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Csányi Erzsébet A regény öntudata című 
kötetében egy jelentős és kellőképpen fel 
nem tárt műfajelméleti problémakör feldol
gozására vállalkozik. Munkája során több 
irodalomtudományi diszciplína szempont
jait érvényesíti.

Az irodalomelmélet vonatkozásában ez 
azoknak a műfajpoétikai kérdéseknek a 
vizsgálatát jelenti, melyek a század regény- 
irodalmának önreflexiós (a szerző szóhasz
nálatában: metanarratív) vonulatát megha
tározzák. Minthogy a regény öntudatáról, 
intellektualizálódásáról és önmagát az ér
telmezés tárgyává tevő eljárásairól nem 
egyetlen nemzeti irodalom keretében érte
kezik, e kutatások a komparatisztika elha
nyagolt területét -  a formatörténetet és az 
összehasonlító poétikát is gazdagítják. A  
regény öntudata jelentős jelenkori életmű
vekkel foglalkozik, interpretációi Hamvas 
Béla, Esterházy Péter, Ivó Andric, Milos 
Crnjanski, Danilo Kis művének sajátos 
komparatív olvasatát kínálják föl.

Az értekezés öt egymástól merőben eltérő 
regénymodellt állít egymás mellé, így az 
elemzéseket szükségképpen keretezi a teo
retikus reflexió: a tézisek felállítása és a ti
pológiai következtetések vázolása. A kuta
tási koncepció az alábbi lényeges, ám a ma
gyar irodalomtudományban mindmáig 
csak korlátozott mértékben elterjedt fölis
meréseken alapul:

1. az irodalomtörténet formatörténetként 
közelíthető meg a leghitelesebben;

2. a poétikai kérdéskör nélkülözhetetlen 
kerete a történeti poétikai összefüggés;

3. a jelenkorra orientált vizsgálat nem 
szakítható ki a műfajtörténeti folyamatból;

4. komparatív szempont nélkül a nemzeti 
irodalmi karakterjegyek sem azonosítha
tók.

E kutatások jelentőségét a történeti re
génypoétikai szempont mellett a kompara
tív közelítés nyomatékosítja. A szerző jól 
tudja, hogy az interkulturális összefüggések
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„Míg tükröt veszek, süss ki, drága nap, 
Menetközben hadd lássam árnyamat

(William Shakespeare)

„Egészen bizonyos, hogy a posztmo
dem éra nyelve kénytelen lesz metanyelv- 
vé válni az idézetnyelv értelmében, szelle
mi alapja pedig az irónia lesz.”

. (Viktor Zmegaő)





ELŐSZÓ

Az újkori regény, amely születésének pillanatától kezdve műfajparó
diaként jelenik meg, eredendő tartozékaként hordja magával a (görbe) 
tükröt. Ennek az önszemlélésnek nem mindig grimasz a végeredménye. A 
mítoszi beszédmód hihetőségi biztosítékainak elvesztése után a történet
mondásnak a narrátor személyében kell megalkotnia azt az érvrendszert, 
amely az elbeszélést a befogadó számára fontossá és meggyőzővé teszi.

Akár akrobatikusan tolakodó, akár még nyomaiban is eltüntetett a 
narrátor jelenléte és tevékenysége, mindenféleképp számolni kell vele. A 
válságba jutott prózaszöveg ilyenféle kiszolgáltatottsága a művi megfor- 
máltságra való rászorultság tünete. A megszólalásnak igazolnia kell ön
magát, a választott formai kódokat, amelyek a kibontakozó világ fiktív 
természetét is meghatározzák. A megkérdőjelezettség állapotában csak 
azok a diszkurzusok válnak autentikussá, amelyek visszajeleznek erre az 
állapotra, s ezáltal máris egyféle válasszal rendelkeznek. Az elbeszélői 
öntudat, az önmagát tematizáló regény, tehát az „eljárás lemeztelenítése,, 
(Sklovszkij) a Don Quijotéb&n az újkori regény létfeltételeit a metanarrá- 
cióhoz köti. Ily módon az önreflexió, a metatextualitás, a metanarráció, a 
metafikció a műfaj újkori történetével való foglalkozás megkerülhetetlen 
kérdésgócát képezi.

A narratológia legújabb eredményei fel is tárják a regényfejlődés kez
detektől felismerhető kétágúságát: a valóságillúziót keltő, valóságszimu
láló, referenciális fővonulat mellett kitapintható az önreferenciális szem
léletű, nem történetelvű, nem valóságanalóg mellékvonulat. Ennek az 
utóbbi, búvópatakszerű regényhagyománynak a rekonstruálását kísérli 
meg Viktor Zmegaé a világirodalom viszonylataiban, nélkülözhetetlen ala
pozást nyújtva az egyes irodalomtörténetek újraértelmezéséhez.

Az önnön eszköztárára rákérdező és rámutató irodalom problemati
kájának elméleti megvilágítása csupán a metatextualitás történeti poéti
kai kutatásával karöltve, egymást feltételezve lehetséges.

Az ábrázolt világ megalkotottságának explicit és implicit megnyilvá
nulási lehetőségei vannak. Külön tárgykört képez az önreflexiós eljáráso
kat minősítő játékosság, humor, paródia, irónia, groteszk és paradoxon.



A konkrét műelemzések során a vizsgálat az implicit és explicit mó
don létrejövő „poetológiai parabázis” (V. Zmegaő) megragadására irá
nyul. Ugyanakkor az önreflexiós eljárások lényegi, funkcionális szerepé
nek hangsúlyeltolódásaival is számolni kell az irodalomtörténeti horizon
tok függvényeként. „Az életről szóló elbeszélés” és „az elbeszélésről szóló 
elbeszélés” kapcsolódási arányai, mennyiségi mutatói még nem teszik 
egyértelművé a metanarráció értelmezhetőségét.

A magyar és szerb metapróza feltárási kísérletei tipológiai összefüggé
sek és általánosabb érvényű poétikai jellegzetességek körvonalazásának 
előfeltételei.

A legitimitását csupán az önmagáról való tudás tematizálásával elnye
rő újkori regény a posztmodernhez érkezve a metanarráció révén új fik
ciós térségeket nyit meg -  újfajta irodalmi értékké minősülve át.
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A METANARRÁCIÓ POÉTIKAI 
MEGKÖZELÍTÉSE

Az irodalom nyelve egyre inkább metanyelwé válik.
Magában az emberi nyelvben mint logikai rendszerben foglaltatik az 

az ambivalencia, amelyből a többértelmű viszonylatok felmerülésének 
konstans lehetősége kísért. Még a matematikai paradoxonokat kifejező 
tételek is olyan fogalmakat tartalmaznak, amelyek vonatkoztatásai magát 
a fogalmat is implikálják. A nyelv nemcsak a világnak, hanem önnönma- 
gának, a nyelvnek a leírására is szolgál.

Heidegger (1989. 308.) a mondás által közlő beszédnek egyúttal önki
mondás jelleget tulajdonít. Az önkimondás nyelvi indexei a hanglejtés, a 
moduláció, a beszédtempó és a beszédmód.

Számos logikai probléma közös gyökere abban van, „hogy egy kellően 
gazdag rendszer vonatkozási köre szükségképpen tartalmaz önmagára 
utaló vonatkozásokat. Ez aztán végtelen regresszióra vezet, a visszaverő
dések, mint valami tükörteremben a végtelenségig folytatódnak”. (Bro- 
nowski, 1986. 64.) Az emberi és a gépnyelv közötti különbség éppen en
nek az öntükröző, önértelmező reflexnek a szükségszerűségében van, 
amely az emberi nyelv immanens tartozéka.

Ha a világot tükrözve az emberi nyelv szükségképpen válik önmagára 
visszautalóvá, akkor az irodalom mint ennek a viszonynak a felépítménye, 
másodlagos szerveződése eleve erre az önreflexiós fundamentumra épül 
rá. Saját lényegét éppen ennek az öntudati mozzanatnak a kibontakozta
tásában, kinagyításában leli meg. A nyelv poétikai funkciója -  Jakobson 
szerint -  a közleményre koncentrálás magáért a közleményért. Az irodal- 
miság abban nyilvánul meg, hogy „a szót szónak érzékeljük, nem pedig az 
elnevezett tárgy reprezentánsának vagy érzelemkitörésnek”. A szó az iro
dalmi műben „nem közömbös utalás a valóságra, hanem önálló értékre és 
súlyra tesz szert”. (Jakobson, é. n. II. 24-25.)

Az ember alkotta mű elsősorban megalkotottságának tényével fordul 
a világ felé. Lényege az önmagára utalásokban rejlik, ezekre épül.

Az emberi nyelv és az irodalmiság egybehangzó lényegisége azt a fel- 
tételezést sugallja, hogy egy nyelv létéből szükségképp következik az iro
dalom léte. „A nyelv önmagát gondolja, objektív létre tesz szert, s ezáltal 
posztulálja és aktualizálja egy olyan egyetemesség és történetiesítés szük



ségletét, amely valamilyen formában nem más, mint az irodalmi tény... Az 
embercsoportnak saját beszédtevékenységére irányuló reflexiója az »iro
dalmon« alapul és ez a végállomása is.” (Zumthor, 1975. 206.)

A művészet alakulástörténeti folyamatai arról tanúskodnak, hogy az 
emberi tudatfejlődés immanens része a kreatív önkifejezés. Az alkotóte
vékenységet a kezdetektől fogva kíséri az önkontroll, az önmagát alkotás 
közben látó és fürkésző ember tükre. Ennek oka (a fenti fejtegetések 
értelmében) azzal az alkotáslélektani mozzanattal magyarázható, hogy 
magának a teremtő mozdulatnak nemcsak expresszív, hanem reflexiós 
ingerei is vannak, s az értelmezés fényköréből nem vonható ki maga a 
megfigyelő sem.

Az önlátó és önláttató gesztus a művészetek kezdetétől, archetipikus 
jelenségként ivódik be az esztétikai valóságelsajátítás folyamatába. Ezt a 
tünetet klasszikus példák rögzítik: az öntükrözés körébe visszatérő Ezer- 
egyéjszaka meséi, zz Iliász Helénájának előrejelző történethímzése, a Don 
Quijote második része, ahol a hősök az első rész olvasóivá minősülnek át, 
hogy Shakespeare-t ne is említsük, akinek minden műve a tükörterem 
millió aránylebontó visszaverődéseit hordozza.

A zenében, az irodalomban és a képzőművészetben is számos olyan 
öntükröző mozzanat ismerhető fel, amely egyben az alkotótevékenység
nek is leképzése.

Ez mindenekelőtt tulajdonképpen az ismétlés egy neme; az öntudat 
együtt jár az önismétléssel, az önidézettel.

Az ismétlődés a műalkotásnak egyébként is tartozéka, rendszerbéli 
alapkövetelménye. A visszatérések során folytonosságteremtés, annak 
megszakítása és újabb jelátrendeződések történnek, s mivel a valóság csak 
megalkotott jelrendszer segítségével ragadható meg, magának a kreatív 
tettnek a visszatükrözése éppen az ismétlés, a szövegszervezés kódjait 
emeli ki. Ezek a művészet nem áttetsző jelei, amelyek nagymértékben 
felhívják a figyelmet önmagukra, jel mivoltukra.

Az ismétlődés egyszerűbb formái közé tartoznak a folytonosságot biz
tosító konvenciók és kódok. Az intencionált ismétlések a zárt jelrendsze
rekben a várhatóság olyan magas fokát hozhatják létre, hogy a jelrendszer 
teljesen áttetszővé, elhasználttá, közhellyé válik. A kódolás, a rejtjelezés 
új módozatainak kidolgozásával az egyedi mű mozgó, történés jellegű 
lesz, kinyílik. A folytonosságot kialakító ismétlésnemek: a konvenció, a 
szimmetria, a tagoló-fokozó arány. A megszakítottság eszközei a szakiro
dalmi felosztás szerint a külső idézés (intertextualitás) és a belső idézés 
(önidézés).

Az önidézés (belső idézés) az ismétlésnek olyan eredendő formája, 
amely még a természetben is leleplezhető az önnön formáikat többszörö
sen felmutató növényeken. „Langer megállapította, hogy az ember már az 
őskorban megfigyelte és művészileg visszatükrözte ezt a jelenséget: a ke
let-berlini Állami Múzeumban található, aranyból kikalapált halon saját



kicsinyített másai helyettesítik a pikkelyeket. Az öntükröző műalkotás 
tehát egyszersmind a natura naturans visszatükröződése.” (Szegedy-M., 
1980. 107.)

Az önmagára fokozottan reflektáló műalkotás nemcsak azáltal válik 
különleges jelenséggé, mert a külvilág mellett még önmagát is bevonja a 
leképezések tárgykörébe, hanem mert a tagoló-dinamizáló arányképzés 
az ilyen művek esetében többszörösen meghatározó erejű.

A szakirodalmi rendszerezés a belső idézés fajtáiként emeli ki az el
lenpontozásnak, a vezérmotívumnak (a mű egészét kicsinyítve visszatük
röző önparabolának) és a változatnak a lehetőségeit. A változat egyúttal 
már az ismétlődés összetettebb formáihoz vezet át (más hangnembe 
transzponálás, díszítő változat, kicsinyítés, nagyítás, tükör- és rákmegfor
dítás, a redukció és a sűrítés, a moduláció és a karaktervariáció, az imitáló 
és a kánont kialakító ellenpontozás), bővítve a sort a szójátékoknak, a 
tükörszavaknak, az alaktani és mondattani párhuzamosságoknak mint az 
önidézésnek a lehetséges módjaival.

A történéses műnemekben a hasonmás nemcsak mint a történetek és 
jellemek megsokszorozódása verődik vissza, hanem szerkezeti elvként is 
érvényesülhet, sokféleképpen leképezheti a kompozíció kisebb-nagyobb 
egységeit. „Minden elbeszélés valamely történetről, hősökről (...), s egy
szersmind önmagáról szól, mindig két beszéd egymásra játszását jelenti: 
a látszólagos beszéd mögött rejtett beszédet foglal magában (...) Az ön
magát tükröző elbeszélés a belső idézés és a hasonmás szerkezet ötvöző
dése.” (Szegedy-M., i. m. 132.)

Ismétlődő-önleképző formáció az előrehaladást, motiváltságot bizto
sító változatok sorszerű rendszere is, az összefüggésrendszerek és rák
megfordításuk kialakításai végül a legbonyolultabb felismerési mechaniz
musokat igényli a ritmus (időtartam, hangsúly és tempó kölcsönhatása) 
mint áttételes önleképző jelenség.

Az öntükröző művészet mint idézetforma az idézet általános elméle
tének problémavilágába illeszkedik. Az ún. kategoriális szemiotikái négy
szög (vö. Oraié-Tolié, 1990. 33.) az idézet tipologizálásának olyan kísérle
te, amely a szemantika, a szintaktika, a pragmatika és a globális kultúra 
relációin határoz meg kölcsönviszonyokat. Az első három területhez 
egyedi funkciók tartoznak, a globális kultúra pedig általános (művészet és 
tudomány, művészet és vallás közötti stb.) funkciókat tud körvonalazni. 
A szerző felhívja a figyelmet Jakobson nyelvi funkciókat meghatározó 
tipológiájának (referenciális, metanyelvi, emotív, konatív, fatikus és poé
tikai funkció) alapvető hibájára, miszerint a poétikai funkció tulajdon
képpen (metanyelvet bekapcsoló) önreferencialitást jelent, és a refe
renciális funkcióval áll szemben. Ebből a jakobsoni szemszögből nézve a 
realista irodalom egyáltalán nem tartozhat a művészi ábrázolásfajták kö
zé, mert nem elégíti ki az önmagára utaló üzenet költői kritériumát. Ja
kobson avantgárd művészetre épülő tipológiája így a művészet univerzális



lényegét az önreferenciális elvben határozza meg. Ezzel szemben Oraié- 
Tblié nem az önmagára mutató üzenetben, nem a stilisztikai-szemantikai 
többletben, nem a köznyelvi kánontól való eltérésben ragadja meg az 
esztétikai vagy poétikai funkciót, hanem az új, alternatív nyelvi világ meg
teremtésében.

Az elvitató kérdésfelvetés ellenére azonban az implicit és explicit me- 
tatextualitás nyomába szegődő jelen kutatások nagy haszonnal támasz
kodnak a jakobsoni metanyelvi, fatikus és konatív nyelvi funkciók meg
különböztetésére és a poétikai funkció jelközpontúságának fogalmát sem 
mellőzik.

Az első három funkció főleg az explicit metanarráció megnyilvánulási 
formáit hozza létre:

1. a fatikus nyelvi funkció (a kommunikációs csatornára irányul, a 
kontaktust hozza létre, elrendezi, ellenőrzi, meghosszabbítja, értelmezi);

2. a metanyelvi funkció (a kódra irányul, a jelnyelvet tükrözi vissza, 
leplezi le, a poétikai tulajdonságokat teszi szóvá, metafikciót teremt);

3. a konatív funkció (a címzettre vonatkozik, megszólítja, felszólítja, 
aktivizálja a befogadót).

A metanarrációs eljárások vizsgálatának alapvető fontossága tűnik ki 
mindabból, ami a nyelv, az irodalmi nyelv, és az irodalmi műalkotás ere
dendő tartozékaként és létmódjának következményeként ismerhető fel. 
Másrészt e kutatásokat a jelenkori metapróza óceánja időszerűsíti.



A METANARRÁCIÓ TÖRTÉNETI 
POÉTIKAI VISZONYLATAI

Viktor ¿megaé történeti regénypoétikája (1987) a státusát nehezen 
kivívó próteuszi műfaj útját követi végig az ókortól máig. Nem irodalom- 
történeti feldolgozásról, hanem történeti poétikáról lévén szó, a mű a 
jellegében és identitásában megszilárdulni nem hajlandó irodalmi kate
góriát, a regény fogalmát valamiképp meghatározó törekvések, koncepci
ók és programok időrendi áttekintését nyújtja. A fő áramlatokra koncent
rálva csupán a regény történeti alakulásának körvonalait adja. ¿megaé 
megközelítésmódjának nagyszerű hozadéka, hogy nemcsak

1. a koncepciót kidolgozó elméleti munkákból merít, hanem
2. az olyan regényekből is, amelyek metanyelwel rendelkeznek, önma

gukra reflektáló nyelvi jelrendszert dolgoznak ki.
A műfajról szóló elméleti munkák a gyakorlattól, a regényszerű műal

kotások megjelenésétől időben rendkívül lemaradva, kb. 1500 évvel ké
sőbb jelentek meg. Az első regénypoétikai vonatkozású értekezés ugyanis 
csupán a XVII. században íródott, míg a regényírói gyakorlat a II. század
ban bontakozott ki. A nevét, identitását, öntudatát és folyamatosságát 
sem lelő műfaj az ókori görög regénnyel indult, s a görög hagyomány az 
elméleti vizsgálódásokra is hatott. A görög regény modelltípusai az újkori 
regény paradigmatikus mutatóivá váltak. Az elbeszélői tettről való tudat 
már a lovagregényben kifejezésre jut a transzcendentális narrátor felbuk
kanásával, aki az olvasóval érzékelteti mű fölötti hatalmát. Rabelais me- 
tanarratív műve atipikusnak számított. Az 1600-as évek elején megjelenő 
Don Quijote mint a lovagregény paródiája már az explicit önreflexió és az 
intertextualitás mintapéldája. Paul Scarron szintén stílusparódiát ír Le 
románt comique című regényével. A Cervantes nyomdokain járó Charles 
Soréi művének antiregény alcímet ad. Mindketten alkalmazzák a prózai 
önreflexiós eljárások változatos fajait: feltűnnek az irodalomról szóló el
beszélői kommentárok, az olvasóhoz forduló kiszólások. Ez a parodikus 
regénymodell a XVIII. századi regény előhírnökének tekinthető. Az iro
dalomtörténeti értelemben vett modern regény története a XVIII. század
ban kezdődött a hős személyiségének problematizálódásával, reálist és 
irreálist ütköztető közegben, a paródia talaján. A műfaj ekkor nyeri el 
megkerülhetetlen tekintélyét. Témánk szempontjából fontos, hogy a tra



dícióval szemben, mely merev távolságot tartott hős és olvasó között, 
ebben a században érvényt szerez a transzcendentális elbeszélő, a minden
tudó kommentátor. Ez az elbeszélő sok regényben esszéisztikus próza
nyelvet alakít ki, poetológiai parabázist hoz létre. Szintén az olvasó, a 
befogadó felé nyitja a szöveget a korabeli művek újabb hozadéka, a re
gényhős cselekedeteinek értelmi-érzelmi motiváltsága.

Az elbeszélői stratégiák a XVIII. század regényeiben (Fielding, Dide
rot, Sterne) egy intenzív autoreferenciális vonulatot hoznak létre. A XIX. 
században ezek az eljárások fokozatosan visszaszorulnak, s elérkezvén a 
naturalista formateremtő elvekig, teljesen szembekerülnek az önreflexiós 
megnyilatkozásokkal.

„Míg Balzac és Gogol akarták és tudták egyesíteni az életről szóló 
elbeszélést az elbeszélésről szóló elbeszéléssel, a következő generáció az 
önszemlélő elbeszélést a mimetikus elv komoly megszegésének tekintet
te. Mindinkább fokozódott az irodalmi művel szembeni követelmény, 
hogy leplezze artisztikus jellegét...”

A naturalizmus képviselői ezért „kiiktatják a szövegből a transzcen
dentális elbeszélőt és az elbeszélésbe bevont fiktív olvasót is”.

Ennek a törekvésnek a meghosszabbítását Zmegaé a dokumentum 
jellegű prózaművek poétikájában látja.

Visszatérve a XVIII. század irodalmához, meg kell állapítani, hogy az 
szövegszerűen problematizálja az írás tényét, s ezzel lerombolja a mime
tikus valóságábrázolás illúzióját, azonban mégsem kezeli kizárólagosan 
a szöveg dézillúzionáló irányultságát. Tény, hogy éppen ez a kor érez rá a 
mindennapok művészi leképezésének igényére, de a mű önreflexióját a 
komplex valóságábrázolás (kontrapunktikus) elemének tekinti.

Az egysíkú, sematikus szemlélet megítélése szerint mai nézőpontból 
az önreflexiós nyelv a posztmodern próza kizárólagos vívmányának tűn
het a modern regény -  hagyományos regény konstellációban. Az iroda
lomtörténeti távlat bizonyítja, hogy a tradíció nem ily egynemű, s száza
dunk sok mindenben visszatér a XVIII. századi modellhez.

A romantika leépíti a mindentudó narrátor szerepét, az áttekinthető 
rend illúzióját, és „poliperspektivikus építkezésével egy olyan világot áb
rázol, amelyhez a racionális megismerés nem nőtt fel, egy olyan világot, 
amely talányos, teli van meglepetésekkel, káprázattal és titokkal”.

A romantikus irracionalitás azonban intellektualizmussal párosul. A 
regény sokszor az esszé felé orientálódik, s általa mégis kialakulnak ön
reflexiós szövegfelületek. Fontos öntudatgerjesztő a romantikus irónia is, 
amely a romantika számára mérvadó alkotói-szellemi autonomitás jele.

A realizmus Stendhal regényeiben az önreflexió explicit módozatait 
engedi kibontakozni. A metanyelvi intervenciók az ironikus felhangú iro
dalomelméleti fejtegetésekben a legszembetűnőbbek.

„A realizmus első nemzedékének szerzői, Stendhal, Balzac, Dickens, 
Gogol (Flaubert és Zola meggyőződésétől eltérően) nem tartották osz



szeegyeztethetetlennek a kommentált elbeszélést és az empirikus kíván
csiságot.”

Stendhal regényében „az elbeszélés előhívja önnön metanarrációját”. 
A francia író tudatosan érzékelteti olvasójával a mű fikcionális, teremtett 
jellegét és azokat a stratégiai eljárásokat, melyeknek nincs valóságbéli 
ekvivalensük.

Flaubert regényei már csupán immanens poétikát demonstrálnak, s 
teljes mértékben tagadják a XVIII. századi modellt, a transzcendentális 
elbeszélői kommentátort és az öntudat explikálásának egyéb módozatait.

A naturalizmus tetőzi be ezt a folyamatot:
„A dokumentumszerűség benyomását olyan szöveg keltheti fel, amely

ből kiiktatták a közvetítőt, az olvasóhoz forduló hangot, amely belső me- 
tairodalmi szintet alakít ki.” A naturalista író „rejtőzködő rendező”, ob
jektív „lejegyző”, aki a „hősök médiumának” narratív technikájára tá
maszkodik.

Thomas Mann az immanens poétikától fokozatosan eltávolodva „mind 
gyakrabban döntött az olyan irodalmi gyakorlat mellett, amely nem rejti 
el artisztikus jellegét”. Visszatér a mindentudó narrátor alkalmazásához 
és a regény esszéizálásához.

Az izmusok körébe érve azután bekövetkezik a teljes fordulat, amely 
nemcsak a valóságszimuláló ábrázolás alkonyát hozza el végérvényesen, 
hanem a művészet létének tagadását is. Érvényét veszti a plasztikus hős
formálást és az életteljességet célzó identifikációs prózamodell, különös 
regénystruktúrák épülnek, melyeket groteszk parabolák és dokumentum
montázsok pillérei tartanak.

A dokumentumszerűséggel a narrátormentes elbeszélésmód jár 
együtt. A műkonstruálás egyre inkább bonyolódó műveleteit tükrözi 
azonban Döblin példája, aki e két, egymást látszólag kizáró tendenciát 
párosítani tudja. A két divergens törekvésnek közös jegye is van: az artisz- 
tikum, a konstruáltság hangsúlyozása.

A fabuláris elbeszéléshez ironikusan viszonyuló Döblinnel szemben 
Kafka modernsége azért vált ki sokkhatást, mert műveiben sem mimézis, 
sem ironikus regényfelfogás nincs.

„Kafka immanens regénypoétikáját a fikcióteremtés poétikájának ne
vezhetnénk, mely fikció az áthatolhatatlanság világát szuggerálja. E világ
ban paradox módon épp a főszereplők nem aktívak, hanem vagy passzí
vak, vagy tehetetlenek, vagy távol vannak, megfoghatatlanok...”

A nem fabuláris regény legkövetkezetesebb képviselője Gottfried 
Benn, aki nemcsak a műegész mimézis jellegét csökkenti minimálisra, 
hanem a nyelv, a szó valóságfedezetét is relativizálja. Benn regényében a 
mű szubjektuma „metatextuális szervként működik”.

A kommunikáció tagadásáig eljutván a regény kettős fejlődésvonala is 
kirajzolhatóvá válik.



Viktor Zmegaő Reinhold Grimm megállapítását idézi, miszerint im
már kétszáz éve léteznek különös prózai alkotások, amelyek alig ismertek 
a széles olvasóközönség számára.

„Árnyékban van a »regény fenotípusa«, ahogyan Grimm nevezi általá
nosítva, s ez az elnyomottság sokáig elrejtette azt a tényt, hogy a regény 
irodalomtörténeti státusa összetettebb, mint azt a rutinos áttekintés mu
tatja.”

Kiütközik, hogy az „anarratív” regénytípusnak is van tradíciója, „s 
hogy az a jelenség, amelyet ötven éve a regény válságának neveznek, en
nek az olyannyira változékony irodalmi kategóriának kezdettől fogva sa
játja volt.”

Ezen a ponton jut el A regény történeti poétikája ahhoz a felismerés
hez, hogy a könyvben alkalmazott vizsgálódási módszer eredményei való
ban meggyőzően domborítják ki az explicit önreflexióval rendelkező re
gények vonulatszerűségét, hagyományszálát.

A kettősség a XX. században sem tűnik el. Egyrészt vannak 1. lélekta
ni tudatfolyam-regények, melyek mellőzik az önreflexiót, másrészt 2. ún. 
noétikus-ismeretelméleti, metanyelvet kifejlesztő regények.

A műfaj e két nagy árama dominál az újabb regény fejlemények ellent
mondásos szövevényében is.

1. A lélekrajzi dominánssal rendelkező tudatfolyam-regény Proust- 
féle megvalósulása paradox módon hordozza önnön immanens poétiká
ját. Az olvasót sokkhatás éri: a fabuláris elvárásoknak ellenszegülve bon
takozik ki a strukturálatlan részletek hömpölygése. Proust „intencionális 
közlésmódja” az elbeszélés sajátos elvéből indul ki.

A lélekrajzi regény angol változata a mindennapi tapasztalati-lélekta
ni autentikusság illúzióját igyekszik felkelteni.

A felosztások használhatatlanná válnak V. Woolf és Huxley lélekrajzi 
regényei esetében, mert azok az „introspektív mimézis” mellett explikál- 
ják a regényelméleti kérdéseket is.

Joyce narrátori közvetítés nélküli beszédmódot alkalmaz, így a tuda
tok polifóniája közvetlenül nyilvánul meg. Az asszociációs építkezési elv 
rendkívül mobilizálja a kötődési pontokat. Joyce beszédmódjának és vi
lágképének kivetülései: a szimultaneitás és a maximális mimézis gyakran 
kimondottan irodalmiasan hatnak, tehát önnön ellentétükbe csapnak át. 
A regénynek nincs feltüntetett elbeszélője, de a műegész megkomponált- 
sága és stilisztikai szervezettsége miatt az olvasó beleért „egy univerzális 
szövegrendező tudatot”.

2. A lélekrajzi regény eszközeivel ellentéteseknek tekinthetők a meta- 
narratív vagy önreferenciális regény eljárásai.

A XVIII. századból eredő hagyomány a XIX. század determinisztikus 
pozitivizmusát tagadva kap erőre. A saját eszköztárára rákérdező iroda
lom többféle úton járhat.



Az önreflektálás lehet ironikus alapú, avagy foglalkozhat az alkotó
munka technikai vonatkozásaival.

„Az irodalom az irodalomban” mint téma problematizálhatja, expli- 
kálhatja az elbeszélői tett fogalmát, vagy magát a nyelvet mint közvetítési 
médiumot; ezenkívül lerombolhatja a fikció illúzióját az olvasóhoz inté
zett kiszólásokkal, az olvasónak az elbeszélésbe, sőt az alkotásba (verziók 
felkínálása) való bevonásával. (A többféle végkifejlet felkínálásának mód
szerével már Diderot is élt.)

Az intertextualitás (két mű közötti, rejtett vagy feltüntetett utalás
rendszer) is az önreflexiós eljárások egyike.

Mindezeket a lehetőségeket természetszerűleg minősíti a játék, a hu
mor, a paródia, az irónia, a groteszk.

„Nem lep meg bennünket, írja a szerző, hogy a metanarratív regény... 
a mai irodalom egyik domináló típusa maradt... A metanarratív regény 
beismeri, hogy csinált, konstruált, kitalált -  hogy mesterséges.”

Az intervenciók, a metanyelvi szövegrészietek azonban a fikció részé
vé válnak, s épp e paradoxon képezi e regények legfontosabb hozadékát.

Az ellentmondásoktól terhes „új regény” az ötvenes években a sokk
esztétikát követi. A fikcionális megformálás és a diszkurzív fejtegetés kö
zött elmosódnak a határok. A narrátor immár (objektív filmszem helyett) 
„transzcendentális kíváncsisággal bíró regisztráló tudattal” rendelkezik. 
Kialakul a fordított realizmus elmélete, mely szerint a regény nem vonzza, 
hanem taszítja a valóságelemeket. Egyes szerzők kidolgozzák a „struktu
rált, megalkotott káosz” poétikáját.

A posztmodern regényben a fikció és valóság közt törlődő határok 
széles utat nyitnak a metatextualitásnak és az intertextualitásnak.

„Egészen bizonyos, írja Zmegaé, hogy a posztmodern éra nyelve kény
telen lesz metanyelwé lenni az idézetnyelv értelmében, szellemi alapja 
pedig az irónia lesz.”

A metanarráció úgy is formát ölthet, hogy maximalizálja önnön ellen
tétét, a fikciót. A referencialitás elveszti szövegszervező szerepét, a konst
rukciós eljárások viszont kiütköznek a nyelvi struktúra által meghatáro
zott műben.

Viktor ¿megaé áttekintése éppen a jelenkori regény eme végkövet
keztetései által válik nélkülözhetetlenné. Csupán ez a kezdetektől induló 
vizsgálódás nyújthatja azt a felismerést, hogy a regény önreferenciális vo
nulata a XVII. századtól -  olykor búvópatakként, de -  folyamatosan jelen 
volt a regény történetében a referenciális szemléletű fővonulat mellett.

A szerb és a magyar széppróza metanarratív súlypontozású megköze
lítése a 90-es évek hermeneutikai hozadéka. Egymással csak tipológiai 
összefüggésbe hozható értelmezési/érzékenységi irányzatok jelzik a prob
léma korszakalkotó, tünetértékű jellegét.



Viktor ¿megaé történeti regénypoétikai szemléletéhez hasonló tájé
kozódási készséggel Kulcsár Szabó Ernő írta meg a magyar irodalomtör
ténet legújabb fejezeteit.

Kulcsár Szabó Ernő -  a XX. századi irodalmi jelenségeket vizsgálva -  
mindenekelőtt azért látja ezredvégi horizontból elmozdulásban a magyar 
irodalomtörténet eddigi megállapításait, mert „az irodalmiság mibenlété
nek, s az irodalomról való beszédnek jelenleg egészen új paradigmái van
nak kialakulóban”. (Kulcsár Szabó, 1993.)

Ezeknek a paradigmáknak az újdonsága a magyar irodalomban foko
zottabban érzékelhető, mert 1945-ben és konkrétan 1948-49-ben egy 
olyan „ideológiai-politikai vezérlésű fordulat” szakította meg a szerves 
irodalmi fejlődést és folyamatosságot, amellyel a magyar irodalom lesza
kadt az individuumközpontú európai tradícióról és egy tőle merőben ide
gen, ázsiai mentalitás nyomása alá került. A művészet elveszti önállósá
gát, önértékét és egy totalitárius-kollektivista eszmerendszer szolgálatába 
szegődik. Az immanens poétikai szemléletformákra rátelepedő külső té
nyezők olyan mélyreható deformációt hajtanak végre, hogy az irodalmi mű 
alkotójának és befogadójának elváráshorizontja is művészetidegenné válik.

„Mert míg a 19. század folyamán a nyugat-európai polgári államokban 
az individualitásról való gondolkodás részeként jelent meg a nemzeti 
problematika, itt -  mint a térség más népeinél is -  a közösségi kontextus 
határozta meg a személyiség szemléleti-önértelmezésbeli lehetőségeit.” 

Kulcsár Szabó Ernőül magyar irodalom története (1945-1991) című 
áttekintésében a magyar epika fejlődéstörténetét vázolva a 30-as évek 
irányzati sokszínűségében esélyt lát a „vezető világirodalmi áramlatokhoz 
való felzárkózásra”. Jelen volt a klasszikus modernség által kiérlelt világ
kép a maga jelnyelvi távlataival, a „későbbi fejlődéstörténeti anomáliák” 
azonban azokra az „esztétikai képtelenségekre” mutatnak rá, amelyek a 
nyelvet „jelöléskényszernek” vetették alá. A kikényszerített valóságtükrö
zés „a realizmus esztétikai magasabbrendűségének” jegyében jutott ér
vényre. Ezzel együtt uralkodik el az antiindividualizmus és egyfajta közös
ségideál.

A kettős kényszerpálya (író és olvasó irányított elváráshorizontja) az 
alakulástörténet későbbi fázisaiban is erózióként észlelhető:

„Pedig miközben továbbra is masszívan kikényszerítették a marxista 
szellemiségű, ideológiai »ihletésű« irodalom hegemóniáját, feltáratlanul 
maradt az a példátlan romlás, amely nem az irodalmi élet felszínén, ha
nem sokkal mélyebben, az írás és a befogadás kultúrájában ment végbe: a 
művészetszemléletben és a művészetről való gondolkodásban. Ha ugyanis 
Lotmannak abból a megfigyeléséből indulunk ki, hogy azok a kulturális 
propozíciók, amelyeket bármely irodalmi szöveg értelmezése során alkal
mazunk, mindig kettős státuszúak: egyszerre fejezik ki a szöveg kultúrá
jának tudását valamiről, illetve az értelmező/befogadó tudását a szöveg 
kultúrájáról. (...) A magyar irodalom e szempontból gyorsan tetemes hát



rányba került a nyitottabb kelet-európai -  különösen a lengyel, de még a 
szlovén, horvát és szerb -  irodalmakkal szemben is.”

A kultúraellenes kultúra, a „deliterarizációs offenzíva” az elnyomás 
elleni reakcióként váltotta ki az esztétikailag csekély értékű, de politikai
lag szókimondó közírás tekintélyét, a publicisztika és a szépirodalom sze
repcseréjének lehetőségét.

A magyar irodalom tehát távolra sodródott még azoktól a lehetősé
gektől is, hogy tudatosítsa az individuumfelfogásban örökül kapott mo
dern szemléletformákat, hát még azoktól, hogy kialakítsa „az irodalmi 
beszéd elszemélytelenedésével járó primer szövegszerűség új formáit”.

A „poétikai visszamaradottság” végül is „kultúrmorfológiai válság
ként” tetőzött.

Ennek a lényegtévesztő mentalitásnak mélyek a gyökerei, ezért folya
matszerűség jellemzi.

„Az irodalmon kívüli normák némelyikének továbbélése következté
ben azután feledésbe ment néhány olyan esztétikai evidencia, amelyet 
amúgy is háttérbe szorított a realizmus poétikája. A magyar irodalomban 
ez a folyamat ráadásul anélkül ment végbe, hogy a romantika jelhaszná
lata előbb a konvenció rangjára emelkedett volna: a »világszerű« törté
netmondás a maga problémátlan nyelvfelfogásával lényegében nem ütkö
zött különösebb esztétikai ellenállásba.

Mindenekelőtt az az összefüggés homályosuk el, hogy a prózai elbe
szélés maga is beszédmód, az irodalmi jelhasználat egyik formája. Volta
képpen a századelő magyar esztétizmusa sem tudta igazán megingatni azt 
a műfajszemléleti hagyományt, amely csak nagy ritkán tette kérdésessé az 
epika köznyelvi olvashatóságát. (...) Vagyis hogy a szimulatív elbeszélés 
(V. ¿megaé) jelei sem valóságokat referálnak, hanem csak róla tett kije
lentéseket: a jel és jelentett kapcsolatából keletkező esztétikai jelentés a 
világszerű epika esetében is a jelhasználat függvénye. A világleképező, 
krónikás elbeszéléshez társított eszköz jellegű nyelvhasználat elvével így 
társulhatott a köznyelvi olvashatóság illúziója.”

Mindebből következik, hogy a domináló hagyományvonulat a magyar 
prózában a „szimulatív jelhasználat”, a metonimikus elbeszélés, vagyis a 
„valóságanalóg módon elbeszélő poétikai szabályrendszer” kizárólagos 
elfogadása.

„Ha ok-okozati viszonylatai egyértelműen uralják egy prózai mű egé
szét, akkor ebből olyan epikus világképre következtethetünk, amelyben 
nincs helye a dolgok közölhetősége iránti kételynek.”

A metonimikus epikai formák keretei közt is szükségesnek mutatko
zott azonban az elbeszélő helyzetre reflektáló utalásrendszer kidolgozása.

„Fokozatosan teret nyertek olyan elbeszélő technikák, amelyek az esz
tétikai tapasztalat közvetettségét és feltételességét érzékeltették.”

Ezek a kezdeményezések viszont csupán a „világszerűség” illúziójával, 
a dolgok ábrázolhatóságába vetett szilárd hittel együtt élve jelentek meg.



A történetre bízott világalkotás funkcióját betöltő tényező esetről esetre 
változott, de a kialakuló elbeszélésképletek mégis tipizálhatók. Valóságil
lúziót áraszthat 1. a hős lélekrajzának tere, 2. az irodalmiasított konkrét 
tárgyiság, 3. a „direkt valóságviszonyt” teremtő önéletrajzi vallomásosság.

A metonimikus formációk mellett a 60-70-es évek másik meghatározó 
vonulata a „hangsúlyozott elbeszéltség” formáit keresi. Ez az útkeresés 
sem lehet túl markáns vonalú, mert az elbeszéltség tudatát e művek szin
tén a valószerű ábrázolás metonimikus függvényhálózatába illesztik. Ha
bár ez a vonulat az elbeszélés és a történet (jelölő és jelölt) közti távolság 
növelésére vállalkozott a mű közlemény-jellegének kidomborítása érde
kében, a két áramlat közötti különbség csupán a meglévő tényezők arány
elosztásában mutatkozott.

„Az epikai művek ama sajátossága ugyanis, hogy a történetmondás 
egyúttal mindig bizonyosfajta beszédmód is, nem korlátozza a valóság
analóg ábrázolás érvényesülését. (...) Ily módon azután úgy kerül előtérbe 
az elbeszéltség mozzanata, hogy nem zárja ki a metonimikus előadás
módot.”

A kialakított fikcióvilágokban mindig rekonstruálható marad a törté
néssor, s az egyes eljárások (metaforikusság, töredékesség) nem emelked
nek a központi formaszervező elv szintjére.

A mimetikus illúziót leépítő módszerek sokszínűségéből Kulcsár Sza
bó Ernő történeti poétikai vázlata három modellalakzatot emel ki: 1. a 
klasszikus-modern örökség alapján létrehozott áttételek, 2. a szövegsze
rűség mintái, 3. a példázatosság valóságreferenciákat felfüggesztő mód
szerei.

Ekkor, a 70-es években érik be a dolgok ábrázolhatatlanságának, meg- 
ragadhatatlanságának, elmondhatatlanságának gondolata, megnevezhe- 
tetlenségének sejtelme.

Ezzel a személyiség és a lét egészelvűségét még őrző klasszikus mo
dernség jutott el „szemléleti végpontjáig”.

Kulcsár Szabó viszonyítási pontja a továbbiakban is az individuumfel
fogáshoz kötődik, ahhoz a lényegi szemléletbeli különbséghez, ami az 
individuum megalkothatóságának, az individualitásértékek létezésének 
feltételezése és ennek az „egészelvű világrendnek” mint nem létezőnek a 
sejtetése között van.

A korábbi (klasszikus modern és másodmodern) világkép még abból 
indul ki, hogy létezik a világ értékőrző lényege, de kérdésessé vált e lényeg 
elmondhatósága. A posztmodern nézőpont már kétségbe vonja az érték
egész meglétét is.

Ennek a felismerésnek a kiérleléséhez olyan támpontokra volt szük
ség, amelyek a nyelvhez való viszony újraértelmezése nélkül nem képzel
hetők el. „Az epikai-nyelvi közlésszituáció” kialakíthatósága, a „nyelvi 
beszédhelyzet adekvát” megválaszthatósága iránti kétely lesz az a döntő 
mozzanat az új tapasztalati feltételek között, amely fordulatot hoz a ma



gyár prózában. Az elvont szövegszerűséget megteremtő prózaművek a 
beszédhelyzet fokozatos elszemélytelenítését vállalják, s eközben a „szö- 
vegiség aktuális létrejöttének önmegjelenítő folyamatát” alkotják meg. 
„Az önmagát alkotó szöveg nem valaminek az elbeszélhetősége miatt 
hangsúlyozza a maga kódszerűségét, hanem annak beláttatásául, hogy az 
abszolút tárgyilagosságba visszavonuló elbeszélő a szubjektumon túli szö
vegszervező elvek számára szabadítja fel az elbeszélés poétikai terét.”

Az elbeszéltség mozzanatának hangsúlyozása nem mindig a szövegi- 
ség, a nyelviség, a beszédmód történettől való elkülönítését szolgálja, 
mert pl. a kiemelten fiktív regényszínterek a nyelv helyett a valóság és a 
történet közötti távolságra irányítják a figyelmet.

Ez az észrevétel az önreferenciális lehetőségek szövevényességére s 
bizonyos kritériumok kidolgozásának szükségességére hívja fel a figyel
met. A „jelöletlen idézetek intertextualitásáig”, a „többértelműen rekonst
ruálható történetszerűségig”, egy új nyelvfelfogás beszédhelyzetfüggvé- 
nyéig jutva az értelmezési vonalak még nyilvánvalóbban rajzolódnak ki. 
E rajzolat szerint az alkalmazott megközelítési szempontok bizonyos vi
szonyhálózatban a próza öntudati megnyilvánulásainak fejlődésvonalát is 
kimutatják.

Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete a Viktor ¿megaé regénytörté
neti poétikája által megvilágított világirodalmi metanarrációs vonulat 
magyar irodalomra vonatkozó fejezeteként is felfogható.

A kérdésfeltevések átfedései azt szemléltetik, hogy ezredvégi néző
pontból a műértelmezés megkerülhetetlen feltétele lett a mű explicit és 
implicit önreflexiójának a vizsgálata.

A regényfogalom történeti metamorfózisának végigkísérése ¿megaé ese
tében azért domborítja ki oly meggyőzően a műfaj önreflexiós vonulatát, 
mert a szerző nemcsak az elméleti munkák eredményeit közli, hanem ma
gukból a regényszövegekből is kiemeli/idézi az explicit metanarratív részeket.

Kulcsár Szabó más irányból jut el a problémafelvetés hasonló tám
pontjaihoz, miáltal fejlődéstörténeti szempontból azokat a prózaműveket 
méltányolja leginkább, amelyek önnön legmélyebb valójukra -  nyelvisé- 
gükre -  az önértelmezés jeleivel rákérdeznek. Értelmezései arra utalnak, 
hogy a világszerűség illúziójának és a szimulatív történetmondásnak a 
lehetetlenné válása bonyolult folyamatok (a személyiségfelfogás, az elbe
szélői szerkezetek) függvényeként elemzendő.

Aleksandar Jerkov (1991) is történeti poétikai szempontok szerint 
tárgyalja a regény jelenkori fejleményeit. Figyelmét a szerb regények mo
dern jegyeinek a posztmodern felé vezető átrendeződési, átminősülési 
folyamatai kötik le. A modernizmus három korszakát különbözteti meg:

1. az I. világháborúig tartó korszak;
2. az expresszionizmustól a szürrealizmusig tartó, két háború közötti 

periódus;
3. az 50-es, 60-as évek.



Az 1960-as években Danilo Ki3 és Mirko Kováé prózájában már a 
posztmodern irodalmi tájékozódás előjelei mutatkoztak.

A modernizmus lezáródásával az a kérdés vetődik fel, hogy az elbeszé
lői öntudat vajon menthetetlenül vezet-e kifelé az elbeszélésből a kritika 
és a reflexió felé. Annyi azonban már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az 
elbeszélői reflexió a kész, befejezett művészi formát a formálás folyama
tává, íródó művé alakította át. A médium megújulásának tüneteit a szerző 
a filmszerű láttatás eszközeiben, a kollázs, a fragmentumszerű szövegkép
zés jelenségeiben éri tetten, jellemző az anonim érzékenység, a műfajke
veredés, a narrátor mint kutató feltüntetése, más megjelenésformáiban a 
narrátor főhősként, avagy tanúként bukkan fel, domináns vonulattá válik 
a talált kézirat poétikája is (kibővíti az elbeszélői öntudat jelezőhorizont
ját), megjelenik a szövegrendező pozíciója, az ironikus destrukciós eljá
rások, az irodalmi szöveg logikai státusának problematizálása. „A 60-as 
évek szerb prózája szempontjából különösen fontossá válik, hogy Júdás 
tudata az idegen szövegről az elbeszélés minden lehetséges autonómiáját 
megszüntette. Az elbeszélés többé nem önálló, állandóan az idegen szö
veg értelmezésének függvényeként létezik. (...) Az elbeszélői öntudat... 
olyan szövegkritika, amely nem veszélyezteti a történetet és az elbeszélést, 
hanem épp bennük nyit meg új fikciós térségeket.,, (Jerkov, i. m. 105.) A 
megnyitott új világ a szövegek világa. „A világ helyébe a szöveg lép, a 
szövegekből való szöveg fogalma, egy szélesebb irodalmi diszkurzus alá 
rendelt elbeszélésmód, mindez azt jelzi, hogy a háború utáni szerb próza 
egy új korszakhoz, a posztmodernhez érkezett el.”

A valóságillúziós, beszédillúziós prózairányzat a 70-es években tető
zött, ebben szöveg helyett az idegen beszéd elrendezésének poétikája ala
kult ki.

A legértékesebb műveket a poétikai tudást explikáló és azt megújuló 
történetérdekűséggel párosító poétikák adták. A szerző korszakhatárt is
mer fel az elbeszélő szerkezetek vizsgálatával elfoglalt 50-es, 60-as évek 
és a rákövetkező 70-es évek között, amikor a poétika elbeszélése, kibeszé- 
lése válik fontossá.

A metanarráció Jerkov szerint újfajta irodalmi értékminőség. Az exp
licit metatextualitás (a poétika elbeszélése, az intertextuális összefüggé
sek, jelentés-sokszorosítások) lényegesen felfokozza a szöveg szemantikai 
teherbírását.

A szerző kiemeli a poétika elbeszélésének dialogikus jellegét, mert 
szerinte az elbeszélői öntudat a történet és az elbeszélés egyfajta dialogi
kus formában való megújítása.

