának
folyamatát elemzési szempontként felhasználni azért nehézkes, mert sokszor olyan
korszakokra és közösségekre kell bizonyos fogalmakat visszavetíteni, amikor azok
még nem is léteztek.32 Smith hat pontban foglalja össze azokat a tulajdonságokat,
amelyek alapján egy történelmi és kulturális közösség azonosíthatóvá válik, vagyis
egy etnikai magból (ethnic core) nemzet válik. Ezek a következők:
1. a népcsoport közös neve
2. leszármazásának és közös eredetének mítoszai
3. az együtt megtapasztalt dolgokra vonatkozó közös történelmi emlékek
4. közös történelmi terület vagy haza, illetve az ezekkel kapcsolatos
képzettársítások
5. a közös kultúra egy vagy több eleme – a nyelv, a szokások vagy a vallás
6. a közösség tagjai közötti szolidaritás érzése33
A nemzetállamok előtt létezett etnikai közösségek sokszor maguk sem
voltak tudatában annak, hogy ők bizonyos szempontok mentén elkülöníthetőek a
többi közösségtől. A romantikus nacionalizmus és főleg az eredetmítoszok
megjelenésével azonban ez is megváltozott. Smith eredetileg az „ethnie” kifejezést
használja, amely egyszerre jelent etnikumot és etnikai közösséget, amelyek mögött
ott van a történelmi és kulturális közösség tudata.34 Az etnoszimbolizmus szerint a
közösségi identitás voltaképpen nem határozza meg a létezés gazdasági feltételeit,
definíciója szerint: „A modern nemzetek, ha gyakran közvetetten is, de szorosan
kapcsolódnak a régi etnikumokhoz, melyek jellegzetes mitológiát, szimbólumokat
és kultúrát, ideértve az ősi hazára vonatkozó elképzeléseket is, biztosítanak
számukra. Aligha találunk olyan modern nemzetet, mely az ilyen jellegű mitológia,
jelképek és kultúra nélkül önálló identitásként képes lenne fenntartani önmagát.”35
Ami ezeket a társadalmi hálózatokat egyesíti, az a közös mítoszok,
emlékek, értékek, jelképek tudata, vagyis, ahogyan a 19. század elejétől kezdve a
magyar irodalomban népszerűvé váló honfoglalási eposzok esetében is látható lesz,
32

Vö. UO., 208.
UO., 208-209.
34
SMITH 1991, 71-72.
35
SMITH in KÁNTOR 2004, 227. (kiemelés – H.V.)
33

28

a közös múlt tudata erősíti meg a jelen történéseit, és válik a közös jövő alapjává.
Smith az etnikai közösségekkel és egyben a nemzetek kialakulásával kapcsolatban
két fő szerveződési formát illetve irányt különböztet meg: a laterálist és a vertikálist
vagy démotikust. A laterális olyan arisztokratikus etnikai közösség, amely
területileg széles ugyan, de nélkülözi a társadalmi mélységet. A második, jóval
gyakoribb forma a vertikális, amelynek határai kompaktabbak, kultúrájuk
társadalmilag kiterjedtebb, és az etnikai kötelék is jóval erősebben van jelen,
például a rítusokban való nagyobb részvételi aránnyal, vagy a közös mítoszokkal
való erősebb azonosulásban. E két modell természetesen egy területen belül
keveredett is. Ahogyan már utaltam rá, a két szerveződési forma a nemzetek
kialakulásának útjait is jelzi. Az egyik út a már említett „bürokratikus
bekebelezés”, amely a laterális közösség hatalomtechnikája. A felsőbb osztályt
alkotó etnikai csoportok olyan adminisztratív apparátust építenek fel, amelyet a
kulturális szabályozás eszközeként is használnak, ezáltal szélesebb kulturális
identitást definiálnak, és magukba olvasztják az alsóbb vertikális rétegeket is. A
kulturális összehangolódásnak ezen taktikája kevésbé jellemzően, de megjelenik a
horizontális kapcsolatokat komponáló, 19. századi magyar nemesi és értelmiségi
rétegek között is. A másik út, amelyet Smith „az etnikai múlt újrafelfedezésének”
nevez,

s

a

vertikális/démotikus

etnikai

közösségekre

jellemző,

szintén

megfigyelhető a 19. századi magyar kultúrtörténetben, s végül ez vált uralkodóvá.
Ebből is kitűnik, hogy a nacionalizmushoz és nemzetek kialakulásához kapcsolódó
tudományos diskurzusokkal milyen óvatosan kell bánni abban az esetben, ha
konkrét közösségekre vonatkoztatjuk őket, hiszen nincsen kizárólagos technika
vagy stratégia, nincsen végleges meghatározás, vagy egyetlen elfogadható
magyarázat arra nézvést, mit nevezünk nemzetnek, s mindez hogyan alakult ki. Az
etnikai múlt újrafelfedezésében – az elnevezésből is következtethetően – jóval
nagyobb szerepet kap a közös kulturális alap és mitikus eredet, mint a bürokratikus
bekebelezés esetében. Ennek elsődleges keretét különféle vallások adták. A
szekularizációs folyamatok után, miután az értelmiségi réteg megpróbált kitörni a
vallások konceptuális szorításából, a közös történelem és eredet lett a szimbolikus
alap. Ezen keretek abból indultak ki, – ahogyan a honfoglalási eposzt a nemzeti
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narratíva megalkotásának egyik előfeltételeként kezelő 19. század eleji magyar
értelmiség is –, hogy az adott közösség nemcsak, hogy egy közös nemzet, de
mindig is az volt. Szűcs Jenő megfogalmazásában „[...] a patriotizmus nem egyéb,
mint valamely erőteljes politikai közösségtudat kivetülése a politikai közösség
territóriumára oly módon, hogy a »haza« a politikai-etikai lojalitás emocionálisan
színezett szimbólumává válik.”36
A temporalitás eme mitikus kiterjesztéséhez volt szükség az etnikai múlt
újrafelfedezésére, illetve a „nép” és „közösség” fogalmainak rekonstrukciójára,
hiszen egy addig passzívan létező etnikai közösségből kellett azonos alapokon
nyugvó politikai közösséget létrehozni. Ezt a folyamatot Smith számos, egymással
összefüggő fejlemény eredményeként írja le, melyek közül a legfontosabb az aktív,
egységes politikát követő közösséggé való formálódás, a „hazaként” elfogadott
terület kialakulása, a nemzeti értékek és mítoszok tömegek általi újrafelfedezése és
elfogadása, és a társadalmi mobilizáció különböző fokozatai bizonyultak a
legfontosabbnak.37
A nemzet szövegszerűsítésének vizsgálatához ugyancsak hasznos alapot
biztosít még két stratégia figyelembe vétele. Ezeket Smith, roppant találóan,
„nemzet és haza összekapcsolásának” stratégiáinak nevezi, amelyeket elsősorban a
19. századi „népnevelő értelmiség” alkalmazott azon diskurzusokban, amelyeken
keresztül létrehozták a nemzet fikcióját. 38 Az egyik ilyen stratégia abból a
feltételezésből indul ki, hogy a nemzetnek térre van szüksége – a nemzetet az
egyénnel, a társadalmi cselekvésekkel és a térrel azonosító törekvésekre egy
későbbi szöveghelyen még ki fogok térni. A táj poétikai felhasználásának célja a
haza beillesztése a nemzet fejlődésének romantikus drámájába, célja pedig, hogy a
választott területet „poétikus és történelmi jelentéstartalommal” kell felruházni. A
terület mitizálása, a territoriális kontextus megteremtése, illetve különböző földrajzi
egységek hazává történő transzcendens metaforizációja nemcsak a honfoglalási
eposzokban, de általában a 19. század első felének hazafias költészetben, a
Vereckei-hágóval, de akár a Kárpátokkal kapcsolatban is megfigyelhető. Mindez
36
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gyakran kapcsolódik össze a leszármazási metaforák használatával, hiszen így
könnyen, személyekhez és helyhez kötve lehet megteremteni a közös eredet
alapjait.
A másik, módszertanában az előzőt idéző stratégia a „történelmi
jellegzetességek naturalizálása”, amely az etnikai táj jellegzetességeit saját
történelmi poétikával rendelkező, természetes összetevőként kezeli. Smith szerint
erre tipikus példa Stonehenge és a hozzá kapcsolódó mitológiák, de magyar
vonatkozásban is számtalan ehhez hasonló példát találhatunk a mesterséges
építmények naturalizálására, különösen, ami a különféle végvárak poetizálódását
illeti. A történelem és a természet szoros kapcsolatának feltételezésével a már
említett „nemzetnevelő értelmiség” nemcsak el tudja helyezni a közösséget a
térben, de a táj felhasználása meghatározza a közösség hazáját és egyben annak
mitikus eredetét is. Minden nacionalista mitológia alapja az eredetmonda, amelyet
a magyar honfoglalási eposzok írói is megpróbáltak megteremteni, hogy ez által a
közösség önelbeszélésének tudós narrátoraiból a haza, a nemzet narratív
identitásának megalkotóivá váljanak. A dolgozat egy későbbi fejezetében
Dávidházi Péter tudománytörténeti monográfiájának belátásai alapján mutatom be,
hogy

ez

végül

miért

nem,

vagy

csak

részlegesen

sikerült.

A

nacionalizmuselméletek etnoszimbolista megközelítései alátámasztják, hogy az
aranykor mítosza egyben a közös jövő zálogává vált. Mindezt az a korabeli,
részben filozófiai alapokon nyugvó feltételezés is táplálta, hogy minél erősebb, és
minél jobban dokumentált egy közösség történelmi kultúrája, annál nagyobb esélye
lesz politikai legitimációjának, vagyis a nacionalizmus fikciójában kiemelt szerepet
játszó

önrendelkezésnek,

kulturális

és

politikai

autonómiának.

A

folyamatszerűséghez az is hozzátartozik, hogy bár a nemzetiség – és az etnikai
mag, amely később a nemzetközösség létrehozója lehet – előzménye a modern
nemzetnek, de semmiképpen nem azonos vele.39
Összefoglalva tehát, az etnoszimbolista megközelítés nem vitatja, hogy a
nemzet mai fogalma a modernség terméke, ugyanakkor a modern nemzet mint
politikai és kulturális közösség alapjait az etnikai közösségekben, és az azokban
39
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működő szimbolikus és kulturális rendszerekben véli felfedezhetőnek. A nemzet,
tautologikus megfogalmazásban, egy olyan folyamat, amely önmagában is
konstrukció, és amelyben – mivel feltételezzük, hogy fiktív jellegű – kiemelt szerep
jut az elbeszélésnek, a nemzet narratívájának is. Ez visszamutat konstrukciós
jellegére, hiszen a nemzet narratíváját azok a hatalmi beszédmódok állítják elő,
amelyek megalkották, legalábbis használatba vették az ehhez szükséges nyelvi és
metaforikus apparátust. A nemzet bonyolult, ugyanakkor kulturális, szociológiai és
történeti szükségszerűségeket felvonultató elgondolása, illetve a szépirodalmi és
metaszövegek ezen kognitív keretet alkalmazó elemzései azt mutatják, hogy a
nemzet, a nacionalizmus, a nép vagy az etnikai közösség szinkrón és diakrón
szempontból is heterogén fogalmai alapvetően a reprezentáció politikájának
összetettségét bizonyítják. A kultúra szövegszerű elemzése, illetve az irodalmi
szövegek kulturális és társadalmi jelentőségének vizsgálata nyelv, szöveg és
kontextus viszonyának problematizáltságát járja körül. 40 A nacionalizmus és a
nemzet konvencióinak elemzése, a biztosnak tűnő alapok ideológiai és nyelvi alapú
megkérdőjelezése vagy felbontása megmutatja azokat a folyamatokat, amelyek a
nemzet elgondolhatóságát mitikus alapokra helyezve, azt természetesnek állítják
be. Nemzet, szöveg és szerző bonyolult konstrukciói abban az értelemben
hasonlóak, hogy mindegyik bizonyos fokú autoritást és kanonikusságot sugall,
ugyanakkor alapjai nem szilárdak, nem véglegesek, jelentéseik mozgásban vannak,
határaik pedig az éppen aktuális domináns tudományos, politikai és hatalmi
narratívák szerint alakulnak.
A nacionalizmus általános elméletei egyfelől a kelet-európai, illetve magyar
nacionalizmus és nemzetállami törekvések jellegzetességeit is leírják. Másfelől van
néhány fontos különbség, amelyekre röviden ki kell térni. A magyar nacionalizmus
sajátosságait elemző legfontosabb (20. századi) történettudományi szakmunkák
egyik közös tézise, hogy az Európában – főként a Francia Forradalomhoz köthető
tömegmozgalmak nyomán – kialakuló modern államhoz hasonló modell KeletEurópában, főként nemzetiségi okok miatt, nem alakulhatott ki. Szűcs Jenő azt írja,
hogy Kelet-Európában a 19. század nacionalista mozgalmak viszonylagos sikere
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ellenére területi-állami integritást magában foglaló politikai megoldást lehetetlen
volt kialakítani. 41 Már ebben a mondatban megfogalmazódik, helyesebben:
felszínre kerül a magyarországi, és általában a közép-kelet-európai nacionalizmus
fontos ellentmondása, melynek lényege, hogy a nemzet politikai fogalma a történeti
és nemzetiségi egység híján olyan érzelmi töltetet is kapott, amely a hazát nem
elsősorban az állam és polgárai között kötött szerződés viszonylatában, hanem
sokkal inkább érzelmi-kulturális alapon képzelte el. Amit Bibó István hamar
klasszikussá vált munkájában „nyelvi nacionalizmusnak”42 nevez, a politikai és
kulturális nemzet ellentétében érhető tetten. A magyar nacionalizmus egyik vélt
vagy valós előnye a korban kialakuló román és szlovák nacionalizmussal szemben
a létező államiságra való hivatkozás. Míg a dák-román és pánszláv elméletekben
képződő mitológia kulturális kohéziót jelentő, ám politikai-történeti értelemben
legitimáló funkcióval nem rendelkező pótlék volt, a magyar államiság a
magyarországi nacionalizmus egyik, ha nem a legfontosabb érve volt. Csakhogy
ennek 1526-tól kezdve nem volt olyan kerete, amely nemzetiségi és nyelvi
értelemben is autonóm lehetett volna. Az, hogy az egykori Magyar Királyság
területén a magyar nemzetiségűek aránya még a trianoni döntés előtt nem sokkal is
alig alkotott többséget, önmagában jelzi a probléma nagyságát. A nemzetiségileg
heterogén, politikailag pedig kiforratlan társadalomnak csak egy része – jobbára az
ezeréves államiságot a rendiségben hordó nemesi rétegek – akarta politikai
értelemben is létrehozni a Kárpátokon belül létező magyar államot, ezt azonban a
nagy számban jelenlévő nemzetiségek nem fogadták el.43
Ugyanígy problémát jelentett az Erdéllyel való egyesülés megítélésének
kettőssége, illetve az erdélyi politikai elittel való kapcsolat tisztázatlansága, és a
nyelvi és etnikai asszimiláció konszenzusos megoldásának hiánya is. A disszertáció
egy későbbi fejezetében azt fogom bemutatni, hogy a 19. század elejének organikus
nemzet modelljét hogyan akarták létrehozni a historizált nacionalizmus
ideológiájában fogant honfoglalási eposzok, vagyis a fiktív őstörténet hogyan vált a
41
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történeti jogra való hivatkozás alapjává. A vérségi leszármazás révén politikaivá
metaforizálódó közösség ideája illusztrálja azt, amit Szűcs Jenő a nemzeti öntudat
történelem felé tekintő, ám alapvetően történietlenül orientálódó vetületének nevez,
és amely megmutatja, hogy a történetírás, majd az abból létrejövő honfoglalási
epika hogyan szolgálta mítoszok médiumaként működve a nacionalizmus korabeli
ügyét.44 Az európai nemzetállami koncepció átalakulásával a nacionalizmus és az
állam elméletei is folyamatos változásnak vannak kitéve, a 19. századi magyar
irodalomban kialakuló kultúrnemzet koncepciójának bizonyos derivátumai azonban
még a 21. századi közbeszédben is tetten érhetők. A nacionalizmus történelmi
feltételekhez köthető fogalmával szemben a haza történetileg független kritériumai
emocionális, etikai és morális valutát jelentenek. A hazához való jog kérdése (hogy
ti. kicsoda a haza és a hazafiság autentikus hordozója) a mai napig diszkurzív
törésvonalak mentén alakul. Ezért a haza megírása, és a metaforikus közösség
létrehozása nem csak a 19. századi honfoglalási epika, de a 21. századi
szépirodalmi és társadalomelméleti közbeszéd egyik tétje is.
A dolgozat egyik célja, hogy a 19. századi, mitológiára, fikcióra és
homályos történelmi hivatkozásokra épülő, a képviseleti beszédmódot magukévá
tévő, a nemzet homogén előállításában érdekelt eredetmondáktól eljusson a
posztmodern szépirodalom és metafikció különféle beszédmódjainak bemutatásáig.
Ezek

között

számos

hasonlóság,

számos

ok-okozatbeli

összefüggés,

és

természetesen különbség is van. A személyes eredettörténet közösségivé
lényegítése ugyanúgy lehet kortárs stratégia (Apám helyett, TündérVölgy), mint a
honfoglalási eposzoké, ahogyan a képviseleti beszédmód szerzői parafrázisa is egy
korábbi diskurzus, illetve hagyomány kiforgatására épül (Országházi divatok).
Ahogyan az utolsó fejezetben, a posztkoloniális és dekonstrukciós elméletek
bemutatásával szeretném megmutatni, hogy a nemzet egy olyan konstrukciós
folyamat, amely inkább stratégia, mint közösség, és saját határait a reprezentáció
politikájában mutatja meg. Az organikus közösségek tételezésétől eljutunk a
lineáris

narratíva

folytonosságát
44

kizárólagosságát

vitató,

önmagukat

megkérdőjelező,
író
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és

elbeszélő,

a

történeti
ezáltal

tradíciók

reprezentáló

szubjektumokig és közösségekig, amelyek néma jelként, korábban nem vettek részt
a nemzet, ezáltal pedig a saját elbeszélésükben.
2.4. Üres jelek
Michel Foucault A diskurzus rendje című tanulmányának (voltaképpen
Collège de France-beli székfoglaló előadásának írott változata) már bevezetésben
felvillantja a kettős reprezentációnak azon elgondolását, amely az 1970-ben tartott
előadáshoz képest négy évvel korábban megjelent egyik fő művének, A szavak és a
dolgoknak egyik fejezetét alkotja. A kettős reprezentáció alapvetően a
jelelméletnek azon a bináris logikáján alapul, amely a 17. század végén kezd
kialakulni, és amely a szubjektumot egyfajta megismerő pozícióba kényszeríti.
„Mert a XVII. század első felében – éspedig jó hosszú időre, talán egészen
napjainkig – a jelek egész tartománya változott meg, azok a körülmények, amelyek
között kifejtik különös funkciójukat […]”45 A jel viszonya tartalmához nincs eleve
rögzítve, kapcsolatuk a megismerésben van. A jelölő transzparenssé válik, az lesz a
tartalma, amit ábrázol, ám ez a tartalom csak a reprezentációban van jelölve, míg a
jelentett a jel reprezentálásán belül adódik. A jelölő helyettesítése és jelölése
ráhelyezi a jelre a reprezentáció hatalmát, és ez a logika vezethet el ahhoz a
belátáshoz, miszerint jel és jelentés viszonya a reprezentációban érhető tetten. „A
jelölő eszme megkettőződik, mert a másik eszmét helyettesítő eszme ráhelyeződik
a

reprezentáló

hatalmának

eszméje.”

46

Foucault

a

természettudományos

allegóriával arra mutat rá, hogy a megismerő pozíció már nem a halott szavak
feltámasztását, hanem a dolog leírását és megnevezését tűzte ki célul, amely rendet
vezet a nyelvbe, amelynek nyomán a nyelv a látható megnevezése lesz, és
amelynek nyomán létrejön az a struktúra, amely alapján a tudás diszpozíciója
kialakul. A nézett dolgot a szavakhoz kell visszavezetni, vagyis a dolgok a
megnevezésen keresztül mutatkoznak meg. „[…] nem is valamely általánosabb
racionalitásról van szó, amely azonos formákat kényszerítene a nyelvtani és a
taxonomikus gondolkodásra. Hanem a tudás egy alapvető diszpozíciójáról, amely
45
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rendezi a lények ismeretét egy nevekben való ábrázolás rendszerének lehetősége
szerint.”47 A megismerés ezen leírt képlete később sok, a nyelv figurativitásának
elfogultságát

vizsgáló

elméletbe

beúszott.

Hasonló

fölfogást

találunk

a

posztkoloniális diskurzus egyik sokat hivatkozott szerzője, Homi K. Bhabha
DisszemiNáció: A modern nemzet ideje, története és határai című tanulmányában.
A nemzet mint narráció leírása Bhabha szövegében hasonlóan épül föl, mint a
szavak és a dolgok viszonya, amennyiben a nemzet a megnevezésben, illetve a
nyelvben artikulálódik, magában hordozva a kulturális identifikáció komplex
stratégiáit. Nemzet és narráció közös természetére vonatkozó érvrendszer szintén a
19. századi nemzetállamok kialakulásában látszik gyökerezni, mert ekkor
jelentkeztek a „nyugati nemzetek mint a kultúra lokalitásának homályos és
mindenható megélési formája.”48 Bhabha kiemeli, hogy ez a lokalitás inkább a
temporalitás mentén jön létre, és olyan formációt feltételez, amely „[...]
összetettebb annál, mint a »közösség«; szimbolikusabb annál, mint a »társadalom«;
[…] retorikusabb, mint az államérdek; mitologikusabb, mint az ideológia.”49 A
nemzet megnevezésben való létrejötte vagy megírása egy olyan, szükségképpen
eltolások mentén konstituálódó kulturális konstrukció, amelyet a Foucault által
előszeretettel vizsgált apparátusok – szexualitás, politika, társadalmi intézmények –
hoznak létre, a kultúra elhelyezkedését a diskurzusnak ugyanarra a terére
áthelyezve, amely „hatalom és vágy”, valamint „esemény és véletlen” mentén
jönnek létre. Emellett viszont a narrációval analogizálva textualizált is, így
metaforikus áthelyezések, szubtextusok, és figuratív elrendezések alakítják.
Mindezek alapján a nemzet megnevezése egyben a nemzet metaforájává is válik.50
A nemzet narratíváját írók között és élők között azonban törések húzódnak,
amelyek elképzelt közösségeket hoznak létre.
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2.5. Szöveg és társadalom
Az etnikai, nemzeti és közösségi identitás szinkrón és diakrón szemantikáját
interdiszciplináris keretben érdemes vizsgálni. A nemzetközösség és nacionalizmus
történeti legitimációját megteremtő szépirodalom (és az ahhoz kapcsolódó
kanonizáló tevékenység, illetve a kánon maga) ugyanúgy ide tartozik, mint a
történettudománynak a történetírást és a fikciót közösen vizsgáló elméletei, vagy a
romantikának azon felfogása, amely az imaginációt társadalmi tevékenységként
fogta fel.51 Ide tartozhat emellett az európai etnográfia 19. század végi törekvése is
arra, hogy a zárt területi egységben élő, azonos nyelvvel és kultúrával rendelkező
csoportokat sajátosságaik szerint homogénként, a többitől adott markerek mentén
elválaszthatóként definiálja, a táji-történeti tagolódást társadalmi kategóriává téve.
Az irodalomtudomány az identitás textuális metaforáiban nemcsak a
poétikai struktúrákat, hanem azokat a – textuális mellett rituálisként érthető –
össztársadalmi változókat is kutathatja, amelyek bizonyos típusú szövegeket és
szerzőket

létrehoztak,

láthatóvá

tettek,

vagy

eltüntettek.

A

szövegek

működésmódjának vizsgálata közben olyan hatástörténeti elemek is vizsgálhatók,
amelyek a múltat – a szöveghez hasonlóan – nem lezártként, hanem a jelen egyfajta
kiindulópontjaként értelmezik, a történeti időt pedig nem korszakokban, hanem
paradigmákban képzeli el. Szilágyi Márton ezt így fogalmazza meg összefoglaló
tanulmányában: „Az elméleti alapkérdésekre való rákérdezés igényéből – amely
egyébként nyilvánvalóan összefüggött már a 70-es, 80-as években is a marxizmus
irodalomtörténeti felhasználhatóságát övező egyre erőteljesebb kétellyel –
természetesen következett ugyanis a korábban elhanyagolt határterületek irányába
való tájékozódás: az utóbbi másfél évtizedben ezért lehetett többé-kevésbé erős
vonzása a filozófiai esztétikának éppúgy, mint például a kulturális antropológiának
vagy éppen a pszichoanalízisnek.” 52 Hasonló elemzési szempontokat vet föl a
történeti metafikció fogalmának játékba hozása, amely, bár a Hayden White
nyomán kialakuló történettudományi diskurzus a humán tudományok válságára
51
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adott egyfajta válaszként leginkább az 1980-as években volt divatos, a hazai
tudományos közbeszédben csak az 1990-es évek végén jelentkező, az emlékezetet
történettudományi kategóriává emelő, elsősorban az irodalomtudomány, a
médiatudomány, az antropológia és a történettudomány belátásait mozgató
emlékezetpolitikai diskurzus részeként jelent meg.
A tudományközi megközelítés előnye, hogy árnyaltabbá teszi azon
fogalmakat, amelyek az identitás szövegszerűségének szempontjából mind az
egyén, mind a közösségi identitás elengedhetetlen tartozékai, vagyis ezáltal
összetettebbé válnak tér, csoport, kultúra és én fogalmai. A magának önálló jogi
hatalmat (önrendelkezést) és önálló területi integritást követelő nemzetállam a
kulturális és nyelvi identitást területi identitásként jeleníti meg. Az „itt élned,
halnod kell” imperatívusza tehát korántsem metaforikusan, hanem nagyon is szó
szerint értelmezhető. Az egyén helyhez kötöttségét a nacionalizmuson alapuló
társadalmi és politikai diskurzus a természetesség (nem létező) kategóriájába
sorolja, hangsúlyozva, hogy a kulturális identitást nemcsak az önazonosság, vagy
annak hiánya, hanem a területtel való egyezés is meghatározza. A romantikában is
népszerű gyökér-anyaföld, illetve: apaföld, motherland, Vaterland, vagyis a
szülőföld számos nyelvben meglévő, a retorikai alakzat lebontását célzó metaforái
olyan szimbolikus konsturkciók, amelyek a konkrét hely és az imagináriusimaginatív (nemzeti) identitás megfeleltetésének konstitutív alapjaivá váltak, és
ahogyan még később kitérek rá, az „anya” nemcsak a hazára, hanem a nyelvre is
vonatkozott,

a

kettőt

metonimikus

viszonyba

hozva,

és

egymástól

elválaszthatatlanná téve. Ahogyan a haza területi elhelyezésének Anthony D. Smith
munkája nyomán az előző alfejezetben ismertetett törekvése is mutatja, a területi
identitás jobban dekódolható az egyéni vagy közösségi, de mindenképpen
személyes identitásnál, mert egyszerűbben olvashatók benne a territoriális
kontextushiány nyomai, illetve sokkal könnyebben beláthatók benne kint és bent,
saját és másik, otthon és idegen határai. A homogén területi identitásra építve pedig
sokkal könnyebben létrehozható homogén etnikai identitás is.
A 19. században felvirágzó, egyneművé tett nyelvi, területi és etnikai
identitás eszménye, illetve ezen fogalmiságok egybemosása zavart okozhat. Ebben
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a tudományosság felelőssége ugyanúgy ott van, mint a szépirodalomé, amely
számos esetben táptalaja volt a nemzet mítoszainak. Jogi és szimbolikus határok
látszólag kibékíthetetlen ellentéte a nemzeti hovatartozás és önazonosság
atavisztikus struktúráját tartja működésben, ahelyett, hogy a kulturális identitás
fluid fogalmiságából az akkulturalizáció felé haladna. A térként, illetve a térkép
allegóriájában felrajzolt nemzeti identitás a kívüliség és belüliség problémájával
egészen addig nem tud leszámolni, amíg az idegenség felé mindig a sajáttól
különbözőként, és nem a saját egyfajta perspektívájaként, a megértés módozataként
fordul. Igaz ez a textuális értelemben létező identitás nyelvi tapasztalatára, az „én”
és a „másik” szövegszerűsítésére ugyanúgy, mint család, csoport, közösség,
nemzet, otthon vagy haza szövegszerűsítésére, szövegbeli vagy társadalmi
valóságon belüli reprezentációjára. Az irodalmi szöveg fikciós jellege hasonlóvá
teszi a szövegbeli, nyelvben létező identitás tapasztalatát a modernség utáni
identitás-fogalomhoz, amely, saját immanens voltát megkérdőjelezve, társadalmi
folyamattá, szociokulturális opcióvá, a társadalmi szerveződés stratégiájává teszi.
Az identitás e szerint olyan társadalmi – fikciós – termék, amely az önmagunk és
mások meghatározására irányuló, a társadalmi téren belüli kizárásokról és
bennefoglalásokról szóló tárgyalások eredménye.53 A társadalmi szerződés paktum
jellege ugyanúgy a fikció szálait mozgatja, mint a szerzővel mint autoritással
kötött, ám folyamatosan felbomló szerződés. Míg a társadalmi szerződés
tárgyalásai, illetve az ezen belüli reprezentáció szimbolikus formákon keresztül
történik, és hordozója leginkább maga az egyén, addig az irodalmi szövegen belül a
szerző diszkurzívan íródó személyén keresztül létrejövő szerződés hordozója a
nyelv, közege a szöveg, ágense az olvasó. A társadalmi és kulturális reprezentáció
az a tér, ahol a hatalmi helyzetek és felosztások változhatnak, az irodalmi
szövegben ez a tér maga a szövegvilág, amely önmagában reprezentációs láncok
sorozatából áll össze, és mint ilyen, sosem lezárt egység.
Az állam mint a hatalom és az autoritás (jogilag) legitim hordozója szembe
kerül „nemzet” és „nemzeti” fogalmaival, amelyek sokkal inkább jelölnek
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viszonyrendszereket, közösségek közötti kapcsolatokat, olyan kötéseket, amelyek
valamiféle közösnek tételezett kulturális identitáson alapulnak. Mi történik akkor,
amikor ez a kulturális identitás olyan hasadáson megy keresztül, amelyet már nem
tud korrigálni sem jogi, sem szimbolikus hatalom? Pierre Bourdieu Az identitás és
a reprezentáció54 című tanulmányában nem véletlenül játszik auctoritas (hatalom)
illetve auctor (szerző) latin fogalmaival a regionalitás, vagyis nacionalizmus
ismeretelméleti kritikája közben, melynek során a fogalom használatának és
keletkezésének társadalomtörténetét vizsgálva a nacionalizmus tudományközötti
felosztását elemzi. Bourdieu amellett érvel, hogy az etnikai és regionális (nemzeti)
identitás körüli harcok az eredethez, és ezen keresztül az eredet helyéhez kötődnek,
és egyszerre kapcsolódik hozzájuk a határok legitim definíciója mint jogi, illetve a
szimbolikus elismertség mint megismerési aktus. A nemzeti identitás nem
értelmezhető pusztán a nacionalizmus kontextusában. Amennyiben a nyelv, amely
a hatalmi viszonyok előrevetítője, és egyik legpontosabban elemezhető hordozója,
létrehozza azt, amit kimond, az autoritással, vagyis a szerzőség legitim tekintélye
által teszi létezésre méltóvá, ezáltal pedig létezővé. Ezek a kijelölések, legyenek
bár jogi vagy megismerési aktusok, éppen annyira létrehoznak kulturális
különbségeket, mint amennyire maguk is ezekből jöttek létre. Az identitás számos
elmélete közül a legtöbb megegyezik abban, hogy az identitás – amely, a
nemzethez és a közösséghez hasonlóan, számos tényezőből áll össze –
elbeszélhetősége, miközben metonimikus viszonyt is kódol, a mások által való
észrevétel, az önmagaság külső és belső narratívájának, illetve a láthatóság és a
percepció különféle kategóriáiba való be és visszailleszkedés függvénye. Bourdieu
hivatkozott szövegében a társadalmi identitás azon változóit mutatja be,
amelyekkel az egyén társadalmi értelemben észrevehetővé válik, a reprezentáció
pedig be tudja hozni a társadalmi realitásba azt, amit kinyilvánít. A „nemzetté vált”
régió mint jól megalapozott illúzió jelenik meg, amely a társadalmi és kulturális
identitás szimbolikus kifejeződéséhez kapcsolható, és amely a stigmatizáció illetve
az asszimiláció ellentétpárjára épül. Az identitás kettős tapasztalata egyfajta
mimikrivé vagy kamuflázzsá válik, amennyiben az egyén (szubjektum) elfogadja
54
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az identitásformák uralkodó kódjait, és a magáét ezekhez teszi hasonlóvá. A
szimbolikus hatalom elleni lázadás nem egyéni, hanem csoportos, és éppen fordítva
működik. Nem a stigmát próbálja eltüntetni, hanem azt az értékrendszert vagy
hatalmi diskurzust akarja felforgatni, amely a stigmatizáltságot létrehozza.
2.6. Az irodalmi szöveg társadalmi vetületei
A disszertációban arra teszek kísérletet, hogy a társadalomelméleti
polémiák különféle belátásait olyan szövegek elemzésében alkalmazzam, amelyek
kulturális

és

irodalomtörténeti

mintát

is

adhatnak

ezen

problémák

reprezentációjában, ha úgy tetszik, egyszerre működnek textuálisan és rituálisan.
Kukorelly Endre TündérVölgy avagy az emberi szív rejtelmeiről című regényének
elbeszélője nem új felosztási elveket akar létrehozni a szövegbeli apa diszkurzívan
íródó alakján keresztül, hanem a meglévő, az apa alakjához egyáltalán nem köthető
renden belül akar új előjeleket. A szövegben a haza és annak elhagyása, vagyis az
emigráció mindig valamiképpen az apa történetéhez kapcsolódik, a családtörténet
az ő figurájába sűríti mindazt, amelyből összeáll a család, a közösség és a nemzet
szövegbeli fikciója.
A regényben a különféle hatalmi diskurzusok által más és más okok miatt
stigmatizált család társadalmi identitása mindig a kívüliségből áll össze. A
legfontosabb eredő ezek közül az apa apjának halála – vagyis hiánya –, illetve az
apa anyjának őrülete, amely az apát is kizárja a szimbolikus rendből, és a többségi
társadalom által elfogadhatónak tartott identitás-modellekből. Az őrület a kizárás
egyik legtipikusabb módja, ahogyan a hiány is. Ez a két tényező, amely aztán a
jelenlévő apát a fiú, vagyis az elbeszélő számára negligálja, kiírja a látható rendből,
elérhetetlenné teszi, maga is a hiány és a hallgatás alakzatába vezeti a nyelvet és az
elbeszélőt, akinek minden igyekezete ellenére sem sikerül sem az apa, sem a saját
identitását belehelyezni a láthatóságba. A szövegvilág meghatározó elemei – az
elbeszélő, az anya, az apa, a testvér, a nagymama, a kert, a város, a haza, a pénz –
aszerint válnak kiszolgáltatottá emlékezet és felejtés fikciójának, ahogyan az apa
hallgatásán keresztül a történet különféle idősíkokon keresztül ugrál. A szöveg
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felütése: „A, a. Nem az apámmal álmodom.”55 Ez mintegy előrevetíti a hiányos
tapasztalatnak azt a korrekcióját, amely a képzeleten és az álmokon keresztül mehet
csak végbe. A költői nyelv teremtő erejének romantikus mítosza itt a diszkurzív
nyelven keresztül önmaga elbeszélésére képtelen identitás elemévé válik, amelyben
a nyelv éppen úgy a fikció része, mint ahogyan az apa alakjából időnként a szeretet
allegorikus, családi boldogságot adni és kapni tudó, sematikus képzete válik. A
családi emlékezet összekapcsolódik a nemzet (mint elképzelt közösség)
szimbolikus dátumaival, amelyeken keresztül nemcsak az apa hazaszeretetének, de
magának a hazának szövegszerű fikciója is létrejön. A legfontosabb dátumok 1944,
1947 és 1956. 1944-ben történik az apa háborús sebesülése, majd würzburgi
felépülése, amely később összefonódik kettőjük első nyugati kirándulásával: ez
végül ugyanúgy az el-nem-hagyott haza alakzatává válik, mint az 1956 őszén
elmaradt disszidálás. Az apa végül 1947 körül megy haza, számos szöveghelyen
előkerül, hogyan. 1956 pedig nem elsősorban a forradalom mint médiaesemény,
hanem annak következménye, pontosabban elmaradt következménye miatt számít.
Az 1956 januárjában a jeges vízbe zuhanó busz sokkal inkább működik
hiperbolaként, mintha abban sűrűbben jelen lenne a forradalom és az azt követő
közöny, mint az óvóhelyre való levonulásban és a kinti lövöldözésben. „Így indult
az év, a Margit híd kanyarulatánál megcsúszott a heges burkolaton egy üres
autóbusz, és beleszaladt a folyóba. Nem üres, benne volt a sofőr meg a kalauz.
Aztán a földrengés, így kezdődött, ilyesmi lendületes dolgokkal, és azzal ért véget,
hogy el kellene menni innen.”56
Az egyik legfontosabb visszatérő jelenet, amelyet a megbízhatatlan
elbeszélő különféle elemekkel vegyítve, soha nem ugyanolyan módon tár fel, az
egyetlen közös pont, éppen az otthon maradás, amely, ha úgy tetszik, az elmenetel,
az emigráció, a mobilitás negatív képe, szövegbeli ellenpólusa. A szövegvilág
reprezentációs jelölői olyan láncolatokat alkotnak, amelynek elemeit nem vérségi,
nem jogi, sokkal inkább textuális legitimáció kapcsolja egymáshoz. A haza
elhagyása azon a feltételezésen alapul, hogy – visszautalva az identitás térbeli
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kiterjesztésére – a földrajzi helyzettel együtt a társadalmi helyzet és a sors is
megváltoztatható. A regényben többször szóba kerül nemcsak a család, de az
elbeszélő majdnem-disszidálásának története is, az apjával tett kirándulás során az
apa nagynénjéhez, Paula nénihez – az elbeszélés adott idejekor éppen NyugatNémetországnak nevezett helyen. A kirándulás, amely az elbeszélő 14.
születésnapján felpattintott cigarettatárcával együtt valamiféle beavatási rítusként is
olvasható, nem titkoltan azért is jött létre, hogy az elbeszélő esetleg ott marad a
rokonnál. Az idegenség, az emigráció, a kulturális átöltözés paradigmatikus leírása
olvasható az idegenség és az emigrálás ellentmondásos állapotáról. Itt válik
világossá, hogy a menni vagy maradni kérdése egyáltalán nem a haza
fenomenológiai fogalma, hanem sokkal inkább a nyelvbe kódolt közeg felől
értelmezhető. A maradás nem a nemzet vagy az állam mellett letett szavazat, nem a
kulturális identitás megerősítése, hanem a kultúra nélküliségtől, a kettősen
marginális szereptől való irtózás kifejeződése. „Viszont neki sajnos nem volt kedve
elmenni innen, mégsem volt kedve, erre mit lehet mondani. Ha nincs, akkor nincs,
helyes, de mit kezdjek azzal, hogy itt maradni volt-e kedve. Inkább nem elmenni,
mint nem itt maradni? És velem hogy volt, az én kedvemmel?” 57 Egy másik
szöveghelyen: „Megfelelő feladat. Harminchat éves, és már befejezte az életét.
Nem épp hazafiságból maradt itthon, de ha nem ez, akkor meg mi a lófasz a
hazafiság? Hogy nem tudsz elmenni onnan, noha nincs okod maradni, túl azon,
hogy himnusz alatt fölállsz szilveszteri házibulin tengerén kínjának? Kicsit komoly,
nem? Komoly, nem komor: haza, család, mi mindannyian, kiskert egy
cseresznyefasoros tisztviselőtelepen, a kertünk változó, nem halálszín vad színei,
remélem, így nem lesz túl komor. Nem egykedvű az apám, mondhatni, vidám
kedve volt nekije.”58 Nemzet, haza és család fogalmai ugyanazon lokális struktúra
elemeit alkotják, amelyeknek azonban nem ideológiához, sokkal inkább a
mindennapok intergritásához van köze a felbomló személyiség-változatok és a
csonkolt nyelvhasználat tükrében. A prózai életmű autoreferencialitására jó példa,
hogy a TündérVölgy apa-figurájának hallgatásba vezetett alakzata, illetve a
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cselekmény bizonyos elemeinek sűrített változata már jelen van a Mintha már túl
sokáig állna című kötet Hat vázlat című elbeszélésében: „Harminchét éves volt az
apám. Harmichat és még valamennyi. Valamit mondtam neki, azt hallgatja. Azóta
hallgat. Mondtam valamit, amíg hallgatott. Valamit mondhattam neki, mert nagyon
hallgat.”59 A hallgat fonémasor kettős jelentésével való játék már előrevetíti azt a
kiegyenlítetlen viszonyrendszert, amely a TündérVölgyben az elbeszélő látszólagos
csapongó szövegfolyamai, és az apa ezek elől mindig kitérő, a némaságot megőrző
alakja között jön létre.
Niedermüller Péter már hivatkozott Etnicitás és politika és későmodern
nagyvárosokban című tanulmányában a modernség utáni mobilitás két változatát, a
migránsokat és a modern nomádokat elemzi. A modern nomádok jóval
egyszerűbben körülírhatók, általában magasabb társadalmi státuszú, versenyképes
tudással, kulturális és anyagi tőkével rendelkeznek, akik a világ különböző, ám
hasonló struktúrájú pontjain feltalálják magukat. Ezzel szemben a migránsok
valamilyen – politikai, anyagi, társadalmi, jogi – kényszer hatására hagyják el
„hazájukat”, és ahogyan az eredeti helyükön, általában a befogadó országban is
alacsony társadalmi helyzetbe kerülnek. Az asszimiláció és az identitás
újraalkotásának stratégiái sokszor pont az alacsony társadalmi helyzet miatt nem
sajátíthatók el, miután a Bourdieu utáni kulturalizmus egyik alaptételeként a
társadalmi különbségek kulturális különbségek formájában fogalmazódnak meg.
Mivel a kultúrát – ahogyan a nemzetet – nem lehet homogénként elgondolni, az
identitás stratégiái is különfélék lesznek, s ezek mind egy folyamat részei. A
folyamat termékeként létrejövő, változásban lévő kulturális identitás olyan
szimbolikus termék, amely folyton alakul, amelyet folyamatosan létre kell hozni, és
le kell bontani, amelybe, a hagyományhoz hasonlóan benne lehet állni, de folyton
újra be kell lépni. A kulturális identitásnak ezen elgondolása egyértelműen
szemben áll a nemzetállamok és a nacionalista ideológia fikciójával, mely szerint
az individuum folyton ugyanannak a társadalmi és kulturális csoportnak,
ugyanazon nemzetnek vagy nemzetiségnek a tagja. Niedermüller is hivatkozik
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Edmund Leach brit szociálantropológus ismert elméletére, 60 amelyben Leach
amellett érvel, hogy a kultúra társadalmi helyzetek metaforikus öltözeteként írható
le. Az elméletnek több olvasata is van, amelyeket Niedermüller is kifejt. Az egyik
értelmezés szerint a kultúra követ ugyan általános szabályokat, de egyedi módon áll
össze, mert az individuumokat egyre kevésbé köti a hagyomány. Ez azt feltételezi,
hogy például a migránsok, emigránsok esetében létrejöhet a kulturális átöltözés
anélkül, hogy feltétlenül marginalizálódna az egyén. A másik értelmezés szerint
azonban, ha a kultúrára mint öltözékre tekintünk, akkor a másik kultúrájához az
idegenség képzete fog kapcsolódni, a (valódi vagy metaforikus, horizontális vagy
vertikális) helyváltoztatás pedig meztelenséget, ruhátlanságot fog jelenteni. A
meztelenség csakis akkor szűnik meg, ha a „hely” kultúráját, annak ruházatát ölti
magára, vagyis, Bourdieu terminusával élve, ha a saját stigmatizációját rejti el
valamiféle asszimilatív kamuflázzsal. A kultúra nélküliség tehát jelenthet
marginalizációt és tabusítást, csakúgy, mint a fizikai meztelenség, amelyhez még
ma is számos szabály, tabu, tiltás kapcsolódik.
A kultúra öltözékként való tételezése emlékeztet Roland Barthes
divatszemiotikai monográfiájára61, amelyet megjelenése óta számos kritika ért.62
Mostanában azonban egyre inkább fölértékelődik, mert kiderült, hogy korántsem
csupán az öltözékre, vagyis a fizikai ruházatra alkalmazható – hanem például a
kultúrára is. Barthes ezen monográfiájában olyan, jelen témára és az identitás
elgondolhatóságára vonatkozó kitételek is vannak, amelynél érdemes egy pillanatra
megállni. A divat mint rendszer bizonyos értelemben a jeltudományi elemzésnek
mintaszerűen kínálja fel magát, amennyiben jelölőknek és jelentetteknek pontos
spektrumát határozza meg, és saját logikáján belül nem lehet megcáfolni. Barthes
egy francia divatmagazin egy évfolyamát veti alá szemiotikai elemzésnek. Ennek
logikájára egy későbbi szövegrészben még vissza fogok térni, egyelőre azonban le
kell szögezni a kötet fő kérdésfelvetését, előremutató törekvéseit és esetleges
hiányosságait. A koncepció, hogy Barthes szerint háromféle ruhát lehet
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megkülönböztetni, ezek pedig az írott ruházat (a ruha leírása a magazinban), a képi
ruházat (értelemszerűen a fénykép vagy divatrajz), illetve az aktuális ruházat,
amely az éppen adott megvalósulást / variációt jelenti (jelöli).63
A legfőbb kritika Barthes divatszemiotikájával szemben, hogy látszólag
indokolatlanul von le következtetéseket jelek halmaza alapján, miközben
elemzéseinek

nincsen

szociológiai

beágyazottsága,

vagy

relevanciája.

