NEMZEDÉKI NARRATÍVÁK
A KULTÚRATUDOMÁNYOKBAN

N E M Z E DÉ K I NA R R AT Í VÁ K
A K U LT Ú R AT U D OM Á N YOK BA N

A kötet a PTE Alapítvány, a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 számú pályázata
(Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen),
a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke és
a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola támogatásával jelent meg.

A megvalósítás a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány támogatásával történt.

Szerkesztette:
GARAMI ANDRÁS, MEKIS D. JÁNOS és NÉMETH ÁKOS
LEKTORÁLTA:
KRUPLA GERGŐ, NAGY J. ENDRE, ORBÁN JOLÁN
OLVASÓSZERKESZTŐ:
GARAMI ANDRÁS és NÉMETH ÁKOS

© Garami András, Mekis D. János, Németh Ákos, 2012
© Szerzők, 2012
Minden jog fenntartva. Tilos e kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs
rendszerben tárolni, sugározni bármely formában vagy módon, a kiadóval történt
előzetes megállapodás nélkül.

Tartalom

Thomka Beáta
Köszöntő

7

Előszó

9

Garami András − Mekis D. János − Németh Ákos

1. A Nyugat nemzedékei és utóélete
Neichl Nóra
Az író-apa árnyékában. Karinthy Frigyesről fia, Gábor

19

Az apa látása. Nemes Nagy Ágnes Babits-versei

29

Generációs szempontok a Szerb Antal halálára
vonatkozó kortársi értelmezésekben

41

Koncsos Kinga

Havasréti József

2. A két világháború közötti szellemi műhelyek
nemzedékfogalmai
Takács Izolda
A nemzedéki kérdés Thomas Mann A Buddenbrook ház
című regényében

55

A nemzedékköziség szinergiája Kerényi Károly
Sziget-koncepciójában

77

A tegnap árnyékában. Az „esszéíró nemzedék”
és kontextusa: a korszak európai és
magyar nemzedéki retorikája

89

Fenyvesi Kristóf
Németh Ákos

Louis O. Mink

Történelmet írni és újraírni

111

3. ’68 és a nemzedéki kérdés
Barcsi Tamás
Nemzedéki lázadás a hatvanas években:
értékek, „határsértések”, narratívák

129

Orosz anyák, apák (és lányok, fiak) a kritikában s
a művek bordázatában

145

V. Gilbert Edit

4. A líra- és prózafordulat nemzedéki kérdései
Fekete Richárd
„Mást mondok én tenéked” – Kemény István
és a kortárs magyar líra

157

Realizmus és nemzedéki narratíva Tar Sándor
prózájában

171

Nemzedéki kérdések a „prózafordulat” idején. Mészöly,
Ottlik / Esterházy, Lengyel, Nádas

181

Böhm Gábor

Garami András

5. Változó írásmódok a társadalomtudományokban
N. Kovács Tímea
Dzsungelek, sivatagok, magas sarkú cipők:
Női generációk egy „férfi” tudományban

199

Tengeren, túl… és innen – „Generáció” és „hullám”
az angolszász gender-tanulmányokban
és irodalomkritikában

211

Újra előadott feminizmus: múlt, jelen és jövő

221

A digitális írás perspektívája

248

A kötet szerzői
A fordított tanulmányok eredeti megjelenési helyei

261
263

Földvári József

Catherine Harnois
Beke Ottó

Kö sz ö ntő

A Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban a Pécsi Tudományegyetem
Irodalomtudományi Iskolája doktorandusainak, mindenekelőtt pedig a konferencia szervezőinek, majd a kötet predoktor szerkesztőinek, Garami Andrásnak és Németh Ákosnak a fáradozásából nőtt ki. A képzés során megszerzett
narratológiai alapozás sokrétű kutatási érdeklődés alapjául szolgált, a tárgykör így természetszerűen bővült idővel az irodalom-, történet-, társadalom- és
kultúratudományi kérdésfelvetéssel. A fiatal irodalomtudósok kultúrakutatók,
irodalomtörténészek, tanár kollégák együttműködését, valamint idegen nyelvű értekezések korszerű szakmai útmutatásait vették igénybe. A most prezentált munkák annak az ösztönző és előremutató együttműködésnek az eredményeiként jelennek meg a közös kötetben, aminek hátterében a szakmai együttműködés, illetve Németh László szavával a „nyilvános tanulás” lehetőségei és
termékeny alkalmai állnak.
A figyelem a magyar irodalomtörténetben felmerülő generációs kérdésekről szükségképpen tér át az európai kultúrákban lejátszódó folyamatokra, illetve azon jelenségekre, amelyek ma már világszerte megkerülhetetlen szempontokat kínálnak a nemek tudományában jelentkező kérdésfelvetések jobb megértéséhez.
A tanulmánygyűjtemény mindazon kérdésekkel, melyeket értékes szakmai
színvonalon és kellő sokoldalúsággal érint, nem csupán egy fiatal kutatói műhely lehetőségeit dokumentálja. Ezen túlmenően mindenképpen számíthat az
irodalom- és társadalomtudományi érdeklődésű szélesebb hazai közönség figyelmére is.
Thomka Beáta
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E lőszó

„A nemzedéki jelenség a történelmi dinamika kialakulásának egyik alapvető
tényezője. Külön feladat az egyszerre ható erők összjátékának a feltárása, aminek a tisztázása nélkül nem ragadhatjuk meg maradandó érvénnyel a történelem alakulását” – írta A nemzedékek problémája című klasszikus tanulmányában Mannheim Károly (Mannheim 2000: 251−252.). A neves szociológus által
felvetett és részletesen tárgyalt problematika azonban jóval túlmutat a történettudomány kérdéskörén. Jelen kötetünk e belátás nyomán arra vállalkozik,
hogy a nemzedék, nemzedékiség fogalmait, értelmezéseit járja körül az irodalomtudomány, valamint a társadalom- és kultúratudományok különféle terepein.
Mit is foglalhat magában a „nemzedék” meghatározás? – A fogalom első
látásra a társadalomtörténet legalapvetőbb, mintegy biológiailag, statisztikailag adott, objektív kategóriájának tűnhet. „Biológiai lövedék” (Ortega y Gasset
2003: 9), mely az idő adott pillanatában jut a térbe. Másrészt azonban a „nemzedék” mindig interpretáns is: értelmezői alakzat, melyet mindenkori használói tudatosan, avagy tudattalanul elbeszélt azonosságok megképzésére alkalmaztak, illetve alkalmaznak. Narratív séma, melynek segítségével azonosság
és másság mindig jól láthatóan és egyszerűen elhatárolható egymástól. Ennek
köszönhetően pedig az időben széthulló eseményekből, tettekből való egységes
történetformálás egyik legfontosabb eszközét fedezhetjük fel benne. A nemzedékek egymásra következése hozzájuk kapcsolt kulturális tartalmak egymást
váltó történeti sorát is jelenti. Dilthey szerint az időélmények lelki-szellemi közösségén alapul a kortársiság (Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat, lásd Veress 1998: 57),
Heidegger pedig az egyén jövőbeli lehetőségeit meghatározó legfőbb tényezőt
saját generációjának múltjában véli felfedezni: „A jelenvalólét (…) egy átöröklött jelenvalólét-értelmezésbe nőtt bele, és abban nőtt fel. Mindenekelőtt ebből
érti meg magát, és bizonyos körben állandóan. Ez a megértés tárja fel és szabályozza léte lehetőségeit. Tulajdon múltja – és ez mindig saját »generációjá9

nak« múltját jelenti – nem a nyomában jár, hanem mindig előtte.” (Heidegger
1989: 112)
Az egyes nemzedéki közegek időbeli-térbeli körülhatárolása, a hozzájuk
kapcsolt kulturális tartalmak meghatározása, egymáshoz fűződő viszonyuk
megítélése, a köztük fennálló értékkülönbségek (reflektált, avagy reflektálatlan) tételezése: ezek már óhatatlanul a „politikai” cselekvés gesztusai, hiszen
kimondottan-kimondatlanul érvényesülő értékválasztások motiválják őket. Jól
látható tehát, hogy a „nemzedék” fogalma mindig több puszta empíriánál, s valójában sohasem nélkülözheti az ideológiai tétet. Koncepciónk szerint többek
közt azt igyekszünk körüljárni, hogyan függetlenedik a nemzedék fogalma a
biológiai dimenziótól, és milyen alternatív jelentéseket vesz fel.
Hogyan érvényesülhettek, illetve érvényesülhetnek e nemzedéki elbeszélésformák? – Alkalmazásuk jelentheti egy értelmezői közösség jelenbeli önidentifikációját, melynek során az adott csoport tagjai önmagukat határolják körül a
szellemi-ideológiai tér és idő dimenzióiban. Másrészt azonban jelenthet utólagos jelentéskonstrukciót is, mely akár egymástól független, de kortársi inspirációjuk, közös szellemi vonásaik által egymással rokonítható egyéneket is összekapcsolhat: „nemzedék, melynek közös ihlete, közös ösztönzése van!” (Márai
1992: 22). E megközelítések az irodalomtörténeti kontextusba helyezés mellett
az időszakhoz tartozó szerzők és műveik interpretációját is döntő mértékben
meghatározták.
Kötetünk tematikája a 2011. május 4−5-én Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén megrendezésre került, hasonló címet viselő konferenciához kapcsolódik. Az egybegyűjtött tanulmányok túlnyomó része a konferencia
előadóinak tollából született, és az elhangzottak továbbgondolására vállalkozik. Szerzők és szerkesztők célja a nemzedék-fogalom, mint értelmezői alakzat
és az erre épülő különböző kultúratudományi narratívák, ideologikus, (hatalom)politikai konstrukciók, (ön)identifikációs elbeszélések vizsgálata. Érdeklődésünket a humántudományok széles körére igyekeztünk kiterjeszteni. Irodalom és filozófia, irodalomkritika és politika, történettudomány és irodalomtörténet gyakran egymástól inspirálva élt ezen elbeszélési formákkal az elmúlt
évtizedek során. Az egybegyűjtött tanulmányokon végigtekintve sokszínű kép
bontakozik ki az olvasó előtt. Egyes írások hazai, míg mások nemzetközi kontextusban vizsgálják a nemzedéki problematika különböző kérdésirányait.
A szerzők között irodalmárok, kultúrakutatók és társadalomtudósok is megtalálhatók, ezért elsősorban irodalom- illetve társadalomtudományos blokkok
kialakítása mellett döntöttünk – bár érintkezési pontok az írások és témák között szinte mindenütt fellelhetők.
Mit is foglal magában vizsgálatunk? A nemzedéki narratívák kulcskérdését
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jelentheti vér szerinti és szellemi „apák és fiúk” viszonya. Fontosak lehetnek az
egyes korok apa-képei, az apa-ábrázolások; az elfogadás és elutasítás bennük rejlő, gyakran ellentmondásos gesztusai. A Nyugat, mint a magyar irodalmi modernség több író-, költő-, és kritikusnemzedéket felnevelő emblematikus folyóirata, a Móricz Zsigmond által nosztalgiával felemlegetett „jó garázs” (Móricz
1963: II. 433) számos példát kínálhat e kérdés tanulmányozásához. A Nyugat
nemzedékei és utóélete című fejezetben Neichl Nóra egy valódi apa-fiú kapcsolat irodalomtörténeti vizsgálatára vállalkozik. Tanulmányának középpontjában a Karinthy család ismert és népszerű tagjai (Frigyes, Ferenc, Márton) helyett ezúttal az elsőszülött fiú, a „fájdalomherceg” áll (Az író-apa árnyékában.
Karinthy Frigyesről fia, Gábor). A szerző Karinthy Gábor apjára emlékező írásait elemezve az apa szellemi és hétköznapi emberi portréjának formálását követi nyomon, mely – mintegy annak negatívjaként – egyszersmind a másik képe mögé rejtett látens ön-narratíva lehetőségét is hordozza. Koncsos Kinga ezzel szemben a szellemi apáért való tanúskodás gesztusaira hívja fel a figyelmet
a 20. század egyik legjelentősebb magyar költőnőjének életművében (Az apa látása. Nemes Nagy Ágnes Babits-versei). Az „Én” a „Másik” látószögében reprezentálódik önmaga számára: „[a] szubjektum (…) mindig a Másik diskurzusában foglal helyet, magáról (tudattalan szinten is) a Másik szempontjából gondolkodik. Ez a szempont a tekintet.” – állapítja meg Lacan pszichoanalízisére
támaszkodva a szerző. Mi történik azonban akkor, „amikor egy költői nyelv
egy másik költői nyelvhez viszonyul úgy, mint tekintethez” – teszi fel a kérdést
ezek után. Válaszát a Babits „objektív lencséjét” alkalmazó költőnő látásmódjának bemutatása során indokolja. Az irodalmi maszk-képzés gesztusai azonban a Nyugat képviselőivel és az irodalmi nyugatosság továbbélő hagyományával kapcsolatban más módon is megjelentek. Ezt igazolhatja Havasréti József
tanulmánya, melyben a szerző Szerb Antal tragikus sorsának irodalomtörténeti percepcióját követi nyomon (Generációs szempontok a Szerb Antal halálára vonatkozó kortársi értelmezésekben). Az elemzés azokat a gyakran nemzedéki indíttatású narratív stratégiákat veszi sorra, melyek a holocaust áldozatává
vált író-irodalmár korai halálával és szellemi örökségével, „tudományos emlékezetével” való számvetés során fogalmazódtak meg az 1945 utáni évtizedekben. Köztük a zsidóság elhallgatásától (Keresztury, Kassák), illetve a tragikus
vég körülményeit, okait elfedő „mártírság” felemlegetésétől (Bóka, Keresztury) a saját sorsát prófétáló (Sőtér), sőt érte végső soron intellektuális felelősséget is viselő értelmiségi narratíváin (Lukács) át a „zsidóként kellett meghalnia”
konklúziójáig (Komlós, Szerb Antalné) a legkülönfélébb, részben önigazoló elbeszélésmódok születtek, különböző irodalompolitikai, sőt – gyakran alig leplezetten – politikai motivációkkal a háttérben.
Kötetünkben megpróbáljuk nyomon követni a magukat nemzedéki alapon
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definiáló, vagy a kortársak által nemzedéki alapon definiált értelmezői közösségek működését, egymáshoz fűződő viszonyát. Fontos kérdést jelenthet, hogy
az ízlések, értékrendek, alkotások harmonikus egymáshoz illeszkedése, avagy
a korábbiak elutasítása miként jut érvényre bennük. A két világháború közötti
szellemi műhelyek nemzedékfogalmai címet viselő fejezet tanulmányai egy-egy
nemzedéki vagy éppen nemzedékközi szellemi energiákat egyesítő csoport, iskola, elméleti irányzat megközelítésére vállalkoznak, a „nemzedéki narratívák” virágkorát jelentő időszak színes irodalmi és társadalomtudományos életéből. „Egy polgári család szétzülléséről írtam, hírt adtam a nagy széthullásról,
egy korszak végéről, egy kulturális, társadalomtörténeti cezúráról” – értékelte
nagy hatású ifjúkori művét, A Buddenbrook házat Thomas Mann (vö. Ungvári 1984: 237). Takács Izolda Mannheim Károly ’20-as évekbeli tudásszociológiai nemzedék-elméletéből kiindulva vizsgálja a korszakos jelentőségű családregényben megjelenített történelmi-társadalmi folyamatokat (Nemzedéki kérdés
Thomas Mann A Buddenbrook ház című regényében). A szerző a Mannheim
által meghatározott kategóriák (nemzedéki elhelyezkedés, nemzedéki összefüggés, nemzedéki egység) mentén haladva értelmezi az irodalmi műben megörökített társadalmi jelenségeket; majd a regény cselekménye során többször is
végbemenő nemzedékváltás folyamatát, a bennük megfigyelhető értékrendbeli különbségeket, konfliktusos, avagy harmonikus lefolyásukat követi nyomon.
Eközben pedig a társadalom makro-folyamatai sem kerülhetik el figyelmét, hiszen a családi közösségen belül, annak története során végbemenő változások
hátterét a 19. századi észak-német polgárság átalakuló világa: a demokratikus
és nemzeti eszmék előretörése jelenti. Fenyvesi Kristóf egy mozgalomként fellépő, „személy- és egyben generációközi hálózat”, a Kerényi Károly és Hamvas
Béla nevével fémjelzett, 1935 és 1939 között fennálló, ókortudománnyal foglalkozó Sziget-műhely, és az általa kiadott almanach vizsgálatára vállalkozik
(A nemzedékköziség szinergiája Kerényi Károly Sziget-koncepciójában). A tanulmány középpontjában az a kérdés áll, hogy egy olyan invenciózus tudós és
tudományszervező egyéniség, mint Kerényi, miként volt képes egy különböző nemzedéki és ideológiai csoportokhoz sorolható értelmiségieket összefogó
szellemi közösség megteremtésére és fenntartására. A szerző meggyőzően érvel amellett, hogy Kerényi műhelyei − az egyetemen tartott, elhíresült „pénteki
előadások”, a Stemma-kör és a „kiránduló körök” − olyan szellemi energiákat
koncentráltak, melyek a belőle kinövő Sziget-mozgalmat alkalmassá tehették a
hazai, illetve nemzetközi ókortudomány transz- és interdiszciplináris megújítására. Németh Ákos ezzel szemben egy, a korabeli irodalomkritikából a magyar irodalomtörténetbe is bekerült fogalom, az „esszéíró nemzedék” vizsgálatára vállalkozik (A tegnap árnyékában. Az „esszéíró nemzedék” és kontextusa:
a korszak európai és magyar nemzedéki retorikája). Volt-e egyáltalán „esszé12

író nemzedék”; és ha igen, milyen immanens, diszkurzív tulajdonságok alapján
határolhatjuk körül e csoport tagjait? A szerző a legjellegzetesebb három nemzedéktárs (Halász Gábor, Szerb Antal és Cs. Szabó László) munkásságának áttekintése során arra az álláspontra jut, hogy „[a] generációs elv szemantikai
feltöltésének, nemzedékük esztétikai, narrato-poétikai normakijelölésének célkitűzése mindhárom esszéista munkáiban nyomon követhető”.
A ’68 és a nemzedéki kérdés című fejezet két tanulmánya a nemzedékek közötti különbségek, feszültségek problémáját helyezi a középpontba. Barcsi Tamás ezt elsősorban a változtatás, a lázadás aktusa felől értelmezi (Nemzedéki lázadás a hatvanas években: értékek, „határsértések”, narratívák). A határsértés,
deviancia, rendellenesség és „Rend-ellenesség” fogalmainak használatával áttekinti a ’68-as folyamatok hátterét, problémáit, a hippi-mozgalmak jellegzetességeit, majd arra a felismerésre jut, hogy „az ellenkulturális törekvések elsorvadtak vagy beolvadtak a rendbe, így azok tömegkulturális jelenségekké, termékekké váltak.” V. Gilbert Edit tanulmánya (Orosz anyák, apák (s lányok, fiak) a
kritikában s a művek bordázatában) a kötet későbbi szakaszában megjelenő feminista tematikához is kapcsolódva a kortárs orosz prózában jelentkező generációs feszültségeket, múltértelmezéseket vizsgálja. Ljudmila Ulickaja legutóbbi regényéből kiindulva (Imágó, 2011.) jellegzetes orosz sorsokat, életpályákat
vizsgál, melyeket meghatároznak a megfigyelés, az árulás, a disszidálás tényezői, ezért esetükben nem beszélhetünk a nemzedék túléléséről, a korábbi időszakon való felülemelkedéséről: „Nincsenek itt boldog végek – a főszereplők, a
férfiak és a nők is belehalnak a korba, s nem az életkorukba.”
A líra- és prózafordulat nemzedéki kérdései című fejezet tanulmányai a ’68as nemzedékekhez is kapcsolódva a generációs szemlélet és besorolás sajátosságait és problematikusságát vizsgálják az irodalomtörténet-írásban, az ún. líra- és prózafordulat jelenségei alapján. Fekete Richárd Kemény István költészetének példájával rávilágít a nemzedékiség fogalmának önreflexív voltára,
valamint a kánonok „politikai” működésére, az elhallgatásra és a háttérbe szorításra („Mást mondok én tenéked” – Kemény István és a kortárs magyar líra).
A kritika és a fiatal magyar költők saját meghatározása alapján egyaránt hangsúlyos szempontként értelmezhető a nemzedéki összetartozás, sőt, a képviseleti költőszerep kategóriájának segítségével a korábbi irodalmi hagyományokkal
(pl. az Ady-lírával) folytatott párbeszéd is tovább erősíti a generációs tematikát. Böhm Gábor hasonlóképpen egy korábbi, meghatározó irodalmi hagyománnyal, a realizmussal hozza kapcsolatba Tar Sándor prózáját (Realizmus
és nemzedéki narratíva Tar Sándor prózájában). Emellett Tar műveinek szociografikus jellegét is hangsúlyozza, melynek köszönhetően a szerző a hetvenes-nyolcvanas évek írónemzedékéhez kapcsolható (Csalog Zsolt, Bereményi
Géza, Hajnóczy Péter mellé). A szociográfia műfajának korabeli terhelt, sokré13

tű értelmezése kapcsán a munkástematika, a munkás-értelmiségi, a vidéki-városi kettősségek szempontja és a nagy szociográfus nemzedékhez való kapcsolódás kérdései egyaránt központi témái a dolgozatnak. Garami András szintén a (hatvanas-)hetvenes-nyolcvanas évek magyar irodalmához kapcsolódik.

Nemzedéki kérdések a „prózafordulat” idején − Mészöly, Ottlik / Esterházy, Lengyel, Nádas című tanulmányában a magyar „prózafordulat”
idején végbemenő nemzedékváltás mikéntjét vizsgálja mesterek és tanítványok, „apák” és „fiúk” szempontjából, rávilágítva arra is, miként
formálódott ki ebben az időszakban a „Péterek nemzedékének” nevezett értelmezői alakzat, illetve arra, hogy az ide sorolt fiatal magyar
írók milyen más irodalmi hagyományokhoz kapcsolódnak (kapcsolódik) elődjeiken kívül, és hogyan tették magukévá, hogyan értelmezték
át mestereik poétikai elveit és írásmódját.

Kötetünkben megkerülhetetlen az Ortega által felemlegetett „nemek ritmusának” (Ortega y Gasset 2003: 11) kérdése: ha voltak női dominanciájú korok/
nemzedékek, volt-e, van-e, lehet-e női oldala a nemzedéki kérdésnek, beszélhetünk-e „anyákról és leányokról”. Az ötödik fejezet (Változó írásmódok a társadalomtudományokban) első két tanulmánya e kérdésre keresi a választ. N.
Kovács Tímea egy jellegzetesen férfiak által dominált, „különleges személyes
tulajdonságokat és sajátos temperamentumot” (Vö. Evans-Pritchard 1972: 81)
igénylő tudományág, a kulturális antropológia terén fellépő női kutatónemzedékek egy-egy jellegzetes alakját mutatja be tanulmányában (Dzsungelek, sivatagok, magas sarkú cipők: női nemzedékek egy „férfi” tudományban). Margaret Mead, Laura Bohannan és Marjorie Shostak munkássága azt bizonyíthatja,
hogy a női antropológusok nemcsak a trópusi körülmények között zajló terepmunka puszta túlélésére képesek – hiszen a kulturális antropológia hőskorában még ezt is sokan vitatták –, de eltérő kutatói nézőpontjuk révén új, értékes
tapasztalatokkal gazdagíthatják e tudományterületet. Földvári József tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a „generáció” alakzata egyrészt az elődöktől való elhatárolódás és térfoglalás eszköze, másrészt viszont ok-okozati
összefüggésbe is hozza a leszármazottakat biológiai-szellemi felmenőikkel, hiszen minden generáció leszármazott, „produktum” jellegű (Tengeren, túl… és
innen − „Generáció” és „hullám” az angolszász gender-tanulmányokban és irodalomkritikában). Ennek köszönhető, hogy a nemzedékekről való beszéd önkénytelenül egyfajta kauzális és paternális családi-leszármazási metaforikát
foglalhat magában. Nem véletlen hát, hogy a társadalmi nemekkel foglalkozó gender studies, illetve a feminista irodalomkritika képviselői az elmúlt évtizedek során olyan alternatív elbeszélésmódokat fogalmaztak meg vele szemben, mint a párhuzamosságoknak, a pluralitásnak és esetlegességnek sokkal
nagyobb teret engedő hullám-elmélet. Ugyanakkor a rekonstruálandó női iro14

dalmi tradíció keresése és egy női irodalmi kánon felvázolásának igénye mégiscsak szükségessé és relevánssá tette a nemzedéki narratívák alkalmazását is:
„[a] kauzalitás megkerülhetetlen, és ez a generációs modell akkor is jelen van,
ha nők nem is szervezték magukat szigorúan intézményesült rendbe” – értékel
a szerző. A záró tanulmány, Beke Ottó munkája termékenyen kitágítja a kötet
tematikáját, nyitottabbá teszi a nemzedékiség fogalmának értelmezési kereteit (A digitális írás perspektívája). Az orális és verbális hagyományok, a könyvnyomtatás előtti és utáni időszak, majd a digitális korszak összevetésével azt
vizsgálja, hogy miképpen működik az emlékezés és a felejtés kettős folyamata,
hogyan működik a generációk közötti tudásátadás különböző korokban. A tanulmány szerint a technikai fejlettség jelenlegi időszakában, és a fiatalok kön�nyed tájékozódása és ismeretszerzése miatt a digitális környezetben nincs értelme mereven szétválasztani az egyes nemzedékeket, a felnőtteket és a gyermekeket.
A kötetünkben közölt tanulmányokat két szakfordítás egészíti ki, melyek tematikusan illeszkednek az egybegyűjtött írásokhoz. Louis O. Mink amerikai
történész, történetfilozófus műve (Történelmet írni és újraírni) a történelem értelmének nemzedékenként megújuló jellegére hívja fel a figyelmet. Ennek köszönhető, hogy a történettudományra sokkal inkább egy elveszett világ felfedezésének útjaként tekinthetünk, mintsem valami olyasmiként, amely a saját kultúránk előzményeivel ismertet meg bennünket. „A történelem filozófiájának
feladata, hogy megmutassa, hogyan lehetséges a saját fogalmi szerkezetünk nézőpontjából vagy világnézetünkből kiindulva megérteni és újraalkotni egy másikat és talán alapvetően különbözőt. A történelem feladata, hogy megtegye ezt”
– amint a szerző fogalmaz. Catherine E. Harnois amerikai szociológus tanulmánya (Újra előadott feminizmus: múlt, jelen és jövő) pedig annak bemutatására vállalkozik, milyen generációs különbségek fedezhetők fel a kortárs amerikai feminizmuson belül. A szerző a harmadik hullámos feminizmus három
uralkodó megközelítési módjáról számol be: a kohorsz alapúról, a korcsoport
alapúról, valamint az elmélet alapúról. A kvalitatív és kvantitatív adatok eredményeiből végül arra a következtetésre jut, hogy a harmadik hullámos feminizmust inkább, mint identitást kell értelmeznünk.
E rövid felvezetéssel ajánljuk kötetünket. Már az eddigiekből is látható, milyen sokfelé futnak a szálak, melyeket a nemzedéki tematika fog egybe. Munkánk remélhetőleg hasznos hozzájárulást nyújt e kérdések további narratív irodalom- és kultúratudományi vizsgálatához, miközben a felsőoktatásban tanuló hallgatók és az érdeklődő közönség számára egyaránt tanulságos olvasmányt
kínál.
A szerkesztők
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1.
A N yugat nemzedékei
és utóélete