A metanarráció történeti poétikai vázlata nem nélkülözheti az irodal
mi műben megjelenő metanyelv paradoxális szerepének feltárását. Az 
epikai fikció természetét vizsgálva Káté Hamburger (1976.159.) megálla
pítja, hogy a szerző elbeszélésbe való beavatkozásait általában illúziórom
bolásnak tekintették. Ennek oka az, hogy nem látták elég tisztán: ezzel az



eljárással a fikció illúziója sokkal kevésbé sérül meg, inkább -  éppen el
lenkezőleg -  kihangsúlyozódik. Amikor a tiszta fikciót félbeszakítja a ki
jelentő forma, akkor a fikciós mezőt a megnyilatkozó alany élménymezeje 
váltja fel, a fikcionális elbeszélést a történelmi. Az elbeszélés funkciójával 
folytatott játék magával a fikcióval folytatott játék. „A fikció egy pillanatra 
a valóságról szóló jelentésként tételeződik, noha nem esünk ki belőle. Mert 
ilyen esetekben az olvasó mégis tudja, hogy egy regény olvasója, és éppen 
ezért a fikció illúziója nem törik össze benne (...), hanem nevetés közben 
még inkább tudatosul.” (Hamburger, 1976. 159.)

Ugyanerre a jelenségre mutat rá Szegedy-Maszák Mihály a XIX. szá
zadi magyar realista prózát vizsgálva. Magának a realizmusnak a para- 
doxális lényegét ismeri fel az ábrázolt világ konstruáltságát eláruló fatikus 
és konatív nyelvi funkciók gyakori alkalmazásában:

„Föltevésem szerint ez majdnem elengedhetetlen kelléke a realizmus
nak. A történet elmondása közben az elbeszélő párbeszédet folytat a tör
ténetbefogadóval. Elsősorban általánosító megfigyelőként érezteti jelen
létét, de el is rendezi az eseményeket, a fejezetek között idő-, valamint 
térbeli tájékoztatást ad.” A narrátor olvasóhoz forduló kiszólásai konven
cionálisak, a „közhelyekkel telített társadalmi-kulturális szokásrendszer” 
tartozékai, s a korabeli olvasó számára csak így képesek betölteni felada
tukat, azt, „hogy hihetővé alakítsák a történetmondást és megbízhatóvá 
az elbeszélő értékítéleteit”. (Szegedy-M., 1980.)

Ennek a paradoxonnak a leleplezése bizonyítja, hogy a befogadói el
váráshorizont, az olvasói kultúra reflexei képesek teljesen visszájukra for
dítani a jelek tényleges jelentéstartományait. A mesterkélt elbeszélői ki
szólások, az olvasó és az elbeszélő cinkos tárgyalásai az ábrázolt világ 
függönye előtt, mindez a műviséget eláruló jelrendszer paradox módon a 
hihetőség, a várhatóság, a valószerűség és a tárgyiasság effektusát hinti el 
a XIX. századi történeti befogadóban. Ezek a metafikcionális elemek a 
realista regényben nem a fikció aláásására, hanem, épp ellenkezőleg, an
nak alátámasztására szolgálnak.

A metanarratív eljárás funkcióbetöltése -  a fentiek fényében -  az iro
dalomtörténeti pillanat, konvenció és közeg függvénye. A metanarratív 
eljárás hatáseffektusa, szerepe történeti fejlemény.

A XIX. századi realizmus az önreferenciális vonatkozásokat a refe- 
rencialitás megerősítésére tudta fordítani.





II.
MŰELEMZÉSEK





A SZÖVEG-ÖNMEGJELENÍTÉS 
MINT HASONMÁS SZERKEZET

Ivó Andrió: Elátkozott udvar 
(1954)

A XX. századi szerb próza történeti poétikai vázlatát nyújtva Alek- 
sandar Jerkov két regényre hívja fel a figyelmet: Miloá Crnjanski London 
regénye és Ivó Andrié Elátkozott udvar című művére. Általuk, szerinte, egy 
különös poétikai és intertextuális gyűrű zárult össze. „Az 1954-1971-es 
évekre helyezve ez a két regény bekeretezi a háború utáni szerb próza 
narrátorvizsgáló korszakát, a London regényének a bevezetője pedig elő
revetíti a poétikai elbeszélés periódusát, és felfedi annak bizonyos jegye
it.” (Jerkov, 1991. 136.)

Áz Elátkozott udvar letisztult andriéi narrációja 1954-ben elindítja an
nak a két évtizedes kutatásnak a korszakát, melynek során a regényszö
vegek rákérdeztek magának az elbeszélésnek a mibenlétére és kikísérle
tezték az elbeszélő alakváltozatait. Az elbeszélő szubjektum ezekben a 
művekben legtöbbször elnyeri a főhős pozícióját, és jellemzésnek, egyé- 
nítésnek vettetik alá.

A szöveg önreflexiója a megjelenített világba szervesül.
Majd csak az újabb korszak termeli ki a narrátor helyén a közreadó 

figuráját, s általa a metanarráció az elbeszélésen kívülre kerül, önállósul, 
a szöveg elrendezőjének, közreadójának a kritikai aspektusát érvényesíti. 
Ez már azonban az ún. poétikai korszak jellemzője, amelyet 1971-ben a 
London regénye nyit meg a szerb próza történetében. Andrié híd-regényé- 
nek metanarratív szempontú elemzésében (vö. Csányi, 1992.) kitűnt, hogy 
ennek az írói világképnek a tengelyét az elbeszélés mint tevékenység és 
az elbeszélő mint személyiség problémája képezi -  nemcsak áttételesen, 
hanem közvetlenül, a tartalom kategóriájaként is. A történet elmondása 
során tematizálódik a beszélő és a hallgatók pozíciója, a beszédéhség és 
a beszédkényszer tünete, a metanarráció tehát explicit formákat teremt.

Az ún. archetipikus imagináció -  miáltal Andrié neomitologikus pró
zaírása a viselkedés, a gondolkodás és a kifejezés állandósult, paradigma- 
tikus megnyilatkozásait hozza felszínre -  szüntelen továbbképződésben 
alakítja ki a párhuzamos verbális struktúrák konfigurációját. Ándrié mű
vészi világában a beszéd, az elbeszélés a lét szubsztanciáját magába záró, 
világmodelláló gesztus, amelynek explicit motívumai az alkotás során ter
mészetszerűleg térnek vissza. Fokozottan érvényes ez abban a regényben,



amelyben „a mesén kívül talán egyáltalán nincs is élet. Az egész világ egy 
ilyen udvar és benne már csak a mese az élet”. (Jerkov, 1991. 157.) A 
mesén belül még kirajzolódik némi cselekmény. Azon kívül azonban csak 
az egymást váltogató elbeszélők sorjáznak, kiknek tevékenysége a törté
net elmondására szorítkozik. Az eleve redukált mozgásterek (szerzetesi 
cella, börtönudvar) keretei között megjelenő elbeszélők a fiktív világ ré
szei, tehát hősökként lépnek fel, ám lehullik róluk minden fölösleges 
cselekvés, csupán a beszélés kényszere marad. Az elbeszélés egységes 
szubjektuma felbomlik, a megszólalók egymás lenyomataiként, hasonmá
sokként váltakoznak. A konstans elem magának a verbális tapasztalatnak 
a felmutatása.

Ebben a lecsontozott regényvilágban abszolút érvénnyel tűnik elő a 
„hang mint eljárás” és a „mesélés mint médium” andriéi elképzelése. 
Andrié zárkózott jellemeiben mindig valamiféle devianciaként nyilvánul 
meg az esztétikai minőség (a hóhér mint szobrász, a falu bolondja mint 
táncművész, a börtönigazgató mint a vallatás művésze), amelyet groteszk 
tragikum övez. Az átlagos társadalmi normáknak meg nem felelő, perem
re szorított, kivetett egyed torz formában csikarja ki a sorstól saját krea
tivitásának lehetőségeit. Végzetes tűz munkál e törekvések mélyén, s ez 
az átlelkesültség egyes kutatók szerint a történelembe hullás/bukás kivál
tó oka. Ezekben a deviáns szenvedélyekben, az általuk kiérlelt magatar
tásmintákban a történelmi, kollektív tapasztalat veleje jut makacsul fel
színre.

Az Andrié műveiben megfigyelt hangos narráció, élőbeszéd zz Elátko
zott udvarban szinte egyeduralomra jut. A beszéd beteges kényszer ebben 
a szövegösszefüggésben: halálra ítéltek, halálfélelemben élők, az élettől 
búcsúzók görcsös ragaszkodása az evilágisághoz. Petar atya életének utol
só napjait tölti ki a hangos visszaemlékezés; Kamiit menthetetlenül se
bezhetővé teszik és bukásra ítélik bevallott kényszerképzetei; Haim lázas 
beszédmániája szintén a kóros félelem visszafordíthatatlan pályáját vetíti 
ki. A beszéd a börtönbe került hősök számára maga az élet, ám az is 
kiderül, hogy épp szavaik juttatták őket rabsorsra. (A regény szövegében 
a „súlyos szó”, a „rettentő szó” kifejezések is jelzik a beszéd életveszélyes 
dimenzióját.)

E történetmondók alakja a legtisztábban idézi az andriéi művekben 
másutt is felismerhető Seherezádé-pozíciót, amelyben a megszólaló a ha
lálközelségben előadott elbeszélés által küzdi ki az élet meghosszabbítá
sát. Amíg beszél, addig él; s él, ha beszélhet. A beszéd mint létfeltétel 
fogalmazódik meg e szereplenyomatokban, amelyek végső soron magát 
az írói helyzetet tükrözik, az íróember válaszkeresését a szavak általi meg
nyilatkozás mibenlétére. Andrié számára az elbeszélés a világ szellemi 
modellje. E hitét képezi le az ábrázolt tárgyiasságok világába, amikor 
hősei közt gyakran jelennek meg történetmondók, elbeszélők, narráto
rok. A literarizmus ilyen fokú benyomulása a megjelenítendő valóságba



vállalt szerzői illúziórombolás; a sajátságos elszürkítés, vértelenítés esz
köze.

Különösen érvényes mindez az Elátkozott udvarra, ahol narrátorok 
adják egymásnak a stafétabotot. A keret narrátora egy fiatal szerzetes, aki 
közvetíti Petar atya elbeszélését, az szintén csupán továbbadja Haim be
számolóit, aki viszont Kamii beszédét továbbítja. A kvartett minden tagja 
verbocentrikus.

A történetmondásnak, a kommunikatív viszony keresésének hidegle
lős kényszerétől reszket az egyik és a másik hős is. Az egymásba torkolló 
szerepvariációk az egyhangúság veszélyét is megkockáztatva irányítják a 
figyelmet arra az emberi szituációra, amelyben valaki (el)beszél. Andrié 
ezúttal kisarkítva, kinagyítva vizsgálja a narrátori szituációt, a beszéd
kényszer előzményeit és következményeit. Elmarad a krónikák izgalmas 
történeteibe feledkezés s mindegyre csak a verbofóbia tünetei ütköznek 
ki. E szenvedély rabjai kreatívan kezelik saját beszédanyagukat. A követ
kező kiemelés explikálja az elbeszélés módját, részletes elemzést ad az 
idő, a lineáris szerkesztés, az oksági viszonyok, az ismétlés, a töredék és 
a tükrözés kérdéséről:

„Erről a vizsgálati fogságban töltött sztambuli két hónapról Petar atya 
többet és szebben tudott mesélni, mint akármi másról. Megszakításokkal, 
töredékekben mesélt, ahogy egy súlyosan beteg ember tud mesélni, aki 
arra törekszik, hogy hallgatója ne vegye észre testi fájdalmait, sem pedig 
azt, hogy milyen gyakran gondol közelgő halálára. Ezek a töredékek nem 
kapcsolódtak mindig rendesen egymásba. Gyakran, miközben elbeszélé
sét folytatta, megismételte azt, amit már egyszer elmondott, máskor meg 
előreszaladt, s átugrotta az idő jó részét. Úgy beszélt, mint akinek szemé
ben az időnek immár nincs jelentősége, s ezért másnak az életében sem 
tulajdonít sem az időnek, sem az idő természetes folyásának valami nagy 
fontosságot. Elbeszélése megszakadhatott, folytatódhatott, ismétlődhe
tett, egyes dolgokat előre elmondhatott, hogy aztán visszatérjen rájuk, sőt 
miután már befejeződött, ki lehetett egészíteni, magyarázni és bővíteni, 
tekintet nélkül helyre és időre, s tekintet nélkül az események valóságos 
és örök érvényű lefolyására.

Csak természetes, hogy az efféle mesélgetésben meglehetősen sok üres 
és homályos rész maradt...”

Poétikai érdekeltségű a börtönudvarban kialakuló beszélgetőkörök 
jellemzése is. A kör implicit, szerkezeti mozzanatként fontos szerepet 
játszik a regényszüzsé kialakításában. A felszíni cselekményvilágban exp- 
likálódva a körbezárt ember, a körbezárt beszéd párhuzamos szituációját 
villantja fel:

„Csendes vagy hangos körök alakulnak. Minden körnek megvan a ma
ga középpontja... Minden reggel szűk kör alakul ki egy Zaim nevű ember 
körül. Ez a Zaim egy kicsiny, görnyedt, félénknek látszó emberke, aki 
halk, de biztos és lelkesült hangon beszél, s mindig saját magáról és csak



nagy vonásokban. Mindig ugyanarról a dologról mesél, s annyira megna
gyítja és kibővíti, hogy az embernek legalább százötven esztendeig kellene 
élnie, hogy mindezeken az élményeken átessék... Aztán némán néz maga 
elé, mintha valami noteszban keresgélne, a feljegyzései között, s úgy kezd 
bele az új mondatba, mintha ott folytatná, ahol félbeszakította.”

A narrátor szerepének explikálása Andrié egyéb műveiben is gyakori; 
az Elátkozott udvarban azonban az éppen aktuális narrátor anyagszerve
zése még inkább kiütközik, a szakmai hozzáértés részletezését sem mel
lőzi. Ez az írói koncepció az elbeszélőt teszi meg az elbeszélés fő építő
jének, „maximálisan önállósítja a narrátort”. (Koljevié, 1982. 61.)

Az előadásmódot részletező explicit metanarráció tizenkilenc szöveg- 
egységben bontakozik ki, ami a kisregény döntő hányadát képezi. Az áb
rázolt világ értékviszonylataiban a fabula csak eszköz arra, hogy a meg
nyilatkozás módja, indítékai, körülményei szövegszerűen felszínre kerül
jenek; nyomatékosan megfogalmazódjon a beszédaktus szellemi, érzelmi, 
filozófiai, esztétikai aurája.

Ez az explicit metanyelvi vonulat azt bizonyítja, hogy a hasonmásnar
rátorok beszédmódjukat illetően is egymáshoz hasonulnak. Stílusuk szin- 
tetizálódik, a szövegszerűen hangsúlyozott stílusjegyek pedig árnyalatnyi 
módosulással mindegyik monológra érvényesek. A következő főbb meg
határozások emelhetők ki a szövegből:

1. szépen mesélt;
2. sokat és gyakran mesélt;
3. megszakításokkal, töredékekben mesélt;
4. a töredékek nem kapcsolódtak mindig rendesen egymásba (ismét

lések, átugrások, előrejelzések, visszatérések, kiegészítések, magyaráza
tok, bővítések, a tér- és időviszonylatok felbontása);

5. üres homályos részek;
6. szabadon mesél;
7. halk, de biztos és lelkesült hangon beszél, mindig saját magáról és 

csak nagy vonásokban; mindig ugyanarról a dologról mesél, s annyira 
megnagyítja és kibővíti;

8. álmodik és hazudik; a mániákus és a valóságot meghamisító meséje;
9. általános kiáltozás, zeng és visszhangzik a zajtól; minden, aminek 

hangja van, teljes erőből üvölt és ordít; eszeveszett zajongás harsog és 
csattog;

10. menet közben mondott monológ; különböző magasságokban és 
hanglejtésekkel kiejtett kurta felkiáltás; ismeretlen fordulatok; egyre 
hangosabb, egyre élénkebb monológ, őrült kiabálás; üvölt vagy suttog; 
Karagöz játéka sohasem ismétlődött, nem volt benne rutin, mindig új volt 
és saját magából fejlődött;

11. jelentéktelen szavak; semmit sem mondott végig, megállt a mondat 
közepén; megszakítás, folytatás; hosszabb, élénkebb, természetesebb be
szélgetések;



12. gyorsan és sokat beszélt; mindenről, rögtön, bevezető nélkül; belső 
kényszerből, inkább a maga kedvéért beszél, mint a mondanivaló miatt 
vagy a hallgatósága kedvéért; beszédvágya mindennél nagyobb és erősebb, 
még nyomorúságánál és félelménél is; összevissza, töredékesen, kihagyá
sokkal, ismétlésekkel, tarkán, élénken, nem mindig világosan, mindenféle 
részletek tömegével; szenvedély, hogy mindent elmondjon és megmagya
rázzon, hogy minden hibát és minden emberi gonosztettet leleplezzen, 
hogy a rosszat kipellengérezze s a jót elismertesse; nemcsak leírta azokat 
az embereket, hanem gondolataikba, vágyaikba is behatolt; ő szólott be
lőlük;

13. amit elmondanak, tökéletlen, személyes szenvedély vagy belső 
kényszer színezi, pontatlan;

14. furcsa szóbeszéd járta, bizonytalan és homályos seppegés;
15. hangja úgy csengett, mint egy keményebb és határozottabb hang 

visszaverődése, s néhány elhangzott szó után mindig suttogásba halkult;
16. új és ünnepélyes formában a két fivérről szóló ősrégi történet ez; 

a történet sovány, rövid váza; hosszabb, elevenebb és értelmet adó elő
adás;

17. homályos, megmagyarázhatatlan részek; olyan aprólékossággal el
mesélt részletek, mintha a saját szemével látta volna a történteket;

18. beteges beszédkényszer („Megereszkedtek az abroncsok, folyik be
lőle minden oldalról. Vége van”);

19. „senkim nincsen, akivel róla beszélgethetnék”; névtelen és jeltelen.
Ennek a metanyelvi vonulatnak az egyik csúcspontja a műalkotás mi

benlétének közvetett meghatározása, miszerint: Karagöz produkciója ön
magából kinövő, bonyolult, tervszerű és mindig új.

A metanarratív szólam másik nyilvánvaló tanulsága a történetmondás 
létbölcseleti jelentősége Andrié világában.

A történet elmondása mindig hangos, és a befogadó jelenlétét feltéte
lezi, mivel ez teszi lehetővé a vallomásszerű megnyilatkozást.

Petar atya a hallgatónak, a reális percepció képviselőjének, a jó pub
likumnak a szerepét tölti be, amikor a börtönudvar hol itt, hol ott kiala
kuló beszélgetőköreihez csapódik, vagy amikor Haimot és Kamiit hall
gatja. A történetmondás köre mágikus erővel bír, szerves, élő anyagként 
képződik meg, amőbaként változtatja alakját és helyét.

A rabok egyetlen szabad tevékenységi formája a beszéd, a képzelgés, 
az elgondolás. A fellépő történetmondók személyiségszerkezetében azon
ban nemcsak ezért hatalmasodik kóros méretűvé a kimondott szó hatal
ma. Az ő domináns szenvedélyük egyébként is a beszéd, az élmény elbe
szélés általi megszűrése/áttörése, a tudatból tudatba vetítés aktusa, a hi
ányzó világ helyettesítése és modellálása.

A beszédtevékenység mint a szabadság gyakorlása azonban még mé
lyebb értelmezést nyer: az önmagunktól való pillanatnyi megszabadulás 
mámorát jelenti. A történetmondók egyugyanazon személyiségmodell ki-



vetülései, egymást csupán kissé korrigáló kópiák. A történet elbeszélése 
által tovább folyik ez az osztódás, mert a beszéd az én-megkettőzés játékát 
jelenti a megnyilatkozó számára. A megszólaló szenvedélyesen azonosul 
az általa ábrázolt hőssel, szinte belőle beszél.

„Olyan jeleneteket, amelyek két ember között, tanú nélkül játszódtak 
le, hihetetlenül részletesen és aprólékosan tudott elmondani. De nemcsak 
leírta azokat az embereket, akikről beszélt, hanem gondolataikba, vágya
ikba is behatolt, éspedig gyakran olyanokba is, melyeknek azok maguk 
sem voltak tudatában, s amelyeket ő tárt fel. Ő szólott belőlük.” (A kieme
lés tőlem. Cs. E.) A történet csupán ürügy, alkalom a beszédre, a beszélő 
és hallgató közötti rituális viszony felállítására, amelyben a hangos szóbeli 
megnyilatkozás öncéllá válik. Az önmagáért való beszéd önérték a meg
szólaló számára, mert általa bontakozik ki, éli meg az életteljesség, a 
kreativitás és a szabadság élményét.

(Ilyen önérték a házasodási történeteket kiagyaló rab beszédszenve
délye, Karagöz virtuóz szófacsarása, Petar atya merengő mesélőkedve, 
Haim félelemtől átitatott kockázatvállalása, Kamii elszánt önleleplezé
se.) Szóakcióik -  melyek mindig szaggatottak, konfúzak és végigmondat- 
lanok -  elsősorban önmagukra hatnak katartikus erővel. Beszédingerük 
ezért hatalmasodik el olyannyira, hogy egész lényük a megszólalás térsé
geibe vonul vissza, létük funkciója maga a beszéd. Elbeszélés-emberekké, 
„beszéd-emberekké,, (Todorov, 1971. 82.) minősülnek át. A saját beszéd 
által kiváltott transzállapot az Elátkozott udvar narrátorai esetében a sa- 
manisztikus eksztázisra emlékeztet, mikoris a sámán elhagyja önnön tes
tét, önmagán kívül van s a Nem-látott Látottá válik. (Vö. DZadzié, 1983. 
99.) A történetmondás ambivalens kényszerének mint a regénygondolat 
központi magvának a meglelése Andrié részéről olyan előremutató esz
tétikai mozzanat, amely egybehangzik a jelenkori prózapoétika domináns 
kérdéskörével. Az Elátkozott udvar beszélő embereiből a beszéd úgy sza
kad ki, mint a félelem gyakorlása, ám a minden esélytől megtisztított/meg
fosztott létállapot fagyos kietlenségében a történet elmondása a végső, 
kockázatos menedék. „Elmondani egy történetet -  önmagam beszédét -  
így hát mindig is botrányt és ünnepet hozott. A prózai epika története, 
mely az egyes szám első személy elemi gesztusával kezdődik, nem más, 
mint az elbeszélt történetek mindenkori botrány- és ünnepfüzére. Az el
beszélés, a történet, amit elmondok valakinek, bármennyire egyes számú 
is, mindig párbeszéd egyúttal, valaminek, önmagámnak a megosztása, át
adása, feltárása, s ha ez így van, akkor minden történet -  tét. Nem is 
akármilyen súlyú.” (Balassa, 1990. 262.) Ezt a tétet szituálja Andrié a 
börtön és az elítéltség, a halálközelség cselekményszinti mozzanataival.

A beszéd ebben a viszonylatrendszerben paradox módon -  és csak 
bizonyos értelemben -  kizárja a dialógust. A beszélő nem párbeszédet 
folytat, csupán a befogadó néma, passzív jelenlétére van szüksége mint 
ösztönző háttérre. Petar atya ilyen értelemben jelenléttelen, ám a mások



lényéből „kibeszélő” történetmondó énje is semlegessé s áttetszővé válik. 
A megkettőződés, a személyiségvesztés, a kölcsönvett tudat, a kettősség, 
sőt többszörösség lenyűgöző méreteket ölt. A személyiségsokszorosítás 
minden narrátor esetében az önelvesztés, a jelenléttelenség többé-kevés- 
bé eksztatikus állapotával jár együtt.

Az énben felnyíló szakadék -  amely hasonmásokon át az archetipikus 
mélységekig hatol -, a mögöttes jelentések, a duplázódások, a szüntelenül 
kiürített keretek, a megelőzőre és az ősire való emlékeztetés (a fiatalem
ber hangja úgy csengett, mint „egy keményebb és határozottabb hang 
visszaverődése”) a látvány mélyebb értelmére utal.

„A sokszorosított monologikus struktúrának” (Dzadzié, 1992. 118.) 
azonban nemcsak a narrátorok a cselekvő alanyai. A kimondott szó, a 
beszéd nagyjelenetei képezik az élet eksztatikus pillanatait a börtön fő
nöke, Karagöz számára is. A színészi alakoskodás, a pszichológus kísérleti 
játéka és a szóművész virtuozitása ötvöződik abban a produkcióban, 
melynek célja szintén a szavak felfedése: a vallomás kicsikarása. Karagöz 
játéka mindenkor kreatív, „nem volt benne rutin, mindig új volt, és saját 
magából fejlődött”. A börtönigazgató módszerének leírása az öntörvényű 
művészi alkotás természetének lényegi alapsajátosságait leplezi le, és egé
szében a művész és anyaga közti küzdelem metaforájává válik. Hasonlóan 
a verbofóbia és verbománia ellentétes erői közt égő Haim életre szóló 
vitájához, melyet világgal és emberekkel folytat.

a) A kéttényezős ismétlődésmechanizmus

A hasonmásnarrátorok egymás variációiként foghatók fel. Az igazság 
variánsok általi körüljárása, nyomatékosítása ez, miközben a variációk az 
egymásutániság effektusa mellé az egymás melletti viszony, a párhuzamos 
létezés általánosító erejét mellékelik. A „tárgy többszörös, konkurens 
modellálásai” (Koljevié) a tárgynak az egyedi fölé emelt általános érvé
nyét sugallják.

Az egymást keretező narrátorhősöket a mitikus egyetemesség légköre 
burkolja. A variálás, az ismétlés technikája Andriénál az archetipikus 
imagináció, az őstudatműködés formai kivetülése. Az ismétlés filozófiája 
mély összhangban van a neomitikus próza világképével, hisz a mítosz az 
eredendőség, a teremtésrituálé víziója, s ez az ősszertartás ismétlődik kü
lönböző szinteken minden kreatív tevékenység alkalmával. Miként az em
beri psziché elemi kétsíkúságát a mögöttes, a mélyebb, a titokzatos jelen
tések létezése formálja, úgy a beszéd, a szöveg természetes velejárója az 
utalásosság, a párhuzamosság, egyfajta ismétlésesség.

A hasonlóság szelekciós elve alapján létrejövő ismétlődésben Jakob
son a poétizáltság kritériumát látja.

A műalkotásnak mint rendszernek a felfogása is implikálja az ismét
lődést mint első számú alapkövetelményt.



Az ismétlés andriéi koncepciója keretében lételméleti, természeti-tör
ténelmi és strukturális elvek működnek.

A szakirodalom (Szegedy-Maszák, 1980. 128.) az ismétlődés összetet
tebb formáiként tartja számon a folytonosság és a megszakítottság eszkö
zeit: a változatot, a sorszerűséget és a ritmust. A művészi ismétlődés majd
nem mindig változat. A jelkép egyszeres ismétlődéssel teremt hasonmást.

A történéses műnemekben a jellem hasonmása elvonatkoztatott és 
fantasztikus formákban is megfogalmazódhat, ugyanakkor szerkezeti elvvé 
is válhat, s ez a nézőponttechnikák változatos kimunkálását teszi lehetővé.

Szegedy-Maszák Mihály arra is felhívja a figyelmet, hogy „az epikában 
a hasonmás nem kizárólag a történet, a jellemek, hanem az elbeszélés 
szintjén is előfordul... Minden elbeszélés valamely történetről (...), egy
szersmind önmagáról szól, mindig két beszéd egymásra játszását jelenti: 
a látszólagos beszéd mögött rejtett beszédet foglal magában... Az önma
gát tükröző elbeszélés a belső idézés és a hasonmás szerkezet ötvöződé- 
se”. Ebben az értelemben minden önmegjelenítő, metanarratív szövegvo
nulat ugyanazon műalkotás más síkjainak hasonmása, idézése, leképezé
se. A regényből kiemelt metafikcionális szólam behálózza a szöveg egé
szét, s így joggal feltételezhető, hogy ebben az esetben nemcsak a jellemek 
(a narrátorok) hasonmásszerű kiképzéséről, hanem hasonmásszerkezet
ről van szó. A metanarráció mint szerkezeti elem párhuzamosságot alakít 
ki: rejtett beszéd, visszhang egy másik, látszólagos beszéd mögött.

Az Elátkozott udvarban az egymást keretező hasonmások/történet
mondó hősök a pár pozíciójába kerülnek: a beszélő és a hallgató szerep
köre ez, ahol a kísérő, az útitárs úgy egészíti ki a történet előadóját, hogy 
biztosítja az akusztikát, a visszhangot, az ismétlés, a továbbmondás lehe
tőségét.

A hasonmás kialakításához szükséges sokszorosítást nemcsak a nar
rátorok körforgása hordozza, hanem Kamii kényszerképzete is, miszerint 
ő maga történelmi személyiséggel, a néhai Dzsem szultánnal azonos. A 
halál-feltámadás viszonynak, a lélekvándorlásnak ez a mozzanata is az 
örökösen körforgó ismétlődés példája.

A körkörös történelemszemlélet az egy helyben topogás képzetét azál
tal fejezi ki, hogy a műben mindvégig azonos a szituáció, csupán a meg
jelenített világba belépő narrátorok cserélődnek.

Ebben a képletben a variációs ismétlődés kéttényezős mechanizmusá
ra ismerni, ahol az új (az ismeretlen) és a régi (ismert) elemek bizonyos 
egyensúlyára van szükség. A regény egymást keretező vallomástevői mint 
ismétlődő impulzusok jelekként rögzülnek, és lehetővé teszik az általá
nosítást.

Az ismétlés olyan primér esztétikai tényező, amely oly módon segít a 
tagolásban, hogy általa a domináló elem a háttértől elkülöníthető lesz.

Az Elátkozott udvar az ismétlődés által elsősorban kereteket kap, me
lyek egyre szűkülnek.



Az állandó tag ebben a szerkezetben a vallomástevés szituációja, a 
változó pedig a szereplők személye. Ebből következően a változó háttér 
előtt kirajzolódó, általánosítható domináns elem magának a beszélő em
bernek a sziluettje.

Összhangban van mindezzel az a tény, hogy Andrié regényében -  az 
elemi cselekményhez, az egyszerű cselekménystruktúrához hasonlóan -  
az aktus a domináns, s ehhez rendelődnek különböző alanyok. A naiv 
történetmondói pozícióból kiinduló andriéi világképben oly erősen kísért 
az archetipikus látásmód, hogy az egyedi arcéi elmosódik, egy bizonyos 
aktustípus alá rendelődik. Nem az a fontos, hogy kivel történnek meg az 
események, hanem az, hogy a történelem váltakozó kulisszái között szün
telenül ismétlődnek, s ezáltal örökérvényűségre tesznek szert.

b) Az önelvesztés szerpentinszerű szerkezete

A kitüntetett elemek szövegszervező funkciója által különböző szer
kezettípusok alakulhatnak ki. A láncszerű szerkezet mellett -  ahol a lán
colatvégi záró-visszautaló ismétlődő elem bekeretezi a szövegegységet -  
felismerhetővé válik a spirálszerű, avagy szerpentinszerű szerkezet. Eb
ben az ismétlődés közvetettebb formái vannak jelen.

Az „elbeszélés az elbeszélésben” módszerének érvényesítésével, a ha
sonmásszerkezet kialakításával az Elátkozott udvar is bizonyos spirálsze- 
rűen mélyülő szerkezetet hoz létre. A hasonmások sorozata a felszínről 
indul a névtelen fiatalemberrel, kinek identitása elmosódó, a befogadó 
szerepére szorítkozó. A recipiens átszellemültebb tulajdonságaival ren
delkezik Petar atya, aki azonban nemcsak befogad, hanem ki is sugároz, 
mások élményszerű beszédét meghallgatja és ugyancsak élményszerűen 
továbbítja. Adó-vevő készülékként működik. Egy lépéssel beljebb halad
va a mű spirálszerű lépcsőzetén Haim helyezkedik el, aki szintén a kom
munikációs csatorna funkcióját tölti be, de alakja már az információszer
zés és -továbbítás kórosan együtt rezgő alanyaként rajzolódik ki. Még 
nagyobb deviancia mutatkozik Kamii egyéniségében; ő már csupán a ben
ne élő információk kisugárzására alkalmas, újak befogadására nem. Szel
lemi-érzelmi feltöltöttsége nem a külvilágból érkező impulzusokból szár
mazik, hanem történelmi olvasmányélményeiből. Nyitottsága befelé for
duló. A hasonmások sora is benn, a képzelet világában folytatódik Dzsem 
szultán személyével. Ezzel jut el a mű a szerpentinszerű szerkezet mély
pontjára, s fordul valószerűből fiktívbe a hasonmások menete.

„Bevezető vagy látható kapcsolat, időrend nélkül a fiatalember Dzsem 
fogságának derekáról vagy végéről kezdett időnként egy-egy jelenetet me
sélni. Halkan, lesütött szemmel beszélt, nemigen ügyelve arra, hogy társa 
hallgatja-e vagy tudja-e követni. Petar atya igazában nem emlékezett rá, 
hogy mikor is kezdődött ez a vég nélküli zagyva mese. Ugyanígy valójában 
nem vette mindjárt észre azt a pillanatot, amikor Kamii mások sorsának



közvetlen elbeszéléséből világosan és először tért át az egyéni vallomás 
hangjára, és első személyben kezdett szólni... Petar atya egyre növekvő 
tanácstalanság, szorongás és sajnálkozás közepette, s nehezen leplezett 
nyugtalansággal hallgatta továbbra is az elbeszélést... S mégis, ha másnap 
újra találkoztak, és a fiatalember megint szabadjára engedte beteges kép
zelgéseit, Petar atya tovább hallgatta, könnyed borzongással és részvéttel, 
s közben szüntelenül tétovázott, hogy közbevágjon, és magához térítse. 
Ha azonban (...) megkísérelte, hogy a beszélgetést más tárgyra terelje, s 
mintegy véletlenül közbevetett megjegyzéssel elválassza a beszélő Kamiit 
a halott Dzsem szultántól, mindezt tétován és határozatlanul tette... S a 
dolog mindig azzal végződött, hogy a szerzetes végül is engedett, és né
mán, helyeslés nélkül, de hangos ellenkezés nélkül is, továbbhallgatta a 
fiatalember szenvedélyes suttogását. Az, ami nincs, ami nem lehet s ami
nek nem kell lennie, erősebb volt annál, ami van, ami létezik, nyilvánvaló, 
valóságos és egyedül lehetséges/’

Az áldozattá váló szultán személyiségével és sorsával azonosulva Ka
mii alakja egészen áttetszővé válik, s mint archetípus hordja magán a 
folyamatos létezés, az állandó, az öröktől meglévő jegyét. Álomszerű je
lenlétén átsüt Dzsem története, aminek szintén megvan a maga előké
pe/kerete a két testvérről szóló bibliai, ősi, mitikus konfliktusmagban.

A szöveg szerpentinje a hasonmások egyre áttetszőbb testén át, a le
nyomatokat követve archetipikus mélységekig hatol, egészen addig, „ami 
nincs, ami nem lehet s aminek nem kell lennie”, de „erősebb (...) annál, 
ami van, ami létezik, nyilvánvaló, valóságos és egyedül lehetséges”.

A hasonló jelenség ismétlődése tehát egyben jelentésfokozás is, s nem 
annyira a periodikus visszatérés szabályosságának szépségeffektusát ak
názza ki, hanem a témavariálás folyamatosan hengeredő súlyosságát. A 
jelentésképződés a nemlét lét fölötti győzelmébe torkollik.

Az ismétlődés által kiváltható sokféle esztétikai minőség (a szépség, 
a fenségesség, a rútság, a közönséges, a komikus, a tragikus, az elégikus, 
a tragikomikus, a groteszk) közül az Elátkozott udvar az elégikus hango
kat erősíti fel.

A regényben az állandóan ismétlődő alkotóelem a beszédkényszer, s 
ezt az állandó aktust minősítik a hozzákapcsolt változó alanyok. Az is
métlődés ezáltal változatokat hoz létre. A visszatérő jelenség kisebb-na- 
gyobb redundanciát gerjeszt, másrészt megszabja az új ismeretek adago
lásának ütemét. A hasonmások újabbnál újabb árnyalatokkal bővítik az 
alapgondolatot, ám ugyanolyan mértékben szürkítik a művet mint egé
szet. Mivel az ismétlés jelen esetben egy bizonyos primér cselekmény sík
ján (a beszéd, az elbeszélés síkján) jelenik meg, a kiemelt mozzanat for
maszervező ereje is itt mérhető le.

A dialógus hiánya a szerkezetet mechanikusan váltakozó, egymás mel
letti viszonyokra helyezi.



A Petar atyához, a rabokhoz és Karagözhöz kötődő elbeszélésmotívu
mok csak bevezetőként szolgálnak ahhoz a fabulához, amelyet Kamil- 
Dzsem története jelent. Ez a történet pedig két, egymást váltogató meg
közelítésben tárul föl: egyrészt Kamii előadása bontakozik ki, másrészt 
Haim bővíti/keretezi az elbeszélést. Kamii esete ilyképp (a hasonmás
mozzanat szerkezeti és nézőpontbeli következményeként) két párhuza
mosan futó vonulat által válik ismertté. Mechanikus kapocs köztük Petar 
atya, a vallomások meghallgatója.

A központi történet Kamii sorsáról szól, de ez a sors Dzsem szultán 
végzetéhez igazodik. Ez az egyetlen fix pont, amely nem tud elmozdulni, 
Dzsem nem tud másvalakivé áthasonulni. A regény hasonmáshősei között 
egyedül a szultán képtelen a szerepcserére, számára nem adatott meg a 
menekülésnek ez a lehetősége.

Kamii végzete, hogy olyan hasonmást választ, aki nem léphet ki ön
magából, nem léphet tovább a történetmondás aktusa révén. Neve van, s 
ez a sugallat a regény csúcspontja. A „névtelen” kifejezés három gócpont
ban bukkan fel. Az első fejezetben az elveszettség szinonimája.

„A névtelen rab” és a „névtelen ember” névtelensége a szökés, a sza
badulás esélyét biztosítja, az élet meghosszabbítását. A név ezzel szemben 
az önazonosság büszke és megrendítő vállalásával az öntudat emberi fo
kát jelenti.

A mű zárószavai között megismétlődik a kifejezés, amely ezáltal kulcs- 
fogalommá válik:

„S itt a történet vége. Több nincsen. Csak egy sír a szerzetes testvérek 
láthatatlan sírjai között, elveszve, mint a hópelyhek a magas hóban, amely 
úgy terül el, akár az óceán, s mindent névtelen és jeltelen, hideg puszta
sággá változtat. Nincs többé sem mese, sem mesélgetés.”

Az Andrié-kutatás megállapítja, hogy ennek az írói világképnek az 
életiszony, az életundor (a „taedium vitae” kifejezés az Elátkozott udvar
ban meg is jelenik), az élettől való félelem képezi a kiindulópontját. Ka
mii és Haim nem csupán az élettől, hanem az életet jelentő szavaktól is 
fél. Életösztönük utolsó görcsével kapaszkodnak az elbeszélésbe, a beszéd 
fölidézte imaginativ létezésbe, a másik ember történetébe és tudatába.

Andrié poétikája a fabula, a történetmondás, a beszéd általi megisme
résre épül. A történetet mondva vagy hallgatva átláthatóbbá lesz valami 
lényeges, aminek addig a neve sem volt ismeretes. „A Dzsem szultánról 
és szenvedéseiről, kalandjairól szóló elbeszélés kimeríthetetlennek lát
szott.” Az Elátkozott udvar a kimeríthetetlen történet spirálszerkezetét 
rajzolja meg.

A beszédaktusban konstituálódó történeteknek és magának a beszéd
tevékenységnek mint abszolúttá váló cselekvésmozzanatnak a totalitásér
téke a regényösszefüggésben az esztétikum hordozójaként jelenik meg. 
Az ábrázolt tárgyiasságok síkján így a mindenkori műalkotás mibenlété
ről szóló jelrendszer születik meg. A modern esztétika egyik fő témája ez



a „kimeríthetetlenség”, a művészi kifejezés totalitása, egyetemesség-föl
fogása, kozmosztükröző egészérzése: „(...) A műalkotás tipikus jellem
zője, hogy a tapasztalás kimeríthetetlen forrásaként tételeződik, amely 
tapasztalás a műalkotásra irányulva, mindig újabb és újabb aspektusait 
tárja föl.” (Eco, 1976. 60.)

Ugyanezen a pályán mozogva mossák egybe a körfogó hasonmások az 
eltűnést és a keletkezést: az önmaga határai fölé növő szubjektum szintén 
az egyetemesség vonzásában él. Ily módon válik az Elátkozott udvar min
den tárgyiasuló mozzanata a mű önreflexiójává.

Dzsem szultánnál megáll a szédítő iram, az örök „vita”, az önelvesztés 
ciklikusan ismétlődő és zuhanó mechanizmusa.



A FÜLELÉS POÉTIKÁJA

MiloS Cmjanski: London regénye 
(1971)

MiloS Crnjanski művészete egyfajta monománia és monotónia vonzá
sában bontakozik ki. Minden egyes művében megszületik egy öntörvényű 
világ, ám e modellek mindegyike a labirintusba veszettség ugyanazon szé
dületét kelti. Lehengerlő, ledorongoló, nyomasztó kiúttalanságba torkol
lik minden kalandos hányattatás, s ez a tudat mint őstapasztalat benne 
kering már az első mondatokban. E szintaxisról a kutatás megállapította, 
hogy a monotóniáig atomizált mondat a hátravetett determinánsokkal a 
beszédfolyam szokatlan ritmikai elrendezését, új intonációs pontokat és 
szüneteket iktat be. A kiszakadó és önállósuló szegmentumok a monotó
nia éles és különös effektusával gazdagítják e prózanyelvet, amely a Car- 
nojevic naplójától a Vándorlásokon át a London regényéig következetesen 
radikalizálja a mondat széttördelését. (Petkovié, 1985. 37.)

Egy módszer felfejlesztéséről van tehát szó, amely végigkíséri az élet
művet, s annak dacára is érzékelhető, hogy a szintaktikai szerveződés 
regényenként más és más.

A Napló mondatstrukturáló eljárása például az éles vágások techni
kájára épül: a szemantikailag széttartó, motívumokban tobzódó, de azok
tól sorra elforduló, magukba zárkózó mondatok tulajdonképpen elérték- 
telenítik önnön ábrázolásuk tárgyát, önérvénytelenítő hatásuk van. A 
Napló ezzel elfojtja a szöveg szentimentális felhígulásának lehetőségét. 
(MiloSevié, 1970. 70.) Mindebben az avantgárd szövegképzés jelentésfel
függesztő gesztusa érhető tetten.

Az Örökös vándorlásra ezzel szinte ellentétes módszer jellemző: a mo
tívumváltások lassú hömpölygésűek, a köztük lévő kapocs erősebb és fo
lyamatosabb. A hosszú, összetett mondatok egyenletes és egyhangú, kom
pakt masszájú passzusokba tömbösödnek, terjedelmességükben a Napló 
szófukarságának ellenpéldái. Az író már ebben a regényében kitartóan 
alkalmazza és ismétli a nyelvi stilizálás bizonyos eszközeit: az archaizálást, 
az inverziót, a vesszők szokatlan beiktatását, a három pont szünetképző 
hatását. A Vándorlások első könyve az élmények lírai, emocionális térsé
geit tágítja ki a mondatdallam és -ritmus szuggesztíven egyhangú körfor
gásában. A második könyv egy sokkal színesebb zenei architektonikával, 
vesszők által rendkívül széttördelt, inverziókkal és gyakori új bekezdések



kel, rövid mondatokkal felszaggatja a folyamszerű szövegáradást: a medi
táció kerekedik felül az élmények rovására. A cselekmény háttérbe szo
rulásával a dinamikus hatáslehetőségek is leszűkülnek, egyfajta monotó
nia uralkodik el: a gondolategységek egy jelentésfókuszba koncentrálódnak.

A Crnjanski-műveknek ezt a lappangó, megfoghatatlan üzenetű, de 
igen agresszív sugallatát, kisugárzását, „intellektuális koherenciáját” biz
tosítja az ismétlődések örvénylő folyása. (Miloáevié, i. m.)

1. A METÁNARRATÍV BESZIVÁRGÁS

MiloS Crnjanski négy regényét (Carnojevic naplója, Örökös vándorlás 
I., II., London regénye) szem előtt tartva a formalizáltság közös nevezője
ként a metanarrációs vizsgálódások esetében is elsősorban a mondatrit
mus fajták bénító, szuggesztív hatása ragadható meg.

A fenti művek közül az első három a zárt fikcióra épül. A regényvilág 
hermetikus börtönként fojtogatja a hősöket. Sem ők, sem az elbeszélői 
tudat, sem esetlegesen implikált olvasó nem nyithat ablakot egy másik 
világra.

A Napló rövid mondatai teljesen elütnek a később kidolgozott próza
nyelv szintaxisától. A narráció és a deskripció redukáltsága mellett a rö
vidre zárt mondatok és tagmondatok között a szemantikai kontraszt ér
vényesül. A montázseffektus az ambivalencia jegyében bontakozik ki, 
vonzás és taszítás erőinek vettetnek alá nemcsak a szöveg szegmentumai, 
hanem maga a szöveg írója és befogadója is. A naplóírói helyzetre a re
gény csupán egy ízben reflektál („Kinek írom én ezt? Fiatalembereknek; 
lehet, hogy a fiamnak, sápadt és megszenvedett fiamnak... A csöndös és 
nedves tavaszi utcáknak mesélem ezt...”), de ez a metanyelvi nyitás csak 
véletlen vágás marad az „öntudatlan” beszéd bőrfelületén.

A Vándorlások I. és II. könyve az erőteljes nyelvi szervezettség formá
cióival vájja ki a metanarráció lehetséges medreit. A jellegzetes inverziók, 
a logikátlan helyen alkalmazott vesszők, az archaikus nyelv, a szegmen
tumképzés mind-mind a stilizálás túlzó eszközei a sajátságos artisztikus 
effektus elérésére.

MiloS Crnjanski narratív világa azonban ekkor még csak a zárt fikción 
belül építkezik, s a megteremtett „intellektuális koherencia” feszessége 
nem tűr meg semmilyen repedést, amelyen keresztül a szöveg egy újabb 
dimenzió felé nyithatna. Kifejezetten referenciális, a nyelv jelölő-azono
sító szerepe felé forduló jelrendszer ez: kontextusában az explicit meta
narráció kizárt, az implicit önreflektálás lehetőségei pedig csupán a nyelvi 
szervezettség különösségéből bonthatók ki.

Crnjanski szövegeiben metanarratív megnyilatkozások szinte egyálta
lán nincsenek -  állapítja meg a kutatás -, minek oka, hogy az író „alkotói 
fogékonysága minden jelenségszerűt és fogalmit képekbe, érzéki élmé
nyekbe öntött, s ezek ledöntötték a diszkurzív fejtegetések korlátjait”.



(Subotiéki, 1988. 11.) A szerző ezt az alkotáslélektani vonást véli tetten 
érni abban is, hogy Crnjanski saját poémáihoz írt „kommentárjaiban” 
sokszor magánál a magyarázott versnél is költőibb szöveget hoz létre. 
Ugyanebben a jelenségben viszont egy másik kutató éppen annak bizo
nyítékát látja, hogy az író -  korát megelőzve -  olyan önreflexiós adaléko
kat csatolt műveihez, amelyek a posztmodern metanyelv „külterjes” meg
nyilvánulásaiként foghatók fel.

Mindkét elképzelésben van némi igazság. A London regényétől elte
kintve Crnjanski említett műveit valóban nem lehet kikezdeni a metanar- 
ráció felől. Az egyes költeményekhez fűzött kommentárok (A Szumátra 
magyarázata, Ithaka és kommentárok) is azt jelzik, hogy a szerző egy bi
zonyos gondolattartományt nem tudott/kívánt beépíteni a műbe, de hiá
nyukat érzékelve furcsa tandem-műfajt alakított ki. A költői szöveg még 
képtelen integrálni, megfelelő módon bedolgozni saját anyagába ezt az 
idegen elemet. „Amennyiben a kommentár-formát »metaműfajnak« fog
juk fel -  hiszen Crnjanski befejezetlenül hagyta hátra a Szerbia és kom
mentárok kéziratát, s a Carnojevic naplójához is akart kommentárokat 
írni, amelyek visszaemlékezések lettek volna arra az időre, amikor a mű 
nyomtatására és lerövidítésére sor került -, akkor a kommentárokat sa
játságos posztmodern hibrid-műfajnak lehet tekinteni, amely az emlék
iratok, az esszéisztikus kijelentések és az író esztétikai álláspontja között 
foglal helyet.” (Popovié Radovié, 1993. 131.) A csatolt kommentárok te
hát sajátságos rejtőzködéssel, és mereven elkülönítve, de igényt tartanak 
a művészi szövegvilág kívülről érkező bevilágítására, értelmezésére: 
ugyanakkor maga a szövegvilág metanyelvileg érintetlen marad.