Mindeközben a későbbi életmű, különösen pedig a Világoskamra és a Mitológiák
alapján világos, hogy poszt-strukturalista ideológiakritika korai változata már
benne volt a látszólag csupán jelelméleti elemzésben, hiszen a divat rendszerét
Barthes valójában kulturális fenoménként kezelte. Ily módon az öltözékek
elemzésében benne van a kulturális átöltözés lehetőségének előfeltevése is. A divat
a kultúrának olyan szimbolikus terméke, amely alkalmas arra, hogy metaforizáljon
látszólag egymáshoz nem kapcsolódó minőségeket, és szimbolikus identitásokon
keresztül legitimáljon különféle mentalitásokat, amelyeket csak maguk az
identitások bonthatnak le.
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3. Apák helyett: irodalom, történet, fikció és a nemzet elbeszélése
3.1. A tudomány mint metafikció: a nemzet megalkotása
A nemzetállamok, illetve a homogén nemzet kialakulásának korszakában a
nemzeti őstörténetre, a nemzet nagykorúságát igazoló történeti konstrukcióra több
ajánlatot is felmutató Vörösmarty Mihály a 19. század közepének kanonikus
aktusai szerint – a költői nyelv teremtő erejének ideájában, a teremtés metaforikus
aktusát lebontva – a „valódi” nemzet narratíváját kívánta létrehozni. Amikor egy
poétikai struktúra tétje egy közösség saját magáról alkotott képének módosulása,
azt nem lehet pusztán textuális szempontok alapján elemezni. Dávidházi Péter az
Egy nemzeti tudomány születése – Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet
című, monumentális tudománytörténeti monográfiájának elméleti bevezetőjében64
amellett érvel, hogy az eposz 19. század első harmadában betöltött,
nemzetértelmező, sőt teremtő funkcióját nem, vagy nem teljes egészében a
történelmi regény, hanem a kialakuló irodalomtörténet, nota bene a nemzeti
irodalomtörténet veszi át. Az irodalomtudományos metaszöveg „nemzeti
tudományként” tevékenyen részt vesz a modern nemzet kialakításában,
amennyiben az alakuló nemzet legitimációjának igényei alakítják azt, hogy a
kialakulóban lévő tudomány és tudományos nyelvhasználat hogyan értelmezi saját
feladatát, kánonképző funkcióját és értékrendszerét. Ekkoriban jelenik meg a
magyar és világirodalmat (és történelmet) kínosan külön kezelő szemlélet, amely
még manapság is áthatja nemcsak az alsó-és középszintű, de az egyetemi oktatást
is, és amelynek létjogosultságát az elmúlt évtizedekben számosan és helyesen
kérdőjelezték meg. A nemzeti irodalomtörténet-írás kialakulásakor azonban ez a
szemlélet nemcsak jogosnak tételeződött, de valójában ez volt az egyetlen útja
annak, hogy a reformkorban kiteljesedő, egynemű nyelvi, kulturális és etnikai
identitásstruktúrákat létrehozó ideológiát alátámassza. Dávidházi a vindikáció
gesztusát és a paraklétoszi szerephagyomány cselekvésmintáját, funkcionális
feladatköreit rendeli a kialakuló tudományhoz, és jogosan teszi fel a kérdést, hogy
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ilyen szempontból az irodalomtörténet-írás nem inkább szépirodalomként
olvasható-e. A különféle szövegtípusok kontextuális vizsgálata, illetve holisztikus
személete jelenik meg Roland Barthes A divat mint rendszer című, az előző
fejezetben már hivatkozott munkájában, ahol a szerző a divatmagazinok
szövegesítése kapcsán ugyanezt a kérdést teszi fel: az írott divat nem maga is
irodalom?65 E két kérdésfelvetés összehasonlítása, tűnjék bármilyen távolinak,
fontos módszertani belátásokhoz vezethet a közösségi, egyéni, textuális és
társadalmi identitások interdiszciplináris szemléletű vizsgálata közben – akár éppen
az összeolvasás szokatlansága miatt is. A kultúrát szövegnek tekintő, a kultúra
szövegszerűsége mellett érvelő, az irodalomtörténetet társadalomtörténetként is
értelmező, az irodalmi szöveget egy történeti-társadalmi hagyomány részeként
olvasó és olvastató rész-tudományágak és elméleti iskolák, úgyis, mint az irodalmi
antropológia, a kritikai kultúrakutatás, a posztstrukturalista ideológiakritikán
alapuló mikrotörténetírás és mikroszociológia, vagy az irodalomelmélet újhistorista
paradigmája abban voltaképpen egyet értenek, hogy az alapvetően nyelvi
problémaként megjelenő láthatóság, illetve az abból részben következő, részben
konstruálódó reprezentációs hálózat hatalmi és ideológiai, vagyis végső soron
politikai kérdés, amely társadalmi kontextusban is kritikai elemzés alá vonható.
Az egyre erőteljesebben retorikai (figurális) nyelvhasználat jellegét a
nyelvet felépítő trópusok és a közöttük lévő viszony határozza meg, azonban
ahogyan jelen szöveg is bizonyítani próbálja, a hozzáférhető nyelvben a retorikai
alakzatok ugyanúgy ideológiai funkcióval telítődhetnek, mint ahogyan az ideológia
(vagy az identitás) a nyelvben figuralizálódhat. „A nyelv nem a gondolkodás külső
megnyilvánulása, hanem maga is gondolkodás.”66 A nyelv, amely sok esetben
elválaszt a megismeréstől, mégis a megismerés és a megértés textuális ígéretének
hordozójává válik,67 még akkor is, ha például rontott nyelvhasználaton keresztül
egy hiányos tapasztalatot tár föl. A korábban említett elliptikus szerkezet abban is
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tetten érhető, hogy az idő előrehaladtával fikció és valóság, mítosz és történelem
közötti határvonal újra mind vékonyabbá válik. A dolgozatban elemzett, a diktatúra
tapasztalatstruktúrájából családi és közösségi elbeszélést létrehozó szövegekben a
rendszer működése, a diktatúra, a szabadság vélt vagy valós állapotai a
hétköznapok apró, rutinszerű, gyakran asszociatív eseményeiben rejlenek. Ezért
sem lehet véletlen, hogy megjelenik a korlátozott tudatú, vagy egyenesen gyerekelbeszélő, és hogy az iskola – mint a szubjektum infantilizálásának és a rendszer
fenntartásának szimbolikus tere – gyakran válik helyszínné. A hétköznapok és a
perszonális kapcsolatok a kor tárgyi kultúráját is számba vevő emlékezet-folyamok
fikcióján keresztül tárulnak fel, miközben mögöttük folyamatosan feszül egy másik
narratíva, amely a kulturális emlékezetnek archívumként való tételezését is
igazolhatja. Jan Assman szerint az emlékezetnek több típusa létezik: mimetikus,
kommunikatív, kulturális és tárgyi emlékezet.68 A kommunikatív emlékezeten belül
található kollektív emlékezet / tudat definiálásakor Maurice Halbwachs francia
szociológus azon tézisét veszi alapul, miszerint az emlékezet mindig társadalmilag
meghatározott folyamat, mert mindig egy közösség belül megy végbe,
kommunikációban marad fenn, és nem az egyéni tudatban. Eszerint az emlékezés
csak annyiban egyéni, amennyiben az egyén az alanya, a kollektivitás azonban
mindig szerves velejárója, legfeljebb az elemek összekapcsolódásának variációi
permutálódhatnak. Halbwachs leghíresebb munkájában 69 a kollektív emlékezet
különféle társadalmi kereteiről beszél, amelyeken belül az emlékezés folyamata
lezajlik. Társadalmi keret a család, a vallás, és maga a tágabban értelmezett
társadalom is, ez utóbbiban különös szerepet játszik a különböző „osztályok”
különálló kollektív emlékezete. Fontos itt megjegyezni, hogy a társadalmi
osztályok különbözőségéből fakadó prekoncepciók, a különböző társadalmi
osztályok történelem-és jelenszemléletének eltérései Kukorelly Endre szövegeiben
fontos csomópontjai a narratív konfliktusoknak. „Ünnepeket egyesek kitalálnak,
kijelölnek, és nem is lehet másképp, a többiek elismerik, a legidiótább
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kiagyalásokat is. Nem tudod kikerülni, tudomásul veszed. Mondjuk, vegyük ezt,
merő fikció, annyira fikció, hogy nagyon semmi a világon nincs mögötte, nulla
tradíció, nulla vágyakozás, se lélek, se anyag, durva uralomváltás jelképe, sokan
felszabadulásnak, sokan az elnyomás kezdetének tartják, és április negyedike,
mindentől valamiként függetlenül, ünnep.”70 Valójában az elbeszélő periférikus
helyzete

részben

pont

a

környezet

nyelvben

reprezentálódó

társadalmi

determináltságának képzetéből fakad.
A felsorolt irányzatok nem véletlenül kezdtek el szétbontani korábban
bevett jelentésekkel rendelkező kifejezéseket, illetve jöttek rá arra, hogy a korábban
elsősorban hétköznapi jelentéseket játékba hozó, a tudomány részévé váló
fogalmakban mennyi olyan probléma sűrűsödik, amely a kortársiassághoz való
viszonyt ugyanolyan mértékben befolyásolja, mint a történetiség-koncepciót, a
történetiségben végbemenő elbeszélések linearitását és a narratív identitások
önazonosságának kérdését. A trauma, az emlékezet, a felejtés az archívum, a fikció,
a tér, a hely, a haza, az otthon, a város, a saját vagy az idegen fogalmiságának
kiterjesztése, kritikai elemzése majd dekonstruálása az irodalmi szöveg, illetve
szerző, elbeszélő és hős klasszikus narratológiai fogalmainak újraértelmezéséhez is
jelentősen hozzájárultak. Elsősorban azért, mert az 1970-es évek közepén a nyelvi
fordulat (linguistic turn) nyomán jelentkező úgynevezett képi fordulat (iconic vagy
pictorial turn) rávilágított arra, hogy hiába kép és szöveg évszázados versengése, és
hiába szűnik meg a kép látszólagos illusztratív funkciója a szöveghez képest, az új
vizuális metaforák és új látványok korában a reprezentáció, a képi elbeszélés és a
képleírás, vagyis az ekphraszisz retorikai alakzata továbbra is döntően nyelvi
metaforákra épülnek. Michel Foucault A szavak és a dolgok ismert első fejezetében,
Diego Velázquez Az udvarhölgyek (Las Meninas) című festményének elemzésekor
a láthatóság fogalmi kereteit a nyelvben hozza létre, a festmény vizuális kódjait a
szavak és a dolgok mondott rendjébe illesztve.71 A tükörként is működő festmény,
amelynek festője saját maga önelbeszélésének vizuális metaforájává válik, a
nézővel kommunikál, aki azonban a tükrös struktúrához a nyelven keresztül fér
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hozzá. A nyelv emeli ki a képet a keretből, és illeszti bele a láthatóság rendjébe, és
ezzel arra is felhívja a figyelmet – ahogyan maga A szavak és a dolgok is –, hogy a
látható, az elmondható, az elképzelhető és az elgondolható addig mindenképpen a
leírás foglyai, ameddig maguk is a reprezentációs, hatalmi és nyelvi logika részeivé
nem válnak.
A verbális elbeszélhetőség a kép esetében is kulcskérdés, ahogyan erre
György Péter Apám helyett című munkája kapcsán még bővebben ki fogok térni. A
szöveg, amely egy vizuális eszközt (a diorámát) metaforaként működtetve a képivizuális allegóriában saját nyelvi kódjainak feltételeit teremti meg, ugyanolyan
hatalmi struktúrát hoz létre, mint a szöveg egyik hivatkozási alapjaként szolgáló
regény, Ottlik Géza Iskola a határon című műve. A következő elemzésekben arra
teszek kísérletet, hogy különféle ideológiai, elméleti, műfaji és hagyományi keretek
között

létrejövő

elbeszélhetőségének

szövegekben
kérdését,

vizsgáljam
múlt

és

múlt,
jelen

egyén

és

közösség

viszonyának

bonyolult

metaforizáltságát, a narratív identitások sokféleségét, és a műfaji keveredésekből
létrejövő műfaji anomáliák szerepét. A szépirodalmi szövegekben és a tudományos
metaszövegekben létrejövő megnyilatkozások, fel és előbukkanó kijelentések és
kifejezések mind annak a reprezentációs láncnak az elemeivé válhatnak, amely az
adott társadalom hatalmi logikájához, társadalmi megnyilvánulásaihoz kapcsolódik.
A reprezentáció tehát hatalmi kérdés, amely akkor is elsősorban nyelvi probléma,
ha közben politikai és antropológiai vonatkozásai erősebbnek bizonyulhatnak, mint
textuális és poétikai struktúrái.
A nemzeti közösség történeti-politikai, illetve imaginárius elképzelése
kijelöli a határt a szövegben és a társadalomban konstruálódó, vagyis nyelvi és
társadalmi identitások között, noha a kettőt érdemesebb együtt vizsgálni, hiszen,
ahogyan emellett Dávidházi Péter is érvel, textuális és rituális kölcsönhatásban
vannak egymással, alakítják és befolyásolják egymást. A nemzeti tudomány
kialakulása szövegszerűen legitimálja a nemzetet, pontosabban a nemzetközösség
fikcióját már azon keresztül létrehozza, hogy közösségként beszél róla, és kultúrát,
illetve nemzeti (anyanyelvi) irodalmat rendel hozzá – a szempontokról később még
szót kell ejteni. Mindeközben a nemzettudat kialakítása, a nemzet mesterséges
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közösségének létrehozása társadalmi hatásokat is gerjeszt, hiszen a kontextust,
amelyben keletkezik, végső soron mind horizontálisan, mind vertikálisan heterogén
csoportok alkotják. A „nemzeti tudomány” és „nemzeti önelbeszélés” kifejezések
tehát egyazon tükrös rendszer részeivé válnak: a tudomány legitimálja azt, amit
eddig is nemzetnek neveztek, és hozzátesz, vagyis létrehoz egyéb elemeket és
metafikciókat, amelyeket a nemzet hozzátehet saját önelbeszéléséhez, narratív
identitásához. Nem csupán az irodalomtörténet-írás, vagy irodalomtudomány
kialakulását követte végig a nemzeti eszme, illetve a nemzet legitimációjának
sürgető kényszere: a reformkortól kezdve olyan általános ideológiaként jelentkezett
az autonóm nemzet megalkotásának vágya, hogy különféle kulturális stratégiák
alakultak ki nyomában. Dávidházi az általa mottóként választott, s az elképzelt
közösségek elméletéhez valóban hasonló, saját korában újszerű, és ma is
korszerűnek ható Nietzsche-idézet72 kapcsán arra a következtetésre jut, hogy a
nemzet metaforikusan ugyan, de maga is műfajjá válik, kölcsönhatásban a
tudomány műfaji sajátosságaival. Képzőművészet, tudomány és költészet egyszerre
hozzák létre a nemzet (metaforikus) műfaját, a kérdés azonban az, hogy a nemzeti
ideológia mentén valóban a nemzet maga jön létre, vagy csupán valamiféle
imaginárius nemzet-kép, a nemzettudat láthatóvá váló tárgya. Akármelyik válasz
felé indulunk, a kulcsfogalom, mint oly sokszor, a láthatóvá tétel, vagyis a
láthatóság mint a reprezentáció megnyilvánulása. A nemzetté válás, a nemzet
létrehozásának kulturális stratégiái akár szövegszerűen, akár térben elmesélve a
láthatóság feltételeit igyekeznek megteremteni, ezért fontos kiemelni, hogy a
nemzeti irodalom szövegszerűsítése és kánonteremtő szándéka nemcsak előíró, de
létrehozó funkcióval is bír. Frazon Zsófia Állatkert Budapesten című, az állatkertet
a muzealizációs gyakorlat egyik (kiállítási) terepeként elemző tanulmányában kitér
arra, hogy a 19. század második felében az erősen jelen lévő nemzeti eszme hogyan
alakított ki kiállítási komplexumokat, hogyan hozott létre kulturális tereket
egymással látszólag nem, vagy nehezen összeegyeztethető minőségekből, vagyis a
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nemzeti identitás eszméjének égisze alatt hogyan került közös nevezőre múzeum,
vásári látványosság és állatkert: „A 19. század második felében erősödő »nemzeti
eszme« (identitás és kultúra) egyre komplexebb szimbólumrendszerrel dolgozott,
amelynek elemei a reprezentatív és privát terekben is megjelentek. Épületek,
szövegek, városi terek, kiállítások, zeneművek, öltözetek, testen hordott jelek, a
fejlődés »nemzeti« útjába vetett hit egyaránt részét képezték a gondolatnak. A
természettudományos gondolkodás első látásra távol esik ettől a történettől, de
amint egy intézmény (mint például a Pesti Állatkert) maga is létrehozza és
kiszolgálja a korszak polgári ízlését és mentalitását, a teret (a kertet) a diskurzus
részévé teszi.”73 Ugyanazon diszkurzív hatalmi tér részévé válik tehát a kialakuló
irodalomtudomány, az állatkert, a nagy, identitásképző múzeumi intézmények, a
történettudomány, és persze a szépirodalom is. Ennek gyökerei az alig néhány
évtizeddel azelőtt formálódó nemzeti gondolatban vannak, amely pedig több
szempontból is radikálisan nyelvi kérdés volt – és nem pusztán az anyanyelv
meghatározása, vagy az anyanyelvnek az identitás megalkotásában játszott valódi
és szimbolikus szerepe miatt.
Vörösmarty epikus munkásságát, azon belül is A’ Rom és a Tündérvölgy
című eposzokat a 21. századi, számos nyelvi és ideológiai fordulaton átesett
szépirodalommal összehasonlítani éppen abból a szempontból lehet érdekes, hogy a
közösség eredetének milyen médiuma a szöveg, illetve hogy a nyelv, amelyen
létrejön, milyen identitásmodelleket hoz létre és képez le a textuális és a társadalmi
térben. Az irodalom fogalmának pluralizálódása részben annak is köszönhető, hogy
a hagyományosan tudományos szövegként számon tartott irodalomtörténeti
munkákat is lehet szépirodalomként, vagy metafikcióként olvasni, ahogyan a
szépirodalom is válhat a történelem, illetve az egyéni, kulturális és közösségi
emlékezet nem mindig adekvát, mégis legitim hordozójává. A nyelvi teremtés, a
képzelet, az álom és az emlékezet fogalmai mentén olyan produktív elemzési
szempontok vethetők föl, amelyek segítségével jobban megérthetővé válik a
nemzeti és etnikai identitás egyénre gyakorolt hatása, a különféle eredetmítoszok
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metaforizálódásának jelentősége, vagy a folyton át és újraíródó történeti narratívák
szövegszerűsége múlt és jelen nem egymás kizáró, hanem egymással bonyolult
kölcsönhatásban lévő időbeli elgondolásában. A nemzeti őstörténet, genealógia
epikus elbeszélése, és az irodalomtörténet-írás mint nemzeti tudomány kialakulása
mind állomások voltak abban a folyamatban, amely a posztmodern irodalomnak
nevezett textuális és ideológiai konstrukcióhoz vezetett. A költői, vagy,
megkockáztathatóan

szerzői

nyelv

teremtő,

létrehozó

erejének

fikciója

beszédaktusként kezd el működni, és megadja a valamihez, vagy valakihez tartozás
érzését. A láthatóság és láthatóvá tétel kulturális stratégiáihoz hasonlóan a szerzői
nyelv egyszerre teremti meg, kelti életre, erősíti meg és igazolja azt, amit létrehoz,
vagyis alkot és legitimál egyszerre. „Maga a nyelvhasználat olyan erősen
tudatformáló hatású, hogy a nemzettudat, sőt részben maga a nemzet is legalább
annyira terméke, mint szerzője egy sajátos beszédmódnak: a hazához tartozás
érzését már az egyazon nyelvi, sőt nyelvtani térbe való meghívás felkeltheti és
visszaigazolhatja, közvetlen, közvetett vagy akár hallgatólagos (odaértett)
beszédaktusok által, költészetben és irodalomtörténetben egyaránt.”74
Ahogyan látható lesz majd, a haza, a család, a származás, a közösség
egyazon származási lánc elemeivé válnak, amelyek a családi-törzsi közösségtől
egészen a politikai közösségig alakulnak. A nyelvben létrejövő, ott megszilárduló
hatalmi viszonyoknak mindig az a tétje, hogy egyszer majd valódi, diszkurzívan
létrejövő hatalmi viszonyrendszert hoznak létre. Ugyanúgy, ahogyan a valahová
tartozás, a hatalmi rendszer, a hatalmi beszédmód is a nyelv performatív
funkcióiból jön létre, önmaga ígéretévé, és az ígéret beteljesítőjévé válva, és a
nyelvben létrejövő hatalom működésmódjának sajátja, hogyha elég erősen
konstruálja saját magát, intézményeket is rendelhet a diskurzushoz. „A tudás, a
hatalom és a történetiség fogalmával operáló megközelítése szerint a polgári
nyilvánosság szerkezetváltozása75 [hivatkozás az eredetiben – H.V.] nemcsak a
nyilvános intézményeknek teremtett új helyet és új megmutatási módokat a
társadalomban, hanem hozzájárult az intézmények közötti kommunikációhoz is,
74
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ezáltal új, addig ismeretlen tudásformákat termelt.”76 Nemzet és haza elbeszélései,
a nemzeti eposz, a nemzeti irodalomtörténet-írás bizonyos értelemben a század
közepétől megjelenő „új tudásformák” és identitásképző intézmények textuális
alapjaivá váltak, amelyek aztán az 1896-os milleneumi ünnepségsorozat kapcsán a
nemzeti ideológia vásári látványosságokkal és a tömegmédia korai formáival kevert
spektákulumainak tobzódó tárházát hozták létre.77
3.2. Kritika és kontextus
Az irodalom-és társadalomtörténeti korszakok együttes vizsgálatakor a
különféle irodalomelméleti irányzatok beható ismerete mellett fontos számot vetni
a társadalomtudományok, különösen pedig a közösségi szokásokkal foglalkozó
rész-diszciplínák eredményeivel, illetve azoknak az irodalomtudományra gyakorolt
hatásával is. A 20. század második felében jelentkező elméletekre jellemző, hogy
valamilyen általános filozófiai és társadalomelméleti probléma felől épültek be a
szaktudományok eszközkészletébe és módszertanába, ahogyan történt ez például a
posztkolonializmus

vagy

a

feminizmus

esetében.

Az

egyes

szöveghagyományokhoz specifikus, társadalomelméleti elemzési szempontokat
működtető elméletek az irodalomtudomány, a filozófia, a történettudomány és a
kulturális antropológia válságára is egyfajta választ kínáltak, amennyiben azok jól
működő

hagyományait

nem

kicserélték

vagy

felülírták,

hanem

inkább

kiegészítették, hogy egymás tárgya iránt is érzékenyebbé váljanak. Az irodalmi
szövegek ilyen irányú elemzése nemcsak korszerűvé, hanem éppenséggel
népszerűbbé is teheti a szövegmunkát, megmutatva, hogy a bölcsészettudományok
haszna éppen abban rejlik, hogy folyamatosan megújulva, de korábbi eredményeit
nem megtagadva képes társadalomról, kultúráról és szövegről professzionálisan
gondolkodni. Mindez nem megkérdőjelezi, hanem megerősíti azt a feltevést, hogy
nemcsak az identitás nyelvi tapasztalata, hanem alapvetően annak mindenféle
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kiterjesztése, sőt, az identitás társadalmi tapasztalata is végső soron nyelvi kérdés
és nyelvi probléma.
A szövegelemzések, még ha teljesen filológiai jellegűek is, nem
nélkülözhetik a társadalmi kontextust, legyen szó a szöveg keletkezésének
kontextusáról, annak befogadás-történetéről, vagy éppen – ahogyan Toldy Ferenc
irodalomtörténészi és kanonizáló munkásságát elemezve látható – a kritikus, a
kritika keletkezésének kontextusáról. A modernség egyik leghíresebb – egyébként
Dávidházi Péter által is több helyen hivatkozott78 – kritikai vitája Horváth János és
Ignotus, majd Fenyő Miksa között zajlott, 1911-12-ben.79 A vitában azok a kritikai
érvek hangoznak el az irodalomtörténész Horváth tollából, amelyeket csaknem egy
évszázaddal korábban Kazinczy Ferenc fogalmazott meg Toldy Ferenc Schillerfordítása kapcsán, amely kritikai megjegyzésekkel majd néhány évtizeddel később
Toldy illette a pályakezdő Eötvös József frissen megjelent vígjátékát, vagy amely
kritika például Térey János Termann-prózájának második, átdolgozott kiadását80 éri
– hogy tudniillik mi a viszony a szerzői nyelv és a köznyelv, a nyelvi
megformáltság, az új, vagy rétegszavak használata mennyiben von el az irodalmi
szöveg értékéből.81 Valamit hevenyészettnek, átgondolatlannak, túlzónak, nyelvileg
igénytelennek, vagy magyartalannak bélyegezni azt jelenti, hogy egy adott norma
felől szemlélve a szöveg normasértést követ el – csakhogy ezen nyelvi normák pont
olyan kevéssé statikusak, mint azok a narratív identitások, amelyeket elbeszélnek.
Ez a kritikai kontextus visszavezet ahhoz a – jelen dolgozatban is központi szerepet
játszó – kérdéshez, hogy a nyelv, amely ezek alapján számos dolgot fed fel, rejt el
és tételez, vajon alapvetően és radikálisan ösztönös vagy tudatos, szerzett, öröklött,
vagy elsajátítható, ezáltal például viselkedésmintákat is előállítani képes
kódrendszer? Milyen feladata van a nyelvnek, mi a funkciója, és mi a határa ennek
a feladatnak? (Nem magának a nyelvnek, hiszen 20. századi nyelvfilozófiák már
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érveltek amellett, hogy nyelv határai egyúttal a személyiség és a világ
elbeszélhetőségének végét is jelentik.) A nyelvi megformáltság, illetve az
elbeszélés módozata tehát nemcsak hagyomány-, hatás-és kultúrtörténeti, hanem
illetékességi, vagyis hatalmi kérdés is. A nyelv feladatának, vagy feladatainak
megkérdőjelezésével egyben az a kérdés is megjelenik, hogy ki vagy mi jogosít fel
a nyelvi megformáltság diszkurzív stratégiáinak alkalmazására, ki vagy mi teszi az
elbeszélőt kompetenssé és illetékessé a diszkurzív nyelvi tér megalkotására? Az
identitás nyelvi tapasztalata tehát kiegészül egy újabb fontos kitétellel: hogy kinek
és milyen identitásáról van szó a nemzet, a közösség, az egyén mellett? Hogyan
alkotja meg konstitutívan és tükörszerűen az olvasó és a szerző saját identitását az,
amelyet elbeszél, és amelynek önazonosságát éppen a szerzői autoriter hang
garantálhatná?82 Ki az, aki ily módon részévé válik a sajátnak, és az idegennel
szemben pozícionálja magát, és kitaszítódik ki az elképzelt nyelvi közösségből az
elbeszélés során? Ha a 19. század második felében a nemzet elbeszélésének
személyes és közösségi tétje az volt, hogy létre lehet-e hozni a nemzet fikcióját a
nemzeti epikán, majd (irodalom)történet-íráson és művészeten keresztül, és hogy ez
a kulturális homogenizáció milyen új struktúrákat hoz létre, úgy a posztmodern
nyelvi identitás és posztmodern szöveg tétje, hogy jelenik meg benne, hogyan tárja
fel azt a korábban már felvetett láthatatlan palimpszesztust, amelynek rétegei úgy
olvadtak bele a kulturális amnéziába és elfojtott traumákba, hogy közben rendre
kiestek a hivatalos kánonból? Ezeket legfeljebb csak egy radikálisan újragondolt
egyéni-szubjektív emlékezet tartotta meg, ennek megfelelően csonkoltan és
hiányosan.
Jó példát jelent minderre Kukorelly Endre TündérVölgy című regényének
két, látszólag jelentéktelen szereplője, az elbeszélő nagymamájának osztrák
társalkodónői, Pikki néni és testvére, akinek a neve sem derül ki biztosan (Erna
néni?), vagyis sorsa részleges anonimitás. A két osztrák vénkisasszony az elbeszélő
nagymamájával az első világháború előtt kerül Magyarországra, majd itt ragadnak:
az elbeszélő gyerekkorában, az elbeszélés ideje szerint tehát valamikor az 1960-as
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évek elején még mindig Budapesten élnek, de nem tudnak rendesen magyarul.
Vagyis évtizedek alatt, miközben legalább három típusú politikai rendszert, és még
több ideológiai átfordulást éltek át egy adott területen – Magyarországon,
Budapesten –, nem teljesen tették sajáttá a területre jellemző nyelvi identitást. Ezért
nemcsak életkoruk és atavisztikusnak ható szocializációjuk, hanem nyelvi
idegenségük miatt sem lehetnek a mi-tudatú közösség részei, sem genealógiailag,
sem etnikailag, sem politikailag. Pikki néni, és főleg ikertestvére, aki (talán) Erna
néni, az identikus negáció retorikai alakzatai – egyikük még a megnevezésben sem
jöhet létre. A többször is megnevezett Pikki néni bizonytalan nevű ikerpárja hozza
létre a szövegben az idegenség nullfokát, olyan alakzatot, amelyhez képest még az
elbeszélő eleve narratív hiányként tételeződő apja is valamiféle pozitív tartományt
jelöl. „[...] két csontvékony, szárazocska, feketekávé-illatú osztrák vénkisasszony
társalkodónő, a Pikki néni, és ikertestvére, a nem tudom milyen néni. Erna néni.
Emlékszem jól Fräulein Pikkire, néha elmentünk hozzájuk, egyformácska
öregasszonyok, olyasmi eleve öreg típus, nem tanultak meg rendesen magyarul.”83
Az „őseinket felhozád” szakrális, mi-tudatú eredetközösségéből ugyanazon
nyelvi megfontolások mentén előrehaladva eljutunk egy olyan retardált, hamis
mitologizáláson és folyton újraíródó origókon keresztül létrejövő hazafogalomig,
amely már alkalmatlan arra, hogy közösségiként értelmeződjön, vagy az anyaföld
és az anyanyelv romantikus képzetéhez hasonlóan kapaszkodót jelentsen az
identitás felfejtésének folyamatában. A nyelvi akadályok, amelyek a Rom és a
TündérVölgy elbeszélőjét megakadályozzák saját családtörténetének, sőt, saját
apjának megtalálásában, ezekre a folyamatokra utalnak.
3.3. Aparegény: normává szilárduló metafora
Mielőtt az elemzett szövegek kapcsán egyéni és közösségi származás
retorikai egybejátszásáról esnék szó, fontos kiemelni, hogy mit is jelenthet a
dolgozatban is normatív kategóriaként megjelenő aparegény kifejezés. A
legfontosabb kérdés, hogy kezelhető-e önállóan az aparegény kategóriája vagy
műfaja, vagy szerencsésebb lenne a családregény – szintén nem problémáktól
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mentes – meghatározásnál maradni. Az irodalomtudományos és a kritikai diskurzus
immáron évek óta evidenciaként használja az aparegény kifejezést, amelynek
valószínűleg az is oka, hogy a rendszerváltozás után, de különösen az elmúlt másfél
évtizedben számos olyan irodalmi szöveg jelent meg, amelyek valamilyen módon
az aparegény kategóriába sorolhatók. A kifejezés előfordulásának gyakorisága
mindenképpen azt jelenti, hogy reflektálni kell erre a problémára, ahogyan arra is,
hogy ennek analógiájára létrejöhet-e az anyaregény sajátos kategóriája? Az Ottlik
Géza nyelv-és szöveghagyományát továbbíró szerzőknek már prózafordulat
idejének tartott 1970-es években jelentek meg az egyéni és személyes történetet
metaforizáló szövegei, sőt, az apa hiánya az Iskola a határonban is tematizálódik.
Nádas Péter Egy családregény vége illetve Lengyel Péter Cseréptörés című
regényeinek jellegzetességei már megelőlegezik a később aparegényeknek nevezett
korpusz motivikus jellegzetességeit: az apa, illetve a származás és az identitás
önazonossága elsősorban azok hiányában jelentkezik. Ebből kiindulva az is
felvethető, hogy a jóval korábbi szöveghagyományok is felmutathatnak olyan
jellegzetességet, amely a származást előtérbe helyezve, a genealógiát metaforizálva
a saját és a közösség elbeszélését hozták létre, ahogyan az megfigyelhető például a
honfoglalási eposzok, vagy Toldy Ferenc esetében. Ezeket azonban – legalábbis
eddig – még sosem nevezték aparegénynek. Hagyományos értelemben az
aparegényt, megszilárduló kritikai kategóriaként, a rendszerváltás jellegzetes
műfajának tartják. Ez azzal is kapcsolatban áll, hogy – ahogyan jelen dolgozatban
is szó esik majd még erről – a diktatórikus berendezkedések az állam polgárait
infantilizálták, viselkedésüket tiltások és szabályok alá vonták, önazonosságuk
pedig ugyanúgy hiányként tételeződött, mint majd az aparegények jelentős
darabjaiban. 84 Az aparegény kifejezés kritikai normává válása Esterházy Péter
Harmonia Caelestis című, 2000-ben megjelent regényével indult el. A Harmonia
Caelestis szövegszerűen játszik az apa retorikai és genealógia kiterjesztéseivel,
újraírva a klasszikus családregény narratíváit. A széljegyzeteként megjelent, heves
reakciókat kiváltó Javított kiadás immáron a társadalmi-történeti kontextus morális
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vetületével is szembenézve alakította ki az aparegényekről való gondolkodás
alapjait, illetve véglegesítette a kifejezés elterjedését. Nemcsak az Esterházyregényekkel, hanem általában az aparegényekkel foglalkozó írások előszeretettel
idézik Esterházy Péter egy interjúban közölt, aximatikus meghatározását: „Az
aparegény ugyanis nem műfaj, ellenben az apa az műfaj. Az európai kultúrában az
apa egy főműfaj. Minden az apáról szól, ez egy apakultúra, és az apa nagyon erős
tabu alatt áll, az apa érinthetetlen.”85 Ebből a rövid szövegrészletből arra lehet
következtetni, hogy amennyiben az apa műfaj, úgy az aparegény mindenképpen: az
apáról mint műfajról szóló szövegek voltaképpen a származási és önazonossági
metaforák gyűjtőhelyeként funkcionálnak, s mint ilyen – műfajként – az apa egy
ponton azonossá válik a nemzet műfajával is, amelynek megírása – Dávidházi Péter
érvelése szerint – ugyancsak bonyolult identitáskonstrukciókat eredményez, hiszen
a nemzet egyszerre terméke és szerzője is egy sajátos beszédmódnak. 86 Az
aparegénnyel kapcsolatos anomáliákat egyébként az is alátámasztani látszik, hogy
néhány szövegben idézőjelben, a szövegtestből tehát valamiképpen elidegenítve,
míg más helyeken simán, valódi kategóriaként vagy műfajmegjelölésként
retorizálódik.
A Harmonia Caelestis megjelenése óta eltelt közel másfél évtizedben
egymás után jelentek meg azok a szövegek, amelyek az apa alakjának textuális
emlékművet,

vagy

éppen

elbeszélhetetlenségének

ellen-emlékművet
tematizálásával

állítva,
a

a

közösség

családi

történet

történetének

elbeszélhetetlenségét is állítják. Kránicz Gábor a témában írt összefoglaló
tanulmányában így ír a Harmonia Caelestis kapcsán: „Az a munka, amelyet a nyelv
önmagában elvégez, olyan performatív aktus megvalósítása, melyet az »édesapám«
szó hoz létre azáltal, hogy a leírás pillanatában egyszerre építi fel az őt körülvevő
mondatból – melynek alanyává válik – az apa, valamint formálja meg – az éppen
aktuális apával szemben – a fiú arcát.”87 Fontos állomás az önéletrajzi olvasást
implikáló, a név, az írás és a közös inskripció identitásformáló szerepét tematizáló
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szövegek között Garaczi László Pompásan buszozunk! című kisregénye, amely a
Mintha élnél és az Arc és hátraarc című munkákkal együtt később cím szerint is
trilógiába rendezve nemcsak a névben hordott önazonosság problémájára, hanem a
személyes történeteken keresztül elmondott közösségi történet különféle vetületeire
is rákérdez. A jelen dolgozatban is elemzett szövegek mellett kiemelhető aparegény
ezen kívül Györe Balázs Halottak apja című munkája, Schein Gábor Lázár! című
kisregénye, Dragomán György A fehér király című regénye, Spiró György Fogság
vagy Háy János A gyerek című művei, s a felsorolás természetesen korántsem
teljes. Közös bennük, hogy az államszocialista diktatúra valamiképpen megjelenik
bennük – jellemzően a Kádár-rendszer, illetve Dragomán regényében a romániai
Ceaușescu–diktatúra.
A történetmondás kihívásainak szemléltetésére az aparegény műfaja több
szempontból is alkalmasnak látszik, hiszen az apa nemcsak a származás, az eredet
vérségi metaforájának, vagy a diktatórikus és patriarchális berendezkedés adekvát
hordozója, de egyúttal kapcsolódik a több ezer éves, zsidó-keresztény bibliai
hagyományhoz is. A Szentháromság teológiai és hermeneutikai jellege, illetve a
fiát feláldozó újszövetségi istenkép mellett számos, a vérségi kapcsolatot narratív
szinten tematizáló történet, vagy moralizáló parabola található a Bibliában,
amelyek közül ugyanúgy kiemelhető a tékozló fiú története, mint az apák és fiúk
bűnei között fennálló kapcsolat bonyolult teológiai és morális problémája. Ez
utóbbi ugyanis több változatban érhető tetten nemcsak a Bibliában, de általában a
nyugati kultúrkör akkulturációs technikái között is. Mózes könyvei közül
háromban, a Kivonulás könyvében, a Számok könyvében és a Második
Törvénykönyvben, valamint Ezékiel próféta könyvében is találhatók passzusok arra
nézvést, hogy a bűn természetétől fogva nem örökölhető. Ennek ellenére számos
szöveghelyen jelenik meg ennek ellenkezője is, vagyis, hogy az apák bűnei a fiúkra
szállnak. Az aparegényekben inkább ez utóbbi álláspont érvényesül: a
hiányalakzatként megjelenő apák által elkövetett bűnöket az utódok teszik jóvá, ők
felelnek vagy bűnhődnek meg értük. Ugyanez igaz akkor is, ha nem vér szerinti,
hanem szellemi, nem egyéni, hanem közösségi eredetről van szó. A nyugati
kultúrának hasonlóan jelentős csomópontja Oidipusz apagyilkossága, amely
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nemcsak a szépirodalmi, hanem az értelmezői szöveghagyomány paradigmatikus
előképévé is vált. Az aparegények tétje tehát kettős: egyrészt egy nagy és
szerteágazó eredetű hagyomány újraírásaiként funkcionálnak, másrészt pedig
kapcsolódnak a nemzetközösség illetve a család történetének újkori paradigmáihoz
is. Jelen dolgozatban mind a morális, mind a politikai értelmezésnek jelentősége
van, s az utolsó fejezetben arra teszek majd kísérletet, hogy, ha az aparegény
párhuzamaként elgondolható anyaregény fogalmát is felidézzem.
3.4. Isten, haza, család
Ahogyan Dávidházi argumentációjában a 19. század közepén az eposz
helyett az irodalomtörténet áll a nemzet megalkotásának szolgálatába – létrehozva
az igazolandót és igazolva a létezőt. Ennek alapját Toldy Ferenc esetében is a
családi viszonyok metaforikus használata kezdi el létrehozni, amely használat
történetében az átvehető és azonosítható hagyomány alapját a vérségi összetartozás
alapozza meg.88 A legfontosabb, a szövegelemzés mellett ismét antropológiai és
etnográfiai szempontokat is előhívó folyamat, hogy az elsődleges, családi-törzsi,
tisztán vérségi csoporttudatból hogyan lesz másodlagos, etnikai nemzet, majd
harmadlagos, politikai nemzet. Míg az első két csoport-meghatározáson még
érződik a közös vérségi eredet ( vö. „általad nyert szép hazát Bendegúznak vére”),
úgy a politikai nemzet esetében már csak metaforikusan értelmezhető a közös
származás, és ezáltal „távolabb kerül egy valaha közvetlenebbül átélt
viszonyrendszer”.89 Ha a német anyanyelvű – emiatt súlyos kritikákat is kapó –
majd a magyarság családi és etnikai csoportjához tartozását tanult és alakított
nyelvhasználaton keresztül kifejező Toldy irodalomtörténészi munkásságának az
volt a tétje, hogy a nemzet olyan önelbeszélését legitimálja, amelyhez a saját
identitását is hozzá tudja ragasztani 90 , úgy a Rom szövegváltozatainak 91 és a
TündérVölgy elbeszélője éppen ezt a típusú „valahova tartozást”, a „mi-tudat”
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érzését keresi a családi és politikai közösséghez, tágabban pedig egy hatalmi
diskurzusok mentén kialakított „hazához” való viszonyban. Csakhogy nem találja
meg azt a nyelvet, amely ehhez hozzásegítené. Pedig a szövegekben – a Rom két
kiadásában és a TündérVölgyben – az elbeszélő gyakran használja azt a többes
szám első személyű formulát, amely létrehozza közösen birtokolt család és haza
közösségét.92 „Mi nem mentünk felvonulni. Mondjuk ez föl sem merült, hanem, ha
sütött a nap, reggel kihévezett a szentséges család a telekre. Mivelhogy nem
tartoztunk oda. Abba az osztályba.”93 A nyelvtani forma a posztmodern szövegben
felmondja a birtoklóval kötött szerződést, pusztán egy adott közösséghez való
tartozás tudata nem segít az elbeszélőnek a saját identitásával való azonosulásban.
Ugyanakkor nemcsak a többes szám első személyű formulát használja – sokszor
ironikusan – de az ellenkezőjét is. A „mi”-vel szemben szituált, többes szám
harmadik személyű nyelvtani formula jellemző fordulatként jelöli az ismeretlen
idegeneket, akik az elbeszélő családi, etnikai vagy politikai, ám elsősorban mégis
családi „mi-tudattal” elbeszélt csoportjaival szemben helyezkednek el. „Az a
mondat, hogy ezek tőlünk mindent elvettek, kisgyerek számára nem jelent semmit.
Lassan tüzetesen, egyszerre, mindent. Ezek, mármint a komcsik: de azok meg
kicsodák?”94
Az

idegenséget,

elbeszélhetetlenségét,

mi

belső

és

ők

különállását,

integritásának

hiányát

ugyanakkor
radikálisan

az

én

tematizáló

szövegvariáns egy nem sokkal későbbi szöveghelyen így jelenik meg: „Mégis
legalább annyit tudtam, hogy mi honnan beszélünk, még ha ehhez a mihez nemigen
volt kedvem tartozni. Én inkább szívesen nem beszéltem volna így, ha lehetséges,
és semmiképp sem gondoltam, hogy a komcsik úgy, ahogy vannak, mind
gazemberek.”95 A kontextusból világosan kiderül, hogy az elbeszélő végig saját
családjának szokásrendszeréhez és beszédmódjához tartozónak gondolja el magát,
akkor is, ha közben azzal folyamatosan vitába száll, adott esetben nem ért vele
egyet, kritizálja, vagy egyszerűen nem érti. Ezt a beszédmódot, ezt a diszkurzív
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teret ismeri, amely a szüleihez, elsősorban az anyjához köti. Az apa ezekben a
vitákban nem szólal meg – Rom-beli némasága ugyanolyan árulkodó, és
ugyanolyan narratív funkcióval bír, mint a TündérVölgy soha közelivé nem váló, a
hallgatás alakzatába fulladó apafigurája. A Romban és a TündérVölgyben olykor
autoreferenciálisan, kis változtatásokkal megjelenő családi asztal szövegszerűsített
jelenetei annak a kapott nyelvnek a kritikáját adják, amelytől az elbeszélő sem
szabadulni nem tud, sem azonosulni vele. Az identitás elbeszélhetetlenségét, a saját
történetekhez való hozzáférés lehetetlenségét éppen ez a nyelvi kívülállás, nyelvi
hontalanság jelenti. Hiába kapta örökül, a szó szoros és metaforikus értelmében is
anyanyelvként, annak a világnak a leírására, amelyben felmenői többé már sosem
lesznek otthon, és amely világban ő maga – akarata ellenére –azért nem lesz
otthonos, mert nem fogja megtalálni hozzá a nyelvet.
Pontosan ennek a nyelvi otthontalanságnak, a generációkon át öröklődő
idegenség pandanja lesz kiemelkedően fontos György Péter Apám helyett című
szövegében, a nehezen megtalált univerzalista otthonosság leírásában, amely
ambivalens módon – ugyanebben a Kádár-rendszerben – más típusú, de hasonló
mechanizmusok szerint működő elfojtásokra, traumákra, kiszolgáltatottságra és
kitaszítottságra épül. Az imént idézett szövegrészben a személyes névmások, illetve
a többes szám második személyű igei személyrag kiemelése azt mutatja, hogy bár,
ahogyan az előzőekben is utaltam rá, az elbeszélő keresi a „valahová tartozás”
textuális formáit, ezt éppen az idegenség miatt nem találja meg, az én továbbra is
külön áll mind a vérségi, mind a politikai közösségtől. A Rom szövegváltozataiban
és a TündérVölgyben létrejövő textuális identitás egymáshoz nagyon hasonló
modelljeinek traumája ez, amely az én elbeszélhetőségének csődjéig, illetve a nyelv
leíró funkcióinak felszámolódásáig vezet: hogy tudniillik, a szűkebb jelentésű, szó
szerinti család, a tágabb (iskola, katonaság, munkahely), és a metaforikus politikai
közösségbe (haza, állam) azért nem illeszthető bele az elbeszélő saját identitása,
mert az egyik akadálya a másiknak, az egyik felszámolja a másikat, az egyik
lehetetlenné teszi a másikat. Elgondolhatatlanná és elbeszélhetetlenné – ahogyan a
fejezet elején ismertetett, és a foucault-i szövegrészletben elemzett reprezentációs
lánc vázolja. Az elbeszélés különféle textuális és narratív szintjeinek egyetlen
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közös eleme a narratív idegenség tematizálása. A szövegben gyakran előforduló
metalepszisek ugyanúgy ezt támasztják alá, mint a számtalan vendégszöveg, interés metatextus, illetve a Rom két szövegváltozata esetében az önálló fejezetként is
olvasható paratextus, a lábjegyzetes függelék. Az önmagaság elbeszélése mellett
más szöveghelyeken gyakran eldönthetetlen, hogy amikor az idegenséget
fonemikusan is hordozó csoportok (zsidó, proli, komcsi, szovjet stb.)
megjelölődnek, voltaképpen ki az, akivel szemben állnak, és az elbeszélő milyen
viszonyt alakít ki velük. „El is tűnnek. Királyi út a felejtés, nem gondolod végig,
nem írod le, csakis a legapróbb, napi érdekű ügyekről beszélsz, más minden
szétporlik magától, mint a porcelán csipke, ez volna a felejtés. Nem beszéljük meg,
aztán vagy kiderül, vagy nem. Mi bajunk például a zsidókkal úgy általában, mert
konkrétan láthatólag semmi, ez érdekelt volna.”
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szöveghelyen: „Párttag, de attól még derék, nyugodtan froclizhatod ezzel a
pártizével, jelenti be Loli néni, és három pikk. [...] Szokta is froclizni, megengedi a
Dezsőke, neki bármit megenged, ha egy zsidó buta, az nagyon buta.”97
A különféle korszakok egymásra rakódása, majd ezen korszakok retorikai
felszámolásának következményekeképpen egy, a 19. század közepinél jóval
komplexebb történeti idővel kell elszámolni. Az egymásra rakódó, és egymást
lenullázó történeti idők sajátos viszonyrendszerükkel, nyelvhasználatukkal és
hatalomtechnikai megoldásaikkal úgy számolták fel egymást, hogy elvileg nem
lehet kapcsolatot, vagy folytonosságot találni köztük. Azonban éppen az emlékezés
és a személyes identitás médiumként való olvasása révén a korszakok és
beszédmódok palimpszesztusként egymásra rakódva írják tovább a szubjektív
történelmet, amelyet a szerzői hang autoritása személyes és nemzeti narratív
identitásként legitimál. A különféle központi történelmi eseményekhez – az első és
második világháború, a trianoni békeszerződés vagy az 1956-os forradalom –
kapcsolódó, a Romban és a TündérVölgyben egyaránt felbukkanó családi és
személyes fordulópontok nem valamiféle kapaszkodóként szolgálnak, és nem is
csupán a történelem szubjektív-személyes elbeszélhetőségének lehetőségét vetik
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fel, hanem a narratív identitás kialakításának azt a 19. században jelentkező
gyakorlatát mozgósítják, amely egy vérségi genealógián keresztül mutat fel és
beszél el egy politikai-közösségi identitást. Hogy a csonkolt, a neo-avantgárd
hagyományokat is túlhaladó nyelv teremtő erejének éppen, hogy gátja lesz az
elbeszélő soha meg nem talált családi folytonossága és önazonossága, csak azt
mutatja, hogy a létrehozható és elmesélhető egyéni identitás, illetve nemzeti
közösség kulcskérdése még akkor is a nyelv marad, ha eredménye nem olyan
statikus, és jóval kevésbé látszik működőképesnek, mint 19. századi előképe.
Ez az elsőre némileg metatézisnek tűnő ellipszis evidensebbé válik például
a TündérVölgy szerkezetének elemzése kapcsán. A TündérVölgy minden
látszólagos nyelvi esetlegessége, csonkolt nyelvhasználata ellenére bizonyos
elemeiben szinte a klasszikus, nagy elbeszéléshez tartozó regények komponáltságát
idézi. A kilenc, számmal és címmel ellátott, évszámmal és hívószóval jelölt
fejezetből álló regényben a szándékos töredezettség a kiemelt évszámokon és a
hozzájuk rendelt fogalmakon keresztül archívumot hoznak létre, amely egyazon
jelölő-sor kiterjesztése lesz. Az egyes fejezetek központi elemévé emelt kilenc
évszám némelyike – amelyek közül néhányat már egy korábbi fejezetben is
említettünk – nemcsak a család, hanem a tágabb etnikai és politikai közösség
életében is fontos, történelemformáló szerepet tölt be. A melléjük rendelt fogalmak,
illetve a fejezetek elején olvasható versek egyrészt sűrítik, másrészt előrevetítik a
fejezet tartalmát. Fontos kiemelni, hogy nem sorvezetőként, sokkal inkább olyan
szubtextusként működnek, amelynek értelme csak később válik világossá az olvasó
számára. A fejezetek címei, kiemelt évszámai és fogalmai elkülönülnek a
regényszövegtől, kiegészítve és ellentételezve is azt. A kilenc dátum, sorrendben:
1944, 1947, 1951, 1956, 1962, 1969, 1977, 1986, 1995, illetve a kilenc kifejezés,
sorrendben: bolond, kert, gyerek, pénz, katona, orosz, német, haza, halott. A kilenc
évszám és a kilenc fogalom nem sorrendben rendelődnek egymáshoz, az adott
fejezet elején félkövérrel kiemelt az évszám, amelyet a fejezet – legalábbis elvileg
– tematizál. E mellé olvasható a fogalom, amely első látásra egyértelműen (pl.
1944-halott, 1951-gyerek, 1956-haza), a szövegben előrehaladva azonban
korántsem mindig problémamentesen kerül mellé. Az egyes fejezetek számmal és

66

címmel is jelöltek, és a fejezet elején olvasható versekhez hasonlóan a fejezetek
címei egyrészt elvontan, másrészt számos esetben vizuális metaforát alkalmazva
kapcsolódnak a számhoz, a fogalomhoz és a fejezethez, vagyis a szöveghez. A
fejezetek elején olvasható versek a szerzői autoreferencialitást is erősítik, hiszen
közülük több más, önálló kötetben is megjelent. A negyedik fejezet elején
olvasható vers például az Én senkivel sem üldögélek című, 1989-ben megjelent
verseskötetben olvasható. Ez a többszörös áttéteket alkalmazó, bonyolult
jelrendszereket egymás mellé rendelő, tipográfiai különállásokat is alkalmazó
(kurzív, félkövér kiemelések) szerkezet megfelel a posztmodern regényforma
paratextuális jellemzőinek, ugyanakkor a túlbonyolítás miatt részben kiszakad a
nagy elbeszélések hagyományából, amelyhez a vendégszövegek tanúsága szerint
bizonyos értelemben csatlakozni próbál. Lev Tolsztoj Családi boldogság című
kisregénye ugyancsak tipográfiailag jelölt intertextusként működik a szövegben, a
realista szöveghagyományhoz való kötődést egyszerre erősítve és felbontva. A
szerkezet tehát túlbonyolított, és számos olvasati lehetőséget ad, alapja azonban a
történelem, pontosabban annak objektifikációja az évszámok használatában. A
látszólag véletlenszerűen, majd szubtextuálisan egymáshoz rendelt évszámok és
fogalmak rajzolják meg azt a mintázatot, amely a 19. századi elbeszélési
hagyományokhoz lazán kapcsolódva a saját és a közösségi történetet egyaránt a
történetiségben, a történelem médiumaként próbálja meg elbeszélni. Hogy végül
nem sikerül, az a narratív identitás felbomlását, egyben az elbeszélő családi és
közösségi történetének elbeszélhetőségének kudarcát jelenti. Mindez együtt jár az
idő fogalmának megváltozásával. A szövegben az idő ugyanúgy relativizálódik,
majd felfüggesztődik, ahogyan a diktatúra időtapasztalata is. Az emlékezet
önkényes és személyes lesz, és fikcióvá válik. Az otthon és a külvilág, a gyerek és
a felnőtt ellentétpárok korántsem egyértelműen működnek ebben a felfüggesztett
időben, hiszen az otthon adott esetben nem jelenti a biztonságot, az identitás pedig
az önazonosságát – bármilyen tautologikusan hangzik –, ahogyan nem jelent
hozzáférést a történetekhez sem. Ugyanígy, a felnőtt is gyerek-pozícióba
kényszerül, hiszen a diktatúra megfigyelésen, és a hatalmi logika interiorizálásán
alapuló stratégiájának egyik fontos eleme, hogy állampolgárait nemcsak a jogon
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kívülre helyezi (és így aligha nevezhetők állampolgároknak), de infantilizálja is. A
saját sorsról való döntés lehetetlensége, a közöny, a beletörődés, az elhallgatás és
az elfojtás az elbeszélés olyan rétegeit hozzák létre, amelyeket még az egyébként
végig jelen lévő irónia sem old fel. Minél erősebben akarja az elbeszélő feltárni a
múltat és megtalálni az apát, annál szubjektívebbé válik az emlékezés folyamata,
annál bizonytalanabbá válnak a történet elemei, és annál megbízhatatlanabbá válik
maga az elbeszélő is.
Az apa passzivitásának közönyéből fakadó hiány-alakzatában és a Kádárrendszer

közös

világtapasztalatában,

a

történelmi

fordulópontokat

néhol

elbagatellizálva, míg a gyermek-és ifjúkor hétköznapi történéseit szándékosan
fölnagyítva, az én tapasztalhatóságának lehetősége válik kérdésessé. Az identitás
egységének kétségbe vonása, illetve a felelősségvállalás hiánya, amely a szövegben
valamiféle pesszimista pátoszt applikál az apa halála mellé, ugyanúgy ennek
kifejeződése, mint az országot elhagyni képtelen szülők, vagy a repülőjegyet
korábbra át nem író szovjet utazási iroda. A közöny másodlagosan is szervezi a
szövegek

narratíváját,

mindent

áthat

az

eltávolító

irónia.

A

diktatúra

tapasztalatstruktúrájának elbeszélésekor ez egy jelentős szövegalkotási gyakorlat,
az ember elidegenítő rendszerek túlélésének zálogaként a dehumanizálódás,
legalábbis az individualitás mérséklésének a mintázatát kirajzolva. A Sorstalanság
elbeszélője, Köves Gyurka számára ugyanúgy a kívülállás és passzivitás válik
meghatározóvá, mint W. G. Sebald Austerlitz című regényének elbeszélőjénél az
egyenesen „szemlélődés-filozófiának” is nevezett attitűd. „A Holocaust idején
lényegében véve az áldozatok sem gondolkodtak. […] A dolgok egyszerűen
megtörténtek velünk. Ezt nyelvileg a következő módon fejeztük ki: jött a sárga
csillag, jött a gettóba zárás, jött a bevagonírozás… Jött… Mint valami sorszerűség,
amelyet vártunk, hogy jönni fog.”
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A totalitárius hatalmak logikájának

hasonlósága a Romban is megjelenik, azt implikálva, hogy a diktatúra minden
esetben – a kollektív bűnösség elvében is – a szubjektumot, illetve az
individualizmust próbálja megsemmisíteni: „1945 és 1950 között ugyanis kollektív
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bűnösség

miatt

tízezrével

hurcolták

a

hazai

németeket

Németországba.