Neichl Nóra

A z író -apa árnyékában .
K arinthy F rigyesről fia ,
G ábor

Karinthy Gábor Karinthy Frigyes idősebbik, Judik Etellel, „a Mester utca sápadt csillagá”-val (Kosztolányiné 2004) kötött első házasságából született fia.
A visszaemlékezések szerint „kifejezetten szép”, „álmatag tekintetű”, „furcsa,
szemüveges fiú volt, nyomott gyerek”, felnőttként pedig „kissé hajlott hátú, borostás ember”, aki szinte sohasem öltözött fel, életidegen dekadens figuraként
csupán ócska fürdőköpenyt, pizsamát meg tornacipőt viselt, és ritkán mozdult
ki otthonából. A fájdalomherceg – ahogy önmagát nevezte – 1957-től 1974ben bekövetkezett haláláig egy „hatalmas villa legtetején, egy toronyszobában
lakott”, melyhez „kanyargós, nyikorgós lépcső vezetett fel.” (Karinthy Márton
2003)
Első kötetét a hozzá hasonló körülmények között felcseperedő és eszmélő,
tehát a szintén sasfiók Devecseri Gáborral közösen jegyzi 1932-ben. E füzet 1416 éves korukig szerzett zsengéiket tartalmazza.1 Az apák nemzedékének illusztris tagja, Somlyó Zoltán, vagyis az Esti Kornél Sárkánya írt hozzá előszót
„az örök kezdő” pózában tetszelgő „ősz mesterként”. Laudációjában megemlékezett természetesen „Gabi barátainak” „írói terheltségéről”, valamint visszafogott bírálatként utal „a magyar lyrának […] még eléggé fel nem olvadt emlékei”-re. Értékelése szerint „még így is két igazi, teljes értékű magyar költő” verseit tartja kezében az olvasó, akik „férfias biztonsággal, néha ördöngős bájjal”
képesek játszani a magyar nyelvvel. (Devecseri – Karinthy 1932: 3) Öt évvel később, 1937-ben jelenik meg önálló kötete Étel és ital címmel. Somlyóval ellentétben Szerb Antal Nyugatban megjelent sorai cseppet sem udvariaskodnak, szerinte Karinthy Gábor „még egyenetlen költő, vannak versei, amelyek keveset
mondanak”, de költői indulását ennek ellenére ígéretesnek tartja, mert „itt-ott,
és nem ritkán, az igaz költészet borzongatja az ember hátgerincét kötetének
olvasása közben.” (Szerb 1938) Még ebben az időszakban készítette el Ovidi1. Devecseri némi öniróniával mint legkiemelkedőbb munkáját ajánlja Vas István és
felesége figyelmébe: „Pistának és Pirinek ezt a leglényegesebb kötetemet (ami ez után következik, az már hanyatlás) nagy szeretettel: D. Gabi. 1970. VII. 9.”
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us-fordítását (P. Ovidius Naso szerelmei), amit 1943-ban ad ki Kerényi Károly.
A Füst Milánhoz írt levelei tanúsága szerint regényt, regényeket is írt vagy
tervezett írni2, feltételezhetően ennek vázlatait, elkészült oldalait – ahogy több
versét is – megsemmisítette vagy hagyta elkallódni. E kecsegtető alkotói pálya a
későbbiekben megtörik, Karinthy Gábor nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Ennek legfőbb, de nem kizárólagos oka az a pszichés betegség3, melyet ördöggörcsnek nevezett, és melyet az életművét összefoglaló Bánat című kötetének utószavában mint belső nyugtalanságot, indokolatlan félelmekkel teli hallucinációs állapotot írt le.4
Karinthy Gábor személyes sorsának tragédiája mellett alkotásaira, költői attitűdjére és megítélésére apja tehetsége is árnyékot vetett. „A Karinthyakat a nagy, de korántsem kikezdhetetlen apafigura szelleme kísérti” – állapítja
meg Beck András az unoka, Márton Ördöggörcs című családtörténete kapcsán.
(Beck 2004: 1005) Karinthy Gábor kezelőorvosa és fiktív alakjának első megrajzolója pedig azt jegyzi meg, hogy féltestvérével, Karinthy Ferenccel (Cinivel)
szemben nem tudta saját hasznára fordítani a Karinthy-hírnevet. Benedek István meglátása szerint Gábor „lelkibeteggé soványodott, [míg] öccse neves író2. 1938. október 5-én: „Egy regényt fejeztem be, címe nincsen még. De az egészet át kell
írnom, mert így ahogy van, nem bír olyan érdekességgel, hogy kiadható legyen.” (Karinthy
Gábor 2004: 990)
1938. október 7-én: „Kedves jó Uram, kéréséhez híven elküldöm regényemnek első részletét Önnek. Előrebocsátom, hogy erről a regényről nem sokat tartok. […] [T]alán ketten
tudunk belőle valami érdekeset csinálni.” (Karinthy Gábor 2004: 992)
Keltezetlen levelében: „Valószínű, hogy regényem, amit írok, mint kompozíció mégiscsak
megállja majd a helyét.” (Karinthy Gábor 2004: 1000)
3. „Kezelőorvosa szerint Karinthy Gábor kataton skizofréniában szenvedett.” – állapítja
meg a Karinthy-család genetikai elemzésében Czeizel Endre. Feltételezése szerint „[e]mellett nem zárható ki, hogy Gábornak kényszerbetegsége is volt, amely a szélsőséges kedélyállapot spektrumába tartozik. […] A kényszerbetegségre utalhat Karinthy Gábor költészete
is, mivel abban a skizofrének szokásos betegségjegyei nem lelhetők fel. A tény azonban az,
hogy betegsége vagy betegségei […] kivételes költői adottságának kibontakozását és társadalmi elismertetését megakadályozta.” (Czeizel – Erős 1995: 173, 179)
Karinthy Márton egy beszélgetésében, melyet dr. Czeglédy Ágnessel készített, lehetséges diagnózisként felmerül az autizmus is. (Karinthy Márton 2003: 63)
4. Hasonló kép rajzolható meg Kosztolányi Ádámról is.
Somlyó György emlékei szerint: „[A] Valériában vacsoráztunk hármasban. Kosztolányi Ádám, Karinthy Gabi és én. Esti, Kaniczky és Sárkány leszármazottai. […] Gabi akkor
teljes elmebeteg benyomását keltette. Ádám is, de Gabi valamivel inkább. […] Kosztolányi
Ádámnak fixa ideái voltak, ezeket folyton hajtogatta. Azonkívül már akkor is alkoholista
volt.” (Karinthy Márton 2003:157-158.)
„[N]em volt teljesen »egészséges személyiség«, rendszeres munkát soha nem végzett,
önmaga ellátására sem volt képes, s mindezt alkoholfüggősége is súlyosbította.” (Borgos
2007: 278)
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vá hízott ugyanezzel a névvel.” (Benedek 1957: 102) Állítólag egy alkalommal,
„igen rossz lelkiállapota” következményeként így fakadt ki: „Az én apukám nem
zseni! Közönséges ember volt, egyszerű ember, aki tudott írni, semmi több! […]
Egész életemben azzal gyötörtek, hogy zseni az apám. Hát most kimondom: egyáltalán nem volt zseni!” (Benedek 1957: 102)
Az atyai örökség, továbbá a nyugatos hagyomány emlegetése, illetve az ezekhez való viszonyítás aztán Karinthy Gáborral kapcsolatban némiképp recenziós közhellyé vált. A magyar irodalom története például a Nyugat nagy generációjának örököseként, „költői vívmányaik” és „formateremtő, gazdag líraiságuk”
folytatójaként tartja számon, és a folyóirat harmadik nemzedékéhez sorolja, annak ellenére, hogy lapjain ténylegesen csak néhány verse jelent meg. (Béládi
1986: 410.) A Devecseri–Karinthy-kötet recenzense, Sárközy György az „irodalmi gyerekszoba” meghatározó közegéről, illetve „a közvetlen közelről látott
»irodalom« kiábrándító és riasztó voltá”-ról értekezik, melyektől a költővé érés
folyamatában mint ellensúlytól szabadulnia kell majd. (Sárközi 1932) Fennmaradt verseinek pedig legutóbbi, 2003-as összkiadásában – mely címként az Én,
fájdalomherceg önmeghatározást viseli – Lator László nyitómondatként a következő kérdést teszi fel: „Milyen lehetett Karinthy Frigyes fiának lenni?” Majd
a válasszal sem marad adós: „Jó, mert mindig kéznél volt a mester.” (Karinthy
Gábor 2003:5)
Vajon hogyan értékelte mindezt maga Karinthy Gábor? Dolgozatomban
nem költészetével foglalkozom, nem egy méltatlanul elfeledett életműre kívánom felhívni a figyelmet, jóllehet a mintegy 90 fennmaradt vers közt lelhetünk
figyelemre méltó darabokra is. Nem különös személyiségének, sorsának alakulását tárom fel, nem pszichés betegségének okait kutatom. Két alkotó, Karinthy Frigyes és Karinthy Gábor apa-fiú kapcsolata érdekel, arra keresem a választ:
milyennek látta Karinthy Gábor költő Karinthy Frigyes írót, hogyan határozta
meg saját alkotói személyiségét az általa kreált (apa)kép ellenében. Három szövegre támaszkodom: elsőként néhány levelét emelem ki, majd az apja halálára
írt 1938-as nekrológot vizsgálom, melynek kapcsán az apai arculat megalkotásának, torzításának és esetleges rongálásának módozatait követem nyomon.
Ezt követően elemzem Bánat című kötetének önéletrajzi utószavát, melyben sajátos költői karakterének konstruálására, a Másik árnyékában kibontakozó, attól feltétlen függetlenedni vágyó költői fejlődés elbeszélésére mutatok rá.
Az elszakadni vágyás és a(z írói) Oidipusz-komplexus dokumentumai a Karinthy Gábor–Füst Milán-levelezés egyes darabjai is. Beck András Karinthy Gábor leveleinek közreadásakor arra az együttállásra hívja fel a figyelmet,
hogy épp apjának stockholmi műtétjével egy időben, 1936 májusában tesz különös vallomást a tekintéllyel rendelkező, idősebb pályatársnak. „Én Ön iránt
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különös tiszteletet érzek. Mint költő s ember iránt egyaránt. Képviselve s összefoglalva látom Önben mindazt, (nehéz erről beszélni) ami lenni szeretnék, ami
vágy, tűz, dac, lyrai véna lappang bennem. Mondjuk így: húzódzkodom Ön felé, s nagyon kinlódom.” (Karinthy Gábor 2004: 989)
A kimondott és kifejtett felkérést, miszerint Füst legyen irodalmi apja, csak
jó egy hónappal Karinthy halálát követően meri megfogalmazni. „Igen szeretném, sőt: valami különös jogon (nem tudnám megmondani, milyen jogon) számot is tartok rá, megkívánom, hogy Ön a mesterem legyen ezentúl is, ahogyan
eddig is az volt, de ezentúl gyakorlatilag többet jelentsen ez, mint eddig, vagyis:
kérem, foglalkozzon az írásaimmal, dolgaimmal, adjon tanácsokat (élet-tanácsokat is!) és segítsen intenzívebben is. Mindezekért roppant hálás lennék.” (Karinthy Gábor 2004: 991) Apja haláláról pedig mint orvosi értelemben vett katarzisról, megtisztulásról beszél az atyával szembeni impietas bűnébe esve. „Apám
halála természetesen szószerinti, görög értelemben vett katarzist váltott ki belőlem s egyben, s ezt őszintén bevallom, nagy felszabadulást is. Ő rendkívül súlyos egyéniség volt (hozzátartozóihoz-való viszonylatában egyenesen nyomasztóan hatalmas egyéniség), […] mindannyiunkat, legközelebbi barátait a családon
belül, lenyűgözött és megfélemlített. […] Egyszóval kinyíltam most – s vágyom és
akarok a folytatás lenni; míg élt (nem szeretném, ha homályos lenne, amit most
mondok), más akartam lenni, mint ő – most, hogy meghalt, olyan, s ha lehet még
olyanabb. Úgy érzem, itt a Nagy Alkalom.” (Karinthy Gábor 2004: 991)
A nekrológ általában a szeretett személy halála feletti megdöbbenés és fájdalom kifejezésére szolgáló műfaj, amely megalapozhatja az elhunytról továbbélő
képet. A Szép Szóban megjelent gyászbeszéd is a bohém Karinthy Frigyes figuráját, az élet császárának karakterét rajzolja meg és színezi tovább néhány adalék, bennfentesnek minősülő információ közzétételével.
A visszaemlékezés már első mondataival is a hedonista, az életet élvező Karinthy Frigyes figuráját idézi meg. „Nagyon szeretett enni. Emlékszem, a régebbi években esténként vacsorautáni csemegének mindig hozott haza kerek édámi
sajtokat, különleges kolbászokat és déligyümölcsöt. Ha a csemegepiacon új áru
jelent meg, az elsők között próbálta ki, lelkesen.” Majd felidézi étkezési szokásait, az ételhez való szenvedélyes viszonyát is. „Mohón, kicsit falánkul evett – körözöttet, rokfortot, ilyesmit sajátkezűleg készített el. Gusztussal, sokáig keverte
az ízletes pépet, míg sűrű lett és szépszínű, akkor nagy falatokban, kevés kenyérre kenve fogyasztotta el. A kenyérből nem szelt karéjokat, hanem törte. A levest
szerette csészéből inni.”
Otthonának, hétköznapjainak kulisszáiba enged tehát bepillantást. Az örökös nyugtalanság és sietség, a fürge elme hajtóerejét tárja fel, tulajdonképpen
apja zsenijének titkát leplezi le. Indiszkrécióval azonban nem vádolható, hiszen
Karinthy Frigyes élete nyilvános terekben, az utcán vagy a kávéházakban zaj22

lott, a kirakat üvege mögül figyelt, ám mögötte ő maga is megfigyelhető volt.
A mértéktelenséget, a féktelenséget alaptulajdonságaként tűnteti fel. Különösen
két dolog, az evés és az írás tekintetében volt megszállott Karinthy Frigyes Gábor véleménye szerint. „[A]z evés […] mámort jelentett a számára”, ha „az ízek
halmazába temetkezett, elfelejtett maga körül mindent”, ám az asztaltól felállva „kevés pihenés után dolgai után indul[t]”. Az utcán is ugyanúgy viselkedett,
„mint zárt társaságban, szobában”, „[é]ppolyan elfogulatlanul, közvetlenül beszélt és mozgott, érzelmeinek éppúgy kifejezést adott” – mindezen megállapításokkal a tudatosság elemi hiányára utal, arra, hogy Karinthy nem volt képes
disztingválni. A következőkben aztán, ugyancsak apja nimbuszát rombolva,
gyerekesen féktelen és ösztönös lényként mutatja be, aki kötelességei ellenében
csak azzal képes foglalkozni, ami igazán érdekli. „Néha egészen olyan volt, mint
egy gyerek. Ami megtetszett neki, amit megkívánt, az után hirtelen mozdulattal
nyúlt és elvette. Így vásárolt össze ceruzákat, tollakat, dobozokat, tárcákat, öngyújtókat. Egy-egy ilyen apróság kedvéért képes volt sokáig is elidőzni az üzletekben. […] [S]zeretett alkudni a kereskedőkkel, sokszor csak magáért az alkudozásért.” Ezen felül fizikai panaszainak emlegetésében is „különös gyönyörűségét
lelte”, „mint óriás gyermek, akinek az egész világ a mamája”.
Külső megjelenésének bohémsága, lezsersége lelki alkatával, életszemléletével, – vagy ahogy Gábor nevezi – filozófiájával állt összefüggésben, melyet legtökéletesebben a „laza külső és belső tartás” bonmot összegez. De ez a felületesség, ez a hanyagság jellemezte alkotásaihoz való viszonyát is Gábor értékelése
szerint. Könyvtárat ezért nem épített, és csupán a számára érdekes könyveket
gyűjtötte, valamint saját művei közül is csak az Így írtok ti és a Tanár úr kérem
német [!] fordításának egy-egy példányát őrizte. Továbbá nem törődött kéziratainak sorsával sem, így azok gyakran örökre elvesztek – szolgáltat magyarázatot Karinthy lírájának hézagaira.
A Karinthy-életmű kiemelkedő pontjainak a novellákat, az esszéket és a humoros alkotásokat tartja, költészetének az életműtől eltérő hangvételéről nem
tesz említést, apját költőként nem méltatja. A líra lesz tehát az a terület, melyet
fenntarthat önmagának, mely tekintetben kevéssé fenyegeti a hatás, illetve az
összehasonlítás veszélye.
A nekrológ végén említést tesz Karinthy halálának körülményeiről is. Feladja viszont a szemtanú bensőséges nézőpontját, a halál pillanatában ugyanis
Gábor nincs jelen a szobában („a kertben voltam, a közelben” – írja), és később
már csak a halottal szembesülhet. Stílszerűen borús és esős napra helyezi a végjátékot, és fájdalommentes, „szép” halált rendez apja számára. A halotti maszk
csöppet sem csúf, haláltusa nyomai, durva torzulások nem fedezhetőek fel rajta.
Ebben a narratívában a fájdalom érzését – mint az atyai portrétól idegen vonást
– mintegy kisajátítja. „Az arca ekkor már sima volt és nyugodt. Egyik szeme kis23

sé felfelé fordult, s a szája szélére csöpp hab loccsant ki. Túl a szaggató fájdalmon,
mely egész lelkemet betöltötte, ámulnom kellett, ahogy vonásainak szenvedő és
nyugtalan fürgesége elsimult. Arca elrendeződött és megszépült.” Emlékműként,
a szenvedésmentes megbékélés szobraként örökíti meg a látványt, s alapozza
meg az író jövőbeli kultuszát: „Szoborra kívánkozott apám megmerevedett arca”, amely mint egy „idegen és nemesmívű faragvány” feküdt a párnán.
A következő bekezdésben Karinthy Frigyes temetését is kultikus magasságokba emeli, a halottas menet olyan hatalmas méreteket ölt emlékezetében,
mely költőfejedelmeket (Adyt vagy Vörösmartyt) búcsúztatott korábban. A társadalom kirekesztettjeinek – ágrólszakadtaknak, félvilági alakoknak – tömege
kíséri a koporsót. „Mint egy roppant uszály vonult a sokaság a koporsó után.
S legszélről a szegények menete, a rongyosok. Közülük néhányan befurakodtak a
sor közepére, egészen közel a kocsihoz, s csillogó szemmel haladtak mellette. Ünnepelték itt is, most is. Végre módját ejthették, hogy ünnepeljék. Koldusok és lelki-rokkantak, különös, kócos figurák, akik, ahogy a menet lassan, hullámozva
haladt előre, tántorogva és görnyedten követték őt utolsó útjára.” Ebben az esetben nem politikai demonstrációról, a hazafiság megnyilvánulásáról lehet szó,
mint például Kossuth Lajos temetésén. Egy művészet, egy ízlés, egy világszemlélet mellett állnak ki ezek a „különös figurák”; a bohémek menete így kíván köszönetet mondani azért, mert a „nagy embernek” hozzájuk is volt szava.
Karinthy Frigyes alakját végül az életszeretet és az örömre való képességben
foglalja össze a zárlatban a fájdalomherceg: „Gyönyörködött és gyönyörködtetett
és gyönyörködtetni fog késő nemzedékeket is!”
A nekrológot alapvetően a megszépítő visszatekintés uralja. Csupán egy-egy
utalás erejéig tesz említést Böhm Arankával kötött hírhedt második házasságáról, valamint Budapest szerte közismert anyagi nehézségeiről, amikor „irtózatos életkörülményei”-ről, illetve „mindenféle” gondjaiból fakadó hajszoltságáról
emlékezik. Hibaként egyetlen tulajdonságát, a valóság iránti túlzott elfogultságát rója fel, miszerint apja érzéketlen volt „a szerényebb sugarú, derengőbb vagy
setétebb színű, imbolygóbb és kuszább utakon megnyilatkozni törekvő jelenségekkel szemben”. Bár nyíltan nem fejti ki, az ellenpólusként jelzett ars poetica
jól illik saját borús, sötét tónusú költészetére, és összecseng Szerb Antal megfogalmazásával is, mely a „vajúdó víziókból” kibontakozó költészet legfőbb mondanivalóját lélektaniságában, valamint a megénekelt félelmek (fóbiák) erejében
látta. (Szerb 1937)
A gyászbeszéd narrációját a fentieken túl az elkülönülés vágya is szervezi.
Nem állítom, hogy Karinthy Frigyes Karinthy Gábor által megrajzolt alakja
a valóságtól elrugaszkodott konstrukció volna csupán: néhány vonás azonban
már-már karikatúraszerűen elnagyoltra sikeredett. Szembetűnő, hogy később
– verseiből, illetve rövid önéletírásából – az atyai előképtől tudatosan eltérő al24

kotói habitus bontható ki. Karinthy Gábor szabadulni akar a leszármazás szorításából, szándékosan törekszik arra, hogy olyan műfajban alkosson, amelyben
apja nem lehet igazi mestere, és olyan hangon szólaljon meg, amely nem mérhető az ő megszólalásmódjához.
Karinthy Gábor a humorban tréfát nem ismerő, bohém alkotó-zsenivel
szemben a dekadens, a baudelaire-i beteg lélek szerepét ölti magára. Az 1973-as
önéletrajzi elbeszélést a törekvések visszájára fordulása, valamint a hanyatlás, a
dekadencia képei szervezik. (A továbbiakban a Bánat című kötet utószavának
egyes részleteit idézem.) „1914-ben születtem, a háború első évében, decemberben. Anyám Judik Etel színésznő; nem emlékszem rá: 18-ban vitte el az influenza-járvány. Apámat összetörte a veszteség; romantikus nagy szerelem volt, megszöktette anyámat első férjétől, Berlinben bujkáltak, bohémes boldogságban. Ezt
én is csak az irodalomtörténetből tudom.” A költő eredete, származása tehát az
irodalmi emlékezet homályába vész. Komor történelmi korban és az év legsötétebb hónapjában jön világra. A boldog felnövekedésre – láthatjuk – esélyt
sem kap, hiszen édesanyját korán elveszti. A gyász, a veszteség lesz gyermekkorának meghatározó élménye, s így érthetővé válik pesszimizmusra való hajlama: „[z]árkózott, komor, szomorú voltam, félrehúzódó, magányos”. Mindezen
túl Karinthy második felesége sem képes életében betölteni az anya szerepét.
„Arankát sose szerettem” – vallja meg.
A szenvedés az elbeszélés egészén végigvonuló motívum. A jó árnyékában
folyton felsejlik a rossz, minden kedves emlék egy szomorúval párosul. Hiába nevelkedhetett viszonylagos harmóniában keresztszüleinél, később e helyszín lesz az, ahol apja meghal. Majd élete egyetlen szerelme, Margit, aki talán
az anyai szeretetet is pótolni képes, kivándorol Londonba, és Gábor soha többé
nem hall róla. Költői pályája a harmincas években, első önálló kötetének megjelenésétől kezdve ível fel, kiteljesülését külső körülmények (katonai behívó)
törik derékba. „Apám halála után nehéz időszak következett” – állapítja meg.
De mielőtt még arra gondolhatnánk, hogy a mester elvesztésén kesereg – akivel „mindenről, főként persze irodalomról” beszélgethetett –, egy félmondattal
szétzúzza várakozásunkat, s csupán anyagi forrásainak elapadásán sajnálkozik: „nem volt kitől pénzt kérni.”
A második világháború után a badacsonyi termékeny korszakot teszi tönkre
egy ismeretlen eredetű, hallucinációkkal járó pszichés betegség, melyet „ördöggörcs”-nek nevez. Ám mire ebből kigyógyul, és újra nyugodt életkörülményekre lel, költőként nem tud már megszólalni.
Holott a versírás nagyon korán megjelenik az életében, emlékei szerint
hat-hét éves korában írja meg első költeményét, egy időben azzal az esemén�nyel, amikor egy vívóiskolai ünnepségén az apja prológját kell szavalnia. Többször hangsúlyozza, hogy őt csak a költészet foglalkoztatja: „Engem csak a köl25

tészet izgatott, [Cinit ellenben] minden más – főként a labda.” A verselés miatt nem megy színészi pályára sem: „Valójában nem akartam semmi más lenni,
csak költő.” Valamint e körülményben látja elkülönülésének, és a családon belül
elfoglalt sajátos helyzetének is az okát: „Én is tudtam, és mindenki tudta, hogy
költő vagyok, a családban én vagyok a költő. Nem is érdekelt egyéb csak a vers.”
E törekvésében pedig megingathatatlan, így az élet legtöbb színteréről igyekszik visszavonulni: eleinte osztálytársaitól különül el, majd tanulmányi előmenetelére sem fordít gondot, később pedig csak olyan állásokat vállal, amelyek
nem akadályozhatják a költővé érés folyamatában, jóllehet megélni nem tud
belőlük. Leltárként számba veszi olvasmányélményeit, irodalmi kapcsolatait,
ismeretségeit. Erdélyi Józseffel vagy Babitscsal kötött barátságára különösen
büszke.
Életképtelenségét, túlhajszolt érzékenységét, a kötelességek teljesítésének elutasítását természetesen tudatosan vállalja mint a világgal szembeni idegenségének biztosítékát. Büszkén jegyzi fel azokat az időszakokat, amelyekben
éhezett, de büszkén vall arról is, hogy a nyilas időkben többször elfogták és
megverték, mert az utcán lődörögve nem hordott magánál iratokat. Az életidegensége végül a teljes önmagába fordulás állapotát eredményezi: „sokszor órákig álltam tehetetlenül, nem tudtam magam az étkezésre elszánni […]. A versírást azonban ezekben a nehéz időkben sem hagytam abba, bár nem voltam már
olyan termékeny, mint korábban.”
„[A] versírás ihlete elhagyott” – összegzi végül jelenbeli állapotát. Karinthy Gábor nem kívánt oly termékeny és harsány hangú életművet hátrahagyni, mint apja, és nem is kívánt a tömegekhez szólni. A költői meddőség időszakát is csupán átmenetinek értékeli, s elutasítja azt a talán ki sem mondott vádat,
miszerint apja tehetsége és hírneve gátolná meg az alkotásban. A rövid életrajzi
elbeszélés a másság, alkotói személyiségük és érdeklődésük eltéréseinek hangsúlyozásával zárul. Annak nyomatékosításával, hogy Karinthy Frigyessel nem
tekinthettek egymásra vetélytársként. „[Ő] író volt, filozófus, publicista, humorista – én első pillanattól fogva lírai költő. Tudta ezt, mondta is nekem: én nem
vagyok költő, Gabi, a költő te vagy. […] Mégis volt egy időszak, amikor izgatott a
probléma, zseni-e az apám, vagy csak egyszerű ember, aki tud írni? Lehet, hogy
azért, mert mindenkinek a szemében »a Karinthy Frigyes fia« voltam, én pedig
önmagam akartam lenni. Nem több, mint ami vagyok: lírai költő.”
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A z apa látása .
N emes N agy Ágnes
Babits-versei

A Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészetében hangsúlyt kapó köztesség tagadja
az eggyé válást. A másik így lényeges szerepet kap, hiszen, ha nincs másik, nincs
között. Mindemellett, ami ugyanilyen fontos, ahhoz, hogy között legyek, ki, el
kell mozdulnom magamból. A között a legnagyobb megtehető távolság, ugyanakkor mindig között vagyok (az én mint másik tükör-stádiumi élménye első lépésként kíséri a szubjektum létét a szimbolikusban): mindig ki(nt) vagyok(?), a
kérdőforma lebegésében, a lélekzés1 köztiségében. Így ahhoz, hogy közel kerüljek
magamhoz (és a másikhoz), el kell távolodnom a másik felé, meg kell tanulni azt
a távot2, ahonnan rálátás nyílik (Több3-ek között) magamra. A lacani pszichoanalízis alapján, amelyet részben Kaja Silverman (Silverman 1983, 1999, 2010) felől és őt tolmácsolva közelítünk meg, azt állítjuk, hogy ez a távoli, aminek látószögében reprezentálódunk, a megvilágítással analóg, továbbá nyelvi természetű; innen indul vizsgálódásunk, amely Nemes Nagy Ágnes költészetének olyan
elemeire irányul, ahol a fény útja tetten érhető, vagyis ahol a költői nézőpont a
láthatóságon belül leplezi le magát.4 Ez a működés elsősorban olyan szöveghelyeken érhető tetten, amelyek Babits Mihályhoz mint költő-apához kötődnek, és ezáltal önmagukhoz. Mielőtt a versekhez érünk, következzék egy elméleti bevezető költői szimbolizáció, fantázia és költői nézés kapcsán, amely nélkülözhetetlen
a kötelék fenti szempontból történő átgondolásához és a nézést ars poeticaként
állító Nemes Nagy-líra tanulmányozásához.
1. A lélekzés motívuma (a látás és érintés jellegzetes tükör-struktúráihoz hasonlóan)
Nemes Nagynál az én-másik-problémákra adott költői válaszok meghatározó eleme.
2. A Fák átváltozásaira utalok, melyek már az örökség hordozását is megelőlegezik:
„Meg kell tanulni azt a sávot, / hol a kristály már füstölög, / és ködbe úszik át a fa, / akár a
test az emlékezetbe.” Később látni fogjuk, hogy az örökség akkor is előrevalóbb a hordozónál, ha csak a hordozó hordozásában artikulálódhat: kölcsönösen függnek egymástól.
3. A Víz és kenyérből. Lásd később.
4. A Víz és kenyér (Babits Mihálynak), a Futóeső (Rónay Györgynek), a Szikvója-erdő és
a Lement a nap lesz elemzésünk tárgya, négy, az Egy pályaudvar átalakítása végén, egymás
mellett/kontextusaként közölt vers.
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K ö ltői nyelv és fantázia

A lacani jelölésben a jelentés a paradigmatikus viszonyok összességeként értett
jelölőlánc temporális kibontódásában mutatkozik. A jelöltet így a jelölők szintagmatikus összekapcsolásaként fogjuk fel. A saussure-i elméletben a papírlap
két oldalaként megragadott jelölő és jelölt Lacannál határozott metszéssel válik el egymástól. A jelölés folyamata sohasem oldódhat fel a külvilág maradéktalan megmutatásában, mert a lacani jelölő a saussure-i, valósághoz kötött jelölővel szemben autonóm: nincs mögötte semmi, semminek sem alárendelt;
a jelentést csupán a koncepció fogja meg. A szubjektum a jelentésesség hálózatán (a lacani szimbolikus renden) belül és csakis ott (jelölőként) képződik
meg. A nyelv az ösztönök eltérítésével elzárja a szubjektumot saját lététől, így a
szubjektum már-mindig (kialakulása pillanatától kezdve, annak feltételeként)
hasadt, a szubjektum már-mindig elidegenedett magától. Ebből a hasadásból
adódik a tudattalan. Minden beszéd a tudattalanból ered, a szubjektum passzívan jelenik meg a beszéd folyamatában, a (szimbolikus-tudattalan és az imaginárius-tudatos) jelölők hullámmozgásának eredményeként5.
A nyelv aktusai mögött nem minden esetben van (tudatos) gondolkodás, a
tudatosság nélküli nyelvi aktus a teli beszéd. A szubjektum csak azzal a felté5. Az első jelölő (unary signifier) már a szimbolikus tartományból érkezik a Másik (az
összes jelölő halmaza) számára reprezentálva a kisgyereket, ennek hatása az elhalványodás; megtörténik a hasadás, és ennek ritmusára mindig, ha a szubjektum valahol jelentésként merül fel, máshol elhalványodásként. A szubjektum jelentésessé válása elidegenedés,
a szubjektum ebben az elidegenedésben konstituálódik meg, elveszésként. Az első jelölőnek
nincs sem paradigmatikus, sem szintagmatikus kiterjedése, éppen jelentéstelensége hívja
elő a másodlagos jelölőt és nyitja meg a különbségek játékterét azáltal, hogy elindítja azt a
szakadatlan hullámzást, amely a szubjektumot mint jelölőt sodorja tovább a szimbolikus
renden belül. Az első jelölő a szubjektum törésének jele; traumatikus értelmetlenségében
található meg a konfliktus a jelentés és a lét között. Mivel nincs referenciapontja, olyan
hullámmozgást indít el, ahol nincsenek pozitív jelentések, csak különbségek. Nem arról
van szó, hogy a szubjektumnak ne lenne jelentése, a szimbolikus térben vándorolva mindig meghatározott jelentésként van jelen, de ez a jelentés mindig egy nonszenszhez képest
merül fel. A szubjektum kezdetben a tükörképben találja meg saját identitását (amikor a
kisgyerek saját testét egységként, de az anya testétől különbözőként tapasztalja), és ennek
mintájára (ti. önmagának látása nem történhet meg a sajátjával azonos nézői pozícióból,
hanem egy külső szükséges hozzá) később is minden identifikációs késztetés hiányérzetet
generál. A hiányérzetet az okozza, hogy az azonosulás a tükör-stádiumban az elkülönülésből származik. Minden más későbbi identifikációs rögzülés a szubjektum kép-zelete (imágója - az azonosulásokat, identifikációs rögzüléseket, melyek során a szubjektum kialakít
magáról egy - képnél összetettebb – „imidzset”, Lacannál az imaginárius rend generálja).
A vágy tehát akkor is lehetetlen lesz, ha a másikhoz kötődik, a vágy nárcisztikus. Bővebben
a vágyról: Lacan 1998, a tükör-stádiumról: Lacan 1993, az első jelölőről: Silverman 1983.