A műbe integrálódó, implicit metanarráció csírái azonban a későbbi 
törekvések fényében, visszanézetből mégis kitapinthatók. A prózanyelv 
megformáltságának feltűnő nyomatékosítása képezi azt a kezdeményt, 
melynek mélyáramából az explicit metanyelvi tünetek is felszínre törhet
nek. A Vándorlások nyelvi érzékenységének egyik mutatója azarchaizmu- 
sok, az ószláv szavak következetes felbukkanása. A „különleges nyelvi 
ruha”, a nyelvi alak nyomul előtérbe. „Az archaikus nyelvi konstrukciók 
alkalmazásakor az olvasó figyelme a szokásosnál fokozottabban fordul az 
irodalmi megjelenítés formája felé, így a szöveg jelentése részben árnyék
ban marad -, ami azonban csak fokozza a megismerés intenzitását. Ez a 
művészi eljárás a regényüzenetet árnyékoló széles, elágazó hálózatrend
szer része.” (MiloSevié, 1970. 198.)

A forma burkolt figyelmeztetései menet közben, állandó impulzusok
ként érkeznek a Crnjanski-próza olvasásakor. A nyílt, szövegszerű meg
nyilvánulások sora viszont olykor magával a címmel kezdődik. Maguk a 
címválasztások a legfeltűnőbb módon és helyen mutatnak rá az önreflek
tálás igényére. A címbeli meghatározások (Napló Carnojevicről, Regény 
Londonról) mintha magukat a műfaji jellegzetességeket kínálnák a mű
vészi üzenet egyik legfontosabb szegmentumaként. Dnevnik o Camoje-



vicu, Roman o Londonu: a szerző legelőször is a műfajba kapaszkodott 
bele, s csak másodlagos fontosságú annak közlése, hogy miről/kiről szól 
a mű. A műfaji kötöttségek tüntető címbe emelése nyomatékosítja a két 
tényező (a műfaji forma és a téma) különös jelentőségét, avagy éppenség
gel e jelentőség burkolt megkérdőjelezését: a gesztus azonban minden
képpen az interpretációra való felszólítás kódja. A címben szereplő nyelvi 
elemek exponált helyzete mindenesetre az első, igen fontos metanarratív 
mozzanat kialakítását eredményezi.

2. ELSŐ FEJEZET: A POÉTIKA ÉS A TÖRTÉNET 
ESSZENCIÁJA

„A poétikai elbeszélés periódusa” a szerb prózairodalomban Aleksan- 
dar Jerkov szerint éppen a London regényével kezdődik: „A nyolcadik 
évtized elején a szerb prózairodalomban bezárult egy különös költői és 
intertextuális gyűrű. Árról a poétikai gyűrűről van szó, amely MiloS 
Crnjanski London regénye és Ivó Andrié Elátkozott udvar című műveinek 
érintkezésével jött létre. Az 1954-1971-es határévekre helyezkedve ez a 
két regény bekeretezi a háború utáni szerb próza narrátort vizsgáló kor
szakát, a London regénye pedig előrevetíti a poétikai elbeszélés periódusát 
és annak néhány alapsajátosságát.” (Jerkov, 1991. 136.)

Az elemzés a London regényének csupán az első fejezetével foglalko
zik, azzal a -  Crnjanski-prózában először explikálódó és szervesülő -  me- 
tanyelwel, amely a regényfikció főhősét és a (hős alteregójaként felfog
ható) elbeszélőt karöltve sétáltatja végig A regény első fejezete címet vi
selő első fejezetben. Az olvasó felé irányuló parodikus szájbarágás a cím
adás gesztusában máris jelzi: Crnjanski ebben a késői regényében az ön
reflexiós prózanyelv mellett döntött, s ennek a döntésnek éppen azért 
nagy a tétje, mert korábbi munkáiban a fikció egyöntetű zártsága meg
bonthatatlan volt.

Az első fejezet már a címe miatt is leválik a többiről, s egészében véve 
egy nyitányt képez. Ez az előjáték egyben írói programnyilatkozat és annak 
alkalmazása. A programnak és a regényfikciónak ez a különös szövevénye 
működésbe hozza a cselekménygépezetet és az önreflexiós vonulatot is.

Az olvasó két együtt mozgó árnyék útját követi: az emberi árnyéknak 
nevezett főhősét és az őt követő láthatatlan narrátorét. A londoni metrón 
utaznak, majd a hős lakása felé loholnak a külvárosi utcákon. Crnjanski 
tehát ebben a fejezetben nem a puszta értekezés nyelvét választotta, ha
nem az elkövetkező szöveg minden közrejátszó dimenzióját felvillantotta:

1. az olvasóról való tudat,
2. a narrátorról való tudat, és
3. a főhősről való tudat

képezik azokat a szinteket, amelyekkel a szöveg explicite számot vet.



Az első fejezet beméri a lehetséges koordinátákat: a regény súlypont
jainak foglalatát adja. Habár kimondottan nyitány jellegű, és az olvasóhoz 
szól, magát a történetet is elindítja.

A regényírás aktusát problematizáló beszéd az első pillanattól aktivi
zálja a többnyelvűség, a több nyelven elismételt azonos jelentésű monda
tok, az intertextualitás, a beszéd- és párbeszédszerűség, az időbeli/térbeli 
viszonyhálózat nyitottságának effektusát.

A Shakespeare-parafrázis a regény tragikusan intonáló, szétnyíló 
függönye.

A felcsendülő hang szemantikai sejtetéseinek következménye, hogy a 
regény poétikailag már az első lapokon igen pontosan definiálódik. E 
képlet szerint a feltárulkozó világ felemás lesz: a történetelvű, világszerű, 
valóságanalóg ábrázolásba beleleng egy külső, távolságtartó és értelmező 
tudat.

A London regénye részben úgy kezdődik, mint egy történet elbeszélése, 
s részben úgy, mint egy poétikai fejtegetés. Az első fejezet (amely a ha
gyományos regényekben népszerű prológusokra emlékeztet) funkciója 
nem a történet hitelesítése, hanem a regénypoétika kérdéseinek körvo
nalazása. Annak ellenére, hogy a narrátor felemás módon, hős-árnyék
ként belép a történet fikciós világába, általa nem a cselekményesség for
materemtő erejéről, az epikai csoda hiteles ragyogásáról győződünk meg, 
hanem a regény poétikai koordinátáiról szerzünk információkat. A fele
más megoldás késztetései mindenesetre előrejelzik, hogy a London regé
nye nem rombolja le a fiktív világ kiépítésének illúzióját, de a bevezető 
fejezet által is nyomatékosítani kívánja a regénynek mint dialogikus tu
datnak, hangok és nyelvek párbeszédének műfaját. Ez a nyelvi, poétikai 
érzékenység képezi a mű fókuszát, ahonnan bevilágítható magának a fő
hősnek a sorsa is. Mondhatnánk, maga a főhős e poétika hordozója.

a) Dialogicitás

A poétika felfedése mindig egyfajta dialógus a szerző, az elbeszélő, a 
hős és az olvasó között.

Mindezeknek a narratológiai kérdéseknek a kulcsa a prológus para
dox szókapcsolatai között rejlik: a „néma kiáltás”, a „hangtalan beszélge- 
tés” poétikai stratégiája határozza meg azt a dialogikus tudatot, amely 
hangtól hangig hatol a regénybeszéd kialakításakor.

A mormolás, a fojtott hangú ismételgetés, a kérdés-felelet, a kiáltás, 
a suttogás, a mondogatás, a súgás, a néma kiáltás, a mesélés pozíciói 
képezik a hallható némaság szintaxisának egyik pólusát.

A másik pólus abból a fiktív fülből, fiktív hallásból bontakozik ki, 
amely minduntalan visszajelez a dünnyögő főhősnek: „hallom, hogy mor
mogja valaki”, „hallom, ezt mormogja”, „hallom, hogy mormogja, gúnyo
san”, „hallom a suttogást a fülem mellett”, „kiáltja valaki a fülembe”,



„hallgatom a motyogását”, „mormolja mellettem valaki” stb. A „fülelve 
hallgatott” történet („priéa koju osluSkujemo”), és a magamagának sut
togott beszéd paradox együttesét a főhős neve is jelzi, mert a regényszöveg 
fejtegetései szerint Rjepnyin téves angol ejtéssel nyafogót, dünnyögőt, 
elégedetlenkedőt jelent.

A  regény első fejezete című első fejezet az elkövetkezőknél töményeb
ben hordozza mindazokat a sajátosságokat, amelyek a későbbiek során 
oldottabban bontakoznak ki. Az első fejezet alapos tanulmányozása által 
megfejthetők azok a szerepek és funkciók, amelyeket a nyelv magára ölt 
ebben a regényben.

A fülelés poétikája nemcsak a narrátorra érvényes, hanem a főhősre 
is, aki hallucinációs kényszerképzetei miatt -  a paródia regénybeli kitel
jesedéseként -  még egy fülorvost is felkeres. „Néma párbeszéd” folyik a 
fejében, a fülében, váltakozó alanyokkal, tárgyakkal, önmagával. Ennek 
a furcsa kommunikációnak a feladója és címzettje nem rögzített. Soron
ként változhatnak a szerepek, elmosódik annak bizonyossága, hogy ki 
beszél. A megszólaló személyével kapcsolatos bizonytalanság hős és nar
rátor egészen hasonló alkatából következik. A narrátor mint hasonmás a 
hős nézőpontjának megsokszorozási lehetőségét villantja fel, s ez a szórt 
szempontú menet a viliózó érvelés eszköze. A fülelők láncolata leplező- 
dik le: a narrátorban a főhős szavai visszhangoznak, Rjepnyin tudatában 
felesége, barátai, kényszerképzetek és tárgyak szólalnak meg. (A hangbe
fogadás tevékenységét mindig ige nyomatékosítja: hallom, suttogta, kiált- 
ja stb.)

Ugyanazon megszólalásmód legyezőszerűen szétnyitott lenyomatai a 
beszélés/fülelés pozícióját az általános emberi érvényűség szintjére eme
lik. Nemcsak a főhős, de a narrátor helyzete is arról tanúskodik, hogy az 
emberi élet nem más, mint külső és belső hangok utáni hallgatózás egy 
nagy dialógus keretében.

A dialogicitás válfajaként bontakozik ki a világnak mint színpadnak a 
metaforája a regényt nyitó Shakespeare-parafrázis nyomán. A színpadon, 
egyrészt, mindenki fellép, eljátssza a neki szánt szerepet. Másrészt meg
nézi a többiek előadását. Az allúzió utalásai értelmében színész és néző 
pozíciói teljességgel felcserélhetők. Ez a felfogás teszi indokolttá és 
autentikussá a regény folyamán kiteljesedő módszert: a narrátor és a hős

narrátor főhős

feleség
barátok, apa, Napóleon stb. 
tárgyak
kényszerképzetek 
a hős saját tudata

b) A teátrális effektus



szerepeinek állandó forgatását, kétségbevonását. A színházképzet, az 
életprodukció, a Shakespeare- és Moliére-utalások motívumai az egész 
nyolcszáz oldalas művet átszövik.

c) A többnyelvűség

A regény első fejezetében, ebben a poétikai foglalatban programsze
rűen csendül fel az idegen nyelvek szólama. „Nyikogda”, ,,ujehar, „ega- 
lité, fraternité”, Mars, Luna, Venus, Scorpio, Quintilianus, „la famille 
díun grand seigneur, le prince Repnin”, „Rosszija, matyuska”, „A good 
old English day”, „peremescsennije lica”, „displaced persons”, „vöt csud- 
nij metamorfoz”: orosz, francia, latin, angol szavak, mondatok, nevek ik
tatódnak be a szövegbe.

Ez a többnyelvűség képezi a London regényének poétikai kulcsát. A 
beszélés/fülelés univerzális művelete ugyanis e párhuzamosan kibomló 
nyelvek kánonjából születve még univerzálisabbá válik, nem ismer korlá
tokat.

A nyelvek közötti bolyongás a bevezető kódjai szerint az egész univer
zum, az egész földkerekség és az emberiség méreteiben gondolkodva járja 
körül (térben és időben egyaránt) a hős esélyeit. Térséghez, világminden
séghez kötődő, szimbolikus erejű cselekményszinti tényező az is, hogy a 
fejezet aktorai között folyó eszmefuttatás a londoni földalatti egyik ko
csijában zajlik. A szereplők mintegy élve eltemetve latolgatják a világ, az 
emberiség, a bolygók, az emberi agy, az országok, az óceán ölelte száraz
földek kilátásait.

Ez az alvilágiság egyben túlvilágivá is teszi az evilágiságról folytatott 
dialógust. Az emberi nyelvek hangzavara ebbe a hármas osztatú (alvilág, 
e világ, túlvilág) térszerkezetbe ágyazódik mintegy észrevétlenül a nyitó 
fejezet kulisszái mögött. A sok nyelvet mozgósító dialógus tétje (a főhős 
öngyilkosságra való felkészülése) igazolja ezeket a tájékozódási igénye
ket. A mélyből, a túlnanról érkező ítéletek súlya félelmetessé növekszik. 
A fent és lent feszültségét fokozza, hogy a rohanó, dörömbölő, kattogó, 
rángató földalatti vonat száguldásával mintha ellentétes irányba szágul- 
danának a gondolatok. Egymásnak feszülő erők horizontális és függőle
ges irányultságukkal már a felszíni cselekményrétegben kitapintható há
lózatot hoznak létre.

d) Elbeszélői nézőpontok

Paradoxon terméke maga a „néma kiáltás”: a regény.
A szövegben kétféle narrátorhoz kötődő hang artikulálódik. Az egyik 

egy elidegenítő nézőpontot alkalmaz. Ez a tárgyilagos-leíró hang váltako
zik azzal a bensőségesebb hanggal, amely az ábrázolt világba belépő elbe
szélőhöz köthető. Az egyes szám első személyi! igealak használata ugyanis



a narrátort is szorosan bevonja az eseményekbe. PL: „hallom a néma 
kiáltást a földalatti egyik kocsijában, Londonban”; „hallom megint ezt a 
suttogó hangot”; „kiáltja valaki a fülembe”; „hallom a suttogást a fülem 
mellett”; „így beszél hozzám ez az ember a kocsiban, míg rohanunk a föld 
alatt”; „kérdem”, „vigasztalom”; „hallgatom a motyogását” stb.

A hangazonosítás további elbizonytalanítását eredményezi az az egy
másra csúsztató eljárás, miáltal a narrátor tudatvilága a hősével azonosul. 
Ekkor az egyes szám első személy már nem a külső hangokra fülelés 
műveletét jelzi, hanem a belső figyelem folyamatát. Elegendő, ha elsikkad 
a függő beszéd formai mutatója, s máris talány a megszólaló kiléte.

A pozíciók összemosása, árnyékba vonása a mű visszatérő bizonyta
lansági effektusait képezi. Hős és narrátor, úgy tűnik, ugyanannak az élet
nek a szenvedő alanyai. A tükörkép, az arcmás, az árnyék motívumának 
cselekményszinti explikálásával a szöveg a főhőst és a képlékeny narrátort 
a hasonmásképzetek körébe vonja be.

„Ilyenkor a kocsiban ülő egy szempillantásra meglátja a saját arcmá
sát, másik önmagát, a másik szerelvény ablakában, mint egy földalatti 
tükörben, mely egyszerre felbukkan és hirtelen eltűnik.”

Az egymásra csúszott nézőpontok elkülönülésekor az árnyék-motí
vum az újbóli azonosulás előjele.

A „láthatatlan” kísérő, aki „észrevétlenül követi” a hőst „hangtalan 
beszélgetést” folytatva vele, maga is árnyékká hasonul. A dialógus nyil
vánvaló célja, hogy a bevezető fejezetet a hangok játékává alakítsa.

A narrátor füle immár nemcsak a követett árnyék dünnyögését hallja, 
hanem annak hallucinációit is átveszi. Az egyes szám első személyű, is
métlődő-halmozódó igealakok (hallom, látom, hallom, vigasztalom, hal
lom) jelzik a fejezet végéig a „hangtalan beszélgetés” kanyargós útját. A 
hang, az üzenet feladójának kiléte egyre inkább homályba borul, az alanyt 
egyre inkább a „valaki” megnevezés jelöli. A regény első fejezete című 
rejtjelezett poétikai regényfoglalatban hangok réteglerakódásai dinami
zálják a beszédaktust. Ugyanakkor -  mivel a hangforrás, a közlemény sze
mélyhez kötöttsége elmosódik, sőt a szubjektum körvonalazhatósága is két
ségessé lesz -, a regénynek mint fülelésnek a koncepciója fogalmazódik meg.

A „hallható némaság” szintaxisát a London regénye a metanarráció 
egyéb megjelenési formái közé ágyazza. A poétikai önmeghatározás igé
nye, a műfaji definíció, az intertextuális utalások (az első fejezetben en
nek a törekvésnek a reprezentánsai a Shakespeare-, a Quintilianus- és a 
Dickens-allúziók), az idegen nyelvek állandó egybejátszása, írásmódok és 
hangzások közti különbségek szövegszerű kimutatása, tipográfiai kieme
lések: egyszóval a nyelvi érzékenység előtérbe nyomulása az egész óriási 
hordalékanyag forgatása közben a mű metanyelvét fejleszti ki.

Aleksandar Jerkov szerint a regénypoétika bemutatása az első fejezet
ben egy hiányérzetből fakad: „Egy olyan mű kompozíciójában, amely nem 
vette át a modern regénytechnikát (Crnjanski sajátságos narratív szinta



xisa a London regényében hagyományosabb a Vándorlások mondattaná
nál), amely nem határozta el magát azoknak a regénykísérleti tapasztala
toknak az elsajátítására, amelyek a XX. század első feléből és második 
felének elejéről valók, egy ilyen műben szükségesnek mutatkozott, hogy 
a regényeszme a poétikai öntudatban igazolja önmagát.” (Jerkov, 1991. 
146.)

A meseszerűen szimbolikus kopogtatással kezdődő történet bejelen
tése az első fejezetben nemcsak a dickensi mesehangulatot idézi fel: a 
fentebb körvonalazott felismerések lehetővé teszik, hogy a kopogtató 
hang, s az azt követő válaszhangra való várakozás rituáléját a fülelés poé
tikájának emblémájaként értelmezzük.

e) Vizuális dialógus

A nyitó fejezetet egy körültekintő és tudatos írói törekvés határozza 
meg. A szerző a látványszerűségek motívumából is kialakít egy olyan vo
nulatot, amely beszédingerként működik. Kötődik ez a mozzanat magá
hoz a többnyelvűséghez is, mivel az idegen nyelvű betétek tipográfiailag 
elütnek a szövegkörnyezettől: dőlt betűk, idézőjelek teszik vizuálisan is 
felfoghatóvá a beszéd elsősorban akusztikus élményét. Emellett cselek
ményszinti mozzanatként is domináns a képek, fényképek, terek, múzeu
mok, emberi portrék szemléletének, látványának tudati feldolgozása: a 
velük való elbeszélgetés.

A „néma kiáltás” kommunikációs csatornájának pólusai végső soron 
egyfelől az emberi arcok, másfelől maga London, az óriási Szfinx. Hang 
helyett itt már maguk a néma arcok kérdeznek, ám az üzenet felvevője, a 
szörny-város nem ad választ, „néma, szenvtelen” marad.

A kérdés és a válasz is néma, hiányaival van jelen. E párbeszéd észle
lése közben nem mellékes, hogy az arc-város párhuzamba állítása két 
sokatmondó látványt aktualizál. Az arc az ember számára a legérdekfe- 
szítőbb vizuális felület: a nagyváros mint nyüzsgő térkép, szintén jelen
téstelített.

*

Az eljárásokat sűrítő, reprezentatív első fejezet poétikai sejtetéseit a 
regényszöveg következetesen kibontja. Ennek értelmében az explicit me- 
tanyelv nem válik jellemzővé a London regényére. Az arányok egy másfajta 
metanarráció javára billentik az egyensúlyt.

A próza önreflexiós nyelve ily módon is kitágítja a mű intertextuális 
kapcsolatait, miközben nem terheli meg a történetet. Sok minden jelöltté 
válik, anélkül, hogy magában a történetben kellene szóvá tenni. Ezért 
állapítja meg a kutatás (vö. Jerkov, 1991.149.), hogy a metanarráció nagy
ban felfokozza a szöveg gondolati horderejét, az elbeszélés gazdaságossá



gát, a poétikai ismeretek pedig magában az elbeszélésben nyitnak új, 
szimbolikus térségeket. Jelentéshalmozó és jelképtágító hatásuknál fogva 
az önreflexiós szövegek esztétikai értéket képeznek.

3. LONDONI NYELVTANFOLYAM 

a) Az explicit metanyelv

„Az elbeszélés poétikájának negyed évszázados kutatása után a poé
tika elbeszélésének kutatása válik aktuálissá a szerb irodalomban: ezért 
a London regényének elején nem a főhős mellé helyezett narrátor leírását 
kapjuk, hogy általuk az elbeszélés párbeszédes formában folytatódjon, 
amelyben a fiktív világ és a poétikai öntudat egymás mellett haladnának. 
Ellenkezőleg, a London regényében a poétika dialogikus elbeszélése fo- 
gantatik meg.” (Jerkov, 1991. 164.)

Ez az észrevétel teljességgel összhangban van azzal a fenti megállapí
tással, miszerint a második fejezettől induló prózanyelvben az explicit 
metanarráció visszahúzódik, s helyenkénti felbukkanásai nem hivatottak 
ellensúlyozni a regényanyag egyéb dimenzióit.

A szövegszerű, explicit önreflektálás szólama a narrátor egyes szám 
első személyű megnyilatkozásaihoz kötődik (a „hallom” igealakhoz), és 
ahhoz a visszatérő elidegenítő fordulathoz, amely általában így hangzik: 
„a mi regényünk hőse”.

Erről a két mozzanatról a szövegszervező tudat nem feledkezik meg 
szinte egyik fejezetben sem. Az eltávolító gesztusok mindig a meglepetés 
erejével hatnak, mert elütnek a diszkrétebb ábrázolási módoktól, magá
nak az ábrázolásnak az önérvényű világszerűségétől. Az elbeszélői kiszó
lások a „mi regényünk” kifejezést nyomatékosítva az olvasóval kezdemé
nyeznek közösségvállalást. Narrátor és olvasó kacsint itt össze az esendő 
hős háta mögött. A valóságos és képzelt párbeszédek, monológok és fél
monológok, különféle beszédek kisebb-nagyobb tömbjeiből állnak össze 
a fejezetek, s e beszédek között majdnem teljességgel fölöslegessé válik a 
narrátor szerepe. Közbeavatkozásai a belső nézőpontból kivetülő szöveg
ben szinte az olvasóhoz intézett merev didaktikai intelemként hatnak:

„Ezt mormogja az a hang, amely ezen a történeten keresztül beszél.” 
(A fordítás tőlem. Cs. E.)

A megfogalmazás szándékos nehézkessége arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a regényben maga a „történet” játssza a főszerepet, hogy a főhős 
hangja csak rajta keresztül tud megnyilatkozni, sőt, ennek a beszédnek az 
önértékű rajzolata, ívelése magának a „történetnek” a kiérlelését célozza.

A narrátor elidegenítő effektusként működő, ritkán, de következete
sen alkalmazott fellépései minduntalan visszacsatolják a regénybeszédet 
az első fejezet poétikai intonációjához, felidézik az ott fiktív alakként 
konkretizált elbeszélőt, és azt a paródiát, ami mögött egy tudatos meta-



narratív játék lappang. E játék sugarai az egész regénytestet átjárják, rész
ben a narrátor fentebb jelzett, explicit metanyelvi intervenciói által.

b) Az implicit m etanarráció tünetei 

b/1. A többnyelvűség

A második fejezettől kezdődően a narrátorhoz kötődő, fikciót rom
boló explicit metanarráción túl a többnyelvűség visszhangeffektusa képezi 
azt a mennyiségileg is jelentősebb írói eljárást, minek nyomán (a nyitó fejezet 
sugallataival összhangban) a regény implicit önreflexiója kibontakozik.

Szavak, mondatok többnyelvű füzérei jönnek létre egy (ön)interpre- 
tációs inger, egy (ön)kifejezési elégtelenségérzet nyomán. Egy-egy szó, 
fordulat, mondatrész, mondat több (általában két) nyelven ismétlődik 
meg: eredetiben és fordításban. Az eredeti illusztratív közlése sokszor a 
kiejtési módot és az írásmódot is részletezi annak az elmagyarázási, fel
idézési hevületnek a jegyében, amely az egész művet átjárja.

Az angol mellett a nyelvek valóságos forgataga idéződik fel a London 
regényében: orosz, francia, latin, görög, olasz kifejezések, szövegrészietek 
jelennek meg fordításukkal párhuzamosan. Ez a különös nyelvtanfolyam 
olykor tömböket tölt ki, motívummá nő az ismétlődések által. Szakszerű 
fejtegetések hívják fel a figyelmet a különböző nyelvek hangzásbeli, sze
mantikai, hangtani, alaktani sajátosságaira. Az idegen szavak, szólásmon
dások szétszórt, fordítással vagy anélkül beépülő idegen teste nyelvileg 
elsősorban párhuzamosítja, duplázza a hangzást és a jelentést, ám az egy
re gyarapodó benyomások végül polifonikussá hangszerelik a szöveget.

A párhuzamos elbeszélésmód dominánssá lesz.
Az idegen nyelvi beékelődések, betétek úgy is felfoghatók, mint idé

zetek egy másik nyelvterületről. Funkciójuk egyrészt hitelesítő, szemlél
tető: erre az idézés módja is felhívja a figyelmet. Crnjanski formailag 
látványosan iktatja be az idegen nyelvi fragmentumot, szó szerint idéz, 
függő beszédet használ.

A kétnyelvűség szemantikai, szemiotikái, akusztikai párhuzamosítási 
effektusára mutat rá egy kétnyelvű fejezetcím is: The Listener -  a hallga
tózó. A cím konkrétan egy rádióhallgatással egybekötött szimultán fordí
tási versenyre utal, ám kétségtelen, hogy a nyelvzseni főhős virtuozitása 
korántsem meríti ki a cím jelentéslehetőségeit. Fókuszpontról van szó, 
mert ez a cím jelentéstanilag és kétnyelvi megformáltságával is modell
értékű: jelentésmezeje a szövegtérben előre és hátrafelé is szervező-tuda- 
tosító, értelmező-átrendező erővel bír. A jelenet során konkrétan a stílus
árnyalatokra kényes főhős (Nüansz-herceg) nyelvcentrikussága kerül a 
figyelem középpontjába, de nyilvánvaló a hallgatásra/fülelésre mint egye
temes emberi szituációra és megfigyelői perspektívára való utalás is.



Nemcsak az elhangzott, hanem a csupán elgondolt beszédek is feltöl
tődnek idegen szavakkal. A főhős belső monológjának ő saját maga a 
hallgatója, ám gyakran a narrátor is, aki a dörmögve folytatott magánbe
szédre külső rálátást biztosít. A hős és a narrátor síkjainak merev elhatá
rolása a regénynek mint hangzó anyagnak a megformálását segíti elő. A 
narrátor a kibocsátott hangeffektusok elnyelője, a visszhang, a rezonőr 
(„hallom, ezt mormogja”) -  a monológ felhevítésének eszköze.

A főhős sorsának fokozatos kiteljesedésével lesz egyre zaklatottabb a 
nyelvek faggatása is. A többnyelvi kontextus egy összemberi megtapasz
talás bejárását jelenti. Az angol, orosz, francia, olasz, latin megfogalma
zásmód, hangalak és jelentésárnyalat a nyelv testét kínálja mint életisme
retet, mint választ.

Az idegen nyelvi kontroll, a nyelvek gazdagsága az ismeretelméleti, 
szemléletbeli választékosság és igényesség tükre. A cél az élet nyelven 
keresztül való minél szélesebb spektrumú megismerése. A soknyelvű il
lusztrációk a többletjelentés foglalatai.

A regény második kötete még aggályosabban ismerteti az idegen nyel
vi tudnivalókat.

A szöveg nemcsak mellékeli az eredeti írásmódot, hanem körül is írja, 
a tipográfia ki is emeli.

A nyelvi párhuzamosítás szemantikailag nemcsak megerősíteni tudja 
a jelentést, hanem -  az irónia eszközévé válva -  vissza is vonni.

Az idegen szavak akkumulációs pontjai a fejezetek záróakkordjai. A 
hallucinációk által monológba oldott hangok paradox jelenvalóságát fo
kozza a csupán feltételezett, elképzelt idegen beszéd, ami a jelentésirá
nyok végkicsengését adja meg a fejezet lezárásakor.

Az idegen szavak hangulati értéktöbbletével való gazdálkodás a re
gényműfaj egyébként is polifon természetét, sokhangúságát teljesíti ki. 
Ilyen funkciót tölt be pl. Tblsztojnál, Dosztojevszkijnél, Thomas Mann- 
nál is. Náluk főleg az arisztokratikus francia nyelv betétjei figyelhetők 
meg, de amennyiben a helyzet- és jellemrajz úgy kívánja, könnyedén app- 
likálódnak más nyelvi fragmentumok is. A beékelődések fordításai azon
ban ezeknél a szerzőknél kötelezően a lábjegyzetbe kerülnek, és semmi
képp sem törik meg a valószerű beszéd illúzióját. Érthető, hogy beiktatá
sukra éppen valóságfelidéző, valóságleképező erejüknél fogva került sor.

A London regényében ezzel szemben valóság helyett a másik nyelv fel
idézése a cél. Crnjanski visszájára fordítja ezt a prózanyelvi konvenciót, s 
a valóság helyett közvetlenül a nyelvbe bonyolódik bele. A nyelvi maga
tartás lényegi megváltozása tűnik ki a tolakodó helyesírási, kiejtési nyelvi 
kalauzok eluralkodásában, avagy a néhai baráttal folytatott elképzelt be
szélgetések, a hallucinációs figurákkal vívott szócsaták esetében. Ebben 
a helyzetben az idegen szavak használata semmiféleképp sem bír valósze- 
rűsítő hatással. Crnjanski eljárása a nyelvi önreflexió eszköze, a nyelvre 
mutatás szándékának demonstrálása, az önálló életre kelő szavak előtér



be nyomulása, a nyelvek világának evidenciája. Ezt a szándékot nyomaté
kosba minduntalan az agyonmagyarázás gesztusa, amely a természetes
ség minden illúziójától megfosztja az ábrázolt világot.

„Mister Straw azt kiáltozta, hogy a legjobb lenne, ha Rjepnyin elmen
ne az ördögbe (így mondta: to hell), a többiek meg azt, hogy áruló gazem
ber (azt mondták: blackguard).”

Ez a nehézkesítő, önmagára nehezékeket rakó beszédmód egyre do- 
minánsabbá válik. A kétnyelvi/többnyelvi párhuzamosság idézetrendszere 
uszályokként vontatja maga után a nyelvek jelentésterhelt visszhangjait.

Az idegen nyelvi betét nemcsak szintaktikailag „terheli” a szöveget, 
hanem (az Örökös vándorlásban alkalmazott archaizálás effektusához ha
sonlóan) szemantikailag is árnyékolja a nem vagy részben ismert nyelvi 
elemek révén a befogadást. A nyelvi expresszivitás azonban sokszorosan 
kárpótolja ezeket az esetleges hiányokat, s az árny-fény játékával végül is 
fokozza a benyomás intenzitását.

Nem mellőzhető az idegen nyelvi betét szövegfolyamot széttördelő, 
megakasztó szerepe sem, minek következtében a fragmentum poétikai 
effektusával is számolni kell.

b/2. Vizuális dialógus

Külön implicit metanarratív vonulatot képez a regényben a vizuális 
jelek motívumhálózata. Ez az eljárás az artikulált, értékhangsúlyos nyelvi 
egységek beemelése helyett a látványszerűségek idézetével él. A nyelvi 
szint a látványt műalkotásként értelmezi, esszészerű interpretációs beté
teket képez ki.

A művészettörténeti tények regényfikciós világba emelése sokszor 
nemcsak azért hordozza a művészi önértelmezés jegyét, mert az egyik 
másodlagos jelrendszer értelmezőleg utal a másikra. A kiválasztott kép
zőművészeti alkotás olykor már önmagában az önreflexiós esztétikai 
megvalósulások közül való: az önarcképek magának a művészlétnek az 
ontológiáját faggatják. A művészet önmagával való szembesülési kénysze
rei így többszörös önutaltsággal tematizálódnak cselekményszinti mozza
natként a Rembrandt-sorozat, avagy később egy Breughel-kép interpre
tációjában.

A vizuális formák „idézetei” a regényben mind az esztétikai önértel
mezés gesztusainak kutatását jelentik. Ebbe a vonulatba tartoznak a ba
lett, a műkorcsolyázás, a fényképek, a plakátok és reklámok tematizálásai, 
és végső soron a térélmények is. Mindezek a látványszerűségük által szö
vegképzést gerjesztő mozzanatok a regény óriási dialógusába illeszkednek.

Ez az egyre egyetemesebb elidegenültséget sugárzó párbeszéd felveszi 
a kapcsolatot a várossal, amelyet ezáltal antropomorfizál. Házak, utcák, 
parkok, terek, majd múzeumok és képtárak válnak eltárgyiasodó kommu
nikációs partnerekké.



Könyvekből, újságokból kiragadott képek mint az egyre furcsább cím
zettel ellátott dialógus pólusai olykor még képi üzenetük tárgyaként is a 
beszéd- és közléskényszerre irányítják a figyelmet: a halak „mintha mon
dani akarnának neki valamit. Folyton az volt az érzése, hogy mondani 
akarnak neki valamit”.

b/3. A teátrális effektus

A vizuális jelidézetekhez közel áll a színházzal kapcsolatos gondolat
kör. A látványprodukciók szemantikai feltöltődésének egyik iránya a szín
padon töltött élet ripacs és véges jellegét hangsúlyozza. Láttuk, ez az 
implicit metanarratív vonulat sem hiányzik a nyitó fejezet kódsűrítményé
ből. A Shakespeare-parafrázis intonálja a későbbi utalások, közvetett 
idézetek, parafrázisok formai megoldásait is. Shakespeare, Molière, az 
Othello, a Szentivánéji álom , a színházi élmények mind a dialogikus tudat
ban folyó beszéd érvrendszerébe épülnek be.

A „regényünk hőse” elidegenítő fordulat visszatérő használata folytán 
a főhős konstans jelévé íródik egyfajta parodikus, ironikus elem. Ez a 
kifigurázó nézőpont nemcsak a narrátori megvilágítás sajátja, hanem ma
gáé a hősé is. Önérzékelése, önláttatása öntudatra vall. A fejlemények ha
tására teljesen megzavarodó Rjepnyin a bohóc viselkedésformáihoz közelít.

Az életnek mint megrendezett, hamis játéknak a látványa, a „vidéki 
színpadként” észlelt környezet, a bohózat, a színházi távcsőn át nézett 
világ, az „új felvonásnak” nevezett események az életszínpad kulisszái 
közé szorult személyiség fokozatos identitásvesztését tükrözik. Magának 
a többnyelvi effektusnak is része van abban a jelentéssugallatban, hogy az 
élet mint tragikomédia definiálódik a felgyülemlő tapasztalatok nyomán. 
Az idegen szavak mesterkélt ismétlései ugyanis produkciók: valami iden
tikusnak az eredeti, méltó környezetéből kiragadott, töredékes, elgyen
gült utánzatai.

Az élet -  csúf bohózat párhuzam érvényesítése a regény világszínpa
dán azáltal lesz groteszk paródiává, hogy a színpadi ripacsok sorába lép 
a hallucinatív hang is.

„Úgy végezte a dolgát, mint egy színész a színpadon.
Némán.”
A beszéd és a hallgatás, a kimondható és a kimondhatatlan közötti 

küzdelemben Rjepnyin számára a drámai hallgatás kerekedik felül. A 
teatralitás implicit metanarratív vonulata a halálmotívumig vezet. A sze
repjátszás, a műviség jegye pejoratív, degradáló értelemben telepszik rá 
a világ- és önértelmezésre. A hősnek úgy tűnik, mintha „ezt csak színház
ban játszotta, egy darabban látta önmagát. Hogyan? Szépen. Mintha va
laki más élte volna át mindezt”.



Az önmagát néző hős képzete explicit önreflexióként sarkítja az imp
licit eljárások folytonosan érvényesített jelentésirányait. Ezek az irányok 
pedig mind az erőszakos halál felé mutatnak.

b/4. Elbeszélői nézőpontok
A Crnjanski-regény mint sajátságosán hangzó anyagból építkező szö

veg a hangok összemosásától, a hangzavartól az irracionális hangokig jut 
el. Az emberi hangkibocsátás sokfélesége a nyelvek sokaságával párhuza
mosan tárul fel: a hang megjelenési formái a suttogás, a nevetés, a morgás, 
a súgás, a seppegés, a sikoltás, a sírás, az éneklés is. Sajátságos metanar- 
ratív kategóriát képeznek Rjepnyin hallucinációi, amelyek a főhős szaka
datlan, többszólamú monológját teljesítik ki. A kényszerképzetekben 
megkettőződött hang hatását és központi szerepét biztosítja az ide
gennyelvűség is:

„Vöt csudnij metamorfoz -  hallom, hogy kiáltja valaki.”
Az elmosódott alany (valaki) a beszéd, a kiáltás, a közléskényszer kín

zó mélységekből feltörő, általános érvényét nyomatékosítja. A „vissz
hangzó” szavak „zuhataga” járja át a hős agyát, idegen nyelvek, hangok 
„csapnak össze”, „mosódnak egybe”: apja a sírból, Szókratész, könyvek 
bölcsességei. Ez a szövődmény változó alanyokkal, de minduntalan kiúju
ló vitává fajul. A „néma vita” legtöbbször a főhős néhai barátjával, a 
gunyorosan kacagó Barlowal, majd Napóleonnal, a feleséggel, végül Jim 
és John groteszk hangjaival alakul ki. A néma, hangtalan dialógusok, 
avagy mormogás, dünnyögés által kísért párbeszédek egy egyre kilátásta- 
lanabbá váló tudathasadás tünetei.

Az első kötet utolsó fejezete -  a nyitó fejezethez hasonlóan -  a meta- 
narrációs mozzanatok gócpontja.

Az elbeszélő hangja a mélyből tör fel, s a meghatározatlan alanyra 
irányítja a figyelmet.

A mormogás dimenziói mérhetetlenné tágulnak, jelentése univerzá
lissá. Az irracionális, pergő párbeszéd a személyiség felbomlását groteszk 
paródiába vonja:

„Megmagyarázta, hogy itt, Londonban, az emigrációban, állandóan 
harcban áll egymással a két lénye, akiket ő, tréfából, Jimnek és Johnnak 
szokott nevezni magában. Jim folyton azt harsogja a fülébe, hogy nyomo
rult koldus idegen országban, és az út menti árokban fogja végezni. Hogy 
az ember csak a saját hazájában lehet boldog... John viszont azt üvölti a 
másik fülébe, hogy egyáltalán nem kell szégyenkeznie amiatt, hogy orosz 
emigráns... Jim egyre azt sipítja a fülébe, hogy szégyellnie kell magát, 
mert az ő gyerekeik idegent fognak szolgálni. Még a nevüket is megvál
toztatják. Franciákká, amerikaiakká, angolokká, németekké, olaszokká, 
félvérekké válnak. Úgy adják-veszik őket, mint régen a rabszolgákat. Trá
gyául szolgálnak, szétszórják őket a terméketlen területeken. Kinek van 
hát igaza: Jimnek vagy Johnnak?”



A befelé való fülelés parodikus kiélezése (a kényszerképzet hangjai
nak emberi nevekkel való felruházása) a hallgatózásnak immár azt a 
stádiumát tükrözi, amikor már nem a narrátor viseli a szövegképzéshez 
nélkülözhetetlen fiktív fület, hanem maga a főhős. A külvilágból és a 
pszichikum belső tájairól érkező impulzusok közül is a hangok a legszug- 
gesztívebbek.

A regényfolyam vége felé közeledve az eddig kiemelt metanarrációs 
eljárások egyre nagyobb gyakorisággal hálózzák be a szöveget. A megfo
galmazás egyre sarkítottabb, explicitebb lesz. A dünnyögés, a suttogás 
minden formája fokozódik.

A fordulópontot, kifejletét sürgető metanarratív eljárások közül a 
megszemélyesített hallucinatív hangok dialógusa bizonyul leghatásosabb
nak. A megszólalások elmosódott alanyiságára, elvonatkoztatott, egyete
mes jellegére van szükség ahhoz, hogy Rjepnyin minden oldalról körül
zártnak érezze magát. Az önnön suttogását kihallgató főhős, a felkeresett 
fülorvos tanácsai, a viaszdugó, Odüsszeusz felemlítése a kirajzolódó gro
teszk paródiában a tragikus bohóc figuráját is felvillantja Rjepnyin lényében.

A fülorvos története a jelen elemzés szempontjából kulcsfontosságú. 
A hangokhoz kötődő metanarráció ezúttal a felszíni cselekményrétegbe 
emelkedik fel. A parodisztikus tematizálás által a megszemélyesített hal- 
lucinációs hangok szereplőkké lépnek elő. A képzelet kísértethangjai be
népesítik, uralják, terrorizálják a szövegteret. Az önnön suttogását kihall
gató hős végtelen, néma dialógusa egyre inkább valószerűvé teszi azt, ami 
túlvilági.

A fiktív vita felgyorsítja a párbeszédet, egymás után peregnek a hang
váltások. Az idéző félmondatok variálják a megszólalás alanyát: „hallotta 
a fülében Barlov suttogását”; „hallotta a megboldogult Barlov nevető 
hangját”; „harsogta a kép”; „visszhangzott a kongó hang a fejében”; „mor
mogta magában ez az orosz”; „kiáltotta a fejében, ki tudja, hányadszor, 
Barlov”; „mormogta Rjepnyin”; „hallotta most John nevetését”; „neve
tett közbe Jim is”; „suttogta valami Rjepnyinben”; „kiáltotta megint Bar
lov, nevetve”; „mormogta a fülébe egy másik világból a halott Barlov”.

Ebben az Aurora című fejezetben a metanarrációs vonulat eléri csúcs
pontját, s nagyban előkészíti a végkifejletet.

Az utolsó fejezetek tényleges és fiktív párbeszédeiben a vita mintha 
elcsitulna, összefoglaló jellegű, erőtlen ismétlésekre kerül sor. A szokásos 
függő idézésformák között azonban végül egy minden hangot szintetizáló 
értelmezés jelenik meg: „mormogta Barlov, vagy John, vagy Jim a fülé
ben”. A főhős agyában folyó szüntelen szóváltás témája is egyneműsödik: 
a halál kérdését explikálja.

b/5. Intertextualitás
A nyitó fejezet ars poeticájából a szövegek közötti jelölt és jelöletlen 

kapcsolatok aktualizálása sem hiányzik. Az idézetek legfrekvensebb meg



jelenési formáival már foglalkoztunk. A teljesség szempontjából azonban 
nem érdektelen az a katalógus sem, amely a Crnjanski-regényben expli
cite szereplő nevekből, címekből állítható össze. Ez a következő:

Quintilianus, Dickens, Kirké, Shakespeare, Molière, Nyekraszov, 
Dosztojevszkij, Puskin, Szentivánéji álom, Tblsztoj, Verlaine, Othello, 
Szókratész, Rembrandt, Breughel, Byron, Swift, Blake, Goya, Manet, Na
póleon, de Sade, Lermontov, Achilles, Seneca, Odüsszeusz.

E nem túl hosszú lista szerepe azáltal válik jelentős szövegszervező 
erővé, hogy a nevek, utalások többszörösen visszatérnek.

b/6. Nyelvi érzékenység

A regény tetemes részét képezik olyan eszmefuttatások, amelyek a 
nyelvek grammatikai, stilisztikai sajátosságaival, eltéréseivel, furcsaságai
val foglalkoznak. A kifinomult nyelvérzék nemcsak a nyelvek halk, züm
mögő, lágy, susogó, avagy dallamos jellegére hívja fel a figyelmet, hanem 
cselekményszinti mozzanattá emeli a nyelvsajátosságok problémáját:

„És nagyokat nevet egy-egy szón, amelyet, mondja, képtelen volna 
kiejteni, még ha öt fontot nyerne is vele. »Uvlekasztja. Predupregyity. 
Oszmotritelnoszty.« Többször is elismételte azokat a szavakat, amelyek 
már egészen hajmeresztőek voltak a számára: »rtut, rzsavscsina«. Sőt va
lóságos kis tudományos eszmecsere kerekedett abból a kérdéséből, hogy 
az r mássalhangzó miként állhat magánhangzóként is. Az őrnagy váltig 
erősítette, hogy ez csak a régi Egyiptomban fordult elő, hogy például az 
az orosz szó, hogy »szmerty«, bizonyára óegyiptomi eredetű... Viszont, ez 
a rövid kis szó, hogy »szmerty«, amelyet azelőtt észre sem vett, most, ez 
után a vita után, egyszerre szép és kedves lett a számára. Szmerty? Milyen 
szépen hangzik, ha kimondják!”

A nyelvtani kalauzolásoknál is érdekesebb nyersanyagot képeznek a 
regényben a nevek listái, melyeket a hős szenvedélyesen gyűjt. A névka
talógusok terjedelmüknél fogva is a térbeli kalandozás izgalmát jelentik, 
de különleges hangzásanyagként még fontosabbak, mert koncentrálják a 
nyelvi érzékenység számára becses hangminőségeket. A névismereti ér
deklődés egy egész bekezdést tölt ki a női nevek „testével”.

Crnjanski számára a személynevek, akárcsak a helynevek, mitikus tö
ménységű rejtjelek: hangzás és jelentés különleges tömörségét fedezi fel 
bennük. A név hatalmát felismerő tudományos kutatások az onomasztika 
nyelvtudományi kereteit messze meghaladva a jelenség filozófiai, lélekta
ni, filológiai, kulturális antropológiai és irodalomtudományi vetületeivel 
vetnek számot. A többnyelvi kontextust és a fülelés poétikáját kialakító 
London regényében a névszótárok egy olyan alkotói nyelvszemlélet tüne
tei, minek szellemében a név az idegen nyelvi betétekhez hasonlóan mik
rovilágként működik egy nagyobb rendszerben.



4. VERBUM DUPLEX

A többnyelvűség szóvisszhangjai, a nyelvek összevető vizsgálata, ki- 
sebb-nagyobb nyelvi egységek párhuzamos megjelenése, ez a különleges 
duplázó technika lazítja föl és teszi komplexszé a London regényének ha
gyományos mondattanát. Míg a Vándorlások II. szintaxisa regényarabesz- 
ket hoz létre (vö. Miloáevié, 1970. 248.), az emigrációban íródó próza azt 
a vonulatot fejleszti tovább, amely korábban az archaikus beszédárnyalás
ban merült ki.

A dialogikus tudatban a regény mint hangzó anyag nem egy, hanem 
több nyelven szólal meg. Az előző művek zárt referenciális jellegét felad
va az író elérkezik az implicit és explicit metanarráció kiérlelt formáihoz. 
A címtől kezdve az első fejezet poétikai programbeszédén át a megvaló
sításig következetesen érvényesíti ezt a koncepciót. A poétika elbeszélé
sének igénye ebben az írói világképben az első fejezeten kívül nem ölt 
direkt formákat. A nyílt poétikai diszkurzusnak nincs helye Rjepnyin tör
ténetének kibontásában. A regény poétikája a hangok-fülelés cselek
ményszinti relációja által kódolt.

A narrátorhoz kapcsolódó merev kitételek (a valóságillúziót romboló 
„regényünk hőse” kifejezés) képezik az explicit önreflexió tartóoszlopait.

A narrátor beavatkozásai is a fülelés poétikájába illeszkednek, s a mű 
implicit önreflexiója is ebből fakad. A London regénye egy szakadatlan 
mormogás terméke, hangok zuhataga, suttogó hangok kórusa abban a 
végtelen, néma dialógusban, fiktív vitában, amelyben a megszólalás ala
nya sokszor elmosódik. Az alapanyagára: a hangra elennyire rámutató mű 
eleve „kitakarja” konstruált jellegét. A többnyelvi párhuzamosítási effek
tus tovább fokozza ennek a hangnak a rezonanciáját. Az egymásból ki- 
bomló hangok egymás leképzései. Ezek a több nyelven ismétlődő hangok 
és visszhangok hálózzák be a regény medrét, s szítják a végsőkig öntudatát.

A párhuzamok és ismétlődések szabályos formáit Crnjanski az Örökös 
vándorlás első kötetében mutatta fel „a gyűrűs kompozíció csodálatosan 
szép példáján”. (Petkovié, 1985. 12.)