Egyharmaduk gyermek és öreg. Több mint hatvanezer tizenkét év alatti gyereket.
Felkúrták őket a marhavagonokba, és nyomás, ismerős jelenetek, más magyarokon
begyakorolva, remekül bejáratott vagonok voltak.”99
Kukorelly elbeszélőjének passzivitását valamilyen módon az apa – a
szövegben látszólag részben történelmileg megindokolt – passzivitása generálja,
mintha az elbeszélő az apján keresztül határozva meg magát, egy genealógiai
láncba illesztené saját történeteinek megragadhatatlanságát. Nemcsak a magyar
irodalom már említett aparegény-paradigmája, de például Viktor Jerofejev A jó
Sztálin című regénye is kiváló példáját adja a diktatúra és az apa alakjának
egybemosására, mintha a diktatúra, mint a mindennapok tapasztalatára és az
általános, felsőbb eszmeiségre ugyanúgy kiható rendszer úgy válna a szubjektum
számára interiorizálhatóvá, hogy az emlékezésből is kitiltja egy erős apafigura
jelenlétét. Az általában nevelődési, vagy anti-nevelődési regényekként is olvasható
apa-regények allegorizációjához alkalmasnak tűnik a hosszú ideig tartó, szovjet
típusú berendezkedés, hiszen biztosítja az alakuláshoz szükséges időt az apa-állam
cserealakzat fenntarthatósága folytán. A TündérVölgy recepciójában, és általában a
családi viszonyokat bemutató szövegeknél az ilyesfajta értelmezések mutatnak
leginkább az önéletrajzi olvasat felé, amely, szubjektív argumentációkat is
felvonultatva, sokkal inkább az ideológiai megközelítések alapjául szolgálhat. Ez
az a pont, ahol az önéletrajzi értelmezések nyomán a korábban már említett, az
elbeszélő nyelvének roncsolásából, és az írás és élet konfliktusából fakadó
értelmezés, valóság és fikció diszkurzív feszültsége, illetve az írásnak mint
folytonos és alkotást feltételező szerep tematizálása különösen nagy hangsúlyt kap.
„Apám azt akarta, hogy vegyem el. Ha megnősülök, abbahagyom az írást. Amibe
bele se fogtam”100
A TündérVölgy magának emlékeket gyártó, a referencialitást tudatosan
elbizonytalanító elbeszélője csak saját magát nem tudja beleírni saját történetébe,
hiszen annak ellenére marad kívül ezeken, hogy még az apa alakjához is hasonulni
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próbál. „Ugyanolyan roncsolódás figyelhető meg itt, mint az önéletírás esetében,
azzal a különbséggel, hogy az aparegény nem egy, hanem két arcot épít fel és
rombol le, mely folyamat végeredményeként csak két, egymástól elidegenedettelidegenített tekintet kerül egymással szembe, egy üres vonatkozásban.” 101 Az
elérés és kicsúszás dinamikája az egész szöveget mozgásban tartja, feszültséget
generál, jóllehet a fikcionalizáló aktusok révén egyértelművé válik a feloldás
lehetetlensége. „És belerúgok. Vidáman rugdosom, repül öt métert. Ezek a
mondatok nem felelnek meg nekem, nem válaszolnak, nincs közük semmihez.”102
A történet nem válhat teljessé, darabokban marad, az elbeszélőnek mégis az az
egyetlen lehetősége, hogy az írásban fenntartsa a fragmentumokat, így kerülve
közelebb a szétforgácsolt identitáshoz, vagyis az írásban hozza létre azt a történetet,
amelyhez pusztán a nyelvben nem tud hozzáférni.
Az állandóan tetten érhető autoreferencialitások, textuális egyezések és
dialógusok miatt akár egy nagy szövegkorpusznak is tételezhető regények
különféle szövegszervező elemek segítségével etikai kérdéseket is felvetnek.
Hasonló problémákat textualizál a TündérVölgy sokszor önmagát is visszavonó és
megkérdőjelező, hol gyerekkorú, hol korlátozott tudatúnak (tűnő) elbeszélője, és a
Romban a személyes történeteket és mikronarratívákat a dokumentum-regény
fikciójába rejtő, sokkal valószerűbbnek tűnő narrátora is. „Itt éltem, nem mintha
meghatódnék, igaz, nem is vidámkodok. Úgy látszik, elhagyott a humorérézék.
Egyszer majd visszatér, napos területre ér, kiköltözik a fájdalom, és az is még
mindig ez az én leszek.”103 A TündérVölgyben a családi boldogság mottóként is
tematizálódik, miközben a szöveg azt sugallja, családi boldogság nem létezik.104 A
TündérVölgyben (s egyébként az Élnek még ezek?105 című drámában is) az apa
alakja a Kádár-kori Magyarország allegóriájaként is felírható, a passzivitásban
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aktívvá váló, emlék-, identitás- és jelentéskonstruáló, szövegszintű alakzattá válik,
aki már csak mintegy a reprezentációban jelenik meg, akivel a dolgok csak úgy
megtörténnek, aki nem cselekvő alanya, csak elszenvedője az őt körülvevő
történéseknek. Az apa közönyösségében traumatizált alakja egyben az énnek a saját
emlékeihez és történeteihez való hozzáférés nehézségét is jelenti, s részben emiatt
az elidegenítő effektus miatt válik szét élesen a felidéző és a felidézett én a
narratíva elsődleges szintjén is. Az „ez az én” kettősségének, vagy széthasadásának
konfliktusa egyre erőteljesebbé válik, ahogyan a történetek egyre kevésbé
maradnak koherensek. Az apa passzivitása a szövegben aktív jelentéskonstruáló
erővé figurálódik, amelybe az elbeszélő én kettőssége is beleíródik. A szövegben
egyrészt a gyerekkor és a felnőttkor oppozíciója jelenik meg, ez azonban egy
általános etikai vetülettel is kiegészíthető. Horváth Györgyi sok szempontból kiváló
tanulmányával ellentétben nem gondolom, hogy a Kukorelly regényében létrejövő
„tündérvölgy” meglehetősen metaforikus, csak szövegszintű alakzatokban létező
világából, egészen pontosan a szövegen végigvonuló „C.” alakjából hiányozna a
kirkegaardi értelemben vett, a Másikon keresztül megtalált morális szint. „C., a
majdnem-feleség, a magyar, a kijevi, észak-kelet- és nyugat-német diáklány, az
elbeszélő osztálytársnője, Szalkai Nándi unokanővére ennyiben az azonosságokká
redukált (és talán egykoron a boldogság ígéretével teljes) különbözőségeket jelöli,
»aki« éppen ezen személytelen és bármikor újrakomponálható jellege révén nem
hordozza az elbeszélő számára azt a lehetőséget, hogy szert tegyen önértelmezése
kontinuitására […] Magyarán, éppen azon művelet elvégzésére nem alkalmas,
melynek révén a kirkegaardi esztétikai stádium szubjektuma […] átléphetne az
etikai, a (Kirkegaardnál a házassághoz kötött) »B« stádiumba”106
A TündérVölggyel kapcsolatban egyértelműen egy, a referenciális
viszonyokat poétikai struktúrában megszüntető textualizált világról beszélünk, így
C. alakja, vagy inkább alakzata ugyanúgy az elbeszélői önazonosság hiányának
egyik összetevője, mint az apa hallgatása, az esetlen történetek, a hétköznapok
emlékei vagy a nyelv megtalálásának képtelensége. C. alakjában éppen az a morális
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szint foglalható össze, amely ezeket a textuális szinteket egymással összeköti, és az
elbeszélő identitását egymástól elválaszthatatlanul megalkotják.107 A TündérVölgy
minden iróniájával együtt a tematizálható kívülállás moráljának (is) a szövege, s C.
éppen annyira nem hordozhatta a boldogság (referenciális) ígéretét, mint amennyire
textualizálódnak azok az emlékek, amelyeknek egy típusát a C. alakzattal
megjelöltek alkotják. A csábító naplójával való összevetés azonban kétségtelenül
fontos, hiszen a TündérVölgy elején az emlékezés fontosságát és szubjektivitását
hangsúlyozó mottóként is megjelenik. A TündérVölgy és a recepcióban többnyire a
folytatásaként definiált Ezer és 3 alcímei (avagy az emberi szív rejtelmeiről, illetve
avagy a nőkben rejlő szív) amellett, hogy egy „romantikus” toposz kifordításai,108
egyaránt a Mesék az emberi szívről allúziói, mint ahogyan C. is lehet az ott
megjelenő Cordelia újraírt alakzata.
3.5. Fikció és dokumentum
A TündérVölgy koncepciója mint textuális és kulturális tér, amely az
idegenség, a halál és az otthontalanság ellenében jön létre, nemcsak a megőrzés
helye, hanem az eltávolodás szövegszerű alakzata is lesz. Az egész szöveg
voltaképpen a hozzáférhetetlen identitás, az elérhetetlen családi boldogság és a be
nem teljesedő, ezáltal az elbeszélt államszocializmus hivatalos ideológiájával
szembemenő közösségi létforma körülírása, amelyben a lehetetlen történeteket is
folyton elbizonytalanítja a megbízhatatlan elbeszélő (unreliable narrator). A
szöveg annak bizonyítékaként jön létre, hogy a társadalmi és kulturális idegenség a
közösségi és személyes identitás valódi sérüléseivel jár, amelyek miatt az én saját
magát sem a fizikai, sem a kulturális, sem a társadalmi térben nem tudja elhelyezni.
A dehumanizálódó szubjektumok idegensége természetesen nemcsak Kukorelly
elemzett regényeinek, hanem számos más, a diktatúrák tapasztalatstruktúráját
tematizáló szövegnek is sajátja. Ugyanez figyelhető meg például a már említett,
aparegényként is olvasható szövegekben, Garaczi László Pompásan buszozunk!,
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Dragomán György A fehér király, Schein Gábor Lázár! vagy Kertész Imre
Sorstalanság című műveiben is, illetve például ezen kritériumok vannak jelen a
már említett W.G. Sebald regényeiben, amelyek a fiktív dokumentarizmus
példaszerű szövegei. Sebald regényeiben – különösen a Kivándoroltak és az
Austerlitz egyes szöveghelyein – a képekkel való manipuláció, a különféle
metaforikus regiszterek és kódrendszerek keveredése ugyanúgy elbizonytalanítja a
szöveg státuszát, ahogyan például történik ez a Rom vagy az Apám helyett
esetében. Az eredetiség és fikció, az elbeszélő és elbeszélt én együttes
megkérdőjelezésével a Kivándoroltak mind a négy történetében felmerül a kérdés,
hogy honnan kezdődik a szöveg, honnan kezdődik az elbeszélés, mikor
kommentálja a szöveg az emlékezetet, és mikor fordítva? A képek és szövegek
egymás mellettisége az ekphraszisz, vagyis a képleírás figurativitását ugyanúgy
próbára teszi, mint a verbális elbeszélhetőséget. „A nyelv a Kivándoroltakban és az
Austerlitzben olyan performativitást hordoz, amely lerombolja, legalábbis a
végletekig kitolja a határt valóság és fikció között. A metairodalom terében eggyé
válik etika és esztétika, a szövegben létrejövő alakzatok az elbeszélő önéletrajzát
kezdik el írni. Sebald regényeiben a politika, az identitás és a kivándorlás
folyamatait az emlékezés, a felejtés, az időtlenség, és a nyelv határozzák meg.”109
A dokumentumot a fikcióval, a szépirodalmat a tudományos szöveggel
összehasonlító antropológiai filológiai elemzésben hasznosnak bizonyulhat, ha
mindemellett – és részben helyett – a következő alfejezetben egy olyan szöveget
olvasok a Rom illetve a TündérVölgy elvileg fikciós narratívái mellé, amelynek
műfaji besorolása megjelenése óta kritikai vita tárgyát képezi. A Harmonia
Caelestis és a Javított kiadás óta különösen népszerű aparegények, ezen belül pedig
a társadalmi szembenézés textuális gyakorlatát megvalósító paradigma különös és
ellentmondásos darabjává váló Apám helyett alkalmasnak látszik arra, hogy a Rom
109
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és a TündérVölgy mellett illusztrálja azt a tézist, miszerint a metairodalom
szépirodalomként történő olvasása nem műfaji, csupán befogadástörténeti, és mint
ilyen, antropológiai probléma, amely mind a szépirodalom, mind a tudományos
szövegek szempontrendszerétől a megértés módozataihoz visz közelebb. Ha
feltételezzük, hogy az önreprezentáció a történetiségben megy végbe, úgy a Rom és
a TündérVölgy elbeszélőjének és szereplőinek esélyük sincs meglátni, láthatóvá
tenni és elbeszélni saját magukat – ahogyan viszont az Apám helyett, jobb híján
egyelőre szereplőknek nevezett hőseinek sem lesz (egy későbbi fejezet központi
témájaként). Mikor történik a múlt? Mi az idő, amikor nem félreértés? Hol
kezdődik a szöveg, mi számít meta-és paratextusnak? Hogyan épül a textuális
emlékmű? Hogyan válik a múltból emlékezet, az emlékezetből történet? Hogyan
válnak a múlt történetei az elbeszélők álarcaivá? Ezek a most elemzett szövegek fő
kérdésfelvetései. Belátható, hogy bár az Apám helyett egy családregényként is
olvasható társadalomtörténeti esszékötet, a Rom egy több kiadást megért,
folyamatosan újraíródó, műfajilag nehezen behatárolható történelmi esszéregény,
míg a TündérVölgy sokkal egyértelműbben vonultatja fel a posztmodern
családregények népszerű eszköztárát, voltaképpen mindegyik – a kiadások alapján
mind a négy – szöveg az emlékezés és a felejtés, a történelmi múlt személyes
szubjektiválásának kulturális stratégiáit mutatja fel, amely stratégiák eminensen
nyelvi formulákban realizálódnak. Az Apám helyett apafigurája már a fülszövegbe
kiemelt szövegrészlet (tehát egy fontos paratextus) szerint is „az emlékezés és a
felejtés kettős ügynökeként” 110 éli le hosszú életét. Bár más elfojtásokkal és
traumákkal telve, de ez a szerepkör, ez a cselekvésmintázat jut a Rom és
TündérVölgy néma apafigurájának is. A tét mind a fikciós, mind a tudományos
metaszöveg esetében az, hogy a krónikás, a szemtanú és a gyerek szerepkörével
egyszerre küzdő elbeszélők saját utódszerepükből fakadóan, vagy éppen annak
ellenére, alkalmasak-e arra, hogy ezeknek az apáknak hangot és arcot adjanak?
Képesek lesznek-e saját vérségi genealógiájuk metaforizálásában, saját identitásuk
elbeszélésében egy nagyobb közösséget érintő, folyamatosan a hallgatás narratív
alakzataiba futó traumákat néven nevezni és elemezni? Mi köze van mindennek a
110
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19. században íródó nemzeti irodalomtörténethez? Lehetséges-e, hogy ezek a
szövegek, a fikciós és tudományos szövegek kritériumait felülírva, abból a
szempontból összeolvashatók, hogy egy halott, néma vagy nem létező apa arcának
megrajzolásával, és a saját eredet metaforizálásával, különböző módszerekkel, de
ugyanúgy a nemzeti közösség narratív identitásának megalkotására tesznek
kísérletet? És ha mindez igaz, lehetséges-e Toldy Ferenc Kazinczy-monográfiáját
egyfajta aparegényként olvasni?
3.6. A szellemi apa textuális megalkotása
A 19. században létrejövő nemzeti önazonosság homogén ideológiája jóval
időtállóbbnak feltételezte saját magát, mint amilyenné végül vált, mindazonáltal
kiváló instrumentumként szolgál a kortárs mentalitások és identitás-struktúrák
feltérképezéséhez.

Ezen

identitások

felfejtéséhez

nemcsak

a

genealógiai

metaforákat, hanem a nyomozás metaforáját is érdemes használni, és itt nemcsak
Dávidházi tudománytörténeti munkájára hivatkozhatunk, hanem általában az
irodalomtörténet-írás metafikciójára, amely maga is egy nyomozás metódusát
hozza játékba. A szövegek tudománnyá írt történetei mögött olyan szálak fejthetők
fel, amelyek nemcsak a szövegek történeti, textuális és esztétikai koncepciójára,
vagy a tudomány önelbeszélésésre és értékrendszerére, hanem arra is vonatkoznak,
aki az adott szöveget vagy szerzőt a többi felől olvassa, kritikát fogalmaz meg,
ítéletet mond, vagy normatív rendszert próbál teremteni. Az Egy nemzeti tudomány
születésének központi tézise és kérdése, hogy bírhat-e egy tudományos műfaj a
szépirodalomhoz hasonló funkciókkal, illetve lehet-e annyira performatív, hogy
létrehozza azt, amit állít? Van azonban főhőse is, méghozzá a maga is bonyolult
identitással rendelkező Toldy Ferenc, aki, bár részben már szülői ráhatásra is
azonosulni kívánt a magyarsággal, egészen kilenc-tíz éves koráig nem is tudott
magyarul, és ezt később többféle módon is (túl)kompenzálta. A tudománytörténet
így nemcsak a tudomány kialakulásának, hanem egy személyiség jellemrajzának
kibontásává válik (vö. nyomozás), mint ahogyan az irodalomtörténet-írás sem
pusztán normaképzés, hanem éppen annak vizsgálata, hogy mi alkalmas arra, hogy
előfeltevéssé váljon. Éppen emiatt nagyon nehéz elkerülni a pszichologizáló
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megközelítést, s ez az Egy nemzeti tudomány születésének sem sikerült minden
esetben. A kétnyelvűség, a kettős identitás Toldy esetében konkrét kulturális- és
nyelvcserével, sőt, névcserével járt, amely a kulturális átöltözés szinte tökéletes
végrehajtása. A kulturális átöltözés hiányát lehet majd észrevenni a Rom és
TündérVölgy apafigurájában és elbeszélőjében, és ugyanez az egyik katartikus
konfliktusa a következő fejezetben elemzendő Apám helyett című szövegnek,
amely a tematikus egyezésen, és az identitás, illetve a származás textuális
metaforizálásán túl, ellentmondásos szerkezete és kevert műfaja miatt alkalmas
lehet történetírás és fikció elemzési szempontjainak egybejátszására. Éppen ezért,
tűnjék első hallásra akármilyen profánnak a felvetés, egyáltalán nem lehetetlen a
Kazinczy

Ferenc

és

kora

című

irodalomtörténeti

monográfiát

egyfajta

aparegényként olvasni. Amennyiben abból indulunk ki, hogy az aparegény
alapvetően a kettős önéletrajz retorikai alakzatát valósítja meg, egyszerre
megrajzolva a megidézett apa és az ő protéziseként111 működő, egyben a kettőjük
történetét egyidőben író fiú arcát, úgy a saját származástörténetének vélt
paradoxonait a közösség elbeszélésének narratívájában feloldó, Kazinczy alakjában
szellemi apát kereső Toldy írása logikusan válik azzá. Az apa alakjának
keresésében, az apa történetének megalkotásában a saját eredettörténetét kereső,
majd azon keresztül a metaforizált (nemzeti-politikai) közösség történetét létrehozó
elbeszélő alakja ugyanúgy feltűnik ebben a munkában, mint a TündérVölgyben
vagy az Apám helyettben, s így összeolvasásuk akkor sem bizonyul
haszontalannak, ha műfajuk, keletkezés-és hatástörténetük vagy narratológiai
jellemzőik miatt az összevetés egyébként merésznek tűnhet. Sőt, mindez azt
bizonyíthatja, hogy az identitás nyelvi tapasztalatát létrehozó, annak médiumaként
működő szövegek az eltérő történeti és társadalmi kontextus ellenére egy adott
nyelvi közösség hagyománypozícióin belül hasonló mechanizmusok alapján
működnek. Az Egy nemzeti tudomány születése című kötet éppen ennek belátására
tesz

kísérletet,

finom

elemzéseken

keresztül

bemutatva

azt,

hogy

az

irodalomtörténet-írás atyjaként emlegetett Toldy maga milyen személyes
válságokon ment keresztül annak érdekében, hogy végül egy teljes identitásváltást
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végrehajtva alkossa meg azt a szerzői nevet és személyiséget, aki a biografikus
paradoxonokat legyőzve, saját magát retorizálva egyszerre válik az eredet
megalkotójává és elbeszélőjévé, és egy új narratív identitás eredetévé. Ehhez
azonban – meglepő hasonlóságot mutatva egyébként a TündérVölgy és az Apám
helyett jóval későbbi, posztmodern narrátoraival – először saját szellemi elődjét
kellett megtalálni, megalkotni, megölni majd feltámasztani.
Dávidházi monográfiájában maga is számos szöveghelyen hangsúlyozza
mindezt, a szellemi és vér szerinti apa szembeállítása ugyanúgy sok elemzésben
játszik jelentős szerepet, mint a szellemi apa megrajzolásának kényszere, vagy a
szellemi apa alakjával való leszámolás és szembenézés kérdése. Ezek egyben a
személyiségfejlődés, a szerzői hang megtalálásának állomásai is lesznek – felvetve
bűnbocsánat és utólagos jóvátétel kérdéseit is. A szellemi apa és a beavatás
problematikája nem először, de leghangsúlyosabban a harmadik, Őskeresés (Az
irodalomtörténeti eredetválasztás Oidipusz-drámája) című nagy fejezetben112kerül
elő. Ugyanitt jelenik meg több szöveghelyen hivatkozási pontként a kulturális
antropológia által a különféle beavatási, átlényegülési (rituális) szertartások
jelölésére használt rite of passage kifejezés is.113 Ez a fejezet azt vizsgálja, hogyan
lehet a szellemi apa elleni lázadás kiváltó oka egyfajta közvetett Oidipuszkomplexus, amelynek nyomán – ahogyan majd Kazinczy Toldyn keresztül – az apa
a fiú által válik híressé. Ismét némi meglepetésre okot adva, hangsúlyosan igaz ez a
TündérVölgy és az Apám helyett apa-alakjaira is. A fiatal Toldy esetében először
nem volt egyértelmű, hogy az irodalomba való beavatás szimbolikus figurája,
vagyis a szellemi apa Kazinczy Ferenc avagy Virág Benedek lesz. „[...] barátjával
fogadalmat tettek, hogy életüket a nemzeti irodalomnak áldozzák, s az agg papköltő
[ti. Virág Benedek – H.V.] ezután egy csókkal mintegy felszentelte őket.”114 Itt
kezdődik az a történet, melynek középpontjába az anyanyelv helyére lépő új
nyelvvel, és az apai név helyére lépő új névvel létrehozott, teljesen új identitás
kerül, hogy aztán saját elbeszélését másokén keresztül írja tovább. A nyelv-és
névcsere nemcsak szó szerint, hanem szimbolikusan is a személyiségfejlődés
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integratív belső folyamatának törését, és megkettőződését jelentette: a régi identitás
nyomai kizárólag az új személyiség által létrehozott történetekben, vagyis
különböző műfajú szövegekben érhetők tetten. A később megírt Kazinczymonográfia ebben az értelemben nemcsak a szellemi apa, hanem az egykori
identitás textuális emlékművévé is válik. A beavatás rituáléját hiába végezte el
Virág Benedek, Dávidházi amellett érvel, s joggal, hogy valódi szellemi elődnek
Kazinczy Ferenc volt tekinthető. Ennek eredménye az lett, hogy egyéni és
közösségi eredettörténet egybejátszásával Kazinczy nemcsak az egész akkori
magyar

irodalom

szellemi

atyjává,

hanem

Toldy

kiindulópontjává

és

megalkotójává is vált, az egyik ugyanis magyarázza a másikat. Dávidházi ezen
belátások alátámasztásához nemcsak az 1860-ban megjelent, roppant árulkodó
módon az Életrajzi emlék alcímet viselő Kazinczy-monográfia textuális, hanem az
1859. október 27-én, Kazinczy Ferenc születésének századik évfordulójára az
Akadémia szervezésében rendezett ünnepség rituális narratíváit is elemzi. Izgalmas
felvetés, hogy hiába lehet az országszerte zajló ünnepségek eseményeit pontosan
rekonstruálni, azt mégsem lehet meghatározni, hogy valójában miről is szólt
mindez. Az emlékünnepség műfaja magában hordozza az utólagosság, az
emlékezés, a kultuszképzés, az apoteózis és a kegyeletadás könnyen szakralizálható
gesztusait

és

folyamatait.

Az

emlékbeszéd,

annak

írásos

(kultúr-és

mnemotechnikai) rögzítése, majd a monográfia nemcsak textuális emlékműként,
hanem sírfeliratként is olvashatók. Ez magától értetődően hozza magával az
önéletrajz olvasásának retorikai alakzatát, a már idézett prosopopeiát, amelynek
lényege éppen a halott arc megrajzolásában, a névhez rendelt figura
megalkotásában, vizuális és akusztikus metaforák egymásra játszásában rejlik. Ha
az aparegény általánosságban a halott vagy néma apa maszkjának és arcának
megrajzolásaként és textuális emlékműként tételezhető, úgy egy ilyen típusú,
szakralizált, évfordulós emlékünnep kultikus és rituális emlékmű lehet, amelynek
nyomai viszont ugyanúgy textuálisak, ezzel magát az ünnepséget is bevonva a
szövegek sorozatába.
Bár a Toldy Ferenc javaslatára megvalósuló ünnep a szabadságharc
leveréséből, az autonómia-törekvések újabb meghiúsulásától még traumatizált, nem
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sokkal előtte megalkotott „nemzet” ünnepe is volt – Dávidházi Péter
megfogalmazásában: „a deáki passzív rezisztencia megannyi gesztusa”115 –, végső
soron ugyanaz történt, mint a monográfiában, illetve mint a jelen dolgozatban
elemzett szövegek jelentős részében. Vagyis a közösségi ünnep, a közösségi eredet
felfedezésének és megalkotásának eseményi álcájában valójában egy személyes
eredet megerősítése, és egy személyes bűn jóvátételének vágya mozgott. Dávidházi
amellett érvel, hogy a nem sokkal Kazinczy halála előtt lezajlott Pyrker-pör volt az
a Toldy által elkövetett, az „impietas” vallási allegóriájában értelmezett
„szimbolikus apagyilkosság”, amely élete végéig bűntudatot okozott neki, s
különféle

formákban

testet

öltő

jóvátételi

gesztusokra

és

aktusokra

kényszerítette. 116 „Ám az utolsó nyilvános és megrendítő összeütközés, a sors
dramaturgiája révén nem sokkal Kazinczy halála előtt, olyan fájdalmas csalódást
okozott a mesternek, hogy kapcsolatuk a hátralévő kis időre végleg elhidegült, a
túlélőben pedig a jóvátehetetlen vétek bűntudatát hagyta hátra.” 117 A beavatási
szertartások, illetve a szellemi apa alakjának és a szellemi eredet megtalálásának
folyamata közben, Kazinczyval folytatott levelezése során a fiatal Toldy többször
kérte jóval idősebb mentorát arra, hogy ne csak levélben, hanem személyes
találkozásuk alkalmával is tegezze őt. A ma már némileg jelentőségét vesztett,
illetve értelemszerűen mind formájában, mind szokásrendjében átalakult tegeződés
és magázódás rítusa a 19. század elején jóval formálisabb, rituálisabb és
szimbolikusabb, szabályai pedig értelemszerűen jóval kötöttebb voltak. A
megszólítás nyelvi módozatának változása – vagyis a magázódásról a tegeződésre
való váltás – az elfogadásnak és a sajáttá tételnek olyan gesztusa lett volna, amely a
fiatal Toldyt normatívan valóban családtagként, fiúként kapcsolta volna
Kazinczyhoz. „[...] a megszólítás mikéntjénél, sőt a szóbeli tegeződés egész
kiváltságánál kezdettől fogva fontosabb lehetett az ifjú számára az, amit első
olvasásra talán csak alkalmi szemléltető hasonlatnak vélhettünk volna: maga a
fiúvá fogadtatás.”118 Ez, utólag elemezve, olyan beszédaktus jellegű cselekedet lett
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volna, amely nyelvileg konstruálja meg a valakihez való tartozást, és a valakitől
való származást. A szellemi eredet ilyetén textualizálása nagyon finoman vezet át a
beszédaktustól a konstruált saját eredet, majd a halott apa szövegszerű
feltámasztásának és kiengesztelésének megírásába.
Az életrajzi monográfia megírása, illetve az emlékünnepség gondolatának
felvetése mellett van még egy fontos pont a Kazinczy és Toldy alkotta szellemi
apa-fiú kettős történetében, amely nemcsak a ritualitás, hanem a textualitás
szempontjából meghatározó, ez pedig maga az emlékbeszéd. Az emlékbeszéd
műfaja – az emlékünnepséghez hasonlóan – kegyeleti, kultikus, szakrális, rituális és
kanonikus. Ahogyan már korábban utaltam rá, Toldynak a Kazinczy-emlékünnepen
elmondott beszéde Dávidházi érvelése szerint nemcsak azt szövegszerűsítette
(amely a később kiadott monográfia alapgondolata is lesz), hogy Kazinczy
teremtette meg az akkori értelemben vett magyar irodalmat, hanem azt is, hogy a
beszélőt, az anyanyelvet és az apa nevét elhagyó, Franz Joseph Schedelből
immáron hivatalosan is Toldy Ferenc alakmásába lényegülő, bűnbocsánatért
esedező fiút is Kazinczy Ferenc hozta létre. A kettős, egyszerre földi és
transzcendens jellegű beszéd a gyónás aktusát is megidézi, hiszen a tékozló fiú, aki
a Pyrker-pör kapcsán szembe került mentorával, a gyónás és a vallomás révén
nemcsak bűnbocsánatot nyerhet, de az Eötvös Józseffel való, a szellemi
örökösségért folytatott harcból is győztesen kerülhet ki. Dávidházi elemzésében
azzal, hogy hangsúlyozza az irodalomtörténészi, akadémiai tevékenység mögött
húzódó, feltételezett lélektani okokat, mintegy nyomozati anyagként használva a
különféle hivatalos és nem hivatalos, személyes és nyilvánosságnak szánt
dokumentumokat, azt erősíti meg, hogy ezen szövegek minőségének retorikai
elemzése sokkal erőteljesebben írja fölül a műfaji és történeti konvenciókat, mint
ahogyan az első látásra tűnik. A halott apa végső kiengesztelése, egyben alakjának
végleges birtokba vétele azáltal következhet be, hogy a fiú megvallja azt a
legnagyobb bűnt, amelyet elkövetett ellene, és amely éppen emiatt immáron
erősebben köti őt a halotthoz, mint bárkit, aki alakját még megidézhetné.119 A
szemtanúság és a túlélőség hangsúlyozása, a szemtanúság esszenciális lényegével
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együtt járó pozíció kiemelése, annak a saját eredethez való kapcsolása szintén
összeolvasható a jóval későbbi szövegek elbeszélői magatartásával, különösen, ami
az Apám helyettet illeti. Ebben ugyanis az apa szemtanúsága a fiú textuális
emlékművében, az ő írásán keresztül nyer majd egyéni és közösségi értelmet. A
szemtanúság „morális imperatívusza” azt követelné, hogy ne csak önmagát, hanem
a közösséget is tájékoztassa mindarról, amit látott, hogy aztán a tanulságok
mindenki számára levonhatók legyenek. Itt fordított formában ugyanaz történik,
mint az egyéni és közösségi eredet összemosásakor. A gyónás és a szemtanúság
együttes játékba hozása mind az emlékbeszéd, mind a monográfia esetében a
vallomás kódjait is életre hívja. A vallomáson keresztül a szerző nemcsak
konstruálja a hatalmi beszédmódot, amellyel a saját, majd a nemzet narratív
identitását legitimálja, de egyúttal ugyanezen hatalmi beszédmód áldozatává is
válik. A biografikus megközelítés és az életrajzi monográfia műfajának történeti
elemzésekor, szerző és mű egymásra vonatkoztatásának szokása kapcsán Dávidházi
Michel Foucault Mi a szerző? című szövegére hivatkozik.120 A gyónás és vallomás
kapcsán mindezt talán nem haszontalan kiegészíteni azzal az elgondolással, amely
szerint a hatalmi diskurzus – legyen az éppen a kereszténység vagy a
nacionalizmus – a szubjektum egyéni identitását mintegy „hozzáragasztja” a
közösségihez, s végül saját maga számára is azon keresztül határozódik meg.
Foucault a társadalmi tevékenységeket a kontextus, az ideológia és az intézmények
szempontjából elemző szövege arra mutat rá, hogy a fogalomalkotásból létrejövő
kritikai gondolkodás végül önmagát is folyamatos ellenőrzés alatt tartja, vagyis, az
előzőekben leírtakhoz hasonló módon, egyszerre hozza létre és nyomja el saját
magát. Ezt nevezi Foucault „a hatalom és az szabadság intranzitivitása közti
agonizmusnak”121. A morálként kodifikált társadalmi gyakorlatok közé a nemzeti
narratíva megalkotása ugyanúgy becsúszhat, mint a halott apát kiengesztelni vágyó
tékozló fiú figuratív törekvései, aki mindehhez éppen a gyónás aktusának
jellegzetességeit is felhasználja. Foucault A szexualitás története első kötetében a
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gyónással, és úgy általában a pasztorális hatalommal kapcsolatban megjegyzi, hogy
a 17. századtól kezdve, a mindenkori hatalmi diskurzusok szempontjából azért van
kiemelt szerepe a különféle „diszkurzív rendőrségeknek”, mert az engedelmes
testeket azok illesztik bele a hasznossági rendszerbe.122 A vallomás és a gyónás
tehát kettős önfeladással járt, amelynek jutalma a hatalmi nyelv létrehozása, ára
pedig az annak való alárendeltség lett.
3.7. Az irodalomtörténet társadalomelméleti tétje
Ahogyan már az előzőekben is utaltam rá, a nyelv – a textuális identitáshoz
hasonlóan – a kulturális cseréknek, vagy azok hiányának egyik kulcskérdése. A
nyelvben létrejövő hatalmi és érzelmi viszonyok a 19. század óta azt a kérdést
implikálják, hogy vajon a nyelv és az azon keresztül létrejövő identitás öröklött,
kapott, tanult dolog, vagyis valami, ami szándékos, szándékolatlan, ösztönös,
végleges vagy esetleges? Időbeli, térbeli vagy személyes kiterjedése van, avagy
ezek

együttállásaival

jellemezhető?

Tér,

nyelv,

etnikum

és

identitás

egyneműsítésének gyakorlata, amelyre egy előző fejezetben is utaltunk, pontosan
ezt a kérdést egyszerűsíti le azáltal, hogy megfeleltethetővé teszi őket egymásnak.
Pedig – ahogyan Toldy példájából is látható – az egy területen belüli létezés
ugyanúgy létrehozhatja a saját és az idegen szembenállását, mintha különböző,
egymástól adott esetben földrajzilag távol eső területeken meglévő, de azonos
eredetű (metaforikusan) identitásokról lenne szó. A nemzet mint apa képzete ezért
viszonyul izgalmasan a nyelv mint anya, illetve a haza mint anyaföld kulturális
képzeteihez, sőt, megszilárdult metaforáihoz. A nyelv és a haza olyannyira női
metaforák, hogy a 19. században számos esetben fel is cserélődtek egymással,
mindeközben a genealógiai metaforák végpontja mindig egyfajta „atya” volt, amely
azonban sokkal inkább hordozta a fogalom transzcendens, isteni, mintsem
hétköznapi jelentését. A TündérVölgy elbeszélőjének kísérlete arra, hogy saját
magát a családjának, tágabban pedig a hazájának a történetén keresztül elbeszélje,
éppen azért hiúsul meg fejezetről fejezetre, mivel eredetmítosza nyelvi hiányokba,
narratív hallgatás-alakzatokba, vagyis állandó akadályokba ütközik. Hiába
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alkalmazza a szerzői nyelven keresztül a metaforizáció és szimbolizáció gesztusait,
az ő vérségi köteléke nem tud átvitt értelművé válni, közösségét nem tudja annyira
eltávolítani magától, hogy saját magát végül problémamentesen elhelyezhesse
benne. A nyelvben létrejövő, egyszerre textuális és rituális, vagyis szövegszerű és
antropológiai viszonyrendszerek ezért kínálják fel magukat a kettős értelmezésnek,
amely a történeti időt ugyanúgy kritikai kategóriaként kezeli, mint a
szövegszerűséget vagy a narratív identitást (és annak elbeszélhetőségét). A
Vörösmartyt a magyar poézis csúcsára helyező, őt gyakorlatilag a magyar nemzet
megváltójaként kanonizáló Toldy123 úgy tulajdonított teremtő, és történetiséget,
ezáltal pedig történelmet létrehozó funkciót Vörösmartynak, hogy azt nemcsak a
szövegeiben, hanem azok hatásaiban is nyomon követhetőnek vélte. Ezért fontos,
hogy az irodalmi szövegek és az identitás nyelvi tapasztalatának elemzése mellett,
ha mégoly hevenyészetten, de olyan antropológiai, etnográfiai, esetleg szociológiai
szempontokat is figyelembe vegyünk, amelyek azt a nézetet erősítik, mely szerint
az irodalmi szöveg olyan komplex entitás, amelynek nemcsak textuális, de
társadalmi kiterjedése is van, és így valódi médiumként tud működni. Ezen
elemzések

legfőbb

kérdésfelvetése

–

egyben

az

irodalomtudomány

társadalomelméleti tétje –, hogy az önéletrajzi olvasás különféle módozatai, illetve
a metaszövegek és a szépirodalmi szövegek összeolvashatóságának esetei hogyan
vesznek részt egyrészt az irodalomtörténeti kánon, másrészt az irodalmi
szövegekkel kölcsönhatásban lévő egyéni és közösségi identitás, illetve társadalmi
tudat formálásában. „Irodalomtörténet és társadalomtörténet kiaknázható, közös
lehetőségei megmutatkozhatnak azonban egy olyan tudományos műfaj létrejöttében
és differenciálódásában is, amely mindkét terület számára egyaránt fontos: ez pedig
nem más, mint az életrajz.”124 Ha abból indulunk ki, hogy a 19. század közepe előtt
az életrajz jóval kisebb szerepet kapott, és legfeljebb posztumusz összkiadások
elején, szócikk-szerűen volt jelen, de semmiképpen nem a mű viszonylatában, azt
értelmezve, akkor visszajutunk a relevancia kérdéséhez. Más megfogalmazásban,
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miért, és hogyan alakult ki az a kulturális és irodalomtörténeti hagyomány, amely a
biografikus

megközelítést

kizárólag

a

fiktívnek

tételezett

szépirodalom

elemzésének szempontjából tekinti fontosnak?125 A posztmodern műfaji kódok ezt
a megközelítést is ki tudják játszani, a szerző és az elbeszélő fogalmai mellett az
autentikusságot is megkérdőjelezve. Ezért lehetséges az Apám helyett és a
TündérVölgy elemzése kapcsán az önéletrajziságot a Toldyéhoz hasonló módon,
retorikai alakzatként kezelni, ahogyan a szöveg hitelességét igazolni, vagy éppen
lebontani hivatott paratextusokat is. Ahogyan Toldy saját korabeli naplóinak és
leveleinek részleteit a Kazinczy-monográfia hitelességét és valódiságát igazolandó,
intertextusként használja, úgy a TündérVölgy elbeszélőjének naplórészletei, vagy a
naplórészletekre történő hivatkozás éppen ezt a hagyományt forgatja ki. A szöveg
olvasóját pontosan az fogja elbizonytalanítani a szövegvilág eseményeinek
linearitásával, sőt, valódiságával kapcsolatban, amelynek inkább megerősítő és
hitelesítő gesztusnak kellene lennie. Ennek legerőteljesebb példája az elbeszélő
apjának halála és temetése, amely egyébként szervesen kapcsolódhat Toldy
emlékbeszédének és monográfiájának hatástörténetéhez. A halott apa eltemetése
egyben örökségének átvételével is járna, olyan lezártságot jelentene, amely a
szemtanúság, a túlélőség és az örökség további módozatait a fiú kezébe adja. A
szövegből azonban végül nem derül ki pontosan, hogy a fiú ott volt-e apja
halálakor, sőt, arról is ellentétes információkat ad, hogy egyáltalán a temetésére
eljutott-e. „1977 augusztus közepén halt meg az apám. Nem voltam ott, amikor
meghalt, mert nem voltam otthon.”126 Más szöveghelyen arról van szó, hogy mégis
átírták a repülőjegyét, sőt, az elbeszélő a temetés részleteiről úgy számol be, mint
aki átélte azt. „Ott voltam egyáltalán a temetésén? Felöltöztem és kimentem az 59es villamossal? Mégis átírták a repülőjegyet a szovjetek?”
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elbizonytalanítás azt eredményezi, hogy míg az élő apa alakját a hallgatás és az
elfojtás veszi körül, a halott apa arca sem rajzolódhat ki teljesen, hiszen örökségét
nem volt, aki átvegye.
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Ebből a szempontból a TündérVölgy, az Apám helyett, vagy a Kazinczy
Ferenc és kora elemzésekor nem lényeges, hogy az életrajzi szerző hogyan
alakította az eseményeket. Toldy Ferenc egészen odáig jutott, hogy a „hovatartozás
vérségi

kritériumait

szellemivé

metaforizáló

képviseleti

beszédmód

beidegződéseivel a közös birtokviszonyt kiterjeszti a kereszténység előtti ősmagyar
kultúra elsüllyedt termékeire és elfeledett mentalitásaira, nem zavartatva attól, hogy
nagyapja, Joseph Thalherr ősei akkoriban feltehetőleg a germán hitvilág és
népköltészet levegőjét szívták.” 128 Sokkal fontosabbnak tetszik az, hogy ezen
szövegek hogyan alakították és legitimálták szerzőik és elbeszélőik, illetve szellemi
és vér szerinti elődeik kettős önéletrajzát, mert úgy tűnik, hogy ezen keresztül
nagyobb közösségek narratív identitásának elbeszélésére is felhatalmazva érezték
magukat. Toldy azáltal, hogy Kazinczyt az európai normáktól leszakadó magyar
kultúra

megmentőjének

leszármazottjának

tekinti,

ábrázolja,

saját

voltaképpen

magát

saját

pedig

nemzetmentő

az

ő

szellemi

munkásságának

történelmi jelentőségét állítja, sőt, dokumentálja. A szellemi vagy vér szerinti apa
örökébe lépő fiú, az ő munkáját magára vállaló, saját és közössége nevében
nyilatkozó örökös nemcsak eredetét, hanem legitimációját is megírja, s mint ilyen,
végső soron saját szerepének jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint annak,
akinek nevében és örökségében nyilatkozik.
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4. „Nem zsidó zsidó, nem elbeszélő elbeszélő”: Apám helyett
4.1. Tudományos szépirodalom
A következő fejezetben – az előzőekben vázolt elméleti belátások alapján –
annak vizsgálatára teszek kísérletet, hogy a jelenlegi keretek között létrejöhet-e
olyan metairodalom, amely a szépirodalomhoz hasonló olvasatot kínál az egyéni és
közösségi identitás elbeszélésében, illetve az egyéni leszármazási történeten
keresztül egy nagyobb etnikai és politikai közösség képviseleti beszédmódjának
megvalósítására törekszik. Az alábbiakban elemzett, és Kukorelly Endre Rom
illetve TündérVölgy című regényeivel egymásra olvasott szöveg műfajában és
megítélésében számos kérdést vet fel, azonban a két fikciós történettel meglepő
párhuzamokat mutat, még akkor is, ha nézőpontja, hangneme és belátásai is mások.
2011-ben jelent meg György Péter műfaji és ideológiai vitákat egyaránt
kiváltó kötete, az Apám helyett. Legkésőbb a könyvet záró köszönetnyilvánításból
kiderül, hogy a könyv előzménye egy, az Élet és Irodalomban 2008. október 31-én
megjelent nekrológ129, amelyet a szerző saját apja, György Lajos halálakor írt. Az
Apám helyettben egy különös, ám a 20. század történelmi eseményeinek, ideológiai
és politikai rendszereinek tükrében nem érthetetlen sors feltárására, elemzésére,
megértésére és megírására tesz kísérletet a fiú, vagyis a továbbélő, a
folytonosságot képviselő utód. A címben nevesített metonímia már a bevezetőben
megszűnik pusztán retorikai alakzatként működni, hiszen kiderül, hogy a csere, bár
szimbolikus, ugyanakkor valóságos, szó szerint értendő is. „Ebben a szövegben,
amelyet az apám helyett írok, számos ponton kerültem vissza az évtizedeken át
ismétlődő problémához. Milyen erkölcsi feladatot ró valakire az, amit akarata
ellenére látott? Van-e kötelessége az akaratlan szemtanúnak, s ki mondhatja meg,
hogy e kötelessége miben is álljon?”130 Ez a figura felhívja a figyelmet krónikás és
szemtanú szerepköreinek különbözőségére is, amely az egész szöveg műfaji
megítélésének

szempontjából

kulcsfontosságú

lesz,

és

elemzésére egy későbbi szöveghelyen még kitérek.
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amelyek

részletes

A

budapesti

Eötvös

József

Gimnázium

katolikus

diákjából

munkaszolgálatra behívott zsidó, kommunista párttag, majd a zöldmozgalmakkal
szimpatizáló, konzervatív apa alakját nemcsak megidéző, hanem őt szó szerint a
szöveg első számú arcává, gyakorlatilag szerzőjévé emelő szöveg legfontosabb
állítása, hogy a gyorsan és radikálisan változó ideológiai és politikai konstrukciók a
hallgatásnak, a felejtésnek, a bűntudatnak és az elfojtásnak olyan sűrű rétegeit
helyezték egymásra, amely évtizedekig lehetetlenné tette több százezer, sőt millió
ember számára nemcsak az emlékezetpolitikai minimum, de a saját, integratív
identitás kialakítását is. Az Apám helyett tudós szerzőjéből átalakuló, saját
családtörténetével számot vető elbeszélője arra tesz kísérletet, hogy egy családi
genealógián keresztül feltárja egy nagyobb, nemzeti-politikai közösség kulturális
amnéziájának és emlékezetpolitikai csődjének okait. Összeolvasva ezt a különös
műfajú szöveget Kukorelly Endre eddigiekben elemzett regényeivel, a Rom
szövegvariánsaival és a TündérVölggyel, illusztrálhatja azt a tézist, miszerint egy
közösség

önelbeszélése,

illetve

bizonyos

narratívákon

keresztül

történő

legitimálása nem feltétlenül kötött műfaji határokhoz, illetve hogy ezen műfaji
határok maguk is irrelevánssá válhatnak, ha témájuk, még ha más nézőpontból is,
de hasonló. Ezen szövegek nem mindig kényelmes kérdéseket felvető tétje, hogy
megértsék és láthatóvá tegyék azokat az egymástól nem függetlenül létrejövő
nyelvi képződményeket, amelyek látszólag ellentmondanak egymásnak ellent,
miközben

ugyanazon

korszakok

családmesékbe,

személyes

emlékezet-és

felejtéstörténetekbe ágyazott, elbeszélhetetlen történetét tematizálják. „Amit az
ember el akar felejteni, mondta az anyám 2009 telén, arról nem beszél.” –
olvasható az Apám helyett fejezetében, majd néhány sorral később: „Mert a
reménytelenül akart felejtés ő maga volt, még ha erről sem vett tudomást.”131
Ugyanez a gondolat a TündérVölgyben és a Romban is megjelenik: „Ha nem
beszélek róla, majdnem nincs, néha egyáltalán nincs, se így, se úgy.”132
Mert a „reménytelenül akart felejtés” ő maga volt, még ha erről sem vett
tudomást. A krónikás, a szemtanú, a tanúságtétel, a nyomkeresés, a szembenézés és
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az örökség terhelt fogalmait előhívó szövegek nemcsak önéletrajzi elemekkel
átszőtt, ugyanakkor egy közösség identitását elbeszélő művek, hanem, ahogyan
már korábbi szöveghelyeken utaltam rá, a szó szoros értelmében vett textuális
emlékművek is, sőt: ellen-emlékművek, amelyeknek kiindulópontja az apa halála,
és amelyek így a felejtés ellenében, a halál alternatívájaként jönnek létre. Az apa
halála mindhárom szöveg esetében a közösségért vállalt önkéntelen áldozat
kulturális

képzetét

is

előhívhatja.

A

csend,

hallgatás

és

a

különféle

kihagyásalakzatok nemcsak fontos narratív formulává, hanem szimptómává, az
össztársadalmi trauma tüneteivé is válnak, amelynek a szövegek elbeszélői és az
általuk megidézett, ám teljesen soha meg nem talált apafigurák épp annyira
hordozói, mint amennyire alanyai és továbbadói. „Mintha máig sem értenénk, hogy
a bevallhatatlan tapasztalatok, a kimondhatatlan emlékek sorozata, rémítő halmaza
miféle jóvátehetetlen változásokat okozott a magyar lakosság mentalitásában,
identitáskeresésében. Hányféle hallgatás, némaság épült be a társadalom
mindennapjaiba s befolyásolta azokat az apróságokat, amelyek meghatározzák az
együttélés formáit.”133
A történeti és társadalmi traumák egymásutánisága emlékezet és felejtés
kettős működése szerint számolta fel a szembenézés lehetőségét ugyanúgy, mint a
különféle társadalmi csoportok, etnikai és politikai közösségek közti átjárás
lehetőségét. Ahogyan az számos irodalmi szöveg textuális, illetve a kortárs
közbeszéd társadalmi valóságából is kiderül, sokszor nemcsak az egymásra rakódó
traumákkal, hanem az őket utólagosan körülvevő hallgatással és elfojtással sem
sikerül szembenézni. Clifford Geertz Az ideológiai mint kulturális rendszer című,
az értelmező antropológia paradigmatikus szövegévé váló tanulmányában amellett
érvel, hogy az ideológia mint a pszichológiai és kulturális feszültségekre adott
válasz megkísérli érthetővé tenni a felfoghatatlan társadalmi helyzeteket: ezekre
pedig mind Kukorelly Endre, mind György Péter szövegeiben bőven van példa. Az
ideológiákban megjelenő metaforák lehetővé teszik a nyelv szemantikai
tartományának bővülését, így az ideológián belül összeütköző szó szerinti
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jelentések metaforizálódása új szimbolikus keretet hozhat létre.