30

tellel szubjektum, ha beszél, holott ő kimondhatatlan. A költői metafora, amely
minden esetben új, meglepő, erre a kimondhatatlanságra emlékezik, a kimondottsága ellenére. A re-prezentációba bekerülve már nem új (mert kimondva
máris re-prezentál), de mivel szimbolikus-rend-bontás, meglep, a kimondhatatlan (szubjektum) létére (voltára) utal. A metaforának mindig ki kell mondódnia, ki kell a szubjektumból válnia, meg kell tőle válnia, kimondottságában radikálisan különbözőnek kell lennie; és ez a szubjektum maximális megváltottsága a nyelven belül. Hiszen ez is identifikáció, és kudarccal jár, de költői
identifikáció, költői szimbolizáció, a mimézis adománya, a helyettesítés képessége. Az „új” metafora hely-telen (mozgásban lévő) szóhasználat, mely „azzal
fenyeget, hogy megtöri azt a szemantikai teljességet, amelyhez tartoznia kellene. Annak a fordulatnak vagy kitérőnek a pillanatát jelölve, amely alatt az értelem teljesen egyedül látszhat kalandozni, eloldódva a dologtól magától, amelyet mindazonáltal célba vesz, az igazságtól, mely összhangba hozza hivatkozottjával, a metafora a szemantikai tévelygést is megnyitja. (…) A metaforikus
elmozdulásból származó hatalmánál fogva a jelentés mintegy rendelkezési állományba kerül a nyelvezetet (melynek értelme van) megelőző értelemnélküliség és a nyelvezet igazsága között, mely utóbbi a dolgot úgy mondaná, ahogy
önmagában, tettleg, tulajdonképpen van. Ez az igazság nem bizonyos. Lehetnek rossz metaforák is. Vajon ezek is metaforák-e? Erre a kérdésre csak az igazság elméletén nyugvó axiológia válaszolhatna; és egy ilyen axiológia a retorikán belülre tartozik. Nem lehet semleges. Az értelmetlenségben a nyelv még
nem született meg. Az igazságban a nyelvnek be kellene teljesednie, aktualizálódnia kellene egészen az eltörlődésig, minden játék lehetősége nélkül, a dolog (gondolat) előtt, amely benne tulajdonképpen megnyilvánul. A lexisz, ha
lehet így mondani, csak abban a pillanatban önmaga, amikor az értelem megjelent, az igazság azonban hiányozhat még, amikor a dolog még nem nyilvánul
meg benne tettleg. A lehetséges értelem pillanata mint a nem-igazság lehetősége. A kitérő pillanataként, ahol az igazság mindig elveszhet, a metafora nagyon
is a mimésziszhez tartozik, a phüszisz eredőjéhez, ehhez a pillanathoz, amikor
a természet, önmagától elleplezve, még nem lelt magára tulajdon meztelenségében, tulajdonsága tettében.” (Derrida 1997: 53−54) Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészetében, megváltás-poétikájában a szubjektum önmaga számára
mindig külsőként, imágóként van jelen, amelyből mindig kimarad. A provizórikus és időtermészetű szubjektum a szimbolikusban a metafora szállítóeszközén fénysebességgel száguld önnön tériesített másai, láthatósága felé. De
egyikben sem találja a helyét. Nincs saját helye, hanem mozgása van, változása; a szubjektum saját tériesítésének, tárgyiasításának a folyamata, módja vagy
a tériesítettből kimaradó, ami ugyanaz: többlet és hiány, ami elválasztja attól,
amit célba vett.
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Ha az elemzett verseket teli beszédként kezeljük, tehát a tudattalannak mint
a Másik beszédének és a Másikról szóló beszédnek a felbukkanásaként, akkor
az én (je) arcának egyedüli megmutathatóját, azt a helyet, ahol az én megjelenik, a Másikat faggatjuk. Az alapvető fantázia az elidegenített szubjektum viszonya a Másik vágyához, tehát a legfontosabb küldetés, amely a saját léthiány
betöltésére irányul.

T ekintet és nézés
( L e m e nt a nap )

A jelölő szubjektum mindig a Másik diskurzusában foglal helyet, magáról (tudattalan szinten is) a Másik szempontjából gondolkodik. Ez a szempont a tekintet. A tekintet olyan vizualitás, amely a szubjektum számára már-mindig
adott, és amely lehetetlenné teszi a vizuális hatalom megszerzését. Gillian Rose háromféle kudarcot azonosít vele kapcsolatban (Rose 2010: 244): önnön halandóságunkra emlékeztet bennünket (mivel mindig is volt és lesz); a szubjektumhoz képest külső; egy jelekből álló vásznon keresztül strukturálódik: mivel a szimbolikus része, szükségszerűen jellemzi a reprezentáció távolságából
adódó hiány. Ezt a jelekből álló vásznat, a képernyőt Kaja Silverman kulturális képrepertoárként ragadja meg: „Az egy adott pillanatban kulturálisan elérhető reprezentációs koordináták teljes készlete alkotja azt, amit „képernyőnek” nevezek, és az önmagukat bizonyos szempontból elkerülhetetlenül felkínáló koordináták hozzák létre az „eleve adott látványokat” (Silverman 2010:
298). A tekintet objektivitása6, amely „a szimbolikusnak a látómezőbe való beleíródását jelenti; azt fejezi ki, hogy a létezéshez minden szubjektum számára
elengedhetetlen, hogy „látva legyen” (Silverman 2010: 300), a nézés szubjektivitásával áll szemben: „igaz, hogy az eleve adott látvány meglehetősen agres�szívan kínálja magát a szemnek, ám a szem mégis képes arra, hogy produktívan lásson, hogy az előre kijelölttől eltérő nézői pozíciót vegyen fel, és ezáltal
arra is, hogy tárgyát lényegesen eltérő szempontok alapján érzékelje. Ezt a „deviáns” nézői pozíciót azonban gyakran csak visszamenőleg, egyfajta Nachtraglichkeit vagy késleltetett, utólagos cselekvés révén képes elfoglalni.” (Silverman
6. Ez az objektivitás a kamera és a megvilágítás objektivitása, amelyről máshol így ír:
„A kamera és az emberi optikai szerv kapcsolata inkább egymást kiegészítőnek, mint analógnak tűnik: a kamera ígéretet tesz arra, hogy helyrehozza a szem hiányosságait, és hogy
fenntartja azt a különbséget, amire a szem önmagában képtelen: látás és látvány különbségét. Ez a megfogalmazás azonban jobb színben tünteti fel a kamera viszonyát a szemhez,
mint az a legtöbb esetben igaz. A kamera gyakran sokkal kevésbé használati tárgy, mint
inkább egy eszköz, ami felhasználja az emberi szubjektumot.” (Silverman 1999)
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2010: 300−301.) Hasonlóan a teli beszédhez (melynek fogalmi előképe a pszichoanalitikus elméletben Freud elszólása), amely szintén kizárólag retroaktív
módon szemlélhető. Mivel a kettő szorosan összetartozik (mint láttuk, a tekintet a szimbolikus rend része), ezért azt mondhatjuk, hogy a teli beszéd (például
a költői nyelv) a szubjektív (költői) nézés fényében születik, elérhetetlenül, véletlenül, a szimbolikus rend zavarának7 utólag rekonstruálható helyén.
A Lement a nap a költészet voltaképpenijéről, a megvilágítóról, a láthatóság
feltételéről, megteremtőjéről beszél. „Lement a nap. De nem. Még látható. / Csak
voltaképpen ment le, még az égbolt / tenyéröblében tartja ezt a másik, megtévesztésig hasonló napot, / akár egy homokóra felső / üvegcsészéjét, melyből
már kipergett a voltaképpeni.” A „másik, hasonló nap” paradoxona az univerzumunk napjának egyetlenségét, hasonlíthatatlanságát emeli ki, amiről Derrida a következőket írja: „A metafora itt nem egyéb, mint értelemmel és rögzített
hivatkozottal rendelkező tulajdonnevek helyettesítése − különösen a nap esetében: hivatkozottjának az az eredetisége, hogy mindig eredeti, egyszeri, behelyettesíthetetlen, legalábbis abban a megjelenítésben, amelyet adunk róla. Csak
egy nap van ebben a rendszerben. A tulajdonnév itt a metafora nem metaforikus első mozgatója, az összes alakzat atyja. Minden körülötte forog, minden feléje fordul.” (Derrida 1997: 57). A Nemes Nagy-féle tárgyias lírára hatványozottan igaz ez; a láthatatlan rétegeket megvilágító költői képekről csak a látható és a láthatatlan (szó és szótlanság) viszonyrendszerében beszélhetünk, mely
egészében és kizárólag a nap uralma alatt lehetséges. A fehér mitológia szerint
a rejtett hasonlóságok észlelése, ezáltal a behelyettesítés képessége elvehetetlen:
„A mimészisz géniusza tehát egy nyelvet eredményezhet, a szabályozott helyettesítések kódját, tehetséget és a retorika eljárásait, a géniusz utánzását, az elvehetetlen uralását.” A másik, hasonló nap, amit később helyettesítésként említ a vers, a hold lehet, a nap voltaképpeni fényének közvetítője. A nap nincs jelen, nem érzékeljük közvetlenül, csak okozatából tudhatóan: a holdon látni a
fényét, de ő maga láthatatlan, nappal is (túl világos, hogy látható legyen), miközben mindent megvilágít. A láthatóság feltétele, amely láthatóságban az objektív líra tárgyai megjelenhetnek, az ex-zisztáló Atya láthatatlansága/kimondhatatlansága és megragadhatatlansága. A Másik az összes jelölőt tartalmazó
halmaz, de a fallikus jelölő kimondhatatlan, takarásban van. A szimbolizáció
fallikus funkció, amely az Apa Nevére (a szimbolikus apára) nem vonatkozik,
7. A szimbolikus rend zavarában az válik láthatóvá, hogy mindig is volt egy olyan külső anyagi bázis, ami a szimbolikusból kimaradt, a szimbolikus krízisében maradékként,
szemétként mutatkozik meg, de ami a szimbolikusnak egyaránt működési feltétele, alapja
is. Ez a kimaradó nem más, mint lelki valóságunk harmadik rendje, a nyelv (és a benne létező szubjektum) számára elérhetetlen, a paradoxonokkal jellemezhető, csak okozataiban,
utólag tapasztalható Valós. Lásd erről bővebben: Žižek 1996.
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hiszen ő hozta létre a törvényt, ő nem létezik, hanem ex-zisztál; transzcendentális hivatkozási pontként, annak szükségszerűségeként. Ha a napot szimbolikus apaként fogjuk fel, a holdat pedig költői nyelvként, „deviáns” nézői pozícióként, amely a nyelvteremtés ideiglenes funkcióját képes ellátni (az Apa neve
hiányzik a szimbolizációból, távolságából/kimondhatatlanságából adódóan a
szimbolizácó lehetetlenségét jelöli; a nap hasonlóképpen hiányzik a láthatóságból, nem uralhatjuk, pozíciója mindig különbözik a nézőétől, ezért a látás uralásának lehetetlenségét jelöli), akkor a lámpákat az előre adott láthatóság fenntartóiként gondolhatjuk el. A hold (ideiglenesen) láthatóvá teszi a láthatatlant:
„De nem. Még látható.”
A szél is láthatatlan, ennyiben a naphoz hasonló, sosem válik láthatóvá, a
lámpák felkapcsolásának hangját vezérli. „És lent a lámpák csattogásai / a drótkötélen imbolyogva, / a huzalok e természeti hangja, / mit nem vezérel más,
csupán a szél.” Következő (második, utolsó) versszak: „Ezek már más beszédek,
/ ezek az önmaguk mögé / lecsúszó helyettesítések, / a vissza-vissza integettetések, / ezekkel már sietni kell.” Fontos szerepe van az érintés motívumának (tenyéröböl az Ekhnáton-ciklus víztükreire emlékeztet)8; de inkább az „integettetés” és a „vezérel” lesz itt az érdekes. Az integetés figyelemfelhívó gesztus, a
visszaintegetés már kommunikáció, de itt nem az válaszol, akinek integetnek,
hanem helyettesíti magát valami hozzá hasonlóval. Tegyük fel tehát, hogy a nap
integettet a holddal (par excellence megvilágítás, a láthatóság gesztusa, ami a
nap és a hold között kölcsönös), a szél pedig a lámpák hangját vezeti (láthatatlan gesztus), beszélteti őket, de ez egy „természeti hang”, szinte meghallhatatlan; a szél a lámpák mozgásában válna láthatóvá, de úgy a világosságot is megzavarná.
A versben a fény folyamatos, holott már eleve az egyetlen fényforrás eltűnése után vagyunk: „még látható”, „még tartja”, „már kipergett”, „már más beszédek”, „már sietni kell”: a holddal való kölcsönfüggés még hordozza a napfényt,
illetve az általa meghatározott láthatóságot (tekintetet), ami a vizuális hatalom
megszerzésének lehetetlensége is, a lámpák fénye tartja fent. Mint látjuk, itt, a
Lement a napban a fény, a megvilágítás és a beszéd, a hang megkülönböztetetlen. A tekintetnek ez a nyelvi természete a Ház a hegyoldalon „dalbetétében” a
népdalok igazságával szól: „Szép fényes délben mentem a réten / Zsálya virított
az árokszélen / Az árokszélen szép piros zsálya: / Mintha a szája volna // Szép
fényes délben mentem a réten / Mégis botoltam, árokba léptem / Fekete küllős
8. Az Ekhnáton-ciklusban a tenyéröbölben tartott víz tükörjátékai az én mint másik
és az én mint/és a Másik problémáját viszik színre.„Tisztítsd meg az arcod. / Két tenyered
öblébe hajtod, / tenyéröbölnyi vízre hajtod” és „mosd, mosd az arcod és a nap, / melynek
minden sugara végén / apró keze van, majd a nap / kezével az arcod”
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fekete nap / Szeme sütött az égen.” A versben tehát a nap az Apa neve, ami létrehozta a törvényt, kívüllévő és kívülmaradó, az elérhetetlen és egyedüli jelenlét, egyedüli igazság, a láthatóság (tekintet) feltétele és meghatározója, a lámpák pedig ennek a láthatóságnak a kiszolgálói, folyamatosságának biztosítói, az
„üres”, „zavartalan”, automatikus nyelv.

A z apa látása
( F u t ó e ső , V í z és k e n y é r , S z ikv ó ja - e r dő )

A fentiekből kiderült, hogy a szubjektum „igazsága” a metafora „igazsága”; igaza csak az Atyának van. Az apa szemmel tart minket tetteinkben, és szóval
tart a küzdelmünkben, miközben saját szavainkat keressük. Nincs, nem is lehet saját nyelvünk, de lehet, történhet a keresése. A cél nem elérhető, de létezik felé vezető út. A saját nyelv a költészet mozdulatsora: a megnevezés akciója,
ahogy Nemes Nagy Ágnes írja; csak ebben a nyelvi teremtésben merülhet fel a
legmélyebbre merült, itt mutatja fel, veti fel magát a szubjektum igazsága. Mivel szavaink az Atyától valók, olyan nyelvet alkotni, amit senki más nem ért,
a vagyok, aki vagyok világának hozzáférhetetlenségét, ami már nem is nyelv, a
nyelv határain belül lehetetlen. Nem arról van szó, hogy nincs birtokunkban
a megfelelő eszköz, hanem arról, hogy az eszközünk feltart minket, megtartja
magának a titkot: alkalmatlan.
A kérdésünk a továbbiakban az, hogy mi történik akkor, amikor egy költői
nyelv egy másik költői nyelvhez viszonyul úgy, mint tekintethez, egy teli beszéd, ami a tudattalant szólaltatja meg, a reprezentáció távolsága révén jutva
el a Másik vágyához, ami a legszemélyesebb. Tehát egyfelől közelebb viszi önmagához a szubjektumot a nézés tekintetre tett hatása által, másrészt, ha költői beszéd szerepel a képletben a Másik tekintete helyén, ugyanígy a Másikhoz
is közelebb kerül a szubjektum teli/költői beszéde révén. A lacani modellben9
a képernyő ekkor mindkét irányba egyszerre mozdul el, egyszerre közeledik
és távolodik. A metafora ugyanis akármilyen új és meglepő, kimondva má9. Kaja Silverman a tekintetről szóló szövegében Lacan Four Fundamental Concepts
of Psychoanalysis-ének modelljét használja. (Silverman 1999.) Az első ábra a szubjektumot
látóként, geometriai pontként mutatja, aki a tárgyat csak a képmás (ez a képernyő helye) álruhájába bújva látja; a második ábrán a szubjektum a tekintet fényében látványként jelenik
meg, képként, mely a láthatóságon belül van. A harmadik szerint az 1-est mindig korlátozza a 2-es, mert még akkor is, ha nézünk, benne vagyunk a képben, a reprezentáció szubjektumai vagyunk. A tekintet mások helyzetéből néz vissza ránk, mindig külső. A képernyő
meghatározza, miként tapasztaljuk a tekintetet, meg azt is, hogy miként látnak minket. Ez
tehát az a hely, ahol megnyilvánul az, amit kétértelműen az apa látásának nevezek.
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ris reprezentált, eltávolított; másrészt viszont megrengeti a konvenció kötéseit, és bepillantást enged a szubjektivitás legmélyébe. A metafora azáltal leplezi le, hogy eltakarja, és azáltal takarja el, hogy leleplezi a szubjektumot. Mivel
a tekintet kulturálisan meghatározott, ezért az alternatív nézői pozíció elfoglalása, a tekintetet elmozdító erő, a költői aspektusváltás mindig morális súl�lyal is bír. És ha ez a po-etika, természetesen nem tudatos (poétikai) döntés révén tekintetként funkcionál egy kialakuló költői nyelv számára, akkor a költői szimbolizáció során megjelenik, ennek fényében sajátítódik el a költői nyelv,
vagyis a nyelvtanítás apai funkcióját képes ellátni. A poétikai döntés reflektálttá válása (ahogyan a lentebb elemzett versekben látjuk) szintén po-etikus.
Jó példa erre a Rónay Györgynek címzett Futóeső című vers: „Semmi, semmi.
Hisz nincs rá semmi ok. / Fordítsd másra figyelmedet. / Például a futóesőre. /
Figyelj, ahogy tanultad tőle, / például a futóesőre, / amint ázik odaát a háztető,
/ fényes-szürke, mosdott féldrágakő, / melyből élénk rózsaszínben virít ki / néhány új pótcserép – ónixban / fel-feltűnő, pirosló pontok. // A fénylő pontokra
figyelj, / ott feljebb az égdarabokra, / a kibukkanó szakadozottra, / fényfoltokkal esteledőre, nézz, nézz, ahogy tanultad tőle. // Észrevétlen arcmozdulattal,
/ oda se nézve, szemhéjaid / vízszintes zárójelében, / ahogy tanultad tőle régen, / a részleges fényesedőre, / a jelre és a jelölőre, / a háztetőre, égtetőre // nézz
fel, ahogy tanultad tőle.” Azért jó példa, mert a po-etikus nézőpont („A fénylő pontokra figyelj”; „nézz fel”), amely költői szimbolizáció is („a jelre és a jelölőre, / a háztetőre, égtetőre” jellegzetes tükör-struktúra, tárgy-rím)10 elsajátítása tekintetként (előre adott vizualitásként) funkcionál a versben („oda se nézve, szemhéjaid / vízszintes zárójelében”). A tárgyias struktúrákat (az „objektív
lencsét”11) Nemes Nagy egész életművében Babits Mihály hagyományaként kezeli (az iménti versben a „tőle” tehát olvasható úgy, hogy Babitstól); legjellegzetesebb poétikai eszközeit költői előképének tulajdonítja, a derridai tanúságtétel mintájára. Derrida azt mondja, hogy akiért tanúskodunk, azt úgy kell magunkban hordoznunk, hogy ne váljon a részünkké12 (Derrida 2006); aki már
10. A versben a jellegzetes költői szimbolizáció a háztető új pótcserepeiről az ónix piros foltos mintázatára és az égre emeli a tekintetünket, majd a két jelölő az égre futva sem
nyugszik, mert a háttér és alak változó hangsúlyú (wittgensteini értelemben aspektusváltó)
terében találja magát, ahol az égbolt fényfoltokkal esteledik és részlegesen fényesedik egyszerre.
11. A hegyi költő ből, a következőhöz hasonlóan: „Egy lírai szervezet áll előttünk, amely
ezt látja a világból, és így ragadja meg. Hogy Babits költői indíttatása főleg filozófiai, és hogy
magatartása az objektív költőé, az világos (…).” (Nemes Nagy 1984: 10)
12. „Muszáj volt hordoznom magamban aktualitását (…)” (Nemes Nagy 1984:7) „Elvégre ez volna a Babits-hoz fűző tapasztalat-sor negyedik rétege, a tőle tanultaknak ez a
megkísérelt követése, mintegy visszaszármaztatása az eredethez. Mert szeretem én Babits
Mihályt, de őt szeretem, őt – és ez az „ő” a fontosabb.” (Nemes Nagy 1984: 8)

36

nem egy én, tartsuk meg másiknak; ez a gyászviselés a viselősséggel analóg,
ahol egy még-nem-én-de-már-másikat hordozunk. Az ilyen értelemben vett tanúságtételt a Víz és kenyér (Babits Mihálynak) című versben is olvassuk: „s följár – agyagedényből / múmia-búzát enni még, / egy lány talán, nálam hétszerte magasabb, / egy átlátszó katona, terepszín köpenye / hóval borítva, véghetetlen / sor, milliók, Te is” − nehéz lenne ezeket a sorokat nem összekapcsolni az
Ekhnáton-ciklussal; az átlátszó, hóval borított katona képe, a múmia-búza, a
vonulás mind értelmezhető az Ekhnáton-tanulságok levonása után. „én boldogan, én boldogan adom kis étkemet, / egyél, igyál, te Több, te óriás- / birodalom küldötte, melyhez képest / e sáv-lét festett zebracsík, / vedd a karom, vedd
lábam járni, / vedd a szemem, mely még fatörzsre, / néhány mohos napfoltra lát
− // és élsz és éltek, nincs különbség. / S ha van köztünk, már eltéveszthető. / Ki
ad kinek? Mit ad? Homályos arcom / hét arcom Rád emelem, ki milliók / helyett arc vagy előttem, szenvedő arc, / ki védelmedre késztetsz, készületlent, /
okozatot késztetsz, ok, indoklásra, / hitetve: rámszorulsz. Ez az. // Ez az. Igen,
igen. / Egy szenvedő égbolttá szélesülsz, egy sérült légkörré fölöttem, / amely
felé / még fölemelhetem két tenyerem / tálkájában a vizet, kenyeret.” A tenyéröböl a verset újra összeköti az Ekhnáton-ciklussal, és a Lement a nappal is. Ebből a nézőpontból a Lement a nap nagyon is szó szerint értelmeződik: a lemenő
nap képe a Nyugatra, az égbolt (itt a szenvedő égbolt képe Babitsra utal) tenyéröblében tartott másik nap pedig (egyébként a fénnyel telt napkorong kontrasztja, üres üvegcsészéje leginkább a fényes körrel bezárt sötétség) az Újhold, ami
kis étek, víz és kenyér, amit a beszélő szerény áldozatként nyújtani képes. Ezt
a mozdulatot továbbá tekinthetjük A mozdulat című vers (1962-ből, kötetben
nem jelent meg) alapján is a költői beszédmód metaforájának: „Éjjel kezem feltartottam, / az égre Hozzád nyújtottam, / mi lesz Helyetted, kérdeztem, / s Te
mondtad, hogy a mozdulat.” A Víz és kenyérben hierarchiát látunk („védelmedre késztetsz, készületlent, / okozatot késztetsz, ok, indoklásra”, ahogy a Lement
a napban a hold fénye a nap okozata vagy a Szikvója-erdőben a sötétség, amely
lehetővé teszi a tekintet megmutatkozását, az emlős-isten-fák hatalmának köszönhető), a tanúskodó a tanúságtételben nyeri el saját jelentését („hitetve, rámszorulsz. Ez az.). De jó példa lehet a Szikvója-erdő is a költő-apa látására, a jelentés-nyerésre, ahol a tanúskodó a metafora párás, intim birodalmán belül lesz
látó és látott, közel kerülve magához és a másikhoz: „Így szédelegsz csak párás
birodalmuk barnaüveg-színű orvosság-illatában, / és ha egy nyiladékon mégis
betűz a nap, / olyan tekintet az, amelynek fényes útja / csak itt, nem-ismert oldatban világít.”
A megvilágításhoz gyakran társul a Nemes Nagy-versekben az érintés leírhatatlanul sokrétű motívuma. A külön tanulmányt érdemlő Ekhnáton-ciklus
napja, istene a kezekkel ellátott napkorongként ábrázolt Aton, minden létezők
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anyja-apja. A vers beszélője mindig az érintésre törekszik, amely érintés mindig
elmarad (a Szikvója-erdőben: „A hűvös, óriási törzsek / melegen vöröslő kérge-rostja / valamely emlős állatot gyaníttat, / vagy emlős istent, kit érinteni / tenyered megváltása volna, de / nem érsz följebb a kiálló gyökérnél.”), vagy a nárcisztikus vágy kielégíthetetlenségét felmutatva önmaga megérintésébe vált (az
Ekhnátonban, a Januárban); mert az érintést az érintett és az érintő megkülönböztethetetlenségeként, ezért megváltásként, valamihez rögzülésként, a közöttiség meghaladásaként, a másik eltüntetéseként és valamivé válásként tételezi.
Az érintés (amelyet legáltalánosabban mégis mint a megismerés eszközét írhatjuk le) mindig az istenire irányul (A mozdulat, Szikvója-erdő, Ekhnáton-ciklus,
Víz és kenyér), ahogyan a metafora is nyújtózik a voltaképpeni felé, de nem érheti el. A mozdulat nyújtózása pontosan a metafora mozdulata is.
Az objektív lencse mint örökölt tárgy nemcsak megőrzendő eszköz az örökös kezében, hiszen a fenti értelemben vett kamera a szubjektumot teszi eszközévé. Ennek az örökölt, majd fenntartandó, súlyos nyelvi látószögnek a fényében költői szimbolizáció elsajátítása történik meg (költői beszélni tanulás, egy
költői nyelv szavaira, mozgásformáira és irányaira való ráhangolódás). Mindez
azonban már egy költői nyelv nézőpontjából látszik, amely a derridai tanúságtétel mintájára akkor is maga elé helyezi örökségének hordozását, amely hordozásban artikulálódik, ha ez az örökség magában a hordozásban keletkezik,
és nélküle nincsen.
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Havasréti József

G enerác iós szempontok a S zerb
A ntal halálára vonatkozó
kortársi értelmezésekben

B evezetés

Milyen szempontok alapján találhatunk generációs problémákat Szerb Antal
halálának értelmezéseiben? Meghatározó itt – egyfelől – Szerb Antal generációs hovatartozása, másfelől a túlélők generációs hovatartozása is. Szerb alakját és életművét többféle generációs sémában vagy koncepcióban is el tudjuk
helyezni. Szerb egyrészt az úgynevezett „esszéista nemzedék” tagja, másrészt
a hazai „szellemtörténész generáció” tipikus képviselője (Joó Tibor, Prohászka Lajos, Thienemann Tivadar mellett), és végül – egy egészen másféle perspektívából nézve – a magyar zsidóság asszimilált értelmiségi nemzedékének
egyik jellegzetes képviselője volt.1 A Szerb-értelmezők generációs hovatartozása-besorolhatósága hasonlóképpen sokrétű. Itt említhetők a Nyugat „harmadik nemzedékének” tagjai (Rónay György, Jékely Zoltán, Sőtér István, Szentkuthy Miklós és mások); az „esszéista nemzedék” tagjai (Gyergyai Albert, Cs.
Szabó László, Szentkuthy Miklós); valamint a magyar zsidóság „asszimilált értelmiségi” nemzedékének azon képviselői, akik a háború előtt markáns kettős
(„magyar-zsidó”) kulturális identitással rendelkeztek, később viszont jellemzően marxisták lettek (Komlós Aladár, Keszi Imre, Szabolcsi Miklós). A zsidó
származású irodalmárok külön említését indokolja, hogy Szerb sorsának értelmezésében a kezdetektől fontos szerepet játszott, hogy az író a vészkorszak
áldozataként pusztult el, és ezért a Szerb sorsára vonatkozó értelmezésekben a
túlélők zsidó származásával kapcsolatos attitűdök és dilemmák is megjelenhettek. Ez utóbbi szempontnak köszönhetően kerültek be a Szerb-értelmezésekbe
a lelkifurdalás, a meggyilkoltak emlékével kapcsolatos felelősségvállalás vagy
ellenkezőleg: a felejtés és az identitásálcázás motívumai is. Az emlékezők változatos irányzati, társadalomtörténeti, vallási, kulturális és generációs csoportok keresztmetszetében helyezkednek el, ezért az írásaikban megjelenített szólamok nagyon sokféle generációs – vagy akként is jellemezhető – problémához
1. A korszak generációs problémáit áttekinti Lackó Miklós: Harmadik nemzedék c.
írása. In Lackó 1988: 307−365.
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kapcsolódnak. Szerb generációs kötődéseit, és ennek megítélését bonyolítja,
hogy Szerb mind az „esszéista nemzedék”, mind a „harmadik nemzedék” tagjai között megemlíthető, ugyanakkor idősebb volt az „1910 körül születettek”
csoportjánál, sőt, a Könyvek és ifjúság elégiája című esszéjének a fiatal költőkre
tett kaján megjegyzései, valamint a Tizenkét fiatal költő – Korunk című bírálata miatt nemzedéki felhangoktól sem mentes vitába is bonyolódott velük.2
Szerb fogadtatása, idővel bekövetkező – részleges – marxista kritikai elismerése a halálára majdnem közvetlenül következő több évtizedes kommunista
irodalompolitika korszakára esett. Olyan értelmezési sémák alakultak ki ebben
az időszakban, melyek később – évtizedeken keresztül – rendkívül szívósaknak
bizonyultak. Szerb nemzedéke és e nemzedék legtehetségesebb tagjai az 1948
utáni időszak népszerű irodalmáraivá, illetve vezető szerepet játszó, gyakran
magas állami-politikai tisztségeket betöltő alakjaivá váltak, így (idővel) sokat
tudtak tenni Szerb utóéletéért.3 A túlélők ezt az utóéletet úgy formálták meg,
hogy elfogadhatóan közvetíteni tudjon saját egykori polgári önmaguk, illetve
a kommunizmushoz – önként vagy kényszerűen – megtért jelenkori önmaguk
között. Erről a szituációról – éppen Szerb kapcsán – meglepően nyíltan ír a
kommunista irodalompolitika egyik autoritása, Szabolcsi Miklós: „1943-45 nehéz évei, a felszabadulás, az új fejlődés perspektívája arra ösztönzött bennünket,
hogy felülvizsgáljuk, olykor kegyetlenül és keményen, saját múltunkat, szembenézzünk korábbi nézeteinkkel. A marxizmus újonnan megismert igazsága, és
ennek a megismerésnek pátosza, a meggyőződés heve és lendülete arra késztetett, hogy sok mindent újonnan mérjünk fel. És különös haraggal fordultunk
olyan gondolatok és élmények ellen, amelyekről azt gondoltuk, hogy tévútra vezettek bennünket: az irracionalizmus, a játékosság, a mítosz csapdái ellen. Hevesen és türelmetlenül bíráltuk múltunkat és saját magunkat. Szerb Antallal is
így kerültünk szembe, az ő művében is az izolált Én glorifikálását láttuk. Azok
az évek voltak ezek, amikor a szellemességet, a szépen írást is kissé gyanúsnak
találtuk […] És elkövetkeztek évek, – amikor – árnyaltabban használva inkább
a marxista módszert, ismerve és megélve múltunk és jelenünk ellentmondásait,
annak buktatóit és tévútjait is világosabban látva már, – egyre jobban értékeltük és értékeljük Szerb Antal munkásságát, egyéniségét, és szerepét. Nem lett
ismét feltétlen eszménykép, vagy mentőkötél, de nem is az, akit mindenképpen el kell vetni vagy meg kell tagadni, – műve klasszicizálódni kezd, szervesen
2. Lásd Szerb Antal: Könyvek és ifjúság elégiája (1938). In Szerb 2002a: 155−169, 157;
valamint: Tizenkét fiatal költő – Korunk (1935). In Szerb 2002b: 719−724.
3. A túlélők ekkori szituációját Rugási Gyula némi keserű rezignációval így érzékeltette: „1948-ig a harmadik nemzedék nagyjai már mind akadémikussá és államtitkárrá
nevezték ki egymást”. Rugási Gyula: Vezeklő tudomány (Lackó Miklós: Korszellem és tudomány). Budapesti Könyvszemle, 1989. december, 27-34, 34.
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beilleszkedik hagyományaink sorába, munkássága részévé kezd válni örökségünknek, őmaga szellemi elődeink sorába lép”.4
A Szabolcsi által jelzett elfogadási, sőt visszafogadási folyamathoz természetesen valamiféle generációs, történeti és főleg világnézeti hídverésre volt szükség. A fogalmi „hídverés” céljára az efféle utólagos számvetések és szembenézések során a humanizmus fogalma volt a legalkalmasabb. A két háború közötti
européer irodalmi humanizmus, a modern ókortudományon alapuló filológiai-vallástörténeti, valamint pedagógiai újhumanizmus, a baloldali ideologikus
politikai humanizmus különféle motívumai, illetve a személyes túlélési stratégiák léptek e diskurzusban szövetségre egymással.5 Szerb nemzedéke, mely túlélte őt, megalkotta a humanista Szerb Antalt; ebben a perspektívában tudták a
korszakváltás után probléma nélkül értelmezni a „polgári” Szerb Antalt, illetve
hajdani – gyakran Szerbhez erősen hasonlító – „polgári” önmagukat.