Az ismétlődések legnagyobb koncentrációja általában a regény elején 
és végén jelentkezik, az egész szövegtestet szemlélve pedig a motívumok 
a szegmentumok mind nagyobb és nagyobb bekeretezésére szolgálnak. A 
jelképhez kötődő ismétlődések burkolt asszociációs formák. A London 
regényében nem elhanyagolható az a cselekményszinti tényező, hogy a 
történet egy házba való bekopogtatással indul, s egy lakás végleges elha
gyásával zárul. Ebben a lappangó, mitikus jelképben a szöveg világába 
való belépés és a belőle való kilépés aktusa is tükröződik.

Az ismétlődések művön belüli legterjedelmesebb hálóját az idegen 
nyelvű megnyilatkozások egész szövegteret befedő, következetes alkalma
zása s ezeken belül a tartalmilag is összecsengő, avagy azonos mozzanatok 
sora hozza létre. Az idegen nyelvű motívumok a szöveg csomópontjai. Az



öngyilkosság gondolatát érlelő regényben a „szmerty” vonzáskörébe tere
lődik minden, ami az utolsó fejezetek jobbára késleltető szerepű dialógu
saiban elhangzik.

Az idegen anyag hangzásilag és tipográfiailag is elüt, ezért világítótest
ként sugározza be a kisebb és nagyobb szemantikai köröket, hosszabb 
ideig megőrződik az emlékezetben.

A London regényében az idegen szavak ismétlődő jelenléte gerjeszt 
egyfajta ritmust, amely szabálytalanul, de átjárja az egész zilált szövegte
ret. Az adott nyelvrendszerből való kilépés, a verbum duplex a nyelvi 
anyag és eszköztár tágas térségeit nyitja meg, s ezeknek a nyelvi határok
nak az átjárhatósága a zárt világok közötti érintkezés élményét nyújtja. 
Az átbillenés a másik nyelvbe átbillenés egy másik világba. A regény leg
több hőse több világ birtokosa, és tetszés szerint választ, ingázik közöttük. 
Maga a választás is olyan gesztus, amely szemantikailag súlyt ad a válasz
tott nyelven kimondott szónak. A többnyelvűség ugyanakkor az egyete
mes emberi érvényét vetíti rá a hősökre: világpolgárokként tág horizont 
áll rendelkezésükre. Crnjanski bolyongásainak belső dimenziói (vö. Po
povié Radovié, 1993. 132.) ezek.

Mindeme bolyongások a nyelviség által mutatkoznak meg, a különle
ges nyelvi kiképzés kerül előtérbe, amiben a metanarráció tünetei ismer
hetők fel. A soknyelvűség az összemberi történelemben és kultúrában, de 
főleg nyelvben gondolkodó regénykoncepciót hivatott megvalósítani.

Rjepnyin nemcsak származását illetően arisztokrata, hanem intellek
tuális értelemben is. A „szrednyij klassz” megalkuvásait, minden maga
sabb rendű elhivatottság nélküli életvitelét hevesen elutasítja. A kultúra, 
a nyelvek gazdag és disztingvált világának fényében az emberi nem ne
mességének elismerését várná el a történelmi sorslehetőségektől. Szemé
lyiségének emelkedettsége és elvárásainak magas foka képessé teszi őt 
arra, hogy pályájának tapasztalatai az emberiség vonatkozásában is mérv
adók lehessenek. A regény és a hősök többnyelvűsége ennek az univerza
litásnak a függvénye.

Ebben a kontextusban azonban az anyanyelven kimondott szavaknak 
is megvan a sajátos aurájuk. Ezek mindig a legmegrendítőbb mélységeket 
forgatják fel, nosztalgiával átitatott identitásvágyat hordoznak. Meggyő
zőek azok az értelmezések, amelyek szerint Crnjanski számára az anya
nyelv úgymond térré változott. „A londoni emigráció huszonöt éve alatt 
Crnjanski számára az anyanyelv, amelyen a műveit továbbra is írta, szü
lőföldje belső hangjává változott.” (P. Radovié, uo.) Ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy ez a belső hang más nyelvek szólamaival együtt teremti 
meg a maga kánonát. Nem babiloni zűrzavar ez, hanem egy sokféleség 
birtoklásának képessége. Ugyanakkor ennek az univerzumnak a kérdőre 
vonása is.

Az idegen nyelvű betétek jelentősége a mitologémákká duzzadó hely
nevek szerepéhez hasonló, amelyekből kibontható a történet rejtőzködő



lényege. Ezek a kiemelt és más nyelvű kontextusba ágyazott szavak is 
mitikus erővel sugározzák be a szöveget.

A Crnjanski tértapasztalásával kapcsolatos felismeréseket hasznosítva 
az író nyelvi szenzációkkal zsúfolt bolyongásáról, egyfajta álomnyelvtan
ról beszélhetünk, amely a London regényének architektonikáját meghatá
rozta. Crnjanski szerb, angol, orosz, francia, olasz nyelválmodása, a más 
nyelvű visszhanggal ellátott szavak poétikája a hang és a csend egymást 
tükröző univerzumában, ebben a „néma kiáltásban” teljesedik ki.

A regény mint fülelés egyre inkább egy túlvilági dialógus hangtalan 
zajlásait figyeli, egyre inkább önnön óriási testére tapasztja kozmikus fülét.



AZ ÖNFALÓ SZÖVEG

Danilo KiS: Fövenyóra 
(1972)

Az irodalmi folyamatokban egyre felismerhetőbb alakulástörténeti 
tényként mutatkozik meg a világszerűség és a szövegszerűség mint ellen
tétpár -  akár egyszerű, akár paradoxális értelemben. A világszerűség el- 
homályosodásával egyidejűleg rajzolódik ki az irodalom szövegszerűsége 
mint a hátramaradó bizonyosságok egyike.

A század eleji avantgárd radikális kísérleteinek dinamikus zűrzavarából 
egybehangzó és egybemosódó tapasztalatként őrződik meg a felforgató 
anyagkezelés lehetősége, nem mint önkénynek, hanem az érvénytelene
dett világ mibenlétének és a világhoz való egyre bonyolultabb hozzáfér- 
kőzésnek az emléke. A világ után az irodalom megkérdőjelezi önnönma- 
gát, a tagadásból nem hagyja ki saját létét sem. Ez az abszolút tagadás 
még látványos anti-irodalomként fogja fel önmagát (vö. Jerkov, 1991.14.), 
szétmarcangolja a hagyományt, a nyelvrendszert, a formakultúrát. Sartre 
szerint 1918-ig azért írtak, hogy elfogyasszák a világot, 1918 után pedig 
azért, hogy elfogyasszák az irodalmat. Az önfogyasztó, önemésztő iroda
lom teljesen hátat fordít a valóság benyomását keltő, ún. szimulatív jel
használatnak. A világot csak úgy engedi beszüremleni a különlegesen ki
képzett verbális masszák résein, amennyire azt az eleve széttördelt való
ságvonatkozások indokolttá teszik.

Az irodalmat fölfaló irodalom az önfeltöltés folyamán kifejleszti azt a 
szervét, amellyel önmagát szemmel tarthatja. Ilyen érzékszervként műkö
dik kezdetben a narrátor hangja, alakja.

A műfaj egyik központi problémájával, az elbeszélő szerkezettel fog
lalkozó szakirodalomnak a kezdetektől kell indulnia, hogy az alakulástör
ténet főbb vonalai kirajzolódhassonak. Az antik regény mint mitikus ős
egység nem tesz különbséget elbeszélő, elbeszélés és befogadó között. Az 
elbeszélés alanya (narrátor) és tárgya (elbeszélés) az őskáosz gomolygó 
anyagában még egy és ugyanaz. A differenciálódás során ebből a közvet
len, elsődleges egységből bontakozó elbeszélői kompetenciák aktív és 
passzív pólusokat hoznak létre. A megszólaló hang immár nem az önnön 
imáját mondó „én”, s nem igazolja a mitikus abszolútum, a közönséggel 
való feltétlen együvé tartozás. A hang a szöveg által körülhatárolt elbe
szélőé, aki a beszédjellegtől függ, s erről a jellegről nyilatkoznia is kell,



hogy a megbomlott érdekeltségi szálakat valamiképpen rekonstruálja, he
lyettesítse. A mitikus elbeszélés a saját közegében magától értetődő köz
szükségleti cikk, az antik harmónia megszűntével azonban „elidegenedik” 
egymástól a narráció három alaptényezője: az elbeszélő, az elbeszélés és 
a befogadó. Problematizálódik a köztük kirajzolódó viszonyhálózat, kér
désessé válik egymáshoz való közük. Az elbeszélőre hárul a feladat: külön 
erőfeszítéssel olyannyira megnövelni az elbeszélés jelentőségét, hogy a 
mitikus, vagyis magától értetődő érdekeltség helyébe lépő fikciós történet 
kíváncsivá tegye, aktivizálja a passzív státusba süllyedt befogadót.

Az elbeszélői önigazolás és önértelmezés ingere ettől a pillanattól 
kezdve két kitapintható szólamot hoz létre a narrációban: magának az 
elbeszélésnek a szólamát és az elbeszélésről szóló elbeszélés szólamát.

Az utóbbi, vagyis a metanarráció igazolja a megszólalást, bizonyítja a 
történet valóságosságát, vonja be a paródia fölényét, s benne csapódik le 
a mindentudó elbeszélő „omnipotens” pozíciójának önreflexiója. A tör
ténet az elbeszélő révén alakul át nyelvvé, beszéddé, szóbeli jelrendszerré.

Az elbeszélő-elbeszélés-befogadó közötti hídként és rituálépótlóként 
működő metanarráció, amely az elbeszélői kommentárokban ölt formát, 
az első lépést képezi az önmagát fogyasztó irodalom felé vezető úton.

A szövegszerűen megjelenő narrációs öntudat az explicit metanyelv 
formaváltozatait hozza létre. A prózai önreflexió ebben az esetben 
könnyen kiemelhető, parabázist képez, és teret nyit a regényben megje
lenő iróniának, ami a műfaj alapvető meghatározó jegye a kezdetektől 
fogva. Az irónia éppen a metanarratív kitételekben bontakozik ki, szer
vesen egybenőve a regény öntudatának és magának a műfajnak a fogal
mával. Az explicit metanyelv főként a narrátor beszédéhez nő hozzá.

Hogy a jelenkori regény elbeszélő szerkezeteinek értelmezésirányai 
mégis az elbeszélő csaknem totális haláláról tudósítanak (Kayser, 1979. 
262.), annak mögöttese az a tény, hogy az „elbeszélő lényének okvetlenül 
hasonulnia kell az elbeszélthez”. Abban a létközegben, amelyben egyál
talán nem lehetséges a teljesség, a lényegnek és az értéknek semmilyen 
formája sem képes konstituálódni. A világ átláthatatlansága és megkér- 
dőjelezettsége maga után vonja a narrátor alakjának teljes elbizonytala
nodását is. A regény megformáltságának sarkpontja az elbeszélő, ezért 
kialakításának minden mozzanata jelentéstelített. A narrátor figurájának 
regényből való kivonása azonban nem lehet abszolút, mert Kayser szerint 
ezzel a műfaj lényege, a mű szelleme foszlana szét. A hagyományos regény 
mindentudó elbeszélője és a fiktív alakként konkretizált elbeszélő elavu
lásával, a narrátor elszemélytelenedésével, visszavonulásával a saját ma
gát mondó regény mögött mégis ott lappang a mű/narrátor szelleme.

Amennyiben a jelenlétét eláruló/hangsúlyozó elbeszélő már önmagá
ban a mű öntudatát jelenti, akkor a narrátor halála a metanarráció leépü
lését vonja maga után. E gondolatmenetet azonban lényegesen korrigálja 
egy nélkülözhetetlen megkülönböztetés. Eszerint az explicit önreflexiós



beszéden túl az implicit metanarráció jelenségei is körülhatárolhatók. 
Ezek nem szövegszerű tünetek, hanem a felfokozott formatudat kisugár
zásának konstrukcióba rejtett jelzései.

Az önmagát fölfaló irodalom ugyanazon cél érdekében két látszólag 
ellentétes módszerrel élhet: vagy olyannyira leépíti a nyelvet, hogy a szü
netig, a csöndig, az elhallgatásig jut el, vagy a végtelenségig bonyolítja azt. 
A nyelvrombolás a beszélt nyelv szövegbe emelése révén ér el destrukciót, 
a túlbonyolítás a játék formáit kutatja. Ezek a nyelvmegújító törekvések, 
akár a leépítés, akár a túlbonyolítás felől érkeznek, minden esetben hasz
nálaton kívülre helyezik a célelvű történetmondás metonimikus szerke
zetét, és helyette a metaforában lelik meg a szöveg szervező erejét. (Vö. 
Szegedy-M., 1993. 21.) A nyelvrombolás és nyelvbonyolítás egyaránt az 
implicit metanarráció eszköztárába tartoznak.

Az elbeszélő szempontjából vizsgálva azonban ezek a megkülönböz
tetések nem mérvadóak. Mindkét nyelvformáláshoz társíthatók a narrá
tor személyességét és elszemélytelenedését hangsúlyozó elbeszélő szerke
zetek is. A naturalizmusba torkolló hagyományos regénymodell kimossa 
a szövegből a megformáltság tüneteit, függetleníti az ábrázolást a narrá- 
tori tudatműködés jeleitől. Ebben hasonlít az eposzi naivitáshoz, amely 
a konstruáltság elkerülhetetlenségét még el tudta takarni. A reflektáló 
tudattól érintetlen valóságdarab mint műalkotás az önreflexiós művészeti 
tendenciák ellenmodellje. Az epikai tárgyiasság olyan illúziós technikák 
kidolgozása révén fokozható fel, amelyből az elbeszélő nyomai eltűnnek, 
a nyelv pedig az empirikus szituációból emelkedik ki, látszólag minden 
megmunkáltság nélkül.

A naturalizmus tapasztalatai után a narráció mellett ismét megjelenő 
metanarráció már nem mutatkozhat olyan relációkon, amelyek a XIX. 
századi regényben voltak bejárhatók. Az illúziós technikákkal együtt járó 
evidenciák helyén keletkező űr függvénye lesz a narrátor alakja is. Az 
elbeszélő szerkezet kialakítását sémák hiányában a folyamatban lévő al
kotás és az állandó befejezetlenség határozza meg.

A regény mindeddig narrátorhoz kötődő explicit metanarrációja ek
kor önállósulhat, más szövegkonstituáló elemekhez csatlakozhat. Minde- 
nekfölött pedig az implicit metanarráció nyer újabbnál újabb formákat.

A modern szerb regény történeti-poétikai alakulásrajza (vö. Jerkov
i. m.) az elbeszélő pozíciójával szoros összefüggésben mutatja ki a médi
um felújításának változatait. Megjelenik az anonim elbeszélői tudat, a 
regény mögötti személytelen szenzibilitás, a műfajok egybeolvasztása és 
transzformációja, a kollázs, a mixed-media, a diszparát eredetű anyagok 
keveredése, a formai változatok (szótár, krónika, jegyzet, anekdota, leltár, 
párbeszéd, monológforma), a formák és eljárások extenzív gyűjtése, a ta
lált kézirat poétikája, a szövegelrendező, a közreadó új figurája mint az 
elbeszélő fölé rendelt poétikai reflektor.

A szövegszerű, explicit metanarráció az ábrázolt, fikciós világból ki
húzódó narrátorral egyetemben veszik ki. A reflexió/önreflexió új megje



lenési tere maga a cselekmény lesz, a kommentár elkeveredik a fikciós 
világ elemeivel, mivel az ábrázolás nyersanyaga is döntően megváltozik. 
Az elbeszélés iránya egyre inkább már leképzett, művészileg már kódolt 
jelrendszereket vesz célba, irodalmilag formál újra már megformált fikci
ós világokat. Az írás problémái a fiktív világban explikálódnak, az írás 
folyamata az elbeszélés része lesz, az íráshelyzet képezi az eseményes szin
tet. Az önreflexiós diszkurzus nem reked kívülre, nem utólagosan csatolt. 
Az elbeszélő azt az alapvető feladatát, hogy rekonstruálja az alkotói tet
tet, nem különálló kommentárháló által oldja meg, hanem sokkal bonyo
lultabban. Az elbeszélői öntudat a fiktív világalkotásba szervesül. Ezeknek 
az eljárásoknak a felfedezése és kimunkálása avatja a narrátort kutatóvá.

A posztmodern kísérletek jelei a szerb prózairodalomban 1965-től kö
vethetők nyomon Danilo KiS, Borislav Pekié és Mirko Kováé műveiben.

Kiá regényeinek metanarratív koncepciója a Gide-féle „szemünk előtt 
keletkező” szöveg mintájától indul a Manzárdban.

A cselekményszinten explikálódó poétika eluralkodása azt is bizonyít
ja, hogy a hagyományos fikcionalitás kiépítése még ironikus destrukciók 
árán sem lehetséges többé. A műfaj ezzel önnön fundamentumát, az el- 
beszélés/elbeszélhetőség logikai alapjait, a hihetőség forrásait vonja két
ségbe. A kétségbevonás folyamata maga a mű poetológiai parabázisa, s 
mint ilyen válik cselekményszinti mozzanattá. A regény a regényben el
képzelés nem különálló szólamok által kivájt kettős mederként valósul 
meg, hanem az „irodalmi sorsok” válnak az ábrázolás tárgyává. Élet és 
művészet közötti viszonylatok kikutatásában a kiindulópontok felcseré
lődhetnek, de a sorsok poétikai természete állandó elem.

Az élet mint műalkotás, az élet mint írás eszméje a metanarráció 
szempontjából azt a kikristályosodási pillanatot jelenti, amikor a mű ön
tudata a fikciós világ új térségeit teremti meg.

1. HOMOK: A METANARRATÍV DISZPERZIÓ 
KIMUNKÁLÁSA

A Fövenyóra az egymástól viszonylag független, finoman eloszlatott 
részecskékből álló, diszperz rendszer jegyében születik. A tagoltság nem
csak a keret és a négy szólam fejezetekre osztottságában nyilvánul meg, 
hanem a számozással ellátott még kisebb szegmentumok, töredékek so
rában is, amely -  a prológust és az epilógust is belefoglalva a szövegszem
csék pergetésébe -  67 egységet különböztet meg.

A diszperz rendszer e számozott mozaikon belül is szóródóképes, hisz 
ennél még kisebb alkotóegységekre bomlik (pl. a kérdés-felelet apró lé
pései vagy a pedáns lajstromozás pontjai).

A diszperzivitás elvét teljesíti ki Danilo KiS poétikájának sarkköve, 
egy sajátos intertextualitás is. Az a négy beszédmód, amely fejezetenként 
váltakozik, tényleges, avagy fiktív dokumentumok képzetét kelti. A szó



lamok címei is a források leírt formájára utalnak: útirajzok, feljegyzések, 
vizsgálati eljárás és tanúkihallgatás (jegyzőkönyvei). A világ szövegeken 
át való láttatása, a világ „megszövegesítése” az intertextualitás és a pszeu- 
dointertextualitás problémakörébe tartozik.

A négyféle szólam fonadékából kialakított szövegtest az elbeszélői tu
datműködés teljes kitörlésére törekszik. Az elbeszélő kayseri halála ját
szódik le, miközben az olvasó magára marad a négy, stilisztikailag zárt 
beszédvonulattal. A naturalista eszmény átörökítése, miszerint a műnek 
a valóság darabjaként a megformáltság és kitaláltság minden árulkodó 
jelét el kell tüntetnie, elsősorban az elbeszélőre vonatkozik. Az elbeszélő 
sem kívülállóként, sem hősként nem adhat életjelet magáról. A natura
lizmus még csupán a narrátor hagyományos szerepkörét (történethitele
sítő, alkotói tettet rekonstruáló és az üzenet-üzenetfelvevő közötti köz
vetítő funkciót) vetette el. A Fövenyóra szerzője azonban már az elbeszélő 
modern-posztmodern tapasztalatait is maga mögött tudja. Ezeket a lehe
tőségeket sem ragadja meg: nem emeli cselekményszinti mozzanattá az 
(általában a narrátorhoz tapadó) poétikai reflexiókat, nem kutat irodalmi 
sorsok után, a narrátor helyett nem alkalmazza a közreadó figuráját, nem 
él a talált kézirat poétikájával.

Az elbeszélő megnyilatkozásformáinak teljes visszanyesésével a 
Fövenyóra az explicit metanarráció útjait is elmetszi.

2. A REGÉNY KERETEZÉSE

Az implicit metanarráció szerkezetbe rejtett igénye azonban már az 
indító és záró fejezet által létrehozott keretben tetten érhető. A keretes 
elbeszélési forma mint a szóbeli elbeszélés maradványa az elbeszélő mű
fajok eredendő szituációja, a hitelesség illúziójának megteremtője, a me
se átadásának megtestesült aktusa, a történet és a hallgatóság közötti híd 
narrátor általi kiépítése; más szóval, a keretes elbeszélés valójában elbe
szélés az elbeszélésről, önreflexió.

A Fövenyóra élén álló Prológus és az utolsó fejezet {Levél, avagy tar
talom) elüt a címekkel és római számokkal jelölt szólamok ismétlődő 
fonadékától, s mintegy körülzárja azt, kezdő- és végpontot képez a szö
vegben. A keretjelleget biztosítja a kontextusbéli elhelyezkedés és az egy
szeri megjelenés is, míg a többi szólam e kereten belül ismétlődő-vissza
térő hullámzással képezi ki a regény „belső” tartományát.

A keret: a homokóra, amelyben a le-föl forgatott tartályokból a szűk 
garaton átperegnek az ismétlődő címekkel ellátott belső fejezetek. A re
gény négy szólama néhányszor megforgatja ezt a keretet/homokórát, hogy 
feltöltse a minduntalan kiújuló űrt, hogy átrendezze a szemantikai kong
ruencián nyugvó szövegzsánerek egymás közötti viszonyát, hogy a tükör 
előtti, megvilágított térből fényt juttasson a tükör mögötti holtszögbe is. 
A forgatás egyúttal a kezdet és vég körbe záruló abszurdumának jele.



A keret két szövegegysége nem sokban hasonlít egymásra, a köztük 
lévő érintkezési pontok rejtettek, s magának a keretjellegnek a felismer
hetősége is bonyolított. Egyik sem emlékeztet a prológusok és epilógusok 
metanarrációs gyűjtőmedencéire. Az explicit metanarrációval, az „eljárás 
lemeztelenítésével” (Sklovszkij) ellentétben az eljárás álcázása játszódik le.

Az elbeszélő és az önreflexió szövegből való kilúgozásával a választott 
eljárás, vagyis a (poétikai öntudat hordozására szolgáló) keretezés vajon 
hogyan tudja áthidalni ezt a paradoxont, hogyan tud mégis visszautalni 
magára a műre?

A Prológusnak és a Levél, avagy tartalom című záradéknak implicit 
metanarrációs érintkezési pontjai vannak.

A regény első két szava („árnyékok reszketése”) meghatározó erejű. 
A nyitány egésze a látvány felől indítja a művet, a vizuális élmények ar
cheológiájából merít. Az árnyék nélkülözi a pontos körvonalat; a reszkető 
árnyék még azt is elmossa, ami esetleg nyugvó állapotban kivehető lenne.

Az állítmány nélküli, hiányos első mondat a tárgyakat tolja előtérbe, 
a magukban és maguknak való dolgokat, melyek között nincs élőlényhez 
köthető akarat és mozgás. A mozgás csupán a tárgyak megvilágításával 
létrejövő árnyjáték, kivetülés, vetítés, leképződés.

Az első oldal térélményeket kifejező fogalmai a „sötétség”, a „vibrá
lás”, a „tágulás-zsugorodás”, az „elmozdulás”, az „egyensúly”, a „térfogat” 
kifejezések köré gyűlnek.

A leírás mértani, de valamiféle elementáris katasztrófa sejtelmeként 
továbbítja a még mindig ember nélküli „zajlást”: „Ekképpen a vízszintes 
és függőleges síkok több pontban is metszik egymást, igaz, teljesen értel
metlenül és összevissza, mégis egy magasabb rend törvénye szerint, és 
fenntartva az erők egyensúlyát, amely nem engedi, hogy a falak megindul
janak, a mennyezet lebillenjen, vagy -  mi több -  egészen leereszkedjen, 
lesüllyedjen.”

Az ábrázolás nem árul el személyes megfigyelésre utaló jelet. A tárgyi 
világ kibontakozóban van, de elbeszélő, ill. hős nélkül. Erre utalnak az 
általános, személyhez nem kötődő igei formák: „nem lehet róla bizton
sággal megállapítani”, „a szem csak lassan szokja meg”, „a tekintet a lám
pára irányul”, „a szem... nem lát semmit”, „a szem csak magát a fényt 
látja”, „a szem csak akkor fedezi fel”, „úgy tetszik”, „a szem lassan rájön 
a csalásra” stb. A vizuális, személytelen benyomásokhoz csatlakozik, azo
kat duplázza meg a „vak tükörlap”, a „vak tükör”, a „kerek tükörben” 
tükröződő fényjáték, a lángocska „ikertestvére”.

A fejtegetés a látszatot negatívként, űrként definiálja. A két egymás 
felé forduló arccal, két azonos profillal a tükör fogalma is negatívba vált: 
az arcok mintha nem létező tükörben látszanának. A dolgok, tovább úsz
ván ebben a láttatásban, eljutnak a „kettős tükörig”, hogy valóságosakká 
váljanak. Mégpedig ne úgy, hogy létezzen az egyik dolog és annak tükör
képe, visszfénye, hanem mindkettő szimmetrikus és valóságos legyen.



„Azért tehát, hogy mindkét arc egyenértékű, platóni őselv legyen, ne 
csak az egyik, mert különben emez szükségszerűen imitáció, a tükörkép 
tükörképe, árnyék lenne csupán; következésképpen a két arc, hosszabb 
megfigyelés után, egyformán közeledik egymáshoz, úgy, mint amelyek 
egyesülni kívánnak, s bizonyságot tenni arról, hogy önmagukkal azonosak.”

Az árnyéktól, a szemen, a tükrön, a visszfényen, a tükörképen át a 
gondolat eljut egy explicit poétikai fogalomig, a latinul leírt „imitatió”-ig. 
A személytelen láttatás kiélezi az eszmefuttatás reflexivitását, még ha az 
nem is fordul át közvetlen önreflexióba.

A vizualitást a két egymásnak forduló arc képének szövegbe ékelése, 
„a szimmetrikus en face alakzat” grafikai melléklete pecsételi meg. Ez a 
kép azonban szemantikailag többszörösen terhelt, és pontosan tükrözi a 
leírás látszat-valóság közötti ingázását: a kép fekete felületei két egymást 
néző profilt mutatnak, a fehér (negatív) rajzolat viszont vázának és ho
mokórának egyaránt vélhető. A „fövenyóra” kifejezés megjelenése a re
gényt záró levélben megismétlődik; ez az explicit metanyelvi mozzanat a 
keret két pólusát is megszilárdítja, de az egymás közti viszonyon túl a 
keretnek az egészhez való értelmező viszonyulását is tükrözi.

Innentől mintha oldódni kezdene a hermetikus élettelenségbe és sze
mélytelenségbe zárt kép.

Poétikai érdekeltségű figyelem pásztáz végig a helyiségen. Az aprólé
kos megkülönböztetések sorában feltűnik a tükör háta mögötti, tökéletes 
sötétség metaforája. A sötét és világos kontrasztját árnyalatok bontják 
meg: szürke, szürkésfehér. A jellegtelenség, az általánosság kódjait kezdik 
felváltani a pontosabb megfogalmazások, a helyiség emberközelibbé vá
lik: gerendák, sparhelt, degeszre tömött iskolatáska, kockás papír, újság, 
könyv, cigaretta. Míg a leírás hömpölygő árnyék-, fény-, sötétség-, tükör-, 
szemmotívumai egy ember nélküli kivetettségről, kietlenségről hoztak 
hírt, a Prológus utolsó mondata egy testrészt („Egy kéz emelkedik...”) von 
be az ábrázolás körébe.

A képillusztrációval ellátott különös előszó az univerzális, az általá
nos felől, nagy távolságból közelíti meg tárgyát, s végül sem hajlandó 
sokat elárulni az ábrázolandó világról. Nyitott, megragadhatatlan marad 
minden kérdés, amelyek egy hagyományos narratív világ számára alapve- 
tőek lennének.

A válaszok, amelyeket viszont részletesen implikál a prológus, poéti
kai természetűek. Az enteriőrleírás a lámpa fényforrása, a tükör és az 
árnyék motívumaival a művészi ábrázolás, a láttatás és tükrözés, valóság 
és fikció, eredeti és utánzat, a nézőpont, a hasonmás problémáit járja 
körül. Az „árnyékok reszketése”, „a sötétségből táplálkozó láng” vizuális 
metaforaként fogalmazza meg azt, amit az irodalom síkján a csöndből 
kibontakozó, a csöndtől elragadott szöveg jelent.

A Prológus legdominánsabb mozzanata a szem, amely a hiányzó elbe
szélőt s a megformálódni sehogyan sem tudó hőst helyettesíti. A szem



„turkálni kezd a sötétségben és a félhomályban”: a testrész groteszk meg
személyesítése minduntalan visszatér. Az önállósuló szem a prológus al
legóriájává duzzad. A szem, a fényforrás és a tükör motívuma az elkövet
kező regény fókuszpontjáról, a figyelem -  fizikai törvényektől függő -  
reflektorjárói sugall előzetes információkat. „Az árnyak és az üresség re- 
dőiben” keresett „izzó mag”, a láng és a tekintet találkozása, az egymást 
kereső en face profilok képileg megjelenő emblémája valójában egy érte
kező eszmefuttatás poétikai felismerései. Ez a metanarratív beszéd azon
ban épp csak olyannyira explicit, hogy még bele tud olvadni a rendkívül 
absztrahált ábrázolásnak, a „helyiség” leírásának tárgyi világába.

A Fövenyóra bevezetőjének dedukciós módszere tehát mélyen álcázza 
azt a -  regénybevezetőkből -  jól ismert kettősséget, amely a narratív és 
metanarratív szólamok együttéléséből fakad.

A groteszk szem elhagyatottsága a regény intonációja.
*

A prológussal egyensúlyt teremtő és helyzeténél fogva is keretet ké
pező Levél, avagy tartalom metanarrációs vonatkozásai egészen más 
irányból fejthetők meg.

A két szöveg több vonatkozásban is ellenpontozza egymást. Amíg a 
bevezető a kietlen tárgyi világot mutatja fel, addig a zárólevél intim em
beri dokumentum; a bevezető absztrakt jelentésvonatkozásaival szemben 
a záradék a leghétköznapibb konkrétumokról szól; a prológus hangjához 
nem kötődik semmilyen szubjektum, a rokoni levél természetszerűleg a 
lehető legszemélyesebb; a kezdő akkordok értekező-tudományos nyelven 
csendülnek fel, a záróhangok a pletyka és a családi civódás élőbeszédszerű 
elevenségét tükrözik; a regényindító enteriőrleírás mentes a történetsze
rűségtől, a levél/tartalom viszont hemzseg az eseményektől.

A két szöveg azonban közös jegyeket mutat abban, hogy mindkettő 
szoros összefüggés-hálózatot sző a közbülső fejezetekkel, mégpedig fö
lérendelt pozícióból: a prológus általános-absztrakt koordináták közé he
lyezi a művet, a levél viszont a regény hiányzó történetszerűségét és világ
szerűségét helyettesítve utólag vetíti ki az okozati összefüggések hálóját.

A keret a regény nyitásakor az elmélet felől, zárásakor pedig a gyakor
lat felől sugározza be a közbülső tartományokat.

Az ellenpontozás az ismétlés válfajaként működik, s habár a keretal
kotó szövegegységek egymástól távoli pozíciókba kerülnek, a kontrasztos 
érintkezés felismerése mégis lehetővé válik. A bekeretezés önreflexiós 
szerepe is segít ebben. A prológus poétikai sugallatai az elbeszélő, a né
zőpont kérdéseit explikálták. Az epilógus is tükröz egyfajta szövegöntu
datot. A levél irodalmi ötletekkel (témák, címek) kezdődik: „Gondoskod
tok témáról; hőn szeretett rokonságom éppen elég indítékkal szolgál akár 
egy polgári rémregényhez is, amelynek a következő címek egyikét adhat



nám: »Parádé a háremben« vagy »A feltámadás ünnepe egy zsidó kúriá
ban«, vagy »Fövenyóra« (mert minden elpereg, húgám).”

A levélíró irodalmi fantáziájú: életének jelenben zajló eseményeit re
gényként látja, szinte irodalomként éli meg. A Fövenyóra címajánlat és a 
később említett „homokvár” azonban már nem ilyen általános jellegű, 
hanem önidézés. A Levél, avagy tartalom ezzel a konkrét figyelmeztetés
sel félreérthetetlenné teszi a zárószöveg értelmező/utalásos jellegét. Az 
utalások elsősorban a felszíni cselekményvilág mozaikkockáit segítenek 
összerakni. A visszamenőleg összeálló folyamatosság viszont csupán ima
ginativ, feltételes, s éppen a közbülső fejezetek széthullottságára világít rá.

Az epilógus egészében az önértelmezés és az önidézés egy fajtája. A 
levél műfajában mondja el ugyanazt, amit a belső négyszólamúság az iro
dalmi formateremtés eszközeivel. Végül, természetesen a levél maga is 
belekerül ebbe az eszköztárba, hisz a regény immanens része lesz.

A metanarratív szempontú kutatás kideríti, hogy a záradék a levélmű
faj szűk mozgási lehetőségeit éppen a metanarráció irányában tágítja.

A levél írója a jeleneteket élethűen rajzolja meg, pontosan idézve az 
elhangzott szavakat („Luftmensch!”), nyelvjárási sajátosságokat („De hát 
hun főző?”). Az idézés, a szavakhoz és írásmódokhoz való ragaszkodás 
tükröződik abban is, ahogy a szerző a levélbe újabb levélrészleteket és 
szövegeket (elismervény) iktat. Idézi saját, másnak írott levelét, a címzett 
korábbi levelét, utalásosán, vagy szó szerinti formában.

A levél végül önmeghatározó gesztussal „végigtekint” önmagán.
Az intertextualitás és az önidézés (levél a levélben) gesztusa formailag 

hordozza azt az alapvetően önidéző és önértelmező viszonyt, ami a levél 
és a megelőző szövegtartományok között kialakul.

A kicsiben létrehozott vonatkozáshálót a regény nagyban és több sí
kon is felállítja. A záradék az előszó poétikai nyelvéhez csatlakozik: a 
regényt intonáló személytelen nézőpontra a lehetséges megoldás válasza
ként érkezik az epilógusban alkalmazott intertextuális módszer.

A levélen belüli jelzésszerű intertextualitást a közbülső fejezetek 
bontják ki.

Mivel a kulcsszöveg a regény végén olvasható, a végleges rekonstruk
ció csak ekkor végezhető el.

A műben a négyféle szólam, szövegzsáner egymástól teljesen elhatá
rolódva, fejezetenként váltakozva jelenik meg. Az őrült feljegyzései, az 
útleírás, a tanúvallomások és a vizsgálati jegyzőkönyv közötti kapcsolatok 
már önmagukban is az intertextualitás formái. A szólamok ezenkívül egy 
külső szövegközöttiséget is sejtetnek, mert a feltárt információk igen 
gyakran utalnak a dokumentációs forrásanyagra, amelyből meríttettek. 
Ezek az „ősszövegek” valóságfedezetként hitelesítik az aktuális szöveget.

Ilyenformán kettős párbeszéd alakul ki. A szövegzsánerek dialogizál- 
nak egymás között, művön belül; ám dialogikus viszony nyílik a művön



kívüli előszövegekkel is, függetlenül attól, hogy azok a faktum vagy a 
fikció vonatkozáskörében vannak-e.

Az intertextualitást nem véletlenül tekinthetjük a hiányzó narrátori 
nézőpontot helyettesítő eljárásnak. A narrátor személyével együtt eltűnő 
explicit elbeszélői öntudat éppen a dialogikus jelleget vonta ki a műből, 
mivel a metanarráció eredendő szerepe az elbeszélés és a történet dialo
gikus formában való megújítása. Ennek pótlására alkalmas a kettős, de 
implicit dialogikusságot kiváltó szövegközöttiség.

A szövegek külső és belső nyitottsága, egymás közötti párbeszéde vég
telen lehetőségeket nyújt annak -  az elbeszélő szólamában kibontakozó 
-  metanarrációnak a helyettesítésére, amely a dialogizáltsággal (a fiktív 
világon kívül vagy azon belül) a mű drámai jellegét képes felfokozni a 
prózai szövegekben. Ez a transzformálódó metanyelv a szerb regényiro
dalomban mégis főleg szövegszerű, explicit formában problematizálja a 
fikciós világteremtés és a narrátor ügyét. A narrátor ábrázolt világba me
rülésének fokozatai, a fiktív világ fragmentumokban való továbbélése, az 
elbeszélők sokszorosítása révén teremtett narratív nívók, a szövegelren
dező szubjektum értekező-kritikai kommentárjai még mind egy kétségbe 
vont, de a válságtünetekkel együtt mégis konstituálódó fiktív világterem
tésről tanúskodnak.

Az intertextualitás gondolata alapvetően különbözik ettől az explicit 
problémafeltárástól. A narrátor nem jelenik meg, mert a fiktív világte
remtés kérdése sem időszerű többé. A regény eme poétikainak nevezhető 
korszaka a tapasztalati valóság helyett a primer élményforrásokat a szö
vegek világában találja meg, de amit nem onnan származtat, azt is szöveg- 
szerűsíti.

A tényleges és nem tényleges okiratok a Fövenyórá bán a dokumentum 
hitelét kölcsönzik a műnek. A dokumentalista módszerben az intertextu
alitás szerepe tehát -  részben -  megegyezik a metanarráció XIX. századi 
funkciójával; a hagyományos, realista regény önreflexiója (minden zavaró 
mellékzönge ellenére, paradox módon) a hihetőség fokozását szolgálta.

Ugyanakkor a dokumentalista szövegképzés a narrátor kiiktatása által 
a hagyományos lélektani ábrázolással is radikálisan leszámol.

Az intertextualitás idézeteket, álidézeteket és önidézeteket bevető 
módszerének van még egy fontos vonatkozása, amely érintkezik a meta
narráció korábbi, narrátorhoz kötött, explicit megnyilatkozásaival.

A XIX. századi mindentudó narrátor metanarrációs szólama nyíltan 
fordul az olvasóhoz; e beszéd felhívó, aktivizáló funkcióját legfeljebb a 
paródia bonyolítja. Az intertextuális kapcsolatok viszont megoldhatatlan 
feladat elé állítják a befogadót. Az idézetek és látszatidézetek labirintu
sában az olvasó a felismert és fel nem ismert források latolgatása köze
pette bizonyosnak csupán a benne felkeltett mélységes kételyt tekintheti. 
Az intertextualitás mozgósító ereje folytán az olvasót egy láthatatlan in
telligencia játéka szippantja fel. Az elbeszélő hangját eltüntető elbeszélés



így sokkal intellektuálisabban aktivizálja a befogadót, mint a mitikus tör
ténetmondás kollektív érdekeltségét pótló transzcendentális narrátor in- 
vitáló-kalauzoló igyekezete, vagy akár annak későbbi, az egész szöveget 
uraló, modern változatai.

Összegezvén: a dialogizáltság és az aktivizáló funkció olyan két hatás
effektus KiS dokumentumprózájában, melyek szerepét az explicit meta- 
narráció töltötte be a narrátor és a közreadó hangjával manipuláló mű
vekben. Ez a sajátosan intertextuális módszer úgy törli el az elbeszélőt, 
hogy közben felvállalja mindezeket a funkciókat, saját eszközeivel pótolja 
a hiányt, sőt, a hatáseffektusok fokozására, intellektualizására lesz képes.

A valóságos és a fiktív tényanyag kibogozhatatlan egybeíródásával a 
szöveg dokumentumok és dokumentumtöredékek felmutatásának gesz
tusán nyugszik.

3. NÉGY SZEM: A REGÉNY NÉGY SZÓLAMA

A  Fövenyóra négy szólama a Prológus fény-árny játéka szerint mozduló 
szem (az elbeszélői nézőpontok, aspektusok) függvényeként jön létre. A 
regény -  az általánostól az egyesig eljutó, deduktív szemléletű keretbe 
helyezve anyagát -  önnön formája után nyomoz.

A rekonstrukció a destruált állapotban hagyott szólamok alapján vé
gezhető el. A rekonstruálás oknyomozó és tényfeltáró ingerét hordozza 
a dokumentumokból kiinduló írói magatartás is.

Az Útirajzok az útleírás műfaji kereteit, az Egy őrült feljegyzései a napló 
formajegyeit kölcsönzi, a Vizsgálati eljárás és a Tanúkihallgatás pedig a 
jogilag, bíróságilag is alkalmazott kérdés-felelet módszerével élve hitele
sített, elfogadott formákat keres. A napló, az útleírás, a jegyzőkönyv tár
gyilagosságához, valóságfedezetéhez nem férhet kétség.

E formák felöltése természetesen csak rejtőzködés, palimpszeszt. A 
műfaji kötöttségek, a dokumentumjelleg, a hivatalos nyelv csak mint üres 
keret segít a nem fiktív prózamodell pszichológiamentes feltöltésében.

A palimpszeszt fogalma, az újraírt könyv, mely törli és érvényteleníti 
a megelőző írást, valójában minden jelentős irodalmi mű metaforája. 
Ugyanakkor jelképezi azt az implicit intertextualitást, egyetemes emberi 
íráskultúrával létesített dialógust is, amelyet puszta létével minden alko
tás létrehoz.

Az irodalmi műfajok döntő többsége olyan elsődleges műfajokból 
transzformálódott, mint amilyenek pl. a napló, a levél, az útleírás, a jegy
zőkönyvek stb. „A másodlagos (irodalmi) műfajok mintegy eljátsszák a 
beszédkapcsolatok elsődleges színterén élő legkülönfélébb formákat.” 
(Bahtyin, 1987. 278.)



a) Útirajzok

A Fövenyóra dokumentumprózájában az objektivisztikus hang legri
degebb változata az Útirajzokul uralja; köztes hangnemet alakít ki az el
járást és a kihallgatást imitáló szólam; a szubjektív pólushoz legközelebb 
a naplóban megnyilatkozó Én vallomásai kerülnek.

A hangnembeli skála (a keret deduktív irányultságával összhangban) 
a fejezetek sorrendje szerint is az objektívtól a szubjektív felé halad: az 
Útirajzok töltik ki az első fejezetet, a napló izzó hangja zárja a sort.

Az Útirajzok narratív modellje a Prológus vegytiszta élettelenségét 
csak egy lépéssel közelíti a benépesítés felé. Hőse név nélküli, csupán 
nembeliségét jelzi: „ember”. A két beszédmodalitás között ismétlődő szá
lak fonadéka áll össze: megindul az intertextuális átrendeződés. A  Proló
gusból ismerős tárgyak (iskolatáska, faláda, kockás papírlap, lámpa, tü
kör) könnyen azonosítható párhuzama mellett a „semmitől elragadott” 
pár oldalas kézirat motívuma a bevezető szöveg sötétséget faló lángjával 
teremt asszociációs hidat. A narrátor kameraként működik az elbeszélés 
személytelen, kommentár nélküli stílusában.

Az írás, a kézirat, a dokumentum tematikai szinten való explikálása 
olyan önreflexió, aminek közelebbi vizsgálata a kiSi dokumentarista mód
szert leplezi le: „Családja történetének ez a kis részlete, ez a rövid krónika 
azoknak a régi évkönyveknek az erejét hordozza magában, amelyek hosz- 
szú évek, sőt talán évezredek múltán, amikor napvilágra kerülnek, kor
dokumentumokká válnak, akárcsak azok a kézirattöredékek, amelyeket 
(függetlenül attól, kiről van bennük szó) a Holt-tengerben vagy hajdani 
templomok romjai alatt, vagy börtöncellák falain találtak.”

A tüzetes elemzés kimutatja, hogy ez az első fejezet kifejtve tartalmaz
za a Prológus összes mozzanatát.

A fejezeten belüli számozott szekvenciák mindegyike más pozícióban 
mutatja a leírás tárgyát, az „embert”. Az első egység kezdő mondatában 
az ember az ajtó felé néz; a második szegmentumban a lángot szemléli; a 
harmadikban az ablaknál áll; a negyedikben az ágyon fekszik; az ötödik
ben az ajtó előtt áll; a hatodikban az út menti kövön ül. A többszörösen 
kifejtett látószögmotívumnak effajta alkalmazása a mértanilag kimért ka
meramozgás gépiességét tükrözi. A kinagyított mikrofelvételek mechani
kus pergetése az idő csigalassúságú múlásának felel meg.

Az imperszonális leírás képekben, látványokban, „csalóka árnyképek
kel kitöltött terekben” láttatja a szinte eseménytelen világot. Ez a vizuális 
érzékenység a Prológussal rímel. Az ágyon fekvő ember szemlélődéseit 
minduntalan befolyásolják a táncoló lángnyelvek, vagyis: még a kamera 
felvételeitől sem várható el abszolút objektivitás. A látványok leírása tu
lajdonképpen egyfajta vizuális idézetként fogható fel. A szövegszerű do
kumentumjelleget helyettesítő képleolvasások az ismétlődések során tel
jesen összemossák a ténylegesen megtörténtet a vízióval.



„A lánggal együtt, mintha megindulnának, rezegni kezdenek a fali kár
pit szánjai, az a számtalan sok szánkó, amely szabályos, tízcentis távolság
ra egymástól ott sorakozik a falon. (E miatt a szabályosság és a szürke 
rajz sokszoros ismétlődése miatt úgy tetszik, hogy csak egyetlen szánt és 
egyetlen jelenetet látunk, amely -  ahelyett, hogy statikusan hatna -  egy
szerre életre kel egyhangú ismétlődése ellenére, vagy éppen azért.)”

A vizuális nyelvnek irodalmira való átültetését (fényképek, festmé
nyek, freskók írói leolvasását) „már a manierizmus is termékenyen kama
toztatta az emblémaköltészettel. (...) Danilo KiS epikus eljárásának ez a 
sajátsága tehát voltaképpen nem más, mint korszerűsített neomanieriz- 
mus...” (Bosnyák, 1987. 130.)

A megmerevedett képek rögzítése még akkor is képzőművészeti jelle
get nyer, amikor a valóságról készül „fénykép”. A láthatatlan narrátor 
szeme és az „ember” szeme is ugyanazzal a pontosságra törekvő kamera
mozgással készít csendéleteket:

„Az asztalnak pontosan a közepén, hosszában és egy kissé magasabbra 
emelve, ott van a sült malac. Az ember a perspektíva törvénye miatt ezt 
is rövidebbnek látja: a kurta fület és a kunkori farkat a bronzvörösre sült, 
puffadt testen, amelyen csillog a zsír. A malac orra feléje néz: a megfeke
tedett fogsor és a nagy szemfogak közé zöld almát szorítottak.”

A csendélet- és tájképszerű ábrázolás az elidegenítés eszköze. Az áb
rázolt világ olyképp bontakozik ki, mint egy hidegen lefolytatott tudomá
nyos kísérlet. A látvány idegen, a névtelen szemlélőtől messzire tolt. A 
táj részleteinek megnevezése lefokozó.

A kinagyított mikroképek a leolvasás technikájával élve vonalak, raj
zok, betűalakok, festett felületek, védjegyek betűi, számok vonalrajzai, 
ívek, határvonalak, látóhatár, „ódon festmények”, ferde perspektívák 
vonzásában készülnek. A rajzszerű ábrázolás a megvilágítás és a színek 
jelentőségét sem mellőzi. A fényjátékok megmozdítják a meredt tárgyakat.

A mozdulatlan emberalak által szemlélt tájban képzőművészeti szak
értelemmel irányított figyelem foglalkozik a színek keveredésével.

Képzelet és valóság jeleneteinek mind pergőbb, variálódó ismétlődése 
és felcserélődése az árnyékok, tükröződések játékaként veti felszínre a 
hasonmásgondolatot, amit ikermotívumként a Prológus előrejelzései gra
fikailag is explikálnak. A szöveg gyarapodásával az egymásra utalások 
nyílt és rejtett hálózata egyre szorosabbá és sűrűbbé szövődik, az átren
deződés a párhuzamok felismerésével a szövegkonstituálódás egyetlen le
hetséges modusa.

A regisztráló, dokumentáló felvételeket készítő szem az Útirajzok I. 
fejezetében végül -  a későbbiek során is domináló eljáráshoz -  a leltár- 
készítés módszeréhez folyamodik. Ez az első leltár a hullámzó tengervíz
ben mozgó, „cselekvő”, „élő” hulladékról készül. A groteszk leírás az élet 
feloldhatatlan vigasztalanságának és elhagyatottságának gondolatát len
díti mozgásba, az egész fejezet ridegségének, objektivációs gesztusának,



az emberi tényező távolmaradásának magyarázataként. A burjánzó nem
lét által beborított lét csendélete a háttérrel és az egész fölé feszülő éggel 
tájképpé tágul a kameraként mozduló szem sugarában. A cinikus idillbe 
beúszik a naplemente felé forduló család (apa, anya, kisfiú, kislány). A 
személytelen tekintet madártávlatból rögzít még egy szerpentinen-labi- 
rintuson kirajzolódó életképet, ezzel is bővítvén az útirajzok képzőművé
szeti formakészletét.