134

Az új

szimbolikus keret adott esetben lehet az apák hallgatásalakzatainak feloldásával
járó új emlékezetpolitikai tudás létrehozása, vagy olyan emlékezetpolitikai
diskurzus kialakítása, amely különféle társadalmi problémák megoldásává válhat.
Hogy mindezidáig ez nem sikerült, az sokkal kevésbé a szövegek, mintsem inkább
az elhúzódó kulturális amnézia következménye. Az Apám helyett azt állítja, hogy a
múlt különféle konstrukciói és az emlékezet szubjektivitása nem teremt párbeszédet
azok között, akiknek sorsa, ha különböző oldalon is, de egyazon nemzetközösség
kötelékében mégis örökre összefonódott. Ez azért kiemelten fontos, mert a traumák
kibeszéletlenségéhez az is hozzájárul, hogy ezen konstrukciók egyéni és kollektív,
vagy politikailag erőltetett elgondolása sok esetben nem találkozik egymással.
A számos inter-és metatextust működtető, azokat egyszerre elemző és
újraértelmező esszékötet legfontosabb vendégszövege az apa bori naplója, amely
megidézi, felidézi és szövegszerűsíti, vagyis leírja a társadalomból való kitagadás
tapasztalatát. A napló és a levél műfajai kiemelt fontosságú, forrásértékkel bíró
dokumentumokká válnak a szövegben, nemcsak az önmegértés és a családtörténet,
de a közösségi identitás megértésének médiumaiként is működnek.
4.2. A létrejövő elbeszélő
A családregény műfaji kódjait megidéző, így szépirodalomként is olvasható
Apám helyett a Romhoz és a TündérVölgyhöz hasonlóan az identitás
elbeszélhetőségét, a felejtés és az emlékezet problémáját nyelvi kérdésként kezeli.
Mindeközben a szöveg tele van vizuális és optikai metaforákkal, sőt, egy ponton
saját magát mintegy visszamenőlegesen is képleírássá alakítva, két fontos
metatextusának különbözőségét illusztrálandó, a panorámakép és a dioráma
allegóriáit alkalmazza. A képi fordulat után, vizuális allegóriákat használva
továbbra is nyelvi problémák vetődnek fel, másként szólva, a láthatóságon
keresztül az elmondhatóság kérdései vetődnek föl. A Romhoz és a TündérVölgyhöz
hasonlóan az Apám helyett gyakran idéz fel fényképeket, ezzel azt erősítve, hogy a
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kép, a fénykép és a pillanatkép csupán a szöveg metaforáiként olvashatók. Az
egész szöveg egyik mottójaként választott idézet Marcel Proust Az eltűnt idő
nyomában című regényfolyamának utolsó, A megtalált idő című kötetéből a
következő: „...nem az én olvasóim lesznek, hanem önmaguk olvasói: mivel
könyvem csak olyasfajta nagyítóüveg lesz, amilyet a combray-i optikus adott
vásárlójának: könyvemmel a kezükbe adom az eszközt, amelyek önmagukban
olvashatnak.”135 Ez a fontos paratextus, mintegy tematikus összefoglalásként, az
önéletrajzi elbeszélés diskurzusának játékba hozása mellett, két dolgot jelez. Az
egyik, hogy a szöveg, és annak szerzője-elbeszélője önmaga genealógiáján
keresztül szűkebben az olvasó, tágabban pedig egy nagyobb és metaforikusabb
közösség képviseleti beszédmódját, identitásának textuális lenyomatát kívánja adni.
A másik pedig, hogy mindezt egy optikai eszköz leírásának sűrítésén, a
nagyítóüveg metaforáján keresztül teszi, amelynek szó szerinti fizikai funkciója
egyébként az, hogy olyan részleteket mutasson meg az egészből, amelyek felett az
emberi szem elsiklana. A korábbiakban emlegetett képi fordulat tehát már az
olvasás első pillanatától jelen van. A nagyítóüveg egyszerre fed fel korábban nem
látott részleteket, ugyanakkor az üveg által képzett fal miatt, saját protézisjellege136 miatt el is távolít a tárgytól, vagyis egy időben hozza közelebb és távolítja
el az önmagaság, az identitás textuális tapasztalatát. Ez a mottó az olvasás és az
értelmezés olyan irányát jelöli ki, amely nemcsak Az eltűnt idő nyomában jól ismert
toposzait működteti, annak a múlt feltárhatatlanságára, uralhatatlanságára,
eldönthetetlen önéletrajziságára való bonyolult történeti és kulturális utalások
ismeretének belátását jelenti, hanem azt is, hogy a vizuális metaforákon és
allegóriákon keresztül létrejövő tapasztalat továbbra is nyelvi kérdés marad. A
nagyítóüveg létrehozza a nem elbeszélőként induló, de a protézisen, az inter-és
metatextusokon és a kettős önéletrajzi narratíván keresztül a szöveg végére mégis
azzá váló elbeszélő ént, létrehozza ugyanakkor az olvasót is, aki az elbeszélő
135
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genealógiájának nyomkereséseken alapuló felfejtésének segítségével saját családi
és közösségi identitásának nyomait kapja vissza. Ahogyan az asszimilációs
identitás meghatározásaként számos szöveghelyen felbukkan – mind az apára,
mind a fiúra vonatkoztatva – a „nem zsidó zsidó” látszólag paradox meghatározása,
úgy az elbeszélő és az elbeszélt én viszonya is hasonló kizáró ellentéteket mozgat.
Végül mégis létrejön egy, a klasszikus narratológiai szabályai szerint könnyen
beazonosítható, ugyanakkor egyszerre családregényt és közösségi történetet író,
„nem elbeszélő elbeszélő”, aki a szöveg végére, visszamenőlegesen mégis azzá
válik. .Az eltűnt idő nyomában voltaképpen test, én, identitás és jelenlét illúzióhoz,
utánzáshoz, medialitáshoz és referencialitáshoz kapcsolódó problémáinak is alapját
jelenti.
Paul de Man Az olvasás allegóriái című kötetének harmadik fejezete az
Olvasás (Proust) címet viseli. De Man szövegelemzéseiben a nyelv egyfajta
folyamatos, nem-referenciális állandóként tételeződik, amely retorikai (figurális)
jellegű, és amelynek alapját az egymással dinamikus viszonyban lévő trópusok
határozzák meg. Az eltűnt időnyomában folyton elillan a jelentés, dinamikus
ellentéteket hozva ezzel létre, míg ezeknek az illanó jelentéseknek a textuális
elemzése maga is egy folytonosan töredezett szöveget modellál, ahol a befogadó
szerepét is destabilizálja annak zavara, hogy szinte eldönthetetlen, hány szűrőn
keresztül történik a befogadás aktusa. „Nem különbözne az À la recherche du
temps perdu olvasójának reakciójától sem, aki – Proust regényének közvetítésével
– az elbeszélői hangot egy őrá is kiterjedő igaz tudás terjesztőjének tekinti. A
»pillanat« és az »elbeszélés« kiegészítenék egymást és szimmetrikusak lennének,
egymás tükörképei, melyek torzítás nélkül felcserélhetőek volnának egymással.”137
Az elbeszélő és az elbeszélt én nemcsak egymás, hanem az apa figurálisan
konstruálódó alakjának is médiumaivá válnak, a meghosszabbított érzékszerven, a
nagyítóüveg protézisén keresztül, vagyis mindez összefoglalva azt jelenti –
ahogyan erre az előző fejezetben már tettem is egy utalást –, hogy a fiú válik az apa
protézisévé, kiterjesztésévé, egyben hordozójává is. A bevezető fejezet utolsó
bekezdése ezt a vállalt közvetítői szerepet, és Az eltűnt idő nyomában intertextusát,
137
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a saját és családi történet, az idő krónikásává válásának felelősségét erősíti meg.
„Ha az apámnak jogában állott a felejtés, az akaratlan emlékek folyamatos
áradatának magába zárását választania, s élete végéig a jövővel foglalkozva úgy
hinnie, hogy hátat kell és lehet fordítani a múltnak, nekem az a lehetőségem
maradt, hogy összekössem az eltűnt idők önmagukba záródó nyomait, tehát
újraírjam, ami mindkettőnkkel történt.”138
Nem csupán a mottóban megjelenő nagyítóüveg válik protézisként, az
érzékszerv meghosszabbításaként az ember és a látás kiterjesztésévé, hanem a
keret, a közeg és a képiség kapcsolatában az apa, az elbeszélő és az őket végül
nagyítóval szemlélő olvasó is egymás protézisévé, kiterjesztésévé, és cseréivé
válnak. Hasonló narratív eljárásnak lehetünk itt tanúi, mint amelyet Michel
Riffaterre elemez A fikció tudattalanja139 című, a szubtextusok működésmódját
vizsgáló tanulmányában, Marcel Proust regényfolyamának, Az eltűnt idő nyomában
Guermantes-ék című kötetének Egy este az operában című fejezete kapcsán.
Eszerint a földszinti, kevésbé előkelő helyen ülő nézők az előadásnál jóval nagyobb
érdeklődéssel figyelik a Guermantes hercegnő páholyaiban helyet foglaló
vendégeket, akiket különféle tengeri lényekként ábrázol az elbeszélő. Riffaterre
szerint mintha „egy akvárium-üveg” választaná el a két világot, amely a kizárás
retorikáját valósítja meg. Vizuális és verbális egymásra, és nem egymás ellen
játszása több szöveghelyen kiemelt jelentőséget kap, amelyek nyomán kiderül,
hogy az identitás elbeszélésekor, a felejtés és hallgatás uralta narratívák
megszólaltatása valóban olyan, radikálisan nyelvi probléma, amely a vizuális és
optikai metaforákat is uralja. A TündérVölgy néhány, narratív szervezőerővel is
bíró képleírásához hasonlóan az Apám helyettben ugyancsak szövegszervező erejű
lesz a fényképek szerepe, ahogyan vizuális kódjaik nyelvi átfordítása is. A
képleírás mellett pedig megjelennek a panorámakép és dioráma korábban is
említett allegóriái, amelynek nemcsak az identitás és az elbeszélés, hanem az
irodalmi szövegek medialitásának szempontjából is kiemelt jelentősége van.
138

GYÖRGY 2011, 15. (kiemelés – H.V.)
RIFFATERRE, Michel, A fikció tudattalanja. Ford. GÁCS Anna in THOMKA Beáta (szerk.)
Narratívák 2. Történet és fikció, Budapest, Kijárat, 1998, 94.
139

92

4.3. Az emlékezet vizuális és textuális metaforái
Fénykép, archívum és szöveg kapcsolata a TündérVölgy egyik fejezetének
elején is különös hangsúlyt kap. A kilenc, a számozás és a cím mellett különböző
évszámokkal,

és

az

évszámokhoz

tartozó

szavakkal

megjelölt

fejezet

strukturáltsága, az évszámok sorozatként és külön-külön is felrajzolható rendszere,
az évszámokhoz köthető fogalmak, s a fogalmak szövegbeli kifejtése olyan
szerkesztettségre

utal,

amely

ellent

mond

a

nyelvhasználat

látszólagos

fragmentáltságának, az inter-és metatextusok látszólag önkényes, ismétlődő
használatnak. Ahogyan már egy korábbi szöveghelyen elemeztem, az egymás mellé
helyezett évszámok a szövegből visszafejthetően általában egy fordulópontot vagy
jelentős eseményt idéznek meg, így önmagukban is egy archívum-sort hoznak létre.
A fejezetek minden esetben egy verssel indulnak, amelyek egyébként az eddigi
életművön belüli autoreferencialitást és transztextualitást igazolják, hiszen
többnyire Kukorelly egyéb köteteiben, A Memória-partban, vagy az Egy
gyógynövény-kertben is megjelennek. Az ötödik, Ez a bejárat csak neked című
fejezet kiemelt évszáma 1969, a hozzá tartozó szó pedig a „katona”. A fejezetet
nyitó vers Az nehéz súlyokat cipel címmel megtalálható az Én senkivel sem
üldögélek című kötetben is, amelynek egyébként tematikus jellemzője a pillanatnyi
állapot rögzítésének igénye, a fénykép-szerű szubjektivitás textualizálása. A vers
ekphrasziszként működik, a kép leírásában több narratívát működtetve egy
pillanatnyi pozícióból szubjektív tapasztalatok rögzítéséig jut el:
„Itt le vagyok fényképezve. Itt
lóg be a karom. Ezeket nem
tudom, kik voltak, pont az
Operettszínházból jönnek
kifelé, méghozzá a Marica
grófnőből. Az a sárga tömb,
Tizennyolc éve volt, épp el
fog kezdődni a nyár. És akkor
majd be kellett vonulni. Hát mit
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tegyek, ez látszik itt, hogy
mit lehet ilyenkor csinálni. Semmit,
mert semmit nem lehet. Biztos valami
dolgom volt arra, vagy csak ott
sétáltunk. Én, meg még kicsoda.
Ki volt az, és miért állított
oda, miért kellett ott állni?
Miért állok abban a képben?
Erős fény van. De miért álltam
ott. De mintha siettünk volna
mégis. Akkor ilyen Trabantok
futkároztak. Kicsit szélesebb
lettem, nem? És ez a hajam. Így
hátulról, így pedig elölről.”140
A vers megjeleníti a főszöveg tartalmi és elbeszélés-technikai jegyeit, ahogyan a
modalitás és az idősíkok váltakoztatásával egy tényekből építkező, a felépítés miatt
mégis erősen szubjektív, az idő-és tértapasztalatot egyszerre megsokszorozó és
elbizonytalanító, a referencialitást megbontó egységet hoz létre. A versforma
ellenére a mondatok prózai szövegként is egymás mellé olvashatóak, a grammatikai
jelölések többnyire a szemantikához, nem pedig a vers struktúrájához igazodnak.
Emiatt nem lehetetlen amellett érvelni, hogy a TündérVölgy szerkezetében is
rokonságot mutat a lírai életművel, amelynek bizonyos értelemben betetőzése. Az
Operettszínház és a Trabant szövegbeli felbukkanása a referencialitást erősíti, az
egyeztetési hibák és az asszociatív lánc viszont a visszatekintő, a képet az
emlékezet fikciójával felruházó elbeszélő személyes identitása felé mozdítja az
értelmezést. A fotóelméleti diskurzus jelentős része alapul a valóság és annak
reprezentációja szembeállításán. Beállított és véletlenszerű szembenállása egy
fényképen különösen élessé válik, ugyanis nem egyértelmű, hogy mennyiben látjuk
a „valóságot”, és mennyiben egy konstruált saját világot, amelyben az én tere
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egyenlő az én reprezentációjával vagy szimbolizációjával. Ennyiben egy duplán
mesterséges, egyszerre fikciós és egyszerre reprezentatív narratívával kell
számolni. A fénykép sajátos, sokat elemzett tulajdonságai a textuális világ részeivé
válnak, s ha elfogadjuk, hogy a TündérVölgy szerkesztettsége hasonló lehet a
fejezetek elején található versekéivel is, a szöveg maga egy családi és közösségi
képeket felvonultató szövegszerű archívumnak is tekinthető.
A TündérVölgyhöz hasonlóan az Apám helyett számos, a szó szoros
értelmében vett fényképleírást alkalmaz a múlt különféle rétegeinek, az emlékezet,
a visszaemlékezés, a szemtanúság fogalmainak felfejtéséhez. Ahogyan egy
szöveghelyen az elbeszélés saját magát is elárulja, illetve felfedi egy berlini
fotókiállítás kapcsán, a szöveg – és így benne a fényképek leírásai – maga is
pillanatfelvételeket készít. Olyan vizuális nyomokat ad, keres és fejt meg, amelyek
nem lettek volna minden korban elgondolhatók. A társadalomtörténet szerves
részét

képezi

a

technológia-és

médiatörténet,

hiszen

egy

korszak

elgondolhatóságát, az identitások alakulását, a test percepcióját, a szellemi és
fizikai én kontextusát meghatározza a szinkrón technológiai környezet. Barbara
Maria Stafford Devices of Wonder141 című, a médiumokat illetve a vizualitáshoz
köthető különféle berendezéseket használat- és társadalomtörténeti kontextusban
elemző szövege is alátámasztja, hogy a társadalmi valóságnak és benne az
(egy)énnek az elgondolhatóságát nagyban befolyásolja az a technológiai
összefüggésrendszer, amely az adott korra jellemző. Ez az egyébként (a késői)
Foucault-ra is visszavezethető gondolatmenet azt sugallja, hogy az identitás és az
értelmezés csak részben lehet önkényes, amennyiben minden esetben hatással van
rá a technológiai, médiatechnológiai, kultúrtörténeti és vizuális környezet,
amelyben konstruálódik. Ezt bizonyítja egy újabb összehasonlítási pont, amely
ugyancsak

Toldy

Ferenc

Kazinczy-monográfiájának

aparegényként

való

olvashatóságát támasztja alá, egyúttal azt is igazolja, hogy a médiatörténeti és
technológiai kontextus különbözősége ellenére a képleírás folyamata ebben az
esetben is fontos identitás-képző és szövegszervező erővel bír. Dávidházi Péter az
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Egy nemzeti tudomány születése harmadik fejezetének hetedik, Eredetmonda
monográfiában elbeszélve: narratív identitásképzés és kánonformálás a Kazinczymonográfiában című alfejezetében kitér arra, hogy Orlay Petrich Soma Kazinczy
Ferenc és Kisfaludy Károly első találkozása című,142 a centenáriumi ünnepségekre
készített olajfestményéhez143 Toldy Ferenc térbeli névjegyzéket szerkesztett.144 A
négyoldalas aprónyomtatvány azoknak a nevét tartalmazza – köztük természetesen
magáét Toldyét is –, akik akkor találkoztak Kazinczyval. A leírást saját, egykori
naplójegyzetével zárja, amely egy képleírás – egy hagyományos értelemben vett
ekphraszisz – esetében meglehetősen különös, inkább az „én”, mint a „másik”
textuális emlékművét megalkotó megoldás. A saját, mások számára értelemszerűen
nem hozzáférhető szöveg használata itt ugyancsak azt erősíti meg, hogy Kazinczyn
keresztül Toldy a hangsúlyt a festmény leírása közben is saját szellemi
leszármazására helyezte. A történet legérdekesebb – és elméleti szempontból is
leginkább figyelemre méltó – mozzanata, hogy Toldy hatalmi szóval, az Akadémia
titkáraként a képhez készült szöveget, immáron a leírás vizuális alapját jelentő kép
nélkül, s ezért a képhez írt névjegyzéket elhagyva, a centenáriumi albumba is
betette, Képmagyarázat címmel. Vagyis a képleírás önmaga szöveggé tételével,
kép nélkül, a vizuális kódok textuális átforgatásában jelent meg a kötetben,
ráadásul egy kettős hatalmi retorika eredményeként. Talán csak az utólagos
értelmezőnek tűnik szimbolikusnak, hogy a kép készültének apropóját jelentő
találkozás 1828. február 19-én történt, éppen abban az időszakban, amikor a
személyes találkozás előtt az ifjú Toldy Kazinczytól a személyes tegeződés
privilégiumát kéri, nem tudni pontosan, milyen végeredménnyel. A képleíráson
keresztüli önigazolás gesztusa éppen egy olyan képen keresztül történik, amelynek
keletkezésében a saját beavatásának, fiúvá fogadásának részleges kudarca is benne
rejlik.
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Az elmúlt évtizedek a kép és a vizualitás jegyében teltek. A
művészetelméletben ugyanúgy mint a hétköznapi életben és a populáris kultúrában
a kép nem pusztán elvesztette illusztratív funkcióját, de sok tekintetben a szöveg
fölé is emelkedett. „Husserl, Freud, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Derrida és
Castoriadis filozófiájában két lépés figyelhető meg: az első minden megismerés
alapvető nyelvfüggőségét hivatott bizonyítani, hogy így húzzák ki a metafizika és
az objektivizmus lába alól a talajt. […] A második lépésben a nyelv teherbírásának
vizsgálata annak meghaladásához vezet. A linguistic turn e szempontból
szükségszerűen az iconic turnbe torkollik.”145 A 20. században a fényképezés az
egyik legelterjedtebb médiatechnológiává vált. A leírásokat kiegészítő különféle
fényképek és dokumentumok – anyakönyvi kivonatok, behívó parancsok, elbocsátó
levelek – a fikció ellenében dolgoznak, mégis beépülnek a személyes történetek
kiszámíthatatlan

sodrásába.

Walter

Benjamin

a

műalkotás

technikai

sokszorosíthatóságáról szóló híres esszéjének egyik legfontosabb belátása, hogy a
kamera optikája azért jelent óriási fordulatot a látás kultúrtörténetében, mert olyan
látványokat képes létrehozni, amelyeket az emberi szem önmagában nem.146 Ezt a
gondolatot továbbszőve az is bizonyos, hogy a kép, amelyet a kamera objektívje
létrehoz, hiába sokszorosítható és alakítható, örökre beledermed készítése
pillanatába, az örökkévalóságig nyújtva azt. Ez a gondolat több szempontból is
fontossá válik, az Apám helyett képleírásait az emlékezet, a visszaemlékezés és a
textuális identitás szempontjából vizsgálva. A fénykép, hiába a végtelen számú
manipulációs lehetőség: bizonyíték. Befogadástörténeti közhely, hogy a fényképet
általában a valóság, nem pedig a fikció részeként tekintjük. Éppen ebben van az
ereje, hiszen láncolatokba illeszkedik. Olyan valóság-változat, amely tökéletes
archívumot hoz létre. A fénykép tehát nemcsak fizikailag, hanem ideológiailag is
meghatározott. Bár a fényképek számos fejezetben jelentős szövegszervező erővel
mind az egyéni, mind a családi, mind a közösségi identitás elbeszélésének kapcsán,
ebben az alfejezetben mégis két leírást emelnék ki a sok közül, majd pedig egy
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olyan vizuális allegóriát, amely saját esetlegességét elemzésnek álcázva hozza létre
a szöveg kettős, vizuális és nyelvi retorikájának lebontását.
„Ugyanakkor a kék selyemborítású fényképalbumába ragasztott, általa
készített képeken ezek az évek [ti. a második világháborút megelőző, illetve 1944ig tartó gimnáziumi évek – H.V.] a maradéktalan boldogság világának tűnnek. [...]
Egymás között vagyunk, fényképész és modellje között nem volt nagy a távolság.
[...] Egy osztálykirándulás képei Dobogókőn a Manréza előtt, az egyik
csoportképen maga az apám, magas, sovány fiatalember nyakkendőben, hátrafésült
hosszú hajjal. [...] Két kép apám legjobb barátjáról, Vámosról a napsütötte gangon
ugyanaznap. [...] A magyaros fényképezés stílusjegyeit magukon viselő képeken
nyoma sincs a háborúnak, de még annak sem, amit amúgy társadalomnak hívnánk.
[...] Egy balatoni ladikban a nagyapámmal, inas, fiatal, büszke test, az apám
mosolygó tekintettel néz a kamerába, amint evez Tihany felé.”147 A harmadik, A
túlélő (A két napló) című fejezetben nagyon fontos szerepet kapnak a fényképek,
különösen az idézett szövegrészben is olvasható kék selyemborítású fényképalbum,
amely az ifjúkori képeket őrzi. A fejezet címében a túlélő kifejezés egyrészt
értelemszerűen arra utal, hogy a múltban keletkező képek készítője végül túlélte a
képek készítése utáni időszakot. Másrészt azonban azt is hangsúlyozza, hogy a
képek szereplői közül többen nem: Vámos, a legjobb barát sem, akit 1944-ben SS
katonák végeztek ki, és aki azóta is a gangon áll, a fényképalbumban. A túlélő,
akinek a naplóiról szól a fejezet (és voltaképpen az egész kötet), akaratlanul
nemcsak az osztálykirándulás, hanem a múlt fényképésze is lett, egy olyan
pillanatnyi állapot rögzítője, amely a képek készülte után nem sokkal örökre eltűnt.
A metatextusként, ugyanakkor forrásként is olvasható naplók szövegszerűségével
szembekerül a fénykép vizualitása. A fejezetcímként is tematizált túlélőből
nemcsak szemtanú, hanem a szemtanúság textuális és vizuális elbeszélője is válik,
jóllehet ezt a szerepet nem vállalja magára. Az idézett részletben szereplő
fényképalbum a maga optikai metaforáival szövegszerűen hoz létre idilli világot,
amelynek nyomait ezek a pillanatképek őrzik, és amely, a „tündérvölgyhöz”
hasonlóan az elmúlás ellen jött létre. Ez a hely azonban nem működik, ahogyan a
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képek sem árulnak el semmit a szemtanúságról. Olyan archívumot hoz létre a
fényképalbum, amely egy, a történetiségből kiszakított időt jelenít meg, és amely
nem köthető társadalomhoz vagy identitáshoz. Az archívummal létrejövő
megfordított időtapasztalatnak nagyon fontos része az emlékezés mindenkori
jelenidejűsége. „Az foglalkoztatott, hogy melyik is volna az archívum sajátságos
pillanata, ha egyáltalán létezik ilyen, az archiváció pillanata stricto sensu. […]
Vajon nem arról a pillanatról van-e szó, midőn – azt követően, hogy a képernyőn
megjelent szavak betűi úgy lebegtek, mintha valamilyen folyadék felszínén
lebegtek volna – megnyomtam egy bizonyos billentyűt, hogy könyörtelenül és
tartósan rögzítsek, elmentsek (save) egy érintetlen szöveget, éspedig azért, hogy
biztonságba helyezzem a jeleket a törlés elől, menedéket és kárpótlást nyújtsak
számukra, elraktározzam és összegyűjtsem őket [...]”148 Az archívum, jóllehet sok
hasonló tulajdonsággal bírhat, nem emlékezés, hanem modell, az emlékezet
előállítója, csontváz csupán, amelyre könnyen történetiség vagyis fikció építhető
föl. A megőrzés kényszere nem más, mint az identitás-építés (tapasztalatának)
kényszere, egy elmondható történet létrehozásának vágya, és bár az idő eltűnik, és
a múlt fikciójává válik, de az archívumok mégis a megőrzés ígéretét jelentik. A
fényképalbumot archívumként tételezni azért becsapós, mert az archívum,
jellegénél fogva, a hallgatás helyévé válik, és hogy megszólaljon, nem akusztikus,
hanem vizuális rendszerbe illesztődik. „Az archívumok a hallgatás helyei. […]
Hogyan kommunikálható nyelv nélkül a hallgatás?”149 Az arkhé egyszerre jelent
kezdetet és szabályszerűséget is, az archívum fogalmában így egyszerre van
temporális és térbeli faktor is. Az archívumban egyszerre van hallgatás és hallgatás
általi beszéd, a benne megjelenő üres helyek, vagyis a benne lévő semmi, a
hallgatáshoz hasonlóan „egy távollét, amely nem egyszerűen a jelenlét variánsa,
bár a nyugati észlelés mint valami rontás ellen próbál kitérni e konfrontáció
elől.”150 Az archívum itt az emlékezet és emlékek megalkotásának (fikcionális)
aktusával kerül szembe, a hallgatás pedig a nyelvi meghatározottsággal. Az idézett
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szövegrész utolsó képleírása egy tipikus nyári helyzetet rögzít, családok
százezreinek fényképalbumában van hasonló, Balatonon készült fotó. A
csónakázás, az evezés gesztusa – különösen, hogy gyaníthatóan a leírt fénykép
szolgált a kötet borítótervéhez – nemcsak a nyár, a fiatalság, vagy az örökre
elveszett idill vizuális leképeződése, hanem egy másik, fontosabb aktust is
magában hord: a kép és az evezés örök jelen idejét. Nem fejti fel, és nem segít
megtalálni sem az identitás, sem a túlélés nyomait. Ez a csapda, amelyet a képek
állítanak, és ezért nem lehetnek valódi nyomai (vö. „nyoma sincs a háborúnak”151)
a szemtanúságnak, annak ellenére sem, hogy medialitásuk szempontjából
megfelelőek lennének, mert a traumát, a tapasztalatot és az emlékezetet a
diszkurzivitás különböző szintjei mentén lehet értelmezni. A tapasztalat nyelvi
élménnyé, az identitás pedig nyelvi tapasztalattá válik. Ehhez képest a trauma az
élmény lehetetlenségét jelenti, amelyhez nem lehet nyelvileg közelíteni, vagyis
képekkel jobban leírható.
Nagyon hasonló a helyzet a nagypapa munkaszolgálatból hazaküldött,
1940. augusztus 21-én készült csoportképeivel, amelyeken ő maga még egyenruhát
visel. „A kamerával szemközt a civil ruhás munkaszolgálatosok mintegy százan,
előttük, illetve oldalt összesen tizenhét fehér, tehát egy kicsit épp másként zsidó,
mind egyenruhában, köztük a nagyapám. [...] Mindkét képen bajtársiasságuk
szellemének megfelelően pózolva, egymás mellett állnak a kerethez tartozó és a
muszos katonatisztek. Mintha az nem lenne látható ezeken a képeken, ami
valójában történt.” 152 Az ötödik, Dísz tér, Wannsee, született gyilkosok című
fejezetben olvasható ez a leírás. A kontextust az 1939-1940 fordulóján jellemző
katonai és politikai döntések esszéisztikus elemzése jelenti, annak bemutatása,
hogyan tárgyalt az akkori katonai vezetés a zsidókérdésről. A képleírás,
pontosabban az ellen-leírás azt illusztrálja, hogy 1940-ben még maguk az
egyébként valóban antiszemita katonai elöljárók sem feltétlenül voltak tisztában
azzal, hogy a háború után „olyan, hogy zsidó, már nem létezik”. A
munkaszolgálatra behívott, az első világháborúban kitüntetéssel harcoló nagypapa
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identitásában az egyenruha viselése nagyobb szerepet játszott, mint az a tény, hogy
azokhoz képest,akik nem voltak zsidó származásúak, a megnevezésben is
máshogyan jött létre az ő státusza.
Reinhart Koselleck Az emlékezet diszkontinuitása153 című tanulmányában
arról értekezik, hogy az elsődleges tapasztalat lényege az, hogy töredezettsége
miatt soha nem közvetíthető, így az emlékek nem lehetnek folytonosak. A
folytonosság megteremtése a másodlagos tapasztalat, vagyis az emlékezetpolitika
és kulturális emlékezet feladata, amely jellegénél fogva ideológiákkal telített.
Azonban beláthatatlanul veszélyes, ha a pillanatnyi érdekek a megértés rovására
mennek, nem elemeznek, hanem ítéletet mondanak. Gyakorlatilag Koselleck
tapasztalat-fogalmára

reflektál

Gyáni

Gábor

Az elveszíthető múlt

című

tanulmánykötetének bevezető fejezetében: „A jelentésadással foglalkozó tudós
azonban nem ringathatja magát abban a kellemes illúzióban, hogy a múltbeli
valóság általa kigondolt értelme mindig és mindenben megfelel a múltbeli szereplő,
a történelmi ágens számára adott, tehát a múlt valamikori jelentésének.”154 Az a
megfogalmazás, mely szerint a képen éppen az nem látható, ami történik, a
visszatekintő, másodlagos tapasztalattal bíró elbeszélő kollektív és személyes
emlékezeten alapuló tudásából fakad. Egyfajta ellen-képleírást hoz létre, vagyis
kiemeli, hogy mindazt a látszólagos békét és idillt – noha az időből nincs úgy
kiszakítva, mint a balatoni és osztálykirándulós képek – mutató fényképek
fenyegető nyugodtsága mindazt nem jelezte előre, ami később megtörtént. Vagyis a
kép teljes leírása saját maga tagadásává, ellentétévé alakul át. Mindent, amit a
képen látunk, negatívba fordít át. A nyelv lesz alkalmas közeg arra, hogy a statikus
állóképet kibillentse saját hamis látványából, és megmutassa, hogy mindaz, ami a
képen látható, nemcsak eltörlődött, de soha nem is volt igaz, sőt, soha nem is
létezett. A fénykép a szöveghez hasonlóan tartós médium, gyakran túléli azt, akit
ábrázol. A szöveghez hasonlóan felfed és elrejt különböző struktúrákat, az optikai
illúziók éppen olyan könnyen jönnek létre, mint amennyire egy kép lehet az
emlékezet adekvát médiuma. Ebben az esetben a munkaszolgálatosokat ábrázoló
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fénykép nem emlékmű, vagy az emlékezet vizuális hordozója, hanem saját állításait
leplezve olyan hamisítvánnyá válik, amelynek soha nem volt eredetije. A szöveg a
nyelven keresztül helyezi vissza a láthatóság rendjébe azt, amit a kép nem tud
ábrázolni, így válva saját maga tanúságtevőjévé,egy optikai médiumon keresztül,
de textuális igazságszolgáltatásként. „Hosszú évtizedeken át némán vártak a kézzel
írt mondatok, az emlékezetben elmentett hangok, míg végül össze nem találkoztak
egy újabb papíron, végül egymás mellé kerülnek itt, ebben a könyvben.”155 Az
emlékezet és a visszaemlékezés másodlagos tapasztalata nyelvi tapasztalattá válik,
miközben maguk az emlékek különféle médiumokban, vizuális és akusztikus
metaforákban találhatók meg.
A kötet fejezetében a már említett elemzett szövegek, illetve metatextusok
közül kettőt, Ottlik Géza Iskola a határon, illetve Nádas Péter Párhuzamos
történetek című regényeit hasonlítja össze. Miközben arra a megállapításra jut,
hogy míg Ottlik hősei – az 1959-ben megjelent regény elbeszélésének minden
súlyos történeti idejében – a hatalomtól függetlenül próbáltak élni, és ez abban is
megmutatkozott, ahogyan fizikai valójuk, anatómiájuk és szerelmeik testi
vonatkozásai nem kerültek szóba, Nádas hőseinél éppen ennek az ellenkezője
történik. A Párhuzamos történetek első, A néma tartomány című kötetének ötödik
fejezetének (Mindenki a maga sötétjében) szereplőivel kapcsolatban az Apám
helyett szerzője amellett érvel, hogy anatómiai leírásuk, testiségük arra is hatással
van, ahogyan őket a szövegbeli sorsfordító történelmi események érintik. E
különbség szemléltetésére választ két eminensen vizuális, allegóriává váló
metaforát, a panorámakép és a dioráma modelljeit. Mindkét esetben azt is fontos
kiemelni, hogy régen letűnt, noha médiatörténeti szempontból nagyon jelentős
eszközökről, illetve médiumokról van szó. Hatástörténeti szempontból az sem
érdektelen, hogy a mai tömegmédia előzményeiként a 19. században a
panorámakép és a dioráma elsősorban szórakoztató funkcióval bírtak. „Egy, a
vizuális gépezetekkel kapcsolatos hasonlatot használnék ennek a radikális
különbségnek

az

érzékeltetésére.

Ottlik

tárgyilagos,

pontos

vedutát,

panorámafényképet készített, számtalan ritka finom utalással, láthatóvá tett,
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egybeszőtt szálakkal, szemünk előtt a korszak egészével, amelyből felismerhetjük a
szereplők közti viszonyokat, helyüket a társadalomban. Nádas hőseit viszont
mintha egy dioráma üvege mögött látnánk, egy rajtunk kívül álló, tőlünk független
térben tehát. A néző és a tárgy elzártak egymástól, viszonyuk kiszolgáltatottsággal,
folyamatosan átalakuló konstrukciók figyelembevételével teli. [...] A dioráma
előterében mindig egy háromdimenziós főszereplő látható. [...] A dioráma elődje az
élőkép volt, amelynek hatása jó esetben ugyancsak hosszú évekig elkísérte a
látogatókat. A háromdimenziós figurákat mindig perspektivikus csalással
megteremtett, festett tér veszi körül. A lényeg a kétféle élmény, a tárgy és a
kétdimenziós panorámafestménybe való átmenet, tehát a csalás érzékelhetetlenné
tételében áll.”156
A két szöveg két, különböző elven működő vizuális gépezethez való
hasonlítása bonyolult textuális helyzetet hoz létre. A vizuális metaforák valódi
lényege ugyanis nem a nyelv képszerűsítése, avagy a kép szövegszerűsítése, hanem
a két szövegnek a valóság, az illúzió, a csalás és a kulturális emlékezet fogalmaihoz
való viszonya, illetve a láthatóság és elmondhatóság kategóriáinak egy másik képi
metaforával való érzékeltetése. Ez a két mediális metafora legjobb esetben is
esetleges, rosszabb esetben pedig leegyszerűsítő, kiragadott és önkényes, ellenben
azért fontos megvizsgálni őket, mert nem a két elemzett regény, hanem az őket
elvileg elemző szöveg önmegértéséhez visz közelebb. A különféle érzékszerveket
összekeverő, a néma soroknak hangot, az elfeledett hangoknak pedig láthatóságot
adó emlékezet a szövegen keresztül jön létre, és hozza létre azt az archívumot és
emlékművet, amelynek keretein belül ezek a minőségek egy hálózat elemeit
alkotva létezhetnek. Mindehhez hívja segítségül a szerző-elbeszélő a bemutatott
korszakban keletkezett, vagy a korszakról szóló különféle művészeti alkotásokat,
ez esetben két meghatározó regényt. A regények egyáltalán nem tudományos, és
valóban leegyszerűsítő elemzése segítséget nyújt a korszak megértéséhez, a
használt vizuális allegóriák pedig segítséget nyújtanak a két szöveg valósághoz,
fikcióhoz és emlékezethez való viszonyának megértésében. Ezzel a kettős
átkötéssel a szöveg saját magát teszi meg az emlékezet hordozójává, amely
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egyrészt az emlékezés, másrészt az annak megértéséhez használt különféle
médiumokat egyesíti magában, az emlékezet textuális modelljévé válva. Ez a
textuális modell összeolvasható a dioráma jóval hosszabb leírásával. Kiderül, hogy
nem, legalábbis nem csak Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének
első kötete, és nem is az Apám helyett, ami különféle dimenziókat és minőségeket
egymásra csúsztatva, diorámaként teremti meg a valóság illúzióját. Maga az
emlékezet az, ami terhelt fogalmiságával, a fikció, a valóság és az archívum
elsődleges jelentéseit is magába foglaló kiterjesztéseivel, válik diorámává,
amelynek nézője meginog a bizonytalanságtól, mert nem tudja, mikor lát valóságot
és mikor annak mását, vagyis csalást. A fényképek, a vizuális gépezetek, az
irodalmi szövegek, a naplók, levelek, és mindezek közös szövegbe való átírása az
emlékezésnek olyan folyamatát hozzák létre, amely szükségszerűen nem tud
kilépni az illúzió és a fikció tereiből, mert a személyes és közösségi identitás
elbeszélése során túl sok különféle forrást és médiumot kell kezelnie. Ahogyan
Nádas Péter szóban forgó regénye, majd maga a szöveg, amely elemzi, végül pedig
az emlékezés is diorámává, a valóság és a képzelet határán álló vizuális szerkezet
nyelvi alkotmányává kezd válni, az olvasó saját identitása, emlékezéshez való
viszonya képződik meg, majd íródik újra más története, más hangja, más
megrajzolt arca által. A személyes emlékezet történeti és jelen idő kijátszásával így
alkotja meg a kollektív emlékezet tudásblokkjait, vagyis a személyes identitás
keresése közösségi modellekre is ajánlatot tesz.
4.4. Elfúló szavak
Az elbeszélőnek ahhoz, hogy végrehajtsa azt, amire vállalkozott – hogy
apja sorsának elemzésével egy közösségi emlékezetpolitikai tudás kialakítására
tegyen ajánlatot, és a szöveg végére saját és közössége identitásának is
elbeszélőjévé váljon – ki kell szabadulnia a nyelv, különösen pedig az anyanyelv
fogságából. Ez azonban nem sikerülhet maradéktalanul. Ehhez kulcsfontosságú a
majdnem andektoda-szerűen beiktatott New York-i epizód, amely a nyelvben való
létezés kizárólagosságát, illetve a „második generációs holokauszttúlélő”
kifejezésben a megnevezés, a megnevezésben való létrejövés nagyon is komoly
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problémáját írja le: „Nehéz dolog egy idegen nyelvben otthonosnak látnunk saját,
legtitkosabb önmagunk. [...] Szóval ezt jelenti Wittgenstein mondata. Nyelvem
határai, a világom határai. [...] Kimentem a világunkból, át egy másik kontinensre,
ott megtapasztaltam, hogy az anyanyelvem nem véd meg többé attól, hogy
önmagamról gondolkozzak, s így aztán végül magyarul kell átlátnom a dolgot,
hogy majd angolul se kelljen dadognom többé.”157
A dadogás, amely, ha az ismétléseket anaforikusan olvassuk, az egész
eddigi,

diszkurzívan

létrejövő,

ideológiákat,

kulturális

stratégiákat

és

tudásblokkokat mozgató szöveg sajátossága lehet, hasonlóvá válik az elemzett
Kukorelly-szövegekben

jelentkező

csonkolt

nyelvhasználathoz,

amennyiben

mindkettő a történethez való hozzáférés akadályát jelenti. Nem érdektelen ezt a
jelenséget összevetni azzal az elképzeléssel, mely szerint a trauma a történelem
folytonosságát megtörő, irracionális esemény. Ezzel ugyanis az a probléma, hogy
pont ez akadályozza feldolgozását, hiszen azáltal, hogy a trauma irracionálisként
legitimálódik, a történelmen kívülre kerül. A beszédhiba egyrészt a kommunikáció
zavarára, nem kielégítő minőségére, másrészt önmaga szubtextusaként Sarah
Kofman negyedik fejezetben hivatkozott Paroles suffoqeés (Elfúló szavak) című,
egyébiránt az apja emlékének ajánlott szövegére is utal a beszédképtelenség
metaforájában. Ezen részlet alapján újfent világossá válik, hogy az Apám helyett
szövegvilágában hiába meghatározók a vizuális elemek, ha közben azok az
egymásra rakódó, egymásból építkező szövegek bonyolult hipertextuális hálójának
illusztrálására, illetve metaforizálására szolgálnak. Ezek alapján tehát a bevezető
fejezet – amelynek címe, A lehetetlen történet eleve az elbeszélhetetlenséget
tematizálja – ugyanazon reprezentációs lánc eleme lesz, mint A szemtanú című,
Sarah Kofman említett könyvét elemző negyedik, illetve az egyébként is
kulcsfontosságú, Dísz tér, Wannsee, született gyilkosok című ötödik fejezet, amely
az idegen nyelv fogságában saját „elfúló szavaival” küzdő elbeszélőt írja le. A
temporális és lokális identitások megjelenése nemcsak az önelbeszélés és az apa
alakjának megidézésének szempontjából fontos, hanem azon utalásrendszerek,
szövegek és helyek, mindösszességében pedig kronotoposzok miatt is, amelyek
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behálózzák a szöveget, át- és újraírva egymást. A szövegszerűen egymásra
olvasható kulturális alkotások – a már felsoroltak mellett például – az Iskola a
határon, az Egy szerelem három éjszakája, a Megáll az idő, Petri György
Magyarázatok M. számára című kötete vagy a Párhuzamos történetek előreviszik a
szöveget és hozzáadnak az értelmezéshez, ahogyan a helyszínek: Budapest, Berlin,
New York, Surány, és mindenekelőtt Bor is. Az elemzett, és közben metatextussá
váló szövegek nemcsak a történet és az abban megjelenő identitáspolitikai
műveletek, hanem a korszak megértésének is kulcsművei. Ha valaki végignézi a
fel-

és

megidézett

alkotásokat,

az

államszocializmus

korát

tematizáló,

paradigmatikus sormintát találhat. A műfaji kódok csapdája ezen művek
értelmezésekor is megjelenik, hiszen ha családregényként, önéletrajzi regényként,
de recepcióesztétikailag mindenképpen inkább szépirodalmi műként olvassuk az
Apám helyettet, úgy a felsorolt kulturális alkotások valódi inter- és metatextusok,
azonban ha a kötetet történeti-tudományos esszégyűjteménynek tekintjük, akkor
ezen alkotásokat nem saját értelmezéséhez rendeli, hanem maga is csupán
bemutatja, elemzi és kritizálja azokat. Ahogyan a mottóban előrevetített figurális
játék esetében, az interkulturális és -textuális utalások kapcsán sincs egyféle és
megnyugtató válasz. A szöveg inkább mindkét megoldást és értelmezési tartományt
játékba hozza. Sokkal bonyolultabb hálózatot alkotnak az emlékezetpolitikai,
történettudományi, irodalomtörténeti narratívák, rutinok és hagyománypozíciók,
mintsem egyértelműen kijelenthető volna szövegbeli funkciójuk. A bori és laznicai
munkaszolgálat önmagában a magyar kulturális tudás egyik csomópontja, hiszen
ugyanitt volt munkaszolgálatos, és innen nem jutott haza Radnóti Miklós, akit aztán
nemcsak az irodalomtörténet, hanem a kulturális emlékezet is a legfontosabbak
között kanonizált. Többször említődik az Egy szerelem három éjszakája című zenés
darab, amelynek ősbemutatója 1961-ben volt a Petőfi Színházban, és amelyből
aztán 1967-ben filmet is forgattak. A forgatókönyvet Hubay Miklóssal közösen az
Apám helyettben is több szöveghelyen megjelenő Vas István írta. Számosan
érvelnek amellett, hogy ez a különös zenés darab (majd az ebből készült film) a
főszereplő költő, Bálint figurájában valójában Radnóti Miklósnak állít emléket. A
darab azonban mégsem emiatt, hanem a kiismerhetetlen utalásrendszere miatt
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került a könyvbe, amely a Kádár-rendszer fénykorában, az 1960-as években olyan
allúziókat és kulturális identitásokat jelenített meg, amelyeket, ahogyan akkor úgy
tűnt, már másfél évtizede elfelejtettek. „A Don-kanyarban eltűnt katonák
leszármazottai

ugyanúgy

magukénak

érezhették

a

történetet,

mint

a

munkaszolgálatosok túlélő rokonai, a baloldali közegben otthonosan mozgók, mint
a Kádár-rendszer bensőséges közegén kívül állók és élők.”158
Ironikus módon mind a fikciós Rom és TündérVölgy, mind az esszékötet
műfajú Apám helyett hasonló problémákat jelenít meg, és központi helyen
foglalkozik a Kádár-rendszer fénykorával, legfőképpen pedig az 1960-as évekkel.
A kultúra szövegszerűségét mutatja az is, hogy az Apám helyett fontos
interkulturális utalásaként van jelen Gothár Péter Megáll az idő című kultuszfilmje.
A könyv második fejezete a Kádár-rendszer hallgatásra, felejtésre és társadalmi
amnéziára épülő „fausti” alkuját mutatja be – ez egyébként az egész kötet
leginkább tudományos retorikával bíró társadalomtörténeti elemzése – amelyhez
kapcsolódóan az 1957. május 1-jén felvonuló százezrek diktatúrával kötött
paktumát a Megáll az idő legendás, a végül nem disszidáló anya által ítéletszerűen
kimondott mondathoz hasonlítja: „Jó, hát akkor itt fogunk élni.”159 A beletörődés, a
közöny, a lemondás, ugyanakkor a folyamatos jelen idő megképződésének mondata
ez, a mindenről és semmiről való tudás elveszítése, amely a Rom és a TündérVölgy
elbeszélőjének szülei esetében is megjelenik. Egy korábbi szöveghelyen már
elemeztem, azonban most kénytelen vagyok visszautalni a TündérVölgy egyik
visszatérő és ismétlődő epizódjához, az 1956-os forradalom leverését követő
disszidálás tervéhez, majd annak meghiúsulásához. Az Apám helyett szerzőjének és
elbeszélőjének apjához hasonlóan a Megáll az idő anya szereplője és a
TündérVölgy elbeszélőjének apja is a maradást választotta, abban az országban,
amelyben többé már nem lehetett otthon. Azonban, míg az Apám helyett
apafigurája a Kádár-rendszer radikális felejtésre, elhallgatásra és a bűntudat
eltussolására épülő világában pont azt találta meg, amire saját múltjának
elfelejtésére is szüksége volt, a Megáll az idő és a TündérVölgy szereplői számára
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végérvényesen bezárult az addig ismert világok kapuja. Egy, az önazonosság
hiányát újra és újrateremtő világban kényszerültek élni, sok esetben pedig
vegetálni.160 Ugyanígy a korszak irodalompolitikája és szépirodalma is mindkét
szöveg esetében szervező erővel bír, kontextust teremt, illetve elemzési
szempontokat vet föl.
4.5. 666 – A hatvanas évek irodalmi nyilvánossága
Az Apám helyett tudományos retorikát alkalmazó, elemző részeiben a
második világháború és a 20. század emblematikus történeti eseményei mellett
kiemelt szerep jut különféle művészeti alkotások, irodalmi szövegek értelmező
bemutatásának. Ahogyan a szöveg egyéb regiszterei, az elemző fejezetek is
gyakran mozgatják a személyes emlékezet narratíváit, illetve működtetik a
családregény műfaji kódjait, ezért a tudományos és személyes vetület elválasztása
nem mindig egyszerű. Az olvasó számos helyen kaphat keresztmetszetet az 1960-as
és 1970-es évek meghatározó alkotóiról, filmekről, színdarabokról, képzőművészeti
alkotásokról, és az irodalmi nyilvánosság bizonyos szereplőiről, illetve, ahogyan az
előzőekben már írtam róla, mindemellett pedig origóként jelöl ki két kanonikus
csúcsszöveget, Ottlik Géza 1959-ben megjelent Iskola a határon című regényét,
illetve Nádas Péter jóval későbbi regényfolyamát, a Párhuzamos történeteket
(különösen kiemelve annak első kötetét). A legtöbb művészeti alkotás a kilencedik,
Az emberiség nevében című fejezetben jelenik meg egymás mellé, illetve
egymáshoz rendelve. Azonban itt sem az elemzés, hanem a példázat lesz a
legfontosabb szervezőerő, az otthonosság és az otthontalanság fogalmainak
ütköztetésén keresztül, amelyből végül létrejön – a nem zsidó zsidó és a nem
elbeszélő elbeszélő mintájára – maga a kontextus, a rendszer alkotta otthonos
otthontalanság. Aki sehol nincs otthon, az mindenhol otthon van – így a tézis, az
otthonos otthontalanság leírása. Az egyik oldalon az apa által olyannyira kedvelt, a
folytonos jelen időt applikáló, semmiféle (hely)specifikus identitást nem igénylő
160

Szintén szállóigévé vált a Megáll az idő azon jelenete, amikor a börtönből frissen kiszabadult
egykori 1956-os harcostárstól, Bodor Lászlótól (Őze Lajos) az anya, Éva (Kakassy Ági)
megkérdezi: „Bent mi volt?” – tudniillik a börtönben, mire az visszakérdez: „Miért, kint mi volt?”
ld. BEREMÉNYI Géza-GOTHÁR Péter, Megáll az idő, 1981.
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absztrakt univerzalizmus áll, a másikon pedig a Heimat, vagyis az otthonosság
társadalomelméleti fogalma. Az irodalmi szövegek, azok szerzői, vagy a bemutatott
mozgóképes és képzőművészeti alkotások annak alapján kategorizálhatók, hogy
melyik véglet képviseleti beszédmódját látják el. Az otthontalan, absztrakt
univerzalizmusét, avagy a Heimatnak az otthonosság közös érzetét előhívó
képzetét, amelynek fontos eleme Jean Amérynek az Apám helyettben többször
hivatkozott esszéjében is kifejtett biztonság.161 A Heimat lokálisan és temporálisan
is különbözik az anyaföld jelentette haza fogalmától. Jóval kevésbé szakralizálható,
kevésbé befolyásolja a történetiség, illetve a közösségi narratívák alakulása. A
Heimat működésmódja retorikailag az anekdotáét idézi, amelynek megértése
szintén annak függvénye, hogy befogadója mennyire biztosan áll benne a közösség
hétköznapi szokásrendszerében. „Hiszen a politikai-antropológiai doktrína szerint
az otthon, a Heimat, tehát a lokalitással, az ismerős kulturális térrel való feltétel
nélküli azonosság, az elfogadás mitikus idillje akkor és csak akkor válhat
progresszívvé, ha az emberi nemmel egy ritmusban, annak sorsára reflektálva
valósul meg.”162 A két fogalom, illetve két irányzat illusztrálására szolgálnak tehát
a műalkotások ebben a viszonylag rövid fejezetben, mégis betekintést nyújtanak a
korszak hatalmi-művészeti diskurzusába. Az irodalmi szövegek elemzése
korántsem irodalomtudományos vagy irodalomtörténeti jellegű, sokkal inkább
illusztratív funkciót ellátó, benyomás-szerű leírások. Mintha a képleírás ismétlődne
meg, ezúttal azonban kiforgatva, vagyis mintha a képi fordulat felől értelmezve,
annak ellentétes műveleteként ezúttal nem a kép válik illusztratívvá a szöveghez
képest, hanem különféle szövegek válnak mintegy képpé, illusztrációvá azért, hogy
létrehozzák az emlékezet vizuális gépezetét, a korábban bemutatott diorámát.
Ebből a szempontból kifejezetten hasonló, az „ismerős kulturális tér” és az
otthontalan otthonosság feltérképezésére tesz kísérletet Kukorelly Endre Rom – A
komonizmus története című regényének már egy korábbi szöveghelyen is idézett,
(666) című fejezete. A szépirodalmi mű ugyanolyan benyomás-szerűen, az
elbeszélés

szolgálatába

állítva,

a

161

narratív

identitás

megképzésének
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segédeszközeként, sőt, időnként önkényesen használja az 1960-as évek irodalmát,
egészen pontosan az Új Írás és a Kortárs című folyóiratok 1966. júniusi, vagyis
66/6-os számait. A kiválasztott év és hónap, illetve a fejezetcím kapcsán fontos
megjegyezni, hogy a 666 szám a gonosz közismert szimbóluma is. Mára a
számmisztikán és ezotérián alapuló populáris diskurzus elsősorban a különféle
sátánista allúziók miatt ismeri a 666 jelentését, amelynek eredete egyébként az
Újszövetség utolsó könyvében található. A Jelenések könyve 13. verse így ír a
Báránnyal szembeni Antikrisztus uralmát elhozó vadállatról: „Hatalmat kapott arra
is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és
megölje azokat, akik nem imádják. Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsineknagynak, szegénynek-gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját
és homlokát, s hogy senkise adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét:
nevét vagy nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van esze, számítsa ki a
vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.”163 A szöveg terében tehát
az államszocializmus, illetve maga a Szovjetunió is a mindenkit megjelölő sátánnal
azonosítódik, s ez az egyébként nem túl bonyolult metafora összecseng a Rom azon
tételével, mely szerint mindenki, aki akkoriban élt, legitimálta a rendszert azáltal,
hogy egyáltalán létezett. Ahogyan már utaltam rá, a regény ezen fejezete, amely
nemcsak számozásában, de elbeszélői hangjában is elválik a Rom egyéb
szöveghelyeitől, nemcsak itt, hanem ezen kívül két, egymástól is különböző helyen
megjelent. Nagyon kis változtatásokkal (666). A „hatvanas évek” irodalmi
nyilvánosságáról címmel olvasható a Kisantal Tamás és Menyhért Anna által
szerkesztett Művészet és hatalom – A Kádár-korszak művészete című kötetben, a
kötetbeli megjelenés elején pedig a következő lábjegyzet olvasható: „Szövegemben
felhasználtam a 2000 című folyóirat 2000/4-es számában megjelent 666 999 című
dolgozatom néhány passzusát.”164 Az évszám szerint 2000-ben megjelent cikk a
Rom első kötetével egy időben látott napvilágot. A három megjelenésből kettő
163
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esszé, illetve tudományos szöveg, a harmadik pedig szépirodalom, noha a három
szövegváltozat között semmi jelentős különbség nincs. Ez is mutatja, hogy a
narratív határsértések és a műfajok közötti átlépések nem gyengítik, hanem erősítik
a különböző regiszterű, hagyománypozíciójú szövegek egymásra olvashatóságát. A
Művészet és hatalom című kötetben, illetve a 2000 című folyóiratban megjelent két
esszé műfajában sokkal inkább az Apám helyetthez, mint a Romhoz hasonlít, mégis
az utóbbi, szépirodalomként olvasott szövegben jelenik meg. Az idézett szövegek
feladata, objektív szerzői elemzés híján, az elbeszélői identitás árnyalása, illetve, az
Apám helyettben tapasztalhatókhoz hasonlóan, egy olyan korszak hangulatának
bemutatása, amely az irodalmi nyilvánosság területén is számos megalkuvást és
hallgatást hozott. A Rom (666) című fejezete tulajdonképpen az irodalmi lapok
tartalmának felsorolásával próbálja meg igazolni a már korábbi szöveghelyeken is
megjelenő tételt, miszerint minden típusú nyilvánosság, sőt, jelenlét a rendszert
legitimálta, annak hatalmi diskurzusához igazodott. „A rendszer irodalmi
beszédmódját a hatalmat uralók (a szocialista/kommunista írók) és a hatalmat
maguknak vindikálók (a népi írók) határozzák meg: „Jog, hogyha van: az én jogom
/ Enyém itt minden hatalom.”165 Legalábbis – ez mindenképp benne van – a nyelv
fölött. Mintegy a nyelvvel hatalomra kerülni.”166 Nagy László Himnusz minden
időben című versének idézése azért is tanulságos, mert pontosan azt a nyelvi,
absztrakt univerzalizmust jeleníti meg, amely az Apám helyett kilencedik
fejezetében a „partikuláris művészethez” képest az ellentétpár másik oldalát jelenti.
„Csak semmi konkrétat, csak semmi itt és mostot, csak semmi félreérthetetlent,
semmi felismerhetőt.” 167 Mindehhez azt is hozzátenném, hogy az Új Írás
szerkesztője 1974-től 1991-ig Juhász Ferenc volt, akinek Harc a fehér báránnyal
című, 1965-ben megjelent kötete és A halottak királya című 1971-es hosszúverse
az Apám helyettben az univerzalizmus emblematikus alkotásaként jelentenek
hivatkozási pontot.168
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Ezzel a rövid kitérővel azt a tételt szeretném igazolni, hogy a műfaji
különbözőségek ellenére hasonló narratív és retorikai eljárások figyelhetők meg az
Apám helyettben és a Romban, két olyan szövegben, amelyeknek műfaja
különbözik egymástól. A korszak bemutatása, az emlékezet és identitás különböző
szinteken történő megalkotásának feladata, a néma és halott apa arcának kettős
önéletrajz-szerű felrajzolása, az emlékezet akusztikus és vizuális metaforái, és az
egyéni