S zerb sorsának , illetve halálának értelmezései

Kérdés, hogy a Szerb sorsát leíró-értelmező elbeszélések és értelmezések milyen diszkurzív eszközöket használnak? Ezzel kapcsolatban számos lehetőséget idézhetünk, ezek részben az említett humanista motívumokhoz kapcsolódnak, de megtalálhatjuk bennük az ilyenkor szokásos felelősségkeresés és
felelősséghárítás motívumait is. A „mártírhalált” halt Szerbre vonatkozó értelmezésekben erőteljesen jelen vannak a politikai kisajátítás törekvései, illetve
az ideológiai védőbeszéd (néhány esetben viszont a befeketítés és a denunciálás) mozzanatai is. A sztálinizmus, majd a korai Kádár-korszak idejét azért kell
lényegesnek tekintenünk, mert ekkor még nagy számban éltek Szerb kortársai
és nemzedéktársai, barátai és személyes ismerősei, akik erős „konnektív szálakon” keresztül kapcsolódtak Szerbhez, akik személyes okokból vagy politikai
okokból érdekeltek voltak az író valamiféle – akár jóhiszemű – kisajátításában.
Ennek jegyében különféle stratégiákat alkottak meg: ilyen volt a széles körben
elterjedt „a humanizmus mártírja”, illetve „a fasiszta barbárság áldozata” koncepció; valamint az író, aki a fasizmus terjedését megérezvén „műveiben előrevetítette a saját halálát” koncepció, de akár – a legdoktrinerebb kommunisták részéről – az „irracionalizmus kiszolgálójaként” voltaképpen a „saját sírját
4. Szabolcsi Miklós: Szerb Antal (1970). In Wágner 1999, 2. kötet: Írások Szerb Antalról
1949-től napjainkig: 61−65, 61.
5. Ehhez lásd egyrészt: Oppermann 1970; másrészt: Trencsényi-Waldapfel 1948; Révai
József: Népiesek és humanisták. Budapesti levél. (1938) In Révai 1966, 1. kötet: 23−26; valamint Marxizmus és humanizmus (1958). In Révai 1966, 2. kötet, 374−380.
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ásta” koncepció is. Érdekes látni, hogy a Szerb halálát közvetlenül az író zsidóságából levezető értelmezések – „zsidóként halt meg” vagy „kellett meghalnia”
– szórványosak voltak, egyrészt életrajzi okokból, hiszen Szerbnek, legalábbis
az irodalmi nyilvánosság előtt, nem volt különösebb zsidó imázsa, másrészt a
„zsidókérdés” és a népirtás körülményeinek bolygatására irányuló, 1948 után
egyre erősödő hivatalos tabuk és tiltások miatt. Egyedül Szerb Antalné képviselte következetes szívóssággal a „zsidóként kellett meghalnia” értelmezést, és
erre, ha tehette, figyelmeztette is az e fölött elsiklókat. Lássuk a részleteket, a
vonatkozó adatok nagy száma miatt azonban mindenhol csak egy-két reprezentatív példát emelek ki.
A zsidóság elhallgatása
Jellemző kezdetben a zsidó származás kiküszöbölése a diskurzusból. E szempontból tanulságosak Keresztury Dezső és Kassák Lajos egyes írásai: igaz megrendülés, nagyrabecsülés és a Szerb emberi alakja iránti szeretet sugárzik soraikból, viszont hallgatnak arról, hogy Szerbet zsidó származású íróként érte a
halálához vezető üldözés, és egy meglehetősen absztrakt nyelven leírt kollektív „áldozat-közösség” tagjának tüntetik fel őt. Szerb temetési beszédének zárlatában Keresztury Dezső kultuszminiszter így fogalmazott: „De hadd lépjek
egy lépéssel hátrább, és hadd emelem szememet azokra is, akik vele együtt építették az új magyar szellem épületét s vele együtt pusztultak el a kor viharában: Sárközi Györgyre, Halász Gáborra, Radnóti Miklósra, Pap Károlyra és a
többiekre. Egy nemzedék színe-javát roncsolta szét a közibük vágó bomba. […]
Szerb Antal egy olyan közösség tagja volt, amelyet a tébolyult kor néhány sötét alakja kitaszított abból a társadalomból, amelyben emberi meleget, szolidaritást kellett volna kapniok”.6 Keresztury kissé talányosan fogalmaz. Az „egy
olyan közösség tagja volt” meghatározás egyrészt érthető a zsidó és zsidó származású áldozatokra, viszont a „közibük vágó bomba” érzékletessége és pontatlansága azt a képet erősíti, mely szerint Szerb és társai szimplán háborús áldozatok voltak, sorsukban bárki osztozhatott volna, arról a tényről pedig eltereli a figyelmet, hogy zsidó munkaszolgálatosként vagy deportáltakként haltak
meg. A „közibük vágó bomba” fordulat nyomán kialakuló értelmezési lehetőség
megkísérli a zsidók sorsát és a vészkorszak egyediségét a második világháború
által okozott, mindenkire vonatkozó szenvedés tengerében feloldani. Kassák
Lajos hasonlóan írja körül Szerbnek és társainak származását a Kis Újság lapjain közzétett búcsúztató szövegében. „Tisztelet és barátság fűzött Szerb Antal6. Keresztury Dezső: Szerb Antal sírjánál (1946). In Wágner 1996: 276−277, 277.
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hoz, alázatos megadással tudok csak szólni róla, sokáig fogom érezni hiányát, s
hogy gondolkodom felőle, sorsát és pusztulását majdnem szimbolikus jelentőségűnek látom. Hogyha írok róla, egy egész generációnak, kultúránk legjobbjainak a sorsát szeretném általa érzékeltetni. Mert nem csak egyedül szenvedett
és pusztult el ilyen embertelen módon, hanem sokan, ezren, talán több tízezren
is. Humánus társadalmi szempontból ártatlanok voltak mind és semmiképpen
sem érdemelték meg a terrorista hatalmasok büntetését”.7
A mártír
A vészkorszak áldozatainak megnevezésére sokáig a „mártír” volt a meghatározó emfatikus kód, a semlegesebb hangzású „áldozat” mellett – az elpusztított
zsidó írók, újságírók, tudósok nevének emléket állító kiadványok is ezt hangsúlyozták; lásd Bóka László: Magyar mártír írók antológiája (1947); Mester Sándor: A toll mártírjai. (1947); Keresztury Dezső – Sik Csaba: „S két szó között a
hallgatás”. Magyar mártír írók antológiája (1970); Kőműves Imre: A magyar
sajtó mártírjai (1981).8 Keresztury Dezső ezzel kapcsolatban így írt: „[Szerb
Antal] Mártírsorsa beteljesedett. A mártír szót egyre közhelyszerűbben ismétlik vele kapcsolatban. A mártíriumhoz valamilyen hősiesség képzete is kapcsolódik. Hős volt valóban ez a törékeny, riadozó, túlérzékeny ember, az a »filozopter«, ahogy kedves öniróniájával nemegyszer ábrázolta magát? Emlékezetemben igazi hősként, az emberiség mártírjaként él”.9 Komlós Aladárnak
a vészkorszak idején megölt zsidó írástudókra emlékező beszédében hasonló összefüggésben jelenik meg a mártírium (a vértanúság) képzetköre, hozzákapcsolva egy további lényeges motívumot: az isteni gondviseléssel szembeni kételkedés hangját. „Oly jó lenne elhitetni magunkkal, hogy barátaink
nem haltak meg hiába, hogy titokzatos módon, ahogy a vértanúk szoktak, valahogy munkálnak értünk, zsidóságért, magyarságért, emberiségért? De hihetjük-e ezt valóban? […] a gondviselés, ha van, hát roppant nagy költségekkel dolgozik. A fasisztamentes világ megteremtéséhez azért volt nagy szükség több millió zsidó elpusztítására, hogy így nagyobb legyen a fasizmus elleni
gyűlölet? Azt hiszem, sokkal egyszerűbb lett volna – egyszerűen meg nem teremteni a fasizmust”.10 Komlós szavai azért is tanulságosak, mert jól körvona7. Kassák Lajos: Egy lámpát kioltottak (1945). In Wágner 1999: 270−271, 271.
8. Lásd: Bóka 1947; Mester 1947; Keresztury−Sik 1970; Kőműves 1981.
9. Keresztury Dezső: Szerb Antal. In Keresztury−Sik 1970, 2. kötet: 441−445,
444−445.
10. Komlós Aladár: In memoriam… A fasizmus és a háború magyar-zsidó író áldozatainak emlékünnepélye, 1946. február 17-én. In Komlós 2009: 312−318, 317.
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lazzák a Szerb sorsára vonatkozó utólagos (egyébként gyakran ugyancsak teológiai karakterű) marxista értelmezések egyik alternatíváját. Komlós szerint az
írók halála mártírhalál, de haláluk nem helyezhető el megnyugtatóan a hitükért a kínhalált is vállaló zsidó mártírok történetében – e kérdést elemzi André Schwartz-Bart az Igazak ivadéka című szép regényében –, Szerbnek és társainak sorsa éppen hogy kételyt ébreszt a haláluknak esetlegesen értelmet adó
teológiai garanciák létezését illetően. Létezik-e az Örökkévaló, és ha létezik,
akkor hogy lehet ennyire tehetetlen, ennyire kegyetlen, ennyire rosszindulatú? A doktriner marxista értelmezők ezzel szemben megtalálják a megnyugtató üdvtörténeti sémát: a háború utáni korszakkal beköszönt a társadalmi igazságosság messianisztikus birodalma: az áldozatok vagy az e korszak eljöveteléért folytatott harc mártírjaiként pusztultak el, vagy azért, mert nem ismerték
fel, hogy ez a korszak közeleg, és elutasították előhírnökeit, nem csatlakoztak a
forradalmi munkásmozgalomhoz; megmaradtak polgári entellektüeleknek.
Amikor Komlós Aladár számvetést készít, és elmondja, hogy Pap Károly
meghalt, Bálint György meghalt, Honti János meghalt, Szerb Antal meghalt,
Radnóti Miklós meghalt, Halász Gábor meghalt, Sárközi György meghalt és
így tovább, akkor generációs számvetést is készít: a mi nemzedékünk az, melynek identitására rányomja bélyegét az, hogy egy jelentős részüket meggyilkolták – és hogy a túlélőket is kiirthatták volna. Már Komlós számvetése idején
(1946-ban) voltak jelei annak, ami később egyértelművé vált: a magyar társadalom – mind a közérzület, mind a politika által erősen támogatottan – úgy
döntött: az amnézia és a hallgatás stratégiáját választva túllép a vészkorszakon.11 „Erről nem beszélünk”, visszatekintve mert kínos, előretekintve pedig,
mert nincs miért, „most már csak egyenlő emberek vannak”, leszámítva persze
a rendszer ellenségeit. Így a humanizmus beszédrendje lesz az, melynek alapján
beszélni lehetett az említett írástudók meggyilkolásáról, így lesznek ők (ismét
csak) a „humanizmus mártírjai”, a „fasiszta barbárság áldozatai”.
Saját sorsának prófétája
Ezen álláspont szerint az Utas és holdvilág halálkultusza – és még néhány más
Szerb-szöveg – már a Holocaust előresejtetése. „Ha sok mindent mulandónak
érzünk is ebben a regényben: meg kell hajolnunk titkos, rejtegetett fájdalma
előtt. A megjelölt ember szól itt hozzánk – a végzet már ráborította árnyait, Cestius gúlája mellett már kezét nyújtja neki Hermész, hogy szelíden ve11. E probléma társadalomtörténeti-társadalomlélektani hátterét elemzi György Péter
újabb könyve: György 2011.
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zesse alvilági útjain. Micsoda úttá változott ez az ösvény, micsoda alvilág várt
az aljában” – írta 1959-ben Sőtér István.12 Sőtér egyrészt a regényre értett „irracionalizmus-vád” alól kívánja felmenteni Szerbet, utalva arra, hogy az Utas
halálmisztikája és mitologikus világképe szerzőjének borzalmas halálára vonatkozó jóslatok. Másfelől a humanista-mitológiai párhuzamvonás eszköztárát is mozgósítja. A mitológia értelmezési körében helyezi el a regény meggyilkolt íróját – „már kezét nyújtja neki Hermész” – és egyidejűleg megpróbál valamiféle feloldó-megbékítő szólamot is érvényesíteni ezzel kapcsolatban: „hogy
szelíden vezesse alvilági útjain”. De az „alvilágjárás” motívumának felidézésével továbbírja Szerb jellegzetes önértelmezéseit is.13 Sőtér talán már ismerte
Szerb ekkortájt közzétett utolsó leveleit és az Orpheus az Alvilágban szonettet
(melyekben ezekről szó esik), talán nem, de az „alvilágjárás” képzetköre már
sokkal korábban felmerült Szerb halálával kapcsolatban, így például Cs. Szabó
László 1945-ös nagyszerű Szerb-esszéjében is.14
Az intellektuális felelősség kérdése
A háború előtt népszerű, viszont 1948 után már politikai ellenségként kezelt
szellemi irányzatok (szellemtörténet, életfilozófia, egzisztencializmus) elleni
harc hevében megfogalmazódtak olyan szólamok is, melyek szerint Szerb a német szellemtörténet képviselőjeként és az „irracionalizmus” kiszolgálójaként
maga is tehetett arról, hogy a fasizmus népszerűbbé vált, ily módon (közvetve)
felelőssé tehető saját haláláért. E megközelítés alapretorikájának megfogalmazásában Szerb valahai nagy példaképének, Lukács Györgynek is fontos szerepe
volt. Az ész trónfosztása című könyvében Lukács ismeretes módon a szellemtörténetet, a polgári szociológiát, valamint a német egzisztencializmust a fasizmus előfutárainak tekintette.15 A sztálinista észjárásnak már a harmincas években kialakuló „szubjektív jó szándék” kontra „objektív felelősség” dialektikáját
érvényesítve Lukács koncepciója alapján – mint a fasizmus szellemi szövetségeseit – el lehetett ítélni olyan írástudókat is, akik elutasították a nácizmust
vagy egyenesen annak üldözöttei voltak. A nyugati, alapvetően német szellemi mozgásokra orientálódó Az ész trónfosztásában ugyan nem szerepel Szerb
12. Sőtér István: Szerb Antal és csodái (1959). In Wágner 1999: 193−195, 194.
13. Erről lásd: Havasréti 2011: 1144−1177.
14. Lásd: Cs. Szabó László: Szerb Antal (1945). In Wágner 1999, 1. kötet, Kritikák Szerb
Antalról 1926-1948: 489−492, 489.
15. Lukács 1978. Lukácsnak a szellemtörténetet és az életfilozófiát a fasizmus szálláscsinálójaként kipellengérező nézetei már készen álltak 1949-es könyvében is; lásd Lukács
1949. Itt röviden ír Szerbről is, de nem ellenséges hangon (i. m. 89.)
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neve, de az író feleségének visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Lukács ebben az
időszakban miként gondolkodott Szerbről, hogy felelőssé tette az irracionalizmus győzelméért, sőt annak érdekében, hogy Szerbet denunciáló korabeli
újságcikkéhez anyagot szerezzen, Szerb Antalnéval szemben is megtévesztően és méltánytalanul járt el.16 Lukácsnak a szellemtörténettel szembeni fellépése nyomán kinyílt egy sajátos értelmezési olló: ennek egyik élét a humanista Szerb szubjektíve nemes szándékainak elismerése, másik élét Szerb objektív
intellektuális felelőtlenségének – és persze, voltaképpen: felelősségének – hangoztatása jelentette: az olló két szára között pedig kialakult azon értelmezési
tér, melyben Szerbet közvetve-közvetlenül el lehetett ítélni olyasmiért, amihez
semmi köze nem volt, és nem is lehetett. Ehhez hozzá kell fűznünk, hogy az
1952-ben befejezett Lukács-mű – egy filozófiai összeesküvés-elmélet formájában – csak összegezte azokat az ideológiai motívumokat, melyek már 1948 óta
meghatározták a hazai hivatalos irodalmi életet, Révai József, Keszi Imre, Szigeti József, valamint Lukács korábbi irodalompolitikai cikkei alapján.
A fent idézett megközelítésre példa Héra Zoltán 1958-as írása. Héra szerint
Szerb tévedett, amikor úgy vélte, hogy az előkelő humanista magatartás védelmet nyújthat a fasizmus ellen, és nem csatlakozott a baloldali mozgalmakhoz.
„A sajnálat, melyet sorsa ébreszt bennünk, attól oly szövevényes és ellentmondásos, hogy úgy bukott el, mint védtelen áldozat. Daccal és mégis kiszolgáltatottan, megőrizve arisztokratikus gőgjét és idegenségét a nép és ama mozgalmak iránt, amelyek nem elégedtek meg a szellem felszabadítására törő gondolattal, vállalták a tettet is, mely felszabadítja az embert”.17 Héra értelmezése,
melyet a Népszabadság lapjain tett közzé, maga is szövevényes. Egyrészt beszorítja Szerbet a politikai helyzetet a maga humanista illúzióinak foglyaként ros�szul felmérő elit értelmiségi szerepkörébe, másrészt arra figyelmezteti az olvasókat, hogy ez a humanizmus – és maga Szerb! – nem véletlenül szerepelt le
a korszak ideológiai harcai közepette, hiszen „arisztokratikus”, „gőgös”, valamint „népidegen” volt. Ugyanezt állítja Keszi Imre, a címében és referenciáiban
is Szerb Antalt idéző A holdvilág legitimációja című tanulmányában. „Egy időben divat volt hősinek nevezni a költőnek azt a magatartását, amely a fasizmus
éveinek baromisága fölött képes volt tovább zengeni a holdvilág legitimációját.
Minthogy azonban a kor szörnyű valóságának felmérésére nem voltak eszközei, hősiessége inkább gyermekesség volt, az arányérzék hiánya, vagy éppenséggel rosszhiszemű frivolitás. Hogy ez a »hősiesség« mennyire talmi volt, bi16. Lásd: Szerb Antalné: Lukács György Szerb Antalról (1976). In Wágner 1996:
286−288.
17. Héra Zoltán: Szerb Antal magyar irodalomtörténete (1958). In Wágner 1999: 45−47,
47.
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zonyítja az egyszerű tény is, hogy soha a kor hivatalos kritikája kifogást nem támasztott ellene […] Ennyivel is kevesebb az ellenség – vélte a fasizmus, amikor
a költő elbújt szép formái autonóm világába”.18 Sőtér István 1958-ban megjelent
írásában így fogalmaz: „Mind világosabbá válik, hogy a fasizmusnak egyetlen
következetes, tántoríthatatlan ellenfele van: a munkásmozgalom. A magyar
esszé virágzása, s Szerb Antal életművének kialakulása azokra az esztendőkre esik, amikor a humanizmus még megkísérli a tiltakozást, az ellenszegülést,
– amikor még van benne annyi támadó erő, hogy az irracionalizmusra, a fasizmus szálláscsinálójára lesújtson. […] Ez a mozgalom azonban kétarcú, ellentmondásos. Küzd az irracionalizmus ellen, – de maga is megtelik az irracionalizmus egyik változatával”.19
Azt, hogy a „saját sírját ásta”, szó szerint még a szellemtörténet démonizálásának hevében sem írta le senki (vélhetően), de néhányan elég közel jártak
hozzá. Itt figyelembe kell venni néhány szempontot. E megfogalmazások alapvetően nem Szerb halálának életrajzi értelemben vett körülményeihez szóltak
hozzá, hanem a Szerb egyedi emberi létét elfedő diszkurzív harc részei. Ennek meghatározó összetevőit alkotják a keményvonalas kultúrpolitika totalizáló beszédmódjának sajátosságai: aki részben bűnös, az egészében az; az ellenség felé nem tehető engedmény, a részvét polgári képmutatás; a szubjektív jó
szándék „objektíve” bűn; nincs kivétel, nincsenek engedmények, konzekvensnek kell lenni. E megközelítések nem foglalkoznak Szerb életének egzisztenciális egyedülvalóságával, hanem – érdekből vagy jóhiszeműen, meggyőződéssel vagy anélkül – odavetették életútját, életművét, valamint személyét egy félelemből és elvakultságból szövődő, önáltató és számon kérő diszkurzív harc
őrjöngésének.
Zsidóként halt meg
A Szerb sorsára, halálára vonatkozó értelmezéseken belül jelentős irányt képviselnek a „zsidóként halt meg” felfogás hangoztatói, ide sorolhatjuk Szerb Antalné és Komlós Aladár tartalmilag meglehetősen egybecsengő visszaemlékezéseit, illetve, legalábbis részben Keresztury Dezső álláspontját. Ezen értelmezések egyrészt az asszimilációs folyamat kudarcához kapcsolják az író halálát,
18. Keszi Imre: A holdvilág legitimációja. A formalizmus kérdéséhez. In Keszi 1948:
49−59, 53.
19. Sőtér István: Szerb Antal magyar irodalomtörténete. (1958). In: Wágner, 1999, 2.
kötet: 25. Sőtér idevágó gondolatait írja tovább, vagy csak ismétli Héra Zoltán kritikája; valamint Bóka László (Wágner, 1999, 2. kötet: 41. skk.), valamint Szabolcsi Miklós (Wágner,
1999, 2. kötet: 141.) valamint Dersi Tamás is (Wágner, 1999, 2. kötet: 195−196).
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és több (Komlós Aladár, Szerb Antalné) vagy kevesebb (Keresztury Dezső) határozottsággal azt vallják, hogy élete végén Szerb elfogadta az üldözések által
kikényszerített „régi-új” zsidó identitást. Szerb Antalné emlékei szerint 1944
tavaszán a Piarista Gimnázium (ahol az író annak idején tanult), illetve a Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete egyaránt felkérte
Szerb Antalt, hogy tartson március 15-én ünnepi beszédet. Szerb Antal a második meghívásnak tett eleget, Szerb Antalné a következőképpen kommentálja a történetet. „A piaristák meghívása a »Nagy Megtiszteltetés« volt, esetleg a
későbbiekben a megmenekülést jelenthette. A másik meghívás annak a sorsnak az elfogadása volt, amelyben abban a pillanatban formailag még nem volt
érdekelt: a magyar közösségből kitaszítottak, megbélyegzettek és halálraítéltek
sorsának vállalása”.20
Keresztury Dezső egy későbbi tanulmányában megkísérelte végiggondolni
Szerb zsidóságának kérdését, összefoglalva a probléma azon összetevőit, melyeket a személyes dokumentumok – így a naplók – figyelembe vétele nélkül megalkothatunk az íróról. „Zsidó volt? Származására nézve s aztán a faji törvények
értelmében az. De műveltségében, eszményeiben, a vállalt közösség élményeiben alig. Valahogy úgy, ahogy a zsidóságból kiszakadt értelmiségi emberek java
része: elidegenedettségében is vállalva az eredet bizonyos nagyon áttételesen és
inkább némi érzékeny iróniával érvényesített hagyományát. Akkor pedig, amikor származását ellenséges megkülönböztetéssel fordították szembe vele, valamilyen büszke daccal meg is akarta mutatni, hogy az, amit vádként emlegetnek
a zsidóság ellen, az irracionalizmus, a cinizmus, a nemzetköziség, nemes változatában érték: a vallásos-költői ihletettség megbecsülése, a kicsinyes valóság
fölé emelkedő irónia és a nemzetek felett kialakult és a nemzeteket is a maguk
igazi szerepében megbecsülő európaiság”.21
Komlós Aladár visszaemlékezése hasonló motívumokat tartalmaz. Felidézi,
hogy egy időben rendszeresen összejöttek Szerb Antallal, Halász Gábor és mások társaságában Kecskeméti Györgyék hidegkúti nyaralójában. „Ahogy a látóhatár sötétedett fölöttünk, beszélgetésünkbe egyre inkább az irodalom elé nyomultak a politika aktuális kérdései. S mikor nem csak mindennapi kenyerünk
lett kevés és bizonytalan, de életünk is fenyegetve volt a részvétlen, sőt kárörvendő társadalom közepette, elkerülhetetlenül ráeszméltünk, hogy sorsunk a
zsidóságéval azonos. Szerb Antal tisztább szemű ember volt, hogy ezt fel ne ismerte volna, s becsületesebb, hogy a kényelmetlenné vált felismerést ne vállalta
volna. Így történt, hogy kezdett elmélyülni a zsidó történelemben, szorgalmasan olvasgatva egy cionista német történész könyvét. […] 1944. március 15-én
20. Szerb Antalné (1959). In Wágner 1996: 283−286, 284.
21. Keresztury Dezső: Szerb Antal (1901-1945). In Wágner 1996: 295−300, 298.
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a Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületében előadást tartott ezzel a címmel: »Mit adtunk a magyar irodalomnak?« A többes szám első
személy, amelyen át tehát önmagát is világosan belefoglalta a zsidó közösségbe,
elég világosan mutatja, meddig jutott Szerb Antal e pillanatban”.22 Egyébként
(feltételezhetően) ez volt az egyetlen alkalom, ahol Szerb egy deklaráltan zsidó
szervezet nevében közéleti szerepet vállalt.