Csendélet, tájkép, életkép, rajz és festmény a fejezeten belül úgy állnak 
össze mozgóképpé, filmmé, hogy a fragmentumok az ismétlődés logiká
jával, az azonos és az eltérő elemek ide-oda tologatásával a lassan elmoz
duló képet fokozatosan felgyorsítják, és egy pillanatban víziószerű látta- 
tásba oldják.

A látványok mint vizuális idézetek a mikroképek naturalizmusától a 
vízió szubjektivizmusáig végigjárják az ábrázolási lehetőségek széles ská
láját, mindvégig annak a távolságtartó ferde perspektívának, a felvétele
zés látószögének a vonzásában, amely a kialakított dokumentáló maga
tartás alapelve.

Az útirajzok hermetikus látványba zárkózottsága, a narrátort felcse
rélő kameraszem alkalmazása explicit metanarratív megnyilatkozásoknak 
nem adhat teret.

Ezzel szemben az
1. útleírásnak mint fiktív dokumentumnak a beemelése,
2. a vizuális idézettség neomanierista olvasatai,
3. a Prológus-Útirajzok közötti intertextualitás, majd
4. a fejezeten belüli, számozott fragmentumok egymás közötti inter- 

textuális dinamikája olyan implicit metanarratív eljárásokat dolgoz ki, 
amelyek a felszíni cselekményvilágban és a forma nyelvén sokszorosan 
artikulálják a poétikai kérdéseket.

b) Egy őrült feljegyzései

A Fövenyóra szubjektív narratív modelljének, a naplóformának a pa- 
limpszesztikus kitöltése az Egy őrült feljegyzései című fejezetekben játszó
dik le. Személyesnek ez a beszédzsáner is csak a többihez viszonyítva 
tekinthető. Az elbeszélői nézőpont itt nem törli ki teljesen önnön jelen
létét, mint az útirajzokban, ahol a hős önmagát semlegesítő és kívülről 
szemlélő tudattá válik.

A négy regényszólam kialakítása a tárgy több szempontú körüljárását 
teszi lehetővé. A látószög, a perspektíva, az elbeszélői nézőpont a Föveny
óra intonációját és egész szerkezetének alapeszméjét meghatározza.

Az útirajzok első fejezete a filmszerű látás, a filmkockák montázsolá
sának szemantikája, a külső láttatás, a néma elbeszélés, a párbeszéd nél
küli forgatókönyv (vö. Pijanovié, 1992. 132.) jegyében íródott. Az Egy 
őrült feljegyzései is a nézőpont kérdéséből indulnak ki, de sokkal bensősé



gesebben értelmezve azt. A Feljegyzésekben felcsendülő szubjektív hang, 
a megjelenő „én”, a tudatban folytatott dialógus filozofikus szenvedéllyel 
közelíti meg az ábrázolás és a létértelmezés alapproblémáját, a megfigye
lés szögét:

„De nehéz is magunk fölé emelni a saját szerencsétlenségünket. Meg
figyelőnek és megfigyeltnek lenni egyszersmind. Aki fönt is van meg lent 
is. Az, aki lent van: csak folt, árnyék... Az örökkévalóság (olvasd: a halál) 
nézőpontjából szemlélni önnön lényünket. A felhők magasába lendülni! 
Madártávlat-világ.”

Az íráshoz szükséges nézőpont tehát kettős, tudathasadásos állapotot 
feltételez. Az íráshelyzet csak egymást kizáró tényezők abszurd összekö
tésével jöhet létre: „a halál nézőpontjából szemlélni önnön lényünket”.

A Fövenyóra választott megfigyelési pontja a nemlét, az elmúltság 
perspektívája. A  Feljegyzések egy őrült elme csapongásait követi, de egyút
tal megragadja az íródó regény egészére érvényes látószöget.

Ebben a szólamban nyomatékos formában jelentkezik a nyelv konatív, 
olvasóra, címzettre vonatkozó, párbeszédet létesítő funkciója is:

„El tudják képzelni a jelenetet? (...) Az önök perspektívájából szem
lélve, még akkor is, ha felhőkarcoló tetőteraszán állnak, hamarosan da
rumadárra fogok hasonlítani, aztán fecskére, aztán denevérre, aztán lep
kére (vagy csokornyakkendőre), aztán dongóra, aztán méhecskére, aztán 
légyre, majd legvégül közönséges légypiszoknak fogok látszani. Eltűntem 
az önök látómezejéből, eltűntem egészen. Égi magasságokba lendültem, 
mélyen tisztelt uraim. Igen, a tiszta absztrakció égi magasságaiba.”

A választott perspektíva döntő fontosságát szemléltető leírás arra fi
gyelmeztet, hogy a látószög deformáló hatása drasztikus; nemcsak a mé
retekre hat ki, hanem magának a nézett tárgynak a mibenlétét változtatja meg.

A „tiszta absztrakció” fogalma a regényszövegben tulajdonképpen a 
műalkotás definíciója. Ha az irodalmi mű „tiszta absztrakció”, akkor a 
dokumentumpróza módszere, a tényfeltáró igyekezet és az okiratos fede
zék a parodikus felhangolás eszköze.

A fejezet minden számozott jegyzettöredéke más-más témát és forma
ötletet vet fel. A 9. fragmentum a regény címével, a Prológussal és az 
Útirajzokkal teremt intertextuális viszonyt a homokóra pergő homokjára 
utalva, majd ismét a felsorolás/leltározás fogásához folyamodik. A számo
zott egységek mindegyike valamilyen tudományos kérdés esszéisztikus 
felvetéséből és megoldásából áll. Ennek a koncepciónak a lemezteleníté- 
se a 11. fragmentumban figyelhető meg, ahol tézis-bizonyíték-konklúzió 
hármas egységébe rendeződik a fejtegetés. A deduktív, következtető, le
vezető módszer ilyen kiütközése az „őrült” elme „őrült” ötleteivel áll 
szöges ellentétben. Forma és tartalom groteszk ellentétezése azonban 
csak látszat, az élükre helyezett gondolatok ugyanis az éleselméjűség gya
korlóterévé válnak. A fejezet két utolsó fragmentuma a Levél\ avagy tar
talom című záradékkal lép intertextuális viszonyba. Az istállót lakássá



alakító családapa teendőinek listája csupán így önmagában, kommentár 
nélkül, adathalmazként válhat meggyőzővé. A tejről szóló eszmefuttatás 
a „húsvéti (lukulluszi) lakoma,, kapcsán szintén megkerüli a szubjektív 
láttatás csapdáit, s a személyes élményt feldolgozó reflexió mégis a leglí
raibb kört írja le a játékos-tudományos fejtegetés stílusában.

A „vázlatok”, tömény ötletkivonatok széttartó, diszperz szemcsékként 
peregnek alá, s kohéziójukat éppen ez a következetesen betartott mód
szer hozza létre: minden fragmentum egy gondolat felvetéséből és fejte
gető levezetéséből áll. A mozaikok egymás közti viszonya látszólag zilált, 
ám a fejezet elején meghirdetett látómező, a halál szemszöge egységesen 
uralja a filozofikus és a földhözragadt témákat is. Az önmagát eltűnni látó 
hős, a „föld zihálását, elnyújtott halálhörgését” kihallgató ember, a pre- 
desztináltság, a tökéletes magány, a kukacokból készült kolbász, a pán
célszekrényben őrzött fűszer, a lóhúggyal átitatott istállólakás tatarozása, 
a nyomor leírását helyettesítő tejasszociációk -  mindezek a szegmentu
mok a tézis-bizonyíték-konklúzió lépései szerint alakulnak, s a konklú
ziók egybecsengnek: egy „utólagos perspektíva” (Pijanovié, 1992. 126.), a 
„tiszta absztrakció” tudata lengi körül a fejtegetéseket.

A folyamatos elbeszélést felszámoló, számozott mozaikokba tördelt, 
racionális konstrukcióban az összefüggések megteremtése, rekonstruálá
sa már önmagában asszociációkat mozgósító, intellektuális feladat. A for
ma fokozott szemantizálódásával az implicit metanarráció újabb módo
zatai jönnek létre. A narratív öntudat szövegszerűen csak akkor nyilatko
zik meg, ha tematikai áttételek szűrik meg.

c) Vizsgálati eljárás

A Vizsgálati eljárás (I) a jegyzőkönyvnek mint elsődleges műfajnak 
másodlagos, irodalmi műfajjá való transzformálódását tükrözi. A fiktív 
jegyzőkönyv, a pszeudointertextualitás, a palimpszesztikusan újraírt könyv 
értelmezése tovább bonyolódik.

A Vizsgálati eljárás és a Tanúkihallgatás narratív modellje egyaránt a 
kérdés-felelet vázába illeszkedik. A párbeszéd alanyai csak beszédük által 
jelöltek, testi-lelki vonatkozásaikról semmilyen kommentár nem tudósít. 
Az objektív, narrátormentes dokumentumprózai eljárás tehát ebben a 
szólamban is érvényesül, habár egészen más körülmények között.

A vizsgálat E. S. cselekedeteire, élethelyzeteire szeretne fényt deríteni, 
rekonstruálni a múltat. A felhangzó kérdésekre valaki válaszol, aki nem 
azonos E. S.-szel, de olyan pontos információi vannak, mintha azonos 
lenne vele. Ebből a paradoxonból fakad részben a kikérdezés gyakori 
parodikus és groteszk felhangja.

A kérdések és feleletek levelekre, okiratokra támaszkodva tényeket 
tárnak fel, mellőzve minden kommentárt. A csupasz eseményváznak a 
múlt ingoványából való kiemelése a dokumentumokban lel szilárd pon



tokra. A valóság törmelékeiként fennmaradó iratok tüzetes, szövegszerű 
idézése az intertextualitás számtalan lehetőségét teremti meg. Az eljárás 
kiindulópontja az a levél, amely a regény legvégén az epilógust, a kulcsot 
képezi, feloldván az ellipsziseket.

A puszta felsorolás mint szövegszervező eljárás ebben a szólamban is 
a humor és az irónia forrása. Össze nem illő dolgok egymás mellé helye
zése már önmagában is komikus listákat eredményez. Ez az effektus fo
kozódik azáltal, hogy a kérdező nem fogja fel és nem érzékeli a felsorolás 
abszurditását, és tovább faggatózik a nyilvánvaló képtelenség irányában.

A cselekményvilágba merített „poétikai parabázis” (Zmegaé) közve
tett megnyilatkozásai a Fövenyórában többszörösen körüljárják a megfi
gyelési nézőpontnak mint látszat és valóság közötti viszonylagosító ténye
zőnek a problémáját. A Prológusban, az Útirajzokban és a Feljegyzésekben 
egyaránt megfogalmazódott a láttatásnak a látó szemtől való függősége, 
más szóval: a művészeti fikcionalitás kérdése.

A látó- és hallószervek érzéki csalódást okozva vetik fel a perspektíva, 
a megközelítésmód lehetőségeit. A nyomozás konkrét emberi szituáció
ban, más stílusban rajzolja újra a Prológus görbe tükörben kirajzolódó 
geometriai mintáit. A szólamok és a keret közötti belső párbeszéd a sajátos 
variációk által egyre világosabban körvonalazza a mű vezérmotívumait:

„Hogyan látta E. S. önmagát?
A kutyák szemével. Ez olyan, mint amikor bikonvex lencsén át vagy 

görbe tükörben szemlélünk valamit: a sétabot hegye elnyújtott perspek
tívában folytatódik a fej nagyságú ököl felé, amelyben a bot fogantyúja 
végződik.”

c/1. Az önidéző önparódia

A látószög motívumának parodikus kibontása groteszk reklámszöveg
ben ölt testet:

„Kívánsága szerint kutyává, macskává, lóvá vagy madárrá változhat. 
Vegyen E. S. varázsszemüveget. Óhaja és választása szerint az állatok 
szemével láthatja a világot.

Milyen hirdetésszöveget állított össze magában erről?
Szeretné-e hűséges házőrzőjét vagy kedvenc cicáját úgy látni, ahogy 

ők látják önt? Óhajt-e vadászatra menni kutyaszem birtokában? Vagy 
szeretné-e lóversenyen a ló szemével látni a közönséget? Legyen ló, kutya 
vagy macska, mindössze tíz pengőért.”

A vizsgálati eljárás ilyen irányvétele a dokumentumpróza önparódiá
jába torkollik. A mű öntudatműködése minden értelemben dinamizálja 
a szöveget. A poétikai elképzeléseket az implicit metanarráció formái 
hordozzák: a cselekmény szintjén tematizálva és a módszert egyúttal al
kalmazva. A fenti részletből nyilvánvalóvá válik a dokumentum Aktivitá
sa, mint ahogy a látószög által relativizált tény is alapjaiban rendül meg.



A poétikai önleleplezés, önfelmutatás, módszertani önsokszorosítás, mi
közben állít, kétségbe is von. Ha nyilvánvaló a fiktív és valós dokumen
tumok és tények keveredése, akkor a dokumentumszerű hitelesítésnek 
csupán a látszatáról lehet szó: tényeffektusról, szövegeffektusról, doku
mentumeffektusról, bizonyítóeffektusról.

A hitelesség illúzióját elsősorban a vizsgálati eljárás lefolytatásának 
dialogikus formája, a merev és korlátozó kérdés-felelet forma: a katekiz
mus illusztrálja. A jegyzőkönyv mint palimpszesztikus keret és a kikérde
zés mint a szövegszervezés elve csak úgy tud „másodlagos műfajjá” transz
formálódni, ha az elsődleges műfaj paródiáját teremti meg.

A paródia a „forma és a tartalom diszkrepanciájának felmutatásával” 
keletkezik. A Vizsgálati eljárás olyan narratív modellt választ, amely sem
miféle narrátori reflexiónak nem nyújt teret. A nyomozás: a hivatalos 
feszességgel és tárgyilagossággal feltett kérdés és a racionális, tényekre 
szorítkozó válasz azonban a narráció útjait is elmetszi. Az elbeszélés csak 
úgy tud kibontakozni a választott keret szorításából, hogy eltér az elsőd
leges műfaj jegyeitől. Ez a deformáció kerül napvilágra, amikor a kérdé
sek -  ahelyett, hogy bürokratikusak maradnának a prekoncepcionális vi
szony, azaz a vizsgálati eljárás értelmében -  az E. S. tudatában lejátszódó 
történések, érzetek, sejtelmek tartományába hatolnak, s paradox módon 
az egzakt válaszok is megérkeznek, pedig minderről E. S.-en kívül senki
nek sem lehet tudomása. A jegyzőkönyvi forma és az egyre szubjektivebb 
tartalom ütközése, össze nem illeszthetősége váltja ki a szólam alapvető 
tónusát, a parodikus hatást.

A paródia mint idézetforma, mint intertextualitás megkerülhetetlen 
kérdéskört képez.

A paródia „a művészi visszatükrözés, a mimézis legendogénebb prob
lémáját, forma és tartalom viszonylagos önállósíthatóságának az esztéti
kai hatás szintjén jelentkező kérdését veti fel már puszta létével is: azt a 
látszatot kelti, mintha a lecsupaszított, üres forma képes lenne tetszés 
szerint bármilyen tartalom hordozására, ám valójában -  észrevétlenül, 
indirekt módon -  éppen arra ébreszt rá, hogy forma és tartalom egysége 
gyakorlatilag mindig megbonthatatlan, hiszen mesterséges elkülönítésük 
az eredeti mű befogadásának élményével ellentétben a humor, a komi
kum szintjére redukált hatást idéz elő”. (Miszoglád, 1986. 214.) A paró
dia, azáltal, hogy rámutat bizonyos formai megoldások kiüresedésére, el
avulására, egyúttal a történelmi változások függvényeként értelmezi a for
mát; a változások okozzák az anakronisztikussá váló forma tartalomról 
való leválaszthatóságát. „E történeti szemlélet, historikus érzék folytán 
képezi a paródia, mint a mimézis szakadatlan önkorrekciója, a művészet 
»belső ellenzékét«, amely figyelmeztet a változó valóságtól való elmara
dásra, visszatükrözésének avultságaira...” (Miszoglád, i. m.)

A Fövenyóra nem művészi műfaji formát önállósít és választ le a hoz
záillő tartalomról, hanem az ún. elsődleges műfaj alaktani kódjait köl



csönzi. A vizsgálati eljárás jegyzőkönyve mint üres forma a feltöltés al
kalmával humorossá válik, nem úgy, mint a bíróságok komikuma, hanem 
mint a művészet realista-dokumentarista igyekezetének abszurduma. A 
tényleges és fiktív iratokra támaszkodó dokumentarista próza, amely még 
pszeudoszövegek konstruálása árán is a forrásszerű hitelesség illúzióját 
kívánja felkelteni, a saját mimetikus törekvését parodizálja. A fikcionali- 
tásra épülő elbeszélői világképek, amelyek nem keltik a dokumentumsze
rűség illúzióját, nem számolhatnak le az ábrázolhatóság képzetével olyan 
meggyőzően, mint épp a non fiction forma. A következtetések csakis eb
ben az esetben ragyognak éles fényben, kisarkítottam

Amennyiben a paródia a mimézis szakadatlan önkorrekciója, akkor a 
Fövenyóra önparódiája a választott dokumentarista prózakoncepció azon
nali és folyamatos korrekciója, permanens implicit metanyelve. Az újra- 
mozgósítás, ami a paródia működésének alapelve, ebben az esetben nem 
utal művön kívüli elemekre, hanem a belső feszültségeket aknázza ki. A 
paródia lételeme (az utánzás, az utalás, a vonatkoztatás, az allúzió köze
ge) a regényszövegen belülre szorul, hogy az implicit önértelmezések és 
önátértelmezések folyamatával kialakítsa a keret és a négy szólam közötti 
intertextuális szövevényt.

A paródia akkor jelent kísérőjelenségnél, kommentárnál többet, ha 
paródia voltán túl egyéb esztétikai értékminőséget is hordoz. Nem ele
gendő tehát, hogy valamilyen művészeti mozzanatot utánozva a mimézis 
mimézisévé legyen. Ezt az új minőséget az önidéző önparódia eleve bir
tokolja, hisz elsődleges feladata, hogy műalkotássá gyúrja anyagát.

A szólam, amelyben kétszer is felhangzik a kérdés: hogyan látta E. S. 
önmagát, az öntudati visszajelzések szövegszerű reflexeit az önidézés kö
rébe zárja. A Válogatott Cikkek című kiadvány teljes egészében idézett 
írása a fragmentum végén újból elindítja a szó szerinti idézés mechaniz
musát. A dokumentarista illúziókeltés ily módon zárja be a kört ismét, 
miután ugyanez a szövegegység elvalószínűtlenítette jegyzőkönyvek, do
kumentumok és tények mimetikus érvényét.

Látszat és valóság helycseréjét (a fikcionalitás művészi problematiká
ját) érzékeltetve a kiemelt újságcikk mint dokumentum a valóság „corpus 
delicti”-je, az ébrenlét megragadható bizonyítéka lesz.

Parodikus hatást eredményez a vizsgálati jegyzőkönyvi forma és a pár
beszéd hozzá nem illő tematikájának ütköztetése:

„Milyen elrendezésben ültek a szán utasai?
A hátsó ülésen a levélíró felesége és gyerekei ültek, a bakon pedig, a 

kocsis mellett, maga a levélíró, az exodus vezére, a hajó kapitánya, a szám
űzött ült.

Mit terítettek magukra az utasok?
A hátsó ülésen ülők két pokrócot, amelyek közül a vékonyabb pamut

ból, a vastagabb pedig darócból volt; a bakon ülők a lábukat és a dereku
kat tekerték be szintén daróctakaröval.



Milyen szagúak voltak a pokrócok?
Ló- és vizeletszagúak.
Miről beszélgetett E. S., a hajóskapitány és a Márton nevű első kor

mányos?
Az időjárásról, a keleti frontról, a magyar ezredek dicső szerepéről a 

legújabb hadműveletekben, a lófajtákról, a méregerős cseresznyepapriká
ról, a gulyásról, az őszibarack-pálinkáról, bizonyos létszükségleti cikkek 
hiányáról, mint a petróleum, vaj, sztearingyertya, zsilettpenge, cipő stb.”

Az aprólékos, számba vevő dokumentarista módszer az adatok egy
szerre ijesztő és nevetséges halmazát állítja össze. (A felsorolásnak ugyan
ilyen egyszerű és megdöbbentő valóságeffektusa volt az Egy őrült feljegy
zéseiben: ott a hulladék groteszk leltárából a halál víziója bontakozott ki.)

A fennkölt („az exodus vezére, a hajó kapitánya, a száműzött”) és az 
alantas (vizeletszagú pokrócok) lecsupaszított formáinak érintkezése már 
nem csupán humoros, hanem a groteszk és az irónia forrásvidéke.

Mivel a metanarratív vonulatok eleve nem nélkülözhetik az elbeszélői 
öntudat, önkontroll működését, így a próza poétikai nyelve csupán a hu
mor, a paródia, az irónia, az abszurd és a groteszk segítségével tud kifejlődni.

c/2. A groteszk pátosz

A Fövenyórá nak mind a négy szólamát átjárja a groteszk, de legszem
betűnőbben a Vizsgálati eljárásban vetül fény az alapvetően groteszk lá
tásmódra. Ezekben a fejezetekben a választott forma mint „stimuláns”, 
mint „prés”, mint „a dolgokra való rálátás egy új szöge”, mint „viviszek- 
ciós műszer” elsősorban a vallatás szituációjának és az éppen általa bevi
lágított életszféráknak a groteszkségét veti felszínre. Kiá szerint „amikor 
az író fölfedez és birtokába vesz egy lehetséges valóságmegközelítési for
mát, akkor általa a valóság egy új rétegét fedezi fel, a jelenségekre és 
dolgokra való rálátás egy új szögét. A valóság az ilyen formai kísérletek 
révén valójában kitágul és elmélyül, azok az új technikák, amelyeknek 
alávetettük a valóság darabjait, tulajdonképpen olyan műszerek, amelyek 
segítségével a lények és dolgok élveboncolását végezhetjük el, s ezáltal a 
világ új és csodás térségeire, lényeire nyitunk rálátást, olyan térségekre, 
amelyekről mindaddig sejtelmünk sem volt, míg a forma présébe nem 
helyeztük őket”. (Kiá, 1990. 218.)

KiS felfogása összecseng M. M. Bahtyin dialogikus és ellenpontozó 
regényről szóló fejtegetésével: „Ha nem értjük meg a szemlélet formájá
nak újszerűségét, nem érthetjük meg helyesen azt sem, mi volt az, amit 
az életben először csak és éppen e forma segítségével lehetett észrevenni 
és felfedezni. A művészi forma, ha helyesen értjük meg mibenlétét, nem 
valamilyen kész és megtalált tartalmat önt formába, hanem először teszi 
lehetővé, hogy a tartalom egyáltalán észrevehető és meglelhető legyen.” 
(Bahtyin, 1976. 81.)



A Vizsgálati eljárás a vallatás kérdés-felelet szituációjának (és mint 
fentebb láttuk, sokszor nyilvánvalóan álszituációjának) formaprését vá
lasztva tette lehetővé, hogy az egyedi sors és a történelmi helyzet különös 
groteszksége „észrevehető és meglelhető legyen”.

A bírósági vallatás mint valóságmegközelítési mód és rálátási szög a 
maga mechanisztikus szerkezetével, egy áldialogikus viszony felállításával 
a képtelenség és a groteszk új térségeit leplezi le.

A kérdés-felelet alakban elképzelt regény a gépies formalizáltság mi
att eleve egyhangúságra, egysíkúságra ítélt. Ha ehhez a „formapréshez” 
még az is hozzájárul, hogy egy totalitárius rendszer bírósági kihallgatásá
ról való a dialógus, akkor a váltakozó beszédeknek csupán egymásmellet- 
tiségéről és nem kölcsönhatásáról van szó. A Fövenyóra esetében a kér
dező sokszor gépként hat.

A dialogikus forma éppen a dialogikus viszony kiáltó hiányának do
kumentuma. „A dialogikus viszony (...) szinte egyetemes jelenség, amely 
áthatja az egész emberi beszédet és az emberélet minden viszonyát és 
megnyilvánulását, általában véve mindazt, aminek értelme és jelentése 
van.” (Bahtyin, i. m. 78.)

A Vizsgálati eljárás két aktora közötti viszonytól -  a formai látszat, 
maszk ellenére -  a dialogicitás, s ezzel együtt az értelem és a jelentés 
marad távol.

A statikus, gépies kapcsolat a groteszk egyik megjelenési formája. A 
gépiesen, az előzményeket megértés nélkül elnyelő kérdésfeltevőből cél, 
kommentár és vég nélkül pattannak ki a kérdések.

A groteszk kicsiholásához szükséges zárt világot a két hangra kompo
nált narratív modell biztosítja. A leírt helyzet a Vizsgálati eljárásban akkor 
ágyazódik a mesterséges élmények fantasztikusan kicsiny világába, ami
kor az eszmecsere fiktivitása nyilvánvalóvá lesz. A valósággal való játék 
számára ily módon nyitott térben megbomlanak a világ szokásos arányai, 
hogy az újonnan felépített világban a részletek eltúlzásával „minden apró
ság kolosszális méretűvé növekedhessék”. (Vö. Eichenbaum, 1974. 74.)

A regény szólamainak mindegyikében olyan a valóságmegközelítés, 
amely logikusan is indokolhatóvá teszi a kinagyított láttatás módszerének 
alkalmazását. Az Útirajzokban a filmtechnikával készült mikrofelvételek 
dominálnak; az Egy őrült feljegyzéseiben a kizökkent elmeműködés ürü
gyén születnek hiperbólumok (a Pannon-tenger teteme, a lukulluszi la
koma csendélete); a Vizsgálati eljárás a nyomozás aprólékosságának kö
vetelményét elégíti ki a közelképekkel, a hajszálpontosságukban és eg
zaktságukban bizarr listákkal.

A megszokott arányok érvénytelenítésével azonban nem egy fantasz
tikus világ bontakozik ki, hanem a világ fantasztikuma.

A groteszk ábrázolásmód lényege ugyanis nem a valószerűtlenség, ha
nem paradox módon „a rendkívüli valószerűség, jelentésgazdagság, tel
jesség és mély egyetemesség”.



A vizsgálati eljárás szólamának groteszk minősége abból a komikus 
hibából fakad, amely már paródiaként is értelmezhetővé tette a szöveget. 
A vallatás állami racionalitással végzett művelete mint forma és az így 
feltett kérdések által „kihalászott” élettények mint tartalom kettőse, tár
sítása olyan meghökkentő eredményekhez vezet, ami leleplező erejű. 
Mintha a buzgó faggatózásnak a valóság -  minden aprólékos bizonyító 
anyag ellenére -  nem adná meg magát. A tények „élveboncolása” valami 
egészen másról kezd árulkodni, mint amit a bírósági logikával kidolgozott 
alaposság elvárna.

Ezen a ponton ismerhető fel a Fövenyóra groteszk minőségének „mit- 
teleurópai” zöngéje. A legitimitás elvesztésével az állam egy teljesen sze
mélytelen legalitásnak, uniformizálódásnak meghajló rendszert és appa
rátust épít ki; az értelem azonosul az uniformis, a törvény és az állam 
személytelenségével; az egyén elveszti saját felelősségtudatát. (Vö. Beloh- 
radsky, 1994. 25.)

Az Állam által irányított, személytelenül és automatikusan működő 
ráció mint mechanizmus minden emberi értelmet felfal.

A Fövenyóra vizsgálati eljárásának narratív modellje éppen ezt az 
összeilleszthetetlenséget robbantja ki a groteszk minőségben, mivel -  Be- 
lohradsky szerint is -  abszurd az a szándék, amely közös nevezőre akarja 
hozni az életet és az állami racionalitást. Az egyén értelme, integritása és 
az állami-gépi, arctalan racionalitás mint diszparát elemek kerülnek fel
oldhatatlan kölcsönviszonyba.

A látószög, a dokumentumtechnika által már sokszorosan problema- 
tizált realitáskérdés a groteszk kisülésekben újraéled. Látszat és valóság 
átfedései a groteszk révén is belejátszanak a nem fikciós, dokumentarista 
próza állító-tagadó műfajába.

A Fövenyóra eddigi szövegmintáiban könnyűszerrel felismerhetők a 
leggyakoribb groteszk fogások példái; a halottá dermedt élet a szájában 
almát tartó malac képében, avagy az életet nyerő mechanizmus a repülő
szerkezetét, összecsukhatós szárnyait kipróbáló őrült jelenetében.

A regényben kirajzolódó riasztó komikum eszköztárából nem hiány
zik a dolgok, a tárgyak -  groteszkre oly jellemző -  tolakodó jelenléte. A 
vizsgálati eljárás illúziójának megteremtéséhez szintén nélkülözhetetlen 
a megfogható dolgokra való hivatkozás. A dialógus által feltárt valóság
vonatkozások tehát jórészt tárgyakkal kapcsolatosak. A groteszk látásmód 
a felforgatott arányok érzéki tükrözésére leggyakrabban a testalkatot és 
a tárgyakat használja fel. A testalkatmaszk és a dologi maszk (Tinyanov, 
1981. 45.) fogalmai mellett azonban a groteszk modernebb megjelenési 
formái újabb terminusok kidolgozását teszik szükségessé. Jelen esetben 
a jegyzőkönyvi forma és az idézet maszkja hozza létre azt a disszonanciát, 
amelyből a mű groteszk effektusa megszilárdul.

A képtelen túlzás mint a groteszk eszköze a Fövenyórában leginkább 
a listakészítés módszerében érvényesül. Környezetrajz, elbeszélés, jellem



zés, leírás helyett a tárgyak, beszédtémák kivonatolt, de szőrszálhasoga- 
tóan pontos listáiból áll össze olyan egyveleg, amely természetes, szokott 
közegéből kiragadva megbontja a tények arányait és logikai kapcsolatait. 
Ezek a lajstromok mintaszerűen példázzák a groteszknek azt a törekvé
sét, hogy tükrözze minden dolgok tökéletes és kétségbeejtő esetlegességét.

„Miről beszélgetett E. S., a hajóskapitány és a Márton nevű első kor
mányos?

Az időjárásról, a keleti frontról, a magyar ezredek dicső szerepéről a 
legújabb hadműveletben, a lófajtákról, a méregerős cseresznyepaprikáról, 
a gulyásról, az őszibarack-pálinkáról, bizonyos létszükségleti cikkek hiá
nyáról, mint a petróleum, vaj, sztearin gyertya, zsilettpenge, cipő stb.

Milyen említésre méltó észrevételt tett E. S.?
Hogy a nagy horgas orr nem szükségszerű vonása a zsidóknak, mert 

igen számottevő kivételek is vannak.
Hogyan fogadta ezt a Márton névre hallgató kormányos?
Gyanakvással, hitetlenkedve, elégedetlenül.(...)
Akadtak-e olyan érintkező pontok, amelyeknek tekintetében az isten

gyilkos kapitány és a kormányos (az istengyilkosok gyilkosa) teljesen és 
maradéktalanul egyetértett?

Abban, hogy a fokhagyma igen hatásos szer a vér fölmelegítésére és 
az emésztési zavarok ellen; hogy az árak emelkednek; hogy bizonyos lét- 
fontosságú cikkek hiányoznak; de mindenekelőtt és mindenekfölött egyet
értettek abban, hogy az őszibarack-pálinka bezzeg megmelengeti a vért, 
meggyorsítja a vérkeringést, fiatalít, élénkíti a gondolkodást, hevít, jó
kedvre derít, na és a szagának nincsen párja kerek e világon.(...)

Mielőtt az utasok és a fuvarosok elváltak volna egymástól, mi volt az 
az utolsó kép, amely a szemük elé tárult?

A ló nyíló rózsára emlékeztető, halványpiros végbélnyílása, amint üge
tés közben zöldesbarna gombócokat ereget a hóba/’

A fenti részlet csapongó témarepertoárjából az a kozmikus csüggedt
ség és csalódás is kitűnik, amelynek ihletésére E. S.-ben az „abszurd pil
lanat eszménytelensége látomássá tágul”, „időtlenné emelődik”. (Pór, 
1988. 12.)

A dologi és a testalkatmaszkok láncolata a vizeletszagú pokrócon, a 
horgas orron, az út mentén álló, keresztre feszített istenemberen, az őszi
barack-pálinka szagán, a lógombócokon át vezet a Dávid-csillagig. A pil
lanat valóban abszurd, a beszélgetés közben felvetődő eszmék és eszmé
nyek a szívszorongató eszménytelenség mutatói, a fejezet befejezése pe
dig a látomássá tágulás mintapéldája:

„A méltányosság mindenáron ki akarja harcolni a maga igazát, evég- 
ből a levélíró gondolatai visszatérnek arra helyre, ahol elvált a kocsistól, 
és az utolsó pillanatban ott is éri, mert a kocsis már megfeszítette a gyep
lőket, és magasba emelte ostorát, úgy állt ott, mint aki megfagyott, mint 
aki kővé vált.



Mit mondott E. S. a kocsisnak?
A melléről, ahol mindeddig szorongatta, félrevonta az aktatáskáját, és 

szó nélkül odamutatta neki a Thorax csillagképben, a Mediastinum csil
lagövben elhelyezkedő s téli alkonyaiban világosan látható Dávid-csillagot.,,

A túlzások rendszerint pátoszt gerjesztenek, „túlzásoktól való megré- 
szegülést” (Bahtyin, 1982. 380.), ami Bahtyin szerint a groteszk igenlő 
értelméből fakad. A Fövenyóra fenti részlete is mélyen megérint valamit. 
Ez a látásmód, bármennyire is a fejtetőre állított világ „megfagyott”, „kő
vé vált” vízióját mutatja fel, a rendkívüli valószerűség épp a maga egye
temes ambivalenciájában lesz ráismertetően igenlő.

c/3. Az ironikus aláásás

A groteszk és az irónia is egy tőről, a komikumból fakadván őrzi az 
elemek inkongruenciáját, az egymásnak meg nem felelő értékviszony, a 
„hiba” nyomát. A „valóság látszatszerűségeinek bizonyos tapasztalatát” 
(Veres, 1992. 375.) feltétlenül igénylő ironikus magatartásforma és köz
lésmód az igazság megismeréséhez szeretne közelebb férkőzni a látszatok 
leleplezése által. A tragikusba, a szatirikusba, a parodikusba, a humoros
ba, a groteszkbe hajló iróniafajták számos jelentésárnyalattal hozzák létre 
az érték- és szemléletváltást, vagyis a tagadást állítás formájában kifejező 
alapmozzanatot. Az ambivalencia, amely megteremti, de egyúttal le is 
rombolja egy érték létjogosultságát az ironikus állításban, kettős jelentést 
hív életre.

KiS beszédmódjának jelentéssel telítettségét és árnyaltságát bizonyít
ja, hogy a groteszk pátosz eszménytelensége mellett érzékelhető az „iro
nikus pátosz” (Pijanovié, 1992.137.) szimulatív, érvénytelenítő, átvilágító 
jellege is (vö. Bányai, 1992). Az ironikus logikai mozgásvonalakra egyéb
ként is jellemző az esztétikai kategóriák (fenséges-alantas, tragikus-ko
mikus, szép-rút) közötti határok összemosása, és a rokon kategóriákkal 
(groteszk, humor) való behelyettesíthetőség. A heteronóm, ellentétes 
modalitásminőségek egymásra vonatkoztatása az ironikus szerkezetben a 
kontextus dialektikus értelmezésigényét fokozza fel. A közlések előterét 
és hátterét érzékeltető többértelműsítés a befogadót döntés elé állítja, 
interpretálásra kényszeríti.

Mindezek az impulzusok összhangban vannak a Fövenyóra egyéb szin
teken megmutatkozó eljárásaival.

Az ironikus érzület mint a modern kor regényének alapélménye, va
lóságmegközelítő alapállása nemcsak a világ értelmezésének, hanem a 
szubjektum önértelmezésének mozzanatát is magában foglalja. Reflexió 
és önreflexió járja át a művet, miközben állandóan kísért az ironikus tudat 
azon törekvése, hogy a valóságmegjelenítő „formákon keresztül eljusson 
önmaga szemléléséhez”. (Veres, i. m.)



A Fövenyóra ironikus vetületeiben meghatározó fontosságú a tragi
kumhoz közelítő irónia pozíciója, amivel helyettesíti és ki is zárja a tra
gikumot. Az irónia által jelzett feloldhatatlan állapot csak ironikusan el
idegenített tragikumot jelenthet. „Az ironikus egyéniség nem tragikus 
hős, ám magatartása tragikus helyzetet jelez: a történelem »követeli« ál
dozatát, kudarca elkerülhetetlen.,, (Veres, i. m.) Az ironikus modalitás
minőségek ebben az értelmezésben és KiS dokumentumprózájában sem 
csupán a megismerés, hanem a moralitás problémái is. A történelem me
chanikája által követelt, kudarcra ítélt áldozat felmutatásának víziója szű
rődik át a szigorúan megrostált, narrátor nélküli szólamok, prózanyelvi 
modellek rácsain keresztül.

Az ironikus láttatás az epikus művészetben mélyen összefügg a narrá
tor pozíciójával. Az elbeszélő szerkezet kialakítása szükségszerűen vonja 
maga után a szerző, az elbeszélő, a hősök és az olvasó közötti morális, 
intellektuális, fizikai és időbeli távolságtartás relációit. Ezek a distancia- 
képző tünetek szolgálnak alapul a megbízható és a megbízhatatlan nar
rátor fogalmának kidolgozásához (vö. Booth, 1976. 167.). Az elidegenítő 
effektus egyik leggyakoribb forrása az ironikus elidegenítés. A narrátor 
ironikus distanciaképző eljárásai pedig nagyrészt a mű önreflexiójaként 
vetülnek felszínre.

Irónia és metanarráció lényegszerű összefüggéseiből következik, hogy 
a Fövenyóra narrátora „kitöröltsége” ellenére is hordoz ironikus értékszí
nezetet. Az elszemélytelenítő technika azonban sokkal rejtettebben utal 
a mélyszerkezetre, mint a nyílt elbeszélői kommentárok.

A tematikai rétegek ironikus aláásása csak az első lépést képezi. Az 
ironikus világkép mélyebb kibontása nem a téma szintjén, hanem a formai 
destruálás módozatainak kidolgozásával érhető el.

Az elbeszélő szerkezet kialakításához, a narrátorhoz kötődő irónia 
megjelenési formája (a szövegszerű kommentárok mellett) a történet kül
ső keretezése is.

A Fövenyóra kerete nem kettősségre épülő beszédmódot honosít meg, 
hanem a heteronomitás többszörös nyelvi vonatkozásrendszerét. A Pro
lógus absztrahált nyelven az iróniában is döntő nézőpontkérdést járja körül. 
Az elbeszélői nézőpontról szóló elméleti fejtegetés képezi a bekeretezett 
szövegtartományhoz mellékelt értelmezési szöget. Ez a távolságteremtés 
mint a mű egyfajta poétikai kulcsa már implikálja a felülről-kívülről 
szemlélés önértelmező ironikus lehetőségét. Az epilógust képező levél 
egy másik beszédmód irányából világítja át az ábrázolt világot, onnan, 
ahol az eddigi személytelenség helyett a legintimebb személyes érdekelt
ség uralkodik. Ebben a személyességben támpontokat kap a szólamok 
által is kivetülő egyetemes kétkedés és kétségbevonás. „E. S. ferde szögből 
néz a világra(...), a világ konvencionális beszédét E. S. az ironikus pá
tosszal szembesíti.” (Pijanovié, 1992. 137.)



A keret iróniaképző elidegenítései mellett a szólamszerű konstruált- 
ság is az elkülönülés, a distanciáló nyelvi elhatárolódás formája. A szóla
mok mindegyike más-más írói eljárással kiképzett szövegfelületet hoz lét
re, amelyeknek közös vonása a narrátornélküliség. „Még összetettebb és 
bonyolultabb az ironikus ábrázolás, amikor nincs kitüntetett nézőpont 
(egyetlen narrátor), és hol az egyik, hol a másik szereplő szemével nézzük 
az eseményeket. (...) Ami lényeges, az a nézőpont állandó változása: 
újabb és újabb megfeleltetése olyan álláspontoknak, amelyek kizárják 
egymást, s ugyanakkor megközelítően egyenértékűek. (...) A változó né
zőpontot alkalmazó szerkezet elsősorban az irónia koncentrikus típusá
nak megvalósítását teszi lehetővé...” (Veres, i. m. 380.)

A Fövenyóra szólamonként váltogatott elbeszélői modelljei olyan ál
láspontokat képviselnek, amelyek színskálaként egészítik ki egymást, 
megközelítően egyenértékűek, de bizonyos jelentésvonatkozásaikban ki 
is zárják egymást. A szólamok okozta szemléleti törés és értékváltás azért 
ütközik ki, mert az objektív ábrázolási technikák (kamera, bírósági kihall
gatás) őrlőmechanizmusában a létezés abszurduma nyilatkozik meg. A 
kommentár nélkül felmutatott jelenségvilágba (tárgyiasságok, esemé
nyek, szituációk) mint ténylegesen (pozitívan) létező kategóriákba a 
szubjektum nem kapaszkodhat bele, noha a dokumentarista módszer 
minden igyekezete a rögzítésre, a szilárd pontok meglelésére irányul. A 
szólamok önmagukon belül is sokféleképp sugallják ezt a meghasonlást, 
de állításaik egymással is szembefordulnak. Az ironikus kettős jelentés, 
az állítva tagadás, az elfogadás gesztusa mögé rejtett elutasítás a szólamok 
váltásakor azonnal kitűnik. Az útirajzok idegen emberével végzett lát
ványkísérletek komolysága az őrült-deformált elme ötleteivel és meglátá
saival ötvözve ambivalens párhuzamos szemantikai vonulatot alakít ki. 
Normális és abnormális egymást kizáró pólusai kerülnek egymás mellé, s 
mivel fokozatosan egymásra csúszik a két kép, az ellentétes álláspontok 
helycseréje is lejátszódik: a reális-normális ontológiai kategóriák abszur
ditására vetül fény, az irreális-abnormális szemléletformákról pedig kide
rül, hogy mélyen benne gyökereznek a valóságban. A harmadik és a ne
gyedik szólam kérdés-felelet módszere az előbbi kettő dialógushiányával 
opponálva a társadalmi-szociális dimenziók felé nyitja meg a művet. Ez 
a szemléletváltás dialógusviszonyba helyezi az eddig ábrázolt világokat -  
a külsődleges látványt és a bensőséges tudat világát. A kérdés-felelet a 
motívumnak egy újabb szekvenciája, amelyből újabb ironikus rálátás szü
letik: az „állami ráció” és az élet összeegyeztethetetlenségének ténye.

A gyarapodó kontextus egyre többszólamúbban leplezi le ezeket a lát
szatszerűségeket, de a töredékek nem az egymásutániságban állítják össze 
a mű integritását, hanem koncentrikusan. Az irónia láncszerűen kikép
zett, lineáris váltakozásra építő típusával szemben a Fövenyóra egészét a 
koncentrikus iróniatípus fedi be. A kontextusban megjelenő értékelési 
pontok összegeződve érvénytelenítik egymást. (Vö. Veres, 1992. 379.) A



regény a heteronóm és diszperzív prózanyelv és -szerkezet sűrű szövésű 
vonatkozásrendszerét az utolsó pillanatig nyitva hagyja, s csak a Levél, 
avagy tartalom kulcsával adja meg a koncentrikusan gyűrűző ironikus 
perspektívák összegezési lehetőségét.

Az irónia felszíni, tematikai megjelenései is olyanok, hogy az egész 
szólam értelmezési irányát befolyásolják.

A Vizsgálati eljárás 18. töredékében a kikérdező „állami ráció” ironi
kus bevilágítására kerül sor:

„Milyen említésre méltó észrevételt tett E. S.?
Hogy a nagy horgas orr nem szükségszerű vonása a zsidóknak, mert 

igen számottevő kivételek is vannak.”
Az egész vallatási módszer gépies céltalanságára, halandzsaszerű be- 

fejezhetetlenségére a fenti részlet az irónia révén mutat rá, azáltal, hogy 
az „említésre méltó észrevételnek” és a „horgas orrnak” a kölcsönös be- 
helyettesíthetőségét tételezi fel. Az állítás magán az állításon keresztül 
semmisíti meg a kijelentés létjogosultságát.

A kontextus egésze ironikus értelmezést nyer „az említésre méltó ész
revételnek” mint a kérdésfeltevések koncepciójának kijelölésével. A kér
dések „állami rációt” követő mozgásiránya ugyanis nem „az említésre 
méltó”, nem a lényeg kifürkészéséhez, hanem a végtelenbe vezet, s ezen 
az úton minden emberit szétmorzsol.

d) Tanúkihallgatás

A Tanúkihallgatás (I) a Vizsgálati eljárásban beindított gépezetet mű
ködteti tovább, azzal a különbséggel, hogy a válaszok egyes szám első 
személyben fogalmazódnak meg a parodikus ő-elbeszélés helyett. A tárgyi 
világ és az események körülményes felleltározása groteszkül túlrajzolt. 
Ugyanakkor paradox módon a látszólag említésre egyáltalán nem méltó 
apróságok leírásának értékfordulata észlelhető, mivel éppen ezekbe a 
részletezett jelentéktelenségekbe szorul vissza a világ, ezekben lomboso- 
dik ki az emberi formájából kivetkőztetett valóság mélyértelmű láttatása.

Az 56. töredék a Tanúkihallgatás (I) egész fejezetét kitölti. A tanú 
vallomásaiban a már ismert eljárások ismétlődnek: a haszontalannak tű
nő kérdéshalmozás, a tényékhez és dokumentumokhoz való ragaszkodás, 
a vizuális (vitrinbeli figurák, falvédők, fényképek, szobabelsők, bolti áru
készlet) látványok aprólékos leírásai, életrajzkivonatok, szövegidézetek, 
a korábbi vallomásból való kiemelések stb. Az ábrázolt valóság evidenciái 
közül a álonski & Strauss-féle társulás védjegyének leírása a regény egyik 
intertextuális tartóoszlopa:

„Mit ábrázol ez a védjegy?
A bakelit sötét felületén fehér váza, váza vagy fövenyóra, vagy kehely 

látszik mindaddig, amíg fel nem fedezzük, hogy a váza tulajdonképpen 
üresség, tehát látszat, s hogy pozitív, tehát valóságos, az a két, mintegy



tükörben egymás felé forduló profil, amely a váza-fövenyóra körvonalai 
mentén rajzolódik ki.”

A perspektíva problémája ebben a szólamban is többször explikáló- 
dik, olyan kérdések által, mint pl.: „Mit lehet látni a zongoránál levő 
ablakból?”

A látómezőbe azonban egy adott pillanatban bevonul az önmagát látó 
hős. A tanú a távcsőben kezdetben csak „izzóvörös vibrálást”, „a lemenő 
nap fényét” látja. A csökönyös faggatás nyomán azonban kiélesedik a kép, 
kirajzolódik az E. S.-szel azonosítható alak.

Az önmagát látcsövező hős mozzanata szinte észrevétlenül olvad bele 
a szövegkörnyezetbe, akárcsak az önmagába visszatérő fejezet, amelynek 
zárókérdései azonosak a fejezetet indító kérdésekkel. („Az idézést Pór
szombatról...”) Jelentéktelen módosításokkal ugyanez a kérdéslánc is
métlődik meg a fejezet végén. Az önmagába visszatérő, körkörös mecha
nizmus ellen a tanú tiltakozik.

Az önmagát látó hős és az önmagát tükröző szöveg párhuzamos gesz
tusai egymást nyomatékosítják. A tanúkihallgatás fejezetei az egy helyben 
topogó, idő nélkül reprodukálódó történések labirintusát nemcsak a bűn
ügyi nyomozás eredménytelenségében, hanem az önidéző hős és az önpa- 
rafrazeáló szöveg körkörösségében is megragadják.

A regényszöveg kisebb-nagyobb egységei közötti intertextuális re
konstrukció az állandó forgásban lévő homokóra játéka szerint tölti-üríti 
a regény tartályát.

e) A lexikográfiai modell

A Fövenyóra szövegképzésének jelentős hányadát képezik a szótár és 
az enciklopédia (kifejtett szótár) ironikus poétikai kódjának alárendelt 
részletek. Egy-egy fogalom, név, jelentésegység után rögtön következik a 
részletezés, a kifejtés: a dolog okának, eredetének ismertetése, avagy idé
zet általi illusztrálása. Jelentősek azok a szegmentumok is, ahol magya
rázat nélküli leltárban kerülnek egymás mellé meghökkentő látványt 
nyújtó valóságvonatkozások. A banalitás, a trivialitás, a groteszk és az 
irónia szótárai mellett a Fövenyóra a keret és az intertextuális fóliákként 
egymásra csúsztatott narrációs modellek kialakításával a poétikai eljárá
sok egyfajta lexikonját is összeállítja.