származásból

levezetett,

kollektívvé

váló

belátások

ugyanúgy

megfigyelhetők a tudományos, az esszéisztikus, és a szépirodalmi műfajú szövegek
esetében. A következőkben ezt még két példával, a nyaraló és a nyaralás leírásának
összehasonlításával, illetve a rom alakzatának társadalmi allegóriaként történő
értelmezésével szeretném alátámasztani.
4.6. Magadnak építed: a nyaraló és a hely
Az utazás és a nyaralás különféle formáit az irodalomtörténet a népszerű
toposzok között tartja számon, a társadalomtörténet pedig, különösen az utóbbi
évtizedekben, fontos forrásként tekint a nyár, a hétvégék és a szabadidő
eltöltésének módozataira, amelyek történeti kutatásából, szinkrón és diakrón
elemzéséből a hétköznapi életre és az aktuális társadalmi valóságra vonatkozóan
értékes következtetéseket lehet levonni. A Kádár-rendszer mindennapjainak fontos
része volt a nyaralás, illetve a hétvégi ház vagy telek, amely – különösen az 1960as évek elején bekövetkezett konszolidációtól kezdve – széles rétegek számára vált
elérhetővé. A Kádár-rendszer társadalmi amnéziájának, felejtésre és hallgatásra
épülő szerződésének fontos eleme volt a privát szféra viszonylagos nyugalma. Az
„aki nincs ellenünk, velünk van” jelszó az egyre puhuló diktatúra szempontjából
elsősorban azt jelentette, hogy a magánélet, a személyes tér szigeteit a hatalom egy
bizonyos határig békén hagyja. Ez természetesen mindösszességében illúziónak
bizonyult, hiszen annak kimondásával, hogy a hatalom kivonul polgárainak
magánéletéből, nem-jelenlétének hangsúlyozásával jelenlétet hoz létre. Ez a
látszólagos nyugalom azonban ahhoz képest megfelelő volt, amit a megelőző
politikai és társadalmi rendszerek nyújtottak. A telek, a hétvégi ház, vagy a nyaraló
ennek a felszínen világos, valójában azonban szövevényes alkunak, a magánszféra
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teresítésének és lokalizálásának volt az egyik remek performatív metaforája. A
TündérVölgy egyik központi helyszíne és egyben eleme a szentistvántelepi telek, az
elbeszélő gyerekkorának nyári helyszíne, amely a Rom két változatában is többször
előkerül. A TündérVölgy második fejezetének címe és hívószava is éppen a kert, a
fejezet jelentős része a nyaralóról szól, a telepi élethez kapcsolódó asszociációkat
vonultat föl. A TündérVölgyben és a Romban a szentistvántelepi nyaraló bizonyos
értelemben maga lesz a tündérvölgy, a téren és időn kívülre kerülő, idilli és
természeti helyszín, ahol nem érvényesek a városi életben kialakult szabályok, és
ahol nemcsak az elbeszélő, hanem az apa is nagyobb biztonságban érezheti magát.
„Iskolai szünetben Szentistvántelepen nyaraltam, hétvégén kijött, kapálgatta az
eprest, délután Capitalyt játszottunk, nem történt semmit, ő régóta nem akart már
semmit. Kifeküdt a nyugágyba a diófa alá, olvasta A pármai kolostort. Nyugalom
legyen.”169 A telek ugyanakkor a társadalmi kívülállás szempontjából is fontos,
hiszen például a munkásosztály legnagyobb ünnepének számító május 1-jei
felvonulás elől ide megy ki az elbeszélő családja, ahogyan az ezt kifejtő
szövegrészt egy korábbi helyen már idéztem is. Vagyis a nyaralóban nemcsak
felfüggesztődnek a hétköznapok és a város szabályai, de olyan hellyé is válik, ami
alternatívát jelent az idegenséghez képest. Igaz ez még akkor is, ha az elbeszélő a
szociális térben a telepen is kívülálló marad, azonban idegensége, a kortárs
csoportba való beilleszkedés zavara ezúttal nem politikai, sokkal inkább
szociokulturális okokból eredeztethető. És ha teljesen nem is fogadják be a telepi
gyerekek, ki sem közösítik, a közös tevékenységek, elsősorban a sport során
valamiképpen melléjük rendelődik, hozzájuk tartozik. A szabadidő közös eltöltése
lesz az a kulcs, amely az elbeszélőt a szentistvántelepi nyaralások alkalmával egy
közösség, ha nem is teljes jogú, de mégiscsak legitim tagjává teszi, ellentétben
azzal, amit egyébként a nyaraló jelent a családtörténet, az elbeszélő gyerekkorának
mindennapjai felől nézve. Vagyis az elvonulás, a társadalomból és rendszerből való
kivonulás tere és ténye egy új közösségi identitás elgondolhatóságára hívja fel a
figyelmet.
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A nyaraló és a nyaralás közösségi tevékenységként jelenik meg az Apám
helyettben, a kollektív nyaralóépítési stratégián keresztül. A Surányban felhúzott
hétvégi ház azonban nem a privát szféra sérthetetlenségének, hanem a folytonos
jelen idő, a jövőbe nézés kommunista utópiájának egyik térbeli metaforájává válik.
Minderről, talán nem véletlenül, a kötet hetedik, Az idill című fejezetében olvasható
részletes leírás: „A korszakban, aki tehette, épített magának hétvégi házat. Az apám
[...] ellenben az utópia szigetét, a közösségi együttlét jobb híján nyaralásra használt
terét hozta létre. Különös, némiképp abszurd véletlen, hogy az apám és
munkatársai által, az Akadémia segítségével megtalált, és ingyen az intézet
rendelkezésére bocsájtott kisméretű saroktelek Surányban volt, holott ők mindössze
egy, a városhoz közeli, autó nélkül is elérhető, lehetőség szerint folyóparti telket
kerestek. Mindenesetre a Surányban épülő háztól pár kilométerre délre, a város
felé, Szigetmonostor-Horányban ma is ott van az egykori Vörös, ma már jelző
nélkül egyszerűen, Meteor Telep. Ez a különös hely a Természetbarátok Turista
Egyesületének kezelésében, végül tulajdonában állt, illetve áll hosszú évtizedek
óta.” 170 A Természetbarátok Turista Egyesületének, röviden TTE telepének az
1920-as évekig visszanyúló története a magyarországi baloldali munkáskultúra
prominens

csomópontja,

számtalan

érdekes

ideológia-,

társadalom-

és

politikatörténeti fordulattal. Az Apám helyett hivatkozott hetedik fejezete röviden
említi ennek, illetve a vele részben párhuzamosan, részben ellentétesen futó, gödi
Fészek történetének főbb elemeit, azonban ezt leginkább csak annyiban elemzi,
amennyiben ez a Kádár-korszak ottani, területi üdülési mikronarratíváját
befolyásolta.
A TTE és a Meteor Telep, illetve a Fészek a baloldali indíttatású
kultúrtörténet szempontjából valóban bonyolult palimpszesztusokat hoztak létre a
hétvégi házak és nyaralók egyéb kedvelt helyszíneihez képest. Ezen történetek
szálait az Apám helyetthez képest sokkal pontosabban bontja ki, illetve foglalja
össze K. Horváth Zsolt Természetközelség és közösség a munkáskultúrában171 című
tanulmánya, amely a munkásmozgalom társadalomtörténeti elemzése közben,
170
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kiváló történeti és irodalmi kontextust teremtve mutatja be a TTE és a Meteor
Telep körül tapasztalható paradoxonokat.172 Elválasztja a művelődés és a kultúra
különböző konnotációjú fogalmait, ezzel illusztrálva, hogy a kultúra olyan
tudásszociológiai közeg, amely a munkások testedzésére, illetve természetjárására
vonatkoztatva azt is jelenti, hogy a „mi” többes szám első személyű személyes
névmás tartalmas és közösségi használata nem csupán osztálytudathoz, hanem a
mindennapi élet rituáléihoz is kötődik.173 A tanulmány végén ez a belátás azért lesz
különösen fontos, mert a testmozgás és a testtel történő gyakorlatok
folyamatszerűsége alakítja ki a kulturális öntudatot, vagyis az önmagaság bizonyos
tapasztalatát. Ez ugyanúgy érvényes a TündérVölgy és a Rom elbeszélőjének a
telepi gyerekekkel való azonosulási kísérletére, mint a surányi, kollektív nyaralásra
szánt ház közös felépítésére. Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a modernista
nacionalizmuselmélet kapcsán már idézett Ernest Gellner a romantikus
nacionalizmus ideologikus formáinak elemzése során hasonló következtetésekre jut
a testmozgás és a szervezett tömegsport kapcsán, csak éppen nem a baloldali,
hanem a jobboldali para-militáris szerveződések kontextusában: „A gimnasztika a
leginkább durkheimi az összes sport közül, és a modern társadalom számára egy
olyan rítus lehetőségét kínálja, amelyben a nagyon nagy méretű, anonim, de azonos
kultúrával rendelkező közösségek saját szolidaritásukat ünnepelhetik.”174
Ezek a helyek, legyenek akár a közösségi nyaralás bizarr utópiájának, a
gyerekkori idill sérthetetlenségének vagy a társadalmi idegenség lokális
kiterjedésének megvalósulásai, olyan konstellációk, amelyek a hétköznapok
részeiként felnagyították annak műveleteit és szokásait. Az otthontól különböző
házak és nyaralás-ideák olyan jelenségeket modelleznek, amelyeken keresztül – a
korszak mellett – a saját műfajukat megkérdőjelező, avagy felszámoló szövegek
megértéséhez is közelebb lehet jutni. A hagyományosan urbánusnak tekintett
munkáskultúra

természetbeli

megjelenése

olyan

ideológiai

és

politikai

folyamatoknak adott teret és helyszínt, amelyek lehet, hogy városi környezetben
172
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nem jöhettek volna létre. K. Horváth tanulmányában a hely fogalmának
társadalomtörténeti kontextusba való helyezése kapcsán idézi Prosper Prieur
francia szociológus 1886-os meghatározását, amelynek lényege, hogy a hely
nemcsak valódi hely, hanem olyan társadalmi tény, amely az ember és az őt
körülvevő fizikai tér közti viszonyt írja le. 175 A hely tehát viszony, amelynek
kódoltsága mind a társadalom, mind a szöveg kontextusában megjelenik. A
szövegekben megjelenő surányi és szentistvántelepi nyaralók, a magánélet, illetve a
kollektivitás szövegbeli implikációi az identitás lokális regiszterének elemzési
keretét jelentik. Ha – amint arra K. Horváth Szolláth Dávid 2011-ben megjelent A
kommunista

aszketizmus

esztétikája

című

kiváló

monográfiájára

utalva

megjegyzi 176 – az irodalmi szövegre nem csupán irodalmi szövegként lehet
tekinteni, úgy a fordítottja is igaz. A történettudományos munka gyakran kínálja fel
magát a szépirodalmi elemzésnek, becsapva ezzel az olvasót, és a halott apa
maszkját megalkotó, saját elbeszélt énjét folyamatosan újraíró nem elbeszélő
elbeszélőt egyaránt.
4.7. Rom: a társadalom allegóriája
Hogy a kötetcímmé is emelt rom figurativitásának milyen szövegszervező
szerepe, illetve milyen kötődése van a romantika, konkrétan pedig Vörösmarty
Mihály A’ Rom című eposzához, egy korábbi fejezetben már felmerült, azonban
talán nem haszontalan új összefüggésrendszerben is megvizsgálni. Aligha túlzás
kijelenteni, hogy a Kádár-rendszer társadalmi valóságának allegóriájáról van szó,
amely azonban nem ért véget a rendszerrel együtt. A szövegelemzésből az is
kiderül, hogy a rom nem pusztán a magyarországi, hanem általában a szocialistakommunista, szovjet típusú berendezkedésekre utal, ahogyan az az alcímekből is
kiolvasható. „[...] mindent de mindent elpusztítanak, és amit a pusztulás helyére
építenek, az is mind, nincs kivétel, csupa irgalmatlan pusztítás.”177 Ez a rendszerallegória sok ponton megbicsaklik, a hiány hiányának tételezését azonban mégis
hasznosnak bizonyul figyelembe venni, ha használata nem is minden esetben
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indokolt. Az eltorzított, illetve torzóban maradt társadalom a történeti traumák
feldolgozatlanságának, a múlt felejtésből egymásra rakódó rétegeinek csapdájában
állva olyan hiányalakzattá válik, amelyet narratív szinten a rom töredékessége hoz
létre. Nyilvánvaló ezek után a fragmentált szerkezet is, amely egyébként még több
érdekes ponton összevethető a romantikában jelenlévő töredék-kultusszal, amelyet
A’ Rom egyes vélekedések szerint címében, míg például A’ Délsziget szerkezetében
(mondhatni, önmagába zártan) hordoz, a romantikában „[…] a romoknak
Magyarországon sajátos mellékjelentést is tulajdoníthattak. […] A rom mintegy a
magyar történelem viszontagságainak jelképévé vált.” 178 A romantikában a
romkultusz egészen az alkalmazott művészetekig fejtette ki hatását. A rom
vonatkozhat a formára ugyanúgy, mint a tartalmi fragmentáltságra. Noha a legtöbb
elemzés a korabeli angol irodalomról született, nagy részük olyan általános
kérdéseket vet fel, amely nem lokalizálja alkalmazhatóságukat. A rom
metaforikusan és formailag is jelentéskonstruáló szereppel ruházható föl. George
G. N. Byron Manfred című drámai költeményének egyik elemzése kapcsán
olvasható, hogy „[Manfred] visszatekintése nem csak a múlt eseményeinek
felidézésére koncentrál, hanem arra is, hogy a történeti múlt hogyan marad meg a
jövőben és a jövőért. A történelem az emlékezésnek és a felejtésnek egyaránt
mostohagyermeke.”

179

A rom mint toposz és mint szerkezet egyaránt a

befejezetlenséget, ugyanakkor a végtelenséget is sugallja. Paul de Man elhíresült,
Shelley The Triumph of Life című befejezetlen költeményéről szóló tanulmányának
elején a romokkal kapcsolatban éppen azt emeli ki, hogy a befejezés vágya
óhatatlanul beléjük van kódolva. „Hogyan viszonyulunk egy ilyen szöveghez,
amelyet töredéknek nevezhetünk, s amely így feljogosít arra, hogy rekonstruáljuk,
azonosítsuk, és ebből adódóan kiegészítsük? […] A szöveg szerkezete nem a
kérdés és válasz struktúrája, hanem egy olyan kérdésé, amelynek jelentése, mint
178

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A mű befejezettségének ábrándja: töredékszerűség Vörösmarty
költészetében in BEDNANICS Gábor – BENGI László – KULCSÁR SZABÓ Ernő – SZEGEDY-MASZÁK
Mihály (szerk.) Hang és szöveg, Budapest, Osiris, 2003, 65.
179
Eredetileg: „Manfred’s retrospective is not only focused on remembering events from the past
but also how the historical past remembered in, an for the future. History is the foster-child of both
remembrance and forgetfulness.” (saját fordításom – H.V.) = SANDY, Mark, ’Ruinous Perfection’:
Reading Authors and Writing Readers in Romantic Fragments in RAWES, Alan, Romanticism and
Form, New York (N.Y.), Palgrave Macmillan, 2007, 62.

117

kérdés, abban a pillanatban kitörlődik, amelyben felteszik.”180 S mi történik akkor,
ha a rom maga nemcsak a töredékességre utal, hanem egyúttal annak a társadalmi
struktúrának is allegóriája, melynek kontextusában létrejött? Vörösmarty
eposzaival kapcsolatban a filológiai kutatás nagy része irányult arra, hogy
megtalálják A’ Délsziget esetleges folytatását, vagy legalább maradványait, és sok
spekuláció született arra nézve, hogy – például történelemkoncepciója és korabeli
hagyománypozíciója nyomán – mi lehetett Vörösmarty elbeszélői elképzelése a
folytatásról.

A

töredék

vagy

részlet

befejezése

kapcsolatba

hozható

a

történetmondás kényszerével, azzal az erővel, amely befejezéseket és lineáris
narratívákat konstruál, és amelynek, sok esetben nem nagy sikerrel, ellenébe megy
a modern, majd a posztmodern irodalom nagy történeteket felszámoló, nem-lineáris
narratívákban gondolkodó vonulata. Az sem kizárt, hogy az utóbbi évtizedekben
újra felbukkanó rom-allegóriát táplálta a Vörösmarty-eposz azon népszerű
értelmezési hagyománya, amely a művet az egyéni és közösségi boldogság között
feltételezett ok-okozati viszony kontextusában, a kettő egymásra olvasásában véli
elgondolhatónak és elemezhetőnek. A kritikai kiadás vonatkozó, számos értelmezés
kiindulópontjaként szolgáló, 1967-ben megjelent ötödik kötetében A’ Romhoz
tartozó értelmezés ugyanezt a hagyományt látszik erősíteni, Waldapfel József,
Turóczi-Trostler József és Szauder József tanulmányainak bemutatásával. S bár a
tézist, mely szerint A’ Rom „Tanulsága az, hogy az egyén nem lehet boldog olyan
országban, mely boldogtalan, az egyéni boldogság nem képzelhető el a közösség
szabadsága nélkül” 181 már számosan cáfolták, legalábbis finomították 182 , A’
Romnak a „boldogságkereső” és a „népköltészetből merítő” művek hagyományába
való illesztése a mai napig jelen van.
Az Apám helyettben szintén megjelenik a rom mint a társadalom allegóriája:
„Tehát egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy miért vélte úgy az apám, hogy feltétlen
otthon érzi magát abban a sok kortársa számára szűkös és idegen,
180
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felismerhetetlenné vált világban, amelyben természetesek voltak a romok. Miként
és miért látta meg ő az idillt ott, ahol mások, hasonló családi és társadalmi
adottságokkal, származással, évtizedeken át egy romhalmazt láttak, egy rettenetes
méretű börtönt, amelyben remény nélkül kell leélni hátralévő életüket.”183 A rom
tehát a Kádár-rendszer természetes állapota, amely fizikailag ugyanúgy jelen van,
mint szellemileg. A rommá tétel műveletében nagy szerepe van annak is, hogy az
Apám helyett apafigurája mások ellenpólusává válik, aki a rendszer alkotta
otthontalanságban, vagyis a romok között jól érzi magát. Ez a két véglet, az
otthonosság és otthontalanság, a börtön és az idill, a magánélet és közösségi szerep,
a specifikus és univerzális identitás hasonló elemzési szempontokat felvetve,
ugyanannak a történelmi korszaknak a kontextusában jelenik meg a fejezetben
elemzett három műben. Az emlékezés, az identitáshoz hasonlóan, olykor
kellemetlen, olykor félelmetes, néha felszabadító, de mindenképpen: munka.
Textuális, társadalmi, politikai feladat, amelynek elvégzéséhez az egyéni
emlékezetek működése szükséges, de nem elégséges feltétel. Konszenzus nélkül az
egyéni emlékezetek csupán szép gesztusok maradnak, valódi társadalmi hatóerő
nélkül. A felvázolt példákon keresztül azt szerettem volna bemutatni, hogy a
szépirodalmi, következésképpen fikciós munkák több hasonlóságot mutatnak egy
objektívebb műfajú kötettel, mint ahogyan az első olvasatra tűnik. Ahogyan
Clifford Geertz a társadalomtudományos gondolkodásmód megváltozásáról szóló
tanulmányában írja: „Az érvelés eszközei megváltoztak, s a társadalmat már nem
annyira kifinomult gépezetnek vagy egyfajta szervezetnek tekintjük, hanem inkább
egy komoly játéknak, utcai drámának vagy viselkedéstani szövegnek.” 184 És
ugyanígy, a tudományos metairodalom könnyen olvasható szépirodalomként,
hiszen annak kódjait használva, társadalomtörténeti álcában írja meg a
családtörténetet, legfőképpen pedig arcot ad a halott apának, a helyette megírt
történettel pedig egyúttal a helyét is átveszi.
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5. Az eltorzított Vörösmarty: az őstörténeti eposz eredetképzésének
kudarca és továbbírása185
5.1. Történetírás, irodalom, irodalomtörténet
A 19. század óta zajló történelmi, társadalmi és tudománytörténeti
folyamatok ellipszist rajzolnak ki. Ahogyan jelen dolgozat is bizonyítani próbálja, a
posztmodern irodalmi kánon reprezentatív képviselői körében szépirodalom és
tudományos irodalom, fiktív és referenciális, történetírás és történelmi regény,
családtörténet és családregény, egyéni és kollektív eredettörténet között éppen úgy
felbomlanak a műfaji és retorikai kódok, mint ahogyan ezek a különállások –
természetesen jóval kevésbé reflektáltan – alig voltak jelen a 19. század elejének
irodalmi és társadalmi nyilvánosságában.
A 19. századi magyar irodalmi nyilvánosság és társadalmi közbeszéd bő fél
évszázadon keresztül várta a hiteles, és a jelent a múlton keresztül legitimáló
nemzeti nagyelbeszélést, amelynek műfaji formalizálódása, sokáig úgy tűnt, hogy a
honfoglalási eposz lesz.

186

A dolgozat második fejezetében ismertetett

nacionalizmus-kutatások belátásai azért fontosak, mert a 19. század elején
formálódó

nemzetállamok

ideológiai

megalapozottságában

–

ahogyan

a

szeparatista nacionalista, illetve etnoszimbolista nacionalista elméletek is
rámutatnak – kiemelt jelentősége volt annak, hogy egy adott területen élő etnikai
közösség (Anthony D. Smith kifejezését idézve: „etnikai mag”) milyen közös
mitológiák és történeti fikciók mentén vált nemzeti közösséggé. Autentikus, írásos
őstörténet híján a 19. század elejétől – sőt, már a 18. század utolsó harmadától –
kezdve a „nemzetnevelő” és „nemzetteremtő” magyar értelmiség egy minden
részletre kiterjedő honfoglalási eposzban vélte hitelesíthetőnek a magyar nemzeti
eredetet, középpontba helyezve a honfoglalás területszerző gesztusát, illetve a
honfoglaló Árpádtól való vérségi származáson keresztül a nagyobb nemzeti
közösség metaforizálhatóságát. 187 A nemzeti őstörténet, illetve a nemzet mint
185
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homogén közösség ilyetén legitimációja már a kijelölt kezdőpontnál felbontja
történeti a hitelesség, a történelem és az objektív történetiség fogalmait és
szempontrendszereit, hiszen eme eleve adottnak tételezett közösség közös
származástudatának és szokásrendszerének alapja nem más, mint fikció, nem
egyéb, mint költészet és irodalom. Ezért hasznos a nacionalizmust folyamatként és
konstrukcióként vizsgálni, hiszen ez a megközelítés rávilágít a homogénnek
tételezett nemzeti (mindemellett pedig etnikai, vallási, társadalmi nemi stb.)
identitások konstrukciós, heterogén jellegére. Ez ahhoz a belátáshoz is tovább
vezet, hogy a közösség építésének, majd a felépített közösség hitelességének és a
kialakított hatalmi beszédmód nyelvi és retorikai eszközkészletének szempontjából
mindegy, hogy műfaj-történetileg fikciós vagy tudományos (vagyis „autentikus”)
regiszterekről van szó. A köztük lévő átmenet sokkal több helyen tetten érhető,
mint pusztán a szerzői név és elbeszélői én kettősségének szétválasztásában vagy
egybejátszásában. Az eposz mint a nemzet narratív identitásának és a közösség
elbeszélhetőségének reprezentatív alapműfaja, egyesítette magában történetírás és
poétika narratív szintjeit. Hayden White amellett érvel, hogy történettudományos
munkák nagyon gyakran formálnak át vagy egyenesen vesznek át irodalmi
mintákat, ezért azokat nem lehet a történelem hiteles és elfogulatlan hordozóinak
tekinteni. „Az, hogy egy adott történelmi helyzet milyen konfigurációt kap, a
történész

azon

finom

képességén

múlik,

hogy

egy

meghatározott

cselekményszerkezetet hogyan párosít össze a történelmi eseményeknek azzal a
csoportjával, melynek sajátos jelentést kíván adni. Ez egy alapvetően irodalmi, azaz
regényírói művelet.”188 Ugyanez fordítva is igaz, hiszen számos filológiai kutatás
igazolja,189 hogy a 19. század eposzainak szerzői sok esetben maguk is tudósként
tanulmányozták a történelmet annak érdekében, hogy szépirodalmi munkájuk minél
hitelesebb legyen.
Dávidházi Péter az Egy nemzeti tudományszületése című monográfiájának
negyedik fejezetében azt a tézist próbálja bizonyítani, miszerint a 19. század
SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyar hősi epika történetéből, Budapest,
Amfipresz, 1993.
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közepétől a nemzeti nagyelbeszélés műfaji és befogadástörténeti sajátosságait az
eposztól nem a történelmi regény, hanem az irodalomtörténet-írás vette át. Azért is
történhetett ez így, mert amíg az eposz jellemzően nemzeti-transzcendentális, a
regény inkább társadalmi jellegű, s társadalmi problémákhoz meglehetősen nehéz a
szakralitás fényében fürdő elbeszélést rendelni.190 Az eposz a múlt, a regény a jelen
és a jövő idejét konnotálja. Ahhoz azonban, hogy a jelen és a jövő nemcsak hiteles,
de egyáltalán elgondolható legyen, olyan múltat kell előállítani, amelyek mentén a
közösség saját magát, ebből következően pedig saját idejét is elbeszélhetővé teszi.
Mindez érdekes elemzési szempontokat vet fel az eposszal, illetve a történetírás, a
szépirodalom és az irodalomtörténet-írás funkció-összefüggéseivel kapcsolatban.
Az ókori görög és római mintákat alapul vevő191 eposzi törekvések célja az volt,
hogy eredetmondai funkcióba lépjenek, ideológiailag pedig létrehozzák, majd
megerősítsék a közösség narratív identitását. A végcél tehát, amelyet az őstörténeti
eposzok számára a korabeli irodalmi nyilvánosság elvárás-horizontja kijelölt, a
nemzet narratív identitásának történeti igazolása volt. A nagyszámú megszülető
eposz között éppen az ezzel egy időben kánonná alakuló nyilvánosság generált
egyfajta versengést is a hatalmi beszédmód diszkurzív terében. Ennek tétje az volt,
hogy melyik az a legjobb, leghitelesebb őstörténet, amelyen keresztül a nemzeti
identitás létrejön. Dávidházi amellett érvel, hogy a szépirodalomban és
képzőművészetben létrejövő nemzetképet a 19. századtól a tudomány is legitimálta,
ami folytonosságot és átjárhatóságot teremtett a különböző nagy műfajok között.192
A nemzet tehát nemcsak azért elképzelt közösség, mert bizonyos diskurzusok
hozzák létre karakterének főbb vonásait, illetve történetiségének narratív elemeit,
hanem azért is, mert ez a megalkotott narratív identitás később ugyanolyan
mesterséges, hitelesítő aktusokon keresztül variálódik, fejlődik és rétegződik.
A képviseleti, egy egész közösség nevében szóló, később pedig politizálódó
beszédmód és az eredetközösségi kötelék metaforikus kiterjesztése sokszoros
átkötéssel, de folytonosan jelen vannak mind a szépirodalmi, mind a tudományos
diskurzusban. Éppen emiatt van annak jelentősége, hogy ezen folyamat múltba
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vezető gyökereit a jelen megértésének instrumentumaiként lehet alkalmazni. Annak
ellenére, hogy a nemzethez méltó grandiózus elbeszélés médiumának sokáig az
eposzt tartották, végül egyetlen elkészült eposznak sem sikerült betöltenie ezt a
szerepet. Ehhez mind közül a legközelebb talán Vörösmarty Mihály bizonyos
művei álltak, akinek Zalán futása című eposza, illetve A’ Rom, a Tündérvölgy és A’
Délsziget

mégiscsak

reprezentatív

nemzeti

történetet

konstruáltak.

Ezen

eposzokban megvolt a lehetőség arra, hogy mind mitológiájukban, mind nyelvi és
poétikai eszközkészletükben megvalósítsák és létrehozzák a mitikus és
szakralizálható eredettörténetet. Vörösmarty ezekben az eposzokban megvalósítja
azt a közös birtokviszonyokon alapuló képviseleti beszédmódot, amely tovább
fejlesztette a nemzeti nagyelbeszélés tudós narrátorának hangját, és amely később
azoknak a képviseleti beszédmódoknak is mintául szolgált, amelyek egy nagyobb
közösség történetének elbeszélését különféle figuratív megoldásokon keresztül
hozták és hozzák létre.
5.2. Zalán futása: kérdőjelek a reprezentatív nemzeti eposz körül
5.2.1. Kánon és nacionalizmus
A 19. század első harmadának megváltozóban lévő irodalmi és társadalmi
nyilvánosság kontextusában az egyik fő törekvés az volt, hogy előkerüljön, vagy
megíródjon a nemzeti őstörténetet, ami legitimálja annak érett korát, esetleges
etnikai és politikai autonómiáját. Rövid ideig úgy tűnt, hogy nyelvi és metaforikus
apparátusával Vörösmarty Mihály Zalán futása című, 1825-ben megjelent
reprezentatív eposza betölti majd ezt a funkciót. Azonban már a kortársi reakciók is
világossá teszik, hogy valójában ez soha nem történt meg. A Zalán futása annak
ellenére maradt a Vörösmarty-életmű kiemelt műve, egyben a nemzeti irodalmi
kánon része, hogy sem saját korában, sem később nem töltött be valódi
narratívaképző funkciót, sőt, az életmű többi darabjához képest voltaképpen
olvasatlan maradt.
A következőkben felvázolom a Zalán futása körül az eposz megjelenése óta
kialakuló értelmezői hagyományok és viták főbb irányvonalait, kitérve arra is, hogy
ez a valóban monumentális, koncepcionálisan és nyelvileg is bonyolult struktúrát
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létrehozó epikus mű miért nem teljesítette be a hozzá fűzött reményeket, s miért
illetik megjelenése óta a „korszerűtlenség” vádjával. Az eposz mégis jelentős
szerepet

tölt

be

a

nemzeti

irodalom

kulturális

hagyományában,

hagyománypozíciója a Vörösmarty-életművön belül kiemelkedő, sőt, ahogyan Gere
Zsolt is megjegyzi, a később megjelent eposzok nem értek el olyan
irodalomtörténeti hatást, mint a Zalán futása, mert az eltakarta a nemzeti irodalom
megújítását más szempontból célzó törekvéseket.

193

Feltételezésem szerint

mindennek inkább társadalomtörténeti és antropológiai, mintsem esztétikai és
poétikai

okai

vannak.

A

mű

utóélete,

értelmezéseinek

irányai

szoros

összefüggésben állnak az eposz alapvetően kettős, irodalmi és politikai
funkciójával, illetve a korszak társadalomtörténeti kontextusával és intézményes
változásaival is. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy a nemzeti eposszal
kapcsolatos elvárás nem csupán az volt, hogy egyetlen és örök időkre szóló legyen,
hanem megítélésében az esztétikai-poétikai szempontok alárendelődtek bizonyos
nemzeti-politikai szempontoknak.194
A kánonban betöltött megkérdőjelezhetetlen szerepe ellenére az is vita
tárgyát képezi a Zalán futása kapcsán, hogy vajon az előfutára volta romantikus
nemzeti irodalomnak, avagy éppen ellenkezőleg: azáltal, hogy betöltött egy műfaji
hiányt, lezárta a klasszikai nemzeti eposz fejlődéstörténeti korszakát. 195 A
kutatások az utóbbi feltételezés irányába billentik a mérleg nyelvét, s ha ezt a
feltételezést igaznak tételezzük, ez oka lehet annak, hogy már saját korában is a
korszerűtlenség vádja érte. Gere Zsolt ennek kapcsán idézi Takáts József jelen
dolgozat értelmezési keretéhez hasonló belátásokat mozgató, A tér és az idő
nemzetiesítése és az irodalmi kultuszok című tanulmányából a kánonokra
vonatkozó következő megjegyzést: „a múltakat egyetlen időbe, múltba rendezi, azt
sugallva, hogy a távoli, más-más cselekvők által végrehajtott események egyazon
közösség, a nemzet történetébe tartoznak.”196 Takáts ugyanebben a tanulmányban a
nacionalizmus néhány ismert elméletére is hivatkozik. A társadalmi táj- és
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térhasználat kapcsán kialakuló mentális térképeket, és azok textuális lenyomatait –
Arjun Appadurai nyomán – a lokalitás irodalmi termelésének fogalmával helyezi új
megvilágításba. Jelen dolgozat egyik remélt funkció-összefüggése éppen egy ehhez
hasonló logikai sorban alakulhat ki. Az irodalmi kánonhoz hasonlóan a
nacionalizmus is homogenizál és szubjektivizál. A többes számból egyes számot
csinál, és olyan, adott esetben erőszakos struktúrákat hoz létre, amelyek –
Hadúrhoz

hasonlóan

–

kevéssé

veszik

figyelembe

az

individuális

különbözőségeket. Tehát nacionalizmus és kánon a tekintetben hasonlítanak
egymáshoz, hogy mindkettő diszkurzívan, hatalmi viszonyok összefüggésében jön
létre, és könnyen rendelődnek alá hatalmi érdekeknek. Szegedy-Maszák Mihály
megfogalmazásában: „A kánon egyrészt a befogadás megismerhetőségét tételezi
föl – az a mű tartozik a kánonhoz, amelyiket újraolvassuk –, másfelől a műnek új
összefüggésbe helyezhetőségét sugallja. [...] Értelmező közösség nem létezhet
kánon nélkül.”197 Ugyanez továbbgondolható a nacionalizmus szempontjából is,
hiszen a nemzet nem létezhet a nemzet közösségének feltételezése nélkül. Takáts
említett tanulmányában hivatkozik Pierre Bourdieu A gyakorlati észjárás című
szövegének azon tézisére, mely szerint az államról való gondolkodás közben
valójában az állam gondolkodik bennünk, hiszen az önmagunkról való
gondolkodást az állami gondolkodás fogalmaival tesszük. Ugyanezen gondolat
fontos szerepet játszik majd a dolgozat utolsó, Kukorelly Endre Országházi divatok
című szövegét elemző fejezetében is. Mindezzel értelmet nyer és bezáródik az a
körkörös szerkezet, amely az identitás nyelvi tapasztalatát az irodalmi konvenciók
heterogeneitásának

bemutatásával,

illetve

az

irodalomtörténet

társadalomtörténetként való olvasásával próbálja meg értelmezni.
5.2.2. Az eposzírás mint honfoglalás
A kritikai kiadás 198 részletesen mutatja be az eposz keletkezésének és
fogadtatásának történetét, keletkezésének történeti kontextusát, illetve a műre adott
kortársi és utóidejű reakciókat. A továbbiakban csak azokat az elemeket emelném
197
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ki, amelyek a dolgozat elemzési keretének szempontjából különösen fontosak.
Közismert, hogy Vörösmarty először Kazinczynak számol be arról, hogy
hőskölteményt ír Zalán futása címmel, egy 1824. március 25-én keltezett
levelében.199 Ugyanebben az évben meg is jelenik egy mutatvány az eposzból, a
rövid életű Aspasia című, Kovacsóczy Mihály által szerkesztett folyóiratban. Ebben
az időben Vörösmarty – levelezései tanúsága szerint – leginkább Stettner (Zádor)
Györggyel és Fábián Gáborral ápolt jó barátságot, sőt, Gyulai az elhíresült
Vörösmarty-életrajzban arra utal, hogy (az akkor meg Franz Schedel néven
szereplő) Toldy Ferenc és Fábián Gábor az Aspasiában megjelent mutatvány
kapcsán kerültek közelebb Vörösmartyhoz. Ez azért fontos, mert, ahogyan Gere
Zsolt is utal rá, a korszakban rutinszerűen működő, személyes kapcsolatokra és
folyóiratokra épülő irodalmi nyilvánosság, vagyis a társadalomtörténeti kontextus
az 1830-as évek elejétől, különösen az Akadémia létrehozásától kezdve
megváltozott.200 Ekkor azonban még működött, s ennek a rendszernek Vörösmarty,
ha óriási olvasóközönséget nem is, de barátokat és kritikusokat köszönhetett.
Fábiánnal való barátsága az eposz alakulására is hatással lehetett, hiszen, ahogyan
Szegedy-Maszák Mihály megjegyzi: „A Zalán futását már Toldy elégikusnak látta,
s a panaszos mélabú lírai hangneme nyilván sokat köszönhet Macpherson
»Ossian«-költeményeinek. (Ismeretes, hogy a kor legjobb Macpherson-fordítója,
Fábián Gábor Vörösmarty baráti köréhez tartozott.)”

201

Vörösmarty az ő

közvetítésével ismerte meg az Osszián-költeményeket, amelynek hagyományát
jellemzően a Zalán futásához szokás kapcsolni.
Érdemes még kiemelni a kritikai kiadásban is közölt, Vörösmarty által 1825
januárjában írt Jelentés című iratot, amely tulajdonképpen előfizetési felszólítás
volt.202 A Jelentés első olvasatra látszólag egyszerűen értelmezhető. A biografikus
személy, Vörösmarty Mihály költő írja ezt a kérvényt – amely, levél jellege
ellenére műfajilag leginkább a publicisztikai stílus hagyományához közelít –, arra
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kérvén leendő olvasóit, hogy fizessenek elő megjelenés alatt álló, Zalán futása
című hőskölteményére. Vörösmarty ekkoriban komoly anyagi gondokkal küzdött,
valószínűsíthető tehát, hogy a Jelentés megírását megélhetési szempontok is
ösztönözték. Ugyanerre, illetve az előfizetők hiányára utal a kritikai kiadásban is
közölt203 szatirikus párbeszéd, amelyet valószínűsíthetően 1825 első felében, tehát
az előfizető-gyűjtés idejében írt Vörösmarty. A rövid, gúnyos szövegben a
beszélgető felek egyike inkább a botütést, sőt, a halált választaná, mint azt, hogy öt
forintért megvegye a Zalán futását. Jelen kutatás folytatásának egyik iránya lehet,
hogy a szövegkiadások során a pénz, illetve annak hiánya milyen folyamatokat
indított

el,

vagyis

hogyan

olvasható

a

Vörösmarty-életmű

a

pénz

társadalomtörténeti kontextusában.204
A kor olvasási szokásait, olvasók és írók viszonyának közvetettségét
ismerve világos azonban, hogy azzal is tisztában kellett lennie: ez az önreklám
feltehetőleg nem hoz sokkal több olvasót, mint amennyi egyébként is lenne.
Figyelmesen végigolvasva a Jelentés szövegét ismét szembesülhetünk a műfaji
határok felbonthatóságával, illetve irodalomtörténeti és társadalomtörténeti
szempontok együttes alkalmazásának előnyeivel. Miközben ennek az írásnak
látszólag adott a társadalmi kontextusa, maga a szöveg a Zalán futása
Előhangjának egyfajta tematikus összegzéseként, megelőlegező összefoglalásaként
is olvasható. „A’ mi munkámat illeti, gondom volt mind külső, mind belső díszére.
Fő tárgyúl Árpád’ diadalmát választottam Zalán Alpári fejedelem ellen, ’s ennek
futásától nevezem el munkámat olly tisztelettel viseltetvén benne őseink’
nagyságához, hogy véteknek tartanám azt valamelly gondatlan mázolással
elborítani, ’s olly buzgósággal, hogy azt hazámfiaival is éreztetni remélhetem.”205
A Zalán futása évszázados továbbélésének egyik kulcsa valószínűleg abban
van, hogy az Előhang, gyakran az eposz egészéből kiragadva, önálló szövegként
kezdett

el

működni.

Megtalálható

számtalan

olvasókönyvben,

tematikus

gyűjteményes kötetben, vagyis az abban leírtak a közös nemzeti tudat és kollektív
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emlékezet részeivé váltak. Mindez azzal is kiegészíthető, hogy a legtöbb – nemcsak
Vörösmarty, de általában számos 19. századi szerző esetében megfigyelhető –,
leegyszerűsítő elemzés a Zalán futását az eposz első sorában megjelölt „régi
dicsőség” megidézése felől olvassa. Az eposz Előhangjának narrátora és kiinduló
szituációja, a nemzete pusztuló idejében a régi dicsőséget az éjszaka sötétjében
virrasztva megéneklő, váteszi szerepű, a közösséget és saját magát a közös múlton
keresztül azonosító költő által alkalmazott képviseleti beszédmód az előfizetési
felszólítást tartalmazó Jelentés bizonyos soraiban is felsejlik. Bár új előfizetőket
nem hozott, szerepe azért jelentős, mert dokumentumként igazolja az irodalmi
szöveg társadalmi, politikai, gazdasági, ugyanakkor történeti-filozófiai és esztétikai
tétjét. Az ehhez hasonló dokumentumok szövegelemzésbe való beemelése fontos
kapaszkodókat jelenthetnek a szövegek irodalmi és politikai, vagy rituális és
textuális működésének kettősségének vizsgálatához. Ez a kettős, tükrös szerkezet
jelenik meg abban is, ahogyan az Előhangban megjelenő életkor-metaforák
nemcsak metonimikusan előlegezik meg a cselekmény egyik fő motívumát, illetve
motivációját – a honfoglalás akciójában a nemzetet a gyermekkorból a férfikorba
vezetve –, hanem a kor azon társadalmi, politikai és filozófiai premisszájának is
alakzataként működnek, amely a nemzet kortárs nagykorúsodását az egyetlen és
hiteles nemzeti eposz meglétéhez köti. Toldy Ferenc rögtön megírta, hogy a
nemzeti, sőt, honfoglalási eposzt író költőt a nemzet reprezentánsának tartják.206 A
Vergiliusra és Herderre egyaránt utaló életkor-metafora megjelenik az „eposzi
lelkesedésű kor” nagy hatású képében is, amely fordulatot a legtöbb későbbi
értelmező is használatba veszi. Összefoglalva tehát ezt az egyszerre reprezentációs
és narratív, tükrökkel kirakott útvesztőt, a nemzet képviselőjeként számon tartott, a
nemzettel azonosuló, saját férfivé válását a nemzeti epika megírásához kötő költő
azért írja meg a nemzetet nagykorúsítását a honfoglalásban elgondoló, hősi eposzt,
hogy közösségével együtt, a régi dicsőségen keresztül, saját korában újra
nagykorúvá emelje a pusztulás felé tartó nemzetet. Ahogy már Toldy is
megállapítja: „melly a’ nemzeti eposznak, mint nemzeti birtoknak egyik szükséges
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feltétele [ti. a popularitás – H.V.]”207, illetve: „Az eposzírás tehát honfoglalás.”208
Mindez reflektálhat arra az elméletre, amely – elsősorban Szörényi László, majd az
őt tovább értelmező Gere Zsolt írásaiban – a ciklikus történelemszemlélet és a
forgandó szerencse kiterjesztett allegóriájában joggal véli felfedezni az eposz
elemzésének egyik kulcsát.
5.2.3. A táj poétikai funkciója: az elmélet igazolása
A mű kortárs fogadtatásának részletes bemutatása szétfeszítené jelen
dolgozat kereteit, ráadásul megtette ezt már a kritikai kiadás mellett számos kiváló,
összefoglaló jellegű tanulmány. A következőkben leginkább a Zalán futása
recepciójának azon vonulatait használom, amelyek korszerűen olvasták újra az
eposzt, s amelyek, olykor vitázva, olykor pedig kiegészítve egymást, fontos
összefüggésekre hívják fel a figyelmet.
A Zalán futása recepciójának elmúlt közel kétszáz évében világosan
kirajzolódnak azok a problémák, amelyek még a 21. századi értelmezőt is kérdések
elé állítják. Bár a legtöbb elemzés a mitologizálás, a honfoglalási harc és
tündértematika kettőssége, a romantikus teremtés vagy klasszicista hiánypótlás,
illetve a kozmogónia és ciklikus történelemszemlélet felől közelít a műhöz, az
elemzések iránya mégis más irányú. Többen – például az eposz egyik első
kritikusa, Erdélyi János – kiemelik a cím furcsaságát, vagyis, hogy miért Zalán, s
miért nem a honfoglaló Árpád a címszereplő, ahogyan például a két évvel korábban
íródó, Árpád Zalán ellen 209 című töredék, vagy a legtöbb korabeli Árpádiász
esetében. A címadás mellett a jellemábrázolással is felmerülnek problémák. Már
Toldy Ferenc is kifogásolja, hogy a magyarok között nincsen gyáva, vagy igazán
rossz karakter, s ez hitelromláshoz vezethet. Ehhez kapcsolódik az a felvetés, mely
szerint Zalán jóval bonyolultabb jellem, mint Árpád, akinek honfoglaló magyar
harcosai inkább tűnnek mitizált gyilkológépeknek, mintsem olyan ősapáknak, akik
mind területileg, mind szakrálisan megszerezték a nemzet alapját jelentő földet. Itt
207
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visszautalnék a második fejezet harmadik alfejezetében kifejtett, a táj poétikai
felhasználására vonatkozó elméletre, amelyet Anthony D. Smith „nemzet és haza
összekapcsolásának” egyik stratégiájának nevez, és amelynek célja, hogy a
választott területet „poétikus és történelmi jelentéstartalommal” ruházza fel. Az
eposzban szereplő helységnevek, s a hozzájuk patriarchális leszármazással rendelt
figurák mintázata rajzolja ki a Kárpát-medence megszerzését a honfoglalás
szakralizálható aktusával való azonosítását. Az I. ének 243. sorában Und ezt
mondja Árpádnak:
„’S bár fene ütközetek megszegjék életemet, csak
Vérem után földet hagyhassak gyermekeimnek”210
Ugyancsak az I. ének 514-516. sorában ennek szinte tükörképe jelenik meg Hajna
és a Délszaki Tündér párbeszédében. Hajna, megelőlegezve az eposz cselekményét,
a honfoglalást Etéhez társítva szintén a patriarchális leszármazási rendbe illeszti az
új föld megszerzését:
„A’ ki hazát szerzend e’ boldog földön atyámnak
És minekünk, ’s hős karjával megnyomja serényen
A’ dúlásra jövő harczoknak enyészetes árját.”211
A X. ének 235-236. sorában Árpád ezt mondja Viddinnek, akinek felajánlja a
magyarokhoz való visszatérés lehetőségét:
„Nemzetnek lészsz tagja, kit én, – úgy adja Hadisten!
Megtelepítendek e’ boldog földön örökre.”212
Az eposz elbeszélője a közösség történetét a személyes leszármazásokon keresztül
hozza létre. Éppen ezért az sem véletlen, hogy erősen patriarchális ideológiába
ágyazva, az eposzban kiemelt jelentőséget kapnak a leszármazási, rokoni
kötelékek. Bár a honfoglalás érdemi részét Ete és Hajna szerelme, illetve a „hajnal
ölű hölgyek”213 garantálják, az eposzban a nők leginkább biológiai funkciójuk
kontextusában szerepelnek, gyakran pedig halottak, vagy halálra vannak ítélve. A
Gyulai által meghatározott irány – az eposz kevéssé integratív, Hajna Perczel
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Etelka szövegbeli alakmása, míg a Délszaki Tündér maga a költő – sokáig tartotta
magát, és meghatározta a születő értelmezések értékpreferenciáit.
5.2.4. A „rossz pótolék”: képzelet és mitológia határán
A legfőbb, Kazinczy által már olvasás előtt is felvetett probléma 214 az
eposszal kapcsolatban azonban az – ami miatt nem, vagy legalábbis csak igen rövid
ideig lehetett nemzeti reprezentatív funkciója –, hogy olyan, nem létező mitológiát
rendelt a honfoglaló magyarsághoz, amelynek semmilyen írásos vagy szóbeli
hagyománya nem volt. A nemzeti mitológia és a honfoglalás előtti szakralitás
emlékeinek hiánya nem tette lehetővé, hogy valódi, történettudományos igényű
nemzeti őstörténet jöjjön létre. A korban voltaképpen a szépirodalommal
kapcsolatban is ez lett volna az elvárás, jóllehet annak kritikai elemzése sokkal
inkább implikálhatna esztétikai, poétikai, vagy filozófiai megközelítést, mintsem a
történeti és politikai hitelesség számonkérését. Az eposz filológiailag bizonyított,
illetve lehetséges forrásai között ugyanúgy szerepel a Gesta Hungarorum, mint
Virág Benedek történettudományi munkaként számon tartott Magyar századok
című munkája, vagy – különösen, ami a Hadúr név származását illeti –
Aranyosrákosi Székely Sándor 1823-ban megjelent, A székelyek Erdélyben című
eposza. A kevert műfajiság problémája abban gyökerezik – ahogyan a dolgozat
harmadik

fejezetében

már

esett

róla

szó

–,

hogy

történettudomány,

irodalomtudomány és szépirodalom határai a Zalán futása megjelenésekor még
nem voltak olyan egyértelműek, mint akár már a 19. század közepén. Az
egyértelmű szétválás egyik oka éppen az a Horvát István lett, akinek 1825-ben
megjelent, Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégiebb történeteiből című, őt végül a
tudományos életből diszkvalifikáló írása nemcsak hatott Vörösmartyra, de a
megjelenés után még át is dolgozta a Zalán egyes fejezeteit, különösen, ami a
nevek felsorolását és a bolgár-magyar rokonság elméletét illeti.215
A kortárs, vagy nem sokkal utóbb keletkezett kritikák esetében ezért
történhetett meg az, hogy bár az eposz csatajeleneteit, sőt, duális, Hadúr és Ármány
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csatáiban megmutatkozó istenképét elfogadhatónak tartották, a tündéri mitológiával
azonban nem igazán tudtak mit kezdeni. Pedig – és a későbbi elemzések éppen erre
világítanak rá – a mű nagyon is koncepciózusan kezeli együtt a látszólag külön
úton haladó struktúrákat. Ezért is dőlt meg az a feltételezés, mely szerint a tündéri
metaforikára épülő, a Délszaki Tündér és Hajna tragikus végű szerelmét bemutató
rész különválik az eposz többi, első olvasatra integránsabbnak tűnő részeitől.
Azzal az elemzői közhellyel, hogy a Zalán futása alapvetően „sikerültebb
lírai és sikertelenebb eposzi” részekből álló, Homéroszt, Vergiliust, Tassót imitáló,
túlzsúfolt epizódokat és obskúrus tündéri mitológiát felvonultató mű, Szörényi
László számol le végérvényesen „..s hű a haladékony időhöz” című
tanulmányában. Ezzel persze nem lehet azt állítani, hogy a Zalán futása karrierje
azóta újra indult, hiszen, mint a fejezet végén még kitérek rá, az epikus életmű
többi darabjához képest azóta is viszonylag kevesen nyúlnak hozzá. Szörényi
értelmezésében szintén kiemeli a Kemény Zsigmond emlékbeszéde és Gyulai Pál
életrajza óta számos tanulmányban felbukkanó, „nemzetébresztő” funkciót, és
összefoglalja a korábbi, filológiai-motivikus elemzésekben megjelenő legfontosabb
elveket is. A szimmetrikus szerkezet részletes bemutatásán, és az egymásnak tükrös
szerkezetben megfeleltethető énekek összehasonlításán túl azonban két fontos
megállapítást tesz, amelyek azóta is meghatározzák az eposz olvasási és
értelmezési irányait. Az egyik – amely allegóriára voltaképpen az egész elemzés is
épül –, hogy a „haladékony” kétértelmű jelzőjével ellátott időt a „forgandó
szerencse”, illetve a „történelem kereke” képzetéhez kapcsolva, s mindezt az
„erősebb apák és puhaságra serényebb gyermekek” korának változásaival
összekötve, az ősi dicsőséget közvetítő költő nemcsak az általános életkormetaforákat használja, hanem eléri, hogy a halál is kikerülhető legyen. „Hogy
pedig az egyéni élet végén szükségszerűen bekövetkező halál bizonyosságát a
nemzetre nézve – esetleg – elkerülhetőnek tüntesse föl, hogy a magyarságot
kiszabadítsa a herderi fenyegetés igézete alól: az egyéni lét korszakai –
gyermekkor, ifjúság, férfikor, öregség, Fortuna kerekének küllői – helyére a
nemzedékek váltakozását állítja.”216 Ez megelőlegezi a tanulmány másik központi
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gondolatmenetét, mely szerint a Délszaki Tündér alakja nem pusztán egy öncélú,
népies mitológiának az eposz terébe való bevonását jelenti, hanem az ő áldozata
lesz az, amely a Történelembe szerelmet fűzve legitimálja Hajna és Ete célos
szerelmét, s a nemzet megszületését garantáló feladatát.
Az eposz kozmogóniájának, mitológiai és szerkezeti egységeinek részletes
elemzésével a szöveg számos, korábban rárakódott elemzői közhelytől szabadítja
meg az egyébként egyik korban sem túl népszerű eposzt. Itt csak utalnék rá, de az
értelmezés irányát szintén befolyásoló Babits Mihály Az ifjú Vörösmarty című
tanulmányának felütésében – nyilvánvalóan kissé provokatívan – egyenesen
„unalmasnak” titulálja a Zalán futását: „Vörösmarty a Szózat költője – egy olyan
költeményé, amelynek szépségeit a megszokástól nehezen érezzük –, Vörösmarty a
Zalán Futásának költője, egy hosszú eposzé, amely (mondjuk csak ki) számunkra
unalmas.” 217 Valóban: mind a korabeli, mind a későbbi olvasó számára nagy
megterhelést jelent a túlzsúfolt, végletekig az ölésre koncentráló, számtalan nevet
és relációt együttesen felvonultató epizódok nyomon követése. Részletes és értő
elemzés nélkül pedig a mitologikus betétek kulturálisan idegennek tűnhetnek az
olvasás során.
Szörényi elemzésében a sorskeréknek, a forgandó szerencsének vagy a
történelem kerekének azért van kiemelt jelentősége, mert az egész eposzt, illetve a
benne található mitologikus és narratív rétegeket is ezen keresztül elemzi. A forgó
kerék felső pontja nemcsak csúcspont, de egyben az a pont is, amely a hanyatlás
kezdő pontjává válik. A címet is lehet e felől olvasni: Zalán futása, vagyis a kerék
lefelé fordulása egybeesik Árpád győzelmével. A győzelem azonban, ahogyan az
eposzt a nemzet hanyatlásának idejéből visszatekintő narrátor pozíciójából is
világosan kiderül, nem jelenti azt, hogy ez örökre szól. Ez a dualitás jelenik meg
nemcsak a két isten, Ármány és Hadúr harcában, hanem a honfoglalók istenének
tartott Hadúr kettős természetében is. Noha a végén az látszik igazolódni, hogy
Hadúr valójában csak az ölés istene, s az egyéni boldogság nem érdekli, az ő
közbeavatkozásai nélkül a magyarok elveszítenék a főcsatát. Az eposz alvilágaként,
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egyben középső, központi részeként olvasott V. és VI. ének kulcsmozzanata a
Délszaki Tündér áldozata, amelyet Hajnáért hoz meg. Az áldozat az eposzban
három figura kapcsán játszik fontos szerepet. A II. énekben Ármány kívánságára
valakinek fel kell áldoznia magát és egyéni boldogságát a közösség érdekében –
Ete helyett ezt az áldozatot végül a Délszaki Tündér egyfajta variánsaként is
olvasható Laborczán vállalja magára. Helyettesítő áldozata azonban végül nem
teljesíti be a közösség érdekeit – azt majd, Hajnán keresztül, a Délszaki Tündér
örök életének feláldozása fogja elvégezni. Az eposzban a Délszaki Tündér az
őshaza képzetéhez az eposz idejéhez képest is korábbi dicső időkhöz, és a
gyerekkor idilli állapotához köthető. Ahhoz, hogy az eposz terében a territoriális
kontextusba helyezett nép nemzetté váljon, és felnőttkorba lépjen, az ő áldozatára
van szükség, hiszen ő menti meg Hajnát, és teszi lehetővé, hogy Etével való
szerelme beteljesüljön. Ahogyan Szörényi roppant képszerűen megfogalmazza: „a
múlt halála szüli a jövőt.”218 Ugyanez igaz Árpád és Zalán küzdelmére is: az eposz
cselekményében oly fontos szerepet játszó napszakok, különösen az éjszaka, és az
éjszaka látott álmok mind arra a végső célra mutatnak, hogy Zalán éjszakájára –
hiába a bolgár követ látszólag megnyugtató híre – már nem fog hajnal következni,
legalábbis a Történelem kerekének aktuális állása szerint. Az eposzban a hajnal –
és a jövő – Árpádé lesz, s így válik érthetővé Hajna beszélő neve, illetve a Délszaki
Tündér áldozata. A tündér nemcsak a Hajnal fia, de azért kell meghalnia, mert
késleltette az éjszakát – vagyis, Hadúr akaratával szembe kerülve, a Hajnal ellen
dolgozott. Ugyanígy megmagyarázhatja a „hajnal ölű hölgyek”219 kifejezést is ez a
gondolatsor, amely az életkorok metaforikáját a ciklikus történelemszemlélet és a
bonyolult mitologikus rétegek egymásra olvasásával tágítja ki.
5.2.5. Mítosz és mese: filozófia a kánonon túlról
Meg kell említeni az eposzban jelen lévő, részben annak túlzsúfoltságáért is
felelős betéteket, amelyek bizonyos értelemben az eposz kicsinyített másaiként is
olvashatók, a mise-en-abym alakzatát idézve fel. Az egyik legfontosabb betét a VI.
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énekben Kárel által megénekelt tragikus szerelem, Habilán és Apor története, mert
Szörényi érvelése szerint a magyar tábor éjszakáját bemutató részből ez vezet át
Hajna éjjelébe, majd Hajna és a Délszaki Tündér tragédiájának bemutatásához is.
„Az elsőhöz az egyéni halandóság és örök dicsőség ellentétének témája
kapcsolódik: a megoldást – mint már jeleztük – a csillagszimbolika jelenti. A
melléktémaként jelentkező szerelem – Habilán története – vezet át a második
részhez.”220 Az Éj ugyanis nemcsak a Történelem szülője, hanem a szerelemé is,
ami alkalmas az idő megállítására. S bár a Délszaki Tündérnek pont emiatt kell
feláldoznia örök életét, ez vezet majd el a hajnal beteljesüléséig is. Itt térnék rá egy
másik nagy hatású értelmező elemzés ismertetésére. Gere Zsolt Szebb idők című,
Vörösmarty epikus korszakával foglalkozó monográfiájában Szörényi tanulmánya
kapcsán, az általam is bemutatottak mellett azt a gondolatot is tovább értelmezi,
mely szerint Vörösmarty a romantika szellemében korszerűsítette a vergiliusi
eposzmodellt,