K onklúziók

Amikor Szerbet (és halálát) értelmezik, akkor két (valamelyest összetartozó)
generációs problémakör motívumai összegződnek. Egyrészt a gondolat, hogy
az asszimilált zsidó végül visszatalált zsidóságához: ez valamiféle generációs
kényszer-visszarendeződés. Szerb „zsidóságát” elfedte egyfelől a magyarságát
mélyen átélő és minden alkalommal hangsúlyozó tudós és író alakja, másfelől
az européer literary gentleman alakja. De az üldöztetés ráébresztette arra, hogy
zsidó, másrészt rákényszerítette arra, hogy zsidónak érezze magát, olyanként,
akire az üldözés irányul. Ezt az álláspontot képviselte Komlós Aladár: Szerb
végül cionista könyvet olvasott, előadást tartott a zsidó diákok szövetségében
stb. Komlós egyébként számos írásában már a húszas évektől kezdve amellett
érvelt, hogy a teljes asszimiláció egyrészt morálisan helytelen, másrészt praktikusan sem célravezető.23 Így Komlós utólag szembesítette Szerb Antalt azokkal
a dilemmákkal, melyeket Szerb is megjelenített privát feljegyzéseiben, de amelyeknek a nyilvános irodalmi térben nem adott hangot soha.
A másik irány – a túlélők részéről (jellemzően 1948-tól) – a generációs előremenekülés. Ebben jelen van egyrészt a törekvés, hogy az érintettek a generációs hovatartozásuk által is meghatározott kulturális tőkének legalább egy részét
megőrizhessék, másrészt viszont jelen van a megszabadulási vágy is, a szóban
forgó generációs hovatartozás bizonyos zavarónak érzett felhangjaitól. A „harmadik nemzedék” és az „esszéista nemzedék” ízig-vérig nyugatos, polgári, nem
ritkán zsidó származású, de csak ritkán zsidó identitású, viszont igen gyakran
katolikus konvertita irodalmárokból állott. E szempontok (nyugatos orientá22. Komlós Aladár: Szerb Antal (1976). In Wágner 1996: 314−315, 315. Az előadás címére Szerb Antalné másként emlékszik: „Mit mond nekünk a magyar irodalom?” (i. m.
284.) A meghívó előkerüléséig a kérdés nyitva marad, de mindegyik verzió – „mint mond
nekünk”, illetve „mit adtunk” – egyaránt szimbolikus jelentőségű Szerb zsidóságának értelmezése szempontjából.
23. Lásd (többek között): Zsidók a válaszúton (1921); A zsidó lélek (1937); Zsidó írók –
zsidó közösség (1941); Zsidóság, magyarság, Európa (1943). In Komlós 2009: 11−28; 32−41;
106−111; 58−61.
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ció, polgári értékrend, zsidó identitás, katolicizmus) egyértelműen hátránynak
bizonyultak 1948 után. Amikor megkonstruálták – halálának körülményeiből
kiindulva – a humanizmus mártírjaként értelmezett Szerb Antalt, akkor lehetővé tették, hogy az életmű szerintük „vállalható” értékeit átmentsék az utókornak, másrészt lehetővé tették azt is, hogy generációs közösséget vállaljanak
Szerb Antallal. Úgy tudtak túllépni hajdani „polgári irodalmár” önmagukon,
hogy arcvesztés nélkül kapcsolódhattak generációs múltjukhoz – az ellenkezője ugyanis a meggyilkoltak emlékével (vagy közösségével) szembeni árulásként
lett volna értelmezhető.
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2.
A  két világháború köz ötti
szellemi m ű helyek
nemzedékfogalmai

Takács Izolda

N emzedéki kérdés T homas M ann
A Bu dd e nb ro o k há z c ím ű
regényében
„Te jól tudod, a költő sose lódít:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
(József Attila: Thomas Mann üdvözlése)
B evezetés ,
a téma és a módszer választásának indoklása

„A nemzedéki kérdés esetében a problémát kétségtelenül a szociológiának kell
valamiképp megfogalmaznia” – írja Mannheim Károly (Mannheim 2000: 214).
Az empirikus szociológia tárgykörébe eső, nemzedéki problematikát körülíró társadalomtudományi kutatások eredményeként megszülető művek azonban számos kérdésben nem értettek és nem értenek egyet ma sem. Egyre-másra merültek fel újabb szempontok, bukkantak fel új eredmények, melyek a régi megállapításokat új megvilágításba helyezték. Gondoljunk csak a pozitivista
és romantikus-történeti kérdésfelvetés számos különbségére (lásd: Mannheim 2000: 203−208). Mindazt azonban, ami a nemzedékkutatásban a huszadik század húszas éveiig történt, Mannheim Károly A nemzedékek problémája című munkájában summázta, ahol formális szociológiáján keresztül fejtette
ki a nemzedéki jelenséggel kapcsolatos állításait. Hatos Pál szerint Mannheim
alapkérdése az, „hogy mikor ébrednek az új generációk nemzedéki helyzetüknek, mint olyannak a tudatára, s miért éppen a legutóbbi idők tudatosították a
nemzedéki egységet.” (Hatos 2010: 37)
Vizsgálódásom éppen ezért elsősorban Mannheim Károly nemzedékekkel
kapcsolatos definícióira támaszkodik, és úgy szorítkozik azokra, hogy közben
nem tesz margóra egyéb nemzedékkoncepciókat sem. Egy elemzés csak akkor
teljesítheti be küldetését, ha egyértelműen meghatározott fogalmi apparátussal
indul. Ehhez pedig meg kell szabadulni a „fogalmi zavar rémétől”, vagyis, pontosan meg kell határozni a nemzedék körül cirkuláló fogalmakat,1 ezután lehet
1. „Amikor Platón úgy határozta meg az embert, hogy két lábú, tollatlan élőlény, s
ezzel nagy tetszést aratott, akkor Diogenész megkopasztott egy kakast, bevitte Platón iskolájába és így szólt: − Íme a platóni ember.” (Steiger 1999: 53).
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azokat egy speciális, az általam kiválasztott egyedi esetre vonatkoztatni, jelesül
Thomas Mann A Buddenbrook ház című regényére.
Maga az alapkérdés független a vizsgált mű műfajától, mégis meg kell említenem, hogy miért is alkalmas a regény egy ilyen jellegű vizsgálatra. Mint ismeretes, „e korszakban a regény már nem erotika és hirtelen halál primitív szenzációival akar szórakoztatni, sokkal hősiesebb feladatokra vállalkozik: társadalmi
részvétet akar felkelteni, tudományos igazságokról akar meggyőzni, metafizikai problémákkal viaskodik, és legfőképpen alkalmazott lélektan akar lenni,
vagyis tudomány. A magasabb rendű regényből kiküszöböltek minden szenzációs elemet” (Szerb 1981: 491). „A Buddenbrook család a jól megfigyelt német
patrícius famíliák egyik példánya életből fikcióba ültetve, történetét jellemzőnek felismert külső körülmények, belső diszpozíciók irányítják, sorsa más hasonló sorsokat példáz, és a polgári erények ernyedésének szociológiai törvényszerűségére tanít.” (Halász 1977: 435) Ezzel arra utalnék, hogy nem elsősorban
a megalkotottsága, hanem a szöveg referencialitása áll jelenlegi elemzésem középpontjában, ugyanis csak így szolgálhat egy adott társadalmi problematika
illusztrációjaként, és válhat az alkotó elvének szerves összefüggése egy valódi
társadalmi jelenség ideáltípusává.
Összefoglalva, szeretném e művet belehelyezni a nemzedéki kérdésről szóló diskurzusok általános ökonómiájába, ez adja majd tanulmányom gerincét.
Ahhoz, hogy a kitűzött célhoz eljussak, a szövegelemzés módszerére támaszkodom; tulajdonképpen egy irodalmi szöveg kontextuális értelmezéseként,
elemzéseként határoznám meg a tanulmányomat. „E megközelítés logikailag
szorosan kötődik […] a kutatási mód igazolásának egy bizonyos formájához,
nevezetesen, hogy a múlt filozófiai (irodalmi) műveit azért érdemes tanulmányoznunk, mert azok (bevett kifejezéssel szólva) ’időtlen elemeket’ tartalmaznak: egyetemes eszméket […], melyek ’egyetemes érvénnyel bírnak’ (Skinner
1997: 8). Hipotézisem szerint, azok az elemek, amelyeket Mannheim tudásszociológiájában a nemzedéki problémáról megalkotott, rendre fellelhetők Thomas Mann e nagyregényében.
Az alábbi vizsgálatok tétje tehát elsősorban a nemzedéki problematika, a generációváltás kérdéseinek tisztázása, e szövegkorpusz kontextuális újraolvasása
közben. A mű maga, mint ismeretes, a nagypolgárság világába enged betekintést, egy lübecki kereskedőcsalád hanyatlásának leírása, bemutatása – konkrétan négy nemzedék sorsát öleli fel. Véleményem szerint négy generációt vizsgálva azok a problémák, konfliktusok is előkerülnek, amelyek esetleg – rejtélyes módon – három generáció alatt sem kerültek napvilágra. Az említetteken
felül ez a másik oka annak, hogy ezt a naturalista regényt tettem meg vizsgálódásom tárgyának.
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M annheim K ároly terminológiája
mentén haladva

Mannheim a nemzedékekkel kapcsolatban alapvetően négy fogalmat különített el egymástól: a nemzedéki elhelyezkedést, a nemzedéki összefüggést és a
nemzedéki egységet, illetve elválasztotta még a nemzedék fogalmát az úgynevezett „konkrét csoportképződményektől” is. Mannheim fogalmaival, terminológiájával absztrakt rendszert írunk le, ám segítségével, a regényből vett példákkal ki tudjuk emelni azt a jelenséget, amelyben igazolást nyer a nemzedékfogalom valósága.
Mannheim először is a nemzedéki elhelyezkedés lényegét írja körül. Az ő olvasatában ez nem más, mint az azonos nemzedékhez sorolható egyének hasonló elhelyezkedése a társadalmi térben. Ez az elhelyezkedés pedig az emberi létezés biológiai ritmusának létezésén alapul, élet és halál, a korlátozott élettartam és az öregedés tényein. Vagyis az emberek egy-egy nemzedékhez, egyazon
„születési évjárathoz” tartozásuk folytán helyezkednek el, hasonlóan a társadalmi történések történelmi folyamában. A regényben négy nemzedékről beszélhetünk. A könyv első részében a legidősebb nemzedék tagjai már a 70-es éveikben járnak, ők rendre: Johann Buddenbrook, felesége, Antoine Duchamps,
Kröger konzul és felesége (az ifjabb Johann Buddenbrook feleségének szülei),
a Hagenström család, a Möllendorp család. A második korcsoport tagjai a regény első részében 30-40 év körüliek, később ők alkotják a 70-es korcsoportot,
jelesül, ifjabb Johann Buddenbrook, (mostohatestvére Gotthold), felesége, Elisabeth Kröger és fivére, Justus Kröger. A harmadik nemzedék tagjai a regény
első szakaszában még gyermekkorúak, 8-15 évesek, a regény következő részében 30-as, majd végül az 50-es éveikben járnak, ők sorban Tony, Thomas és
Christian Buddenbrook, unokatestvéreik: Jakob és Jürgen Kröger, továbbá Gerda Arnoldsen, aki később Thomas Buddenbrook felesége lesz. A regény második részében születik meg a negyedik generáció képviselője, Hanno Buddenbrook és pl. kortársa, jó barátja Kai Möln, Eberhard Möln gróf fia. De ide sorolható még Tony Buddenbrook lánya, Erica is, bár ő Hannonál jóval idősebb.2
Vagyis a nemzedéki elhelyezkedés vizsgálatának eleget teszünk, ha mindan�nyiszor korcsoportokra bontjuk a regény szereplőinek sorát.
A nemzedéki összefüggést, Mannheim következő kategóriáját, e társadalmi
elhelyezkedés egy különös típusaként kell felfognunk. E szerint a nemzedéki
2. Vele nem foglalkozom, mert nincs köztük semmiféle kapcsolat a regényben. Ez viszont alátámaszthatja azt a tényt, miszerint a nagy korkülönbség a családon belül a nemzedéki egységet szétrobbantja. (Ericának később születik egy lánya is, Elisabeth, aki azonban
a regény végéig karonülő marad.)
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összefüggés első kritériuma nem más, mint az egymáshoz közeli évjáratok különös, azonos elhelyezkedése a társadalmi-történelmi térben. A regényre vonatkoztatva ezek a következők: a nagypolgárság képviselői (társadalmi tér) az 1835
és 1877 közötti Poroszországban (történelmi tér). A regény eseményei ugyanis ezt a 42 éves időszakot ölelik fel. Ez esetben tehát a XIX. századi Poroszország történelmi kontextusát kell szem előtt tartani, amikor jellemzően, szinte
az egész népből kiveszett az állampolgári öntudat, az uralkodó osztályok körében pedig – a tömegek közéleti részvételétől rettegő – antidemokratikus liberalizmus uralkodott. „A történelem révén igyekszünk megragadni az emberi
szellemben kialakuló változatokat” (Ortega y Gasset 2003: 7):
„Ő bizony nem szavazott Lauritzen úrra – mondotta – annyi szent. Habár
Lauritzen úr, meg kell adni, talpig becsületes ember és kiváló kereskedő;
igen, de középosztály; jobb középosztály, az apja még saját kezűleg szedte ki
a hordóból a sós heringet és csomagolta be a cselédlányoknak… és most egy
detailkereskedő került be vele a szenátusba. Az ő nagyapja, mármint Thomas Buddenbrooké, összeveszett a legidősebb fiával azért, mert egy boltba
házasodott be; ilyenek voltak akkor az állapotok.” (Mann 1981: 589) – írja le
Thomas Buddenbrook gondolatait a szerző.

A Napóleon bukása utáni időszak alatt a felemelkedőben lévő liberális mozgalom tagjai a birodalom egységének helyreállítását és szabadságot követeltek.
„Nos, hát én azt tartom, hogy a júliusi monarchiától, isten uccse, sok mindent tanulhatunk… − A konzul komolyan és nekibuzdulva beszélt. − A francia konstitucionalizmus barátságos és pártfogói viszonya a kor gyakorlati
eszméihez és érdekeihez… rendkívül becsülendő…” (Mann 1981: 24)

Akkoriban sok német számára a francia forradalom eszméi voltak a mérvadóak, a nacionalizmus egyre erősebb lett, különösen a fiatal értelmiségiek körében. Ezt a mozgalmat jelképezték a fekete, vörös, arany színek, vagyis a mai a
nemzeti színek. Az Európán végigsöprő forradalmi hullám hatására 1848-ban
a német államokban is forradalmak törtek ki értelmiségiek és közéleti személyiségek vezetésével. Az uralkodók kezdetben engedtek a forradalmi liberális
követeléseknek:
„Tavasszal utcai zavargás tört ki, jóllehet tervezetben már megvolt az új alkotmány, mely alkalmazkodott az új idők követelményeihez, s ez a tervezet,
Lebrecht Kröger [Johann Buddenbrook apósa – T. I.] és néhány más csökönyös öregúr ellenzése dacára hamarosan szenátusi határozattal állami alap58

törvénnyé emelkedett […] Teljesen felfordult a világ. Ki-ki revideálni akarta az alkotmányt, meg a választójogot és a polgárok civakodtak.” (Mann
1981: 158)

1862-ben Poroszországban katonai reformot hajtottak végre. Ekkor nyílt
konfliktus tört ki I. Vilmos porosz király és az egyre liberálisabb parlament
között. A király Otto von Bismarck herceget nevezte ki porosz miniszterelnökké. Bismarck miniszterelnöksége alatt Poroszország győztes háborút vívott Dániával 1864-ben. Poroszország győzött az 1866-os osztrák-porosz háborúban is, és ezután Bismarck létrehozta az Észak-német Szövetséget Ausztria kizárásával. Ezzel a korábbi vezető német állam kiszorult a többi német
állam ügyeiből.
„Háború és harci lárma, bekvártélyozás és mozgalmasság! […] Zsivaj, kapkodás, feszültség mindenfelé! […] Béke. A rövid, eseménydús hatvanötös béke. […] Nagy dolgok történtek, mialatt Hanno [a legújabb nemzedék képviselője – T. I.] játszadozott. A háború fellobbant, a győzelem ingadozott és
eldőlt, és Hanno Buddenbrook szülővárosa, amely bölcsen Poroszországgal tartott, nem minden elégtétel nélkül tekintett a dúsgazdag Frankfurtra, amely Ausztriába vetett hitéért azzal lakolt, hogy megszűnt szabad város
lenni.” (Mann 1981: 387−386)

A Németországnak nevezett modern nemzetállam 1871-ben alakult a korábbi német államok egyesítésével. Miután Franciaország vereséget szenvedett a
porosz-francia háborúban, a Német Császárságot 1871. január 18-án Versailles-ban kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztiából került ki a császár,
akinek a székhelye a birodalom fővárosa, Berlin lett. Esetünkben tehát nagyon fontos az, hogy a regény szereplőinek jelen ideje ebben a történelmi térben zajlott.
A fentieket összefoglalva tehát, a nemzedéki elhelyezkedés csak egy biológiailag, demográfiailag adott potencialitás, ebből valódi nemzedéki összefüggés
csak akkor jön létre, ha az azonos nemzedéki elhelyezkedésű egyének közös
sorsban is részesednek. Vagyis „csak a közös történelmi-társadalmi élettér ad
lehetőséget, hogy a születésnek megfelelő elhelyezkedés a kronológiai időben
szociológiailag is releváns elhelyezkedéssé váljék” (Mannheim 2000: 225).
Mindez egybehangzik a Mannheimmel kortárs magyar szellemtörténész, Joó
Tibor állításával, aki szerint amikor nemzedékről beszélünk, „teljesen számításon kívül hagyjuk azokat, akik ugyan kortársak biológiailag és anyakönyv
szerint, de nem vesznek részt a ’generáció’ szellemében, nem vallják elveit,
nem fogadják el ízlését, életformáját, egyszóval semmi közük a ’generációhoz’”
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(Joó 1935: 393). A generációs élmények ugyanis, melyeken a történeti tények
egy bizonyos átélését kell értenünk, nem azonosak az egész népesség körében,
ezek az élmények nemcsak a generáció közös szellemét határozzák meg, hanem azt is, kik fognak a generációba tartozni. „Amikor történeti generációról beszélünk, sohasem az egész népességre gondolunk, hanem csak a történetileg jelentős egyének, az alkotók igen kisszámú csoportjára.” (Joó 1935: 393)
Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy az azonos nemzedéki élményekben való részesedés nem törvényszerű, hogy egyúttal világnézeti közösséget is eredményez. Hiszen „egyik is, másik is ennek a kornak a gyermeke, minden különbség ellenére is nagy köztük a rokonság. Mert például egy XIX. századi
forradalmár és ellenforradalmár között is nagyobb a hasonlóság, mint akármelyikük és miközöttünk” – hangsúlyozza Ortega y Gasset (Ortega 2003: 9).
„Éppen azáltal alkotnak együttesen nemzedéki összefüggést, hogy egymás ellen harcolva is egymásra hangolódnak.” (Mannheim 2000: 235−236)

M i kell ahhoz , hogy n e m z e déki e g y ség r ől
beszélhess ü nk ?

„Az egyes emberek tudatát betöltő tartalmak messzemenő rokonsága, ezeknek a tudattartalmaknak szocializáló hatása” – írja Mannheim (Mannheim
2000: 223). Ugyanakkor fontosnak tartja megemlíteni, hogy elsősorban nem
ezek a tartalmak kapcsolnak össze, hanem azok a formáló erők, amelyek hatására ezek a tartalmak valóban jellegzetessé válnak, és határozott irányultságra tesznek szert.
A csoportba való beolvadás nemcsak azt jelenti, hogy átvesszük a csoport
jellemző értékeléseit, hanem azt is, hogy a dolgokat abból a „nézetből”, a fogalmakat azzal a jelentésárnyalattal, a lelki-szellemi tartalmakat abban az alakban ragadjuk meg, ahogyan a csoport számára léteznek. E sorsközösségeken belül csak ezután jöhetnek létre a nemzedéki egységek (Mannheim 2000:
223). Ezen felül, egyazon nemzedéki összefüggésen belül több, egymással élesen szemben álló nemzedéki egység is kialakulhat. Itt beszélhetünk Mannheim konkrét csoport fogalmáról, amely egy-egy nemzedéki egység magját alkothatja. A konkrét csoportképződményekhez sorolható egyedek in concreto csoportot alkotnak, akár úgy, hogy vitális közelségben vannak egymással,
és létezésüket tekintve korábbi köteléken alapulnak (család, nemzetség, esetünkben a Buddenbrook család, a Kröger család, a Hagenstörm család, valamint a regényben szereplő többi nemzetség, mintegy horizontális csoportkép-

60

ződményt alkot). De úgy is, hogy a választóakarat3 mentén alkotnak csoportot, mint például valamely társadalmi képződmény. Morten Schwarzkopf és
Tony Buddenbrook kapcsolata kiválóan szemlélteti a fent említett eszmefuttatást. Morten, a travemündei tengerparti nyaralónál, Tony Buddenbrookkal
folytatott diskurzusa során fejti ki nézetét a világról, társadalomról. Tony, aki
akkor 20-as évei felé jár, ott tölti a nyarat. A révkapitány fia, nem mellékesen
orvosnak tanul (leendő értelmiségi), barátja lesz a lánynak. És, bár hasonló
korúak, mindketten Poroszországban laknak, vagyis a nemzedéki elhelyezkedés azonos, ennek ellenére mégsem jött létre az ő általuk képviselt egy korcsoportból még nemzedéki összefüggés sem, hiszen más-más, születésen alapuló
horizontális csoportképződményekhez tartoznak:
„Kegyed rokonszenvez a nemességgel, megmondjam kegyednek, miért?
Mert kegyed maga is nemes […] Az édesatyja nagy úr, és kegyed princessz.
Szakadék választja el mitőlünk, akik nem a kegyed köréhez: az uralkodó családokhoz tartozunk. […] amikor majd kegyed, mint Madame Iksz Ipszilon
végképp eltűnik a maga előkelő világába… és az ember egész életére a köveken ülhet.” (Mann 1981: 124−125)

(Köveken ülni, sajátos jelzés a köztük lévő társadalmi különbségekre, kívülről – köveken ülve – szemlélni őt a távolból, Morten Schwarzkopf metaforája.)
Tony kezdetben rokonszenvez a fiú nézeteivel, de aztán a saját köre hamar kigyógyítja ebből a „megtérésből”.
A következő idézet ezzel szemben a választóakarat mentén létrejövő konkrét
csoportképződmény fogalmát példázhatja:
„… ma csak azt az egyet akarom kegyednek elárulni… másvalamit… Ide
nézzen. Azzal egy keskeny tarka csíkos szalagdarabot vett ki a zubbonya
zsebéből, és diadalmaskodó várakozással nézett Tony szeme közé. Csinos
– szólt Tony, nem értve miről van szó – Mit jelent ez? Morten ünnepélyesen felelt: − Azt jelenti, hogy a göttingeni diákegyesület kötelékébe tartozom, most már tudja. Ilyen színű sapkám is van… […] A szabadságot akarjuk!” (Mann 1981: 125)
3. Ez tulajdonképpen Ferdinand Tönnies kifejezése a Közösség és társadalomban (Tönnies, 2003). Eredetileg a német Willkür (önkény) megfordításából keletkezett szó, egyedül
ő használja. Magyarra a Kürwille-t választóakaratnak fordította Somlai Péter. Azt jelenti,
hogy ebből származnak a társadalom típusú képződmények (pl. szerződés, munkamegosztás, stb.), tehát a modern társadalom. Vele szemben állna a Wesenswille, a lényegakarat,
amiből a tradicionális képződmények, azaz a közösségek származnak a szomszédságtól a
céhig. Itt tehát akaratlagos és nem születésen alapuló képződményekről van már szó.
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Ez még önmagában nem alkot egy nemzedéki egységet, de lehet annak magja is akár. Nem felejthetjük el azonban, hogy sokszor a „politikai” nézeteltérés
teljesen másodrendű dolog, mivel ahogy arra fentebb is utaltam, a „biológiai,
fizikai, történetfilozófiai, etikai és logikai különbség nagyobb távolságot teremt
közöttünk, mint az alkotmányjog kérdései” (Ortega 2003: 13).
A lelki fogékonyságnak és a visszahatás formájának bizonyos típusai vannak.
Adott történeti helyzetre, az éppen időszerű életkérdésre, a feladatra, amelyről
az imént beszéltünk, bizonyos típusú egyének megfelelőbben tudnak reagálni,
megfelelni. Tehát az ő szavuk lesz a döntő, és a hozzájuk hasonló típusú egyének fognak társulni, összeverődni, s egy-egy generációt közösen kialakítani.
Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a közös vagy egyforma iskolázás, általában a nevelődés nem meghatározó tényező az esetek többségében, bár kétségtelen megkönnyíti a kultúrjavak átörökítését (vö. Joó 1935: 395). Vagyis az
iskola és a közös nemzedéki szocializáció egyéb formái nem írják felül az otthonról hozott világképet, azt, ami természetes módon épült be az egyes diákok
világképébe:
„Tony két másik intézetbeli lány közt kapott helyet. Az egyik a tagbaszakadt,
szőke Armgard von Schilling volt mecklenburgi földbirtokos lánya, a másik
az amszterdami Gerda Arnoldsen, elegáns és idegenszerű jelenség.” (Mann
1989: 77).

Egyik párbeszéd során a férjhezmenetelről beszélve, Armgard Tonyhoz szólva
fogalmazta meg terveit: „engem biztos, hogy nem tanár vesz el, hanem földbirtokos!… de nagybirtokosnak kell lennie…” Ugyanebben a párbeszédben Tony
Buddenbrook, ekképp reagált: „− Én természetesen kereskedőhöz fogok férjhez
menni – mondta…” A harmadik lány (később Thomas Buddenbrook felesége)
is bekapcsolódott a diskurzusba: „− Én valószínűleg egyáltalán nem megyek
férjhez… nem is tudom minek az. Semmi kedvem hozzá. Hazamegyek majd
Amsterdamba, a papával duókat játszom, és később asszonytestvéreimmel fogok élni.” (Mann 1981: 79).
Vagyis maga az ideológia, az ízlés, az erkölcsiség nem egyéb, mint az alapvető életérzésnek a következménye vagy sajátossága, tehát annak, hogy az emberek milyennek érzik a maga teljességében felfogott létezést. Ez a „vitális fogékonyság” Ortega y Gasset szerint a történelem elsődleges jelensége, így bármilyen korszak megértéséhez először is ezt kell meghatároznunk (Ortega 2003:
7). Ez a fogékonyság azonban gyakran nemzedékközi jelleget ölt: „… s ha Buddenbrook konzul legfőbb erénye az volt: ’megőrizni a külszínt’, akkor e tekintetben nyilvánvalóan polgártársai világnézete hatotta át.” (Mann 1981: 277) „Sok
minden csúf dolog akad a földön, gondolta Buddenbrook konzulné, született
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Elisabeth Kröger. Testvérek is gyűlölhetik és megvethetik egymást. De az ember nem beszél róla. Jobb eltussolni. Jobb nem tudni róla.” (Mann 1981: 242)
„Lesznek mindenkor emberek, akik erre az önmaguk iránt való érdeklődésre,
érzéseiknek ilyen beható megfigyelésére jogosultak, költők… De mi egyszerű
kereskedők vagyunk, fiam; a mi önmegfigyeléseink kétségbeejtően jelentéktelenek… Eh, lássunk hozzá, a keservit, dolgozzunk valami okosat, ahogyan elődeink dolgoztak…” (Mann 1981: 235). A fenti példák bizonyíthatják, hogy a változatlan szociális kontextus nyomán lényegében változatlan értékrend jellemzi
a kereskedőcsalád világképét majd három generáción át.
Legvilágosabban úgy látható be Mannheim szerint, hogy az életnek és az átélésnek éppenséggel mely strukturális mozzanatai tulajdoníthatók a nemzedéki jelenségnek, ha a nemzedékenként megújuló emberi társadalom jellemzőit vesszük górcső alá. Mannheim a legfontosabb tényezőket úgy különítette el,
hogy egy „utópikus társadalmat” vett alapul. Ezt a gondolatkísérletet alapul véve most felsorolom, mely pontokon vizsgálhatjuk meg és értelmezhetjük e jelenségeket a regény által megjelenített társadalmi térben.

M ik is a nemzedéki jelenség kritériumai ?

Új kultúrahordozók megjelenése
Ennek első eleme, az új évjáratok megjelenése. Ők azok, akik már újonnan közelednek a felhalmozott kulturális kincshez, ilyenkor, az új megközelítése révén a korábban elsajátítottak már más jelentőséggel bírnak. Ez tehát az egyik
aspektus; a másik kategóriája az új kultúrahordozók megjelenésének az úgynevezett „társadalmi eltolódás”. Ez a jelenség nem más, mint amikor a sors arra készteti az egyént, hogy elhagyva sajátját, egy másik csoporthoz csatlakozzon (elhagyja családját, faluból városba költözik). Az újszerű megközelítés ez
utóbbi fajtája az egyéni élet keretében foglal helyet, míg az előbbi a nemzedékek egymásutánjának jelensége, és olyan új megközelítést jelent, amely az új vitális testi, lelki egységek beépülésén alapul. (Mannheim 2000: 220−221)
Az első, azaz a nemzedékváltozáson alapuló új megközelítés a regényben az
egyes generációk világnézeti különbségeinek leírásában ölt testet. Ennek fényében olvassuk el a következő sorokat, amikor az öreg Johann Buddenbrook szól
a fiához:
„Micsoda népség is vagytok ti fiatalok… he? Tele a fejetek keresztényi és fantasztikus hóbortokkal… és… idealizmussal! Mi öregek pedig csupa szívtelen
csúfolódók vagyunk… és mellékesen a júliusi monarchia, meg a praktikus
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ideálok… és inkább a legdurvább sottiese-okat [ostobaságokat – T. I.] vagdosni az apa ősz fejéhez, semmint lemondani pár ezer tallérról!…” (Mann
1981: 41)

Ugyanígy megfigyelhető a fent említett jelenség, amikor Tony bátyja, Thomas
felé a következő sorokat fogalmazza meg:
„…tudom, hogy te egészen másfajta ember vagy, mint apa, és hogy mikor átvetted az üzletet, egész más áramlatot indítottál meg, mint ő, és, hogy azóta
sok mindent tettél, amit ő nem tett volna. Épp azért vagy fiatal, vállalkozó
szellem.” (Mann 1981: 403)

Az elbeszélő narrációja is hozzátesz ehhez az eszmefuttatáshoz:
„Az üzletmenet a konzul halála után megszakítás nélkül folyt a régi mederben. De csakhamar érezhetővé vált, hogy mióta Thomas Buddenbrook
tartotta kezében a gyeplőt, zseniálisabb, frissebb, vállalkozóbb szellem vitte
előre a vállalatot.” (Mann 1981: 236)

Ez, vagyis a nemzedékváltozáson alapuló új megközelítés potenciálisan sokkal radikálisabb, mert a beállítódás megváltozása új hordozókban megy végbe,
akiknek a szemében a történetileg elsajátítottak már más jelentőséggel bírnak.
Ortega y Gasset szerint léteznek olyan nemzedékek, amelyek kellő hasonlóságot éreztek átvett és saját világuk között. Olykor „felhalmozó korszakban”
éltek az emberek. Máskor mély különbséget éreztek a két elem között, s akkor
„romboló és vitázó korszakok” következtek (Ortega 2003: 10). Ilyenkor, ahogy
Nietzsche is leírta, az új nemzedék tagja „a legsúlyosabban szenved a korban,
mivel önmagát kell nevelnie, mégpedig önmagát önmaga ellen, új szokásokra
és természetre, így emelve ki magát egy régi és első természetből és szokásból.”
(Nietzsche 1989: 94)
A regényben, a fent említett generációs különbségeken felül szem előtt kell
tartani azt is, hogy például sokkal több hasonlóság volt az első három generáció között. Ezt az is bizonyítja, hogy Thomas Buddenbrook apja „akaratát” tolmácsolja, és nagyapjához hasonlóan ítéli meg a helyzetet, amikor testvére mezalianszt, rangon aluli házasságot akar kötni. (Ez a családban akkor is így volt,
amikor az idős Johann Buddenbrook vette le kezét elsőszülött fiáról, Gottholdról, amikor az rangon alul nősült meg.) Ergo ebben az esetben Thomas ősei
nyomdokán jár, nem változtatott az alapvető szellemiségen, a hagyományokon, magáénak vallja ősei világnézetét, érdeklődési körét (mindegyik örökös
kereskedő). Nem ez tapasztalható azonban a Thomas Buddenbrook és fia kö64

zötti kapcsolatban, annak alakulásában, ott ugyanis már szinte semmi világnézeti hasonlóság nem volt:
„… ez a gyermek, ez a sokáig hiába várt örökös, aki atyai őseinek számos
külső testi vonását viseli, annyira teljesen az anyja fia lesz? Akitől azt remélte, hogy egykor… folytatja majd az ő élete munkáját, egész lényével, természetével idegenül és elidegenítően fog szemben állani azzal a környezettel,
amelyben él, hatni hivatott, és szemben áll majd apjával is? … ez ellenséges
hatalomként választotta el tőle fiát.” (Mann 1981: 450)