Danilo Kiá prózapoétikája ebben a regényben az implicit metanarrá- 
ció mélyáramából tölti fel a folytonosan kiújuló űrt.



A REGÉNYMŰFAJ GENERÁLGYÓNÁSA

Hamvas Béla: Karnevál 
(1948-1951)

A XX. század felezővonalára íródó Karnevál -  megjelenésének 35 éves 
késésével -  jelkép erejű mutatója annak, hogy a regényműfaj önreflexiós 
ága a magyar irodalomban is többnyire csak búvópatakszerű kísérője le
hetett egy referenciális jellegű fővonulatnak. A Karnevál a magyar regény- 
irodalom árnyékban maradt metanarratív ágának legbeárnyékoltabb 
pontja.

A mű helye az irodalomtörténeti korszakolás által másodmodernnek 
nevezett időszakban jelölhető ki.

A modernizmus első korszakát a századforduló esztétizáló, klasszikus 
modernsége jelzi, amely a személyiség válságára még oly módon reagál, 
hogy a művészetet az individuum önigazoló mechanizmusává, transzcen
dens értékközpontot helyettesítő, kompenzációs tényezővé alakítja. A tö
redék-lét megtapasztalása az esztétikum teremtett teljességében keres ki
utat.

Az esztetizáló modernség ellen lázadva az avantgárd a káosz poétiká
jával fordította visszájukra a kérdéseket.

Harmadik korszakként rajzolódik ki a későmodernség, amely meghoz
za a magyar próza poétikai paradigmaváltását.

„Szellemi helyzetét tekintve a későmodernség (...) már egy egészen 
más dilemma elé került. A dilemma tényleges tartalma abban állt, hogy 
elveszített, vagy nem lehetséges teljességként vegye-e tudomásul a transz
cendens középpontok működésképtelenségét. (...) A második modernség 
még nem volt kész a lényegről való lemondásra. Létérelmezése azonban 
nem ragaszkodhatott tovább a világ transzcendáló alakban elgondolt, lé
nyeg és látszat kétosztatúságában megjelenő szerkezetéhez.” (Kulcsár 
Szabó, 1992. 50.)

A Karnevál elbeszélésmodellje két mechanikusan elkülönített szólam 
egybefonásán alapul. Ebben a fonott struktúrában a dőlt betűs szövegegy
ségek regényfikción kívülre szorulnak („függöny előtti beszélgetések”), a 
szokványos tipográfiával szedett fejezetek viszont fikción belüli vonatko- 
zásúak. A tipográfiai megkülönböztetés szemléltetően hívja fel a figyel
met arra, hogy a szerző a két szövegtípus felismerését és elkülönítését 
eleve fontosnak tartja. A két hangnemhasználat csak globális felosztást



mutat, ezeken belül áttekinthetetlenül szövevényes viszonylatok alakul
nak ki. A regény hordozta tradíciószemlélet is a későmodernség koordi
nátái közé illeszkedik. A hagyományt és minden előzményt tagadó 
klasszikus modernséggel és avantgárddal szemben a modernség második 
hulláma a művészet létfeltételeként fogta fel a hagyomány újraértelme
zését. A  Karnevál mindkét szólama óriási kultúrtradíciós anyagot kebelez 
be a maga módján. Hamvas egész opusát a hagyomány olyan átrendezé
sének igénye hatja át, amely a befogadói élmény kreatív hevületét a felül
emelkedés, egy egyetemes látószög, egy új létezésvízió megragadására 
használja fel. Regénye mindezt a teremtő mozdulat legteljesebb felszaba- 
dultságával teszi. A hagyomány kisajátítása és egyéni vízió szerinti átren
dezése nemcsak globálisan vonatkozik a műre, hanem szerkezeti elvvé és 
eljárássá alakulva a legapróbb pórusokig hatol. A felforgatás, a mindent 
megmozgatás, az összes lehetőség felkutatásának szenvedélye működik a 
variációs füzérek, az áthasonítások felismerhetetlenül gazdag és rejtélyes 
rendszereiben.

Az identitáskölcsönző történetszerűség felszaggatása, a fejlődéstörté
neti logikával való hősmegjelenítés felfüggesztése, elbeszélt-elbeszélés- 
elbeszélő-lejegyző fogalmának gondos megkülönböztetése s a köztük le
vő távolság állandó problematizálása, a fragmentaritás, s a diszkurzív 
nyelvhasználat mind olyan sajátosságok a Karneválban, amelyek a késő
modernség poétikai fejleményei.

A történet, a hős, a tér, az idő és a logikus oksági viszonyoknak mint 
jelentéskisugárzó központoknak az elhalványulásával „a művészi kijelen
tés igazságát olyan széttartó szerkezetekből kellett felszínre hozni, me
lyek messzemenően ellenálltak a zárt, történetmondó elbeszélésnek,\ 
(Kulcsár, 1992. 69.)

Az osztódó, szóródó, elágazó jelentés és kijelentés dialogikusan ket
tőzi meg a beszédhorizontot. A narratív beszédmód visszahúzódásával a 
jelentésviszonyokat megbontó, a diszkurzív, a beszédszerű, a dialogikus 
nyelvezet kerül túlsúlyba.

A Karnevál két szólama eleve e kettősség (narratív-diszkurzív) közötti 
dialógusra építkezik, de a nyelvhasználat a szólamokon belül is rétegző
dik. A diszkurzív beszédmód a két szólamtípus között és azokon belül is 
a megszakítottság, a szemantikai divergencia, a nézőpontvibrálás dinami
káját biztosítja.

1. A NARRATÍV ÉS A METÁNARRATÍV SZÓLAM 
KETTŐSSÉGE

A strukturális viszonylatrendszer, a jelentésrétegződés és a diszkurzív 
nyelvhasználat képezi azt a kiindulópontot, ahonnan a Karnevál metatex- 
tualitása megközelíthető.



A regényt a diszkurzív, dőlt betűs szólam („függönybeszélgetés”) in
dítja. A „de” módosítószóval, kisbetűvel kezdődő első összetett mondat
ból hiányzik az első tagmondat. A felhangzó beszéd lassan bontakozik a 
végtelenből indított vita folyamából.

A regénykolosszus a vita és az élőbeszéd jegyében indul.
A láthatóvá váló szöveg mint óceánból kiemelkedő hegyláncolat sej

teti a megszólalás időbeli keretnélküliségét, azt, hogy ez a hang szinte 
öröktől fogva szól, az elbeszélésnek nincs eleje és vége. A nyitó mondat
nak hiányzik az első fele, a regényt záró mondatnak pedig a második fele: 
nyitva maradnak és a végtelen felé mutatnak a beszéd, a „fecsegés” koor
dinátái. A struktúra nyitottságát hangsúlyozó jelrendszer a továbbiakban 
is alkalmazza ezt az eljárást (kisbetűvel kezdődnek fejezetek, passzusok, 
a szövegegységek pont helyett kötőjellel végződnek, és a mondatok befe
jezetlenek).

A bevezető feltárja a beszédhelyzetet, bemutatja a beszélőt (Bormes
ter Mihály) és a hallgatót („én”).

Megjelennek a befogadóra és a hallottakat lejegyző személyre vonat
kozó körülírások: „agent spirituel”, „ügyvivő”, „ügynök”, „bolondus ter- 
maximus”.

A kurzív szövegegységek nem az ábrázolt valósághoz tartoznak, de 
kialakítják a maguk sajátosan szintén fiktív világát. így fiktív alakként 
konkretizálódik a történetmondást hallgató és lejegyző aktor is, aki név
telen marad, de vitapartnerként egyéni tulajdonságokkal rendelkező, 
konkrét emberi jelenség. A bevezetőben ő maga határozza meg írói tevé
kenységének mibenlétét és jellegét:

„(...) a dologba nem szólok bele, ha az eseményre kénytelen vagyok 
is kritikai megjegyzést tenni, nagyobbára egész erőmet a dolgok szenve
délyesen egzakt megfogalmazására fordítom. Nekem ebből a szempont
ból helyzetem egyáltalán nem volt nehéz. Bormester Mihály a megfogal
mazásokban kedvét lelte, a helyzetet élvezte is, elbeszélését csaknem vé
gigjátszotta, gesztikulált, és nagyokat nevetett, mintha az egészet ő találta 
volna ki, hunyorgatott, velem összenézett, száját rángatta, szóval önmagát 
egyáltalán nem türtőztette...”

A dupla narrátori felállítással (szóbeli, hangos, elbeszélő narrátor- 
írásbeli, néma, leíró narrátor) Hamvas a már amúgy is megduplázott szö
vegszólamok hangjainak és nézőpontjainak egyértelmű besorolását teszi 
lehetetlenné. Másfajta narrátortípus érvényes az egyik szólamra, másfajta 
a másikra. A dőlt betűs egységek narrátora a markiewiczi felosztás III. 
kategóriájába illeszthető (a narrátor az irodalmi műben ábrázolt valóság
hoz tartozó fiktív alak) elbeszélő, még ama megszorítás mellett is, hogy 
ezek a fejezetek metanarratív jellegűek, az alkotás gondjait explikálják, 
tehát értekező szándékkal bírnak. Ebben a leszűkült viszonyrendszerben 
is vannak szereplők (a beszélgetőpartnerek), akik közt dialógus folyik, 
tehát cselekszenek, jellemvonásokkal rendelkeznek. A megjelenítés má-



sodlagossága inkább abból ered, hogy ez a szólam a másik kísérője, értel
mezője, függvénye.

A tipográfiailag közönségesen szedett fejezetek narrátora teljesen át
tetsző szerzői elbeszélő (a markiewiczi felosztás I. csoportja: a narrátor 
nem tartozik az ábrázolt valósághoz, s nincs fiktív alakként konkretizál
va). A kommentárszólam információja szerint a referenciális, narratív 
szegmentumokban Bormester Mihálynak az ügyvivő által leírt beszédéről 
van szó. Paradoxon, hogy Bormester, amennyire személyeskedő a kurzív 
szólam megnyilatkozásaiban, jelenléte és az élőbeszéd nyoma épp annyira 
hiányzik a regény e fővonulatából.

Összegezve: a referenciális (narratív) és az areferenciális (diszkurzív) 
szólam teljesen eltérő elbeszélői szerkezettel rendelkezik. Ezek a szerke
zetek egymást is értelmezik, befolyásolják, egymást ellentétezve tükrözik, 
leképezik, utánozzák. A bevezetőben az ügyvivő meghatározza alanyának 
beszédmotivációját: „generálgyónás”, „kibeszélés”, „fecsegés”, „mámor”.

Különböző meghatározásokat nyer maga a tárgy: „történet”, „háromszo
ros őrültség”, „vallomás”, „komédia”, „sorskatalógus”, „Noé bárkája”, „ké
peskönyv”, „leltár”, „karakterológia”, „szótár és inven tár”, „indiszkréció”.

Az elbeszélést rögzítő „ügynök” (aki a történetet „meghallja, fülét 
kezdi hegyezni, az egészet jól megjegyzi és leírja”) saját magát is a művön 
belülre helyezi.

Mivel a referenciális főszólamban a két narrátor létezésének semmi
lyen jelrendszere nem alakul ki, a „bennlevés” csupán a két szólam egy- 
beolvasásával képzelhető el. Habár a narrátorok kívülről, külön szólam
ból „kormányozzák” a ténylegesen eseményes regényszólamot, önmagu
kat mégis implikáltként fogják fel.

A bennfoglaltság, az érdekeltség mágneses köre tovább tágul: a gon
dolatmenet a „fecsegőn és az ügyvivőn” túljutva elérkezik az „együttes” 
harmadik tagjáig, az olvasóig, aki a „játék”, a „vicc” legbonyolultabban 
bolond bolondja.

Az olvasó feltételezett elvárásairól, aggályairól valóban többször is szó 
esik a függönybeszélgetésekben, tehát ez a harmadik tényező is csupán a 
két beszéd egybefonódásával lép be a regény összjátékába.

A mű kommunikációs aktorainak (történetmondó, lejegyző, olvasó) 
meghatározási/körülírási kísérletei ezen a ponton csak ideiglenesen zá
rulnak le, s a továbbiakban még bővül a kör a feltételezett kritikussal és 
egy bizonyos „hanggal”, így a párbeszédek irányultsága is megváltozik.

Már a bevezetőben nyilvánvalóvá válik, hogy a kurzív szólam az exp
licit metanarráció kifutási területe: műfajelméleti, írástechnikai, filozó
fiai, művészeti, poétikai stb. kérdések felvetésére oly módon kerül sor, 
hogy az éppen íródó regény aktuális gondjai fogalmazódnak meg. A pa- 
rodisztikus hangnemben készült hosszabb-rövidebb traktátusok az én
formájú elbeszélésmódot választják (az ügyvivő jut itt szóhoz), a megnyi
latkozások mégis a nyelv párbeszédszerű szemléletét tükrözik. Tényleges,



avagy képzelt vita, dialógusviszony alakul ki az ügynök és Bormester Mi
hály között, aki élettörténetét mondja el. A dialogikus beszédhelyzet ér
zékelése és igénylése a beszélőre és a befogadóra egyaránt jellemző.

Az értekező nyelvet kialakító függönybeszélgetések főleg e dialogici- 
tás által nyerik el egy szcenikusan ábrázolt világ fiktivitását.

Az érintkezési pontok, az átszüremkedési képesség egyaránt jellemzi 
mindkét szólamot. A kommentárok regényszerűsödnek, a fikciós regény- 
világ pedig kultúrtörténeti utalások, az intertextualitás és egy sajátos me- 
tanarráció hordozója lesz.

Ily módon a textualitás és metatextualitás viszonylagos rétegei mindkét 
szólamban kialakulnak, noha a regény (vizuálisan is jelölt) alapstruktú
rája szerint a textuális referenciális vonulatot a metatextuális arefenciális 
függönybeszélgetések kommentálják. A felismerés, hogy a szólamokon 
belül is elegyesek a beszédformák, hogy mind a két szövegtípus létrehozza 
a maga sajátságos önreflexióját, arra utal, hogy Hamvas prózanyelve még 
a rétegződéseken belül is elvégzi a metatextuális nyitásokat.

2. A METANARRATÍV KOMMENTÁRSZÓLAM

A metanarrációs eljárások azonosításában az első lépést a (dőlt betűs) 
kommentárszólam hálózatának kiemelése képezi.

A GONG felirattal kezdődő és végződő referenciális fejezetek közé 
ékelődő „ügynöki” jelentések az I. kötetben hétszer fordulnak elő, újabb
nál újabb mozzanatokkal tágítva a szöveg-önértelmezés lehetőségeit.

A mű már idézett öndefinícióinak sorát a „kísérlet” fogalma bővíti. A 
kísérlet nyitott jellege biztosítja a változatok felkutatását, a kreativitás 
szabadságát. Ilyen értelemben a Karnevál valóban kísérlet.

Az areferenciális szólam mint önkritikái visszhang belülről, a mű 
bennfenteseitől érkezik el a megfogalmazásig. A dőlt betűs szövegek a 
legbeavatottabb értelmezési javaslatokat adják. A beszélgetőpartnerek 
évődő és egymásnak szurkoló, élőbeszédbe és komikumba oldódó stílu
sába elegyednek pl. a Hegel- és Kierkegaard-idézetek, anélkül, hogy a 
szöveg elveszítené „fecsegő” jellegét. A stílus végletes pólusokkal (ko
molyság és vicc, magasröptű értekezés és hétköznapi vaskosság) hivalko
dó tágassága csak felszínen megmutatkozó jele annak a „sokszerűség
nek”, amely a Karneváli minden vonatkozásban jellemzi.

Az első nagyobb egységet kísérő kommentár hangsúlyozza olyan esz
tétikai tényezők jelenlétét, mint az improvizáció, az eredeti és a népsze
rűsített változat.

A kurzív kitérők nemcsak hátrapillantva tárgyalják a gyarapodó elbe
szélés műhelygondjait, hanem előre is utalnak, sejtetnek, ígérnek, az élet- 
történet valószerűségének képlékenységére figyelmeztetnek.

A vallomástevő a függönybeszélgetésekben arról tesz tanúbizonysá
got, hogy nem naiv történetmondó. Az ügyvivővel folytatott eszmecserék



csupán ezáltal tudnak olyan színvonalra emelkedni, hogy bevonják a re
génybe a kortudat legigényesebb szellemi áramlatait. Kultúr-, művészet- 
és egzisztenciafilozófiai, etikai, metafizikai és antropológiai relációk tá
rulnak fel:

„Mialatt beszéltem, az én sajátságos emberszenvedélyem bizonyosan 
feltűnt önnek. Ez már nekem is elég régen feltűnt. Azt hittem, hogy talán 
valami regényíró vagyok, olyan, mint Balzac vagy Thackeray vagy Dosz
tojevszkij. Külön ezért ezeket az írókat el is olvastam, de őket csalódva 
tettem le. Semmi közöm hozzájuk, és az én emberszenvedélyemre nem 
tudnak magyarázatot adni. Később aztán úgy láttam, hogy ez a szenvedély 
sokkal inkább festői. Velázquez vagy Brueghel vagy Daumier, igen, őket 
közelebb érzem, különösen Velázquezt, neki volt ilyen emberszenvedé
lye, ilyen patholog kíváncsisága. (...) Ön erre azt mondja, hogy megalo
mániás nárcisz vagyok, aki az egész emberiségből tükröt csinál, és önma
gát ebben a tükörben bámulja.”

Habár a poétikai gondolatmenet szerzőjét az „eredeti” érdekli, meg 
kell elégednie egy másolt és riasztó „emberiségarccal”, mert „minden 
hang visszhang, minden fény visszfény, és minden arc másolata és lenyo
mata valaminek”.

„Az ügyefogyott elmélet” gyártásának, ennek az „adekvációelmélet- 
nek”, „shakespeare-izmusnak” és „velázquezizmusnak” a megvallása a 
mű önreflexiós terepszemléje. A világirodalmi hivatkozások az elbeszélőt 
avatott műértőként leplezik le. Shakespeare kiemelt helyet foglal el az 
ilyen irodalmi esszévillanások sorában.

Az elbeszélő nemcsak azt tartja szükségesnek, hogy fogalmi nyelven 
körülírja a történetmondás során alkalmazott elméletet, hanem önkriti
kusan minősíti is azt: „szánalmas”, „negédes”, „kellető”, „érzelgő”, „pa- 
thetikus”, „szentimentális”, „oktató”, „blöff”, „humbug”, „erőszakolt”, 
„komikus”, „stréber”. Az önmeghatározás és önutaltság igénye egyre mé
lyebbre hatol az esszébetétekben, s ehhez az intertextuális vonatkozás
rendszer is hozzásegít.

A regény explicit metanarrációjának legterjedelmesebb kibontása so
rán az ügynök jelentkezik felszólalásra, kifogásokat emelve az elbeszélés 
módszereivel szemben.

Az észrevétel kiindulópontja a mű társadalomábrázolásának elma
rasztalása, mivel az alkalmazott „hajmeresztő realizmus” eredménye az 
ügyvivő szerint nem egy közösségkép, hanem absztrakt párhuzamosok, 
sorsok egymástól független halmaza. Az elemzés behatóan tárgyalja a 
regénybeli sorsok és jellemek elvontságát, azt a monomániát, ami a mű 
minden hősének legsajátabb valója. A megfogalmazás szerint a monomá
niás attitűd jellegzetes tünete a valószínűtlenségi mozzanat, „a valóság
ban való tájékozódás teljes megzavarodása”.

A valóságprobléma mint a művészi láttatás alapmozzanata a diszkur- 
zív szólam állandó és visszatérő témája. A realitásfogalmak sokaságának



felvetése, a valóság relativizálása, a korszerű fikcionalitáskutatások felis
merései csak elősegítik annak a poétikai princípiumnak az alátámasztá
sát, miszerint a műalkotás autonóm, öntörvényű valóság.

A gondolatkör nemcsak az irodalom mimetikus funkciójával foglalko
zik, hanem magának az objektív valóságnak a tényszerűségét is proble- 
matizálja.

1948-ban, a Karnevál írásának évében született meg Hamvas Regény
elméleti fragmentum című munkája is. Az okfejtés során a szerző megkü
lönbözteti a realitás és a valóság fogalmát, s a realitást a legelvetemültebb 
történelmi személyiségekhez kötve az aljasság, az erőszak, a hazugság, a 
hízelgés, a közönségesség és a hitványság fedőfogalmaként határozza 
meg. „Az biztos, hogy a valóság ezzel az új realitással nem azonos.” A 
realitás (a „bestialitás története”) ellenfogalma a szélmalomvalóság, s ez
zel a XVII. században, a modern kor kezdetén a közösségtörténetből ki
válik a személyes történet. Ez az ellentörténet „új életkoncepciót, a való
ságnak új megfogalmazását” feltételezi. A szerző cervantesi bázisnak ne
vezi azt a valóságfelfogást, „hogy nem egy valóság van, hanem kettő, és 
nem egy történet, hanem kettő”.

A Regényelméleti fragmentumban megfogalmazott problémalátás egy- 
behangzik a Karnevál „elméleti” és „gyakorlati” szólamával is. A regény 
azonban a tanulmánynál sokkal gazdagabb ötlettárral rendelkezik még 
műfajelméleti szempontból is.

A kommentárszólam metanarratív mozzanatsora behatóan tárgyalja a 
referenciális vonulat szerkezeti kérdéseit, explikálja az „átvezető gondo
latokat”, az első, második és harmadik rész közötti létfilozófiai különb
ségeket, értelmezi a metaforikus ábrázolásokat, foglalkozik a főalak 
vitatható kilétével, az ellenalakok fogalmával, tragikus és komikus értel
mezéslehetőségekkel, a monománia meghatározásával, kijelöli a határje
lenségeket, a hősök személyiségszerkezetének problémáit, és megadja a 
személycserék jelentésmagyarázataival kapcsolatos legfontosabb utasítás 
jellegű információkat.

Valószínűtlen, hipotetikus, személytelen és szenvedélytelen lét rajzo
lódik ki az értelmező előtt, aki „heterogén alapszavakat”, a monomániák 
és fixa ideák jeleit válogatja a szövegből. A beszélgetőtársak között folyó 
állandó replika párbeszédesíti a szöveget. Bormester -  Szókratész példá
ját követve -  ötpercesre szabja az ügyvivő felszólalását, méri is az időt, a 
parodikus helyzetre visszautalva minduntalan közbeszól, széttördeli a 
szöveget, de az ügyvivő kifogásai és javaslatai sehogy sem érnek véget:

„Az ön eljárását, szólt Bormester, nem tartom ildomosnak. Csak nem, 
mondom én. Ön, kérem, szólt ő, poénemet lelőtte. Az elcserélt csecse
mőkre gondol? Tbrmészetesen. A dolgot úgy rejtettem el, hogy csak gya
nakvó s ezek szerint az intelligens olvasó vegye észre, de még ez se legyen 
benne biztos. (...) Én ezt a bombát csak az utolsó pillanatban akartam



robbantani, az olvasót próbára akartam tenni, és meg akartam lepni, s ön 
most ezt tönkretette.”

A dialógus újabb metanyelvi mozzanata, hogy az ügyvivő az általa le
lőtt poén helyébe négy másikat ajánl fel. A poének ismertetése során az 
ellenregény gondolata fogalmazódik meg. A javaslatok a négy variáns for
májában a Karnevál eljárásainak groteszk extraktumai. Az ismétlés vál
fajaként is felfogható regény-ellenregény ötlete tulajdonképpen az „ere
deti” és annak miniatűr ellentéte alakjában merül fel.

A „valóság” kétségbevonása, a történetmondásnak mint kreációnak a 
bemutatása a valóságon való felülkerekedés példája. Az okfejtés egy he
lyütt példázattal támasztja alá azt a paradoxont, hogy a fikció hihetőbb, 
mint a valóság. A poének kicserélhetőségének gondolata további parodi- 
kus kiélezés tárgya lesz, midőn a hős a saját születésének körülményeire 
vonatkozó történet alakításába beleszól:

„Arra kérném, hogy ne lila kendőben tegyenek ki. A lila színt nem 
nagyon kedvelem. Legyen kék. Sötétkék? Mondjuk berlini kék. Ultrama
rin. Jól van, ultramarin. Köszönöm, ez megnyugtat.”

Az experimentum, az improvizáció, a verzió, a másolat, a lenyomat, a 
főhős elvesztése, az ellenhős fogalma, a tetszés szerinti poén választás/szö
vegalakítás ötlete képezik a lejegyző értelmezési javaslatainak gócpontjait.

A referenciális vonulatot átvilágító értekező szólam szerint „az egész 
regény a sokszerűség gondolatára épült fel”, s ezt a sokszerűséget megté
vesztő eljárások bonyolítják.

Az Episztemon nevű hős a regény következetesen kidolgozott isme
retelméleti fedezetére hívja fel a figyelmet. A kommentárszólam az olva
sóval végigjáratja azt a tanfolyamot, amelyen megszerzi a valós-valótlan, 
az igaz-koholt jelzőkkel szembeni bizalmatlanságot.

Ugyanakkor egyéb kitételek is bizonyítják, hogy a szólam figyelembe 
veszi az olvasói elvárásokat, még ha azokat nem is szolgálja ki. A dialógus 
nemcsak a két narrátor között folyik, mert a beszéd latensen állandóan 
nyitott az olvasó felé.

A beszélgetésben az irodalom mibenlétéről vallott nézetek is megfo
galmazódnak:

„Ha ön regényt ír, mi a fontos? Ugye a szó? Belátom, mondom én. Ön 
itt elvekről és tulajdonságokról és hangokról és járásokról társalog. Ez a 
módszer rossz. Önnek dolga csak a szavakkal van. Szóértékekkel. Az iro
dalom nem egyéb, mint az ember számára fontossá lett szóértékek kidol
gozása. Itt ne hozakodjunk elő hangokkal és járásokkal. Nekem csak a 
szavakkal van dolgom. A költészet világa nem a kozmosz, nem a társada
lom, nem a pszichológia, nem a történet, nem a morál. A költészet világa 
a szóval kezdődik, és a szóval végződik.”

Míg Hamvas esszéiben az értekező próza diszkurzív logikája leplezi a 
vallomásos alapmagatartást, regényében a fikció álarca szolgál hasonló 
eszközként. A hatalmas szereplőgárda felvonultatásának célja: „magatar



táslehetőségek végigjárása, személyes kiutak, illetve archetipikus megol
dások keresése.” (Balassa, 1987. 49.)

A traktátus folyamatosan hivatkozik a világirodalom nagyjaira, festők
re, műalkotásokra. A regény metanarrációja poétikai kisesszéket rejteget 
a paródia köntöse alatt.

A valóságprobléma ismételt körüljárása az elbeszélés, a regénydefiní
ciók (mágia, önkritika, tükör) újabb megfogalmazásait teszi lehetővé.

Káprázatvilág és imagináció: egy konvencionálisán odaértett érvé
nyesség kettős visszavonásának hangoztatása olyan kiindulópontokkal vér
tezi fel az olvasót, amelyek nélkül a narratív szólam előtt tanácstalanul állna.

A regénynek mint imaginációnak a leleplezéséhez járul hozzá az ön
reflexiós vonulatot tükröző beszéd, amely már nem a regény kommentárja: 

„Mondja, kérem, szólt Bormester, azt, amit mi ketten így a történet 
közben beszélgettünk, szintén le akarja írni? (...) Véleményem az, hogy 
ez a formát még jobban kiemeli. A forma jellegében éppen most állapod
tunk meg. Ez meghatározhatatlan. Vagy nem? Igen. De ön biztosan olva
sott már olyan műveket, amelyek saját belügyeikkel is foglalkoznak, és 
műhelyintimitásokról beszélnek. Nem tapasztalta, hogy az ilyen dolgok 
milyen ízetlenek? Nem ajánlom. ízléstelen. A mű belügyeiből még senki 
se tudott költészetet csinálni.”

A paródiát fokozza, hogy az olvasó az „intermezzókat” olvasva értesül 
arról, hogy azok beiktatásának módja még megoldatlan:

„Igaza van, azok a kísérletek, amelyek a regényen belül a regény bel- 
ügyeivel foglalkoznak, kivétel nélkül mind ízléstelenek. Ebből még sen
kinek sem sikerült költészetet csinálni. Ez mind kulisszatitok, émelygős, 
indiszkrét. Szóval rossz. Valami megoldáson kell a fejemet törni, mert 
ezeket a közjátékokat feltétlenül meg akarom menteni. Nézetem szerint 
a dolog csak így egész, sőt - ”

Az ügyvivő véleménye, miszerint egy mű csak akkor teljes, ha kiépíti 
a saját öntudatát tükröző jelrendszert is, a regény tanúsága szerint magá
nak -  a Karnevált író -  Hamvas Bélának az álláspontja. A szóbeli elbe
szélést írásban rögzítő ügynök beavatkozási műveletei nyomán deformá
ciók keletkeznek, s ezek sem maradnak leleplezetlenül. Már a bevezető
ben ismeretessé lesz az ügynök „korrekt magatartása”, az a rést is hagyó 
megfogalmazás, miszerint „nagyobbára egész erőmet a dolgok szenvedé
lyesen egzakt megfogalmazására fordítom”. Ezúttal a visszatérő megnyi
latkozás már sokkal problematikusabbnak látja a „szenvedélyesen eg
zakt” és „korrekt” közvetítői szerepet. A tényékhez nem ragaszkodó, szu
verén történetmondás lesz a valódi hitelesség feltétele.

Bormester öt pontba foglalt vallomása parodikus keretben tárja fel az 
elbeszélőnek a valóságot és történetet illető bizonytalanságát.

Az ügyvivő eredeti elhatározása, miszerint a „dologba nem szól bele”, 
tarthatatlanná válik. A hitelesség többszöri visszavonása, az áttételeken 
utazó tárgy átminősülései, az elbeszélő és a közvetítő intervenciói teljesen



kétségessé teszik szilárd viszonyítási pontok kijelölését. Éppen ezért lesz 
groteszk egy újabb lista, melynek tételei az „eredeti és a jelen elbeszélés” 
között levő különbségeket sorolják fel. A fejtegetés vissza is vonja a fel
sorolás érvényességét, leleplezi a szövegkialakítás önkényességét.

Az ügy vivője ezen a ponton a mű teljes jogú kreátoraként mutatkozik 
be. A valóság és fikció fogalomjátékának fokozása ezzel szinte határtalan 
lehetőségeket nyer. A hangok összekuszálódnak, s az önelemzés eljut a 
regény szerkezetének leleplezéséig.

„Bárki legyen is, aki Bormester Mihálynak, az elbeszélőnek létezését 
kétségbe vonja, és azt állítja, hogy Bormestert én találtam ki, és ezek 
szerint az egész elejétől végig, Bormesterrel együtt, imaginációm káprá- 
zata, téved. Ellenbizonyítékot a következőkben tudok nyújtani: a történet 
elbeszélőjének és írójának külön sorsa van, külön hangja, s az enyém az 
övének diszharmonikus felhangja (groteszk ellenpont), amely Bormeste
rével néha összekeveredik, néha azon áthangzik. (...) Azáltal, hogy az 
elbeszélő és a közvetítő egymást állandóan ellenpontozza, az olvasó és a 
kritikus is ellenpontozódik, és a történet témája körül négyszólamú fúga 
alakul ki (vonósnégyes). Az egész történet mozgássá alakul át. Statikus 
és holt terület nincs. A statikus történet nagy hibája, hogy a szerző és az 
olvasó tükörviszonyban áll, egyik a másik látszata. Ebben a fugato törté
netben ilyesmi nem történhet meg. A tükör itt mást mutat, mint ami van. 
A tükör megőrült.”

Az ellenpontozott, dialogikus-dinamikus szerkezet, az őrült tükör és 
a „négyszólamú fúga” előnyeit és hatáslehetőségeit dicsérve az ügynök a 
metanarráció megjelenésének igazolását a hangok sokszerűségében, a 
többszerzőjűségben leli meg. A metatextus szerepe a több szerző, több 
hang, több tükör között a statikus helyzetek felborítása.

Az elbeszélésről szóló elbeszélés önreflexiója (vagyis a metanarráció 
metanarrációja) a Karnevál olyan pillanata, amely duplán teljesíti a Re
gényelméleti fragmentumban is megfogalmazott elvárást:

„Ez teszi nemcsak indokolttá, hanem követelménnyé, hogy a regény
nek konfesszionális tudata legyen, ami más szóval annyi, hogy a regény 
tartson maximálisan igazságos szemlét önmaga fölött.”

Az intim, sőt „indiszkrét” vallomás, az abszolút mezítelenség követel
ménye eszerint nemcsak az ábrázolt világra, hanem az ábrázoló közegre, 
magára a narrációra is vonatkozik. A vallomás a Regényelméleti fragmen
tum szerint a műfaj vezérelve, konfesszió nélkül nincs regény.

A bevezetőben generálgyónásnak nevezett beszédaktus vallomásos 
jellege kiterjed az artikulálódó poétikára is: a Karnevál egyben a regény
műfaj generálgyónása.

Ez az inger hatol mind mélyebbre a regény leghosszabb metanarratív 
közjátékában az önmeghatározások felé: tisztázni kívánja a mű „illuszt
rációként”, „képeskönyvként”, „bogárgyűjteményként”, „panoptikum
ként”, „tulajdonságkatalógusként” való meghatározását is. Körüljárja a



történet egyéni és általános vonatkozásait, időviszonylatait. Az első kö
tetet záró függönybeszélgetésből az imaginárius szerző fogalma idézi fel 
azt a viszonyhálózatot, amelyben a plágium, a világirodalom „zugaiból” 
összelopkodott ötletek, az intertextualitás tünetei helyezkednek el.

„Olachaj imaginárius szerző. Úgy tudom, minden valamirevaló re
gényben legalább egy imaginárius szerzőnek szerepelnie kell -  Ön a re
gényírói hagyományt ilyen komolyan veszi?

Elbeszélésemben magas példák nyomán járok, és önkényes eljárások
tól kifejezetten tartózkodni kívánok

A vizsgálat az első kötet metanarratív szólamainak, dőlt betűs közjá
tékainak főleg azon kitételeivel foglalkozott, amelyek regényelméletileg 
világították be a készülő művet.

A második kötet mindössze három önreflexiós intermezzót iktat a 
referenciális szólamba.

Az egyik poétikai vonatkozású tétel a dupla egzisztenciájú főhős (Mike 
és Michail), melyhez társul a dupla narrátor szerepe. A kettősségek egy
más között kérdésekkel teli viszonyhálózatot építenek ki. A parodikus 
okfejtések egyike szerint a függönybeszélgetések valójában cselként szol
gálnak, mert a látszat ellenében az elbeszélő és az ügynök szerepéről 
elterelik a figyelmet. Kettejük mellett megjelenik a helyzetet tisztázó har
madik, a „hang mint szereplő”, mint kritikus, mint játékbíró.

A regényszöveg függönye előtt évődő narrátorokhoz csatlakozó har
madik hang oldja meg az igazság-hazugság szembeállításának százszor 
megforgatott kérdését. A Karnevál intertextuális viszonyait a „hang” lep
lezi le a legteljesebben.

„Nem mű, főként nem sterne-i mű, ha végül is ilyet kívánna, hanem 
regénypotpourri, a motívumokat a világirodalom zugaiból szedte össze, 
csupa másodlagos és összelopkodott formai megoldás, vagyis egyveleg és 
chiméra. (...) Bátortalan, de nem elég kiérlelt és főként nem lelkiismere
tes kísérlet, hogy ön az angol, vagyis a Sterne-Dickens-Joyce és az orosz 
Gogol-Dosztojevszkij-vonalat egybeolvassza.”

A metanarratív szólam eszmefuttatásaiban megjelenik a dupla és a 
hármas regény gondolata, a felborult szerkezet, a realizmus mint modern 
trágyadomb, a valóságmásolás, az utánzás fogalma, a valóságot teremtő 
imagináció.

A kommentárszólam olyan regénypoétikai felkészültségről tanúsko
dik, amely még a posztmodern poétikai fejlemények távlatából is aktuális 
és árnyalt hangsúlyozásmóddal rendelkezik. A narratív és metanarratív 
vonulat kidolgozása, a dupla narrátor, a hős és ellenhős, a belülről forgó 
szerkezet, a kéthasábos, párhuzamosan és egyidejűleg olvasandó szöveg, 
az intertextualitás, „a szöveglopkodás”, a szó, vagyis a szövegszerűség prio
ritása, a „humorisztika”, a groteszk, az irónia és az abszurd, minden pont 
többszörös elmozdítása, visszavonása, a regénynek mint mozgásnak és 
totális labirintusnak a gondolata olyan regénymodell igénylésének meg



fogalmazása, amelyre az irodalmi fejlődésében „visszavetett” (Kulcsár, 
1993. 107.) magyar epika csak a hetvenes években tudott ráérezni.

Ugyanakkor ez a káprázatosán korszerű tájékozottság Hamvas teljes
ségigényének mércéit is felfedi. Elutasítja a művészetnek mint válogatás
nak és kihagyásnak a koncepcióját, mondván, hogy a művészetben „az 
Egész kell”. A metanarratív szólam látóköre és változatossága is a kor 
legvakmerőbb regényelméleti következtetéseinek ismeretéből eredeztet
hető. A teljesség igénye tükröződik ebben a tájékozódásban, akár az életmű 
egyéb aspektusaiban. „Mert Hamvas Béla az összes lehetőségek birtok
bavételéből indult ki, filozófiák, hagyományok és világnézetek kisajátítá
sából, a gondolkodó számára egyetlen elfogadható alapállásként nevezve 
meg a teljes valóság megismerésére irányuló törekvést. (...) Egy totális 
világkép, az egész egybelátása, az ősi egység lebeg szeme előtt.” (Thomka,
1988. 65.)

Eme alapállás fényében válik érthetővé, hogy a fentiek során végigjárt 
metanarratív szólamban számtalanszor visszatérő valóságprobléma nem
csak mint a valóságanalóg ábrázolásmód kérdésének kiélezése fontos, ha
nem az életvízió részeként is.

3. A  NARRATÍV FŐVONULAT METANARRATÍV 
ASPEKTUSAI

A regény „gyakorlati” és „elméleti” vonulatra osztottsága eleve felkí
nálja azt az elemzési utat, amely a kettő összevetésével járható be. Ez a 
vizsgálat még akkor is kézenfekvő, ha nyilvánvaló az ilyenfajta irodal
mi/írói programhirdetés feltételessége, Hamvas szavával, „cselessége”. 
Lehet, hogy a kommentárok nem ragadják meg a narratív vonulat sajá
tosságait, avagy hiányosan, tévesen, halványan tükrözik vissza a narráció 
tényleges fejleményeit. Az is megeshet, hogy írói blöffről van szó, szán
dékos félrevezetésről, két különnemű nyelvanyag reakcióvizsgálatáról.

A metanarráció tüneteinek felfejtése azonban független a két sík köl
csönös lenyomatának, tükröztetésének kérdésétől. A „gyakorlati”, narra
tív szólamnak a Karneválban megvan a maga implicit és explicit metanyel- 
vi jelrendszere, s ennek jelentősége éppen azáltal nő meg, hogy egy kizá
rólag önreflexiós szólam meglétén túl képződik meg a szövegben.

A kétszólamú szövegkiképzés a két pólus közötti ingázás lehetőségét 
is megteremti. A rejtett vagy nyílt dialógus által jelentéssel telítődnek 
azok a helyek, amelyek szerkezeti metszéspontokként szolgálnak. A  Kar
nevál ilyképpen kirajzolódó legmarkánsabb hálózata a két szólam meta- 
textualitásának érintkezéseiből jön létre.

A referenciális, narratív vonulat a kezdetektől a reális és irreális pó
lusok egymástól távolra tolt pontjainak hintajátékán nyugszik. A reális 
olyannyira konkrét, hogy a történelmi hivatkozások fogódzói közt az első 
oldalakon felbukkan Shakespeare és Cervantes neve is. Rendhagyó mó



dón egy önreflexiós szegmentum is idekerül, az elbeszélő ilyen kiszólása 
azonban a továbbiakban nem ismétlődik meg. Az itteni megjegyzés is csak 
arra vonatkozó magyarázatot ad, hogy miért tekinthető az elkövetkező 
regényben kizártnak a narrátor személyes létezésének érzékeltetése.

„Nem vagyok feljogosítva arra, hogy annak az úrnak, akit ideiglenesen 
vöröshajú segédfogalmazónak nevezek, állapotát jellemezzem vagy leír
jam, sőt a magam részéről, úgy érzem, illetéktelen, sőt önkényes lenne, 
például ha azt mondanám, a segédfogalmazó válságos helyzetbe került...”

A kifejtett programmal összhangban a regény hősei dramatizált ábrá
zolásban jelenítik meg a történéseket, s a referenciális szövegvonulat nem 
tűri meg a narrátor bárminemű segédletét.

A „humorisztika” talajáról elrugaszkodó ötletlehetőségek révén ha
marosan nyilvánvalóvá válik, hogy a Karnevál a groteszk labirintusában 
folyó szatírajáték, amelynek létrehozásában a gondolat tobzódásának 
megfelelő szótobzódás, szöveggerjesztés, szövegszerűség dominál.

A kommentárszólam fejtegetve előrehaladó dialógusa is alkalmazza 
azt a visszavonó módszert, melynek mozgatója a korábbi megállapítások 
szüntelen relativizálása és leépítése. A rombolás helyén újabb tétel szü
lethet. Minden megoldás és minden válasz önnön ellentétét is magában 
hordja, az újabb változatok ebből az ambivalenciából pattannak ki. A 
narratív vonulat tömbjeit ez a variációs technika hozza létre. Az önnön 
jelenlétét kitörlő (illetve az anarratív szólamba kihelyező) narrátor éppen 
eme végtelenül nyitott diszkurzivitás által nyomatékosítja mögöttes léte
zését. A történetmondás alanya a narratív fejezetekben távol van, a szö
vegkonstruálás módja azonban szüntelenül érezteti egy fölényes, kreatív 
elme irányítását, működését. Maga a kreáció mutatkozik meg, a kreáltsági 
indexek áttekinthetetlen szövevényességével. Ezek a mutatók a regény 
implicit metanyelvének fejlettségi fokáról tanúskodnak.

A megalkotottság jelei Hamvas prózanyelvében egy dialektikus, para- 
doxális látásmód függvényei. A kommentárszólam által meghirdetett elv, 
miszerint a regény mozgássá, állandó elmozdulásban lévő, megfoghatat
lan formává változott, Hamvas beszédmódjára is érvényes lesz. Ennek 
alapvonását képezi az igent és nemet is magába foglaló ambivalencia, a 
„paradoxon, a coincidentia oppositorum lehetősége”. (Balassa, 1987.47.)

A paradoxon nélkülözhetetlen mozzanata az olyan látásmódnak, 
amely elkerüli a „csökkent valóságtartalmúságot”. A paradoxális diszkur- 
zus a látszólagos, felületes, vélt jelentésszint fedezet nélküliségét leplezi 
le, miáltal ellentmondások, kizárások, összeférhetetlenségek oldódnak fel 
egy komplexebb viszonyhálózatban. A szójátékszerű, jelentésárnyalato
kat és jelentésszinteket egymással ütköztető paradoxális nyelvhasználat a 
szavak poliszémiáján alapul, s bár megjelenési lehetőségei korlátozottak, 
hatásában a valóság váratlanul felötlő, mély összefüggéseire villant fényt. 
Tágabb tere van annak a paradoxális kifejezésmódnak, mely szintézist 
teremtve az egész gondolkodásra kiterjed. A stilisztikai értelmezések szé



rint ez a dialektikus megközelítés a mozgás kategóriáját ágyazza be a 
tudatba, miáltal érvényteleníti a kettősségekben, alternatívákban, antinó
miákban, kizárólagos végletekben való gondolkodásformákat. A szűkös 
gondolkodási korlátok között a mindennapi tudat elmarad a valóság bo
nyolultsági fokától. A paradoxon szemantikailag és ismeretelméletileg az 
azonosság tételének cáfolata, mivel sugallata szerint a dolgok az önma
gukkal való azonosságon kívül még sok mindennel azonosíthatók. Az a 
felfogásmód pedig, mely szerint maga az igazság paradox, a művészi köz
lések paradoxális jellegét várja el.

A kommentárszólam számos ellenpontozó eljárásról tesz említést, de 
ezeket nem a kettősség leegyszerűsítő abroncsába szorítja, hanem egyféle 
diszharmonikus mozgás, forgás szédületébe helyezi. A regény mint moz
gás hamvasi műalkotásvíziója implikálja a paradoxon meghatározó jegyeit. 
Indokolt hát annak feltételezése, hogy a gondolatalakzat fontos szerepet 
tölt be a szintaktikai, szemantikai és szerkezeti mozzanatok kialakításá
ban. A paradoxális gondolkodás -  a szerző ismeretelméleti elképzelései
nek premisszájává válva -  kisugárzik a legkisebb szegmentumoktól a leg- 
nagyobbakig.

A szövegből önmagát kivonó elbeszélő, a diszkurzivitás-dialogicitás, a 
paradoxon és a belőle kibomló variációk olyan eljárások, melyek összha
tása a konstruáltság. A megalkotottság, a műviség hangsúlyai képezik a 
tömbönként cserélgetett nyelvek közös nevezőjét.

a) Szövegszerűség

Lépésről lépésre haladva egyfajta mikrovizsgálat segítségével, legelő
ször is a szerkezet és a denotátum vonatkozásában ragadható meg az 
implicit önreflexiós jelrendszer egyik domináns jelensége.

A paradoxon logikai képletén felépülő nyelvszemlélet olyan szöveg
szervező elveket hoz működésbe, amelyek az elvont szövegszerűség jel
legzetességeit teremtik meg. Problematizálódik maga a nyelv.

A szó, a nyelv mint anyag mutatja meg magát.
A szövegszerűség konkrét lecsapódásai: a különnemű tömbök kiala

kítása (fragmentumok), a listázás (érvek, gondolatok stb. pontokba fog
lalt felsorolása), az idegen nyelvű és kitalált nyelvű halandzsa, a törme
léknyelv, az irodalmi művekre való hivatkozás, a történelmi nevekből ké
szített láncolat, a hősök rögeszmés textusai, szólamai (pl. Kesző Bertalan 
koldusszólamai), az időnkénti ömlesztett nyelv (montázs a már felhasz
nált textusokból), a szereplők alakváltozásainak és mutatványainak aggá
lyosán rendszerezett ismertetése, a szócsaták érvelésművészetének, a ki- 
talációk verzióinak, fogásainak (Flórián-féle csuszám) taglalása, a napló
írás és annak nagy témái, a pszeudo-őskortudományi szógyűjtés, névgyűjtés, 
szógyártás, névgyártás, történetek gyártása stb.



A Karnevál narratív szólamában a fikció játéka, a „merő koholmány”, 
a „szemenszedett fantazma”, a lebegő referencia burjánzik el a szövegsze
rűség jegyében.

b) Explicit intertextualitás

A világirodalom „zugaiból” lopkodó eljárás számtalan jelölt és jelö
letlen megnyilvánulással igazolja a Karneválban a metanarratív szólam 
által megfogalmazott írói program tényleges alkalmazását.

Reménytelen és fölösleges vállalkozás lenne a kölcsönzött ötletek, fi
gurák, módszerek, tudatos és öntudatlan hatások, utánérzések és allúziók, 
egy óriási erudíció rejtett és nyílt lecsapódásainak nyomába szegődni.

A továbbgondolás érdekében elegendő az explicit és implicit intertex
tualitás mintaérvényű tüneteinek számbavétele.

Az explicit intertextualitás a dőlt betűs kommentárszólamban is gaz
dag utalásrendszert hoz létre (írói nevek, művek címei, poétikai megol
dások). A regény narratív vonulata még kimeríthetetlenebb változatos
sággal teremti meg az intertextualitás explicit formáit.

Abban a kontextusban, amelyben a befogadói horizontnak nyitottnak 
kell lennie az összes lehetőségek felé, nem jelent törést valósnak és va
lótlannak, ábrázolt világnak és irodalomnak a leggroteszkebb elegyedése.

A megszólaló hősök egész lénye literarizálódik: beszédük konstruált, 
cselekedeteik rituálészerűek, a fantasztikumba áthajló tettek sajátságos 
műalkotásként jönnek létre. A szenvedéllyel kibontakoztatott rögeszmék 
kreatív aktusként valósítják meg a személyiség lényegét. A műalkotássá 
emelkedő rigolya gyakran kapcsolódik irodalmi nevekhez, művekhez, vi
lágokhoz.

Az intertextuális kapcsolatformák parodikus változatát képezi Gamb- 
rinus „szellemi korcsmája”, ahol az ételek és menük a világirodalom mű
veiből állnának össze.