és

őstörténeti

keretbe

ágyazva

olyan

(organikus)

történelemértelmezést teremtett, amely nem historikus, hanem filozofikus.221 Ez a
felfogás zárójelbe teszi a korabeli, majd Gyulai Pál, Erdélyi János, s részben (a
nemzeti eposz létrehozásának feladatában utód) Arany János kritikái nyomán
meggyökeresedő elképzelést, mely szerint a Zalán futása nélkülözi az epikai hitelt,
s írott vagy orális hagyomány nyomai nélkül, pusztán a képzelet segítségével hoz
létre légből kapott mitológiát. Ez a felvetés az eposz cselekményszerkezetét és
motívumrendszerét már önmagában értelmezhetetlenné teszi, nem csoda tehát,
hogy a belső koncepció részletes bemutatására és elemzésére csak jóval későbbi
korszakban került sor.
A Zalán futása mindennek ellenére azért lehetett sikeres, mert olyan,
visszhangtalan vagy elhibázott művek között lett néhány évre legitimált
honfoglalási eposz, mint Ráday Gedeon 1787-ben megjelent Árpádról írandó
bajnoki éneknek kezdete, Csokonai töredékben maradt Árpádiásza, vagy az elkésett
hősköltemény, Pázmándi Horváth Endre 1831-ben Árpád-eposza. A Zalán futása
értelmezései között az is viszonylag későn derült ki – némiképp érthetetlen módon
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– hogy Vörösmarty nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan kereste a
kapcsolatot a nem kanonikus, alacsonyabb rendűnek tartott népi műfajokkal és
szövegcsoportokkal. 222 A mesei, mitológiai elemek öncélúságát először Babits
Mihály kérdőjelezte meg a Nyugatban megjelent Vörösmarty-tanulmányaiban,
majd Szörényi László mellett leginkább Gere Zsolt, és a jelen dolgozat által is
sokat hivatkozott Martinkó András, aki elhíresült tanulmányában223 a földi menny
koncepcióját vizsgálta Vörösmarty eposzaiban. Bár a szöveg nem a Zalán futását
helyezi középpontba, de a mitológiára vonatkozó belátásai könnyen kapcsolhatók
hozzá. Számos értelmezésben megjelenik a veszendőség elve, a ciklikusság, a
kozmogónia, vagy a régi dicsőség, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a
valaha volt dicsőség nem képes ellensúlyozni az egyetemes pusztulás gondolatát.
Ugyanígy kulcsfontosságú, hogy a Toldy kortárs recepciójától kezdve két főistenre
szűkített mitológia, és a ciklikusság elve a sorskerék allegóriáján belül csak az
elmúlással végződő fordulaton belül mutathatja fel a haladás gondolatát, a jövőre
nyitás hiányzik belőle. Ezért volt szükség az Éj által is képviselt – s később a
Csongor és Tündében kiteljesedő – természetfilozófiai háttérre, illetve olyan, a
transzcendens szempontok szerint is értelmezhető nemzeti történetre, amelyben a
földi élet felé is nyitott mitológiai figurák vannak.224
A Délszaki Tündért boldogtalansága, majd áldozata nem a költővel, hanem
az eposzbeli Árpáddal teszi egyenrangúvá, hiszen ő lesz az eposz transzcendens
főszereplője. Ehhez mindenképpen hozzátenném, hogy a IV. ének 520-525.
sorában Árpád Hadúrhoz intézett imája szakrális értelemben megteremti ugyan a
honfoglalás aktusának vágyát, de az majd csak a Délszaki Tündér halála után tud
beteljesülni:
„Még is imádta Hadúrt Árpád a’ kis halom ormán,
És ragyogó arczán forró könycsepje lecsordúlt.
Hír égett hevülő kebelén, ’ s új honna’ szerelme.
Értetek, oh új honn’ keresői, fohászkodik ő most,
Már született hősök, ’s születendők, értetek ég ő,
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’S harci vitézséget kér a’ hadak’ istenurától.”225
5.2.6. A látható nő testének kitörlése: nemváltás és alakváltás
Gere Zsolt amellett érvel, hogy a tündértematika – amely mindegyik
eposzban szinte kivétel nélkül szerelmi vagy szerelemfilozófiai kontextusban
jelenik meg – hatástörténetének egyik iránya Schedius Lajos esztétikája lehet.
Schedius Vörösmarty tanára volt, esztétikai, antropológiai és filozófiai rendszere
anyag és erő kettősségére épült. Ami cselekvés által létezik, az erő, ami nem
cselekvés által, s a teret betölti, az anyag. 226 Gere szerint ez hatással lehetett
Vörösmartyra, aki az orális hagyománnyal szembe fordulva, a testiségre és a
démonikus vonások eltüntetésére irányuló akkulturációs korlátozást hajtott végre,
és szűzies női jelleget adott a figuráknak. A Zalán futása női szereplői közül ennek
egyértelműen Hajna felel meg, aki már az eposz legelején úgy jelenik meg, mintha
maga is egy transzcendens világhoz tartozna, vagy ott maradt volna az idilli
őshazában. Az elbeszélő kötődése Hajnához több szöveghelyen tetten érhető –
valószínűleg ez táplálta Gyulai értelmezésének azon belátását, mely szerint a költő
a Délszaki Tündér alakjában magát alkotta meg –, leginkább azonban a VI. ének
végén, amikor a versbeszéd dikciója megváltozik, az uralkodó harmadik személyű
elbeszélést második személyűre cserélve az ének 725-745. sorában:
„És te örömmel pillantád meg nagy termete’ báját,
’S rettentő vas fegyvereit, ’s a’ kalpagi tollat,
Melly magasan lobogott bokrával az égi szelek közt,
És mikor az hadi társával paripára szökelne,
Tomboli jó lovadon te közel mellette röpűlvén,
Szép szemedet szemein szerelembe merülve mulattad.”227
Az egyes szám második személyű megszólítás valószínűsíthetően az elbeszélő
Hajnához való, őt a többi szereplőtől elkülönítő viszonyának grammatikai kódja,
hiszen az ének utolsó sorában még szubjektivizálja is a külsejét, a szemeire
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vonatkozó szép jelzővel. Hajna majd csak akkor válik a gyilkos harc – és egyben
Hadúr – szövetségesévé, amikor a Délszaki Tündér halálában való felelősség alóli
felmentését kéri. Ekkor kapcsolódik be a harc uralta világrendbe, egyben az eposz
patriarchális viszonyrendszerébe, amely nagyon gyakran hatja végre a látható nő
testének szimbolikus kitörlését. Erre két példát szeretnék hozni. Az egyik egy
kisebb epizódszereplő, Antipater felesége, aki, mint Laborczán leleplezéséből
kiderül, férfiruhában követi férjét, s férfiként harcol.
„Vága be, ’s már oda jött hol csendesen áll vala néhány
Bajnoki közt a’ szép görög asszony férfi ruhában.
Erre megy. Ármány itt mindent elkerget előle,
Hogy hamarább vesztét érhesse csatája’ hevében
Áll maga, ’s ví egyedűl a’ bús hölgy, fényes aczéllal.”228
Ezzel a kulturális átöltözéssel a nő, ha csupán időlegesen is, de nemcsak a harc,
hanem a patriarchális renden alapuló hatalmi beszédmód hordozójává válik.229 A
honfoglaló összecsapás színtere azonban nem engedélyezi az efféle törvényszegést,
és lelepleződése után pont amiatt kell meghalnia, mert női tulajdonságai kerülnek
előtérbe. A „fattyú”, tehát elbeszélhető és legitim leszármazással nem rendelkező
Csornával kapcsolatban szintén kiemelődik „nőies” szépsége – sorsa azonban neki
is csak a halál lehet. A harctéren nem lehetséges ez a kettős identitás, a mitológiai
réteg azonban megengedőbbnek mutatkozik.
A Délszaki Tündér bizonyos értelemben maga is feminin figura, ahogyan
például nem egyértelműek a nemi jellegek a Kadosa által Schediusnak elmesélt, a
magyarok eredetét elbeszélő történetében sem. Nemibontának már beszélő neve is
kapcsolatot teremt Platón androgün-figuráival, a férfinak tételezett Erő pedig női
alakban, holdfényhercegnő alakjában csábítja el a tündért. Az eposzban, legalábbis
annak mitológiai szintjén a drag korai textuális változataként megjelenő kettősség
nyilvánvalóan nem valamiféle alternatív identitás-modelleket kíván létrehozni.
Magyarázatuk sokkal inkább az lehet, hogy a tündértematika, s a mitológiai
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réteghez tartozó szereplők az őskor, s mint ilyen, a nem nélküli, vagy „kettős
nemű” gyerekkor világának képviselői. Gere Zsolt ugyanakkor meggyőzően érvel
amellett, hogy az allegória alakzatában elbeszélt mitikus és genealógiai történet
szintén Schedius Lajosnak az anyag és az erő kapcsolatát eredetként kijelölő
kozmogóniájára épül, s a mitikus nyelvhasználat később A’ Délszigetben is
folytatódik. Gere kitér arra, hogy bár az „elme” szó eredete sok vita tárgyát
képezte, egyértelmű, hogy az ember érzéki, lelki és szellemi képességének szava,
míg a Hülek név gyöke a görög hülé, vagyis anyag, ami az erőn kívül Schedius
másik fő fogalma. „Vörösmarty szövegében Nemibonta fény attribútumait hordozó
tündértől teherbe esve szüli »szelíd Elmét«, a »piros ajkú« leánykát, s »szép arczú
Hüleket«. [...] Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy ennek az
eredettörténetnek a két ága megfelel annak, ami Schedius filozófiájában a
szépségben egyesülő két istennő kapcsán fogalmazódott meg, és ami majd a
mitikus struktúrák kiinduló pontjává válik. [...] Vagyis Árpád ősei között Ügek
mellett ott szerepel Erő, Elme, s hogy ennek a tündérmitológiának Vörösmarty
milyen lényeges szerepet szánt, az nyilvánvaló abból, hogy a Délszaki Tündér az
eposz egyik főszereplőjévé válik, s az ő áldozatvállalásával lesz lehetséges a Hajnal
szekularizálása a műben.”230
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy bár a Zalán futása körül számos
vita és ellentétes értelmezés alakult ki, s általában nem tartozik a magyar
irodalomtörténet legnépszerűbb darabjai közé, cselekményszerkezete és mitológiája
korántsem annyira légből kapott, mint ahogyan sokáig állították, a Vörösmartyéletmű belső fejlődésének szempontjából pedig kiemelt jelentősége van.
Hatástalanságát, olvasatlanságát és népszerűtlenségét nem a koncepció hiánya,
hanem a túlzsúfolt epizódok okozzák, illetve az, hogy kulturális értelemben nem
tudta létrehozni a nemzet közösnek tételezett narratíváját, noha lehet, hogy a felütés
maga – a „régi dicsőségnek” a korban népszerű, s különféle változatokban
megjelenő toposza 231 – már ezt a narratívát tételezné. Ennek a hiánynak a
felismerése azonban ugyanolyan fontos, mint a létrehozás maga. Ahogyan jelen
230
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dolgozat célkitűzése is mutatja, a fő kérdés nem az, hogy ki, vagy mi hozta létre a
nemzet elbeszélését, hanem milyen folyamatok hívták életre annak igényét, és
alakították későbbi irányait.
5.3. A történetírás poétikájának csapdája
Dávidházi Péter a néhány bekezdéssel feljebb idézett nagyfejezet negyedik,
Nemzeti

eredetmonda

felé:

a

genealógia

műfajváltása

Horvát

István

történetírásában című alfejezetében arról értekezik, hogy a történetíróként
nyilvánvalóan zátonyra futott, etimológián alapuló őstörténetet építő Horvát milyen
mértékben hatott Vörösmarty epikus munkásságára – ahogyan például A’ Rom
helyszínét a pártus utalások miatt sokan hajlamosak Horvát hatásának tulajdonítani
–, illetve, hogy a történettudomány akkoriban kialakuló segédtudományai közül
miért a genealógia lesz a legfontosabb mind a nemzeti eposz, mind a kialakuló
történetírás és irodalomtörténet szempontjából. A’ Rom mellett A’ Délsziget
koncepciójában is tetten érhetők Horvát őstörténeti elképzeléseinek nyomai. „A
hunok pusztulását követően a felbukkanó hat vezérállat összefüggésbe hozható a
Rajzolatok hét nemzetről szóló alaptézisével, vagyis a vándorlást követően a hun
örökös, Hadadúr előtt megjelenik a rokonságon belüli összes asszimilációs
lehetőség, azáltal viszont, hogy nem követi egyik állatot sem, egyértelmű lesz a hun
kontinuitás

megteremtésére

irányuló

történelmi

küldetése.”
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Horvát

munkásságának revíziója már csak azért is érdekes kérdés, mert – ahogyan
Dávidházi is megjegyzi – elképzelései a magyarok eredetéről még a 21. században
is éreztetik hatásukat különféle, a hivatalos tudományosság ellenében létrejövő
ideológiai közösségekben.
A 18. és 19. század fordulóján, illetve a 19. század első harmadában
költészet és tudomány nem kis mértékben összekapcsolódott, helyesebben
fogalmazva: teljes szétválásuk még nem volt sem éles, sem egyértelmű. Ezt
bizonyítja az is, hogy maga Horvát is írt fikciós nemzeti eredettörténetet, az 1822es Aurorában megjelent Árpád Pannonia hegyén című művet. Vörösmarty
munkáinak kritikai kiadásának negyedik kötetében több szerkesztői megjegyzés is
232
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vonatkozik arra, hogy Horvát Árpád-szövege mennyiben hatott a formálódó
eposzokra, elsősorban a Zalán futására. Az említett Vörösmarty-eposzok
keletkezésekor, tehát az 1820-as évek derekán Horvát még nem diszkvalifikálódott
sem a tudományos, sem az irodalmi életből, sőt, ekkoriban még kifejezetten
sikeresnek számított. Éppen ezért nem meglepő, hogy munkái, illetve a vele
folytatott magánbeszélgetések Vörösmartyra is hatottak, ahogyan az több levélből
is kiderül.

233

Ekkoriban az epikus és tudományos eszközkészlet együttes

használatát még nem vetették Horvát szemére, hiszen „a századforduló óta a verses
epikával együtt fogant és azzal szimbiózisban fejlődött nemzeti történetírás
beszédmódjában ez a közös eredet többek között éppen a költői metaforakészlet és
a tudományos fogalomrendszer összeolvadását okozta, ami nem egyszer a
fogalmak metaforizáltsági fokának megállapíthatatlanságával járt együtt.” 234
Dávidházi azonban azt is hozzáteszi, hogy mindez Horvátnak a magyarok
eredetéről szóló munkájára kevésbé volt igaz, mint a nemzeti történetírás többi
produktumára, mert ebben a szövegben már a menthetetlen végletekig fokozza
fikció és történetírás regisztereinek keveredését. Borbély Szilárd érdekesen érvel
amellett, hogy Vörösmarty poétikai gyakorlatára hatással volt a Horvát István-féle,
a nyelv szintjén létező, alapjába véve azonban reflektálatlan történetírás. Gere Zsolt
szerint nem egyértelmű, hogy Horvát hatásának melyek a végpontjai a Vörösmartyeposzok, s általában az életmű őstörténet-koncepciójában, mert bár a szakirodalom
általában az 1829-30-as fordulópontot jelöli ki, található ezt cáfoló példa is.235 „Ez
a feltételezés [ti. hogy a nyelv magában hordozza az azt beszélő nép történetét –
H.V.] ugyanis azt a következtetést vonja maga után, hogy ez a nyelv nem
autentikus, vagyis a felejtés következtében, amely fogva tartja, elveszti
önazonosságát.” 236 Toldy Ferenc már idézett munkája szintén bizonyítékul
szolgálhat erre az elméletre, hiszen mind a nyelv történeti-filozofikus
meghatározottságára, mind Horvát István pártus elméletének a Zalán futásában
való applikációjára találhatunk utalást, azt sugallva, hogy a költőnek akár kisebb
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történeti fikciókon keresztül is feladata a nemzeti identitás szövegszerű
stabilizálása: „A’ költőnek tehát, ki a’ históriából nem meríthete, szükséges volt azt
az emberiség’ (humanitas Herderi) philosophiájából kifejteni. Nemzetünk
napkeleti, ’s minden többi napkeleti mivelt és miveletlen nemzetekkel szoros
contactusban élt, a’ mit nem szükséges hogy előtted a’ nyelv’ philosophiájából
kimutassam. […] Ha a’ hasonlíthatatlan Horvát István meg is fogja mutatni, hogy
a’ Szittyák napimádók voltak, Vörösmarty’ költeménye azáltal nem szenved, mert
az ő Hadurát a’ régi Szittyák napistenével épen úgy öszve lehet egyeztetni”237
Érdekes megfigyelni, hogyan hoz létre az értelmező is fikciót, ugyanazzal a
korabeli kettősséggel küzdve, amelyet a magyarok és Magyarország kelet és
nyugat, kereszténység és pogányság, nemzethalál és progresszió közötti folyamatos
oszcillációja jelent. Hogy Vörösmarty a Zalán futása után kiiktatta tündéri
mitológiájából a pogány és Árpádot győzelemre vezető Hadúrt, az minden
bizonnyal a kereszténység felvételének a pogány őshit verifikálását korlátozó
kulturális örökségéből is fakad.238
Az

eposzokban

és

a

történetírói

munkákban

felvázolt

nemzeti

eredetmondák különféle variánsai mind a magyarság nemzeti közösségét voltak
hivatottak legitimálni, egy nemzetiségileg, etnikailag és politikailag egyaránt
sokszínű és megosztott birodalom területén. Ahogyan a második fejezetben már szó
esett róla, a nacionalizmus ilyetén fikciójának a közösség homogenizálásán és
egyáltalán: a közösség megteremtésén túl általában politikai célja is van, amely
nem ritkán a különböző autonómia-törekvésekben teljesedik ki. A nemzeti múlt
létrehozásának tehát a 19. századi nemzeti jelen koordinálása, vagy uralása is célja
volt. Ezért szükségszerű, hogy a tudományos kánoniság hatalmi (diszkurzív)
logikája szintén a 19. század első felében alakult ki, és módszertanában számos
hasonlóságot mutatott a politikai legitimáció folyamataival. Ebben a látszólag
megengedő, legalábbis a nyelv- és metaforakészlet használatának szabályrendszerét
szabadabban kezelő közegben a történészként sokáig elismert Horvát ott követte el
a végzetes hibát – kiírva magát ezzel a tudományos kánonból –, hogy a különböző,
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például a homéroszi eposzokat tudományos bizonyítékként kezdte el használni a
magyarság eredetéről írott munkájában, olyan típusú hitelesítő funkcióval
felruházva azokat, amelyek már a kor normái szerint is kizártak voltak.
Amennyiben az eposz bizonyíték, úgy a tudományos mű módszertanába
véglegesen becsempészi a fikciót, ezáltal teljesen felszámolja tudomány és
költészet elmosódott határokkal rendelkező, de mégiscsak létező kétféleségét, így a
nemzet igazolása teljesen hamissá válik.239 Horvát az isteni teremtés aktusáig akart
visszamenni, hogy ezáltal az egész nemzetnek transzcendens genealógiát
teremtsen, a végeredmény azonban teljesen félresikerült, sőt, nevetségessé vált. A
Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégiebb történeteiből című mű, amely A’ Romra
valóban nagy, de nem kizárólagos hatást gyakorolt, sem tudományos, sem
szépirodalmi munkaként nem állja meg a helyét. Még akkor sem, ha – ahogyan
emellett Dávidházi Péter érvel – a Rajzolatok narrátora ugyanolyan paraklétoszi
szerephagyományt követve közvetít isteni és emberi szféra között, mint a Hymnus
narrátora. 240 Horvát ezt a transzcendens, fikciókon alapuló beszédmódot arra
használja, hogy saját közvetítői szerepét is megmagyarázza. Ez még a 21.
századból visszatekintve sem közömbös, hiszen egy ma is élő metódusról van szó.
A költői és történetírói hagyomány összekeveredése nem csak Horvát István
nemzeti eredettörténetének kísérletében figyelhető meg. Toldy Ferenc Virág
Benedek munkáiról értekezve Virágot mind a történetírás, mind a hősi eposz
elődjének nevezi, kapcsolatot létesítve eposziasság és történetírás között. A
képviseleti beszédmód paradigmájával Virág társította először a hexametert,
megalkotva ezzel azt a szépirodalmi formát, amely a közös birtokra utaló
birtokviszony által összefűzi a beszélőt, a közösséget, és a közösnek elképzelt
ősöket.241 Ez a paradigma bomlik majd ki Vörösmarty honfoglalási epikájában,
amikor mind nyelvileg, mind szimbólum- és metaforakészletében létrejön a nemzet
eredetének és egykori dicsőségének elbeszélése. Az eposz célja a dicsőítő funkció
és az eredetmonda megalkotása mellett éppen ennek a képviseleti beszédmódnak a
létrehozása volt. Ez később is meghatározta a tudomány és a fikció bizonyos
239
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paradigmáit. Egy későbbi szöveghelyen még lényeges lesz, hogy másfél
évszázaddal később, a posztkoloniális nacionalizmus-elmélet egyik paradigmatikus
szövegében a már idézett Homi K. Bhabha is azt a kérdést tartja kiemelendőnek,
hogy ki az, vagy kik azok, akik a nemzet elbeszélése felett rendelkeznek.
5.4. „Párduczos Árpád”: a síron túli hang képe
Hogy mennyire létrehozott és mesterséges volt ez a beszédmód, illetve
egyáltalán: a nemzeti mitológia csomópontjainak megalkotása, Dávidházi Péter a
negyedik fejezet hatodik, A nemzet mint res ficta et picta keletkezéséhez:
képzőművészettől a történetírásig című alfejezetben tárgyalja.

242

Ezt az

esettanulmányként is olvasható példát azért tartom szükségesnek részletesen
bemutatni, mert sorvezetőként működhet a konstruált identitások textuális
tapasztalatainak,

a

kultúra

szövegszerűségének

és

a

különféle

mediális

átkapcsolások elemzésében. Még a 21. század átlagos olvasójának is ismerős lehet
a „párducos Árpád” szintagma, vagyis a párducos mint a honfoglaló Árpád hősi
eposzi jelzője. A fordulat a Zalán futásában is megjelenik állandó jelzőként, s talán
nem érdektelen megjegyezni, hogy korántsem csupán Árpád esetében. A Zalán
futása előtt, 1822. január-március között íródott, Árpád Zalán ellen című
töredékben is megjelenik, a dikció alapján itt Árpád leírásában olvasható:
„Párducza vállairól, oldalról tegze simúl le”243 A Zalán futása IV. énekében a
várból éjszaka kitekintő Zalán hasonlóan írja le majd a Hadúrhoz imádkozó
Árpádot Kladninak: „Párducz inog vállán, ’s ide látszik fegyvere fénye.”244 Ennél is
érdekesebb, hogy a VI. ének 290. sorában, Lehel Huron és Ügek harcát elbeszélő
énekében a párduc Árpád nagyapja, Ügek vállán van: „Bátor Ügek’ vállán a
párducz nyomban eloszlik”245 – vagyis a párducbőr amellett, hogy a hősiesség
vizuális metaforája, a vér szerinti leszármazás legitimálójává is válik. Az már
kevésbé közismert, hogy a jelzős szerkezet korántsem Vörösmarty nyelvi
teremtménye, hanem számos más szövegben is olvasható. Vörösmarty műveinek
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kritikai kiadásának már előzőleg idézett negyedik kötetében is van erre utaló
jegyzet, mely szerint Virág Benedek 1797-es A’ táborból hazatért című versében
előfordul ez a szerkezet, de Horvát István Árpád Pannon hegyén és Rajzolatok a’
magyar nemzet legrégiebb történeteiből című, már hivatkozott munkáinak
figyelmes olvasója is találkozhat vele. Dávidházi azt az látszólagos anomáliát
elemzi, hogy bár a „párducos Árpád” jelzős szerkezet eltér a korábbi évszázadok
ikonológiai gyakorlatától, amelyben a párduc leginkább a kegyetlenség és a bujaság
dionüszoszi/bacchusi vonatkozásában került elő – Árpádnál pedig ebben az
értelemben nyilvánvalóan a hősiesség jelzésére szolgál –, a párducbőr-toposz mégis
bevonult a nemzeti nagyelbeszélés mindkét reprezentatív műfajába, a honfoglalási
eposzokban és a történettudományi munkákban egyaránt előfordul. A jelzős
szerkezet olyannyira megszilárdult, hogy Kölcsey a Mohácsban (azt megelőzőleg
pedig, a Pyrker-pör utáni hűvös hangulatban Kazinczy is ironizál ezen pannonhalmi
útirajzában 246 ) már ironikus jelzőként használja a „párducost”, sőt, a fordulat
olyannyira ismert lehetett, hogy ezt idézőjel és magyarázat nélkül teszi. 247
Dávidházi felteszi a kérdést, hogy miért fogadták el ezt a látszólag előzmények
nélküli

képzettársítást,

s

arra

jut,

hogy

ennek

magyarázatát

ismét

a

megszilárdultnak hitt, de valójában bizonytalan alapok elemzése hordozza. Horvát
István ugyanis a párducbőr – így a párducos eposzi jelző – hitelességének
igazolására, bár írott történeti forrást nem, talál azonban egy 1664-ben kiadott
szöveges képgyűjteményt, amely egy képzeletbeli mauzóleumot ábrázol, fiktív
sírfeliratokkal. Ebben az Árpádot ábrázoló rézmetszeten párducbőr kiegészítő
látható. Dávidházi szerint mindez – és az is, hogy aztán az uralkodó magyar
testőrségének a párducbőr a díszruha egyik darabjává vált – az egész monográfia
[ti. az Egy nemzeti tudomány születése] mottójának állítását támasztja alá. Az
elgondolás, mely szerint a nemzet nem születik, hanem költészeten és festészeten
keresztül létrejön, itt dupla igazolást nyer, hiszen ez az ikonológiai toposz nemcsak
költészeten, hanem ráadásul egy képleíráson keresztül jön létre.

246
247

UO., 374.
DÁVIDHÁZI 2004, 464-465.

145

Dávidházi meglátásait ennek vonatkozásában két elméleti felvetéssel
szeretném kiegészíteni; mindkettő a fiktív mauzóleum képleírásával kapcsolatos.
Az egyik, hogy mindez nemcsak a honfoglalási eposzokkal, de az aparegényekkel
is párhuzamba állítható annak vonatkozásában, hogyanmetaforizálódik a közösségi
eredet a vérségi eredetből. A fiktív sírfelirat olvasása a honfoglaló Árpádról, vagyis
metaforikus értelemben az egész nemzeti közösség apjáról, ugyanazt a kettős
önéletrajzi olvasatot adja ki, amely az aparegények esetében is megfigyelhető. A
halott apa sírfelirata egyúttal a nevéhez rendelt arcot, ezáltal pedig a leszármazott –
ebben az esetben a nemzeti közösség – konstruált karakterét is előállítja. A másik
felvetés a képzelt mauzóleum, illetve a képzelt sírok leírása kapcsán szolgálhat
tanulságokkal. Michel Foucault A szavak és a dolgok című munkájának bevezető
részében, szavak és dolgok viszonyának ismeretelméleti leírásához Jorge Louis
Borges novelláját, John Wilkinson-féle analitikus nyelv címűt veszi alapul,
amelyben a kínai császár enciklopédiájának parabolája olvasható. Ez a történet
tulajdonképpen az egész kötet értelmezési irányát meghatározza, hiszen a
példázaton keresztül Foucault azt állítja, hogy a dolgok a megnevezésben jönnek
létre, a nyelvben hordozott referencialitás lesz az, amely a tárgyat elgondolhatóvá,
egyáltalán valamivé teszi, s hogy a képzetalkotás elmélete, a hozzárendelés és a
csere archeológiai struktúrái a 19. századtól kezdve radikális változáson mennek
keresztül. „Vagyis a hasonlóság történetéről van szó: a klasszikus gondolkodás
milyen feltételek mellett elmélkedik a dolgok közti hasonlósági és egyenértékűségi
kapcsolatokról, amelyek megalapozzák és igazolják a szavakat, az osztályzásokat
és a cseréket.”248 Elmélet és gyakorlat, nyelv és valóság viszonya találkozik és
problematizálódik ebben leírásban, ugyanúgy, mint a fiktív sír képének leírásán
keresztül előállított ikonográfiai alakzatban. A nemzet és nemzeti eredettörténet
előállítása nemcsak textuális, hanem társadalmi praxis is. Ennek alátámasztásához
Charles Taylor már említett metatopikalitás-elméletét szeretném idézni, hogy aztán
ezek az egymáshoz kapcsolódó, s részben egymásból következő elemzések
egyszerre rajzolják ki nemzeti múlt és nemzeti jelen előállításának kétszáz éve
zajló, mérhetetlenül bonyolult folyamatát.
248
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5.5. A honfoglalási eposz metatopikus tere
Azért volt fontos az előző, a „párduczos” eposzi jelző történetét felfejtő
epizód részletesebb ismertetése, mert a kontextus tisztázása felment az elmélet
öncélúságának vádja alól. Zentai Mária fontos tanulmánya amellett érvel, hogy
Vörösmarty epikája tulajdonképpen egymással fölcserélhető részekből áll.249 Ez
azért is megjegyzendő feltételezés, mert számos kritikusa érvel amellett, hogy
Kukorelly

Endre

művei

is

hasonló

jellegzetességeket

mutatnak,

vagyis

tulajdonképpen a prózai életmű legtöbb darabja egy korábbi szöveg újraírásaként is
olvasható. Dávidházi Zentai tézisét tovább terjeszti, amikor azt állítja, hogy inkább
úgy tűnik, mintha a korban mindenki egyazon nemzeti eredetmonda darabkáit
gyűjtögette

volna.

250

A

nemzeti

eredetmonda

kirakós-játékként

történő

metaforizálása ugyancsak annak egyszerre elméleti és gyakorlati vonatkozásait
erősíti meg. Ezzel az állítással egy olyan diszkurzív, nyelvi és valós, hatalmi tér
létezésére utal, amely hasonlít a társadalmi nyilvánosság azon fiktív helyéhez,
ahhoz a „nem-helyhez”, amelyet Charles Taylor Modern társadalmi imaginációk
című munkájában metatopikus térnek nevez. Taylor 2004-ben megjelent, Modern
Social Imaginaires című monográfiájában a modernitásban kialakuló intézményi
formákon belül létrejövő társadalmi gyakorlatokat, illetve gyakorlat és elmélet
egymáshoz való viszonyát vizsgálja, megalkotva a „társadalmi imagináció”
terminust, amely a kettőt bizonyos értelemben egyesíti. Taylor ezen munkája
Foucault és Bourdieu nyomán a modernitást nemcsak temporális, hanem – sőt,
inkább – lokális és morális paradigmának tekinti, amennyiben, bár maga a jelenség
globális, megvalósulásainak formái egyediek voltak, és megváltoztatták a
társadalom rendjének morális elgondolásait. Ez a megközelítés hasonló ahhoz,
amelyet Anthony D. Smith a nacionalizmus kapcsán fejt ki, annál is inkább, hiszen
Taylor is amellett érvel, hogy a társadalmi imagináció egyik alapját jelentő
normatív fogalmak képzetét a hétköznapi emberek társadalmi valóságában képek,
történetek és legendák hordozzák. Taylor leírásában a társadalmi imagináció olyan
konstrukció, amely tágabb és mélyebb a társadalomelmélet hagyományos sémáinál.
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Az a mód, ahogyan az emberek a társadalomban való létezésüket elképzelik, az
egymással szemben támasztott, és rendszerint teljesülő elvárások, és az ezeken
alapuló, mélyebb normatív képek és fogalmak viszonylatában. A társadalmi
imagináció, ami praxis és teória határán mozog, Taylor szerint nem egy (elméleti,
vagy „nemzetalkotó”) kisebbség, hanem az egész társadalom közös tulajdona.
Mindehhez hozzátehető, hogy bár a társadalmi imagináció fogalma hasznos lehet a
nacionalizmuselméletek, illetve a nemzeti közösség kialakulásának kontextusában
is, az imagináció elemeit analitikusan szétbontva azt is meg lehet kockáztatni, hogy
ezek az elemek maguk is imaginációk kisebb egységeiből állítódnak elő, vagyis a
konstrukció szétbontása maga is konstrukcióhoz vezet. Amennyiben ez így van,
úgy hasonló ez a reláció ahhoz, ami nyelv és valóság, szöveg és gyakorlat, vagy
elmélet és gyakorlat között fennáll. Mark Currie hasonló következtetésekre jut a
főképpen Derrida és Foucault – utóbbinak A bolondság története című munkája251
nyomán kialakuló – vitáját kommentáló szövegében, amelynek, bár öncélúságához
kétség sem férhet, a szociál-narratológia szempontjából olyan belátásai vannak,
amelyek a társadalmi imagináció fogalmát is árnyalhatják. „A nyelv narratív
magyarázatai, amelyek metafizikus előfeltevéseket történeti folyamatokként
állítanak elénk, és az eredetet különleges magyarázóerővel ruházzák fel. Mítoszok,
amelyek emlékezetként funkcionálnak.”252
A legfontosabb tehát, hogy „a társadalmi imagináció egy olyan közösen
birtokolt egyetértés, amely lehetővé teszi a közös gyakorlatokat, illetve megteremti
a legitimitás széles körben osztott nézetét. [...] Ez a tudás egyszerre tényszerű és
normatív: azaz van elképzelésünk a dolgok menetéről, de ezt átszövi annak az
eszméje, ahogyan a dolgoknak lenniük kell, és az, hogy milyen ballépések
érvényteleníthetik el az adott gyakorlatot.”253 Taylor a modernitás konstitutívnak
bizonyult önértelmezési stratégiái közül elsősorban a piacgazdaságot, a társadalmi
nyilvánosságot és az önmagát kormányzó nép társadalmi alakzatait vizsgálja. Ezek
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figyelembe vétele újra előhívja azt a kérdést, mely szerint a nacionalizmus a
modernség terméke, vagy inkább valami, amelynek történeti és társadalmi
konstrukciója csak ebben a kontextusban nyerte el mai formáit, de már korábban
megjelent?

Az

utóbbi

mellett

lehet

érv

például

az

is,

hogy

Taylor

argumentációjában tudás és gyakorlat nem egyoldalúan működnek, mert a tudás
megértése teszi lehetővé a gyakorlatot, de a gyakorlat is hordozza a tudást. Ez a
kettősség roppant hasznosnak bizonyulhat a nemzeti önelbeszélés reprezentatív
nagyműfajainak, és azok posztmodern generikumainak értelmezésekor is. Azáltal,
hogy konkrét társadalmi gyakorlatok kezdenek el hozzájuk kapcsolódni, az
idealizációból imagináció lesz, és ez egyre inkább átformálja a társadalmi rendet.
Ahogyan egy korábbi fejezetben már utaltam rá, Taylor a társadalmi nyilvánosság
szerkezetváltozását elsősorban Jürgen Habermas munkája nyomán értelmezi és
gondolja tovább. Noha Habermas nem a magyarországi viszonylatokat írja le, a
magán- és közélet, irodalmi és politikai nyilvánosság változásának folyamatai
Nyugat-Európában akkor zajlottak, amikor a történetírás és a honfoglalási eposz
műfajai az eredetről való tudás új blokkjait alakították ki a magyar tudományos és
irodalmi köztudatban.
Habermas arról értekezik, hogy a 18. és 19. század fordulóján a lokális
információcsere különféle alakzatai, illetve a szórványos kiadványok egyszer csak
folyamattá állnak össze, és létrehozzák azt a diszkurzív teret, amelyet ma
közvéleménynek nevezünk. A nyilvánosság szerkezetváltozását állam, nemzet,
köz-és magánérdek, nyilvános és intim szféra, politikai és irodalmi közbeszéd
fogalmainak változása, és egymáshoz való viszonyuk átalakulása jelentette.254
Taylor ezt a diszkurzív teret metatopikus térnek, a jelenséget pedig
metatopikalitásnak nevezi.

255

Ebben azonos nézeteket valló, de területileg

egymástól távol lévő emberek a vita, vagy a közös eszme által létrehozott közös
térben összekapcsolódnak. Taylor szerint a metatopikus közös térben az addig
szétszórtan előforduló eszmecsere egy nagy véleménycserévé alakul át, hiszen
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éppen ez az, amely értelmet ad a „közvélemény” kifejezésnek. 256 „Azt is
mondhatjuk, hogy terek sokaságát olvasztja össze egy nagy térré, ahol azonban
fizikai értelemben már nem találkoznak egymással az emberek. Ugyanaz a
nyilvános vita egyik nap a mi vitáinkban bukkan fel, másik nap valaki más komoly
beszélgetésében, harmadik nap az újság interjú-rovatában és így tovább.”257 Ami
ebből a honfoglalási eposzok, illetve a nemzeti genealógia szempontjából
kiemelendő, hogy Taylor azt is hangsúlyozza: a társadalmi nyilvánosságnak
megvan az a hatalma, hogy legitimitást adjon, vagy ítéljen meg. Ez Habermas azon
feltételezéséhez köthető, mely szerint: „E közvetítésen [ti. a megváltozott irodalmi
nyilvánosság] keresztül a közönséghez kapcsolódó személyesség tapasztalatai
behatolnak a politikai nyilvánosság szférájába.”258
Visszaérkezünk tehát a nyelvi reprezentáció kérdéséhez, illetve a társadalmi
gyakorlatok

előzetes

nyelvi-hatalmi

beszédmód

által

létrehozottságának

problémájához. Azt is fontos megjegyezni, hogy ez önmagában még nem jelenti a
hatalom gyakorlását, még birtokba vételét sem feltétlenül, viszont a hatalom
felügyelete létrejöhet benne. A közös eredet keresésének textuális nyomai, és az
azokon keresztül megalkotott közösség metatopikus helyként működik, hiszen a
közös eszmét hirdető, legalábbis közös eredetet kereső résztvevők gyakran
egymástól távol eső helyeken éltek, s különféle, a kor médiatechnológiai
környezetének megfelelő hordozókon alakították ki a nemzeti eredetmonda
képviseleti

beszédmódját.

Az

ehhez

kapcsolódó

társadalmi

imagináció

elkülönböződésekre és jelentés-eltolódásokra épülő láncolata aligha véletlenül
hasonlít Michel Foucault diszkurzív hatalom-fogalmára, hiszen ahhoz hasonlóan az
imagináció is diszperzíven konstituálódik, s nagyon gyakran maga is előállítja azt,
amelyből eredetileg létrejött. Taylor az elbeszélés módozatai kapcsán ezt írja
idézett könyvének Modes of Narration című fejezetében: „Főként azon új
közösségi szubjektumok, emberek vagy nemzetek részéről jelentkezik a
történetmondás új módjainak igénye, amelyek már nem a korábbi, cselekvéseken
256

„I say a »common space« because althought the media are multiple, as are the exchanges that
take place in them, they are deemed to be in principle intercommunicating.” = TAYLOR 2004, 83.
257
TAYLOR in NIEDERMÜLLER et al. 2008, 58-59.
258
HABERMAS 1993, 110.
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túlmutató alapokon állnak, hanem megtalálják saját állapotukat (state). Ezek
bizonyos értelemben az államalapítás régi történeteit idézik fel, olyan ősidők
magasztos alakzatainak képeit megrajzolva, amelyeket már nem tudunk
visszafoglalni;”259 A megképződő kollektív egység szubjektum, identitása pedig a
közösség elbeszéléseiből jön létre. Hiába jönnek létre különféle elbeszélési módok,
hiába írják különféle beszédmódok át és újra a nemzet narrációját, az eredettörténet
keresésére vonatkozó törekvés nem csökken: az egyes elbeszélésmódok nem
tűnnek el, csupán átalakulnak, ezzel egymás eredetévé is válva. Olyan rétegeket
hoznak létre, amelyeknek lehetetlen a legmélyére hatolni, s amelyek megfejtésére
csupán kísérletet lehet tenni. Mindeközben a Habermas és Taylor által használt,
jellemzően korspecifikus fogalmak alkalmazhatóságának történeti határaival,
illetve az irodalmi nyilvánosság azóta végbement átalakulásával is számolni kell.
Az irodalom 19. században létező, metatopikus teret szervező funkciója eltűnőben
van, ahogyan – főként a már említett vizuális fordulat miatt – az elmúlt kétszáz
évbem működőképes nyelvi narratívák is. Az összehasonlítást még most lehet
megtenni, amikor a 18-19. század fordulójától kezdve alakuló, és lassan két
évszázada érvényben lévő textuális modellek elérhetők.
5.6. Újragondolni a romantikát
Ezért tűnik logikusnak, hogy bizonyos szempontok és elméleti belátások
alapján két olyan, különböző történetiséggel rendelkező korszakot vessünk össze,
mint a magyar romantika és a jelenkor magyar irodalma, „amikor tisztázatlan
marad egyes kulturális formációk (például a romantika, a modernizmus vagy a
posztmodernizmus) és azon történeti keretek összessége, amelyek között e
formációk létrejönnek és átalakulnak.” 260 „Számos jelentős költőnél – akik
feltűnően eltértek tizennyolcadik századi elődeiktől – találunk meghatározó közös
motívumokat, kifejezési formákat, vagy képek és érzések hasonló leírását: ezeknek
259

Eredetileg:„In particular, the new collective subject, a people or nation that can found its own
state, that has no need for a previous action-transcendent foundation, needs new ways of telling its
story. In some ways, these resemble the old stories of state founding, drawing on the old images of
larger-than-life figures in a time of origins that we cannot recapture;” (saját fordításom – H.V.) =
TAYLOR 2004, 175.
260
MCGANN, Jerome J., Újragondolni a romantikát. Ford. ELEKES Dóra in HANSÁGI-HERMANN
2003, 189.
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a költőknek a művei annak az átfogó intellektuális irányzatnak voltak a részei,
amely a filozófiára ugyanúgy épített, mint a költészetre, s amely irányzat okozatilag
a korszak erőteljes politikai és szociális változásaihoz kapcsolódott.”261 Ahogyan
jelen dolgozatban is többször megjelenik, a szerzőség és a szépirodalom fogalmai a
19. században radikális és több irányú változáson mentek keresztül. Ezeket a
változásokat a 20. század különféle irányzatai részben lerombolják, részben
újraírják, hogy aztán a biografikus megközelítés és a szerző immáron diszkurzívan
íródó figurája újra az irodalom-és kultúraelmélet centrumába kerüljön. A
posztmodern kor irodalmát ugyanúgy áthatják a 20. század filozófiai és
művészetelméleti irányzatai, mint a soha nem tapasztalt tragédiák, a totalitárius
rendszerek, a nagy történetek végének víziója, vagy az a hagyomány, amely a
korábbi két évszázadra nyúlik vissza, s amelyet a folyamatos megkérdőjelezés tart
mégis játékban, egyúttal kizökkentve a referencialitás és a befejezettség
biztonságosnak tűnő képzetéből. „Ezek a konvenciók végül is a tizenkilencedik
századi historicista filológiából és hermeneutikából bontakoztak ki, és mint ilyenek,
szerkezetileg egy holisztikus történelemfelfogáshoz, és konzisztens, integráló
értelmezési módokhoz kötődnek.”262
A Derrida által már a Grammatológia második részében megkritizált
rousseau-i természetfelfogás az irodalomban ma is élőnek tételezhető, legalábbis
ami a természetesség fogalma körül jelen lévő normativitást illeti. „Leírása mégis a
természetesség szükségszerűségében volt. Ez a boldogtalan baleset egyúttal egy
»természetes fejlődés« is. Nem egy megalkotott dallammal érkezik, de nem is a
zene teljességének meglepetése. Emiatt már tudjuk, hogy az artikuláció előtt nincs
beszéd, nincs dallam, így nincs zene sem.” 263 Rousseau pedig nem csupán a
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Eredetileg: „A number of major poets, who differed markedly from their eighteenth-century
predecessors, had in common important themes, modes of expression, and ways of feeling and
imagining: the writings of these poets were part of a comprehensive intellectual tendency which
manifested itself in philosophy as well as poetry: this tendency was causally related to the drastic
political and social changes of the age.” = ABRAMS, Meyer Howard, Natural Supernaturalism:
Tradition and Revolution in Romantic Literature, London–New York, W. W. Norton and Co., 1973,
11. (saját fordításom – H.V.)
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MCGANN in HANSÁGI-HERMANN 2003, 195.
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„He describes it however in its originary necessity. This unhappy accident is also a „natural
progress.” It does not come unexpectedly upon a constituted song, nor does it surprise a full music.”
Before articulation, therefore, we now know, there is no speech, no song, and thus no music.” =
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dekonstrukció

romantika-felfogására,

hanem

Vörösmarty

filozófiai-történeti

felfogására gyakorolt lehetséges hatása miatt is figyelembe vehető, amennyiben
„Vörösmarty azután már nem az elődök gondolatait próbálja egyéni módon
rendszerezni, hanem alapvetően új világlátást alakít ki. Az ő fejlődése a Csokonaiét
ismétli meg [ti. Rousseau elidegenedés-felfogásának értelmezésében is – H.V.]
magasabb szinten: a korábbiak összegzése után sikerül önálló képet alkotnia az
emberi létről.”264
Kukorelly Endre regénye, a TündérVölgy, illetve az eddig két kiadást megért,
de folyamatosan újraíródó – emiatt újraolvasás aktusát is folyamatosan játékban
tartó – Rom című dokumentum-regény a cím azonosságán kívül egyéb, meglepő
hasonlóságot is mutathatnak Vörösmarty Mihály elbeszélő költeményeivel,
amelyek közül jelen fejezet a továbbiakban elsősorban A’ Rom és a Tündérvölgy
mellett A’ Délszigetet fogja elemezni. A felsoroltak közül mindegyik számtalan
elemzői pozíció számos elemzésnek volt már alávetve, ám minden szempontok
közül is kiemelkednek azok, amelyek ezen verses epikai munkák enigmatikus
szimbólumrendszerét, fragmentáltságát (s nem csupán a töredékben maradt A’
Délsziget esetében), sokszor zavarosnak ható metaforikáját tárgyalják – érdekes
módon mind az elítélő, mind a felmagasztaló kritika ezen szövegjegyeken alapul. A
zavar részben a szerkezetből, részben a gyakran fölfejthetetlen szimbólumokból (pl.
a sokat elemzett hangabokor, a „sok hangokat összefogó síp”) ered, amelyek
sokszor leegyszerűsítő olvasathoz vezetnek.265 A’ Délsziget töredékessége A’ Rom
szerkezetével is rokonítható, a fragmentáltság az értelmezés szoros összetevője, és
nem hátráltatója lehet. A kortárs- és utóidejű recepcióból egyaránt kitűnik, hogy bár
az eposzok rendelkeznek olyan sajátosságokkal, amelyeket komolyabb vagy
komolytalanabb irodalomtörténeti elemzésnek lehet alávetni, a konszenzus hiánya
DERRIDA, Jacques, Genesis and Structure of the Essay on the Origin of Languages in UŐ. Of
Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty SPIVAK, Balitimore–London, Johns Hopkins
University Press, 1997, 242. (saját fordításom – H.V.)
A Grammatológia teljes magyar fordítása a dolgozat ezen fejezetének elkészülte után jelent meg –
H.V.
264
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A magyar költészet főbb típusai a kései XVIII. és a korai XIX.
században in UŐ. 1980, 53.
265
Ld. BOROSS Balázs, A hiány teljessége („Töredékesség” és narrativitás Vörösmarty A’
Délszigetében) in SZŰCS Zoltán Gábor–VADERNA Gábor (szerk.) Nympholeptusok. Test, kánon,
nyelv és költőiség problémái a 18–19. században, Budapest, L’Harmattan, 2004, 280.
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arra utal, hogy az alapvető problémákon (hagyománypozíció, mitológia-teremtés,
fragmentáltság, szimbolika) kívül számos olyan narratív elem rejtőzik a
szövegekben, amelyek eléréséhez a kód mindig az adott időszak történeti
tapasztalatában rejlik, ezzel okozva különbségeket. A Kukorelly-recepció szintén
egyenetlenségeket mutat, a Rom, és a legutóbb megjelent Országházi divatok
esetében elsősorban a forma – a dokumentum-és naplóregény – és az
aktuálpolitikai tartalom volt kritikák tárgya, míg a TündérVölggyel kapcsolatban,
noha

a

kritikák

nem

győzték

hangsúlyozni

az

önéletrajziságot,

az

autoreferencialitást, a fragmentált szerkezetet és a magyar irodalomban lassan
külön műfajt alkotó aparegényekhez való kötődést, a romantikus pretextusokkal
való kapcsolat és ennek esetleges következményeinek tematizálása szinte teljesen
elmaradt.
Mind Vörösmarty, mind Kukorelly esetében a szövegeknek fontos tétje az
idő-és

tértapasztalat

strukturáltsága,

az

idő

és

tér

uralhatóságának

és

megképezhetőségének lehetősége. Mindkét esetben megjelennek a fikcionalizáltság
tematizálásának jegyei ugyanúgy, mint – részben ehhez kapcsolhatóan – az
elbeszélő énnek, az írói létnek az élettől való el-különbözése, az élet és írás
konfliktusa, illetve az írás identifikációs aktusként való értelmezése – Vörösmarty
esetében inkább a nemzeti genealógia, míg Kukorellynél a kollektíven átszűrt és
elidegenedetett szubjektum megértésének, a családtörténeten keresztül egyszerre
egyéni és kollektív leszármazás létrehozásának stratégiájaként. Összefüggések
vannak a múlt jelenre utaltsága és az identitás múltra utaltsága között, amelyek
mintegy egységben jelentkezhetnek az írás mint identitfikációs aktus mentén. Az én
elbeszélhetőségének lehetősége a nyelvben van meg, amely a történetekhez való
hozzáférés alapeszköze. Ez a nyelv, amely többször ellentmond saját,
történetmesélői funkciójának, s éppen hogy korlátozó gesztust hajt végre a
folyamatosan jelen időben az ént és a múltat egyszerre konstruáló elbeszélő
irányába. Mikor történik a múlt? Mikor alakul át az emlékezés személyes
folyamatában? Milyen dekonstrukció megy végbe az emlékezés és az identitásépítés fikciós aktusában? Értelmezői önkény-e a „tündérvölgy” fikciós pozícióját és
a Vörösmarty kapcsán Szemere Pál által használt „nemzeti tündériség”
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metaforikáját az elválasztható identitás(ok) terévé tenni? A múlt elmondhatóságát
fikció és reprezentáció dinamikája határozza meg, amelyben az elbeszélő
beszédaktus-szerűen konstruál valóságot.
5.7. Tündérvölgy: a textuális tér
A Tündérvölgy és A’ Délsziget felütéseiben Vörösmarty tematizálja a
fikcionalitást, s elbeszélői pozíciója kiemelt marad, a költői szerepben egyfajta
teremtő erőt is megjelenítve:266
„Mit tudtok ti hamar halandó emberek,
Ha lángképzelődés nem játszik veletek?
Az nyit mennyországot, poklot előttetek:
Bele néztek mélyen ’s elámúl lelketek.”267
Nem lehet tehát véletlen, hogy – az expozíció nyilvánvaló dramaturgiai szerepén
túl – az első két sor a TündérVölgy mottója, amely a címazonosság mellett így
paratextusában egyrészt megjeleníti a költői-teremtő szerep romantikus toposzának
újraírását, másrészt olvasható a referencialitás megdöntésére vonatkozó kódként is.
Megtartva a teremtett nyelvre helyezett hangsúlyt, A’ Délsziget nyitánya annyiban
mozdul el ehhez a pozícióhoz képest, hogy sokkal erősebben emeli ki a költő
személyes funkcióját a nyelv általi teremtésben:
„Messze maradjatok el, nagy messze ti hitetlenek innen!
Nincs kedvem sem időm mindennapi dolgokat írni:
Újat irok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is
Egy kis gyermekről ’s egy délszaki puszta szigetről.”268
A Tündérvölgy második versszakában egy olyan paradoxon jelentkezik, amely a
„tündérvölgynek” mint térnek az értelmezését némileg elmozdítja a képiségen és
természeti metaforák kibontásán alapuló mediális megközelítéstől:
„Én is olly dalt mondok világ’ hallatára,
Mellynek égen, földön ne légyen határa,
266

Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A kozmikus tragédia romantikus látomása. Az Előszó helye
Vörösmarty költészetében in UŐ. 1980, 186.
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A’ mit fül nem hallott, a’ szem meg nem jára,
Azt én írva lelém lelkem’ asztalára.”269
A versszak harmadik (az eposz hetedik) sora egy bibliai idézet, amely a költői
teremtés erejéből kiiktatja az akusztikus és vizuális referenciát, azt állítva ezzel,
hogy a nyelv által konstruált világ semmiféle előzetes tapasztalattal nem vethető
össze.