Ez a világnézeti különbség tulajdonképpen a köztük lévő konfliktus legfőbb
oka. Az első esetben tehát a fiatalok még közösséget vállalnak az idősekkel, s
engedelmeskednek nekik; továbbra is ők, vagyis a régi eszmék irányítanak a
politikában ugyanúgy, mint a magánszférában, a hagyományok továbbélésében testet öltve (Ortega 2003: 10). Maga a Buddenbrook ház, a kereskedőcsalád is csak addig maradhat fenn, amíg az újabb nemzedék tagjai folytatják a
hagyományt, utána vége szakad. Ez a jelenség Ortega szerint az „öregek korszaka”.
A második esetben, Ortega „romboló és vitázó” korszakában, a fiatalok „elsöprik” az időseket, hiszen nem a megőrzés, a felhalmozás, hanem az átalakítás a cél. Az idősebb nemzedék megmerevedése a kultúra életében azt jelenti,
hogy hordozói alkalmatlanná válnak az új történeti helyzetben adott feladatok megoldására, vagy új áramlatok befogadására, mert azokat fel sem ismerik fogékonyságuk elvesztése folytán. Voltaképpen ez teszi aztán szükségessé az
új nemzedék fellépését, és ez válik forrásává a nemzedékek harcának (Ortega
2003: 10−11). „… megváltottabb volna a világ, ha ezektől a férfiaktól és aggoktól
volna megváltott. Mert akkor eljönne az ifjúság országa” – vélekedik Nietzsche
(Nietzsche 1989: 90) aki szerint nélkülözhetetlen egy-egy hagyomány, használhatatlan tradíció felejtése a továbblépéshez, a fejlődéshez.4
A nemzedékváltás konfliktusos jellege megmutatkozik tehát a Hanno és apja közti nézetkülönbségekben, de ha kitekintünk a családi viszonyok közül,
ugyanúgy megtalálhatjuk ezeket a nemzedéki ízléskülönbségeket, például a zenei világban végbemenő újítások estében is. Ez jelenik meg a regényben, amikor az idős Edmund Pfühl orgonista, Hanno Buddenbrook zeneoktatója kifej4. „A múlt szerepe, a történelem szerepe csakis az élet szolgálata kell, hogy legyen;
minden embernek és minden népnek – céljai, erői és viszontagságai szerint – szüksége van
a múlt bizonyos ismeretére: de nem az életnek csak nézőit alkotó tiszta gondolkodók csapataként, nem tudást szomjazó, egyedüli tudással kielégíthető egyénekként, akik számára
az ismeretek gyarapítása a cél, hanem mindig az élet céljából, tehát mindig e cél uralma és
legfőbb vezetése alatt.” (Nietzsche 1989: 47)

65

ti Richard Wagner zenéje felett érzett ellenszenvét, ekképpen szól Gerda Buddenbrookhoz, Thomas „művész lelkű” feleségéhez:
„Én ezt nem játszom, nagyságos asszonyom…[…] Ez nem zene… higgyen
nekem…[…] Ez káosz! Ez demagógia, blaszfémia és őrület! Ez parfümös
füstgomoly, amelyben villámlik! Az aszketikus vallássá lett technika pártfogója szólt belőle.” (Mann 1981: 441)

Erre válaszképpen a következőket mondta Gerda, az új muzsika szenvedélyes
híve:
„A harmóniák szokatlan használata megzavarja önt… Ezzel összehasonlítva Beethovent tisztának, átlátszónak és természetesnek találja. De gondolja meg, hogyan hozta ki sodrukból régimódi műveltségű kortársait Beethoven… és magának Bachnak is, édes Istenem, a jó hangzás és érthetőség
hiányát vetették a szemére! … Ön morálról beszél, de mit ért morálon a művészetben?” (Mann 1981: 441−442)

Vagy a már sokat említett Morten kifejezésében is fellelhetjük ezt az ortegai vitázó korszakot egy másik szinten:
„Az igazság elnyomatik, nem juthat szóhoz… és miért? Egy ostoba, elavult,
hanyatló rend kedvéért, amelyet, mindenki tudja, előbb vagy utóbb, mégiscsak fel kell számolni…” (Mann 1981: 123)

A másik, vagyis a társadalmi eltolódáson alapuló, azaz az egyén életében végbemenő szemléleti változásra, új megközelítésre is számos példát sorakoztat
Thomas Mann regénye. Tony Buddenbrook müncheni tartózkodása alatt, ahová második házassága révén került, egyik, édesanyjának adresszált levelében
ecsetelte azt, mennyivel „más” ott az élet, mint az eddig megszokott mindennapjainak porosz miliője volt:
„Általában mindenhez szokni kell eleinte, gondolhatjátok, éppen, mert idegen földön van az ember. Itt van mindjárt a szokatlan pénznem, aztán az
a nehézség, hogyan értessem meg magam egyszerű emberekkel, a cselédséggel, mert én túl gyorsan beszélek nekik, ők viszont túl zagyván – aztán
itt van a katolicizmus; gyűlölöm, tudjátok, hogy nem becsülöm semmire.”
(Mann 1981: 272)

Az elbeszélő narrációja is megerősíti ezeket az éles különbségeket:
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„… müncheni levegő vette körül, egy nagyváros levegője, tele művészekkel
és semmittevő polgárokkal, az a kissé demoralizált levegő, amelyet ritkán
volt kedve kedélyesen magába szívni.” (Mann 1981: 326)
„Betanult a cselédekkel, a liferánsokkal való érintkezésbe, megszokta, hogy
spinátot mondjon paraj helyett, s férjét sem traktálta többé gyümölcslevessel.” (Mann 1981: 325)

Ezekben az esetekben tehát a tudatos viszonyulás igen jelentős, feltűnő változáson megy át, amely nemcsak az anyag tartalmi sajátosságát érinti, hanem
a lelki-szellemi beállítódást is. És ahogy azt korábban leírtam már, ez még az
egyéni élet keretében kap helyet. Ahogy ez Thomas Buddenbrook életében is
megmutatkozott, amikor egy „művészlelket” vitt oltárhoz, amely mindkettejük számára tudatos változást idézett elő:
„Annak idején, nem törődve a hamar elszörnyedő filiszterek fejcsóválásával,
oltárhoz vezette Gerda Arnoldsent, mivel elég erősnek és szabadnak érezte
magát, hogy polgári derekasságának ártalma nélkül az általánosan elterjedtnél választékosabb ízlésről tegyen tanúbizonyságot.” (Mann 1981: 463)

A kultúra korábbi hordozóinak folyamatos eltűnése
Ahogy megjelennek az imént említett, új kultúrahordozók, úgy tűnnek el a
korábbi nemzedékek, amely a szükséges felejtést szolgálja a társadalom történetében. A felejtés/emlékezet bináris oppozíciója mentén haladva, Mannheim
mindkettő fontosságát hangsúlyozza, a felejtésre ugyanis ugyanúgy szükség
van, mint az emlékezetre.
Mannheim elemzése alapján, a múltbéli élmények, vagyis az emlékezet, kétféleképpen lehetnek jelen a következő generáció tagjaiban, vagy tudatos előképekként (hagyományként aposztrofálom), vagy tudattalanul sűrítve (Mannheim 2000: 222). A közös múlt az új generáció szellemét is alkalmas bizonyos
mértékben meghatározni és közössé tenni. Ennek egyik, „kézzelfogható” jelenléte a regényben a Buddenbrook család emlékkönyve, amely a család történetét vezeti végig, annak minden apró eseményeivel. Akkor válik fontossá, vagyis
kerül elő a közös múlt determináló hatása, amikor egy, a jelenben hozott döntést a közös múlt tiszteletének jegyében kell meghozni. A regényben leglátványosabb példa erre az a jelenet, amikor Tony és édesapja közt konfliktus alakul
ki egy, a lány számára nem kívánatos házasságot illetően. Ennek során az apa a
hagyomány nevében érvel:
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„Nem azért születünk, kedves leányom, amit rövidlátó szemünk saját, kisded egyéni boldogulásunknak lát, mert nem elszórt egymástól független,
önmagunkban létező egyének vagyunk, hanem miként a láncnak szemei,
és úgy ahogyan vagyunk, nem volnánk elgondolhatók azoknak sora nélkül,
akik előttünk voltak, és nekünk az utat megmutatták, jómaguk is szigorral,
se jobbra, se balra nem nézve, a kipróbált tiszteletre méltó hagyományt követve […] és nem lennél az én leányom, nem lennél unokája Istenben boldogult nagyatyádnak, s általában nem lennél méltó tagja családunknak.”
(Mann 1981: 131−132)

Természetes, hogy a mindenkori jelen szellemi tartalmának az alapja a múlt
hagyománya. Ez a matéria, amelyet tovább gyúr, alakít, amelyet megrostál és
kiegészít: „az intellektuális szerszámok e hatalmas aggregátumát jelenleg egy, a
felnőttektől a fiatalok felé irányuló kommunikációs folyamatban (mesélés, emlékkönyv, hagyománytisztelet) adja át egyik nemzedék a másiknak.” (Nagy J.
2001a: 41) Ez a tisztelet irányítja végül Tony Buddenbrookot is, és amikor elolvassa a fent említett krónikát, a családi emlékkönyvet, felébred benne a család
nevéhez való hűség és kötelességtudat, és a hagyomány oltára előtt fejet hajt a
család akarata előtt. Vagyis, saját identitásának egy másik értelmezését fedezte fel, amely a család nagy elbeszélésébe illeszkedik bele. Ezért elmondhatjuk,
hogy a hagyomány mentén jön létre a horizontális kapcsolat, és csoportképző hatása van.
„Tartalmuk még egyszer sem hatottak rá olyan mélyen, mint ezen a reggelen.
Az a tiszteletet parancsoló jelentőség, amellyel itt a család történetével összefüggő legegyszerűbb tényeket is tárgyalták, a fejébe szállott… Könyökére támaszkodott, és növekvő odaadással, büszkén és komolyan olvasott. Az ő kis
múltjából sem hiányzott egyetlenegy pont sem.” (Mann 1981: 141)

Az egy emberöltőnyi távolságból az egyes résztvevők még fel tudják idézni emlékeiket, azonban minden egyes évvel nő a távolság, de egy ilyen „emlékkönyv”
valamilyen formában csökkenteni hivatott ezt a távolságot, érezteti a múlt atmoszféráját.
A másik eset, amikor az emlékezet tudattalanul sűrítve, intenzíven, virtuálisan van jelen a következő generáció tagjaiban. Tony jellemében mindig is benne volt a nemesség iránti vágyódás, élete végéig. Sok természetes, öröklött tulajdonság csak akkor válik láthatóvá, ha egy másik szocializációban részesült közösségbe kerül az egyén:
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„Anyai részről örökölt feudális hajlamok ébredeztek a kisasszonykában,
amikor a hintaszékből a komornának, vagy az inasnak parancsolgatott…”
(Mann 1981: 53).

Vagy amikor visszagondol a müncheniekre:
„Igen, Tom, mi nemesnek érezzük magunkat, és nem tudunk elvegyülni, és
nem is volna szabad megpróbálnunk, hogy olyan helyen éljünk, ahol semmit sem tudnak rólunk, és ahol nem tudnak minket megbecsülni…” (Mann
1981: 343)
„Nem, méltóság, erkölcs, becsvágy, előkelőség és fegyelem nélküli emberek
közt, ápolatlan, udvariatlan és lompos emberek közt, akik egyszerre lusták
és könnyelműek, renyhék és förtelmesek… ilyen emberek közt nem tudok
akklimatizálódni, és nem is fogok tudni, ameddig a te húgod vagyok! Eva
Ewers tudott… helyes! De aki Ewers, az még messze van attól, hogy Buddenbrook legyen…” (Mann 1981: 343−344)

A tudat formálódása szempontjából döntő jelentőséggel bír az a tény is, hogy
első benyomásként, ifjúkori tapasztalatként, milyen élmények csapódnak le.
A mindenkori nemzedéki összefüggés hordozói a történelmi folyamatnak csak
egy időben körülhatárolt szakaszában részesednek. Egyazon tapasztalat különböző fontosságát hangsúlyozza ebben a kontextusban Mannheim, hiszen
döntő jelentőségű, hogy átélője döntő ifjúkori benyomásként, avagy kései élményként dolgozza-e fel. Ugyanis a felnövekvő ifjúsággal együtt a még élő idősebb nemzedékek is átélik a történelmi folyamat egyes szakaszait, elhelyezkedésük mégis más:
„Hanno […] Hallgatta játékukat és beszédüket, és így esett, hogy miután
megtette első lépéseit az élet útján, a zenét rendkívül komoly, fontos, és mély
értelmű dologként ismerte fel.” (Mann 1981: 442)

Ugyanilyen példának hozható fel az a pillanat is, amikor Thomas Buddenbrook már idős korában leli fel Schopenhauert, és időskori filozófiába kezd. Így
mondhatni „túl későn fedezte fel” a filozófiát, minden bevett fogalmi séma,
mint olyan, ami szűrőként helyezkedik el köztünk és a dolgok között, a maga egészében akadályává válik annak, hogy a dolgokhoz közvetlenül eljusson
a kereskedő:
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„Nem fogott fel mindent; alapelvek és föltevések homályban maradtak előtte, és értelme efféle olvasmányokban gyakorlatlan lévén nem tudott követni
bizonyos gondolatmeneteket. De épp e fény és sötétség, a tompa értetlenség,
a kósza sejtés és hirtelen tisztánlátás váltakozása állította el lélegzetét… azután egy terjedelmes fejezetre bukkant, az efféle olvasmányokban gyakorlatlan lévén, nem tudott követni bizonyos gondolatmeneteket. Az első betűtől
az utolsóig elolvasta, összeszorított ajakkal, összevont szemöldökkel… Úgy
érezte, mintha egész valója óriásira kitágult volna, és nehéz, homályos részegséggel telt volna meg; elméjét tökéletes mámor felhőzte be, ami kimondhatatlan új, csábító és ígéretes volt” (Mann 1981: 578).
„… Mi volt ez? kérdezte magától… Nekem szólt ez? El tudom én ezt viselni?
Nem tudom, mi lehetett… csak azt tudom, hogy sok, túl sok az én polgári
agyamnak…(Mann 1981: 579).
„És lám: hirtelen úgy rémlett neki, mintha a sötétség szétfoszlana a szemei
előtt. Mintha tátongó rés nyílna az éj bársonyfonalán, és a világosság mérhetetlen mély, örökké való távolba tekintése bontakoznék ki… Élni fogok –
szólt Thomas Buddenbrook.” (Mann 1981: 579−580).

Tehát, ez az úgynevezett intellektuális illumináció5 (Schopenhauer olvasása)
nem okozott áttérést, ugyanis ahhoz cselekvés is szükséges. Az ilyen formaváltások mindig hatalmas botrányok kíséretében mennek végbe. Ha a regényben
a Schopenhauer „sokk” után a kereskedő tovább sodródik az új filozófiával,
ugyanez a kvázi botrányos formaváltozási folyamat zajlott volna le az ő nagypolgári életében is. De ehelyett a főhős visszatetette a könyvet a szobalánnyal a
kerti asztal fiókjába, annak eredeti helyére, és meg is feledkezett erről a „megvilágosodásról”.
„Így történt aztán hogy Thomas Buddenbrook, aki vágyakozva nyújtotta ki
kezét fennkölt, végső igazságok után, lankadtan hanyatlott vissza ama fogalmakhoz és képekhez, amelyeknek hívő alkalmazására gyermekkorában rászoktatták.” (Mann 1981: 583)

Itt a problémát egy magasabb absztrakciós szinten lehet megfogalmazni: milyen faktorok hatására lehetséges, hogy valaki azt a fogalmi sémát, mellyel a világot szemléli, amelyet ama szociális kontextus alakított ki, melyben az illető
5. Az „intellektuális illumináció” Nagy J. Endre kifejezése A tettbeszéd. Bibó István
1935-ös „megtérése” című tanulmányában (vö. Nagy J. 2001b: 137).
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szocializálódott, egy másikkal felcseréli? Ez, ahogy fentebb említettem, radikális, mondhatni drámai folyamatot eredményez. A már egyszer belsővé tett
sémától történő elszakadás ugyanis belső megrázkódtatással jár. Ez történik a
regényben is, csak a főhős nem tudta a katartikus élményt cselekvéssé változtatni.
Ehhez szorosan kapcsolódik Mannheim következő kategóriája, az örökölt kulturális javak folytonos továbbörökítésének és átadásának szükségessége.
Ahogy már szó volt róla, minden átörökítésben a leglényegesebb, hogy az új
nemzedéket belenöveszti az öröklött életfelfogásokba, érzelmi tartalmakba, beállítódásba. Ami úgynevezett tudatos tanítás, annak kisebb a jelentősége, mint
annak, ami tudattalanul öröklődik, akaratlanul átadódik. Hiszen ez utóbbi természetes világképként határozódik meg és rögzül. Mannheim szerint az új emberben benne rejlő új élet lelki-szellemi csírája egyébként is csak a 17. életév körül ébredhet önmagára, amikor is belenő a jelenkorba:
„Egyet fájlalt a konzul: azt, hogy édesapja már nem érhette meg legidősebb
unokája belépését az üzletbe, ami már ugyanazon év húsvét táján megtörtént. Thomas tizenhat esztendős volt, mikorra elhagyta az iskolát.” (Mann
1981: 66).

Akkor már a jelenkor problematikája fog hozzá közelebb állni, azért harcol,
míg az idősebbek megmaradnak a hajdanán új igazolása mellett.
A nemzedékváltási problémák legegyszerűbb értelmezése azonban a fiatalok és az idősebbek szembeállításában található meg. Ez a szembenállás minden
kétséget kizárólag létezik – az viszont egyáltalán nem mellékes, pontosan miben nyilvánul meg. A regényben sok ilyen jellegű konfliktus fellelhető:
Az első konfliktus oka az öreg Johann Buddenbrook Gotthold nevű fiának
rangon aluli házassága.
„Amikor abba a Stüwig-mamzelbe belehabarodott… s végezetül szigorú tilalmammal dacolva, ezt a mezalianszot elkövette, azt írtam neki… Kedves
fiam, te beleházasodsz a butikba, punktum… nem tagadlak ki, nem csapok
spektákulumot, de vége a barátságnak” (Mann 1981: 42).

Hasonló nézeteltérés alakult ki Christian és apja, ifj. Johann Buddenbrook között. Amikor Christian Myer de la Grande nevű színésznőnek virágcsokrot
ajándékozott 14 évesen, apja ekképp szólt, lesújtóan:
„− Ez a mi fiunk, így indul…” (Mann 1981: 73), továbbá, „Nem ez volt az
egyedüli baj. Christian házon kívül folytatott életét, amit főleg doktor Giese71

ke ügyvéd, volt iskolatársa társaságában töltött, szintén rossz szemmel nézte a konzul.” (Mann 1981: 277)

Tony és a konzul kapcsolatában is világnézeti különbségek fedezhetők fel,
ugyanakkor itt meg kell azt is jegyezni, ez nem volt olyan éles, hiszen Tony
mint nő, nem volt hivatott arra, hogy a családi vállalkozást továbbvigye.
Ugyanakkor a kereskedő család jó híre megkövetelt bizonyos kötelezettségeket a família felé:
„Egy napon a konzul nagy bosszúságára azon érte, hogy Jungmann kisas�szonnyal [a nevelőnővel – T. I.] együtt Claurens Mimilijét olvasta; az apja némán lapozgatott a kis kötetben, azután mindörökre elzárta.” (Mann 1981:
74)

A regényben azonban a legélesebb a Thomas Buddenbrook és fia, Hanno Buddenbrook közötti különbség, konfliktus. Thomas Buddenbrook a kis Hannonak szavalás után, amely nem sikeredett két mondat elmondásánál tovább:
„No, ez nem egy nagy gyönyörűség! … Sírni lehetne azon, hogy még ezen a
napon, mint a mai, sem vagy képes arra, hogy örömet szerezz. Mi vagy te?
Kislány? Mi lesz belőled, ha így folytatod? Talán később is mindig könnyekben akarsz fürödni, akárhányszor emberekhez beszélned kell?” (Mann 1981:
430)

Egy teljesen más kontextusban értelmezte a fiatalok-idősebbek szembenállásának okait Ortega y Gasset (vö. Miklós 2009: 20). Az ő nemzedéki terminológiájában a nemzedékek a legidősebbektől a legfiatalabbakig a következő kategóriákba sorolhatók be: „túlélők” (id. Johann Buddenbrook), „hatalmon lévők”
(fia, ifjabb Johann Buddenbrook, később az ő fia, az első unokája, Thomas Buddenbrook), „ellenzékiek” (Gotthold, Christian Buddenbrook), „váltásra készülők” (Morten Schwartzkopf nemzedéke, de Hanno Buddenbrook is ide sorolható).
A túlélők annak a meghaladott nemzedéknek a tagjai, mely nemzedék már
nem vesz részt „hatalmi aktusok” megtervezésében és végrehajtásában, de esetlegesen támogatja a „hatalmon lévőket”. „Johann Buddenbrooknak volt szerencséje bejelenteni, hogy éveinek súlyosbodó nyomása folytán kénytelen beszüntetni eddigi kereskedői tevékenységét […] a mai nappal fiára és eddigi cégtársára, mint egyedüli tulajdonosra, ruházza át.” (Mann 1981: 63)
Ne feledjük azonban, hogy Johann Buddenbrooknak van még egy fia (Gotthold), akivel a már említett mezaliansz miatt semmiféle kapcsolata nem volt
72

azután, majd ifj. Johann Buddenbrooknak is volt egy fia, Christian, aki teljesen
más utakon járt, mint ő, és nem vált belőle kereskedő (később ő is rangon alul
nősült). Ők tehát ellenzékieknek is minősülhetnek. Vagyis, amikor egy család
esetében, a következő nemzedékről beszélünk, meg kell említeni annak azonos
szocializációban részesülő, mégis más világképpel bíró tagjait is. Akik, ahogy
fentebb említettem, csak korban, társadalmi elhelyezkedésben vannak összefüggésben egymással, így nem sorolhatóak ugyanazon nemzedéki egység soraiba.
Általánosságban viszont megállapíthatjuk, a „hatalmon lévők” csoportjába
az éppen uralkodó paradigma képviselői tartoznak, akiknek nemzedéke döntési pozícióban van; az „ellenzékiek” pedig ugyanannak a nemzedéknek a tagjai, de nem az uralkodó paradigma képviselői, és nincsenek döntési pozícióban;
a „váltásra készülők” ezzel szemben egy fiatalabb nemzedék tagjai, akik a „hatalmon lévők” pozícióját igyekeznek megszerezni. Az viszont, hogy a hatalmi
kérdés milyen módokon kerül elő, mindig az adott korszaktól és az adott szituációtól függ. Ezért fontos a már ismertetett társadalmi, történelmi tér beható ismerete. A konfliktusok egy része tehát a fiatalok/öregek szembenállás mentén modellálódott.
Mannheim mentén haladva tovább, elérkezünk a nemzedékváltás folytonosságának jelenségéhez. A fiatalabb generáció problematikájának visszavetülése az idősebbre annál inkább uralkodóvá válik, minél inkább fokozódik a
társadalom dinamikája, írja Mannheim. „A statikus viszonyok az áhítat szellemi értékét teremtik meg, amikor az ifjabb generáció hajlik arra, hogy alkalmazkodjék az öregekhez, s még külső megjelenésben is idősnek mutatkozzék.”
(Mannheim 2000: 230) Például a 16 esztendős Thomas Buddenbrook esetében:
„egészen felnőtt urak módjára öltözködött, […] Nyakában viselte a nagyatyjától örökölt hosszú arany óraláncot, amelyen egy medalion függött a család címerével…” – olvashatjuk a regényben (Mann 1981: 66). Mindezek által pedig
kevesebb a súrlódás az egyes generációk között. Később Thomas Buddenbrook alig 37 éves, amikor a szenátusban való beválasztása után „a százféle intéző
és felügyelő bizottsági ülésén, amelyeken megválasztása óta elnökölnie kellett,
egész körültekintésére, kedvességére és rugalmasságára szüksége volt, hogy állandóan tekintettel tudjon lenni sokkal idősebb urak érzékenységére, látszatra
alárendelje magát régebbi tapasztaltságuknak, de mégis kezébe tartsa a gyeplőt.” (Mann 1981: 371)
A fokozódó dinamika tudatosítása viszont arra készteti az idősebb nemzedékeket, hogy nyitottabbak legyenek a fiatalsággal szemben. Ez odáig is elfajulhat, hogy bizonyos szférákban az idősebbek jobban tudnak alkalmazkodni
a fiatalsághoz, mint a köztes nemzedék. A már fentebb említett konfliktusban
még egy elem fellelhető: amikor az ifjú, 14 éves Christian bokrétát ajándékozott
73

a Meyer de la Grande nevű színésznőnek, apja, ifj. Johann Buddenbrook reakciója egészen összetörve „− Ez a mi fiunk, így indul…” erre felesége ekképp szólt:
„− Jó Isten, apád nevetett volna rajta, Jean” (Mann 1981: 73).

„A nemzedéki jelenség tehát a történelmi dinamika kialakulásának
egyik alapvető tényezője. Külön feladat az egyszerre ható erők
összjátékának a feltárása, aminek a tisztázása nélkül nem ragadhatjuk
meg maradandó érvénnyel a történelem alakulását.” (Mannheim
2000: 251−252) Ezért fontos a társadalmi és a történelmi kontextus
ismerete, a korszellem (Karl Mannheim enthelekheia fogalma, melyet
Arisztotelész nyomán használ).
Minél inkább felgyorsul a társadalmi-szellemi dinamika üteme, annál nagyobb az esélye, hogy egy-egy nemzedéki elhelyezkedés éppen az új nemzedéki
helyzet folytán a maga „enthelekheiájával” válaszol a változásokra. Előfordulhat, hogy egyes nemzedékek (pl. ifj. Johann Buddenbrook, Thomas Buddenbrook nemzedéke) nem jutnak el saját enthelekheiájuk, korszellemük kibontakozásához, és az előzőhöz csatlakoznak (id. Johann Buddenbrookhoz), amely e
megformálást már végrehajtotta. Az is előfordulhat azonban, hogy egy későbbi nemzedékhez kapcsolódnak, amelyik létre tud hozni egy újabb formát. A regényben például Morten az, aki szemben az öreg szüleivel, (akik egyszerű emberek, saját helyzetükbe beletörődve, mindenféle forradalmi ellentmondás nélkül élnek,) már más életcélt tűz ki maga elé, és forradalmi változásokra vágyik.
(a Königsbergi Hírlapot és a Rajnai Újságot, orvosi könyveket olvas.)
„Morten […] nézeteiben kissé hevülékenynek és merészen bírálónak mutatkozott. Mindenről kialakult és igazságos ítélete volt […] ezeket a nézeteket a
szülei előtt elhallgatta…” (Mann 1981: 120).

Vele együtt felhozható példának még a kor többi, fiatal lázadója is, akiknél a
sorsszerű jelenvalólét, világban-benne-lét mint történelmi sors határozódik
meg. Ez a történelmi sors pedig a harcban, közlésben, egy új korszellem mentén válik új nemzedékké:
„Igaz az öregebb zsákhordók és rakodómunkások sokkal józanabbak voltak,
semhogy szédíteni hagyták volna magukat; hanem egyik másik fiatalabb fickó viselkedése azt bizonyította, hogy a lázadás új szelleme alattomosan be
tudott férkőzni közéjük.” (Mann 1981: 157)
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Összegzés

A mannheimi fogalmak mentén haladva, és azokat a Buddenbrook családban
fellelhető nemzedéki jelenségekkel, konfliktusokkal párhuzamba állítva megállapíthatjuk, hogy a társadalomtörténet legfontosabb kategóriái között számolhatunk a nemzedékekkel, melyek a „tömeg és egyén közötti dinamikus formákat” (Ortega 2003: 8) alkotják a történelem során. Nem állíthatjuk azt, hogy
egyetlen regény elemzésével tökéletesen körbejártuk és kimerítettük a nemzedéki problematikát, az a körül felmerülő kérdéseket. A jelen dolgozat célja nem
is elsősorban ez volt. Csupán az, hogy egy regényen keresztül, egy társadalomtudós lencséjén át újraolvasva, megragadjuk a generációk problematikájának
legfontosabb jellemzőit.
A fejlődés biológiai törvényszerűségének társadalmi jelenségekre vonatkoztatott tételét alkalmazta Thomas Mann a 19. századi német polgárságra, s érvényességét egy konkrét család, a Buddenbrookok történetén keresztül igazolja.
A már sokat említett négy generáció pedig rendkívül szemléletesen alátámasztotta mindazon meglévő társadalmi problematikát, mely több generáció között, adott történelmi kontextusban kialakulhat. Thomas Mann e nagyregényében magát az embert nemcsak társadalmi összetartozásaiban akarta ábrázolni,
hanem tovább vizsgálta a természet, a miliő ezer, jelentéktelennek látszó elemét
is, melyek mégis hatalmas tömegükben törvényszerű kapcsolatokat látszottak
fölmutatni. „[E]gy polgári ház szétzülléséről írtam – jegyzete meg Mann – hírt
adtam a nagy széthullásról, egy korszak végéről, egy kulturális, társadalomtörténeti cezúráról” (vö. Ungvári 1984: 237).
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Fenyvesi Kristóf