„Mózes öt könyve vagy Boswell Johnson élete a borsos tokányt helyet
tesítené. Hideg nyers sonka helyett Rabelais-t szolgálnám fel. Angolos 
marhaszeletnek Miltont, vesepecsenyének Shakespeare-t, főképpen a 
Macbeth-et vagy a III. Richárd-ot, mert nézetem szerint a Hamlet inkább 
tészta, sonkával töltött vajaskifli. Bort Li Thj-po vagy az Argonauták, eset
leg Hölderlin vagy az Énekek éneke helyettesítené. Az édesség Sappho 
mint aprósütemény, Lagerlöf mint mazsolás kalács, George Sand pedig 
mogyorós tekercs.”

A forrásszöveg textuálisan általában nem jelenik meg. Az idézett-fel
idézett mű, illetve szerző poétikai, szemantikai vonatkozású tartalmak, 
kultúrtoposzok hordozója. Ezekkel a preformált tartalmakkal mint kész 
elemekkel lép kapcsolatba az új szöveg, oly módon, hogy a kettő közt 
dialógust teremtve a hagyomány kreatív elsajátítását teszi lehetővé.



Az irodalom különös metamorfózisa játszódik le az idézetek által. Pa
radox módon a felemlegetett műalkotások lesznek az ábrázolt világ leg- 
valószerűbb mozzanatai. A fantasztikum és a történelmi tényszerűség két 
végletes pólusa között a Robinson, a Tbldi, Baudelaire, a Gilgames, Bach 
és Mozart a tényleges valóság fogódzói, míg a történet hősei a legabszt
raktabb képtelenségek alanyai.

A történet lebeg, de az intertextuális hivatkozások -  mint az egyete
mes kultúrmemória tényei -  súlyzóként szolgálnak.

A minőségek vegyítése által még egy különös paradoxon észlelhető. 
Az irodalmi-művészeti hivatkozások nem az ábrázolt cselekményvilág 
irodalmiasítását végzik el, hanem az irodalom köznapi, közérdekű fel
használhatóságát mutatják be. Az irodalom és a művészetek testközeli, 
pragmatikus, lenyűgöző valóságérvényűsége nyilatkozik meg e lényegi, 
paradoxális láttatás által.

Hosszabb szövegek idézése, maga a szövegszerű idézés nemigen jele
nik meg a Karneválban.

Az implikált kultúrtradíciós képzetek is csupán a regény szatírajátékának 
különös világába gyúrva, annak elemévé adaptálva tudnak megjelenni.

A nevekre, kultúrtoposzokra támaszkodó explicit intertextualitás 
azonban mindvégig fontos szerepet játszik a szöveg kiképzésében. Ezek 
az idegen elemek a tinyanovi értelemben vett szómaszkokként működ
nek, annál is inkább, mert mindig névhez kötődnek. A név már hangzá
sánál fogva is különös nyelvi gócpont, ám itt még az egyetemes emberi 
kultúrtörténet nagy neveinek szemantikai aurájával is számolni kell. A 
regény „őrült tükrének” visszfényében megannyi meglepetés és megannyi 
fogódzó egy-egy valóságos név, könyveim.

A dologi maszk, a testalkatmaszk és a szómaszk tinyanovi fogalomsora 
a komikus-parodikus emberábrázolás dolgokra, tárgyakra irányultságát 
emeli ki. A név (szómaszk) dologgá alakul (dologi maszk, testalkat
maszk), s ennek mozgása vagy törése létrehozza a szüzsé vázát. A Karne
válban szereplő nevek is mind beszélő nevek, valódi szómaszkok; az iro
dalomtörténeti, kultúrtörténeti nevek pedig idegen hangzásbeli jellegük
kel és szemantikai utalásmezejükkel válnak kivételesen fontos gócpon
tokká.

A szerzői nevek, a műalkotások címei és a bennük jelképesen össz
pontosuló gondolatkörök az adott irodalmi művön kívüli valóságra, ill. 
műre utalnak. A befogadó számára többé-kevésbé ismertek a felidézett 
vonatkozások, hisz azok az egyetemes kultúrhagyomány közhelyei. A fel
idézett problémakörök előre gyártott elemek, kölcsönzött klisékként 
bukkannak fel, de mindig sajátos átértelmezés, szerzői megvilágítás fé
nyében ragyognak.

Az egyetemes eszmetörténet mozzanataihoz fűződő esszéisztikus fel
villanások, „vitaindítók” kimondottan groteszkül kapcsolódnak a regény 
eseményes világához.



Az explicit intertextuális viszonynak ez a neme következetesen visz- 
szatérő alkotói fogás, tehát az írói szemléletmód alapvető része. Az eljá
rás ismétlődése szabályszerűséget sejtet a kultúrtoposzok regénybe való 
beépülésmódjában.

Funkciójukat tekintve is rendkívül jelentősek ezek a kultúrtradíciós 
maszkoknak nevezhető idézetformák: céljuk valóság és fikció, földhözra
gadt nyomoréklét és fölényes intellektualizmus egybegyúrása. A kettő 
egybetapadási pontjai a paródia groteszk kisülései.

c) Implicit intertextualitás

A szövegek közötti rejtettebb kapcsolatformák a hatások, átvételek, 
jelöletlen idézetek, plágiumok stb.

Az ötleteknek a világirodalom „zugaiból” való összelopkodása a re
gény metanarratív szólamának programszerűen meghirdetett elve. A mű 
explicit metanarratív hálózatának kiterjedtsége ennek az elképzelésnek a 
tényleges érvényesítését bizonyítja.

A Karnevál mint monumentális paródia és szatíra óriási allúzió a re
gényirodalom témáira és formakultúrájára.

Hamvas Béla a figurák megformálásához is valószínűleg körültekintő 
gyűjtőmunkát végzett. A következő észrevétel csak egy világirodalmi pár
huzamra mutat rá.

Hoppy Lőrinc, a tolakodó, szentimentális ripacs és pojáca a regényin
tonáció része, tehát visszataszító alakja kiemelkedik az identitást cserél
gető mellékszereplők (a levéltár új igazgatója, a Keszők, Schnoen-Baj- 
nád-Türcsika, Episztemon) sorából. Dosztojevszkij A Karamazov testvé
rekben az apa alakjával indítja a regényt, akit „hitvány és züllött” ember
nek mutat be. Fjodor Pavlovics „folyton a mások asztalához tolakodott 
ebédelni, minden alkalmat megragadott az élősködésre (...), egész életén 
át szeretett színészkedni, egyszeriben eljátszani valami váratlan szerepet 
az ember előtt, és ami a fő: néha teljesen szükségtelenül, sőt éppenséggel 
a maga rovására...”

A mindent bemocskoló, alakoskodó ember visszataszító figurájának 
alapeszméje szinte azonos a két regényben. Ugyanakkor tudvalévő, hogy 
Dosztojevszkij minden hőse a világirodalom nagy alakjainak hasonmása, 
leképezése.

Hamvas a „belügyeket kibeszélő” metanarráció kialakításához is tám
pontokat találhatott Dosztojevszkijnél. Explikált szinten ez a szerzői nevek 
könnyed beemelésében, az írói gondoknak az előszóban való kiteregeté
sében, s a regényszöveg fatikus, metanyelvi és konatív funkciójú megnyi
latkozásaiban nyilvánul meg. A Dosztojevszkij által kialakított metanarrá
ció természetesen olvad bele a bemutatott világ ábrázolásába, mivel maga a 
narrátor sem vonul ki a rögzített harmóniájú, mimetikus jelentésképzésből. 
Az önreflexiós írásmód itt az ábrázoló személyességét hangsúlyozza.



Hamvas sokoldalúan építi be művébe Dosztojevszkij írói felismerése
it. Ennek feltételezését a Karnevál egyre alkalmazhatóbbnak tűnő, dőlt 
betűs utasításai is ösztönzik. Az „elméleti” szólam -  a mindenüvé beivódó 
„humorisztikai” felfogás ellenére -  mind kevésbé fogható fel blöffként. A 
fenti példák-összefüggések felismerései is megfontolandóvá teszik a me- 
tanarratív szólam azon utalását, miszerint a Karnevál bátortalan és lelki- 
ismeretlen kísérlet, hogy a regényműfaj két vonulatát egybeolvassza. E 
vonulatokat Sterne-Dickens-Joyce és Gogol-Dosztojevszkij neve fémjelzi.

Gogol hatása a parodikus eljárások kidolgozásában érhető tetten. A 
Karnevál ferde látószögéből egy groteszk emberiségkatalógus szatirikus- 
parodikus torzfigurái rajzolódnak ki, s ennek egyik lehetséges világirodal
mi előképe (a leltár és a tragikomikus esztétikai minőség szempontjából 
is) Gogol Holt lelkek című regénye. Ahogy Gogol metsző élességű fénybe 
állítja az emberi magatartásmodellek fennköltet és komikust vegyítő gro- 
teszkségét, úgy Hamvasnál is kápráztató pontossággal artikulált ellenté
tek itatják át egymást. Tinyanov szerint a paródia és a stilizálás is kettős 
életet él, a mű síkja mögött még egy sík van. A „nagy példák nyomán járó” 
Karnevál nem hatásokról és utánzásokról tanúskodik, hanem a nyers
anyagként, ősszövegként felhasznált világirodalmi művek egyes mozzana
tainak stilizálásáról. A parodikus-szatirikus tükör a bemutatott világ, a 
denotátum felé fordul, a stilizáló viszony az irodalmi hagyománnyal állít 
fel dialógust. Az explicit metanarratív tünetek elemzésekor már láthatóvá 
vált a komikus leírás gogoli eszközének, a maszknak hamvasi, intellektu- 
alizált változata. A komikus ábrázolás Hamvasnál is kiaknázott eszköze 
a hangzásbeli szemantika, a hanggesztusok, a hanghatás.

Hangeffektusra épül a szövegszerűség tüneteinek java része: a nevek 
(Böllér Leó, Hoppy, Kanavász, Saroglya, Tbporján, Türcsika Szelenár), az 
idegen nyelvű betétek („Never mind”), a latin mondatimitációk, a paro- 
disztikus grammatikai megoldások („Germopneutikus pontokon tillanat- 
nyi legativ gresszió hindenkinek hegjelenik, csak feltéve tentativ”), az ér
telem nélküli szavak (hudrabancs, geregye, iglinc, soponya, gyanóca), a 
különböző stílusban íródó szegmentumok váltakozása (stílusmontázs).

A szövegrészek montázsszerűen állnak össze. A fragmentumok nyi
tottságát gyakran a pont helyett álló gondolatjel jelzi az egység végén. 
Minden töredéknek külön szereplőgárdája van, a hozzá tartozó nyelv- 
használattal, amiben valami módon mindig a nyelv sajátos mimikai-arti- 
kulációs aspektusa, különös deklamáció tolul előtérbe. A fragmentum 
markáns stílusát a hős groteszken kiélezett jellemtulajdonsága határozza 
meg. Eichenbaum Gogolra vonatkozó megállapítása a Karneválra, is al
kalmazható: „Szereplői -  megdermedt pózok. (...) Ezek a mondatok... 
mozdulatlanok és egyszer s mindenkorra megalkotottak: olyan nyelv, 
amelyen a bábok beszélhetnének.” A valóság elemeinek szétbontása, a 
velük való játék, egy új érvényességet túlzásokkal és aránybontással fel
építő világ a groteszk mozzanat megszilárdításának feltétele lesz.



Végül, az implicit intertextualitásnak ezen a vonalán haladva nem te
kinthetjük véletlennek azt az összecsengést sem, amit Bahtyin mond Go
gol alapvetően karneválszerű, világérzékeléséről: „A beható elemzés a 
Holt lelkekben minden nehézség nélkül föltárhatja a vidám (karneváli) 
pokoljárás, a halál birodalmában tett utazás formáit. (...) Éppúgy megta
láljuk benne a karneváli »pokol« söpredékét és hulladékát, ahogy olyan 
alakok sorát is, akik voltaképp káromkodásmetaforákat jelenítenek meg.”

A karnevál fogalomkörével a Hamvas-regény kommentárszólama 
többször is foglalkozik: az álarccal, bábokkal, maszkokkal, rögeszmés sze
repekkel kapcsolatosan kibontakozó létbölcselet központi szerepére a 
címválasztás is rámutat.

Elemzésünk szempontjából a groteszk karneváli álarcokhoz kötődő 
beszédszférák, beszédzsánerek (Bahtyin) stilizáltságának sarkítottsága, a 
szegmentumonként váltakozó jellegadási módszer fontos, mert ebben a 
szerkezet szintjén nyilvánul meg a konstruáltság, a stílusimitáció ténye. 
A karneváli körforgás képzetét a regényben a viselkedés- és beszédmódok 
szervetlenül egymás mellé montázsolt pergése biztosítja. Az implicit me- 
tanarráció éppen a karneváli szerepjátszás érvényesítésével teszi nyilván
valóvá, hogy a bemutatott világ nem a valóságanalóg ábrázolás eredmé
nye, mert már maga a denotátum konstrukció, „őrült tükör”. A karnevál, 
az „őrült tükör” tükrözése a leképezés, a művi megformáltság, a kettős 
artikuláció jeleit viseli önmagán.

Az egybeolvasztás másik vonalaként emlegetett Steme-Dickens-Joyce- 
hagyománynak szintén mélyen gyökerező jelenlétét észleljük a Karnevál 
anyagában.

Sterne annak a XVIII. századnak a „poetológiai parabázisát” hagyo
mányozza Hamvasra, amely a regényben a transzcendens elbeszélő, a min
dentudó kommentátor révén fesztelen esszéisztikus diszkurzust fejleszt ki 
a regényírás és az olvasói befogadás aktusának leleplezésére. A minden
tudó elbeszélőnek ez a típusa komikus, s ezért az ötletek, az alkotói ru
galmasság, a verziók és az intertextuális viszonyok kimeríthetetlen forrása 
és serkentője. Az önreflexió leggyakrabban a műben megjelenő irónia 
része, ugyanakkor egy újfajta mimetikus törekvés kiegészítése és ellen
pontja. Az olvasónak szentelt figyelem annak a szándéknak a tükre, mely 
a befogadóban az irodalmi tevékenység aktív részesét tiszteli. A felhívó 
funkció Sterne-nél is paródiába, az elbeszélői helyzetek képtelenségének 
kisarkításába torkollik. A Karnevál kommentárszólamának alapproblé
mája, az ún. valóságprobléma a XVIII. századi metanarrációnak is kiéle
zett témája: tematizálódik az alkotói autonómia, az írói szabadság, az 
elbeszélői tett, az élettények önkényes strukturálása. A világalkotói sze
repben tetszelgő narrátor a játék, a humor, a képzelet eszközeivel szitu
álja saját helyzetét, akárcsak Bormester és párja-hasonmása, az ügyvivő.

Az angol vonulat hamvasi implikálása Joyce-párhuzamokban is látha
tó. A maximális mimézis érdekében Joyce naturalista, szimbolista és imp



resszionista polifóniát teremt, asszociációs építkezéstechnikával és a belső 
monológ által kivetített tudatfolyam szimultaneitásával. Hamvas koncep
ciója a regény fő szólamában szintén kizárja a narrátor zavaró jelenlétét, 
de Joyce-szal ellentétben ő nem alkalmazhat belső monológot, mivel hő
sei maszkok, rigolyák, magatartásformák allegóriái. Ami a két vállalko
zást közelíti, az a stilisztikai regiszterek és a kompozíciós eljárások lenyű
gözően széles skálája, az artisztikus virtuozitás szabadsága. Kemény Ka
talin (1990. 116.) veti fel a kérdést:

„Indokolt-e, hogy a Karneváli többen Joyce közvetlen folytatójának 
tartják? Valószínűleg igen. Az autonóm világ, amely a regényben kibon
takozik, rétegezettségében, humorában, máskor a nyelvi bukfencek ferde 
tükrében, korunk irodalmában alig hasonlítható össze mással.”

A Karnevál és az Ufysses érintkezési pontjaként fogható fel a labirin
tusélmény hangsúlyozott tematikai-szerkezeti kivetülése. Joyce révén az 
odüsszeuszi és a dedalusi labirintus modern változatai jelennek meg. 
Hamvas regényének is szerkezeti-világképi tengelyét képezi a labirintus, 
az útvesztő, a szövevény, az út, az utazás, a kaland, az örvény, a csigavonal, 
a „keringő spirál”, a „forgószélvilág”, a világforgatag, a zuhanó karnevál.

Az intertextualitás explicit és implicit jegyeinek is labirintusa van a 
Karneválban, ahol világokat sodor a skizofrén kettőződés, a sokasodás, a 
tükrözés szédülete, s a kipróbált maszkok káprázatához „a nagy példák” 
is hozzájárulnak. A mű nem hatások nyomát hordozza, hanem olyannyira 
felszívódott olvasatokat, szervesült élményeket, hogy a maga módján 
mind a két szólam egy öntörvényű világkép viszonylatrendszerében mu
tatja fel a szövegközi kapcsolatok jeleit.

A Karnevál a segédfogalmazó önkereső utazásával kezdődik, az elcse- 
réltség mozzanatával pedig az identifikáció lehetetlenségét sugallja.

A regény a saját arcért, a szembesítő tükörképért vívott küzdelem. 
Nárcisz hullámzó vízfelületen tükröződő arcvonásainak, minduntalan el
mozdulásban lévő identitásának mítosza képezi a kiindulópontot, s ez a 
nárciszoid mozzanat képződik le a szöveg önreflexiós igényében is. Mind
azzal összefüggésben, hogy nemcsak a személy éli permanens válságát, 
hanem a regény is.

A bolyongó regényhős saját tükörképeivel szembesül; a könyv első 
négy részének reális világa az ötödik rész látomásos újrafogalmazásában 
leli tükrét. Az önismétlés kicsinyített, torzított, más modalitású változatai 
kimeríthetetlenek. Mintha minden regénymozzanatnak látnia kellene ön
magát, hogy egyszersmind önmaga tükre is lehessen.

A szöveg öntudata végső soron mindenkor egy ősi egység és teljesség 
utáni áhítozás. A regény isteni szemként akarja látni, villogva tükröztetni 
az egymásban is leképződő részelemeket. Az önidézés az implicit meta- 
narráció legnemesebb megnyilvánulása.

A tematikai variációkkal, kibomló sorokkal, szólamfüzérekkel egye
temben a formatudat ugyanezzel az öntükröző ösztönnel hozza létre a



Karneválban a prózaműfaj sokféle formai rajzolatát. A regénykolosszus 
kenguruként hord a zsebében egy kisregényt, számtalan körvonalazható 
novellát, rövidtörténetet, anekdotát, portrét, mondát, mítoszt, parabolát, 
parafrázist, kiemelhető víziót. Az önsokszorozás és önátértelmezés gesz
tusai révén a prózaformák leltára áll össze.

4. ÖSSZEGEZÉS

A Karnevál metatextualitásának körvonalazását, mint kiderült, nagy
ban elősegítették a kommentárszólam utasításai. Ezek a parodikus esszék 
önmagukban is széles folyamú explicit metanarrációként fonják be a mű 
világát. A bennük felhalmozott tudás a modern regény olyan radikálisan 
újszerű felfogását tükrözi, amelynek a jelenkori irodalmi megvalósuláso
kig ható érvényessége van.

A tükröző-szólammal a szerző nem tekinti kimerítettnek az epikai 
önreflexió szerepét. A magas szintű prózapoétikai eszmefuttatást a „fik
ciós” főszólamban újabb, szintén magas színvonalú, virtuóz leleményes
séggel kialakított implicit és explicit metanarráció követi. A Hamvas-pró
za világképébe szervesen ivódott bele a metanarratív öntudat, s e tudat 
megszólaltatása a Karneválban nemcsak egyetlen beszédmód következe
tes végigvitelében merül ki, hanem az árnyalataiban és konfigurációjában 
kimeríthetetlen immanens poétika és a fikciós szintre emelt explicit in- 
tertextualitás folyamatos ébrentartásában.
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Esterházy Péter: Termelési-regény 
(kisssregény)

(1979)

A magyar prózában az anarratív kódok mindent átható megszilárdu
lását -  Kulcsár Szabó Ernő (1993) szerint -  a 70-es évek fordulata hozta 
meg. A súlyosan roncsolt irodalomszemléleti elváráshorizontot ekkortájt 
olyan művek kezdték hatálytalanítani, amelyek végérvényesen és ereden
dően szakítottak az esztétikai jelhasználat már több évtizede anakronisz
tikus alapjaival. Filozófiai, nyelvfilozófiai, nyelvészeti, szemiotikái és sze
mantikai vonatkozásúak azok a felismerések, amelyek elmozdították az 
individuumról és az irodalmi nyelvhasználatról alkotott elképzeléseket. 
Összeomlik az esztétikai üzenetnek, a jelentésnek a jeltől, a megformált- 
ságtól független létezésébe vetett tévhit. Mintegy önnön ellentétébe for
dulva a pragmatikus nyelvhasználat egy nyelvközpontú poétikai magatar
tásba torkollik.

Az önreflexiós műalkotáskoncepció abból a narcisztikusnak tűnő 
alapélményből merít, amelyet a mű születési folyamatának önszemlélete 
jelent.

Az esztétikai elképzelésnek a nyelv eszközjellegéről vallott elmélete
ket kellett kitörölnie ahhoz, hogy a megformálás általi jelentésképződés 
fogalma körvonalazódni tudjon. Minthogy a magyar regény mestersége
sen, politikailag megakasztott fejlődéstörténeti íve csak a műfaj defor
mált hagyományimpulzusait tudta továbbítani, a fent jelzett folyamat a 
szokásosnál is nehézkesebb. Az irodalom pragmatikus-kollektív feladat
vállalási kényszerei révén a műalkotás politikai, pedagógiai, publicisztikai 
közleménnyé süllyed, teljesen ornamentálissá degradálva az irodalmiság 
adalékait. Ahogy az irodalom vonakodik szembenézni önnön lényegével, 
hasonlóképp a műben tárgyiasuló írói világkép sem képes teljesíteni az 
érvényes létértelmezés feltételeit: hogy ne hárítsa el a XX. századi mo
dern emberi szituáltság következetes végiggondolását, a lét végességtuda- 
tának nézőpontját. Az irodalmi jelrendszernek és az egzisztenciának is a 
magárahagyatottság és magárautaltság helyzetéből kell kiindulnia, hogy 
leszámolhasson a megújulást gátló illúziókkal.

A minden ízében önreflexiós próza a magyar irodalomban végül egy 
olyan regényben ölt testet, amely messzemenően levonja a következteté
seket, és kikezdhetetlenné teszi az önreflektáló jelrendszer szellemi alap



állását is. A Termelési-regény világában a bőség zavara kísérti az értelme
zőt, mert mint gyakorlótér, mindenféle poétikai tételhez tökéletesen 
meggyőző alátámasztási pályát kínál. (Vö. Radnóti, 1988. 69.) így ugyan
arra a műre vonatkozóan egymással szöges ellentétben álló nézőpontok 
is igazolást nyernek.

Úgy tűnik azonban, a narratív -  metanarratív poétikai jegyek megkü
lönböztetése olyan fogódzókat nyújt, amelyek képesek megszűrni a sok
féle tételigazolási szándékot, és kijelölni e prózatörténeti szempontból 
döntő fordulat mibenlétét. Esterházy Péter egész eddigi opusa a kihívó 
megalkotottság jegyében fogant, de a Termelési-regény az a kiindulási 
pont, amely az önmagát író mű felmutatási gesztusán nyugszik. Az írás 
pillanatához visszatérő, visszajelző, öntükröző szövegmobilitás nemcsak a 
szövegképző folyamatot határozza meg, hanem az egész mű prekoncepcióját.

A prózai önreflektálásnak feltétele, előzménye a reflexiós beszédmo
dalitás. A gondolkodás elemi nyelvhezkötöttsége a nyelv másodlagos jel
rendszerként való működésekor egy magasabb rendű tudattevékenység 
megjelenésformáit képezi ki. A metafizikai támasztékaitól megfosztott 
világmagyarázat XX. századi fordulata után a permanens válságban szi- 
tuálódó emberi léthelyzet a reflexió fokozott szükségletét váltja ki. A 
világ mögöttes elrendezettségébe vetett hit elvesztésével a tudat emanci- 
pálódása játszódik le, kreatívvá lesz, léthez való viszonyát minduntalan 
kiújuló döntéskényszerben értelmezi. A prózanyelv egyre több reflexió
val, esszével töltődik fel, intellektualizálódik.

A magyar prózahagyománynak -  Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörté
neti áttekintése szerint -  nem válik domináns vonulatává az ábrázolt világ 
reflektált bevilágítására vállalkozó poétika. A történet a narratív művek
ben önmagáért beszél, akár a fikció, akár a naturalista közvetítés révén 
jön létre. Az elbeszélhetőség, a tükrözhető világszerűség, az értelmezhe
tőség képezték azokat a pozíciókat, amelyek a XIX. századi próza elbe
szélői kompetenciáit életre hívták.

Az olvasó kezét fogó diszkurzusrend változatai a magyar irodalmi ha
gyományban mind a befogadói passzivitás, kényszerítő/lefokozó kénye
lem kötöttségeivel jártak együtt. (Kulcsár, i. m.) Ezekben a regényvilá
gokban még az esetlegesen megjelenő reflexió is a szájbarágós metanyel- 
vekben nyilvánul meg, s konvencióvá rögzíti az egyetlen helyes olvasói 
magatartásminta felöltését.

Egyrészt az értelmezésigény, az esszéisztikus átitatottság hiánya az 
esztétikai üzenet feladója részéről, másrészt a gúzsba kötött, nem reflek
táló olvasási modell együttes hatásának mély gyökereit csupán a hetvenes 
években születő írói világok kezdték felszámolni.

Az olvasás-befogadás dinamizálása az elavult szövegértelmezési kon
venciók és elvárások felrúgása által érhető el. A már elfogadott poétikai 
kánonokkal szemben elkövetett „hibák” és „szabálytalanságok” befoga
dóra irányuló terrorja a világ korszellemhez igazított esztétikai elsajátí



tásának előfeltétele. Ezek az elmozdulások az epikában a megalkotottság 
látványos transzformációi, az artikuláltság jelei által kényszerítenek egy 
-  nem történetelvű, nem ok-okozati (metonimikus) összefüggésekre épít
kező, nem folyamatszerű, nem egységes egész, nem megfellebbezhetetlen 
és egyértelmű jelentéssel bíró, és nem problémátlan elbeszélői nézőpont
ból feltáruló -  ábrázolt világ értelmezésére. A metanarratív beszédmódok 
és öntükröző-önértelmező eljárásmódok központi szerepet játszanak e 
lehetőségek kibontásában, mert szinte minden átértékelés ennek a szem
besülésnek a folyománya.

A metanarráció aspektusaiként jelennek meg a narrátorhoz kötődő 
explicit és implicit jelenségek, a konstruáltság minden tetten érhető tü
nete, a valóság leképzésének sokféle problematizálása, a fiktív világte
remtés ismeretelméleti pozíciói, a szöveg konatív, fatikus és metanyelvi 
vonulatai, a szövegszerűség, a jelszerűség, a közleményjelleg, az intertex- 
tualitás fejleményei stb.

Az új nyelvi magatartás kialakulása a magyar irodalomban az 1970-es 
évekre tehető. A nyelvválság megtapasztalása már korábban is kitapint
ható jelzéseket továbbított egyes művekben. Ezekből azonban -  részben 
az avantgárd jelentésvisszavonó gesztusainak gyenge hagyományozódása 
folytán -  hiányzott a legfontosabb felismerés: „Éspedig az, hogy nem a 
szubjektum alkotja valamilyenné a nyelvet, hanem épp fordítva, a nyelv 
használhatóságának módjai konstituálják a szubjektum történeti formá
it.” (Kulcsár, 1993. 149.) Amit a nyelv -  különleges megszervezettsége 
révén -  megmutatni képes, csak az mutatkozhat meg. Az anyag ellenállása 
azonban csak nyereséget jelenthet, mert a jelentésképződés öngerjesz
tő/felszabadító erői nagyrészt benne, a nyelvben foglaltatnak.

A magyar irodalom másodmodern korszakának vége éppen a Terme
lési-regény 1979-es megjelenésével vált nyilvánvalóvá. Ez a mű már nem
csak a világ leképezhetőségét problematizálja az önreflexió jeleivel, ha
nem magát a nyelvet szinte kézzelfogható valóságnak tekinti. „A krónikás 
hitelesség, a valóságanalóg világszerűség helyén a modern magyar iroda
lomban itt jelenik meg a megérthető lét primer színterévé váló nyelv mint 
az irodalom elsődleges közege, beszédvalósága.” (Kulcsár, i. m. 151.)

A színtérré, tereppé, világszerűvé, bensőséges otthonná alakuló nyelv 
képzetének megjelenése egészen új értelmezési horizontot teremt. Nyelv
világ, beszédvilág, a nyelvi gesztusok labirintusa, a hangnemek karneválja: 
mindezek az effektusok -  töredezett felületté rendeződve -  állandó inga
mozgást végeznek, s a valamitől valami felé való haladás képzete kiveszik 
a műből. Nyelv által uralt világ ez, s nem szubjektum által uralt nyelv. Ez 
a felismerés jelenti azt a törést, amely már nemcsak az újkori regény 
kezdetektől folyó metanarratív rákérdezési vívódásainak tradícióját gazda
gítja, hanem egy uralhatatlan jelrendszerrel egyedül maradt létezés indexe.

A Termelési-regény a „beszédvalóság” megteremtését metatextuális el
járások által biztosítja. A soknyelvűség (archaizmus, zsargon, a nyelvrom



lás elemei, törmeléknyelv, tájnyelv, irodalmi stílusmodalitások, vendég
szövegek) e nyelvhasználatban egyneműsödik, önálló életre kel. E furcsa 
elevenség magyarázataként maga az író egyrészt az „észjárásra” hívja fel 
a figyelmet („így jár az eszem”); másrészt a mű öntükröző, önleképző 
természetéből eredezteti a nagy koncepcióban nyüzsgő kiskoncepciókat. 
(„Ez a rettenetesen sok dolog [...] ebben a rendszerben, ha ez valóságosan 
rendszer, akkor ez elkezd működni, és sokkal több tükörrendszer és szim
metria jön létre, összehasonlíthatatlanul több összjáték, mint ami kalku
lálható; az egész mozgásba jön, ha jól van megcsinálva.”) (Birnbaum, 
1991. 70.)

A Termelési-regény az interjú meghatározásai szerint a „nézőjét néző 
kép”, a „lógó belű regény”, az „írás idejéről és az írás tárgyának az idejé
ről” szóló művek sorába tartozik.

1. TEXTUS ÉS PARATEXTUS

A tükörrendszer globális működését a Termelési-regényben a textus és 
a paratextus párhuzamos, egymást váltogató szólama biztosítja.

A paratextológiai elemek (a lábjegyzetek, a lapszéli jegyzetek, a címek, 
az alcímek, a mottók, az elő- és utószavak, a jegyzetek, a tartalommuta
tók, a névmutatók, a szerkesztői megjegyzések, a vonatkozó irodalom, az 
illusztrációk és egyéb mellékletek) egy műalkotásban eleve az öntudat, az 
önértelmezés, az önárnyalás, a kívülről befelé irányuló szövegközöttiség 
metanyelvi mozzanatát képezik.

A Termelési-regény azzal, hogy kilenc fejezethez 68 lábjegyzetet mellé
kel, a jegyzeteket nem a lap aljára helyezi, hanem E. följegyzései címen 
hátul csatolja, abszurd benyomást kelt: a mellékelt magyarázatokból egy 
másik regény kerekedik.

Ez a formaötlet mint kiindulópont látványosan rúgja fel a klasszikus 
kötöttségeket, amelyek szerint a lényeget megtestesítő főszöveg (textus) 
kísérőelemei paratextus gyűjtőnéven csak másodrendű, vagy még leérté- 
keltebb szöveghordalékként egzisztáltak. (Vö. Szávai, 1988. 106.)

A főszöveg és a lábjegyzet egymást keresztező, egymásra vonatkozta
tott, egymásba „harapó” ékelődései a paratextuális részek felduzzasztásá
val egymás felé fordított tükrökként működnek.

A Termelési-regény ezzel a játékos és mégis komolyan átértékelő gesz
tussal máris kimozdít, kibillent és átcsoportosításra kényszerít egy egész 
mögöttes szöveghagyományt; idézetként felfogva a mű formaötletét: szö
vegkultúra és szövegkultúra közötti szintaktikai/szemantikai reláción lé
tesül intertextuális kapcsolat. Az irodalmi formák és „sallangok” ironikus 
felhasználásának (Kostelanetz-Szerdahelyi, 1990. 179.) posztmodern 
gyakorlata és a paratextológiai kutatások fellendülése ugyanannak a kon
textusnak a tünetei. Paratextuális és kimondottan metanarratív elemként 
vizsgálandó maga a cím az alcímmel egyetemben: Termelési-regény (kisss-



regény). A termelési regény meghatározás már magában hordja a műfaji 
önmegnevezés pontos igényét. A címhez tartozik azonban a zárójelbe tett 
szó is: (kisssregény). Az alapvető műfaji besorolást (termelési regény: a 
húszas években virágzó szocialista prózaműfaj, amely a termelési feladat 
küzdelemszerű ábrázolásából fakasztotta a feszültség effektusát [Kenye
res, 1980.647.]) pontosító magyarázat szintén konkrét műfaji jegyek meg
jelenésének várhatóságát jelzi előre. A dupla, túlzó önmeghatározó igye
kezet a három „sss”-sel tetézve azonban a paródia felé billenti az értel
mezés mérlegét.

A tolakodó szóismétlés, helyesbítés, stilisztikai sántítás címbe helye
zése másként nem is értelmezhető. Az így kialakított címkonstrukcióhoz 
járul még egy alcímként a -  regény -  minősítés, hogy a regény szó három
szoros ismétlésével kiteljesítse az abszurd helyzetet, visszájára fordítsa az 
irodalmi konvenciók szerepét, s új szerepköröket alakítson ki. A három 
sorba helyezett címkomplexum:

Térmelési-regény
(kisssregény)

-  regény -
vizuálisan két dologra hívja fel a figyelmet. Az egyik az egyre szűkülő-re- 
dukálódó jelmennyiség, ami paradox módon szemben áll a jelek jelenté
sének kitágulásával. A műfaji definíciók ugyanis ebben a sorrendben nem 
pontosítva-szűkítve értelmezik egymást (miként logikus lenne), hanem 
oldják az elvárható kötöttségek szorítását. A másik feltűnő jelenség a 
regény szó refrénként/rímként ismétlődő elrendezettsége. A műfaji beha
tárolás parodikus nyomatékosítása ezáltal ismét paradoxonára lel, hisz 
kimondottan lírai formajegy (rím) igyekszik meggyőzővé tenni a prózai 
formajegyek (regény) jelenlétét.

A kijelentés/állítás és a hozzáfűzött járulékos, kisegítő apparátus mű
ködtetése mint parodikus modell ilyképp már a címben megjelenik. A 
kontextusképzésnek mint állandó belső intertextuális összefüggés-háló
zatnak a kialakítása így a legkisebb értelmes egységig, a szóig bomlik.

A címkomplexumot mottó követi. A mottó mint jelige, jelmondat, 
jelszó, alapgondolat és indíték az elkövetkező mű könnyed hangulati
logikai előhírnöke. A Termelési-regény mottója („Ha, akkor az véletlen.”) 
a már megnyitott paradoxális jelentésmezőt újabb mozzanattal bővíti. 
Ennek a hiányos mondatnak a fényében sejthetővé lesz, hogy a létrejövő 
diszkurzusban nemcsak az egymásra következő szavak viszonyulhatnak 
értelmezőleg-pontosítólag (lábjegyzetszerűen) egymáshoz, hanem a hiá
nyok, az üres helyek, a nullpontok is. („Ha [.?.], akkor az véletlen.”) Más
részt a kreált (szerző, idézőjel, velős tartalom nélküli), kitalált (Wernit- 
zer, 1994. 31.) mottó még így, hiányosan is mintha azt állítaná, hogy a 
műben, ha sikerült is valami, az csak véletlenszerűen jött létre. A speku
latív mondatszerkesztés, természetesen, épp mindennek a fordítottjáról 
győzi meg az olvasót. A paradoxon pecsétje itt sem marad el.



A paratextuális elemek „kisregényre” való utalása a textus rövidségé
nek fogalmát is bevezeti. Az ironikus destrukció működébe érhető tetten 
abban a szintén paradox tényben, hogy a Termelési-regény „textusa”, a 
főszöveg terjedelmileg csupán egyharmada a tetemessé duzzadó kísérő 
(hulladék-)anyagnak. A konvencionális értékfelismerő elvárások kiforga
tása folyamatos: ettől a felszíni formajegytől indulva, látható és láthatat
lan hullámokat verve szánt végig a kultúrmemória szintaktikai, szeman
tikai, pragmatikai és globális viszonylatain. Mindeközben az értékcserés 
iróniaműködés a legfőbb mozgatóerő. A főtextus nemcsak terjedelmében 
kicsiny, hanem a benne kirajzolódó világ szellemi törpesége miatt is: a 
modern kulisszák között játszódó komikus hőseposz jeleneteiben paro- 
dikusan és szatirikusán, kicsinyítve, torzítva és elváltoztatva kel életre a 
hétköznapi valóság.

A paratextológiai sor, kimondottan öntükröző szerepét fejlesztve to
vább, a fejezetek parodikus címeiben folytatódik. Pl.:

„I. (vagy Rövid) Fejezet,
melyben
a vezérigazgató elvtárs toppan a színre, amint épp meghasonlik önma

gával, amire bő tér kínálkozik, lévén ő egy hármasiker, mely tény csak 
felületes pillantásra mulatságos, ám az elkerülhetetlen ingek, nyakken
dők, nyakkendőtűk, pantallók, pecsétgyűrűk és az elbeszélőmód száma 
már jelzi is a tömör szomorúságot, mely az Olvasóra háramol...”

A fejezetcímek régies kialakításmódja mint komikumforrás a Don 
Quijote mintájára készül. Az intertextuális kapcsolatok a következő pon
tokon jönnek létre:

-  a fejezetcím mellékmondat, kérdő mondat formáját ölti;
-  a cím az érdekfeszítő eseményeket emeli ki;
-  a megfogalmazás az olvasó felé fordul, elbeszélő és olvasó közössé

gét feltételező többes számot használ; (pl. Cervantesnél: „NEGYVEN
HATODIK FEJEZET A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s 
a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról”; Esterházynál: 
„IV. Fejezet, melyben kettős intermezzóval nézünk farkasszemet”).

-  a fejezetcím olykor épp a kifejtés elodázása révén csigázza fel az 
érdeklődést (pl. Cervantesnél: „KILENCEDIK FEJEZET Majd meglát
juk, miről szól”; Esterházynál: „VI. Fejezet, melyben”).

Mindkét regény foglalkozik a befogadóval, de a fejezetcímekben exp- 
likálja a publikum parodikus helyzetét, Cervantes pedig két előszóval is 
meglepi a „dologtalan olvasót”.

Az E. följegyzéseit mutató tartalom a lábjegyzet számából és az első 
sorból képezi ki a címeket. A komikus mozzanat ebben az esetben a sor
végek gépies lenyesése. A lábjegyzetekből, függelékekből kikerekedő 
„második” regény „hulladék-jellegét” érzékelteti ez az értelmes nyelvi 
egységet tipró, degradáló eljárás, amely még arra is ügyel, hogy a lekasza
bolt sorok végén olykor az utolsó betűnek csak a fele látsszon. Mindez a



szemantikai bomlasztás, illetve az új jelentésképző formák kialakításának 
alaktani jele lesz.

A szintén paratextuális elemként számon tartott margináliák kategó
riájába csupán a lapszéli nyilak sorolhatók, amelyek a lábjegyzet-számok
ra mutatnak, az olvasót segítik a szövegtérben való eligazodásban.

A lábjegyzet eszméjét szövegképző-formateremtő erőként működtet
ve az eljárás halmozásának tüneteként a számozott jegyzetapparátuson 
túl csillaggal jelölt, lapalji utalások is vannak a főtextusban. A segítés, a 
pontosítás ingere ilyenkor csak rövid figyelemelterelést enged meg magá
nak (pl. „*ejtsd: pi dzséj probi”; „*szövegromlás”).

Paratextuális mellékletek, illusztrációk a főszövegben megjelenő vers
betétek, képletek, ábrák, képregényelemek; ehhez társulnak a „lábjegy- 
zetregény” rajzai, képei, fényképei, kézzel írott oldalai, vizuális tréfái.

Végül, a paratextuális mozzanatok sorát az írói levél zárja, amely az 
ironikus paródia utolsó öntükröző döfése.

2. A TEXTUS METANARRATÍV JELRENDSZERE

A számítástechnikai intézetben lejátszódó vígeposz a „hoes” és a vál
lalati közösség mozgalmas hétköznapjainak ábrázolásában leli meg a 
(műfaji) paródia és szatíra forrását.

A tüzetes vizsgálat sok nyomelemet talál a termelési regényműfaj és a 
vígeposz torzító szűrőin átjutott anyagban, amely nyomok a klasszikus 
hőseposzig vezetnek.

A klasszikus műfajnak hat állandó, kötelezően megjelenő mozzanata van:
1. invokáció (istenséghez szóló, segélykérő fohász) és propozíció 

(tárgymegjelölés);
2. csodás elem, istenek beavatkozása;
3. in médiás rés kezdet;
4. expozíció utáni seregszemle, avagy katalógusszerű felsorolás;
5. állandó, díszítő jelzők, ismétlődő kifejezések, sorok, helyzetek;
6. epikus, terjedelmes, önálló életre kelő hasonlatok.
A dolgok közepébe vágó, in médiás rés kezdet már a fejezetcímben 

(„a vezérigazgató elvtárs toppan a színre, amint éppen...”) kirajzolódik. 
A fejezet első mondata is olyan bevezetés, amely egy zajló folyamat reak
ciójaként jelenik meg, tehát nem a kezdeményeket, hanem a következmé
nyeket érzékelteti:

„Nem találunk szavakat. 1* Megvagyunk kövülve. Ijedten pislantunk: 
ennyire ki lennénk szolgáltatva kényünknek-kedvünknek? A levegő ke
vés, pedig van. Gyomrunk remeg a fölindultságtól; ettől úgy érezzük: nad
rágunk bő. (...) Mi már eztán bármit gondolhatunk? Ennyire ki lennénk 
szolgáltatva a viszonyainknak? Szívesen haladnánk abba az irányba, mely
be elindultunk, és szívesen lépnénk vissza. Kétség és remény közt hányó
dunk. Kezdjünk üvölteni, nyugodtan, felelősen?”



Az eposzban megszólaló „megszállott költő’’ csak az istenség szócsö
ve; a nyitány istenidézése a költőn keresztül megszólaló isten hangját, 
szavainak kétségtelen hitelét biztosítja. Az invokációval szoros kapcsolat
ban van a tárgymegjelölés, „annak meghatározása, hogy miről beszéljen 
a varázs kényszerével felidézett, a költőt megszálló istenség. A költő sze
mélye ezen a fokon teljesen mellékes (részben innen az eposz sokat em
legetett objektivitása is), hiszen szavai hitelét éppen az adja meg, hogy 
nem ő beszél”. (Ritoók, 1978. 1180.) A Termelési-regény kollektív alanyát 
(többes szám első személy) a kollektivitás nem bátorítja, mitikus közös
ségről szó sincs; segítő istenség, aki a mondandó igazságát szavatolná, 
sehol a láthatáron. Ilyen feltételek mellett a többes számú alany paradox 
módon ki is jelenti, hogy nem tud megszólalni. („Nem találunk szava
kat.”) A propozíció, a tárgy megnevezése is hasonlóan abszurd helyzetről 
informál: „Mi már ezután bármit gondolhatunk?” A transzba esett mágus 
varázs által szigorúan megszabott szavai helyett a magára hagyott, önma
gának kiszolgáltatott tudat „bármit” gondolhat, de ez a szabadság az el- 
veszettség pánikhangulatával intonálja a regényt. Az ellentétezés végle
tes, az irányok felcserélhetők („szívesen haladnánk abba az irányba, mely
be elindultunk, és szívesen lépnénk vissza”), az érzések ambivalensek 
(„kétség és remény közt hányódunk”), a helyzet tragikomikus („kezdjünk 
üvölteni, nyugodtan”).

Az eposzi invokáció motívuma az első fejezet végén szövegszerűen 
jelenik meg („Az égiek közül Engelst hívjuk segítségül: azt, amit minden 
egyes akar, mindenki más megakadályozza, ami lett, senki sem akarta.”), 
s a segélykérés okát a kifejtett mondat a szocialista termelési folyamat 
abszurd mechanizmusának megérzékítésével teszi világossá.

A regény eleji, paradox módon mégis megszólaló hang alanya a meg- 
hasonlottság állapotában, amikor a világkép és a beszéd megformálhatat- 
lanságáról tudósít, egyúttal egy ironikus/önironikus távlat birtoklásáról is 
tanúbizonyságot tesz:

„Míg kinézünk az ablakon, kezünk a zsebünkben, és ingunk; ez olyan 
»fiatalos«. Fiatalosak vagyunk. Szemünk körül most már nemcsak akkor 
van szarkaláb, ha nevetünk. Az udvaron az embereink valamelyes kicsi
nyítésben látszanak.”

Az önirónia nemcsak az önmagát kívülről láttató nézőpont, hanem a 
logikai ellentmondást teremtő mondatfűzés következménye is („Fiatalo
sak vagyunk. Szemünk körül most már nemcsak akkor van szarkaláb, ha 
nevetünk.”) Ugyanakkor a szatirikus-parodikus nézőpont kérdése a „ki
csinyítésben látszó” emberek kapcsán explikálódik.

Az első fejezet tömör szocrealista kritikájában miniatűr formában már 
felvázolódik egy szótárszerű felsorolás („a farkast úgy hívjuk: félelem az 
újtól..., a juhászt úgy hívjuk: fegyelem..., a fütyköst úgy hívjuk: folyama
tos anyagellátás..., a bárányt úgy hívjuk: népgazdaság ...”), amelyet a má
sodik fejezetben a tanácsteremben értekezők valódi seregszemléje egészít ki.



A formaparódia, a stílusimitáció többszörös; a termelési regény mű
fajának felidézése mélyén az eposzi/vígeposzi formatudat működése ész
lelhető. A kisszerű közélet az eposz túldimenzionáló mezében ellentétes 
világokat csúsztat egybe, de az egymásra vetítések tovább bővülnek Gár
donyi Géza Egri csillagok-beli ostromjelenetének képeivel. A tanácsterem 
várrá alakul, a vita szócsatái ütközetté, az eposzi módon felvonultatott és 
bemutatott hősök pedig harci felszerelést kapnak.

Az in médiás rés modellt Esterházy megduplázza: az első fejezet után a 
második fejezet csatajelenetében, a felszíni cselekménysíkon is alkalmazza.

Az eposzi stilisztikai eszközök továbbélnek: a felsorolás ötletei gerjesztik 
a szöveget. A Weöres-mottó is a halmozás lendületéből parafrazeál.

A hőseposzi szituáció tökéletes fonákjaként kirajzolódó léthelyzet és 
„mű-helyzet” koordináta-rendszerében a csodás, a mitológiai elem, az 
istenek beavatkozása (esetleg a pótlólagos álomlátás motívuma) is csupán 
tragikomikus torzításban jelenhet meg. Az elbukásra ítélt vígeposzi hős 
segítő istenek és sugalmazó álom helyett a magyar történelembe való 
bepillantás vízióját kapja, amikor Tisza Kálmán (Rákosi-beszéddel ötvö
zött) parlamenti szónoklatával és gróf Apponyi Albert szereplésével ki
jelöli a felsőrendű erők vonalait, melyek meghosszabbításaként értendő 
a tervhivatali mentalitás és helyzetkép.

A hőseposzi stilisztikai figurák (állandó, díszítő jelzők, ismétlődő so
rok, nagy terjedelmű hasonlatok) a rendkívül rétegezett, alakváltó nyel
vi-tematikai dialógusban csak közvetetten kísértenek. Kétségtelen azon
ban, hogy (a legkisebb mozzanatoktól kezdve a jellempersziflázson, a be
szédek, felszólalások kialakításán át az ellentétező-halmozó technikákig) 
a formaszervezés alapvető irányát az eposzi pátosz konstruktív és az áb
rázolt világ dekonstruktív jellegének ellentéte szabja meg.

A travesztia eposzi csúcspontja szintén anakronisztikus elmozdítások 
eredménye.

Az írással megtöltött papír mint elemi csapás motívuma a Termelési
regény főszövegének, textusának eddig tárgyalt implicit (forma- és stílus
imitációkban, allúziókban, szatírában, paródiában, parafrázisban, utánér
zésekben, adaptálásban, nyelvi rétegezettségben, szerkesztésben észlelt) 
metanarrációját az explicit metanyelvi megnyilvánulásokkal köti össze.