Ez

egybecseng

Vörösmartynak

az

1820-as

években

jellemző

nyelvszemléletével is. E szerint az emberiség korai, ártatlan korszakában –
melynek egy lehetséges allegóriája lehet A’ Délsziget első énekében bemutatott
időtlen világ – a nyelv artikulált és esztétikus volt, s ezután kezdett romlani. A szó
nem a világra, hanem annak szubjektíven feldolgozott képeire irányult, így
személyes fikcióvá vált. Ez a felfogás némileg ellent mondott a kor divatos
elméleteinek,

amelyek

általában

az

emberi

beszéd

korai

időszakára

artikulálatlanságot, állati hangokhoz való hasonlóságot tételeztek, s az új szavak
létrejöttét már az öntudat megjelenéséhez kapcsolták (nem egyszer a nyelvújító
mozgalom, illetve az idegen nyelv használata ellen felszólaló nacionalista
mozgalom legitimálása miatt is). Thaisz András a magyar nyelvűség mellett érvelő
szövegében egyértelműen az artikulálatlanság mellett foglal állást: „az ő [ti. a
németeké] Eleik is szintúgy éltek makkal, mint a’ miéink; első nyelvek szint úgy
állott tagatlan vad hangokból, mint a’ miénk;”270 A Tündérvölgyben megjelenő
világ tehát minden képisége ellenére a nyelvben teremti meg a tér valóságát is,
amely viszont – mint már korábban is utaltam rá – a narratívához való hozzáférést
is korlátozhatja. Zentai Mária részletesen elemzi a korabeli nyelvelméletek
jelentőségét Vörösmarty költészetében, s többek között amellett érvel, hogy „Ha
valószínűsíthető, hogy Vörösmarty szellemi környezetében alapvetően a nyelv ezen
nem-privát [ti. jegyzetben: Ludwig Wittgenstein privát–nem privát dichotómiája
alapján – H.V.] koncepciója érvényesült, akkor ebben a kontextusban
megnövekszik azoknak a szövegrészleteknek a jelentősége, ahol a nyelv aktív

269

VMÖM 5., 29. (kiemelés – H.V.)
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THAISZ András, A’ Neologismusokról, avagy Szabad-é a’ Magyarban új szókat tsinálni, és
mennyire, Tudományos Gyűjtemény, 1817, XII. kötet, 19.
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ágensként jelenik meg.” 271 A nyelvi és képi minőségek keveredése, illetve a
képleírás már a Zalán futásában is fontos szerepet játszott. Ahogyan Gere Zsolt is
megjegyzi 272 , Toldy Ferenc már az Aesthetikai levelekben ajánlja az eposzt a
korabeli „képíróknak”, s valóban: a képleírások gazdagságához nem férhet kétség
az eposz szövegterében. Ennek egyik legjobb, s persze legismertebb példája a
meztelenül fürdő Hajna, aki saját, visszatükröződő képmását akarja Etének a
Tiszához elküldeni a folyóval:
„Csendes özön, képem mellett csillogva kerengő,
Jő, meg megy maradás nélkűl szép habzatod: óh bár
A’ Tisza’ mélyéhez vinné el képemet, ottan
Látná Und’ ékes fia, és megörülne; (...)”273
Kukorelly elbeszélője ugyanúgy textuálisan alkotja meg a „tündérvölgyet”,
amely egyszerre lehet a gyerekkor szimbóluma (s ennyiben A’ Délszigettel is
rokonítható), vagy a szentistvántelepi nyaraló kertjének metaforája, amely centrális
pozícióban van a regény második, Kert (1962) című fejezetében, de további
szöveghelyeken is előkerül mind az apa személyének felidézése, mind a nyár és a
később még elemzendő, kialakuló test-tudat kapcsán. Ami azonban a legfontosabb
lehet, hogy Vörösmartyhoz hasonlóan a „tündérvölgy” egy olyan szövegvilág
megfelelője, amely textualizáltsága révén a halál alternatívájává válik, amelynek
fikciója az elmúlás helyett a megőrzés tere lesz.274 A Döngöre dárdája által megölt
Jeve Vörösmartynál a tündérek közé kerül, ahova Csaba több (mesei elemeket és
klasszikus eposzi sajátosságokat egyaránt felvonultató) próbatétel után jut el, s
amely, mint világosan kiderül, egyszerre vonzó és félelmetes hely. Az eposz 368.
sora a következőképpen szól: „Olly szörnyű volt éjjel a’ tündérvölgyi lak”275, ezzel
szemben például a 421– 428. sorok között a táj szépsége jelenik meg. A
tündérvölgy az a fikciós tér, amely a halál ellenében konstruálódik, s amelynek
271
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narrátori leírása függ az elbeszélt szubjektum aktuális szövegbeli helyzetétől és
állapotától. A „tündérvölgy” értelmezése annál inkább jelentős, mivel az írásban
való teremtés és szabadság ígérete jelenik meg benne.
A 19. század elején a nemzeti eposzt mint nemzeti eredetmondát, és a
nemzeti autoritást az életkorban elgondoló herderi vízió évtizedeken keresztül
kísértette a magyar irodalmi közgondolkodást, s alapvetően befolyásolta
Vörösmarty epikus költeményeinek korabeli recepcióját. Ez volt az a történeti
paradigma, amely Vörösmartyt is egy olyan eposzterv elkészítésére sarkallta,
amelyben a nemzetet és egy metonimikus láncban a nemzet identitásának és
történetiségének allegóriáját olyan történetbe ágyazva alkossa meg, amely az
életkori változásokat a narratíva alapvető szervezőerejévé teszi. „Egész
nemzeteknek, szintúgy mint egyes embereknek, megvannak az ő különböző koraik.
Gyermekkorból virúl fel ifjúságok, ifjúból érnek férfivá, s férfikoroknak erejét az
öregségnek lankadása váltja fel.” 276 Hogy ez mennyire benne volt a korabeli
közgondolkodásban, jól jelzi, hogy Toldy Ferenc az egyik legkorábbi kortárs
recepcióban a Zalán futásának elemzését bevezető levélben ugyanerre a
hagyománypozícióra támaszkodik, a „hőskort” és az azt retrospektíven megidéző
„művészeti kort” elkülönítve: „Az én képzetem szerént csak egy bizonyos időszak
van a’ nemzetek’ életében, melly a’ tiszta époszi lelkesedést, mint valamelly
perennáló nővevényt neveli: ’s ez azon kor mellyben a’ nemzet’ csapongó ifjui tüze
szűnedez, ’s forró vére lecsillapodván, nyugtalan ifjuság után, komolyabb férfi-lét
áll elé:”277 Az életkori sajátosságokból és a generációs különbségekből létrejövő
konfliktusok Kukorelly regényeiben, különösen a TündérVölgyben – kérdés, hogy
mennyire reflektáltan – hasonló narratív kulcspozíciót kapnak, amely szintén egy
morális szint meglétét feltételezheti mind a családregény, mind az egyéni és
kollektív identitás szempontjából.
Vörösmarty narratív mitológiája és az ehhez köthető hagyománypozíció
szemmel láthatólag elmozdul a Zalán futása, de különösen a Tündérvölgy után, s A’
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Délszigetben és A’ Romban már más múltértelmezési, egyben a jövő felé mutató,
jelent a múlt által legitimizáló, illetve identitfikáló szerkezet mutatkozik meg.
Ugyanakkor híres esszéjében Babits Mihály is kiemeli, hogy Vörösmarty „ismert
volt-e valaha”278, hiszen már a korabeli recepció alapján – különösen Toldy Ferenc
kanonizáló tevékenysége nyomán – is a honfoglalási eposz költője maradt, ehhez
mérve volt súlya későbbi alkotásainak is. „Vörösmarty ekkori filozofikus
eposzainak tétje nem kevesebb, mint hogy megkíséreljen leszámolni az őseinket
pusztulásba vivő pogány hagyománnyal, s egy új, a gondviselésre és az
üdvtörténetre támaszkodó történelemértelmezést alkosson […] A’ Délsziget […] a
kultúrköröknek ezt a cseréjét próbálja megvalósítani.”279 Tény, hogy az utóbbi két
szövegben a temporalitásnak ugyanúgy, mint a nyelvnek, előremozdított –
ugyanakkor jóval fikcionálisabb – koncepciója mutatkozik meg. A Zalán futásában
a nemzet morális feltámadása a múlt dicsőségében rejlik, viszont az a Hadúr, aki a
Zalán futásában még Árpádot támogatja, a többi eposzban már nem ad
transzcendentális biztosítékot. A nyelvben hordott önazonosság, illetve a
hozzáférés hiánya Kukorellynél nem csak a TündérVölgy egyik kifejezett
alapkonfliktusa, de a Romban is megjelenik, elsőként egy konvencionálisnak tűnő
szerkezeti felépítésben. A látszólag nem identikus, fejezet eleji mottókban ugyanis
a különféle, leginkább a valószerűség képzetét keltő idézetek megakadályozzák a
nem-lineáris struktúra mögött rejlő történet elbeszélhetőségét, sokszor azáltal, hogy
egymásra vagy egymáshoz képest nehezen olvasható kulturális és irodalmi kódokra
épít.
5.8. Álom és emlékezet: a kettős fikció
Martinkó András sokat idézett tanulmányában az álom, az emlékezet, a halál
és a képzelet jelentőségére hívja föl a figyelmet Vörösmarty életművének korai
szakaszában, amelyek a menekülés és a földi idő relativizálásának eszközeként
jelennek meg. Bár Martinkó tanulmányában kevésbé hangsúlyosan van jelen, de az
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álom már a Zalán futásában is központi szerepet játszott. Az álom az eposz terében
a valóságnak azt az alternatíváját jelenti, amely beteljesíti a vágyakat, és egy fiktív
időtapasztalatot létrehozva, ha időlegesen is, de megszakítja a sors kerekének
könyörtelen forgását. Különösen a pusztulás felé tartó Zalán esetében van
jelentősége a pozitív álmoknak. Ennek nyoma már az I. énekben megjelenik,
amikor a bolgároktól érkező követ hírt hoz az érkező seregekről, s így nyugtatja a
fejedelmet: „’S nyugtalan éjed után meghozzák hajnalod’ álmát.”280
A II. ének első 25 sorának álomleírása tematizálja az álomnak a narratívában
betöltött szerepét, amely már a 3. sorban összegződik: „’S a’ mivel ébren nem
birhat vala, álma hozá meg;”281 Ennél is hangsúlyosabb, és kidolgozottabb azonban
a szerelemfilozófiai kontextusba helyezett tündértematika, s ezzel együtt a képzelet,
az álom és a szépség cselekményformáló ereje az epikus életmű későbbi
darabjaiban. Bizonyságul szolgálhat például a Tündérvölgy már idézett kezdő
strófája, amelyben a menny képzete egyértelműen a „lángképzelődéssel”
kapcsolható össze, de találhatunk példát az álom és emlékezet hasonlításra is:
„Mint álom elröpül a’ bús emlékezet”282. A’ Romban az álom kifejezetten központi
szervezőerő, a semmiből való és semmi felé tartó létezés filozófiai alapjának
generátora. Az álmok eljövetele minden esetben a tragikum feloldásának, és
valamiféle magasabb szintű – először egyéni, majd közösségi – létminőség
eljövetelének az ígéretét hordozza, a negyedik álom elérésekor már biztosnak
tetszik a kudarc. „A kínzó hiány Rom segítségével újra és újra betöltődik, majd újra
és újra kiderül, hogy a verskezdő nemlét és tagadás még mindig jelen van, nem
sikerült vele szemben döntő érvet találni.” 283 Szilágyi Márton „...Többé semmi
azontúl” című tanulmányában azt vizsgálja, hogyan kérdőjelezhető meg az
értelmezési hagyomány azon nagy tradíciója, amely szerint A’ Rom a vágyteljesítő
folklóralkotások szerkezeti elvét követi. A három kívánság legfeljebb inspirálta a
művet, de az eposz poétikai szerkezete ennél bonyolultabb, hiszen a három
kívánság teljesítését Rom magának teszi, nem pedig az ifjúnak, így fogadalmának
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az önmagára hivatkozás az egyetlen referenciája. Szilágyi szerint az álmokat
egyetlen esetben sem idézik föl, hanem azok jönnek, vagy feltűnnek, eredetük az
ifjú előtt sem ismert: ezért eldönthetetlen, hogy létezett-e kifejezett kérés az
részéről. „Az utolsó álom elkülönülése a többitől emiatt is hangsúlyos: hiszen ez az
első és utolsó, mondhatni az egyetlen eset, amikor az ifjú nem a palota
maradékaihoz, hanem magához Romhoz megy.”284 Szilágyi, illetve Zentai Mária
amellett érvelnek, hogy A’ Romban megjelenő álmokban – amely bizonyos
elképzelések szerint akár egyetlen álomként is olvasható – ugyanaz az organikus
történelemfelfogás jelentkezik a nemzetek életkorára vonatkozóan, amely a
Nemzeti hagyományokban is megjelenik, s amelyet Gere Zsolt A’ Délszigetben is
felfedezhetőnek vél. Az időkezelés ugyanakkor nemcsak az életkorokkal, hanem a
Zalán futása kapcsán már kifejtett sorskerék-allegóriával is kapcsolatba hozható:
„A Zalán futásában megvalósított eljárásra emlékeztető módon A Délsziget
időszerkezete a Hajnal-Dél-Éjszaka váltakozásának a Történelem-és Sorskerék
forgásával összekapcsolt rendszere szerint épül föl. A haladékony időben egy-egy
világnapig, hajnaltól hajnalig tart a nemzedékek egy-egy életszakasza, a gyermek-,
ifjú-, férfi és az öregkor.”285 Ebből is kiderül, hogy a látszólagos egyenetlenségek
ellenére az epikus életmű számos olyan tematikus, motivikus és retorikai egyezést
mutat, amelyek kizárják az esetlegességet, illetve azt is, hogy a gyakorta megjelenő
tündértematikát

az

eposzok

cselekményétől

elválasztva,

azok

mintegy

melléknarratívájaként olvassuk.
Az is kiemelendő, hogy bár a Zalán futása széles körű és korszerű
újraolvasása – néhány fontos, a dolgozatban is említett törekvést leszámítva – még
várat magára, A’ Rom esetében kifejezetten termékenynek mutatkoznak az eposzt a
posztmodern

irodalom-és

társadalomtudomány

különféle

kontextusai

felől

megkísérlő újraolvasások. Ezek időnként olyan, különösen a vizuális narratívák
szempontjából fontos műfajokat is összehasonlító elemzés tárgyává tesznek, mint
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például a sci-fi és a fantasy.286 Nem tűnik tehát indokolatlannak, sem tét nélkülinek
a Vörösmarty-eposzok kortárs irodalmi szövegekkel történő összevetése. Az élet és
a halál ugyanúgy nem választható tényező ezekben a szövegekben, ahogyan
Kukorelly elbeszélője is az apához hasonlóan, látszólagos passzivitással veszi
tudomásul a történéseket, s amit a nyelv performatív funkciója által alakítani tud,
az csupán az álommal és képzelettel rokon emlékezet-konstrukció. A földi menny
egyik lehetséges megvalósulása a jelentől radikálisan különböző múltban lehet,
amely Vörösmartynál a nemzeti feltámadást legitimáló és a stabil identitásból
következő jövőképet ígérő honfoglaláskori mitológiában, míg a TündérVölgy
elbeszélőjénél a gyerekkori énnek a jelenből visszatekintve performatívan
létrehozható, folyamatosan át-és újraírható emlékei jelentik. „Talán még
mennyeibb ereje az álomnak, képzeletnek, emlékezésnek, hogy – miként nincs
alávetve a valóság törvényeinek – nincs alávetve az idő kategóriájának, tehát a
földi származású mulandóságnak, a halálnak sem. Az idő legyőzése a „menny”
legfontosabb szektorának meghódítása.” 287 Fontos tehát hangsúlyozni, hogy
ezekben a struktúrákban – s elgondolkodtató, hogy egy korábbi szöveghelyen
idézett tanulmány szerint a lokalitás a temporalitás mentén képzelhető el – az idő
viszonylagos, s ugyannyira viszonylagossá és szubjektívvé válhat, mint az éppen
kitalált emlék vagy mitológia. Az idő legyőzésének vagy relativizálásának
lehetőségét az írás, az elbeszélés jelenti, hiszen a figurák fikcionalizálás, poétikai
aktus útján történő megőrzése és hagyományozása mind a közösségi, mind a
személyes identitás kialakításának fontos tétje. A’ Rom időkezelése kapcsán Zentai
Mária filológiai bizonyítékkal, Vörösmarty 1829-ben megjelent Ezeregyéjszakafordításával, és egy abban található idő-parabolával indokolja A’ Rom
időkezelésére vonatkozó elképzelését: „A kétféle idő, a mozdulatlan, örökkévaló,
illetve a múló, mozgó nem zárja ki egymást, hanem alapvetően azonos. Lehetséges
a kicsi, álomnyi idő végtelenné tágítása, illetve a világtörténet, a végtelen idő
besűrítése egyetlen álomba.” A diktatúra tapasztalatstruktúrájával kapcsolatban
szintén az idő felfüggesztődése emelhető ki, az egyhangúság megszünteti az idő
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mérhetőségének aktualitását. Kukorelly elbeszélője is úgy ugrál az idősíkok között,
hogy közben azt is sugallja, hogy a mérhető évek nem számítanak az emlékezés
folyamatában, hogy visszatekintve az idő is fikcionalizálható.
Kukorelly TündérVölgy című regényében a fikció és a képzelet mellett
szintén jelentős szerepet kap az álom, mint a fikció fikciójának kivetülése, és mint
az elbeszélő tudatának módosult állapota, amelyben az emlékeket is kitalálhatja.288
„A, a. Nem az apámmal álmodom.”289: a TündérVölgy felütése negatívba fordítva
jelzi a szöveg tematikáját az apával való álmok folyamatos textualizálásával,
állításával és visszavonásával (majd egy lappal később az apa halálának tényszerű
közlésével egy másik, a szöveget mozgató trauma, egyben, ha úgy tetszik,
kultúrtörténeti csomópont is megjelenik). Egy nem sokkal későbbi szöveghelyen:
„Nem az apámról álmodom, hanem a nagymamámról.”290 Az álommal ugyanúgy
játszik, mint az emlékekkel: az álom ellenőrizhetetlen, így mind a közösség, mind a
diktatúra számára elérhetetlen. Az álmok különböző családtagok megjelenítésére is
szolgálnak, az előbbi mondat például egy fénykép nézésében konstruálódó családi
történetet bevezetője, amelyből kiderül, hogyan halt meg az apa apja, és hogyan
őrült ebbe bele a felesége, vagyis az elbeszélő nagymamája. Az apa halott apja
illetve a hiányba beleőrülő feleség, vagyis az „őrült nő” toposza egy olyan
archívum részévé válik, amely minden családi fényképalbum narratívájában benne
foglaltatik.

A

korábbi

szöveghelyen

idézett

archívum-fogalmak

egy

fényképalbumra kiválóan vonatkoztathatóak, hiszen materiálisan megfoghatóvá
teszik az emlékezet rekonstruáló és fikcionalizáló tulajdonságát, a szöveg viszont
később is képes tabló vagy album módjára működni, ennyiben is archívummá, a
fikció modelljévé válva, amelyben az apa alakja az archívum figurációjává, majd
ennek az alaknak fokozatos lebontásává válik. „Aztán majd, nem baj, megszépül az
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egész, két különböző befejezés is képzelhető, olyan eldönthetetlenül szép és
csúnya, pusztán az emlékezettől függ. És mitől függ az emlékezet?”291
5.9. Engedelmes testek
A szerkezeti diszfiguráció mellett a szövegekben megjelenő, a testre
gyakorolt hatások jelenlétét is fontos kiemelni, azt a módot, ahogy az identitásba
beépülő testiség és testi feltételek a narratívába ágyazódnak. „Ne azt kérdezzük
tehát, hogy miért akarnak egyesek uralkodni, mit akarnak elérni, mi a közös
stratégiájuk, hanem azt, hogyan történik az, és mi történik akkor, amikor az
alávetés eljárásai megindulnak, vagy azok a folyamatok zajlanak, amelyekben
leigázzák a testet, irányt szabnak a gesztusoknak, szabályozzák a viselkedést.”292 A
diktatúrában nem pusztán a soha nem a megismerésre törekvő megfigyelésben, de a
mindennapokra gyakorolt hatásában, az interperszonális kapcsolatokban ugyanúgy
megképződik a hatalom „mikrofizikája”, mint a testhez, a saját és a másik testhez
való viszonyban. A TündérVölgyben – bár a több szöveghelyen megjelenő
oroszországi nyaralás leírásaiban tetten érhetők a hétköznapi, szegényes
körülmények, a „szovjetónióra” jellemző, s hazáig elérő állapotok leírásai – a
testnek mégis inkább személyesebb funkciói, olykor funkciótlanságai kerülnek
előtérbe. Egyrészt a C.-vel való testi kapcsolatokban, másrészt a kamaszodó fiú
saját testének megváltozott igényeiben és a változással szembeni tehetetlenség
ügyetlenségben való feloldódásában jelentkeznek. Az apa munkatársnőjétől
zavarba

jövő,

átizzadt

nejloningben

tánciskolába

igyekvő

–

ezeken

a

szöveghelyeken az ügyetlenséget textualizáló, kifejezetten korlátozott tudatú –
elbeszélő mégis retrospektíven, saját anti-fejlődésregényének szerves részeként érti
a test megnyilvánulásait. A C.-vel mint női alannyá íródott s aleatorikusan
identitásokat nyerő alakzattal folytatott különféle szintű és formájú testi
kapcsolatok inkább a diktatúra és a hétköznapok passzivitása ellenében is
szabadnak tetsző test menekülései. Különösen feltűnő ez a már említett, az
oroszországi nyaralást leíró (s egyébként az apa halálának feldolgozásában
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kulcspozíciójú) szöveghelyeken, ahol valamikor C. éppen egy helyi lány is, tehát
bár identitásában elvileg a vegetáláshoz tartozik, a testben elbeszélve valahogy
mégis ellenpontozni tudja az egyébként hiánnyal és halszagú, üres boltokkal terhelt
környezetet. Ezért is gondoljuk, hogy C. alakja az óhatatlanul belekódolt
testiségben is egy nagyobb morális szint, s nem csupán az esztétikai stádium része.
A legtöbb vélekedés szerint A’ Délszigetben Hadadúr és Szűdeli csókja az
ártatlanság elvesztésének, a felnőttkorba való átlépés szimbólumának tekinthető:
„Hogy míg az ifjúság zsendítő napja derűlne,
Gyermeki szíveiket kora gond ne gyötörje ’s tilos vágy.
[…] S boldog időtlenség’ árnyéka borítja be őket.”293
Hogy A’ Délsziget a gyerek-és felnőttkor ellentétének allegóriája lenne csupán,
leegyszerűsítő értelmezés, tény azonban, hogy a Második ének elején leírt fizikai
változások következményekkel terhesnek tűnnek, s egyben az idő számolásának is
a kezdetét jelölik:
„Föl te dicső gyermek, Hadadúr, föl Szűdeli. Elfut
Rajtatok a’ sebes év’szárnyas nyila, keljetek immár.
[…] A’ két gyermek imígy egy ujabb kor’ hajnala keltén
Egymással szives ellenben serdűlve fölébred”294
A kritikai kiadás szerkesztői is ezeket az értelmezéseket emelik ki, s részben maguk
is emellett érvelnek: „A Délsziget a gyermekkor paradicsoma, amelyet még nem
dúlt fel az erotikus vágy és a bűntudat. A második ének a gyermekkortól való
elszakadást jelképezi: az individuális létezés sivárságának megtapasztalását, majd a
tetterős humanizmus felébredését.”295 C. alakzatának megjelenése – szövegszinten
ugyan a regény elején – időben a kamaszkorhoz, vagyis a test radikális
változásához kötődik, azt implikálva, hogy az öntudat és a test tudata szorosan
összefüggnek.
A diktatúra nemcsak a testben, hanem a nyelvben is korlátokat szab. A
TündérVölgyben a nyelv két szinten is megkettőzi magát, amely minden narratív
szintena nyelvhasználatnak a szigorúan megszerkesztett forma ellenébe menő
293
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fragmentáltságához, roncsolt létmódjához vezet. A korlátozott tudatú, a gyerekkor
emlékeiből „tündérvölgyet” konstruáló elbeszélő kiemeli a felnőtteknek az övétől
különböző beszédmódját. Ennek egyrészt tartalmi („nicht vor dem Kind”),
másrészt identitásbeli lenyomatai is jelen vannak a szövegben. A felnőttek kódokat
alkalmaznak, tolvajnyelvet vezetnek be a gyerekfül számára általuk kényesnek ítélt
témák tárgyalásakor, amelyeket egyébként a visszatekintő, vagyis felidéző
elbeszélő utólag a megfejtettség állapotával ruház fel. Ugyanakkor az ideológiai
konfliktushoz is az vezet, amikor az elbeszélő nem akar, vagy nem tud a családi
normatív nyelvhasználatba illeszkedni, nem érzi sajátjának az általuk elbeszélt
történeteket, ezáltal nemcsak a társadalomban (hiszen ott ugyanúgy nem talál
autenticitást), hanem a saját családjában is periferizálódik. Egy nagyobb
struktúrában pedig mindezek eggyé olvadnak abban a közös tapasztalatban – s
ezáltal válik a szöveg a diszkurzív nyelvi oppozíciók dinamikájának terévé –,
ahogyan a diktatúra megszabja a nyelvhasználatot. Nem mindegy, hogy mikor,
kinek, mit és hogyan mond az elbeszélő, nem ismeri a mozgalmi dalokat, és van,
akinek a jelenlétében a szülei is elhallgatnak. „Úgy tartozik hozzám, hogy a
rendszer is hozzám tartozik. Boldogan leválasztanám, de hogy lehet leválasztani, és
mi jönne le? Egyszer csak máshol már nem úgy beszélek, mint itthon vajon miért?
[…] Most jön rá, hogy véletlenül kétféleképpen beszél, akkor is, ha ugyanazt
mondja, és bár nem szólnak rá, már nem téveszti el. […] Ezek itt elfoglalják a
szavakat, ez a rend, erre megy ki az igyekezet, körülbelül az összesre szükségük
van. Igaz, hogy milyen más szavakat lehetne? Minden szót lefoglalnak, és
észreveszem vagy sem, lefoglalnak vele engem is.”296 Nem nehéz belátni, hogy a
rendszer nyelvhasználata, a kizárások és kódok aktív működése a családi, iskolai,
vagyis személyes nyelvhasználat modelljévé is válik. A megkettőzött tartalmi és
retorikai korlátok megszabják az elbeszélő (anti-)narratívaképző nyelvhasználatát
is, így a szövegben én-elbeszélés nyelvi korlátai poétikai sajátossággá válnak.
A Rom sokkal inkább konkretizálja a test tehetetlenségét a diktatúrával
szemben, a mindennapok hiányában eligénytelenedő, a diktatúrához hasonlóan a
testben is a vegetáció szintjére lesüllyedt fizikai igényekét, amelyek ronda
296
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ruhákhoz és olcsó vodkához vezetnek. Az ünnepben és az élelmiszerhiányban, az
iskolában a mozgalmi dalok éneklésében, a lekvárban és a táborozásban, a
moszkvai troliban és a moszkvai alkoholizmusban. „Pont ez a mindennapi,
ünnepélyes, feledékeny ízléstelenség. Akármit beadnak neked, megünnepeltetik
veled, te meg, ha nem is veszed be, legalább elfogadod, nem tudsz az ünnep elől
kitérni, és ez a komonizmus. Legapróbb hülyeségeket és legnagyobb gaztetteket,
ugyanaz a lánc, ne hidd, hogy nem.”297 A déligyümölcsök hiánya még néhány
évvel ezelőtt is az államszocializmust jellemző mindennapi korlátozottság
hétköznapi metaforájaként működött, míg a szövegben a gödrökben döccenő
trolibuszban és az ezt nyugodtan viselő utasokban a narratív alakzatként létező
„szovjetónió” illetve „komonizmus” allegorizációja megy végbe: „Fölpréselődtünk
egy moszkvai trolibuszra, kapaszkodtunk a peronon, és jöttek a gödrök. Egymáshoz
szorulva, békésen álldogáltak az oroszok, zökkenőknél fölrepültek a plafonig,
korántsem

szórakozásból,

senki

sem

szórakozott,

vagy

mérgelődött,

tulajdonképpen vicces volt. A végtelen türelem majdnem vicces. Tulajdonképpen
nem olyan vicces. Az oroszok Nyikolaj Bergyajev szerint a történelem végének a
népe, ezt itt a troliban nem biztos, hogy tudta a nép, mégis olyan volt, mintha
tudná. Nagyjából ez a vég került ide át, mihozzánk, haza.”298
Jóllehet a Rom dokumentum-szerűségében nem hasonlít egy családregényre,
a „komonizmus” és a „szovjetónió” – melyek természetesen a hatalom
alakzataiként működnek a szövegekben – metodológiájának bemutatásában a
családra vonatkozó részek jellemzően a TündérVölgyből vett intertextusok,
legenyhébb esetben is tartalmi idézések. Az elbeszélő kívülállását ezúttal nem
elsősorban az apa alakjának defigurálódása és a történet elmondhatóságának hiánya
jelenti, hanem a családi nyelv és a hivatalos nyelv konfliktusa, mindkettő
elutasítása. „A mi örökös, unalmasan neurotikus, családi keresztény-úriközéposztály-retorikánk speciel kifejezetten dühített, viszont a kiszezést kínosan
ízléstelennek éreztem. Mint amikor másvalaki miatt, mások kínos dolgai miatt vagy
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kénytelen pirulva elfordulni.” 299 Az elfordulás szimbolikus, hiszen nincs az a
közösség vagy ideológia, amellyel az ironikusan szkeptikus elbeszélő feltétel
nélkül azonosulni tudna. Ez a feszültség minden szinten megjelenik, hiszen azért
„kínos-ciki” hely Magyarország a „komcsijaival és komcsizóival”, mert egy
elképzelt történetiség által minden relativizálhatóvá válik. Ezzel a szubjektum
kívülállását a Rom globálissá terjeszti – a lineáris nemzeti narratíva felbomlásának
jegyében – azt sugallva, hogy elképzelhetetlen egy olyan ideológia, amelynek
mentén egységes jelen és jövő konstruálható, és amelynek alapján az ország és a
benne élő közösségek története bármilyen szinten is egységesen elmondható vagy
homogenizálható lenne.
A fragmentált szerkezet szétrobbantja a nagyepika formai szabályait,
ugyanakkor a nem-lineáris szerkezetben is megtartja. A fragmentumok erősítik a
rom-szerűséget, és amellett, hogy a fikciót és valóságot egy sajátos álreferencialitás mentén érvényteleníti, szubjektivizálja is, hiszen a szövegvilág
önreferenciája az emlékezés fikciós folyamatán keresztül történik. A folyamatos
megszakítások, metalepszisek, vagy ál-metalepszisek kaleidoszkóp-szerűvé teszik a
szöveget, számtalan minőséget és lehetőséget szolgáltatva ezzel a befogadásnak és
az értelmezésnek, játékba hozva azt a narratológiai alapvetést, mely szerint az
önreflexív szövegek a narratív határsértésekkel lebontják a referencialitás bináris
szabályozottságát, megkérdőjelezve ezzel a valóság és a fikció különbségét, „Azaz
önnön fikcionáltságuk hangsúlyozásával a szövegvilágot virtuális lehetséges
világként tételezik. A szöveguniverzumként felfogott szemantikai modell
értelmében egy fikcionális világban aktuális és nem aktualizált lehetséges világok
vannak.”300 Jóllehet ezen szövegekben gyakoriak a lineáris időkezelést megbontó
megoldások,

alapvetően

a

töredékesség

valamiféle

gyermeki,

kiforratlan

ideológiában is jelentkezik – ugyanúgy metaforizálva ezzel az életkorokat, mint
ahogyan tette azt Kölcsey a Nemzeti hagyományokban, vagy Vörösmarty A’
Délszigetben. Az apa alakja egy sajátos hiányalakzatként húzódik végig a
szövegben, s a hozzá köthető tapasztalatok egy nemzeti narratívát is kirajzolnak.
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Az apa alakjában egyéni és közösségi sors és felelősség találkozik, s az elbeszélő
szubjektumnak vagy „én”-nek a töredékes én- és világtapasztalata részben a kettő
nehéz elkülöníthetőségéből, de külön-külön is identikus töréseket előhívó
alakzatából jön létre, vagyis megismétlődik az egyéni genealógia közösségivé
történő metaforizálódása.
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6. A képviseleti beszédmód szerzői parafrázisa: Országházi divatok
6.1. Az esztétikai alapú politika koncepciója
A

„szöveguniverzumként

felfogott

szemantikai

modellek”

teljesen

felszámolódnak Kukorelly Endre 2014-ben megjelent Országházi divatok című,
műfajiságát tekintve nehezen meghatározható munkájában. A dolgozatban eddig
elemzett szövegek legnagyobb részében az volt a kérdés, hogy a személyes vagy
vérségi eredetközösség hogyan metaforizálódhat politikaivá. Az Országházi
divatokban a politikának nemcsak elvont, hanem napi gyakorlata is megjelenik. A
szöveg tétje, hogy miként lehet képviselni egy konkrét politikai formációt,
ugyanakkor egy jóval korábbra, inkább a 19. század második felére visszautaló
szöveghagyományt és kultúrafogalmat. Ahogyan az elemzésben kitérek rá,
elsősorban az egyéni identitás azon kudarcáról van szó, amely a közösség
képviseletének álcájában próbálta meg feloldani önelbeszélésének egymásnak
ellentmondó elemeit.
A naplóként, emlékiratként, politikatörténeti dokumentumként és regényvázlatként is olvasható szöveg elmossa a referenciális társadalmi, és nemreferenciális szövegvilág közötti határokat, s első látásra kétséget sem hagy afelől,
hogy nem elbeszélő, hanem politikailag és ideológiailag aktív szerző írja a 2010-es
évek elejének magyarországi törvényhozásának működését és eseményeit bemutató
szöveget. Az Országházi divatok – az utolsó néhány fejezetet leszámítva –
időrendben arról a két évről szól, amikor az író Kukorelly Endre a Lehet Más a
Politika nevű párt parlamenti képviselője volt, 2010-től 2012-ig. A szöveg
szerkezetileg leginkább a Rom szövegváltozatait idézi, ám azokat dokumentumregényként – határsértésekkel bár – lehet a fikció és a szépirodalom kategóriáiba
sorolni. Az Országházi divatok ezt annak ellenére nem engedi meg, hogy tartalmaz
lírai leírásokat, verseket, és – utólagos stilizációja miatt egyfajta elbeszélői én által
létrehozott – fiktívnek ható betéteket. Azonban tele van valódi személyekkel,
politikusokkal, írókkal, különféle közéleti szereplőkkel, megtörtént eseményekkel,
elhangzott parlamenti vitákkal, olyan politikai, jogi és médiaműfajokkal, amelyek
valóságértelmező funkciójukat bizonyos mértékig a szöveg világában is
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kénytelenek megismételni. A szöveg keletkezése kapcsán kiderül, hogy a szerző
évtizedek óta vezetett naplójának vonatkozó részeit stilizálta fejezetekbe,
amelyeket rendre, és a kelleténél gyakrabban szakítanak meg betétek egyéb,
referenciális szövegekből: elsősorban saját parlamenti felszólalásai, illetve vele
készült interjúk. A szöveg tehát nem lineáris, és nem is mindig koherens – a
különböző stílus- és szövegregiszterek nem tudnak narratív egységet létrehozni,
mert nem szervesülnek a napló jóval személyesebb regisztereket mozgató
kontextusába. Önmagában ez még nem lenne probléma, hiszen a szépirodalmi
szöveg kritériumai – amelyek közül sokáig a fikció volt a legfontosabb – maguk is
konstruktívumként működnek és folyamatos változásokon mennek keresztül.
Emellett az is tény, hogy a referenciálisnak tekintett műfajok, irodalom- és
történettudományos, vagy éppen kulturális antropológiai szövegek objektivitásával
és valóságértelmezési stratégiáival kapcsolatban is komoly kétségek merültek föl –
noha Hayden White állításai néhol túlzónak bizonyulhatnak, viszonylagosságukhoz
valóban nem fér kétség. Az Országházi divatok azonban mintha nem találná meg
azt a nyelvet, amely a politikai és közéleti valószerűséget napló formájában
adekvátan közvetítené, egyszerűbben fogalmazva, úgy számolja fel saját
kategorizációs lehetőségeit, hogy ki is csúszik belőlük. Miközben a szöveg egy
olyan, a politikát esztétikai és kulturális gyakorlatként értelmező beszédmód
bemutatására vállalkozik, amelynek hagyománypozícióját egyrészt az antik (görög)
politikai filozófia, másrészt a 19. század végi magyar anekdotikus politikai próza
paradigmáiban jelöli ki, a saját esztétikai rendszerét, illetve a hiányos rendszer
elbeszéléséhez szükséges nyelvet nem találja meg.
A töredékekből, talált versekből és interjúkból összeálló szövegfolyam
értelmezési kerete az irodalmat politikai, a politikát viszont esztétikai alapokra
helyezi, s a politika társadalmi gyakorlatát egyfajta kulturális genealógiába ágyazva
véli elgondolhatónak. A szövegből kirajzolódó, az említett hagyománypozíciókból
kiinduló politikusi identitás illetve politikai ideológia inkább tud diszkurzívan,
mintsem valós társadalmi kontextusban megjelenni, pedig a kapcsolatot a szöveg
nemcsak címében, de paratextusaiban is tematizálja. A nemzet narrációját
történetileg és esztétikailag legitimáló nagy elbeszélés helyére egy olyan,
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fragmentumokból építkező, irodalmi és politikai tétjét egymáson keresztül
fölszámoló struktúra jön létre, amely a politikai beszédmódot performatívan állítja
elő, és sokkal kevésbé egy közösség, mint inkább az egyéni identitás képviselete
felé mozdul el. A Rom elején olvasható „történetek könyve”301 önmeghatározás
tulajdonképpen az Országházi divatokra is alkalmazható. Olyan, az átlagember
számára alig érzékelhető belső folyamatokról számol be, amelyek a politikai
diskurzust személyessé és esztétikailag értelmezhetővé teszik, ezzel viszont
megszabadítják társadalomelméleti tétjétől is.
6.2. A szerzői kép és a paratextusok
A kötet címe Jókai Mór Politikai divatok című regényének parafrázisa. Az
erre történő utalások egyébként a szöveg szépirodalmi meghatározottságát, s egy
elbeszélői én feltételezését hozzák játékba: „Egy könyvárustól veszek könyveket,
pl. Politikai divatok. El fogom lopni a címét.”302 A Rom és a TündérVölgy esetében
– az olvasás irányát eleve kijelölő mottókat kivéve – a címazonosságra nem
történik szövegszerű reflexió. Itt azonban nem is teljes átvételről, hanem variánsról
van szó. Az eredetiben szereplő „politikai” helyett az „országházi” használata arra
utal, hogy a szöveg nem egy múlékony politikai ideológiát, hanem a szerzőnek az
ország házában töltött két évét mutatja be, és az sem zárható ki, hogy a „politikai”
kifejezés megtartása jóval erősebben konnotálná az őt jelölő párt nevét. Ezzel a
változtatással leszűkíti az értelmezést, vagyis a politikai ideológiák szövegbeli
jelenlétének számonkérését is kikerüli. A „divat” a múlékonyság jelölője, a divat
efemer jellegét erősíti. Ennél a pontnál visszautalnék a dolgozat második és
harmadik fejezetében hivatkozott A divat mint rendszer című monográfiára. A divat
múlékonysága Roland Barthes divatszemiotikai rendszerében nem a felszínesség,
hanem a jelentés-eltolódások mentén jön létre, s a jogi illetve törvényszövegekhez
hasonlóan egy mindig aktuális jelen idejűséget hoz létre. Az identitás fluiditását
kulturális átöltözésként értelmező elképzelés kommunikációs többlet, s nem hiány
miatt lehetséges. Az Országházi divatokban megjelenő – gyakran az utazás,
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helyváltoztatás szövegbeli alakzatában metaforizálódó –, több elemből építkező
identitás-struktúra egyben a politikai átöltözés lehetségességét is feltételezi. A
szöveg maga is azért válik heterogénné, mert a szerep- és identitáscserék különféle
állomásait és fokozatait jeleníti meg. A borítón a szerző fényképe látható, a
Parlament egyik üléstermében állva, amely meghatározza a biografikus és
referenciális elemzést. A kötet hátoldalán Jókai Mórtól, Mikszáth Kálmántól és
Kukorelly Endrétől származó idézetek olvashatók. Mindez – még ha paratextuális
szinten is – az ironikus értelmezés lehetőségét is felvillantja. A kötet mottói Jókai
Mór Politikai divatok, Arisztotelész Politika, Kemény Zsigmond Ködképek a
kedély láthatárán című munkáiból, illetve Mikszáth Kálmánnak egy jelöletlen
parlamenti felszólalásából származnak. A Romhoz és a TündérVölgyhöz hasonlóan
azokra a hagyománypozíciókra utalnak, amelyekhez a szerző bevallottan
csatlakozni kíván, amelyek a szövegben inter- és metatextusként is megjelennek,
illetve amelyek az olvasó számára kijelölik az olvasás és az értelmezés irányát. A
mottók a szövegben is folyamatosan jelenlévők maradnak, a Vörösmartyeposzokhoz képest jóval hangsúlyosabb pozícióban. Emiatt természetesen felmerül
a kérdés, hogy a hagyománypozíció, sőt a műfaj elmozdulásával együtt a reflexió is
tudatosabbá vált, vagy éppen ellenkezőleg: a korábban elemzett regények esetében
van jelen inkább aleatorikusan a romantikus szöveghagyományhoz való tételezett
csatlakozás.
Az autoreferencialitás ezúttal nem elsősorban intertextuálisan, inkább
stilisztikailag érhető tetten. Ahogyan már említettem, a szöveg stilisztikailag és
retorikailag leginkább a Rom szövegváltozataival mutat hasonlóságot, sőt, bizonyos
szöveghelyeken

egyezést

is

találunk:

„Legrémisztőbb

a

felejtés.”

303

A

TündérVölgyben központi szerepet játszó apa alakja kevesebb szöveghelyen jelenik
meg, bár, ahogyan egy következő alfejezetben még kitérek rá, stratégiailag
ugyancsak fontos szerepet tölt be. Korábbi kötetek címei olykor narratív, sőt,
önértelmező funkcióval felruházva jelennek meg: „Most összevissza ülnek. Az én
senkivel sem üldögélek annyit tesz, hogy én tényleg szívesen, udvariasságból pedig
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majdnem bárkivel üldögélek senkivel sem.” 304 Az autoreferencialitás körébe
tartozóan olykor jelölt, olykor pedig jelöletlen betétek találhatók a szövegben a
szerző publicisztikai munkásságából is. Az egyik legfontosabb, az elvándorlás
illetve emigrálás lehetetlenségét a TündérVölgyben megjelenítetthez305 hasonlóan
tematizáló rész például 2013 márciusában megjelent a Magyar Narancs című
folyóiratban, a fejezetével azonos, Menj el! Eksztatikus előadás címmel.306 A cikk
mottója Vörösmarty Mihály Mit csinálunk? című versének első három sora, amely
az Országházi divatok vonatkozó szövegrészében már intertextusként jelenik
meg.307 „Ha valaki elviselhetetlen helyzetében arra vár, hogy akik a helyzetet
elviselhetetlenné tették, menjenek el, ahelyett, hogy ő menne el, annak helyzete
nem elviselhetetlen. Hanem elviselhető. Ez vagyok én. […] Aztán megváltozott a
rendszer. Idejött, ami miatt oda kellett volna menni. Szabadság, banán, választás.
Belépek a boltba, leemelek egy fürt banánt.” 308 A haza elhagyása nemcsak
kulturális átöltözés, hanem kulturális idegenség is: a külső és belső emigráció
közötti határvonal az önmagaság elvesztésében látszik kirajzolódni. A haza nem
retorikai alakzat, sokkal inkább az otthonosság közös érzete. Ezért sem lehet
véletlen, hogy a szövegben sok helyen olvasható olyan anekdotikus betét, amely
egyúttal a Mikszáth-prózához való hagyománytörténeti kapcsolódást is meg akarja
erősíteni. „Haza az, ahol nyugodtan alhatsz, a komcsik azok, akikről otthon nem
magyaráztak el semmit.”309 Feltételezhető, hogy a TündérVölgyben, vagy akár az
Apám helyettben megjelenő, az identitás hasadásaira a hallgatásban, vagy az
absztrakt univerzalizmusban megoldást kereső mentalitások a biztos belső
idegenséget választották a bizonytalan, külső helyett. Az Apám helyett egyik
fontos, a Heimat fogalmához köthető intertextusa Jean Améry már idézett, Mennyi
haza kell az embernek? című esszéje. A kényszerű emigráció kapcsán a következő
olvasható: „Nem szívesen használom ebben az összefüggésben a minap még oly
divatos fogalmat, de valószínű, hogy nincsen rá jobb szó: a honvágyam, a
304
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honvágyunk nem volt más, mint önmagunktól való elidegenedés.”310 Anélkül, hogy
a különböző történeti korokat, rendszereket és szövegtípusokat összevethetőnek,
vagy összemoshatónak gondolnám, néhány hasonló vonás mégis megfigyelhető a
dolgozatban is elemzett, különböző diktatórikus rendszerek nyomait rögzítő
szövegek között. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az önmagaság
felszámolása a lokális idegenségben és a belső emigrációban ugyanúgy az örökség
részévé válik.311
6.3. A mindentudó olvasó alakzata
A szerzői kép, a szerzői név, a népképviseleti funkciót a szerzőség
aláírásában legitimáló narratíva tehát nem enged teret a fikciós olvasásmódoknak.
Annál is kevésbé, mert az olvasó egyszer csak saját hétköznapjainak szereplőit
fedezheti fel a szöveg szereplőinek álarcába bújtatva. Ez sajátos befogadói
helyzetet eredményez, hiszen a szöveg olvasója tudja a történet folytatását. A
szöveg ideje szerint 2010-ben az LMP-t egyfajta új rendszerváltó pártként értékelő
szerzőhöz képest a 2014-ben megjelent kötet olvasója a befogadás folyamatába
vetíti az azóta eltelt időszakot. Így lehetséges, hogy bár általános befogadó nincs,
ezúttal nem a (nem létező) elbeszélő, hanem inkább az olvasó válik mindentudóvá,
így a szöveg saját elbeszélőjévé. Az olvasó a legújabb kori magyar
parlamentarizmus kulisszatitkainak olvasása közben önmaga, a szöveg pedig a
történelem médiumává válik. Ahhoz, hogy ez a különös alakzat létrejöjjön, az
olvasónak követnie kell a szöveg meglehetősen csapongó utalásrendszerét, amely
interkulturális és intertextuális hálózatként nemcsak a magasművészet különféle
termékei, hanem a politikai ideológiák, illetve a médiaműfajok közötti folyamatos
váltásokat is előhívja. A magas kultúra és a kulturális fogyasztás gyakorlatilag a
szerző politikai programjaként tételeződik. Számos szöveghelyen válik láthatóvá az
olvasó és író, illetve a kulturális fogyasztás mintázataiból kimaradó rétegek között
feszülő szakadék. Azok, akik a kulturális fogyasztást nem tudják, vagy nem akarják
310
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életvezetési stratégiaként használni, hátrányba kerülnek azokhoz képest, akik igen –
legalábbis a szöveg ezt sugallja. Modellezi Pierre Bourdieu azon elméletét, mely
szerint a modernitás után a nyugati kultúrában a társadalmi különbségek kulturális
különbségek formájában válnak szociálisan is érzékelhetővé.312 Ezzel azonban az
Országházi divatok szerzője ugyanolyan ideologikus beszédmódot alakít ki,
amelytől több szöveghelyen kifejtve idegenkedik. Író és politikus kettős szerepe
lehetővé tenné, hogy egyszerre írja a nemzet politikai és esztétikai történetét, és
mindkét hagyományhoz csatlakozzon: a kettő mégis kioltani látszik egymást.
Olvasás és írás – ahogyan az utazás is – a szövegben nem poétikai, hanem politikai
funkciót kapnak, ugyanakkor az identitás instrumentumaivá válnak. Az írás ebben
az esetben nem csupán identifikációs aktus, s nem is csak az inskripció kulturális
technológiája, hanem egy olyan, a honfoglalási eposz teréhez hasonlóan
metatopikusan létrejövő tér, amely ugyanakkor ebből a diskurzusból, hiába
hivatkozik az egalitárius alapokra, sokakat kizár. A szöveg terében létrejön az
ellentmondás, amelyet Homi K. Bhabha a Nation and Narration című kötet
bevezetőjében a nemzetet írók és a nemzetet élők között feszülő nyelvi
szakadéknak, a DisszemiNáció című tanulmányban pedig a nemzet önmagán belüli
meghasadásának nevez: „Az a határ, amely a nemzet önazonosságát jelöli,
megszakítja a nemzet létrehozásának önteremtő idejét, és megbolygatja a népnek
mint homogén egységnek a jelölését. A problémát nem a nemzet önazonossága és a
vele szemben álló más nemzetek mássága jelenti. A nemzetnek önmagán belüli
meghasadásával szembesül, amely a népesség heterogeneitását artikulálja.”313
A szemetelés, illetve a szemét összeszedése számos szöveghelyen
társadalmi allegóriaként kezd el működni, és nem pusztán csak a szerző, illetve
pártja környezetvédelmi elkötelezettsége miatt. „Ennek az írásnak semmi értelme,
aki elolvassa, nem hord háztartási hulladékot az erdőbe, nem hajítja ki útközben az
autójából. Nem hajítja el a papír zsebkendőjét, nem töri ketté a kertem előtt a
frissen ültetett cseresznyefa-csemetét.”314 A könnyen felfejthető szimbolikán túl
olyan kizárás-alakzatot is létrehoz, amely bizonyos magatartásformákhoz bizonyos
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kulturális és fogyasztói szokásokat rendel. Ezt azonban nem sztereotip vagy
kirekesztő, sokkal inkább egy atavisztikus kultúrafogalmat működtető, naiv, a
kultúrát idealizáló, a politikát pedig esztétizáló nézőpontból teszi. Ugyanez a
(történetileg a modernitáshoz kapcsolódó) mentalitás jelenik meg a parlamenti
üléseken rendszeresen elhangzó, kirekesztő, rasszista, homofób szólamok kritikai
leírásában is. A szövegben kiemelten fontosak az elhallgatás, a félreértés, az
elfojtás alakzatai. Az egy térben élő, egy területen dolgozó, egy nyelvet beszélő
emberek mégsem ugyanannak a diskurzusnak, adott esetben pedig nem is
ugyanannak a társadalmi térnek a szereplői. A politikai ideológiák esztétizáló
megjelenítésével kiegészülve a szöveget mindez az alternatív identitások
gyűjtőhelyévé teszi. A körülöttük tematizálódó (politikai, gazdasági, esztétikai,
ideológiai) problémák visszavezetnek ahhoz a feltevéshez, hogy nemcsak a nemzet
irodalmi, történelmi vagy politikai elbeszélése, de az abban elinduló reprezentáció
is nyelvi kérdés. „Arról beszélek, eleinte mennyire nem volt kedvem, és most izgat,
megtaláljuk-e a nyelvet. Mert – ezen szoktam csodálkozni – az nincs meg. A lehet
más a politika szintagma a Du mußt dein Leben ändern radikális nyelvi-kulturális
ajánlata: a kultúra nem fönnen lebeg, eleve agrikultúra, földhöz tapadt, a föld
kultiválása. Nem elég, amit magától ad, és hogy művelni tudják, magukat
művelik.” 315 Az előző fejezetben a honfoglalási eposz kapcsán leírtakhoz
hasonlóan, ebben az esetben is egyszerre kell a szöveg irodalmi és politikai
vonatkozásait figyelembe venni. Az élet megváltoztatására vonatkozó rilkei
imperatívuszt a „lehet más a politika” szintagmával közös viszonyrendszerbe
helyezve, élet és politika között metonimikus kapcsolat jön létre. Ennek ellenére a
szövegből mégis az derül ki, hogy a szintagmában testet öltő kulturális ajánlat, ha
úgy tetszik, a politika esztétikai hatóereje kudarcot vallott. Az Országházi divatok
bizonyos értelemben nem más, mint ennek a kudarcnak olykor szomorú, olykor
dühítő, bizarr vagy mulatságos epizódokkal tarkított krónikája. Az, hogy a
kultúrának és a politikának sok esetben inkább a 19. században elterjedt
elképzeléseit tartaná kívánatosnak, a korszerűtlenség kérdését is felveti. A szöveg
telítődik a szemtanúság illetve a dokumentáció funkcióival, amelyek elsősorban
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egy közösségi identitás elbeszélésére lennének hivatottak. Ahogyan azonban egy
korábbi szöveghelyen utaltam rá, a pozíciók, identitások és mentalitások
cserealakzatai végül a közösségivé metaforizálódó egyéni identitás politikai
sikertelenségének elbeszélését hozzák létre.
6.4. „Jeleneddel valamit kezdeni”: a politika mint kulturális gyakorlat
A szöveg világában számos, egymástól eltérő referenciális keretet mozgató
réteg mosódik össze, amelyek a valós eseményeket a fikció, a fikciót viszont a
valószerűség felé billentik. A kevert műfajú irodalom- és történettudományos
munkákhoz hasonlóan itt is megfigyelhető, hogy bizonyos esetekben a
metaforizáltság, máskor pedig a valóságábrázolás és a tények objektivációja kerül
előtérbe. A képviselőség eseményeinek elbeszélése mégis a politikai értelmezés
felé viszi az olvasót.316 Ahogyan Urfi Péter kritikájában317 számszerűsíti, Mikszáth
28, Jókai 14 alkalommal említődik a szövegben, ellenben Orbán Viktor 45, míg
Schiffer András 62 alkalommal kerül elő: ezen arányok arra engednek
következtetni, hogy bár a szöveg intertextusokkal dolgozik, azokat inkább a jelen
megértésének eszközeként, illetve az egyéni ambíció és kettős identitás
elbeszélésének

irányítójaként

használja.