A  nemzedékköziség
szinergiája K erényi K ároly
S ziget-kon c ep c iójában 1

A  Centrálban a periféria

Az 1935−39 között működő Sziget-műhelyt korának egyik leginvenciózusabban kísérletező, tudós és alkotó generációkat összekapcsoló, transzdiszciplináris (vö. Bircsák 2011) ókorkutatói közösségeként tarthatjuk számon. A Sziget
rövid, felvillanásszerű élettartama, valamint a Szigethez mint egyszersmind
közösségi-társadalmi fórumhoz fűzött széleskörű alapítói remények gyakran ellentmondásosnak tetsző burjánzása, túlságosan is könnyen elhelyezhetővé teszik a Szigetet a két világháború közötti magyarországi, közép-európai alapítások sorában. A Sziget ugyanis az Európa és a magyar társadalom
krízisjelenségeinek együttes megoldását sürgető javaslatoktól kezdve az egymástól látszólag távol eső kulturális jelenségek összekapcsolásával a közösségi,
sőt emberi-humanisztikus önmeghatározás igényéig, számos olyan célkitűzést
megfogalmazott, amely a két világháború közötti időszak egyéni és közösségi
munkaprogramjainak a sokaságát jellemezte. Azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a tudományos, művészi és személyes egzisztenciális erőforrásokat egyaránt maximálisan kiaknázni szándékozó szigeti tendenciák mindenekelőtt egy új ókortudományi modell kikísérletezésének a programját valósítják
meg, s ez a specifikus törekvés egyértelműen kiemeli a Szigetet a térség intellektuális válságmegoldó műhelyeinek köréből. A Sziget, e sajátos ókortudományi irányultság révén, ugyanis a klasszika-filológiai erudíció által megalapozott Bildung műveltségeszményének összeomlása utáni útkeresés (vö. Fenyvesi
2010) nyugati diskurzusának legprogresszívebb klasszika-filológiai, etnológiai
és filozófiai áramlataival került közvetlen érintkezésbe. Ebben a különös szerkezetű erőtérben pedig számos olyan eredményt hozott létre, melyek jelentőségét csak az inter- és a transzdiszciplinaritás, a művészet-, a tudomány- és a
1. Jelen dolgozat egy hosszabb tanulmány része, amelynek elkészítése során nyújtott
javaslataikért köszönettel tartozom Tverdota Györgynek és Gintli Tibornak (ELTE), valamint tanáraimnak, Tuomo Lahdelmának (Jyväskyläi Egyetem), Thomka Beátának és Orbán Jolánnak (Pécsi Tudományegyetem).
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kultúraköziség, a fenomenológiai, a kultúratudományi és a médiumelméleti
vizsgálatok modern megközelítésmódjaiban egyaránt otthonosan tájékozódó
tudományosság mérheti fel a maga sokoldalúságában.
A Sziget alapítóinak, az egymással közel egyidős Kerényi Károlynak és Hamvas Bélának, továbbá a műhely körül sűrűsödő diskurzus fő irányait befolyásoló Németh Lászlónak, Szerb Antalnak, Gulyás Pálnak, Prohászka Lajosnak, valamint a vállalkozást az utolsó Sziget-almanachban történő megjelenésével betetőző és egyben lezáró Franz Altheimnek a legtehetségesebb és a későbbiekben
többségében ugyancsak jelentős pályát befutó Kerényi-tanítványokkal kiegészülő konstellációja2 – egymástól radikálisan különböző szereplők, különféle tudósi, alkotói nemzedékek együttállásáról, sőt mozgalomszerű közös fellépéséről lévén szó –, egy a Sziget hátteréül szolgáló, rendkívül összetett tematikai,
valamint személy- és egyben generációközi hálózat működését feltételezte. Ezt
a hálózatot Kerényi Károly a Sziget kiadványsorozatának 1935-ös elindulását
megelőző évtizedben egyre tudatosabb munkával építette fel.
Kerényi egyben a szellemi-politikai függetlenség megőrzésével kialakítható érdekközösség diszkurzív feltételeit is szavatolva, nagyfokú érzékenységgel
teremtette meg a közös érdeklődés motiválhatóságának, és ezáltal egy a hazai
szellemi életben addig még ismeretlen, széles tartományú másik hang megszólaltatásának a lehetőségét. A Sziget ebből a perspektívából nézve csak napjainkban vált átfogóbb elemzés tárgyává (vö. J. Szabó 2011), azonban a Sziget-műhely
egyes résztvevői munkásságának ismeretében nyilvánvaló, hogy a Sziget olyan
tudósok, művészek és gondolkodók, egymástól felfogásban, értékrendben, érdeklődésben eltérő generációk képviselői között teremtett szoros kapcsolatot,
akik és amelyek egyébként nem álltak egymással témaközösségben, elhatárolt
diskurzusok beszélői voltak, gyakran nehezen áthidalható szakadékok, ellentétek húzódtak a szemléletükben.
Cs. Szabó László Kerényi Károllyal való megismerkedéséről szóló visszaemlékezése a korszak problémáinak alternatív megoldásai után kutató diskurzusés asztaltársaságok sajátos egymásba éréséről is érzékletes képet ad. Cs. Szabó beszámol arról, hogy még jelentős különbözőségek ellenére is miként jöhettek létre hosszabb-rövidebb életű szövetségek, miként alakulhatott ki valódi,
az ellentétek által is fűtött, versengő párbeszéd az utókor számára már csak nehezen összeegyeztethető célokat valló értelmiségi körök, különböző nemzedé2. A Sziget I-III. szerzői: Sziget I., 1935 – Kerényi Károly (3 cikkel), Németh László,
Dobrovits Aladár, Gallus Sándor, Hamvas Béla (2 cikkel); Sziget II., 1936 – Kerényi Károly
(3 cikkel), Németh László (2 költeménnyel), Szerb Antal, Hamvas Béla (3 cikkel), Kövendi
Dénes; Sziget III., 1939 – Kerényi Károly (2 cikkel), Németh László, Kövendi Dénes, Gulyás
Pál, Brelich Angelo, Prohászka Lajos, Franz Altheim.
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kek között: „A Centrál Kávéház pincéjében ismerkedtem meg Károllyal, népesebb találkozókra használt alagsori termében. Ennek a kávéháznak a jelentősége vetekedett az 1930-as években azzal a Pilvaxéval, ahol a márciusi ifjak Petőfi
két oldalán körülülték a »közvélemény asztalát«. Minél sötétebb idők ereszkedtek Magyarországra, annál vonzóbb betérővé vált, szinte napi szükségletté. […]
Együtt volt ott a magyar irodalom sokféle árnyalata, konzervatív és »nyugatos«, népi és urbánus […] s a nyelvi tanszékek legrokonszenvesebb professzorai, a szegedi, pécsi, debreceni egyetemről is, ha felrándultak Pestre. […] Kettős szorításban alakult ki az a láthatatlan, laza szövetség, amit szellemi honvédelemnek nevezett el a fiatal Szabó Zoltán. S ebben a szellemi honvédelemben
összetartottak egymást nem kedvelő, sőt egyenesen taszító emberek is. […] [Kerényi] Károly nem tudósok, ókorbúvárok, hanem írók és költők közt számított
a humanista ellenállás megsegítésére. […] [A] szellemi honvédelem és ellenállás
forrásait is kellő helyükön: ebben a pincében s kávéházi asztaloknál élte át, igazoló bátorítást szerezve ahhoz, hogy megindítsa Sziget című folyóiratát.” (Cs.
Szabó 1977: 98–101.)
Az olykor ellentétes tendenciájú, heterogén elemek Kerényi Szigetében való összeépüléséből egy a korallzátonyokhoz hasonló, sérülékeny struktúra jött
létre. Az 1935 és 1939 között megjelentetett Sziget-évkönyvek (1935, 1936, 1939)
anyaga (vö. Sziget 2000) a szellemi klíma változásainak többszörösen kitéve,
rendkívül lassú, organikus érési folyamat során, Kerényi szavaival élve „együtt
növekedve”3 bontakozott ki. A Sziget mint műhely és közösség létalapját jelentő, Kerényi által tudatosan táplált organicitás-eszményt a szerkezet egyes elemei közötti belső feszültségek egyfajta érzékeny, azonban mindig a Kerényi által vizionált, megújuló ókortudomány irányába való kiegyensúlyozása alapozta meg. A Sziget-műhely sajátos elgondolásokon alapuló, összetett ókorkutatói
profilja, kizárólag Kerényi folyamatos jelenlétére, személyes hatására épülő közösségszervezői munkája révén volt fenntartható. Ennek következtében a Sziget
összeforrt Kerényi nevével, s a transzdiszciplináris, nemzedékek között is hidakat verő kísérlet számos aspektusa miatt Kerényi életművének meghatározó állomásaként kell értékelnünk azt.

3. A Szigetnek ezt a meghatározó vonását emeli ki Kerényi akkor, amikor a Sziget-vállalkozás lezárulását követően, egy pillanatra felsejlik a folytatás gondolata. Lásd Kerényi
Károly 1942. február 3-án Gulyás Pálhoz írott levelét: „A Sziget-kötetnek együttesen kell
nőnie.” (Idézi Darabos 2002, II. köt.: 240.)
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A S ziget mint k ö z ö sségi hálózat

Kerényi néhány év középiskolai tanárság után, 1926-ban lett a budapesti egyetem magántanára. Ugyanebben az évben az Egyetemes Philológiai Közlöny
egyik szerkesztőjévé is kinevezték. Ekkor indította el az egyetemen a görög
mitológiáról szóló és számára hamarosan komoly hírnevet szerző, úgynevezett pénteki előadásokat, amelyek invenciózus, élményszerű és az időszak meghatározó filozófiai, poétikai vonatkozásai felé asszociatív kapcsolatokat nyitó
hangoltságuknál fogva és Kerényi határozott szándékainak megfelelően rövidesen az egyetem körein jóval túlmutató kulturális programokká terebélyesedtek. Kerényinek az egyetem körein túllépni szándékozó kulturális terveinek a
bizonyítékai után kutatva elegendő, ha a pénteki előadások időpontválasztására gondolunk: a péntek este hattól nyolc óráig terjedő időszak ma sem és akkor sem jellemzően az egyetemi diákokkal folytatott, hagyományos értelemben vett eredményes tanulmányi munka, sokkal inkább az úgynevezett közösségi, szabadidős tevékenységek ideje volt.4
Kerényi diszciplínaközi, a korabeli klasszika-filológia megszokott keretein túlmutató magyarázatai, például a modern lélektan és filozófia mitológiára vonatkoztatható eredményeinek, valamint a mítosz poétikája és narratológiája iránti érdeklődésének köszönhetően, a pénteki előadások rendszeres látogatói között számos kivételes tehetségű irodalmárt találunk. A művészeket és
független gondolkodókat minden bizonnyal vonzotta az is, hogy egy alternatív Európa-diskurzus ókortudományi felvázolásán és jelenkorra vonatkoztatott
kulturális konzekvenciáinak a levonásán keresztül Kerényi a mítoszelmélet radikális megújítását a mítosz társadalmi-kulturális jelentőségének a feleleveníthetőségében és neohumanisztikus aktualizálhatóságában is látta.5
Kerényi a pénteki előadások kapcsán tapasztalt visszajelzésekből és a belőlük kibontakozó informális diszkussziókból is komoly erőt merített: a Sziget elindításáig terjedő időszakban ugrásszerűen megnőtt a publikációinak a száma.
A tudományos és a művészeti, sőt művészi diskurzusok közötti egyre tudatosabb hídépítő tevékenység során Kerényi számtalan formában vált képessé annak a demonstrációjára, hogy miként lehetséges szűkebb szaktudománya, vala4. Vö. „Kerényi Magda: »Maga az, hogy péntek este 6-8-ig tartotta az előadásait, már
az sem tetszett senkinek, még a pedellusnak sem, mert mihamarabb be akarta csukni az
egyetemet. […] Na, hát az egy olyan előadás volt, ahogy mondták Pesten: bundás. A városból
jártak bundás hölgyek. Az egy tele termes előadás volt. Az úgynevezett pénteki órák. Péntek
este 6-tól 8-ig voltak a Kerényi-órák, közben volt egy tíz perces szünet. Tele volt a 13. terem a
harmadik emeleten.«” (Idézi Ramshorn-Bircsák 2009)
5. A korabeli hazai újhumanizmus kontextusának rokontendenciáit is bemutatja:
Tverdota 2011.
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mint a tágabb társadalmi-intellektuális közeg meghatározó kérdéseinek ihletett
és másokat is megoldási javaslatokra indító összekapcsolása. Miközben Kerényi az egyetemi tevékenység határait feszegette, a Trianon utáni revíziós művelődéspolitika a szellemi identitáskeresés kérdéseit az ókortudomány céljait illetően is meglehetős vehemenciával fogalmazta újra. Kerényi egyetemi tanári pályafutása és egyben nevezetes előadásai indulásának évében, 1926-ban jelent
meg a Budapesti Szemlében a Kerényivel csaknem egyidős és szintén rendkívül
tehetséges ókortudós, Alföldi András tollából a hivatalos tudománypolitikai
program deklaratív megfogalmazása (Alföldi 1926), amely a római Pannónia
tanulmányozását az ókori Mediterráneum és a Közel-Kelet önálló kutatásával
történő szembeállításából kiindulva arra szólította fel az ókortudomány hazai
művelőit, hogy a Mediterráneum és a Közel-Kelet helyett, az úgynevezett „magyarcélú” kutatásokra, „honkutatásra” koncentráljanak, mert az „sokkal előbbre való”. (Alföldi cikkének szerepéről, lásd például: Török 2008, 2009.) Azonban fontos megjegyezni, hogy ezt a programot végül sem maga Alföldi, sem pedig tanítványai nem követték.
Kerényi éleslátására utal, hogy a pénteki előadásokra mint kulturális-intellektuális bázisra alapozott tematikus-generációközi hálózatépítő tevékenységének második körét, a nietzscheánus George-kör görögséget illető álláspontjára
több tekintetben is támaszkodó, s arra névválasztásában is utaló Stemma-kört
Alföldivel együtt hozta létre a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1930-ban, és kezdetben együtt is vezették azt. A Stemma célja
eleinte antik szerzők műveinek közös olvasása volt, amit később a Stemma-tagok új, publikációra váró tanulmányainak felolvasása és megvitatása, illetve hiánypótló kiadványokat eredményező fordítói munka egészített ki.
Kerényi és Alföldi kollaborációja, valamint a klasszika-filológiai tevékenységből kibontakoztatható és abba vissza is ágyazható modern egzisztencialista
filozófiai-kulturális tájékozódás jelentőségét és a kortárs kulturális jelenségek
vizsgálatában egyaránt érvényesíthető pragmatikus vonásokat hangsúlyozó,
egyre szaporodó és egyre explicitebb formát öltő Kerényi-féle megnyilvánulások arra mutatnak, hogy Kerényi a Trianon utáni magyar társadalom intellektuális krízisjelenségeit, illetve a hazai és európai klasszika-filológia válságát
ugyanazon folyamatnak a különböző aspektusaiként ismerte fel. Oly módon
tette ezt, hogy mindeközben a tudomány illetékességi körétől való eltávolodás
veszélyeire is figyelmeztetett (Kerényi 1984a: 50). Részben az ókortudomány
sokoldalú diszkurzív potenciálját kifejteni képes, többregiszterű Kerényi-féle
megközelítés a magyarázata annak, hogy a (1) pénteki előadások hallgatóságának, (2) a Stemma eleinte Kerényi lakásán, máskor a pilisi hegyekben találkozó közösségének, valamint az intellektuális közösségépítés legalább ilyen fontos
színtereinek, a Kerényi körül csoportosuló (3) tanár és diák kiránduló körök81

nek6 a tagjait, a köztük lévő éles, adott esetben összeegyeztethetetlen felfogásbeli különbségek ellenére is sikerült Kerényinek összekapcsolnia.
Közösségalapítói tevékenységének hitelességét is növelve Kerényi nem csak
saját diskurzus-társaságában, hanem a szakmai nyilvánosság központi fórumain is hangot adott egyedi álláspontjának. 1930. január 15-én a Budapesti
Philológiai Társaság 55. közgyűlésén elhangzott Klasszika-filológiánk és a nemzeti tudományok című beszédében (Kerényi 1984a) egyfelől maga is megerősítette a nemzeti szempont fontosságát az ókortudományi kutatásokban – különösen a kutatói preferenciák és a tudománypolitikai prioritások tekintetében –,
azzal azonban nem értett egyet, hogy akár a tanulmányozható anyag köre, akár
az antik anyaggal való közvetlen érintkezés lehetőségei átmeneti politikai, ideológiai érdekeknek megfelelően leszűkíthetőek volnának.

A S ziget mint kísérlet

Kerényi Károly a Sziget létrehozását ihlető dalmáciai utazásra Korčula szigetére még Dionüszosz és szimbólumai Nietzsche és Walter F. Otto által bemutatott
pszichológiai realitásának a felfejtése és filozófiai kidolgozása közepette indult
el (Kerényi 1996: XXVI.). Azonban olyan sarkalatos eredmények birtokában
volt már ekkor, mint az 1933-as Halhatatlanság és Apollón-vallás című tanulmányban Apollón és egyben a platonizmus sötétség-aspektusának a koncepciója7 (Fenyvesi 2011). Útitársa az ekkoriban Kerényi szűkebb baráti társaságához tartozó Hamvas Béla volt, aki a pénteki előadásokat és a Stemma-kör üléseit is látogatta. Hamvas talán Kerényi eredményes közösségszervezői gyakorlatát
látva, vagy a Kerényi körül összpontosuló szellemi erőköröket egy georgeiánus
tendenciákat követő, kifejezetten kulturális célokat megfogalmazó mozgalom
irányába akarván orientálni, az inspiráló dalmáciai környezetben beavatta Kerényit egy „szakrális közösség” alapításának tervébe. E közösség fő célkitűzése – a Hamvas terveivel kapcsolatban megismerhető dokumentumok tanúsága szerint8 –, nem lett volna csekélyebb, mint hogy megoldást találjon az euró6. Vö. Dömötör 1987: 55, illetve a kiránduló körök jelentőségét Kerényi Magda is kiemeli: „Az uramnak ugyanis két kirándulós társasága volt: egyrészt az öregek, az ő korosztálya, már tanárok; másrészt pedig mi, a tanítványai.” (Idézi Ramshorn-Bircsák 2009)
7. A Bildung tradíciójának gyakran önértelmező szerepben is felbukkanó, a „szellem”
napvilágát csalhatatlanságával is jelképező Phoibosz Apollónja helyett, nevezetes Apollón-tanulmányában: Kerényi 1984b.
8. Hamvas közösségalapító terveit nehéz rekonstruálni, ugyanis Hamvas Álarc és koszorú című írása, amelyben mindazokat a motívumokat összefoglalta, amelyek őt „alapításra” késztették, a Hamvas-örökséget kezelő és egyben kutató Dúl Antal és Darabos
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pai kultúrának az „európai ember kihalásával” fenyegető válságára (Hamvas
1995: 66). Kerényi, mind az újabb alapítás szükségességében, mind pedig annak a George-kört, a Kreist példaként állító momentumaiban egyetértett Hamvassal. Azonban a Válaszban publikált, az első Sziget-szám megjelenését övező nyílt levelek (Kerényi előbb Némethtel, majd Kardos Lászlóval vált a Sziget
céljait bemutató és értelmező leveleket, vö. Levélváltás 1935; Kardos 1935; Kerényi 1935) immár számos olyan motívumot is tükröznek, amelyek Hamvas koncepciójának rekonstruálható részétől eltávolodva (a szakrális jelleget erőteljesen
letompítva, a hamvasi apokaliptikus hanghordozást finomítva, az ókortudományi irányultságot pedig erőteljesen hangsúlyozva), Németh László nemzeti reformprogramjainak (Lackó 1996; Monostori 2004), valamint Kerényi saját,
újhumanista tudományeszményének közelében egy európai kulturális missziót
is betöltő, de magyar gyökerű és elsősorban transzdiszciplináris ókortudományi meghatározottságú, intergenerációs művészeti-tudományos közösségi platform irányában pozicionálják a születőfélben lévő orgánumot.
Németh Lászlónak azonban, aki Hamvastól eltérően mind a három Sziget-számban publikált, fokozatosan szintén rá kellett döbbennie, hogy a saját
társadalmi programjaiból a Szigetbe látszólag sikeresen átültetett célkitűzések
Kerényi és tanítványai számára korántsem a végcélt, csupán egyetlen, noha lényeges eszközt képviseltek a Kerényi irányítása alatt következetesen kifejtett
transzdiszciplináris tevékenységben. Kerényi a közösségi alkotóerő felcsigázását
nem mindenekelőtt társadalmi célnak tekintette, mint Németh, a Szigetet pedig
nem kivonulás helyének, mint Hamvas, hanem sokkal inkább az ókortudomány
egy új terrénumra való bevonulásának, jelesül betörésnek (Sziget 2000: 7.).
Erre utal egyrészt, hogy Kerényi a Stemma-körben megkezdett, a klasszikus auktorokra irányuló, hiánypótló fordításokat eredményező és főként a tanítványokra alapozott munkálatokat a Szigettel párhuzamosan futtatta fel.

Az utolsó Sziget-kötethez írt záró sorok tanúsága szerint a
Sziget és a hiánypótló szövegkiadásokat közreadó sorozatok egymás kiegé-

szítőiként szolgáltak, mintegy különböző aspektusokból világítva meg az új,
transzdiszciplináris koncepció sokoldalú eredményességét.9 Másrészt Kerényi
Pál egymástól független állítása szerint fennmaradt ugyan, és mindkettejük birtokában
megtalálható (Darabos Pálnál feltehetőleg gépiratban), azonban annak teljes terjedelmében való közreadásától különböző indokokra hivatkozva mindketten tartózkodnak. Holott
Darabos Pál Hamvas-monográfiájában az írás részletes tartalmi összefoglalóját adja (Darabos 2002, II. köt.: 204–210.), s az írás Dionüszosz című része, „Egy nagyobb tanulmány első
fejezete.” megjegyzéssel pedig már 1995-ben napvilágot látott: Hamvas 1995.
9. Vö.: „Szelleme és tárgya szerint e tanulmánykötet párja a Kétnyelvű klasszikusok
ezzel egy időben megjelent szövegkötete: Homérosi himnuszok Herméshez és Dionysoshoz.”
Sziget 2000, 264.
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stratégiájának irányát jelzi az is, hogy a Sziget különleges erőterében keletkezett legradikálisabb írásai a Szigeten kívül, német nyelven is napvilágot láttak.
A Sziget-kiadvány mögött álló szervezett műhelyt és közösségi aktivitást helyezi éles fénybe Dömötör Tekla visszaemlékezése is: „A Sziget-kör tagjai az említett periodikán kívül megjelentették a Magyar Éjszakák és a Kétnyelvű Klasszikusok sorozatokat, valamint – szinte egy évtizeden át, Kerényi 1943-as kiküldetéséig – háromszor találkoztak a héten: Kerényi Károly péntek esti egyetemi
előadásain, a vasárnapi kirándulásokon, ahol antik auktorok műveit olvasták és
fordították, és a voltaképpeni Stemma-üléseken, ahol egymás fordításait és tanulmányait vitatták meg.” (Dömötör 1987: 55)
Mit gondolhatunk a Szigetről Kerényi hosszú távú céljai, nemzetközi pályája egészének alakulása felől nézve? Milyen hatással volt a Sziget Kerényi és tanítványai munkakapcsolatára? Melyek voltak a Szigetben demonstratív módon
prezentált újszerű ókortudományi transzdiszciplináris modell főbb nemzetközi orientációs pontjai, meghatározó elemei? Milyen irányokban, mely tematikák szerint folytak a Kerényi és tanítványi köre szempontjából legfontosabbnak
számító szigeti kísérletek? Fontos kérdések ezek, hiszen mindazok a Sziget-vállalkozás történetét meghatározó belső, koncepcionális fordulatok ugyanis,
melyek a Sziget mint kudarcba fulladt kísérlet narratívájához járulnak hozzá
Hamvas vagy Németh monográfusai, illetve a Gulyás Pál szerepét bemutató értelmezők számára, Kerényi Károly későbbi nemzetközi együttműködéseinek
és pályafutásának szempontjából megvizsgálva éppen ellenkezőleg: lényeges
eredményeket hozó, elméletformáló tényezőknek bizonyulnak, amelyek nagyban hozzájárulhattak Kerényi egyéni elméleti pozíciójának és kutatói szerepfelfogásának diszkurzív megalapozásához, ezáltal is előkészítve Kerényi nagyívű
nemzetközi karrierjét. Azt ugyanis, hogy Kerényi áttörési kísérlete nem csak
személyes értelemben, 1937-es német nyelvű Apollon-kötetével, hanem a Sziget mögött álló közösségi hálózat nemzetközi csatlakoztatása szempontjából is
sikerült, tehát a Sziget közössége által megteremtett nemzeti nívó és az ókorkutatás európai élvonala egy adott pillanatban összeért, Franz Altheim szigeti felbukkanása is egyértelműen demonstrálta. Altheim, a korabeli ókorkutatás egyik legmeghatározóbb személyisége, Töredék Plótínosról címmel friss, katonacsászárokról szóló munkájának egy részletét adta közre az 1939-es, utolsó
Sziget-almanach zárócikkeként. (Sziget 2000: 261-262.)
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A „ szigeti tudományok ” szinergiája :
az „ antikvitás érzéki hagyománya” és a S ziget
mint „ nyitott m ű ”

A Szigetben mint széles közösségi bázissal is megalapozott műhelyben a klas�szika-filológia korábbi monolit ideájának megfelelő kutatási metodikák helyett
a szinergia több tekintetben is érvényesült. Transz-, valamint intergenerációs10 és egyben transzdiszciplináris szinergia kialakítására való törekvést láthatunk abban, ahogy Kerényi a pénteki előadások, a Stemma, valamint a kiránduló körök és a kortárs európai ókortudomány legkiemelkedőbb személyiségeit, tanítványokat és mestereket, független alkotókat, gondolkodókat és
a kor legkiválóbb szakembereit a Sziget eleven atmoszférájában kapcsolta ös�sze. Ennek a lépésnek egyenes következménye a tudományos, művészeti és politikai-ideológiai programok esetenként szakításhoz vezető, de a transzdiszciplináris ókortudomány kereteinek a kijelölésére nézve rend szerint termékeny
konfliktusokat és meglepő szövetségeket egyaránt eredményező szinergiája volt. Továbbá a tudományos és a művészeti tevékenység szinergiája, a három Sziget-kötet tudományos és művészeti műfajok széles palettáját felvonultató jellegétől, a Szigetben megjelent tudományos írásművek gyakran művészi
színvonalú írásmódján át, az egyes írások tudományos és művészeti tárgyválasztásának tudatos egybejátszásáig. A magyar (és a párhuzamos publikációknak köszönhetően a német nyelvű) esszéirodalom különös határterületeken tájékozódó, gyakran irodalmi nívójú értekezésekkel, esszékkel gazdagodott. De
a szinergia megnyilvánulásaként értékelhetjük azt is, hogy ugyan a Sziget-kötetek tartalmi súlypontját az ókortudományi tárgyú vagy az ókortudományi
kutatásokat valamilyen módon kiegészítő szövegek adják, további kultúrtörténeti korszakok jelenségeivel foglalkozó írásokat is bőven találunk a Szigetben.
A Sziget mint műhely az antikvitás érzéki hagyományának megragadására képesnek bizonyuló és egyben az antikvitás által megragadott művészeti-tudományos köröket, különböző generációk tagjait összekapcsoló transzdiszciplináris-egzisztenciális szinergia alternatíváját kínálja fel a harmincas évek első
felében fellángoló, más-más tétekkel bíró, de összefüggő tendenciákat is tartalmazó nemzetközi és magyar filológusvita megoldásaként.
A Szigetnek sem a saját korában, sem pedig azt követően nem zajlott le a Ke10. Az „intergenerációs”, azaz nemzedékközi megközelítés legkevesebb négy évtizede a
haladó nyugati tanuláselméletek egyik meghatározó kutatási területe (vö. Broomall 1992).
A Sziget mögött álló közösségi hálózat szerkezetének tanuláselméleti szempontú bemutatására jelen dolgozat terjedelmi korlátai nem adnak lehetőséget, azonban egy ilyen irányú
vizsgálat az irodalom- és kultúratudományi célú nemzedékkutatás számára is lényeges tanulságokkal szolgálhat.
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rényi és közössége ambiciózus célkitűzéseinek megfelelő (Sziget 2000: 7−11.),
széleskörű befogadása. Mind a mai napig számos megválaszolatlan kérdést magában rejtő, felfedezendő alakulatként áll a 20. századi magyar művelődés történetében. Az elmúlt évtizedek humántudományi fordulataira visszatekintve
azonban egy európai összehasonlításban is kiemelkedő jelentőségű műhelykísérletként, a heterotópia diskurzusának egy jelentős helyeként ismerhetjük fel a
Szigetet. Olyan neves kezdeményezések társaként, mint például a „Doctrines –
Archéologie – Beaux-Arts – Ethnographie” tárgymegjelöléssel megjelent Documents című folyóirat, amely 1929−30 között Georges Bataille szerkesztésében,
mintegy tizenöt számot élt meg. Vagy a Szigettel csaknem egy időben kibontakozó, André Breton és Picasso körei által működtetett szürrealista Minotaure
(1933−39), illetve az ugyancsak George Bataille által létrehívott ezoterikus-ironikus Acéphale (1936−39), amelyek ugyancsak a heterotópia diskurzusának
megteremtésén munkálkodtak.
Első közelítésben mindezen periodikák a Szigettől rendkívül különböző
kezdeményezéseknek minősülnek, azonban több párhuzamos tendenciát is felfedezhetünk a kibontakozásukat meghatározó motívumokban. A kiadványok
tartalmi érintkezései közül csak egyetlen, jóllehet meghatározó és komplex
momentum a nietzschei görögségképből, annak a kortárs kultúrára vonatkoztatott radikális konzekvenciáiból és excentrikus gesztusokból táplálkozó filozófiai kontextus-közösség és a mítosz modern poétikájának progresszív gyakorlataihoz való teoretikus-művészi hozzájárulás. Eltérő formában és hangsúlyokkal ugyan, de mindegyik kiadvány-sorozatra jellemzőek voltak a kulturális
mozgalomszerű megnyilvánulások, illetve, hogy egy-egy rendkívül heterogén
összetételű intergenerációs közösségnek az alternatív fórumaiként működtek. A fentiekben felsorolt és a hozzájuk hasonló korabeli platformok a korszak
diszciplináris és ideológiai rendjéhez képest megállapítható „kívülségüknek”,
heterotóp pozíciójuknak köszönhetően bizonyultak olyannyira inspirálónak,
s ugyanakkor kiszolgáltatottnak, hogy voltaképpen kreatív instabilitásuk pulzálásában bukkantak fel, majd pedig tűntek el a második világháború kitörésekor.
Kerényi életművének főként német és olasz nyelven írt részéből mind a mai
napig elenyészően kevés magyar fordítás készült, azonban a kutatásait megalapozó elméletnek, az „antikvitás érzéki hagyományának” a kidolgozása, valamint a koncepcióra alapozott első kísérletek magyar nyelvű munkáiban és a Sziget-műhely kollaboratív szövegfolyamában is nyomon követhetők. Utóbbi nagy
része viszont – főként a Sziget-kiadványok nem Kerényi által jegyzett munkái, amelyek pedig szintén lényegi jelentőséggel bírnak a Sziget-műhely ókortudományi kísérletének szempontjából – a nemzetközi diskurzusban nincs jelen. Azonban Kerényi magyarországi és nemzetközi tevékenysége egymást fel86

tételezi, így munkássága alapos megismerésének elengedhetetlen követelménye
azoknak a generációközi műhelyeknek a feltérképezése is, amelyekben Kerényi időről időre kibontakozott. Hiszen Kerényi tudósi, alkotói létformájának
a Sziget után is mindvégig meghatározó eleme maradt a műhelymunka, a diskurzusépítés és a kollaboráció, a nagy formátumú személyes munkatársaktól
kezdve, az olyan jelentős, nemzedékeket összekapcsoló gondolkodói-alkotói
közösségek munkájába történő aktív bekapcsolódásig, mint például a Jung révén megismert Eranos-kör vagy a pályájának utolsó szakaszában meghatározó
jelentőségű Castelli-konferenciák.
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A  tegnap árnyékában .
A z „ esszéíró nemzedék ” és
konte x tusa : a korszak európai
és magyar nemzedéki retorikája
„Esszéíró nemzedék tehát volt. Pontosabban, volt egy nagy nemzedék, melynek tagjai egy ’műfaj fölötti műfajt’ választottak maguknak ahhoz, hogy a válságokkal teli negyedszázad sorskérdéseire
válaszoljanak. Tudományos emlékezetükről megfeledkezni tehát
feladatvállalásuk erkölcsi és művészi rangja miatt aligha lehet.”
(Mikó Krisztina: Halász Gábor)