A légszomjat kiváltó papírözön fenyegető víziója az írás, az irodalom, 
a szöveg életet elnyelő jelképévé minősül. Az írással, szavakkal megtöltött 
papír és a légszomj motívumának kapcsolódása látszólag ellentmond a 
nyitó mondat tételének, miszerint a szóhiány: levegőhiány. Azonban ép
pen ennek a tézisnek a továbbviteleként értelmezhető a mindent eltemető 
iratözön katasztrófája: a „Nem találunk szavakat” görcsét ezeknek a fel- 
iratoknak-leiratoknak a szavai nem oldhatják, mert hazug, hamis, perver- 
tálódott szavak. Egy jelentőségre cinikusan igényt tartó üres világ csalá
sának tárgyiasulásai, a nyugtázott, iktatott, bevezetett (kollektív és hiva



talos) szemfényvesztés dokumentumai: a „könnyű másodpéldányok” víg
eposzi bajként önnön szerzőik ellen fordulnak.

A kilenc fejezetben parodikus cselekményszinti vonulatként kiképez
ve áll össze az a poetológiai parabázis, amely jelölten, szövegszerűen exp- 
likálja az elbeszélésről szóló elbeszélést.

Az önreflektálás súlypontjaiként már számba vett paratextológiai ele
meken túl a kulcsfontosságú első mondat („Nem találunk szavakat”) ké
pezi az explicit metanarráció vizsgálatának kiindulópontját. A többes 
szám használata eleve parodikus ebben a frázisban, mert e kijelentés 
rendszerint a meghökkenés egyszemélyes élményét követi, ezért nem le
het közösségi tapasztalattal összekötni. A másik nyilvánvaló paradoxon, 
hogy e kijelentést vaskos, szavakkal megtöltött kötet követi.

A fojtogató papír invázió ismeretében az első bekezdés metanarratív 
összefüggés-hálózatába kell illeszteni még egy mondatot: „A levegő ke
vés, pedig van.” Szóhiány és légszomjérzet: a szónak mint a pillanaton
ként szükséges levegőnek az értelmezése, szó és levegő azonosítása csak 
ebben a kontextusban válik nyilvánvalóvá.

A szóra szemantikailag (a levegő után) második elemként a gondolat 
kötődik rá: „Mi már eztán bármit gondolhatunk?” Ok-okozati összefüg
gésben a megrökönyödést kifejező „Nem találunk szavakat” mondat csu
pán következmény, okozat; az ok az a felismerés, hogy a tudat „ennyire 
ki van szolgáltatva kényének-kedvének” és „viszonyainak”. Ugyanakkor 
szimultán élményről van szó, ahol gondolat és szó együttesen, elválaszt
hatatlanul és egyazon pillanatban válik az önkény és a káosz martalékává.

Az első bekezdés ezekkel az átkötésekkel máris megragadja a készülő 
mű ismeretelméleti alapproblémáját, s előrejelzi, hogy az aktuális világ
megismerés folyamatának észlelése és leírása lesz maga a történet, egy
fajta „transzponált meta-történet”. (Balassa, 1987. 211.) A „bármi gon
dolásához” képtelenség hozzárendelni a megfelelő szókészletet. Az első 
fejezet végén ezért egy másik explicit metanarratív jel tüntet a megírha- 
tatlanság tényével:

„Tbllunkat, hogy a várható zűrzavarban is megismerjük, kettétörjük.” 
A leírhatatlan káosz adott, a tollat tulajdonosa kettétöri, abból a célból, 

hogy okvetlenül megismerje -  tehát írni fog vele, mégpedig így, kettőbe törve.
Az expozícióban eltört toll két része a textusra (a tervhivatal regényé

re) és a paratextusra (az E. följegyzései című metaregényre) utal, a mű 
egészét képszerűen, emblematikusan tükrözve.

Ezt a tollat teszi le egy ponton a (segítő istengépezet helyett megjele
nő) magyar múlttal szembesülő alany:

„És nem pirult el senki... senki. Mit tehetünk? Tfcgyük le a tollat.”
A viharos események későbbi alakulása szempontjából ez az explicit 

önreflexió fordulópontot jelez, nyomatékosít.
A tollmotívum fontosságát átminősülő visszatérései is hangsúlyozzák. 

Az üzenetet hozó postagalamb, amely szimbolikusan éppen megérkezése



pillanatában lesz egy vadászsólyom áldozatává, szintén ilyen értelemben 
(tollai és az üzenet révén) válik fontossá. Ragadozó és áldozat, a „kettős 
állat” (kettős regény) eltűnik a mélységben, csak „levált” tollak hullanak 
emlékül.

A kettétört toll, a letett toll és most a véres, de tökéletes toll szimbó
lumértékű képzetláncolata észrevétlenül szívódik fel a művészi ábrázol- 
hatóság problémakörébe, ugyanakkor a fikciós cselekményvilágba is.

A gondolat-szó viszonylatainak pánikszerűen felvetett kérdéséből pa- 
rodikus cselekményszinti vonulat alakul ki, amely az esztétikai valóságel
sajátítás burkolt témáját a tervhivatal világába is beágyazza. A művészi 
visszatükrözés-elmélet a komputerprogramozás modelljeivel és terminu
saival helyeződik latens párhuzamba egy nagyobb és még komikusabb 
párhuzamosítási keretben: a törökök ellen vívott küzdelem kulisszái kö
zött. A „gazdasági viszonyokat visszatükröző modell” miatt keletkező üt
közet egy másik értelemben magáért a művészi nyelvért, ábrázolási mód
szerért is folyik, miközben a csata alanyának a múlttal és a jövővel is 
számolnia kell. A síkok egymásba csúsznak, akár a nyelvek: „Allah akbár! 
Normarendezés! Ja fettah!”

Idők és jelentések áttűnéstechnikái nemcsak az értékbeli egyneműsí- 
tés-párhuzamosítás céljait szolgálják, mert a paradoxális logikai nyelvmű
ködés reflexei a szerkezeti formálásba is behatolnak, és számtalan képte
lenséget, csapdát, útvesztőt alkotva, hamis párhuzamot vonva a tényleges 
ellentétet leplezik. A regény eleji mottó, amely a véletlen szerepének hitét 
hivatott elhinteni egy hiányos mondat által, a mű megtapasztalása/tanú
sága szerint a legcsípősebb irónia jegyében született. A céltudatos meg- 
formáltság, a konstruáltság minden vonatkozásban sokrétűnek bizonyul, 
kezdve az elrajzoltan ábrázolt/átjátszott társadalmi miliők, nyelvek és ré
tegnyelvek, átvett, egymástól elütő írásmódok, hangnemek, idézet-appli
kációk, parodikus rájátszások mélyhullámain át az észlelt esztétikai mi
nőségek rendkívül mozgékony életéig. így alakul ki az a valóban „frene
tikus nyelvi atmoszféra” (Balassa, 1990. 266.), amely a tobzódás érzetét 
paradox módon sokszor éppen a hiányok, az elsikkasztások révén éri el. 
A hiányos alakú mottó a regény elején ebben az értelemben a mű logikai 
képleteként tartható számon. Ebben a szellemben fogalmazódik meg a 
következő éle is:

„Hát mit nem szabad itten? Mindent.”
A patetikus-retorikus kérdésfeltevés hevében természetes stilisztikai 

jelenség a hiányos, expresszíven tömör fogalmazás. így fel sem tűnik, hogy 
a válasz elnyeli a frázis utolsó szavát („Mindent szabad.”), s ezáltal 
visszájára fordítja a jelentésirányokat -  a mindent nem szabad pedig 
egyenlő a semmit sem szabad kijelentés üzenetével. A tudat és a nyelv 
pervertálódásának élménye Esterházy művészetének egyik alapforrása.

A mű explicit és implicit metanarrációjának is része az olyan eljárás, 
amely a kicsinyítés-nagyítás szerkezeti módszerével a látásmód, a néző



pont kérdését tematizálva a történetbe helyezett történet önreflektáló 
módszerét alkalmazza. A tervhivatal jelenének és a magyar történelmi 
múlt öncsaló, hazug perspektíváját megragadó nagyobb szövegkomplexu
mok kicsinyített mását, ismétlődését adja pl. a páduai anekdota.

Az öntükrözés cselekményszinti, önemblematikusnak nevezhető sze
repét fedezi fel a kutatás (Szegedy-Maszák, 1987. 235.) az összekevert 
újságlapok tematizálásában, mert általa a regény nagyszerkezetének ide- 
oda lapoztató jellegére vetül fény:

„Az újságlapok meglehetősen rendszertelenül követik egymást; példá
ul: az első oldal hátrébb került, és az utolsó előtti lett, a harmadik oldal 
lett az első. Vajon minden oldal megváltoztatta a helyét? Vagy van kons
tans? Lapozgat.,,

A nagyszerkezet tükröződése a kisszerkezetben, a szerkezeti sík tema
tikai síkra való átváltása, a befogadói nézőpont kérdéseinek („Vajon min
den oldal megváltoztatta a helyét? Vagy van konstans? Lapozgat”) a fiktív 
világban megjelenő hős szájába adása képezik azokat a transzformáció
kat, amelyek a fenti öntükröző fragmentum esetében lejátszódnak.

A metanarratív eljárások felbukkanása -  mivel végső soron mindig az 
ismétlődés bizonyos nemét képviselik -  szükségszerűen idézi fel a körkö- 
rösség képzeteit. Az öntudat csak az önmagába való visszatérés, az önfi
xálás, a visszhang révén fejlődhet ki, s erre a Termelési-regény folytonos
ságokat és várhatósági konvenciókat széttépő szövegszervezésének -  mint 
kohéziós erőre -  szüksége is van. A kihagyásos, vágásos, tördelő technika 
olyan idő- és térjátékot teremt, amely a logikai viszonyok felborításával 
homályos tartományokat, foltokat is létrehoz. Az értelmezhetőségi nyi
tottság kérdésessé teszi a mellé-, alá- és fölérendeltségi összefüggéseket 
(szövegszerűen explikálva: „Félreérthetetlen mozdulatot végez, mely azon
ban többféleképpen értelmezhető.”; „Több, egymásnak szögesen ellentmon
dó sebből vérzik.”), s ezért másféle „konstans” fogódzókra van szükség.

A „bármit gondolás” és a szókeresés regény eleji tanácstalanságát a 
paradox építkezés még egyetemesebbé tágítaná, ha a megteremtett fikció 
nem a „praxis érveit” dobná oda nyomatéknak az elvont tájékozódásban. 
„A »bármi megtörténhetik« helyére itt cáfolhatatlan tényanyag kerül; 
mindaz, ami »megtörtént«: sors, valóság, tényanyag. De mindez továbbra 
is csak keret marad, egy lehetséges regény háttere.” (Kis Pintér, 1979. 
104.) A paradoxon jegyében fikció és nem fikció között állandó átminő- 
sülések folynak, s ezek az áttételek olyannyira travesztálják, átöltöztetik 
az érvényesnek vehető viszonylatokat, hogy a határok megvonásának még 
a szándéka is hiteltelenedik. A nyelvhasználat, bármilyen beszédhelyzetű, 
szemszögű és hangnemű szöveget is hoz létre, mindig ébren tartja a me
tanarratív kijelzések rendszerét. Az V. fejezet egészében a Weöres-vers 
parafrázisaként, intertextuális függvényként állítja fel kódhasználatának 
módját. Egyik részletében nyelvtani kifejezéseknek, mondatfajták nevei



nek, tehát a szintaktikai viszonyoknak emberi tulajdonságokként való fel
tüntetéséből keletkezik metanyelv:

„Ha én főnök lennék, kérlelhetetlen lennék azzal szemben,
-  aki kijelent, felkiált, óhajt, felszólít, kérd,
-  aki alárendelt, mellérendelt,
-  aki személyes, aki birtokos, aki visszaható, aki kölcsönös, aki muta

tó, vonatkozó, határozatlan és általáno s...”
A grammatikai viszonyokra visszavezetett jellemkatalógus elsősorban 

komikus, másodsorban már tragikomikus, hisz kiderül, hogy a felsorolt 
és vétkesnek minősített magatartásformák végül is a lét minden megnyil
vánulását, bármilyen pisszenését magukba foglalják. Az is nyilvánvalóan 
kiütközik ebből a parodikus és paradox kisszótárból, hogy az ironikus 
értékcsere eredményeképp a nyelvi és az emberi helyet cserél: a gramma
tikai táblázat felülkerekedik és uralja az iskolai nyelvtankönyvek beosz
tásai szerint ide-oda tologatott létmegnyilvánulásokat.

Az idézetek jelöletlen és jelölt ömlesztése, színészek, írók, filmrende
zők, festők, költők, irodalmi hősök stb. név szerinti bevonása a rendkívül 
stilizált és vonatkozásaiban egyre inkább összekuszálódó jelentésviszo
nyokba az explicit és implicit metanarráció külön vonulatait képezi ki. A 
szöveg a síkváltások tobzódása közepette nem mellőzi az önidézetet sem.

Akár egy őrült elmeműködés, egy meghibásodott komputer, úgy tor
lódnak egymás hátára a megnyitott szövegek, terek, idők.

A dalbetétek elszaporodásával felgyorsul a travesztia mixere, amely a 
stíluspluralizmus, az eklektikus, hibrid próza mértéktelen ötletgazdagsá
gával lebegteti meg a szöveget.

A nyersanyagból fogyasztható ínyencfalatokat elővarázsoló mixer mo
tívumát eposzi felsorolás bontja ki:

„Meglesz a kézilány. És lesz szájjég, háromrészes rázóhenger, keverő
pohár, hosszúnyelű keverőkanál, drótszita szűrő, perforált szűrő, jégfogó, 
jégszűrő, jéglapát, jégtörő kalapács, citromnyomó, vékony pengéjű savál
ló kés, vágódeszka, cseppentő üveg, hitelesítő mérő poharak, borsörlő, 
paprikaszóró, olajtartó, porcukortartó, szájjégtartó, komplett(l) dugóhú
zó, zárható kiöntő dugók, tölcsér, habkeverő, turmix gép, autószifon, ár- 
lap, műsorfüzet.,,

A konyhai kellékek, eszközök, szerszámok különlegesen igényes és 
részletes lajstroma képletesen hangsúlyozza a nyelvhasználat, a szöveg- 
szervézés, az írás, a műalkotás létrehozásának kézműves jellegét. Ez is az 
explicit metanarráció egyik nyilvánvaló vonulata. A beszerzett anyagot 
rázni, keverni, szitálni, szűrni, törni, nyomni, vágni, cseppenteni, mérni, 
őrölni, szórni, tartani, dugaszolni, átönteni, habbá keverni, turmixolni 
kell, hogy elkészüljön, kívánt állapotba kerüljön. E képzetkör felidézésé
ben nem mellőzhetők azok a rokon posztmodern fogalmak sem, melyek 
szerint az írás nem egyéni tevékenység, hanem az átszármaztatott anyag 
átdolgozása, barkácsolás, összefércelés, nyelvi puzzle, mixed média, nar



ratív design, ready-made, work in progress. Az idézetek, a szövegegységek 
adás-vevése, áthelyezése, használata, akár saját opuson belüli ide-oda ra- 
kosgatása egyúttal azt is jelenti, hogy az egyszeri, egyedi, minden porci- 
kájában sajátságosán megismételhetetlen műeszmény, a mű immanens 
volta érvénytelenedig

A regény érvénytelenítési folyamatainak mindent alámosó munkája a 
komikumból és annak származékaiból (szatíra, humor, gúny, szarkazmus, 
irónia, groteszk, tragikomikum) meríti alapindítékait. A komikus műfa
jok (vígjáték, vígeposz, burleszk, bohózat, farce, travesztia, szatíra, humo- 
reszk, paródia, karikatúra, anekdota, epigramma, vicc stb.) formakultúrá
ja mint készen kapott, kölcsönözhető karneváli eszközkészlet szintén a 
kreatív, totális kisajátítás posztmodern gyakorlatának martaléka. A nyelvi 
komikum megjelenési formái (kínrím, szójáték, beszélő név, antitézis, 
csattanó, kétértelműség, madárnyelv, halandzsa, makaróni nyelv) mint a 
nyelvi szabályrendszer szándékos megsértési típusai is mind kész, kiala
kult lehetőségeket kínálnak. A mondattani komikum, a szöveghumor a 
szabálysértési variációk tartományát kimeríthetetlenné tágítja. A megalo- 
mán stílus- és műfajömlesztés az összeférhetetlenségek dialógusából to
tális eklektikát teremt, melynek azonban közös (üdvtörténeti) nevezője 
is van: a sematizmus, a könnyűműfaj, az álművészet, az operett, a giccs. 
így kerülhet egyazon mixerelés alá a hollywoodi show-jelleg és a „nép- 
színműves ornamentika”. (Balassa, 1982. 385.)

Az idézet végső, globális, szuper-ősszövege -  az idézettség, az idézés 
elméletének alapvető felismerése szerint (Oraié-Tblié, 1990) -  tulajdon
képpen az egyetemes emberi kultúra és civilizáció, ezen belül a művésze
tek, az irodalom esetében pedig minden megelőző nyelvi produktum.

A készen kapott tudati és nyelvi formációkból való építkezés szükség- 
szerűség, de ezen túlmenően elhatározás következménye is lehet. Ennek 
a mélyszerkezeti idézőmechanizmusnak már áttétele a kialakult műfaji 
kötöttségekre figyelés, a hozzájuk való igazodás, vagy a műfajdeformáció, 
műfaj paródia. A következő lépcső az idézettségi hierarchiában a konkrét 
műalkotás (már művészileg modellált valóság) újbóli modellálása, a pa
ródia. Különleges változata ennek a más irodalmi műveket vagy csak köz
ismert szüzséket célba vevő -  a posztmodernben domináló -  travesztia. 
Ebben a torzítás, a „tönkreidézés” nemcsak a témát, hanem a formát is 
átalakítja. (Szerdahelyi-Voigt, 1993. 794.)

A Termelési-regény textusa globálisan a termelési regény és a vígeposz 
sablonjait karikírozza, ám ezen belül a megidézés, a felidézés, a félreidé- 
zés legkisebb, legabsztraktabb elemeitől a legnagyobbakig és legkonkré
tabbakig hatol egy állandó ingajáratban.

A komikumban rejlő kontraszt paradoxális gondolkodásmóddá csi
szolódik. Ez az észjárás a fikcióteremtés, a nyelvhasználat alapelvét im
már nem a kétértelmű/többértelmű információs telítettségben jelöli ki, 
hanem a travesztáló félrevezetésben:



„Egyelőre feltűnés nélkül lépdelünk intézetünk »lapostetején«. Na
gyot szívunk a nehéz, fűszeres levegőből. Ünnepségünk nagyszabású. Föl
emeljük tekintetünket. A ligetes vidék teraszos kiképzéseivel, a buja 
aljnövényzetben kanyargó ösvényeivel, a hosszúkás ciprusokkal s a töl
gyekkel, mely tölgyek a természetességet képviselik, a kaktuszokkal és 
tamariszkuszokkal, a zsíros, húsos levelekkel -  olyan, mint mindig/’

A „tájleírás” képtelen ötvözése a természetesnek és a mesterségesnek, 
lehetségesnek és lehetetlennek. Két kiszólás azonban nyomatékosítja is a 
félrevezetés csalfa szándékát: „mely tölgyek a természetességet képvise
lik”; „olyan, mint mindig”. Az egzotikus, a sivatagi és a honi növényzet 
képtelen „összeültetésének” mint a természetesség jelének bemutatása az 
egyéb regénysíkokon is elvégzett elmozdítások képi megjelenítése. „A 
nehéz, fűszeres levegő” és a „zsíros, húsos levelek” szintén az ironikus 
félrevezetés eszközei; nem az egzotikus növények üdítő kipárolgásáról 
van szó, hanem a „serceg zsír, ugrálnak a szalonnadarabok” vaskos jele
néről. Az ünnepre, az eszem-iszomra, a jóllakás kivételes pillanatára ké
szülődő hangulat pedig egyáltalán nem „olyan, mint mindig”.

A komikus alaphelyzetek kétségtelenül iróniába torkollnak, de az iró
nia is elhajlik, beburkolózik, travesztálódik, azt a bizonyos rikító disszo
nanciát, eklektikát szolgálja:

„A művirághangok és a pókhasú ritmus!”

3. LÁBJEGYZETEK: A REGÉNY REGÉNYE

Az E. följegyzései című paratextuális anyag a textusra, a főszövegre, a 
tulajdonképpeni szépirodalmi műre vonatkozó magyarázatokból, az „el
beszélésről szóló elbeszélésből”, formálisan tiszta metanarrációból áll. 
Eckermann-nak, Goethe famulusának „avíttas szellemalakjában” (Kis 
Pintér Imre) lelte meg Esterházy annak a segédfogalmazónak a mását, 
akinek parodikus előképét Hamvas Béla Karneváljában már megismer
tük. A fogalmazó, aki még csak főfogalmazóvá sem nőheti ki magát, híven 
tanul, jegyzetelget: az irodalmi életrajzírás műfaji paródiájának ötlete 
mint keret ezzel készen áll. A képlet azonban nem elégszik meg a tudo
mányos műhöz csatolandó lábjegyzetformából és az eckermanni allúziók
ból fakasztható forrásokkal.

„Az E. följegyzésein belül három szálat, sőt három regényt különíthe
tünk el. Egy sportregényt, egy családregényt és egy művészregényt. Mind
háromnak főhőse a Mester. (...) A regény szerkezete olyan, mint egy 
halmazelméleti paradoxon.” (Kenyeres, 1980. 4. 648.)

A sportregény (azzal a megjegyzéssel, hogy a hősi, totális futballidény 
az eposzi mintákra ismételten rájátszik) és a családregény nem e műfajok 
paródiáját adják, mert a komikus-szatirikus-ironikus ábrázolásmód az el
sődleges valóságmodellálás eredménye. A művészregény azonban már



formaparódia is egyben, műfaji konvenciók és általuk modellálható való
ságvonatkozások kipellengérezése.

A „tükörterem” nagyobb felületeinek ilyen kialakítása után a jegyzet
regényben is „kikalkulálhatatlan” a visszaverődések játéka, száma.

Önmagukban az egymást visszatükröző és egymást parodizáló textus 
és paratextus (ikerregény) közötti kapcsolódási változatok is számosak 
lehetnek, pl. a játékos blöff, az explikáció, a rezonancia vagy az inverzió 
összefüggéseit rajzolják meg. (Vö. Kenyeres, i. m.) „Az iker egyben dia
lógus: a két ikerparódia párbeszélget ugyanarról, egymással.” (Balassa, 
1982. 391.) Ugyanakkor a két „félteke” többféleképpen ellenpontozza is 
egymást: „A termelési regény ürességének komplementer ellentéte a fel
jegyzések önéletrajzi telítettsége.” (Radnóti, 1988. 249.) Ellentétesek az 
idősíkok is: az első rész jelen időben zajlik, mintegy időtlenít-egyetemesít, 
a második múlt idejű.

A lábjegyzetnek mint paratextusnak alapfunkciója az önreflexió. A 
szöveg (a valóságvonatkozások bármelyik szférájáról van is szó), tetemes 
hányadában a regényírás küzdelmeire (is) vonatkoztatható. Valójában a 
„sportregény” és a „családregény” is csak tükrözőanyagot hord a „művész
regény” asztalára. A megvonható párhuzamok parodikusak, egymásba 
parodikusan leképezhető világokat és nyelveket teremtenek.

A vallomásos beszédhelyzetre épülő fejlődés regény egészében tekint
ve egy monumentális travesztia nagykompozíciójának kisparódiáiból te
vődik össze. Ezáltal nemcsak a személyiség tantörténete, önnevelése tárul 
föl, mert ezzel (szintén ikerként egybenőve) egyidőben, közszemlére téve, 
a regény is felnevelődik.

A lábjegyzetregény először rájátszik a nyitó mondatra, majd ironiku
san meg is fricskázza:

„Ebből az életszeletből párolta le a mester e nevezetes nyitó monda
tot, melyet reprezentatív voltáért még egyszer rögzítek: Nem találunk 
szavakat. (Reményiem a mester nem ró meg merészségemért. Mert bi
zony már előfordult, hogy ő haragos arccal dúlt-fúlt, mintha bizony »be
lezném« a regényét, és főként, itt, »mindenki szeme láttára«.”

A szavak és a tornanadrág nem lelésének párhuzamba állítása explicit 
metanarratív asszociációval bővül:

„Látja, barátom, úgy cseréljük az írói síkokat, mint más az alsógatyá
ját. Ez egyben magyarázat.”

„A regény, amint írja önmagát. (...) Az, hogy »ugyanaz« ezerféleképp 
megcsinálható ugyanolyan jól. Az »esetlegesség ezen tombolását« úgy 
véltem kivédeni, hogy hagytam, hadd sodorja akkor ez, íródjék az írás, 
alakítsa a »személyes nap« szeszélye. Ez megoldja tényleg a »hozzáállást« 
(nem kevés, hohó! de nem ám), ám nem a praxist. A világnak meg kell 
felelnie a róla szóló leírásoknak. (...) Mindétig verzióról lehet csupán szó.” 

A „MULATÓ MAGYAR MŰGOND” állandó jelenléte beszivárog a 
sportregénybe és a családi szférába is, mindent a maga képére alakít. A



lábjegyzetregény a szövegszerű, kifejtett metanarráció ideális tenyészhe- 
lyévé válik.

Az önmagát író regény, amely saját világra hozatalának folyamatát 
teremti és egyben figyeli is, önfejlesztés közben paradox módon fogyasztja 
is önnönmagát:

„Na és még valami: látni, ahogy egy szöveg a saját farkába harap, ci, 
. »Cl, Cl.

„A szaporodó jelek, barátom, ahogy valami kezdi fölenni magát.” Az 
öntükrözési, az önsokszorosítási eljárás egyik részleges célja az is, hogy 
teljesen értelmetlenné váljon a hamis-eredeti, azonos-különböző stb. 
megkülönböztetése. A lábjegyzetregény „főhősei”, végül is, azonosítha
tatlanok, sorozatot, sort képeznek a megnevezések és egymásra csúszta
tások alapján: E., mester, Esterházy, Péter, Goethe stb. A nézőpontok, a 
túlzás, a kicsinyítés, az áttételek, az elhalványulások módszereit a szöveg 
sorra explikálja, miközben nem mulasztja el szóvá tenni magának az exp- 
likálásnak az aktusát („jelzem”) sem:

„Jelzem: mennyi áttétel. Egy esemény, egy megfigyelő, elmondó, to
vábbmondó, lejegyző, elgondoló, elolvasó.”

A közvetítők parodikus (Hamvas metaprózájából vett) sorával függ 
össze a fikció-valóság ismeretelméleti kérdése, a valóság leképezési prob
lémája. (A visszatükrözés-elmélet már a Karneválban is sokszorosan 
visszájára fordult.)

„Látja, barátom. Az autó kétséget kizáróan piszkos. Oda is van írva: 
PISZKOS. És ott, ahol a betűk vannak, a p, az i stb., ott milyen? Ott, 
éppen ott tiszta. Nagyon érdekes, mon ami, hogy épp a tisztaság adja a 
piszkos-t.”

A művészet „tisztába tevése” hűség és igazság között választva, a két 
„realista” író, Mikszáth és Esterházy arcának egybelátása a tükörré lett 
üvegen, a „bohóctréfa” fricskáinak megannyi változata állandó ironikus 
viszonyt, távolságot létesít író és tárgya között. Eközben explicit módon 
fogalmazódnak meg az elbeszélésről szóló elbeszélés tételei:

„A mester sosem szalasztottá el az alkalmat, ha megérinthette őt a 
»sokszínű« valóság.”

„Az ínyenc felsóhajt, látván e pazar egyezést, élet és alkotás struktu
rális viszonyát.”

A befogadó, az olvasó pozíciójának parodikus explikálási formája jön 
létre, amikor a regény szereplői (a mester apja, anyja) az íródó regénybe 
beleolvasva (a hős olvasóvá vedlik) méltatlankodásuknak adnak hangot. 
A fatikus és a konatív nyelvi funkciók travesztált alakmódozatai ezek, s 
egyben a metanyelvi, poétikai funkciókra is felhívják a figyelmet:

„»Mi az hogy gebemadár? Mi az hogy gebemadár?« Meg volt ütközve. 
»Faterkám -  szabadult el a pokol -, fogd vissza a műveltségedet, és gépelj.«” 

A lábjegyzet regény fejlett explicit metanarratív beszéde kibontakoz
tatja a lapoztatás, a „tili-toli ügymenet” reménytelen filozófiáját is, fel



emlegetve azokat az időket, „amikor a történetek az elején (sőt: az ele- 
jükön!) kezdődtek, a végén befejeződtek -  és óh, hát a közepük!”

A történetmondás igazságkeresésként immár csak önreflektáló, ironi
kus távlataival biztosíthat magának esélyeket. Az alkotásfolyamat tema- 
tizálása lábjegyzetekbe tördelve már e formaötlet révén is megkétszerezi 
az önreflexiót. „A totális, megkettőzött paródia maga is hangsúlyozottan 
reflektált látásmódot, duplikátot: azonosulás és ellenazonosulás ikrese- 
dését jelenti, és ehhez vegyük hozzá azt a mondatról mondatra látható és 
hallható tényt, hogy figyelmünk külön felhívatik a reflexióra, mely már 
abban a nyers látványban is benne van, hogy páratlanul bonyolult, »ide
gesítő« központozást használ az író, folyton a közbe-lépést sugallva: mi 
más lenne ez, mint ÖN-reflexió??! Mi más lenne, mint a heterogén regény 
igenlésén belül az önreflexió központba állításának kényszere? Az Ester- 
házy-könyv többszörös -  hol egyenes, hol alakoskodó-maszkos -  önrefle
xiója maga a fabula végső, legvégső anyaga, egyúttal a konstrukció módja, 
száma, személye, helye és ideje.” (Balassa, i. m. 391.) A rálátáshoz szük
séges távolságot az ironikus-paradoxális nyelvhasználat teremti meg. A 
„grammatikai tér én vagyok” helyzetének tudatában a személyiségfejlesz
tés/regényfejlesztés rímelő ikerfolyamatát is csak kívülről, eltolt néző
pontból lehet átvilágítani. A sokszemélyűségbe, a sokszerűségbe ágyazó
dó mobilis nézőpontváltások, bevillanó mikro- és makrokozmoszok, rí
mek, arányok, horizontális és vertikális metszéspontok, tükrös szimmet
riák és rikító disszonanciák epigrammatikus, poentírozott hordaléka tor
lódik egymásra a beszédnek magának mint valóságnak, létnek a tételezé
sében. Az itt és most alanyi helyzete is frenetikus atmoszférájává válik, 
egy totális létmóddá, kozmikus egyidejűséggé, világgal való elvegyüléssé. 
Tbtálissá azonban csak az ironikus öntudat reflektáló működése által lé
nyegülhet:

„Jó herenap volt. (Mit here! Mily önigazságtalanság ez! Hát hisz 
ahogy sétafikázik, szotyolázik és vakaródzik ő, s hunyorogva belehallgat 
érdektelen beszélgetésekbe, mondhatni: a Világ Konverzációjába, az 
mind, nemdebár, lerakódik őbenne, s ő meg puha léptekkel, a ragadozó 
tigris szerint várakozik...!”

A kívülálló belehallgatózása az idegen beszélgetésekbe, az író bekap
csolódása a Világ Konverzációjának az áramkörébe a világgal való átita- 
tottságot a szavak által éri el. A kívül-belül levéssel a termelés könyve így 
minősül át teremtéskönyvvé, amely „a János-evangéliumi -  sokféle tradí
ciót magába ötvöző -  hagyományhoz nyúlik vissza, mely szerint Beszé
dünk által létezünk, nyelvi tér a létezésünk, minden benne létezik, ahogy 
Esterházynál is csak a szöveg van, kijelentések által Vagyunk, mely többes 
egy magasabb/mélyebb dialogikus alany föltételezésén nyugszik, utal rá. 
Létezésünk nyelvi térben zajlik, minden Benne van, szöveg(ek) van(nak). 
A kimondott szó lesz az új tény”. (Balassa, i. m. 402.)



A keresztény paradoxonhoz, a bibliai Igéhez mint az egyetemes idézés 
legősibb pretextusához visszacsatolva a posztmodern szövegszerűség, are- 
ferencia és metafikció is újabb akusztikához jut. A dialogikus létezés, a 
dialogikus tudat a személyiség/regény alfája és ómegája. Ezzel az önkény 
és a függőség közötti ismeretelméleti egyensúlyozás (a Termelési-regény 
kiindulópontja) konkrét kontextus(ok)ba helyeződik.

Ebben az egyensúlyozásban egy ambivalens formaszervező erő, az iró
nia paradoxális működése terebélyesedik átfogó szemléleti elvvé. A soka
sodás, a valóságszférák szaporítása, árnyalatokra bontása és ellentétezése 
jegyében születő prózavilág az iróniát is „szintezi”. Az elbeszélő ironiku
san viszonyulhat anyagához, a formához, a nyelvhez, önmagához, a mű
egészhez és magához az iróniához. (Vö. Thomka, 1980. 68.)

Az (ön)ironikus distanciálás, deformálás és viszonylagosítás: az eluta
sítás és az elfogadás egyidejű érvényesítése e regényvilág immanens tar
tozéka. Irónia és önirónia a metanarráció legértékesebb forrásának bizo
nyul. A Termelési-regény minden saját maga által megkockáztatott állítást, 
jelentésképzést vissza is von, megkontráz, s mindkettő értelmezését tál
cán kínálja. Ily módon az irónia-önirónia is elnyeri tükrét, s a metanarra- 
tív eljárás által a kierkegaard-i ironikusan uralt iróniává lényegül át.

Az irónia és önirónia a megszólalás jelentőségének feltételévé vált, 
mert a beszédnek, a történetmondásnak csak úgy lesz tétje, ha a dialógus
ban a megszólaló a bőrét viszi a vásárra, megosztja, szétosztja önmagát. 
„Ugyanakkor (...) ez az ÉN (...) valójában soha, egyetlen pillanatra sem 
marad magára műveiben, nem csúszik át a prózával álcázott lírai én ön
elemző magánbeszédébe, valóban nemcsak magát nézi a tükörben, hanem 
az egyes szám első személyű névmást lehetetlen és megengedhetetlen mó
don (vagyis új szabályt teremtve!) a létige többes első személyével egyez
teti, valahogy így: ÉN-VAGYUNK. S a vagyunk nem a szerző, nem az író 
megsokszorozott önmaga, hanem valóságos személyek, akik benne a szö
vegben, azt a teljes önreflexiót ülik körül, amit Esterházy mutatványának 
nevezhetünk.” A „szeretetlakoma”, a „gyülekezeti együttlét” „téthez kö
tött: ama Személy, az elbeszélő mindennél fölfokozottabb jelenlétéhez, 
ahhoz, hogy önmagánál legyen. A szöveg létrejötte mint formakérdés te
hát egyben személyiségkérdés: önismeret dolga”. (Balassa, 1990. 264.)

A felfokozott jelenlét, a fölfokozott öntudat, a metszőén (ön)ironikus 
önismeret mint a metanarráció alapfeltétele a Termelési-regényben a sok
szerűség és a variabilitás által nyilvánul meg a maga nyüzsgő totalitásában.

A sűrű, tobzódó szöveg apró halmazai intarziásán rakódnak körbe, 
töredéktömbök applikálódnak, s a legkisebb elemek is jelentéstelítettek, 
poéneket tartogatnak, velősek.

A lábjegyzetregény ebben a vonatkozásban a kiegészítő, a hulladék
anyagból gyárt első osztályú, primer terméket. Elhasznált műfajok, el
évült szüzsék, elrongyolódott köznyelv, beszédhulladék, megrontott 
nyelv, utcai viccek, giccsműfajok, töredékes idézetek, hamisítások, ron-



csőit mondatszerkesztés, romos közmondások, anakronisztikus párosítá
sok, nyelvi hibák, tájnyelv, archaikus nyelv, idegen szavak-, szleng nyelvi 
bugyrai vezetnek el az írói intervenciók (a szándékos nyelvrontás, az 
agyongyötrő jelképzés, a túlstilizálás, az elhangolás, az elrajzolás, a kisik
latás, a logikai cselvetés, az átejtőmechanizmusok) vonulattá szerveződé
sének felismeréséig. A nyelv szemérmetlen travesztálódásai a posztmo
dern eklektika, hibrid próza, hulladékmű, ponyvaregény maszkjában ma
gát a nyelvet minden elképzelhető visszaélés és galádság színterévé teszik. 
Ilyen értelemben a megtagadott nyelv a megteremtett beszédvalóságot 
marcangolja szét, gyalázza meg.

Általánosabb vonatkozásban: a szó keletkezés és rombolás, formálás 
és destruálás, illúzió és illúziótlanság széttéphetetlen egységéből emelke
dik ki, igen és nem közé feszülve. A szöveg, a jelentés megszövésének és 
azonnali kifejtésének, visszavonásának archetipikus motívuma, az elfedés 
és kitakarás ambivalens játéka Esterházy prózájában nem a posztmodern 
értékviszonylagosság, célelvűség-tagadás hirdetése, hanem a jelentésdes
tabilizáló, eleven nyelvnek, a nyüzsgő atmoszférájú beszédvalóságnak a 
jele: tárgynyelv és metanyelv káprázatos egymásba tűnése.





A METANARRÁCIÓ 
TIPOLÓGIAI HORIZONTJA





A METANARRATÍV ELJÁRÁSOK TÍPUSAI

A mitikus abszolútum elveszítésének pillanatától kezdve a történet
mondásnak szüksége van olyan segédeszközökre, amelyek a megszólalás 
jogát igazolják, és a befogadó érdekeltségét, bennfoglaltságát teszik két
ségtelenné. A narrátor kényszerű felbukkanásával a mű konstruáltságá- 
nak ténye sem maradhatott titok. Ehhez a tényhez minden kibontakozó 
fiktív világnak valamiképpen viszonyulnia kell. E viszonyulás jellegének 
elgondolása a korszellembe ágyazódó világszemlélet függvénye. A regény
műfaj újkori kezdeményeiben a lovagregények transzcendentális narráto
rának bumfordi, mű fölötti hatalomgyakorlását fordítja fonákjára az a 
kaján, szatirikus magatartásmodell, amely Rabelais műfaj-enciklopédiá
jában (az 1530-as, 1540-es években) már harsányan megfogalmazódik. Az 
olvasóval való dévaj csevegés a cervantesi paródiában (1600-as évek eleje) 
is az elfogulatlan humor és irónia fölényével, játékosan oldja meg, hidalja 
át a történet hitelességének, önkényességének, érvénytelenségének leske- 
lődő gyanúját. A szatirikus-parodikus fesztelenség, a kaland felcsigázó 
ereje, az elfogulatlan közvetlenség szereli le Sterne (XVIII. sz.) metatex- 
tualitásában is az ilyen vonatkozású kételyeket. A talált kézirat, a szöveg
gondozó, a közreadó figurája Lermontov romantikához kötődő prózájá
ban már fejlett areferenciális vonulatot hoz létre. Kemény Zsigmond áb
rázolásmódja is az irodalom mimetikus és szövegszerű lényegkettősségét 
hangsúlyozza („Helyzetünk egészen kivételes. Használjuk tehát az alkal
mat. Ne késsünk a szép nők öltözködőtermébe is betekinteni... Sies
sünk!”) A XIX. század a realista nagyregény felé haladva az egyre árnyal
tabb, groteszk humor eszközével fricskázza meg a művészi valóságleké
pezés illúzióit. Gogol a valóság/fikció kettősségének régi toposzát az áb
rázolásgépezet lemeztelenítésével építi be. („De bevallom, nagyon félek 
a hölgyekről beszélni, meg különben is ideje, hogy visszatérjek hőseim
hez, akik már néhány perce állnak a fogadószoba ajtaja előtt...”) Igaz/ha
mis, látszat/valóság relativizálódása explikálódik pl. Türgenyevnél is, ki
nek metanarrációja szintén humoros színezetű. („Volt-e igazság, teljes 
igazság a szavaikban? Ezt ők maguk sem tudták, a szerző pedig még ke
vésbé.”) Intertextuális, jelölt utalásrendszerek kialakítása is konvencio
nális jelhálóvá válik.



Szatíra, paródia és humor ellenére ezek a metanarratív beszédmódok 
(az esetlegesség, a töredékesség, az írói botladozás manifesztálásával is) 
anarratív jellegük révén is a narratív, valóságanalóg ábrázolás, a hihetőség 
benyomását kívánták fokozni. Az önreflexiós beszédmód ekkorra már bő 
eszköztára paradox módon a valószerűség effektusát szolgálta a XIX. szá
zadi olvasói szokásrendszer elvárásait kielégítve.

A metanarrativitás funkciójának lassú átalakulása már a századfordu
ló dekadens esztétizmusában kivehető. Az élet műalkotásként való meg
élése; a mű mint igazi valóság -  az élet mint csökkent valóságtartalmú 
közeg; a műalkotás mint elsődleges valóságérték; a felvett szerepeket el
játszva a színpadon mutatkozik meg a valódi identitás, miközben látszat 
és valóság a realitás kétféle állapotaként egybefolyik; az ambivalencia lét
formává lesz -  ezek a felismerések alakítják menedékké az esztétikumot, 
itatják át az életet művészettel, műviséggel, a megformálás, a kreálás tö
rekvésével. (Vö. Hanák, 1988.)

A XX. századi metatextualitás az új ontológiai helyzetben a modern 
szemléletformák által feltett kérdések horizontjaihoz igazodva dezillúzi- 
ós funkciót kap. Az önkommentár fokozatosan elsorvasztja az empirikus 
kíváncsiságot, végül belép a fiktív világba, uralja azt, kiszorít belőle min
den világszerűséget. A nyelv maga lesz elsődleges valósággá, a nyelv ese
ményei adják meg a jelentésképzés irányait -  az ún. cselekményvilág szín
tere a Szöveg, a Beszéd.

A metanarráció funkcióváltása egyben mennyiségi átforduláshoz is ve
zet, a műegész lényegül át, a fikció immár csak a metafikcióban nyilatkoz
hat meg. A történeti áttekintés által a metanarratív beszéd két, egymás
nak gyökeresen ellentmondó funkciója, típusa vált felismerhetővé.

Többé-kevésbé megkülönböztethetők, csoportosíthatók a prózamű
vek explicit és implicit metanarratív eljárásai is, noha a jelenkori iroda
lom felé haladva a paradoxonok ezeknek a határoknak a megvonhatósá- 
gát is kérdésessé teszik.

A metatextualitás gyökere az irónia. Az irónia evidens jelenlétének 
foka azonban különböző. A metanarrációs tipizálás elvégezhető az irónia 
süllyesztett vagy felfokozott érvényesülése közötti különbségek alapján, 
de az irónia megnyilvánulásának szférái (szemantika, szintaktika, axioló- 
gia, struktúra) szerint is. A metatextuális eljárások típusai a bennük do
mináló esztétikai minőség (játék, humor, groteszk stb.) alapján is kiké- 
pezhetők.

A poétikai parabázis felismerését és csoportosítását nagyban segítik a 
jakobsoni nyelvi funkcióosztályok: a poétikai, a metanyelvi, a fatikus és a 
konatív funkciók megkülönböztetése nemcsak a mikrostrukturális elem
zésekben hasznosíthatók, hanem a mű nagyobb összefüggéseiben is át- 
gondolhatók.



A SZERB ÉS A MAGYAR METAPRÓZA 
TIPOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Roland Barthes már a 60-as években jelezte, hogy „(...) a tisztán kons
tatáló jellegű történet (...) performatív jellegűvé változik, amely szerint 
a szó jelentése maga a történetet elmondás aktusa: ma már az írás nem 
jelent »elmesélést«, hanem ennek az elmesélésnek a mondását, és az 
egész referensnek (»amit mond«) erre a lokúciós aktusra való vonatkoz
tatását; ennélfogva a kortárs irodalom jó része már nem leíró, hanem 
tranzitív jellegű, törekedvén beteljesíteni a szóban olyan abszolút jelent, 
hogy az egész szöveg azonosuljon az őt létrehozó aktussal, a logoszt tel
jesen visszavezetve -  vagy inkább kiterjesztve -  a lexisre”.

A jelenkori prózajelenségeknek a XVIII. századiakkal való rímelését 
hangoztatva Viktor ¿megaé az areferenciális írásmódok domináló jelen
létére mutat rá. Az összefüggések még korábbról és még mélyebben raj
zolódnak ki, ha a posztmodern metanyelv/tárgynyelv kiegyenlítésnek, a 
beszédvalóságnak és az univerzális idézés/kölcsönzés technikájának pers
pektívájából szembesülünk a rabelais-i mű jellemzőivel: „Utánzó volt, de 
eredeti. Rászállt minden virágra, de a méz -  ahogy Montaigne mondja -  
az övé, csak az övé. (...) Nem is annyira elbeszélő, mint beszélő.” (Bajomi,
1989. 311.) Az utánzás/idézés/kölcsönzés, a rendkívül heterogén, bőven 
bugyogó, szeszélyes folyam már itt is nyelvet rombol és nyelvet épít, akár
csak a mértéket, válogatást, szabályszerűséget nem ismerő posztmodern 
irodalomban.

Az a szövegminta, amely Ivó Andrié, MiloS Crnjanski, Danilo Ki3, 
Hamvas Béla és Esterházy Péter regényeiből állt össze, pontosan mutatja 
a fiktív világok beszédbe, szövegbe, nyelvbe való áttelepedésének útját. 
Andrié börtönlakóinak helyzete szimbolikusan is a világszerűség kizárá
sát, a beszédbe való bezártságot tükrözi. A hasonmások egyre szűkülő 
örvényében a beszélő ember sziluettje tűnik el. A beszéd-ember archeti- 
pikus megjelenítése nélkülözi a dialógust, így az Elátkozott udvar megszó
lalói egy befelé táguló, kozmikus saját-beszédbe-zártság általi önelvesztés 
vízióját körvonalazzák.

Crnjanski hőse is a belül folyó beszéd küzdelmeinek, a belső mono
lógnak a terét tágítja -  a többnyelvűség, a többhangúság felé. A lábjegy
zetbe kívánkozó fordításanyagot beépíti a főszövegbe, párhuzamosig szö



vegszerűsít, nyelvi aspektusokat nyit meg, a nyelvhasználat, a nyelvi hang
zás felől férkőzik közelebb a világhoz. Míg Andriénál cselekményszinten 
explikálódik a hangvisszaverődés, itt az eredeti és annak fordítása mint 
zárt kis szövegtömb nyelvileg képviseli a visszhang, az öntükrözés motí
vumát. A verbum duplex az önreflektálás különös rendszerét építi ki a 
London regényében.

Danilo KiS az elsődleges beszédműfajok metadiszkurzivitására ala
pozza a négyféle stilizáltságot képviselő fejezetek váltakozását. A beszéd
módjuk által egymással szemben izolált fejezetek homokóraként működ
ve mégis átfolynak egymásba, s ez a játék fóliaként csúsztatja egymásra a 
sajátosan artikulált beszédmodalitásokat. Az önfeltöltő szöveg belső 
megfeleléseinek felismerése a narratív modellek heterogenitása folytán 
hat reveláló erővel.

Hamvas Béla -  Crnjanskihoz hasonlóan -  keretbe utalja a metanarra- 
tív beszéd egy direktebb formáját. Ezzel azonban egyik szerző sem elég
szik meg, s az önreflektálás mélyebb, stilizáltabb, szerkezetbe ágyazottabb 
vagy más jellegű hullámait a főszövegben is érzékelhetővé teszi. A főszö
veg már megvalósítja azt a parataktikus diszperzív frázist (Lasié, 1977. 
99.), amely az egységek fokozott izolálását eredményezi. Az osztódó, szó
ródó, elágazó jelentés diszkurzíwá, beszédszerűvé, dialogikussá teszi a 
szöveget, amely a két szólam globális dialógusára támaszkodik, egymást 
tükrözve, visszhangozva.

Esterházy Péter regénye teremti meg a jelentés/nyelv-szóródás legdi
namikusabb formáját. A fragmentális szövegképzés epigrammatikus, nyi
tott és zárt, kötött és lebegő is egyszerre, egyetemes formakultúrának és 
önmagának is óriási tükörterme.

E regények beszéd/nyelvközpontúsága csupán az önmagáról tudó be
széddé, szöveggé váló világ legitimitását ismeri el az esztétikai valóságel
sajátítás aktusaiban.
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feltárása a nagyobb irodalmak esetében 
sem nélkülözhető. A magyar vagy a szerb 
irodalom térségi helyzete, tehát a balkáni, 
illetve a közép-európai régióhoz való tarto
zás hangsúlyossá teszi a nemzeti kultúrák 
fölötti és közötti viszonyok jelentőségét. Az 
összehasonlító irodalomtörténet, a kapcso
lattörténet és a regionális összefüggések he
lyett mindinkább a műfajelméleti problé
mák egybevető kutatása jelzi a termékeny 
vizsgálódás terepét.

A kijelölt kérdésvonulatot bejárva Csá- 
nyi Erzsébet kötete nem az egybeesések, 
párhuzamosságok, hanem éppen a forma
történeti specifikumok értelmezése révén 
jut el a regény kiismerhetetlen formai rend
szerének egy lehetséges víziójáig.
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