A

törvényszövegek,

parlamenti

felszólalások jelenléte azért is fontos, mert azok a megértést mindig a jelenben
vélik

elgondolhatónak.

A

jogi

diskurzus

olyan,

folyamatosan

újraíródó

jelenidejűséget konstruál, amelyet az irodalmi, sőt, a médiaszöveg sem tud
fenntartani. Ez koherensebb narráció esetén is problémás lenne. Ahogyan számos, a
tárgyban megszületett tanulmány kiemeli, egy irodalmi, történeti, vagy jogi szöveg
alapvetően más módszertannal és kérdésfelvetésekkel dolgozik. Az Országházi
divatokban megjelenő heterogeneitás inkább eszköze, mintsem célja a szöveg
önmegértési folyamatainak. A különféle műfajú szövegek stilisztikai és retorikai
különbségei alárendelődnek az írói és politikusi kettős szerep gyakorlati
kivitelezhetetlenségének, illetve szövegszerű tematizálásának. Ez a distinkció
egyébként

halványan

az

élet

és

az

316

írás

konfliktusosságára

fókuszáló

Jelen dolgozat kereteit és kompetenciáit szétfeszítené, de mindenképpen érdemes volna az
Országházi divatokat szorosabb politikaelméleti elemzésnek is alávetni.
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szöveghagyományt is játékba hozhatná. Az írás legitimációs szereppel ruházódik
föl, amelynek során a szöveg a közösség történetét utólagosan – a mindentudó
olvasó vonatkozó történeti tudását kihasználva –, bizonyos értelemben tét nélkül
elbeszélő kordokumentummá válik, amelyben az egyéni identitás már csak a kettős
szerep állandó megerősítése miatt is megelőzi a közösségit.
Az antik bölcseleti és politikaelméleti szövegek erős jelenléte olyan
embereszményt és politikaképet is felmutat, amely inkább támaszkodik bizonyos
értelmezési és reprezentációs tradíciókra, mintsem magukra a szövegekre. A
folyamatos ókori hivatkozások, és a belőlük kirajzolódó politikai ideológia
megértéséhez hasznos lehet újra felidézni Michel Foucaultnak a dolgozat bevezető
fejezetében ismertetett, az én technológiára vonatkozó elméletét. Foucault – az
antropológiai elemzéstől a genealógiai felé elmozdulva – az antik és kora
keresztény

testi

és

szellemi

gyakorlatokon

alapuló

hermeneutikai

és

episztemológiai technológiák kapcsán azt állítja, hogy mindez az individuum által
uralhatóvá válik. Kukorelly szövegében kultúra és politika ókori képzeteinek
összekapcsolásával olyan én-elbeszélési technikára tesz javaslatot, amely a
világértelmezést és az értékpreferenciákat dominánsan esztétikai alapon határozza
meg. Ez azonban nem igazán az ókori filozófiák, sokkal inkább azok
modernitásbeli reprezentációján alapul. Az én technológiái annak ellenére
olvashatók metaforaként, sőt allegóriaként, hogy a tanulmány konkrét testi és
szellemi gyakorlatok elemzését is végrehajtja. Fő kérdése mégis arra vonatkozik,
hogy milyen részletekből áll össze az identitás, és az önismeretnek, illetve az
önmagunkkal való törődésnek milyen szimbolikus folyamatai vezetnek az egyéntől
a szubjektumig, majd a társadalmi gyakorlatokig. Az Országházi divatokban az
önmagunkkal való törődés a kultúra hétköznapi fogalmának összetevőiből (foci,
kert, könyv, csajok) áll össze. Ezek a gyakorlatok elvezetnek ugyan a politika
esztétikai ideológiájáig, az egyéni identitásból a közösségi képviselet felé való
elmozdulás azonban hiányos marad. Ezt támasztja alá a szerző, a hős és az
elbeszélő

összekapcsolásának

vizuális

metaforája,

amely

a

szövegre

vonatkoztatható: „Aki ír, pillanatfelvételeket készít magáról, és így tovább.”318
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is

A szöveg a politikai események leírásával azt érzékelteti, hogy vannak, akik
homogenizálják a nemzeti identitást, s ez a folyamat az irodalmi szövegen keresztül
lebonthatóvá válna. Nem véletlen, hogy a Kukorelly-életműben oly fontos szerepet
játszó futball a szövegben, ellensúlyozandó a homogenizációs ideológia sportkultuszát, szocializációs keretként jelenik meg. A futball kétféle (professzionális és
szabadidős) megközelítése a vélt vagy valós politikai ideológia lenyomatává is
válik. Ebből viszont az is következik, hogy az, aki a nemzet elgondolását
homogenizálja, a szerző-elbeszélő identitását is meghatározza, vagyis ő kezd el
beszélni a szövegben. Egy fontos szöveghelyen egyenesen a maszk és a totem
megképződésének lehet tanúja az olvasó: „Készítve van Orbánról egy gipszmaszk,
hogy a vakok is elképzelhessék őt. Valaki kitalálta, megcsinálták, Orbán modellt
ült. Odalépsz, megsimítod, aha, ő!”319 A névhez járuló arc immáron nemcsak a
halottnak, hanem az élőnek is a látáson, a tapintáson keresztül érzékelhető maszkot
formál, amely az egész szövegen végighúzódik. A vakság ebben az értelemben
nemcsak a fizikai állapotra, hanem a látás általános deficitjére, a tisztánlátás
metaforájában jelen lévő tájékozottság és önálló gondolkodás, vagyis a szöveg
előfeltevései szerinti kulturáltság hiányára is vonatkozik. A látszólagos jólét és
haladás, illetve azok retorikai ismétlése mögött egy, a maszkban tapinthatóvá,
végül a türannosz és oligarchia antik képzetében csúcsra érő, diszperzíven
létrejövő, s mindent lefedő hatalom képzete jelenik meg.320 Az egész szöveget
átszövő, időben és térben különböző elemeket játékba hozó utalásrendszerek sokkal
markánsabban rajzolják meg a szöveg által bemutatni kívánt kor jellegzetességét,
mint a direktebben érthető politikai csúcspontok. Dramaturgiailag ugyanis ezeket
két esemény, az LMP által szervezett két tüntetés, illetve engedetlenségi mozgalom
jelentené. A 2011 decemberében a Kossuth téren321, illetve 2012 júliusában a
KÖZGÉP székházának udvarában végrehajtott akciók
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inkább érthetők

médiaeseményként, és szövegbeli leírásuk is ezt a szimulákrum jellegű, a rabosítás
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és szabadulás végpontjaiban egyfajta szimbolikus (politikai) áldozatvállalást is
felvillantó elgondolást erősíti. Bár tükröztethető szerkezetük és katartikus
végkifejletük okot adhatna rá, a két megmozdulás mégsem válik annyira
hangsúlyossá,

mint

a

szöveg

egésze

mögött

húzódó,

lassan

kiépülő

utalásrendszerek.
„Nagyon mogorva így, morózus lett az élet. Kivéve az enyém, én jól érzem
magam, amit szívből ajánlok mindenkinek.”323 A szív mint a Kukorelly-életmű
egyik meghatározó alakzata az Országházi divatokban is megjelenik. „A
kontextusból

kiderül,

hogy

tudja

ő

a

fenti

idézetnek

a

gyanakodón-

szemöldökráncolva, a harsányan röhögve, a felszisszenve, az ironikusan
mosolyogva olvasott értelmezését - mindazonáltal tényleg azt mondja: a szívről van
szó, amíg csak élünk.”324 A szív és a lélek az élet és a politika megváltoztatásának
lehetségességét hirdető párt szövegbeli alakzatai lesznek. 325 A paradoxont az
jelenti,

hogy

politikai

ideológiákba

illesztve

szív

és

lélek

éppoly

megfoghatatlannak tűnnek, mint a hangulat, a kedély, vagy a közérzet fogalmai.
Ezért is fontos a Ködképek a kedély láthatárán intertextuális jelenléte. Az
irodalomkritikai diskurzus egybehangzó állítása szerint az utóbbi néhány évben,
különösen Kemény István Búcsúlevél és Térey János Magyar közöny című versei
nyomán a kortárs magyar irodalomban fölértékelődött az úgynevezett „közérzeti”
költészet jelentősége. A kedélyhez hasonlóan – amely az Országházi divatokban a
kulturáltság egyfajta fokmérőjét is jelenti – a közérzet sem objektív fogalom. A
közérzeti költészet meghatározás sokkal inkább utal egy különféle korszakok és
műfajok együttes hatása alatt megképződő szubjektív technikára, mintsem olyan
korpuszra, amely egyértelműen kötődik valamely hagyománypozícióhoz. A Bárány
Tibor szerkesztette Édes hazám című kötetben326 kiteljesedő közérzeti költészet
inflálódásához kapcsolódhat az Országházi divatok kedély-fogalma, illetve a
frusztrált nacionalizmust és a panaszkultúrát a kedélyesség hiányán keresztül a
323

UO., 193.
FARKAS i.m. http://mek.niif.hu/01300/01378/html/kukorell.htm (2014. decemberi találat)
(kiemelés az eredetiben)
325
Ld. pl. „Többen átjöttek Pilisvörösvárról, fokhagymás-tejfölös lángos van és forralt bor, lélek
van a dologban.” = KUKORELLY 2014, 146.
326
Édes hazám – Kortárs közéleti versek. Válogatta BÁRÁNY Tibor. Budapest, Magvető, 2012.
324

181

kulturálatlansághoz kapcsoló ideológiája. Ha mindezt elfogadjuk, azt is meg lehet
kockázatni, hogy a nemzet (jelenkori) elbeszélésének célja immáron nem a
nagykorúsítás, a történelmi vagy politikai legitimáció, hanem sokkal inkább egy
olyan kulturális regeneráció, amely mindezen előzményeket is kritikai beszédmód
alá tudja vonni. A nemzet egészét homogén entitásként kezelő közbeszéd ellenében
létrejövő közérzeti szövegek úgy kapcsolódnak tehát a honfoglalási eposz teréhez,
hogy azokat nem történeti forrásnak vagy mintának, hanem heterogén irodalmi,
politikai, közösségi és egyéni identitások egyfajta tartozékának tekintik.
Továbbgondolva és kiegészítve a dolgozat korábbi állításait, ebben az értelemben
itt olyan szövegvilág jön létre, amely egy genealógia végpontján állva, a vérségi
eredetből közösségivé metaforizálódva nem politikai, hanem kulturális identitást
hozhat létre.
6.5. Az átnevezés mint hatalomtechnika
A szerzői, illetve politikusi nevek mellett a szövegben fontos szerepük van
a városhoz köthető egyéb tulajdonneveknek, elsősorban az utcaneveknek is. A
város terének szöveghez hasonló elképzelése az urbanisztika kedvelt metaforája. A
város szövegként történő elgondolása az identitást az eltűnés, feltűnés, elveszettség,
megtaláltság metaforikus, lokalizálható kritériumaiba helyezi. Az utcanevek
különféle történeti korszakok szerinti módosulása a várost palimpszesztussá teszik,
amelynek olvasásakor az egymás alatt húzódó rétegek között sokszor nincs okozati
kapcsolat vagy kontinuitás, olykor azonban – ahogyan például a Széll Kálmán tér
esetében – önmagukba térnek vissza. „Az utcát a komcsik egy sztalinista
filozófusról Rudas Lászlónak nevezték át. Az Oktogont Novhét térnek, a Teréz
körút Lenin, Rózsa utca Rózsa Ferenc, a Bajnok Bokányi. Anyukám sosem mondta
volna ki azt, hogy Népköztársaság út. Király helyett Majakovszkijt.” 327 A
közterületek nevének módosulása a Rom szövegváltozataiban, a TündérVölgyben és
az Apám helyettben is megjelenik, amely ugyancsak alátámasztja a kérdés
relevanciáját: „Apai nagyszüleim akkortájt a Szent István körúton, a Berlini (ma:
Nyugati) tér közelében laktak, így nem kellett sokat gyalogolniuk ahhoz, hogy
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eljussanak céljukhoz, s a Margit híd pesti hídfőjéhez érve nagyapám
szembenézhessen a szétlőtt város, a felrobbantott hidak panorámájával.”328 A város
nemcsak szövegként olvasható, de értelemszerűen a szocializáció fontos
(kulturális) tereként is.
A városban élők a városról kialakított tudásukkal veszik birtokba a tereket,
amelyeket összekapcsolnak saját identitásuk elbeszélhetőségével. A városi térben
való elhelyezkedés az én technológiáihoz is kapcsolódik, hiszen olyan fizikai
folyamatra utal, amely nemcsak a saját, de a környezet identitását is szorosan
alakítja, ahogyan pedig már korábban is idéztem, Foucault kiemeli, hogy az tud a
várossal, vagyis a közösséggel érdemben foglalkozni, aki előbb saját magáról
alakítja ki pontosan a tudását. A közterek átnevezésének gyakorlata jellemzően
politikai és ideológiai okokra vezethető vissza, s mint ilyen, erőszakos
hatalomtechnikának tekinthető. Az ismerős nevek elvesztése a város terében való
tájékozódást, így a városban elhelyezett identitást is veszélybe sodorja. Az új tudás
kialakítása időbe telik, az ellenállás pedig – ahogyan a Kukorelly-szövegekben
mintegy családi örökségként megjelenik – a politikai ellenállás formája is lehet. „A
Hermina utat is átkeresztelték, téeszcséket, mozikat, bármit, és igazából mintha
saját maguknak. Mindenképp nélkülünk, nem nekünk szólt, anyukám továbbra is
Átrium mozit mondott, a Május 1. utat Hermina útnak hívta, más eszébe se
jutott.”329
Az átnevezett utcákban az aktuális hatalom saját képére formálja a város
tereit, illetve olyan nevekkel ruházza fel őket, amelyek illeszkednek a hatalom
ideológiai önelbeszélésébe. Ez a technika tulajdonképpen megfeleltethető a
második fejezetben a nacionalizmus-elméletek, illetve az ötödik fejezetben a
honfoglalási eposz hazaképének kialakítása kapcsán említett stratégiával, hiszen
nemcsak a nemzetnek, hanem a hatalomnak is térre van szüksége. A hely birtokba
vétele ebben az esetben nem nemzetből hazát, hanem városból hatalmi struktúrát
hoz létre, s ebben a distinkcióban ismét megmutatkozik poétika és politika
szövegbeli
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Amennyiben

a

táj

poétikai

felhasználásának célja a haza beillesztése a nemzet fejlődésének romantikus
drámájába, úgy a város politikai felhasználásának célja a város beillesztése az
ideológiai struktúra autorizációs rendszerébe.
6.6. Ellen-aparegény: a rendszerváltás retorikai kudarca
Az utolsó alfejezetben azt próbálom bemutatni, hogy az aparegény már
korábban vázlatosan kifejtett, a TündérVölgyben és a Romban is megmutatkozó
jellegzetességeihez képest az Országházi divatok mennyiben mozdul el az apát a
diktatúrával, illetve a hiánnyal azonosító retorikától, s a politikai kiábrándultság
szövegszerű megképzésében hogyan hoz létre egy olyan ellen-aparegényt, amely a
diktatúrát követő szabadság kudarcaként újra az előző rendszer jellegét ölti magára.
„Magam a nemzeti O-be tartozom. Cœur, nem zéró, nem tojás. [...] Mi ugyanis
proliztunk. Csütörtök esti bridzspartik, prolizás, szalonzsidózás. Nem sokat
értettem belőle. [...] A családom csontreakciós. Gyűlölik a ruszkikat, a
szovjetrendszert, és jó okuk van rá, tőlük igazán mindent elvettek, csoda, hogy az
életüket nem. [...] Apám hivatásos katona, a brjanszki erdőben partizánvadász
századparancsnok, súlyosan sebesült, fogságból hazatérve sokáig nem kapott állást,
írtam erről eleget. Az én Monarchia által összerakott, kisnemesekből,
elmagyarosodott osztrák-német polgárokból, horvát báróból, nagybirtokosokból és
nagybérlőkből, magy. kir. katonatisztekből, állami hivatalnokokból és lateinerekből
álló, deklasszált keresztény középosztálybeli családomról.”330 Azért volt szükséges
hosszabban idézni ezt az egyébként több szöveghelyen felbukkanó, a TündérVölgy
(illetve az Élnek még ezek?) központi szövegszervező funkcióját ellátó
családleírást, mert az Országházi divatok egyik legnagyobb konfliktusát ez okozza.
A

politikai

palettán

belüli

elhelyezkedésben

ugyanis

ez

a

keresztény

középosztálybeli leszármazás, illetve annak tudata kérdőjeleződik meg. Ahogyan
egy korábbi fejezetben már írtam róla, a Rom és a TündérVölgy elbeszélője nem
találja meg a nyelvet saját identitásának elbeszéléséhez, mert sem a családi
„komcsizós-prolizós”, sem a közösségi nyelvhasználathoz nem fér hozzá: az egyik
ráadásul a másikból is kizárja.
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A reprezentáció senkiföldjéről az elbeszélő saját identitásának nyelvi
tapasztalatát olyan, csonkolt és hiányos nyelvben véli kifejezhetőnek, amely aztán
éppen fragmentáltsága révén nem képes saját feladatát beteljesíteni. Az Országházi
divatok egyik tézise, hogy a politika mint a közügyekkel való értelmiségi
foglalkozás, alapvetően nyelvi és kulturális praxis. Ez a nyelv azonban, amelyet a
párthovatartozás, s így az uralkodó hatalmi diskurzus határoz meg, ismét kettős
szorításba kerül, ezúttal a családi és politikai kapcsán. Az államszocializmus előtti
időket

restaurálni

kívánók

akkor

sem

birtokolhatják

az

azóta

eltűnt,

„deklasszálódott” középosztály nyelvét, ha ezt az egykoron uralkodó társadalmi
osztályt tekintik mintának. A vágyott nyelvhasználatukat nem kívánt örökségként
birtokló szerzőt pedig azért bélyegzik kulturális értelemben idegennek, sőt:
árulónak, mert egy olyan nyelvet akar megtalálni, amely származása szerint idegen
lenne tőle. A politikai kiegyenlíthetetlenségének szimbolikus alakzata az 1956-os
forradalom és parodisztikus lenyomatának a béke hangsor alakjában történő
kiforgatása: „Békemenet. Október 23-án vonul a Civil Összefogás Fórum.
Ötvenhatoznak, hazáznak, komcsiznak, nem leszünk gyarmatoznak. […] 1956.
október 23-án apukámmal a Béke Szálló kapujába húzódva néztük a vonuló
tömeget.”331 Ez a kettős játék, reprezentációs csapda mutatkozik meg az LMP-t
pártként érő kritikákban, és abban, ahogyan az ügynökkérdés megoldását azzal
próbálják politikai értelemben megsemmisíteni, hogy annak egyik benyújtóját
genealogikusan az állampárti rendszerrel azonosítják: „Lázár [János, akkor a
Fidesz parlamenti frakcióvezetője – H.V.] szerint politikai haszonszerzésből
csináljuk, az ügynökügy beterjesztője felmenői rendszerfönntartók voltak. »Azt
meg egyenesen pofátlannak tartjuk, hogy a Kádár-rendszer egyik vezető
diplomatájának, egy kommunista kollaboránsnak a leszármazottja terjeszti be az
LMP javaslatát«, mondja Lázár, »a Kádár-rendszerben csak az lehetett
Skandináviában vagy az ENSZ-ben nagykövet, aki együttműködött Kádár
Jánossal.« Schiffer Pál, András nagyapja is rendszerműködtető volt. Vesd össze ezt
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a törvényjavaslattal332 – meg Csurka Apák és fiúkjával.”333 Noha az apák bűnei alól
a fiúkat felmentő morális axióma szövegszerűen is megjelenik, ennek éppen az
ellenkezője derül ki: a leszármazáson keresztül létrehozott egyéni és közösségi
identitás fikciója továbbra is működik. „A dualizmus idején, így a MH, az urbánus
(zsidó) liberalizmus és a szociáldemokrácia vezetett a Tanácsköztársasághoz:
»Innentől kezdve a távolabbi múlt dimenziója is újratermelte ezt a liberális
beágyazottságot az SZDSZ-ben.« A fiúk az apák bűnéért nem felelnek ugyan, de
»természetes«, hogy mentik, »ahogy az SZDSZ is elsikkasztotta a Bauerek, Petők
és Biszkuk felelősségre vonását«, ez szép, nem?”334
Ha elfogadjuk a feltételezést, miszerint az aparegények bizonyos
értelemben a rendszerváltozás után értékelődtek föl, úgy a szerző által demokráciadeficitesként meghatározott, a korábbi államszocializmussal egyre több retorikai és
kulturális sajátosságot mutató rendszer kiépülése egy olyan ellen-aparegényt hoz
létre, ahol az apa és a származás morális és politikai tétje visszavonódik. A
hiányban jelenlévő, folyamatosan keresett apát egy megtalált, ám maszkba öntött,
fenyegető, és felügyeletet gyakorló patriarchális rendszer helyettesíti. Ez a
szövegbeli helyzet azt eredményezi, hogy a származás kultikus fikciója továbbra is
megmaradt, az identitáskategóriák azonban nem tudnak alkalmazkodni a
megváltozott társadalmi kontextushoz. Az atyáskodó állam vissza-infantilizálja az
egyéneket a diktatúra kulturális mechanizmusaiba.335 „A nemzeti közösségnek »a
sokaság egysége« metaforájában az egység egyszerre jelenti a társadalminak a
homogén üres időben totalizálásra törekvését és az eredeti mínusz, a kevesebbmint-egy ismétlését, amely metonimikus, ismétlődő temporalitással fonódik
össze.” 336 Az egész szöveg mintha elcsúszások, és el-különböződések sorozata
lenne. A megfelelő származáshoz nem társul valódi identitás, a megtalált politikai
identitáshoz nincsen hozzárendelhető nyelvhasználat, míg a politika kulturális és
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esztétikai elképzelése nem tud alkalmazkodni a társadalmi gyakorlatokhoz. A
Politikai divatokból választott, az olvasás irányát önkéntelenül is meghatározó
mottó is ezt látszik alátámasztani: „Hiába mondják nekünk, válasszátok külön a
magánéletet a közélettől.” Egy másik szöveghelyen: „Mintha egyetértenénk.
»Kérdezzétek meg a családi szakadások okait – közélet viszályaira fognak
visszavezetni.« (Jókai: Politikai divatok)”337
A korábbi szövegekben központi szerepet játszó Vörösmarty-eposz, A’ Rom
az utolsó fejezetek egyikében tűnik fel, 174-es hivatkozás alatt. A hivatkozott
szövegrész összefoglalja a politika esztétikai és kulturális elgondolásának
ideológiáját is: „A rossz nem fatális, belülről képződik, a deprimáltság, körkörös
bizalmatlanság nem vezet sehova, undorító, hogy meglovagolják, az élet élvezendő,
ha arra koncentrálsz, hogy minél többet kinyerj belőle. Hogy nem azért eszel, hogy
jóllakj, szex, stb., hanem mert fincsi. Az irodalom primer zsigeri öröm annak, aki
fölkészül rá, a kultúra nem kiváltság, mindenki képes élvezni stb., a tévé a
pártelitek harcát közvetíti, ne kavarjuk össze a politikával, ezeket nyomom.”338 Ez
az összefoglalás ugyanakkor nemcsak a közösségivé növesztett egyéni identitás
politikai kudarcának, hanem saját maga ironikus olvasatának is teret adhat. Szív és
kedély politikai kategóriává emelése, magánélet és közélet keveredése, a család, a
származás és a kultúra ilyetén összekapcsolásai, fontossági sorrendjük folyamatos
cseréje azt mutatja, hogy hiába alakult át a politikai és társadalmi tér, s a szöveg
hiába számolta fel önnön műfajiságának kategorizációs korlátozásait, mégsem hoz
létre, mert nem is talál működőképes modellt, amely úgy a szöveg, mint a politikai
ideológiai szintjén elbeszélhető lenne. „A jó történet megáll, amikor megállok,
megfordul, ha megfordulok, és elindulok visszafelé, de megtartja a távolságot.
Misima Jukio szerint búcsúzásnál be kell várni azt a pillanatot, amikor végképp
eltűnik a távozó.” 339 A végponton a szöveg szétírja saját magát. Nemcsak
retorikailag, de ideológiailag is kettéválik. Ennél a pontnál lesz világos, hogy a
viszonylag egységes kronológia miért a végén lesz retrospektívvá, s kanyarodik
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vissza az addig nem szereplő 2009-es évig, amikor a képviselőjelöltségre való
rábeszélés elkezdődik. A történet leválik a szerzőről. Az utolsó pillanatban mégis
elbeszélővé válik, aki saját történetét utólagosan egy nagyobb, allegorikus keretbe
helyezve a kettős identitás, a nyelvhasználat, és a nyelvi-kulturális reprezentáció
politikai esztétikájának lehetetlenségét állítja. Mintha a hatalmi beszédmód nem
engedélyezné a genealógiától és a metaforikus, homogén nemzettől való
eltávolodást. Pedig az alternatív identitásmodellek és heterogén közösségi
identitások már régóta formálják saját láthatóságuk feltételeit.
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7. Befejezés: az identitás mint nyelvi tapasztalat
7.1. Az esetleges alapok
Az előző fejezetekben különböző szövegek összehasonlító elemzésén
keresztül azt próbáltam bemutatni, hogy a társadalmi identitás szimbolikus
folyamatai hogyan alakítják és befolyásolják az identitás nyelvi tapasztalatát. Az
egyén, a család, az etnikai vagy politikai közösség és a nemzet megírása az elmúlt
kétszáz évben ideologikus struktúrák mentén alakult. Az identitás uralkodó
definíciói folyamatosan változnak, ahogyan a felosztásokat létrehozó hatalmi elvek
is – az identitás kiosztása a társadalmi intézmények által kialakított diskurzusok
függvénye. Dávidházi Péter nyomán azt a kérdést is megpróbáltam körbejárni,
hogy a nemzet kialakulása, majd a nemzeti és közösségi narratíva különböző
korszakokban és műfajokban megképződő derivátumai hogyan alakítják saját
feladatértelmezésüket, saját eredettörténetükön keresztül megalkotva egyúttal egy
nagyobb közösségét is. A metaforikus aktusok által létrejövő nemzeti és politikai
közösség politika-történeti, és történeti-imaginárius határainak érzékeltetésére
kézenfekvőnek mutatkozott olyan szövegek elemzése, amelyek egyrészt műfaji és
referenciális határsértéseket hajtanak végre, másrészt – ahogyan például a
honfoglalási

eposz,

vagy

az

annak

feladatát

részben

magára

vállaló

irodalomtörténet-írás esetében – társadalmi hatóerejük történeti szempontból is
érzékelhető. A szövegek olvashatóságának és olvashatatlanságának problémájában
az is világossá válik, hogy szemlélhetővé tett tárgya révén a nyelvhasználat
nemcsak a szövegbeli, hanem a társadalmi reprezentációt is formálja. A költői
nyelv teremtő erejének romantikus képzete és a különböző közösségegyeztető
metaforák megszilárdulása a kortárs szövegek terében is tetten érhető
gyakorlatokhoz

vezetett,

amelyek

a

teremtő

nyelv

fikciójába

rejtett

beszédaktusokkal egyszerre létrehozzák és legitimálják azt, amit állítanak. A 19.
századi nemzeti, közösségi vagy egyéni önazonosság adottabb volt, mint a 20.
században kialakuló narratív identitás: létmódjuk azonban – ahogyan a dolgozatban
elemzett példákból is kiderül – aligha választható el egymástól.
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A 20. század közepétől posztmodern közhellyé vált az identitás – úgyis,
mint: önazonosság – megkérdőjelezése, ahogyan szubjektum és ideológia fogalmai
is komoly kritikai elemzés tárgyaivá váltak. A konstrukciónak tételezett,
decentralizálható identitáskategóriák elemzése segített a biztosnak tűnő alapok és a
bináris oppozíciók lebontásában. Az irodalmi szöveg ideológiai vetülete is ekkor
került az érdeklődés középpontjába, hogy aztán az ideologikus működésmód a
gondolkodás, a tudás és a közvetítés hatalmi viszonyokhoz kialakított
kapcsolatában lepleződjön le. A társadalmi intézményekben és autoritással bíró
kulturális rendszerekben a hatalmi diskurzus már annál a folyamatnál kifejti
hatását, amely meghatározza, hogy ki lesz az alany, és kihez fogja intézni
szavait.340 Magas és alacsony kultúra, centrum és periféria, nemzet és haza, feminin
és maszkulin korábban magától értetődő kategóriái kezdenek fölszámolódni. Jelen
dolgozat a különböző kifejezések, ideológiai konstrukciók és identitásmodellek
vizsgálatával a kontextusok egymásra hatását, valamint a múltnak a jelenhez képest
tételezett, csak idővonatkozásban eltérő viszonyát próbálta meg bemutatni, tudás,
hatalom, ideológiai, narratíva, vágy, történetiség, fikció, kulturális emlékezet,
szubjektum, test, vizualitás, textualitás, ritualitás, beágyazottság és ekphraszisz
fogalmainak segítségével.
7.2. Nemzetállam és marginális identitás
Csak így kerülhetett ugyanis Toldy Ferenc – aki egyrészt saját
identitásváltásán keresztül előbb egy szellemi apát, majd egy közösségivé
metaforizált eredettörténetet teremtett a létrejövő nemzeti irodalomtörténet-írásban,
másrészt pedig kanonikus tevékenysége nyomán Vörösmartyt a magyar nemzeti
irodalom Pantheonjába emelte – azonos összefüggés-rendszerbe például Kukorelly
Endre Országházi divatok című szövegével, amely nemcsak a rendszerváltás,
hanem az egyéni és közösségi politikai képviselet retorikai kudarcának is
hordozója. A szellemi apa, vagy az egész közösség szimbolikus apjaként tételezett
„párduczos Árpád” sírfeliratának és halotti maszkjának megalkotása nemcsak az
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irodalmi

szövegekben,

hanem

a

társadalmi

térben

létrejövő

identitások

elbeszélésének is alakzata lett. A TündérVölgy vagy az Apám helyett ugyanígy
sírfeliratokként olvashatók, amelyek egyszerre veszik birtokba a halott apa arcát, és
alkotják meg saját eredettörténetüket.
Az idegenség kulturális képzete, a saját és a másik közötti viszony, vagy a
fősodorbelivé emelkedő marginális identitásmodellek egyre nagyobb szerepet
töltenek be egy adott közösség önelbeszélésében. Immáron nemcsak saját
láthatóságuk, hanem a közösségivé metaforizálódás feltételeit is képesek
létrehozni. Ahogyan Homi K. Bhabha is kiemeli, a modern nemzet kialakulásának
utolsó állomása a 19. század második felében egybeesett az emigránsok
elindulásával. Talán nem túlzás a Szörényi László által a Zalán futása elemzésében
alkalmazott sorskerék-metaforát erre a folyamatra alkalmazni. Abban a pillanatban,
hogy a homogén, politikai és erkölcsi legitimációt egyaránt feltételező nemzetállam
kialakul, már el is indul bukása. Elkezdődött a vándorlás, amely azóta is tart:
száműzöttek, emigránsok, menekültek, modern nomádok és kószálók tömegei
válnak saját kitaszítottságuk, majd befogadtatásuk történetének hordozójává. A
nacionalizmuselméletek bemutatásakor már utaltam annak iróniájára, hogy még
alig fejtették fel a nemzetállamok kialakulásának és a nacionalizmus különféle
elgondolásainak

működésmódját,

amikor

azok

a

globalizáció

és

a

transznacionalizmus korában már idejétmúlttá is váltak. Bhabha nem véletlenül
érvel amellett, hogy a nyugati nemzetnek mint a kultúra lokalitásának homályos,
ám mindenható megélhetési formájának leírását a nacionalizmus kifejezés
megállapodottságának ellenében kell megkísérelni. Ahogyan jelen dolgozat is
megpróbálta illusztrálni, a közösségi narratíva relevanciája inkább a temporalitás
mentén, mintsem a historicitás kapcsán mutatható ki. A nemzet narrációja
kulturális azonosulások és diszkurzív megszólítások komplex stratégiája, amelyek a
nép és a nemzet nevében funkcionálnak, és ezeket irodalmi és társadalmi narratívák
immanens tárgyává teszik meg. A narratív vagy pszichológiai hatás, amellyel a
nemzetség a kulturális produktumokat és politikai projekteket jelöli, a nemzetnek
mint narratív stratégiának a hatása. A szimbolikus hatalom apparátusa olyan
fogalmak folyamatos elcsúsztatását hozza létre, mint szexualitás, osztályhoz való
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tartozás, „territoriális paranoia”, vagy kulturális különbség: vagyis azon
paramétereket tartja az állandó el-különböződés állapotában, amelyekben jelen van
a homogenizáló hatalomtechnikák felforgatásának lehetősége.
A nemzet ugyanis, ahogyan az elemzett példákból is kiderül, elsősorban
ideologikusan és diszkurzívan létrehozott, patriarchális közösség. Ezzel az
örökséggel még a 21. században is számot kell vetni: az apa törvénye és az anya
nyelve látszólag nem egyeztethetők össze. A maszkulin diskurzus rendre kitörli az
alternatív szubjektivitás modelljeit. A nemzet láthatósága annak belátása is egyben,
hogy elbeszélhetősége és legitimációja csakis maszkulin viszonyrendszereken és
eredettörténetet keresztül történhet. Az elfojtások és elhallgatások sokat hivatkozott
rendszerében olyan szexuális, politikai, társadalmi és textuális gyakorlatok
kezdenek a felszínre törni, amelyek idáig a nemzet és a közbeszéd narratíváiból
kiszorultak. Ez akkor is így van, ha jelenleg olyan, a nemzetet ismét erőszakosan
homogenizáló hatalmi beszédmód működik, amely saját, és az általa elvileg
képviselt közösség elbeszélésének rendszerébe továbbra sem kívánja beilleszteni az
alternatív identitásmodelleket. Az egyneműsítés azonban nem járhat folyamatos
sikerrel: létrejöhet például olyan, az egyénin keresztül közösségivé tágított
eredetmonda, amely a hiányos nyelv tapasztalatán keresztül a patriarchális,
hegemóniára törekvő rendszert kérdőjelezi meg, közben pedig ugyanúgy kudarcot
vall.
7.3. Az elvesztett anyanyelv – Tóth Krisztina: Akvárium
A dolgozat terjedelmi és tematikus korlátai miatt nagyon röviden – akár
függelékként is olvashatóan – szeretnék kitérni Tóth Krisztina 2013-ban megjelent
Akvárium című regényére. Mindezt azzal a nem titkolt szándékkal is teszem, hogy
ezzel a kutatás folytatásának egy újabb irányát is kijelölöm, a későbbiekben majd
egy olyan elemzést megkísérelve, amely a nemzet politikai és metaforikus
közösségének elbeszélési módjait az alternatív szubjektumpozíciók szempontjából
is végrehatja.
Az Akvárium egy zsidó kispolgári család, elsősorban pedig örökbefogadott
lányuk, Vera történetét meséli el a II. világháború, a Rákosi, majd a Kádár-rendszer
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társadalmi kontextusában.341 A heterodiegetikus, nem lineáris narratívájú szöveg
szinte túl egyértelműen kínálja fel magát a feminista narratológia elemzési
szempontjainak. A három részre tagolt kötet első és harmadik része indul, majd tér
vissza az elbeszélés jelen idejének tételezett időbe. Már a szöveg elején megjelenik
a szövegbeli leszármazási sornak az aparegény analógiájára anyaregényt létrehozó
három generációja: Klárimama, a nagymama, Vera, az anya, és Vica, az unoka. Az
első látásra egyszerűnek tűnő eredettörténet azonban hamar felborul, mert kiderül,
hogy Verát a világháború után egy nevelőintézetből fogadta örökbe Edit néni és
Józsi bácsi, akik Edit néni fogyatékkal élő testvére, Edu mellett a második
szövegrész tulajdonképpeni főszereplői. A kispolgári létformához is csak alulról
közelítő, a diktatúrát, a szegénységet és a test visszataszító tulajdonságait
(kövérség, izzadás) egyazon lánc elemévé emelő struktúrában a regény címéül is
szolgáló akvárium alakzata lesz az, ami a szereplőket megköti és felemeli, még
akkor is, ha a kitörésnek csupán a vágya is jelenik meg. Az akvárium hol pozitív,
hol negatív értelemben jelenti a mindennapok gyakorlatától való elmozdulást.
Különböző kontextusokban jelenik meg, és a szereplőkhöz hasonlóan az olvasó
sem sejtheti előre, hogy a következő szöveghelyen milyen metaforikában
gazdagodik új jelentésekkel. Az akvárium mellett a hajnak, és az emésztésnek,
illetve a test bomlástermékeinek is narratíva-képző szerepe van. A haj elvesztése
mindig traumatikus eseményhez vagy társadalmi stigmatizációhoz kapcsolódik,
megléte pedig a viszonylagos jólétet sugallja. Az 54. lapon, tehát a szöveg első
harmadában már kiderül, hogy Edit néninek parókája van, amit csak éjszakára vesz
le – a haj elvesztésének állandósulása egyúttal a családi és társadalmi értelemben
vett beteljesedés hiányát is jelzi. Amikor esküvője előtt Vera szőkére festi barna
haját, nemcsak egy sztereotípiát ismétel meg, hanem a testi jegy megváltoztatásával
egyúttal sorsának és társadalmi helyzetének változását is reméli: hamar kiderül
azonban, hogy tévedett. Az emésztés, a hajvesztéshez hasonlóan, akkor jelenik meg
problémaként, amikor a szereplők narratív szinten is kudarcot vallanak. Edit néni
halálához is emésztési betegségek vezetnek, Vera pedig, amikor a bomló
341
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kutyatetemet meglátva rájön, hogy bezáródott saját életébe, hányni kezd: mintha az
étellel együtt az életet is eltávolíthatná magából. Hasonló funkcióba kerül a Vera
születésnapjára

vásárolt

gyerekkori

baba

is,

amely,

ahogyan

később

visszakövethetővé válik, tulajdonképpen a szereplők sorsát vetíti előre a műanyag
test játékból valóssággá váló alakzatában.
A vérségi leszármazás folyamatos kudarcában a szöveg azt sugallja, hogy a
sorsukban és biológiai létükben is nyomorulttá váló szereplők valamiféle
végzetszerűséget hordoznak, ami nem engedi őket megszabadulni a generációkon
átívelő szegénységtől és tehetetlenségtől. Mintha nemcsak a szexuális, hanem a
társadalmi normativitásban is megképződne a Judith Butler által citálhatóságnak
nevezett folyamat. A szegénység és a boldogtalanság is a citálhatóság
modalitásaként íródik tovább, nemcsak generációról generációra öröklődve, hanem
a saját sors egyes állomásain belül is. Az érthetőség kritériumai a regénybeli
szubjektumok számára nem módosíthatók. A baba alakzatába átszűrődő Vera
pozíciója végül elfoglalja a patriarchális ideológia által neki felkínált szerepet,
miközben sem vér szerinti vagy nevelőanyjával, sem a saját lányával nem tud
érdemi, nem félreértéseken vagy folyamatos elhallgatás-alakzatokban létező
viszonyt kialakítani. Az anyanyelv kérdése csak hiányában jelenik meg. Vera
eleinte mintha készen kapná a nyelvet, birtokában van. Később azonban, az
Amerikába emigrált Piroska Tóni leveleiben benne foglalt szökés lehetőségével és
az angolórákkal párhuzamosan, mintha saját sorsának reménytelensége nyomán
veszítené el azt. Ebben ismét a citálhatóság működésmódja fedezhető fel:
„Egyszerűen csak kilépett a testéből. Tudta, hogy valahol, valamikor már mindez
megtörtént vele, most pedig csak megismétlődik, és kisebb változtatásokkal újra és
újra meg fog ismétlődni, mint valami ezerszer megálmodott színházi próba. És ő
újra hallgat, pedig tudja a szerepét. Egyszerűen nem jutott eszébe semmi, mintha
nem lenne nyelve. Az anyanyelve.”342
A reprezentáció a regényben a hatalomhoz kötődik, amely hol a diktatórikus
állam, hol a patriarchális család képzetében jelenik meg. Még Józsi bácsi, a
nevelőapa is ebbe a rendbe illeszkedik, noha ő „csupán” kétszer verte meg Verát, és
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Edit néni hozzá képest uralkodó pozícióban jelenik meg, sőt egy ponton el is tartja
őt: „Azt mondta, kizárt dolog, hogy ebbe a szoba-konyhás lakásba bárkit be
tudjanak fogadni, de a néni csak ingatta a fejét, ne szólj bele papa, mert abból eddig
mindig csak baj lett.” 343 Vera hiába próbál kapcsolódni ahhoz a társadalmi
logikához, amely körülveszi, nem tud alkalmazkodni. Ugyanakkor olyan nyelvi
vagy társadalmi apparátusnak sincs birtokában, amely kiszabadítaná ebből. Már a
fülszöveg első mondatában megjelenik a szöveg legerősebb állítása: „Ebben a
regényben mindenki árva.” Amikor kislánya kérdésére Vera azt válaszolja, hogy
amikor még nem volt, a senki gyereke volt, majd végül létezését is számon kéri
rajta – „Neked is minek kellett megszületni.” 344 –, egyúttal saját, és felmenői
életének célosságát is megkérdőjelezi, ahogyan ezt az öngyilkosság gondolatával is
megteszi.
Klárimama nem-normatív életvitelével csődöt mondott anyaként és
nagymamaként is, leszármazottaitól legfeljebb pénzt akar szerezni. Edit néni nem
tud, vagy nem akar valódi anya-lánya viszont létrehozni. Szeretetre épülő,
bensőséges kapcsolat talán leginkább a húgához, Eduhoz köti, aki szellemi
fogyatékossága ellenére a nővérével ellentétben képes lett volna anyává válni. A
kettőjük között lévő kapcsolat szimbolikusságáról egyébként nevük (Edit-Edu)
fonemikus hasonlósága is árulkodik, és ahogyan a TündérVölgyből idézett Pikki
néni húga esetében, itt sem derül ki Edu valódi neve. Azt is fontos kiemelni, hogy a
szöveg csupán lebegteti, de nem teszi egyértelművé Edu teherbe esésének
körülményeit, nem lehet eldönteni, hogy erőszak történt-e. Mivel Edu maga nem
tud absztrakt fogalmakban gondolkodni, feltételezhető, hogy igen, hiszen ha nem
érti mi történik, az már kimeríti az erőszak, vagyis a legnagyobb fokú
traumatizáltság kategóriáját. Ahogyan a haláltábort, Edu az erőszakot és az
abortuszt

is

közönnyel

viseli,

a

személyiség

meghasadása

ugyanúgy

értelmezhetetlen számára, mint a halál vagy a szenvedés. A fogyatékkal élő, vagy a
haláltáborban örökre traumatizálódott nő több nem képes reflexióra, vagy
szélsőséges érzelmekre. Többször tematizálódik, hogy másodlagos nemi jellegei
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ellenére inkább egyfajta nem nélküli, semleges becenevet viselő örök gyerek,
mintsem a femininitás markereit saját identitásába integráló nő. „Edu valójában
senki élőhöz nem ragaszkodott. Sem emberhez, sem állathoz. Nem volt neme,
életkora, és nem voltak érzelmei.”345 Ahogyan az abortuszt végző, majd emiatt
börtönre ítélt orvos felfedi, Edu meg nem született gyermeke fiú lett volna, pedig
Edit néni lányt képzelt el: a fiúgyerek azonban halálra van ítélve a szöveg árva női
karakterekkel teleírt terében. Ezt az is megerősíti, hogy Vera második gyermeke,
egy kisfiú, születése után nem sokkal meghal. A meghalt, vagy meg sem született
fiúcsecsemőket nők helyettesítik, akik azonban nem tudják saját sorsukat
beteljesíteni. A Vera és Vica közti legerősebb hasonlóság abban van, hogy a szöveg
egy pontján mindkettő fiúnak nézett ki, vagy fiú akart lenni. „Verácska, ha
választani lehetett volna, leginkább fiú szeretett volna lenni, hogy senki az életben
többé meg ne verhesse, de ha már mégis nőnek kellett születnie, akkor
legszívesebben gazdag és szőke lett volna.”346 A kislány születésekor ugyancsak ez
a pszeudo-hasonlítás jelenik meg: „Csakhogy az újszülött kislány, mert az volt,
egyáltalán nem emlékeztetett a Venczel Verára, sőt, így bebugyolálva az se látszott
rajta, hogy nőnemű lény. Inkább lehetett volna fiúnak nézni, ha már egyáltalán
valaminek.” 347 A szöveg látszólag nem forgatja fel a patriarchális rendet. A
hiányos, az örökbe fogadás aktusával megtört leszármazási sort elnézve azonban
lehetséges, hogy azért nem, mert az ideologikus alapokat áthelyezte egy feminin
narratívába. Létrejöhet olyan olvasat is, hogy a regény főszereplői nem valamiféle
biológiai végzetszerűség, hanem sokkal inkább az elnyomó – ennyiben pedig a
patriarchális rendet képviselő – társadalmi rend miatt nem tudnak kitörni az
akváriumból. Piroska Tóni Amerikából küldött levelei olyanok, mint maga az
akvárium: egy jobb élet lehetőségét jelentik, azonban annak belátásával, hogy
mindez örökre fikció és látszat marad. Az akvárium, bármilyen átlátszó, nem
engedi ki a benne élőket: a kulturális átöltözés sem a helyszínen, sem a társadalmi
osztályon, sem a szexualitáson keresztül nem valósulhat meg, mert el sem
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kezdődik. A marginális identitások azonban – az akváriumban úszó halakhoz
hasonlóan – már láthatóvá váltak.
7.4. „Helyettem a nyelv”
„Úgysem tudom elmondani, ezért igyekszem, aztán ettől az igyekezettől
ezt-azt elmond majd helyettem a nyelv. Elmondja, kihagyja, kerülgeti, lesz
valahogy.”
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Visszautalva Bhabha sokat idézett tanulmányára: a nemzet

megnevezése nem más, mint a nemzet metaforája. 349 A dolgozatban, számos
hiányossággal, és természetesen csupán egy kiválasztott szövegmátrixon keresztül,
azt próbáltam meg leírni, hogy különböző korok és kontextusok hatalomtechnikái
és ideológiái hogyan alkotják meg a nemzet fogalmát és ellen-fogalmát, illetve
ugyanígy: hogyan épül egymásra egyén és közösség története a társadalmi identitás
szimbolikus terében. A nacionalizmusról való beszéd már csak azért is aktuális,
mert bár a nemzetállamok klasszikus kora lejárt, a nacionalizmus továbbra is jelen
van, sőt, bizonyos vonulatai úgy egyre aggasztóbbá válnak, a soviniszta és
frusztrált

történeti

nacionalizmus

kirekesztésre

és

negációra

épülő

leszármazásaiként. Feischmidt Margit a nemzeti identitás új formáiról írt
tanulmányában 350 azt írja, hogy a társadalmi depriváció és a szélsőjobboldali
eszmék iránt megnövekedett választói kereslet között ok-okozati összefüggés van,
különösen a fiatal (18-30) korosztály körében. Egyre több olyan társadalmi csoport
jelenik meg, amelyek kollektív identitásukat a nemzet átalakított fogalmaiban
határozzák meg, és míg a poszt-világháborús nemzedéket a nemzet ignorálása, az
újabb generációkat a nemzet birtokbavétele jellemzi. Magyarországon ezt nem
lehet attól sem függetleníteni, hogy a II. világháborút követő diktatórikus politikai
kurzusok kiiktatták a nemzet fogalmát a társadalmi közbeszédből, így a
rendszerváltozás után egy atavisztikus nemzetfogalom újradefiniálása kezdődött el.
Hogy ez az újradefiniálás jellemzően soviniszta nacionalizmusként fogalmazódik
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meg, szintén a rendszerváltás már említett retorikai kudarcát erősíti meg. Mindezen
folyamatok ellenére úgy tűnik, hogy az identitás-struktúrák sokféleségét már aligha
lehet normatív homogenizációs keretek közé visszaszorítani. Szintén Bhabha jegyzi
meg a nemzetet mint narrációt elemző tanulmányában, hogy a nemzet korábban
feltételezett egysége mára átadta a helyét olyan új kulturális formáknak és tereknek
(cultural spaces), amelyek felszámolják a modernitás határait, és átalakítják a
diverzitáshoz való viszonyt is.351
A modern nemzet vagy közösség helye soha nem pusztán horizontális, mert
valódi és szimbolikus megíráson keresztül létrejövő metaforikus mozgása a
reprezentáció temporalitását követeli meg, amely a társadalmi folyamatok és a
kulturális alakzatok között fluktuál. Az írás, a nyelv, a szöveg, az elbeszélés, a
fikció, és a referencialitás fogalmainak elemzése térben és időben elmondhatóvá
teszi a nyelvben megképződő reprezentációs folyamatokat. Az elbeszélés
módozatai és a társadalmi gyakorlatok diszkurzív stratégiái az olvashatóság, a
láthatóság, és az elbeszélhetőség reprezentációs kereteinek egy időben történő
megerősítésével és felszámolásával létrehozzák az identitás nyelvi tapasztalatát.
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