N emzedéki narratívák E urópában
a két világháború árnyékában

Néhány szó a nemzedéki kérdés kultúrtörténeti hátteréről
„A nemzedék, ez a tömeg és az egyén közötti dinamikus forma a történelem
legfontosabb fogalma, hogy úgy mondjam, sarokvasa, ami körül a történelem
forog.” – írta José Ortega y Gasset Korunk feladata (1923) című művében (Ortega y Gasset 2003: 8).
Ha a spanyol filozófus megfogalmazását tán némiképpen túlzónak is érezzük, az azonban vitathatatlan, hogy a nyugati kultúrtörténet elmúlt évszázadai során sokan, sokféleképpen hivatkoztak a nemzedékek fogalmára. A kérdés jelen volt már az alteriánus kultúrákban is. A görög mitológiában a hésziodoszi „istenek harca” különböző nemzedékek tagjainak konfliktusaként merült
fel, míg a zsidó-keresztény vallási hagyományban a nemzedékek egymást váltó genealogikus sora az időbeliség tapasztalatának legfőbb hordozóját jelentette. A modernitás korában a folytonossággal szemben sokkal inkább a társadalmi tudat megszakítottságának kifejezői a nemzedéki alapon szerveződő
politikai, irodalmi, művészeti diskurzusok. A nemzedéki narratívák kialakulásának hátterét az apák és fiúk nemzedékenként megújuló antagonizmusa jelenti, mely koronként más-más értékrendbeli, világnézeti tartalmakkal telítődik,
és jellemzően a fiak nemzedékének generációs alapú lázadásaként tör a felszínre. A nemzedéki lázadás mítoszának alapját minden korban az ifjúság állapotának erényessége: a történelem terhétől való mentessége és a hatalmi pozíciókon
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való kívülállása jelenti. A múlttal való szakítás ilyen nemzedéki alapú narratíváit hozta létre többek között a német felvilágosodás racionalizmussal szemben
kritikus „Sturm und Drang” mozgalma vagy a 19. századi historizmus világképét tagadó századvégi szecesszió (Hatos 2010: 32−34).
„… minden nemzedéknek megvan az oka arra, hogy újraírja a történelmét”
– amint a történetfilozófus Louis O. Mink fogalmaz (Mink 1987: 89).1 A történelmet mindig a túlélő, apáik felett ítélkező győztesek írják, a maguk fogalmait, cél-képzeteit alkalmazva a tőlük időben elválasztott identitások és a hozzájuk kapcsolódó jelenségek, fogalmak, intézmények értelmezése során. Ennek
köszönhetően a történelemben rejlő értelem nemzedékenként megújul, s a múlt
folyamatos változásban van, állandó revízió tárgyát képezi. Az egyes korszakok
értelmező közösségeihez kapcsolódó nézőpontok változásának elméleti kérdése azonban, ahogy Mink is utal rá, csak a 20. század során került az érdeklődés
középpontjába (Mink 1987: 104). Mindebben pedig az új század nemzedékenként változó történelmi élményei is jelentős szerepet játszhattak.
A nemzedékiség modern elméletei: Ortega y Gasset, Mannheim
A nemzedéki megszakítottság és újrakezdés tapasztalatai a 20. század során a
korábbiaknál is koncentráltabb formában jelentkeztek, mivel az első világháború, illetve az azt követő idők gyors egymásutánban bekövetkezett történelmi kataklizmái a különböző korcsoportok tagjainak tapasztalati elkülönböződését eredményezték.
Az 1920-as, ’30-as években egyszerre voltak jelen azon nemzedékek tagjai, akik már túl idősek voltak a hadkötelezettségre; azok, akik aktív részeseivé váltak a harci cselekményeknek; illetve azok, akiknek már csak gyermekkori élményei kapcsolódtak a háborús évekhez (Hatos 2010: 37−38). E körülmények jelentős szerepet játszhattak abban, hogy a nemzedékiség problémája
a húszas évektől a filozófiai és társadalomtudományos érdeklődés homlokterébe került: „a nemzedék mint szociológiailag meghatározott évfolyamfüggő élmények egységének tudományos megalapozása az első világháború utótörténetéből magyarázható” – írja Sigrid Weigel (Weigel 2002: 171).2 A nemzedékiség
kutatása e feltételek között immár jócskán túlmutatott a 19. századi pozitivisták biológiai megközelítésein, s egészen a társadalom és a kultúra mibenlétének, alapfogalmainak újragondolásáig vezette a kortársakat. A következőkben
1. A tanulmány magyar fordítása Történelmet írni és újraírni címmel kötetünkben
olvasható.
2. A szerző fordítása
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a két világháború közötti időszak két jellemző, meghatározó hatású nemzedékelméletének rövid ismertetésére szorítkozom.
José Ortega y Gasset korábban már idézett művében az egyes nemzedékeket
olyan társadalmi formációkként határozta meg, melyek közös arculattal, jellemző sajátosságokkal rendelkeznek, ezáltal önálló társadalmi formákat, eszméket, intézményeket, tudományos rendszereket alkotnak, sajátos nézőpontot képviselnek a történelemben. E közös történelmi-társadalmi téren belül az
egyének különböző jellemvonásokkal és gyakran egymásnak ellentmondó ideológiákkal rendelkezhetnek, mégis azonos kor gyermekei. „Egy XIX. századi
reakciós és egy forradalmár között sokkal nagyobb a hasonlóság, mint bármelyikük és miközöttünk” – írja a spanyol filozófus (Ortega y Gasset 2003: 9), mivel „[o]lyan mértékben tartozunk egy korszakhoz, amilyen mértékben képesek
vagyunk elfogadni annak dilemmáját, s az általa ásott árok egyik oldalán hajlandók vagyunk harcolni” (Ortega y Gasset 2003: 26). E korszakos dilemmák
megválaszolása jelenti Ortega szerint egy-egy nemzedék feladatát, mely kétféle módon teljesíthető: a „felhalmozó korszakok” képviselői a korábbi nemzedékek által megalkotott politikai, tudományos, művészi eszmékhez, intézményekhez kapcsolódnak, míg a „romboló és vitázó korszakok” gyermekei a készen kapott társadalmi formákkal szemben fogalmazzák meg értékrendjüket.
A spanyol filozófus megállapítása szerint e nemzedéktipológia alkalmas lehet
a történelem nagy mozgásainak ábrázolására, melynek során az emberiség élete „öreges” és „fiatalos” korszakok váltakozásaként jellemezhető. A küldetésüket be nem teljesítő, saját identitásuk kibontakoztatását elmulasztó nemzedékek azonban hűtlenné válnak önmagukhoz, férfikorukhoz a történelem frusztrált, identitás-válsággal küzdő korszakai kapcsolódnak (Ortega y Gasset 2003:
10−12).
Míg Ortega y Gasset történetbölcseleti úton jutott el a nemzedékek tipológiájához, addig a terület másik jelentős teoretikusa, Mannheim Károly a formális szociológia szempontjából vizsgálta a generációs társadalmi csoportok jelenséget. A Magyarországról származó szociológus németországi emigrációja
idején született, A nemzedékek problémája (1928) című tanulmányának gondolatmenete számos párhuzamosságot mutat Ortega érvelésével, ugyanakkor társadalomtudományos szempontból pontosítja, árnyalja a spanyol filozófus által meghatározott fogalmakat. Elsősorban a nemzedék mint társadalmi alakzat kialakulásának feltételeit elemzi, melynek során három, egymást kiegészítő
fogalmat határoz meg. A nemzedéki elhelyezkedés az osztályhelyzethez hasonlóan az érintetteket „a társadalmi-történelmi élettérben elfoglalt sajátos helyzetük következtében a lehetséges történés egy bizonyos játékterére korlátozz[a], és
ezzel az átélésnek és a gondolkodásnak, a történelmi folyamatba való beavatkozásnak egy sajátos fajtáját sugallj[a]” (Mannheim 2000: 218). Vagyis a nemze91

déki helyzet az egyéniség lehetséges megnyilvánulásait: érzéseit, cselekvéseit,
eszméit csak egy bizonyos időbeli és társadalmi közegben engedi kibontakozni, a potenciális lehetőségek nagy részét pedig kizárja. A kronológiai egyidejűség azonban Mannheim szerint még nem indokolja, legfeljebb csak valószínűsíti a társadalmi összetartozást. „Csak a közös történelmi-társadalmi élettér ad
arra lehetőséget, hogy a születésnek megfelelő elhelyezkedés a kronológiai időben szociológiailag is releváns elhelyezkedéssé váljék” – írja, elhatárolva magát a nemzedékfogalom biológiai megközelítéseitől (Mannheim 2000: 225). Az
egyes nemzedékek tagjai között szocializációs alapon létrejövő összetartozást,
sorsközösséget a szerző nemzedéki összefüggésnek nevezi. Az egyes nemzedéki
összefüggéseken belül pedig a szociológus szerint „az élményeket más-más módon feldolgozó csoportok” (Mannheim 2000: 232) különböző nemzedéki egységeket – vagyis egymástól eltérő, gyakran egymással élesen szembenálló érdekeket és értékeket valló kulturális-ideológiai csoportokat – hoznak létre. „Mannheim nemzedékfogalmának három alakulata pontosan a vitális, társadalmi és
szellemi általa bevezetett három rétegének felel meg” – jegyzi meg Sigrid Weigel (Weigel 2002: 170).3
Az Ortega által „öreges” és „fiatalos” korszakok váltakozásaként leírt s a
„metahistória” neologizmusával jelölt társadalomtörténeti mozgás (Ortega y
Gasset 2003: 11) hátterének szociológiai jellemzésére Mannheim a „társadalmi dinamika” fogalmát vezeti be. „A statikus viszonyok az áhítat érzelmi értékét teremtik meg, amikor az ifjúság hajlik arra, hogy alkalmazkodjék az öregekhez” – írja a szociológus. Ezzel szemben „[a] fokozódó dinamika tudatosítása arra készteti az idősebb nemzedékeket, hogy nyitottabbak legyen[ek] a
fiatalsággal szemben” (Mannheim 2000: 230). A társadalmi-szellemi dinamika
gyorsulásával egyre kevésbé válik lehetségessé az egyes nemzedéki összefüggések harmonikus egymáshoz kapcsolódása, mivel az egymást követő nemzedékek tagjainak szocializációját, történelmi tapasztalatait mind nagyobb távolság
választja el egymástól. Az ilyen – Ortega által „romboló és vitázó korszakoknak” nevezett – korok gyermekei „új nemzedéki stílust” hoznak létre, melyet
Mannheim – Arisztotelész nyomán – „nemzedéki entelekheiának” nevezett el
(Mannheim 2000: 238).4
3. A szerző fordítása.
4. Az Arisztotelész által alkotott, Fizikájában szereplő „entelecheia” szó három fogalmat kapcsol össze: „enteles” ~ „teljes”, „tökéletes”, „befejezett”; „echein” ~ „birtoklás”, „folyamatos erőkifejtés a fenntartás érdekében”; „endelecheia” ~ „kitartás”. A fogalom olyan
jelenségre alkalmazható – s Mannheim szerint egy-egy autonóm társadalmi formát alkotó
nemzedék is ilyen –, mely „[a] teljességet a folytonosság vagy kitartás eszméjével egyesíti.”
[„A fusion of the idea of completeness with that of continuity or persistence.”] (Sachs 1995:
245)
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Ortega és Mannheim a maguk korában nagy hatású formális vizsgálatai a
nemzedékek mint adott történelmi-társadalmi nézőponttal rendelkező értelmező közösségek és az általuk meghatározott történelem dinamikájának ös�szehasonlító szemléletét tették lehetővé. Mindkét elméletre jellemző a biologizmussal való szakítás: Ortega kettős modelljében az egyénekhez és az általuk alkotott közösségekhez vitális és kulturális funkciók kapcsolódnak. Ennek során
a kultúra fogalma ama vitális funkciók, tevékenységek eredményeként nyer értelmezést, „amelyek olyan objektív törvényeknek engedelmeskednek, amelyek
magukban hordozzák egy életen túli rendhez való alkalmazkodás feltételét.”
(Ortega y Gasset 2003: 30.) Vagyis „[a] szellemi élet nem egyéb, mint azoknak a
vitális funkcióknak a gyűjteménye, amelyeknek a terméke vagy eredménye életen túli jelentőséggel rendelkezik.” (uo.) Mannheim háromosztatú modelljében
ezzel szemben a vitális és a szellemi szféra közötti közvetítő rétegként a társadalmi fogalma jelenik meg, mivel a szerző – a szellemtudományos hagyományhoz kapcsolódva – kizárja a vitális erők szellemi életre való közvetlen befolyását (Weigel 2002: 170).
Mindkét modell számol egyrészt az egyes nemzedéki kohorszok belső értékpluralitásával, másrészt a nemzedéki diskurzusok egymáshoz fűződő kapcsolatainak – a korszakra jellemző – nem dialektikus jellegével: „… minden
népnek és minden kornak megvan a maga tipikus lelke (…), mellyel tökéletesen
fogékony bizonyos igazságokra, másokra ellenben reménytelenül alkalmatlan.”
(Ortega y Gasset 2003: 68) Ennek megfelelően a spanyol filozófus álláspontja
szerint „[m]inden élet a világegyetemre tekintő nézőpont. Szigorúan véve, amit
az egyik lát, nem láthatja más. Minden egyén – személy, nép, kor – pótolhatatlan szerv az igazság meghódításához” (uo. 70). Mannheim következtetése ezzel
némiképp egybecseng: „Az új emberek újrakezdése mindig be is temet felhalmozott javakat, de tudattalanul is elvégzi a már meglévő szükséges kiválogatását és átrendezését, s arra tanít, hogy felejtsük el a már használhatatlant, és arra
vágyjunk, amit még senki sem ért el” – írja (Mannheim 2000: 222), sok tekintetben A történelem hasznáról és káráról nietzschei hagyományához kapcsolódva (Nietzsche 1989: 31).
Ortega y Gasset és Mannheim modelljei e sajátos vonások révén válhattak alkalmassá a két világháború közötti korszak történelmi tudatára jellemző
nemzedéki fragmentáltság leképezésére.
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N emzedéki kérdés a két világháború k ö z ö tti
magyar szellemi életben és
az „ esszéista nemzedék ”

„Én a világháború megindulása napján már túl voltam ötvenedik esztendőmön, és olybá vettem, hogy túl vagyok már
mindenen, túl az életen, túl a költészeten. A sors úgy akarta,
hogy még éljek, még írjak.”
(Herczeg Ferenc: A gótikus ház)
„Valóban minden másképp lett, s azon a napon derékba törve, kétfelé oszlik az életem, mint különben talán mindenkié,
aki akkor már ember volt.”
(Babits Mihály: Curriculum vitae)
„Igen, nemzedékem rögtön valamilyen borzalmas May Károly-regény kellős közepén kezdte az életet; a gyermekkor
arany napja leáldozott, a denevérek eltűntek, repülőgépek és
világító rakéták jelentek meg az égen. Az évjáratot az iskolapadok közül vitték el a háborúba. (…) Nemzedékem soha
nem érezte a rejtettséget és bizonyosságot, mely eltöltötte
apáink lelkét.”
(Márai Sándor: Kassai őrjárat)

„… falanx falanx után!”:
nemzedéki kérdés a magyar szellemi életben
A világháborús összeomlás, a vesztes forradalmak és Trianon árnyékában újjászerveződő magyar szellemi életben is felerősödött a nemzedéki élmények, tapasztalatok szerepe, melyek az egymást követő generációk tagjainak élményvilágát elválasztották egymástól. Ezt támaszthatják alá a fejezet élén szereplő,
azonos történelmi háttérre reflektáló idézetek is.
Az első idézet szerzője, Herczeg Ferenc mintegy chateaubriand-i rezignációval, „síron túli” élményként számol be a háború megindulásáról (Herczeg 1985:
479). Személyiségére a gyökeresen megváltozó viszonyok – állítása szerint legalábbis – már semmiféle szocializáló hatást nem tudtak gyakorolni, sőt a háború vérfolyama inkább elválasztotta őt a fiatalabb, „háborús” nemzedékektől. A második idézet metaforikája ugyanazon történelmi napra utal. Szerzője,
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a Herczegnél húsz évvel fiatalabb Babits Mihály önéletrajzi narratívájában már
sokkal súlyosabb egzisztenciális téttel szerepel a felidézett történelmi esemény
(Babits 1997a: 15). A harmadik idézet szerzőjének, az újabb tizenhét évvel fiatalabb Márainak és nemzedéktársainak pedig egész életútját eleve más pályára terelte a történelem tragikus fordulata (Márai 2000: 38−40). Ortega szerint „minden egyén, minden nemzedék, minden korszak pótolhatatlan megismerő eszköz” (Ortega y Gasset 2003: 73.), mely egy-egy önálló nézőpontot, részigazságot
hordoz. Ezek az önéletrajzi megnyilatkozások ennek megfelelően képesek narratívába foglalni és manifesztálni egy-egy nemzedéki csoport egymástól elkülönböződő történelmi-társadalmi tapasztalatát, látásmódját.
Mannheim megállapítása szerint a társadalmi-szellemi dinamika ütemének
gyorsulása növeli az esélyét annak, hogy egy-egy nemzedéki elhelyezkedés új
nemzedéki entelekheia kialakulásához vezessen. Ugyanakkor „[a] túlságosan is
felgyorsult tempó viszont azt is eredményezheti, hogy a nemzedéki entelekheiák csírái kölcsönösen elnyomják egymást” (Mannheim 2000: 240). A két világháború közötti Európa és ezen belül Magyarország szellemi életében ez utóbbi jelenség következett be. A nemzedéki entelekheiák egymás kibontakozását
kölcsönösen korlátozó feltorlódását jól érzékeltetheti Babits Ma, holnap és irodalom című, Kassákkal és társaival vitatkozó 1916-os esszéjének metaforikája:
„A nemzedékek is szervezkednek: egymás mögött… és egymás ellen… falanx
falanx után!” (Babits 2005: 377). A Nyugat későbbi szerkesztője már meglehetősen korán érzékelte azt a – nem egyszer az esztétikai ízlés és a politikai-világnézeti szimpátiák különbségben is megmutatkozó – nemzedéki elkülönülést, mely a következő évtizedek szellemi életének egyik legfőbb jellemzőjévé
vált. A „múlt meghasadt” voltának élménye, a történeti tudat szakadozottsága ugyanis az irodalom és a művészetek terén is egyre inkább a nemzedéki
értelemalkotás tendenciáit erősítette. „[S]ohasem volt még ilyen űr a nemzedékek között” – írja Babits ugyanitt, miközben a kortárs irodalmi életet három egymást követő, önálló poétikai-esztétikai normákkal rendelkező nemzedéki csoport – a konzervatív akadémizmus, a Nyugat köre és a Kassák körül
formálódó magyar avantgárd – tragikus antagonizmusaként jellemzi: „negyvenesztendős, komoly tanulmányokon edzett (…) írókat éretlen forradalmárokként kezel a hivatalos kritika, ugyanakkor az első, a legfrissebb ifjúság (…)
mint mereven elzárkózó, megcsontosodott arrivékre tekint harmincas bátyjaira” (Babits 2005: 377). Az avantgárdot mint generációs irodalmi jelenséget bíráló Babits és a bírálatra válaszoló Kassák egyaránt csoportok nevében szól, a
„nemzedék” mint értelmező felhasználásával – jóllehet a köztük lévő életkori
különbség mindössze néhány év.
A nemzedéki kérdés ettől kezdve folyamatosan jelen volt; s a rövid életű magyar avantgárdot túlélve a két világháború közötti szellemi élet egyik legfonto95

sabb problémáját jelentette.5 „A ’nemzedékprobléma’ vezérfogalom a kor viszonyainak megértésében, akár a kritikai beszéd, diskurzus főbb mozgásaira, akár
az irodalmi intézményrendszer alakulására tekintünk” – írja a korszak szellemi jelenségeit vizsgáló irodalomtörténész (Mekis 2005: 363). Talán a legismertebb példát a Nyugat szerzőinek a kortárs irodalomkritikában bevett nemzedéki tagolása jelentheti, melyet a későbbi évtizedek irodalomtörténet-írása
is gyakran reflektálatlanul átvett. Babits Nyugatbeli Könyvről könyvre rovatában megjelent Fiatalok című, 1924-es írásában a lapban publikáló fiatal költőkkel szemben ismételte meg korábbi érveit, mondandóját Sárközi György levele ürügyén egy egész nemzedékhez intézve (Babits 1978 II: 13−22). Az önálló
esztétikai-poétikai normarendszer kialakítására irányuló, nemzedéki alapú törekvések azonban hamarosan a Máraival és Sárközivel kortárs, háborús években felnőtté vált fiatal esszéisták körében jelentkeztek a leghatározottabban. Az
értekező próza korabeli jelentőségének növekedése főként annak köszönhető,
hogy a legfontosabb nemzeti és európai korkérdések felvetésére a magyar irodalom korábbi korszakaiban jellemző lírai formák immáron nem bizonyultak
alkalmasak. Így válhatott körükben nemzedékformáló műfajjá az esszé (Mikó
1995: 22), s terjedt el már a ’30-as évek során az „esszéíró nemzedék” meghatározás a sajtó és a napi irodalomkritika fórumain.6
A „nemzedék” mint életrajzi párhuzamosságokra és a társadalmi tapasztalatok közösségére alapozott értelmező alakzat csak ténylegesen létező, generációs csoportokhoz köthető értelmező közösségek fennállása vagy beszédképződmények megléte esetén válhat irodalom-, illetve eszmetörténetileg releváns
fogalommá. Azaz Mannheim nyomán úgy is fogalmazhatunk, hogy a nemzedéki elhelyezkedésből következő formális lehetőség, generációs elv mint narratív séma szemantikai „feltöltése” képviselheti a nemzedéki összefüggés esztétikai-poétikai aspektusát. Ez pedig akkor következhet be, ha „a puszta korosztályi elven túl interpretatív potenciállal is találkozunk” (Mekis 2005: 377).
Poszler György ’80-as évekbeli irodalomtörténészi értékelése szerint „[a]z
esszéíró nemzedék nem azonos a Nyugat második nemzedékével, de érintkezik vele. Szűkebb is, tágabb is nála. (…) De a legszűkebb-legbelsőbb kör, például Halász Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó László, Németh László azonos. Része a második nemzedéknek, és el is különül tőle. Résszé a Nyugat körül való, azonos indulás és az első nemzedékhez fűződő azonos, tapadó-elszakadó
5. Megemlíthető, hogy Szekfű Gyula Három nemzedék és ami utána következik című
korszakos jelentőségű történetpolitikai művének a Trianon utáni évtizedeket taglaló ötödik könyvében a korszak egyik központi kérdéseként, külön címszóval szerepel a „nemzedékprobléma” (Szekfű 1938: 451−452).
6. Jellemző interjúcím a korból: „A magyar esszéíró-nemzedék bemutatkozik. Egy óra
Szerb Antallal, az irodalomtörténésszel és regényíróval” (Szerb 2002b: 363).
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kapcsolat, különállóvá a műfaj, az esszé mint uralkodó irodalmi kifejezésforma teszi.” (Poszler 1989: 338) A „nemzedéket formáló-összetartó erő” a világháború, a vesztes forradalmak és Trianon árnyékában „nemzeti karaktervizsgálatból, végzetkutatásból és váteszhitből összetevődő literátori felelősségpszichózis[sal]” (Poszler 1989: 341) telítődő új értekező forma, mely a „legmesterebb
mester”, Babits lírai-morális megalapozottságú esszétípusát folytatja (Poszler
1989: 347). Az általuk kialakított műfajvariációk eltérései ellenére az esszéisták
etikai alapállása azonos, mivel a közös háttér, a válságtudat, az európaiság humanista újraértelmezésére kötelezte őket (Mikó 1995: 33).
Mindehhez az irodalmi modernségkutatás ’90-es évekbeli eredményeit ös�szegezve azt is hozzátehetjük, hogy ők voltak azok, akiknél a második vagy utómodernség korszakváltásának igénye elméleti szinten jelent meg. Halász Gábor Személyes kérdésben (1934), illetve Szerb Antal Könyvek és ifjúság elégiája
(1938) című művében megfogalmazott önnarrációja egyértelműen a századfordulós szimbolista, dekadens, szecessziós, stílromantikus művészi értékrendből
való háború utáni kiábrándulást és az új nemzedék esztétikai útkeresését jelzi.7
A huszadik század első évtizedében született esszéisták legfőbb célja a magyar
irodalmi modernség kortárs nyugat-európai tendenciákhoz Babitsnál és kortársainál jobban igazodó újabb irányzatának zászlóbontása, s ezzel együtt az
„első” és „második” modernség egymástól való elhatárolása, a generációs narratív séma segítségével (Margittai 2005: 13−22).
Milyen nemzedékfogalmakat használtak az esszéisták, hogyan alkalmazták
a nemzedéki tematizációt és interpretációs modelljeik mennyiben igazodnak a
kortárs európai narratívákhoz? Halász, Szerb és Cs. Szabó portréja „a centrumot is jelzi, amely körül a nemzedék szelleme szerveződik, a végleteket is mutatja, amely felé a nemzedék szelleme kileng. Portréjukban ezért (…) az egész nemzedék tablója megrajzolható” (Poszler 1989: 338−339).8 Ők a Babits körül for7. „… mindez a borzongató gyönyörűség a mienk is volt, angol romantika, orosz megszállottság, északi problémák, francia décadence, de még fiatalságunk szédítő élményeként
ért a kiábrándulás is és az elfelejtett, porral lepett csodavilágok iránti mohóság, ami az
előző nemzedéknél már férfitapasztalat, érdekesség, többé-kevésbé egzotikus ismeret volt.
Számunkra a legnagyobb, a döntő náluk csak egy újabb iránynak számított, a sok közül,
amit éveik jóvoltából láttak.” (Halász 1981: 626) „Amit modernnek éreztem, a fin-de siécle
világhangulat, éppen akkor omlott össze, amikor én átéltem. A világháború végén az igazán modern emberek már megmosolyogták az ártatlan esztétikai világszemléletet, a fogatlan l’art pour l’art-t, a dandyzmustól undorodtak, a szubjektív filozófiát kezdte a fenomenológus iskola objektív idealizmusa eltemetni, az individualista hóbortokat a kollektivista
hóbortok, a dekadens finomkodásokat az aktivista izommutogatás.” (Szerb 2002b: 159)
8. Németh Lászlót a szerző utóbb elkülöníti az előbbi háromtól: „Hagyjuk el Németh
Lászlót, mert kérdései és válaszai más szellemi égtájhoz, a népi mozgalomhoz kötik.” (Poszler 1989: 338)
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málódó „kerekasztal lovagjai” (Mikó 1995: 19). A következőkben a nemzedéki
retorika egy-egy példáját kívánom bemutatni e három szerző életművében.
Nemzedékek és ízlésformák: Halász Gábor
Halász Gábor Nemzedékproblémák (1933) című esszéjében részletesen körvonalazta a kortársait összekapcsoló közös élményhátteret: „A kamaszkori háborús
emlékek a döntő formáló élmény mindnyájunkra: a polgári kultúra és világnézet válsága. A külföldi hatalmas áramlatok nálunk három, a magyar szellemiséget átalakítani törekvő kísérletben nyilvánultak. Az első Szekfű Gyula történeti szemléletet és értékelést újítása, leszámolás a polgári liberalizmussal. (…)
A másik kísérlet Ady – Szabó Dezső – Móricz hatástriumvirátusával megjelölhető átalakulás, a háború előtti gyökértelen polgári radikalizmus átcserélése parasztradikalizmusra. (…) A harmadik vezéregyéniségektől függetlenül, a tömeget
ösztöneiben és értelmében egyaránt megdolgozón érvényesül, a kapitalizmus válságtünetei és az európai tudatra nehezedő orosz példa szuggesztiója alatt a polgári szocializmust váltja át egy konokabb, ridegebb, kollektív szemléletre.” (Halász 1981: 1014) A korábbi nemzedékek tagjaitól eltérő, olvasmányélményekben
lecsapódó történelmi, társadalmi tapasztalatok, világnézeti hatások Halász szerint egy új ízlésforma kialakulását eredményezték e korosztály tagjainak körében.
Az ízlésforma mint interpretáns az egyes nemzedékek és a nemzedékváltás társadalmi jelenségének esztétikai szemléletét tette lehetővé, s így a szerző
’30-as évek során született esszéiben, kritikáiban egy irodalmi nemzedékelmélet kulcsfogalmává vált. Halász szerint egy-egy korszak legkönnyebben az értékeit, intézményeit meghatározó nemzedék ízlése által jellemezhető. Ez a kiindulópont, „amely bármilyen távol essen látszólag a gyakorlati élettől, (…) maga
után vonja a világnézet és a politika lomhább erőit” (Halász 1981: 627). Minden nemzedék önálló ízlésformával rendelkezik, mely tagjainak közös fiatalkori esztétikai szocializációja során alakul ki. „Az olvasás ifjúkori bűn, már
tudniillik az az olvasás, amely lázként vesz le a lábunkról, amelynek tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva, s amely egyszer s mindenkorra eldönti sorsunkat.
Később bármennyit olvasunk is, már csak ismerkedünk, mesterségbeli dolgokat tanulunk, ítéleteket formálunk; az alapot már nem tudjuk változtatni, ízlésünk másíthatatlan (…) Bárhová jussunk el, tudatunk mélyén kivehetetlen ősérzésként szunnyad első benyomásunk” – írja Egy ízlésforma önarcképe (1935)
című, Babits irodalomtörténetét bíráló művében (Halász 1981: 622). Az elsődleges esztétikai élmények Halász szerint az egyén számára meghaladhatatlan
előítéleteket formálnak: „Az élet célja: minden viszontagságon, kitérésen át igazolni, amit fiatalságunk igaznak ismert fel” – jegyzi meg A három Babits-arc
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(1933) című esszéjében (Halász 1981: 617). A nemzedékváltás tehát az egyes ízlésformák elkülönböződésében ragadható meg. Ennek értelmében határolja el
Halász saját kortársainak nemzedékét a nyugatos alapítókétól (vö. Halász 1981:
626). A modernizmus két nemzedéke közötti esztétikai-világnézeti törésvonal
a szerző szerint legfőképpen a 19. század megítélésében mutatkozik meg élesen.
Ez jelentheti ugyanis „azt a pontot, amely szinte magában meghatározza az ízlésformát és a nemzedékváltásnak legfőbb jellemzője” (uo.).
Halász Gábor láthatóan osztotta Ortega azon álláspontját, mely szerint minden nemzedék egy-egy önálló feladattal, küldetéssel rendelkező „új emberfajtát” képvisel a történelemben (Ortega y Gasset 2003: 9). A nemzedékváltás
konfliktusos jellege ugyanakkor a spanyol filozófus állításával szemben Halász
szerint törvényszerű, mivel az alapvető értékek – a társadalmi dinamika gyorsulásával – nemzedékenként újabb és újabb átértékelésre szorulnak. A folytatás csak újrafogalmazás révén lehetséges: „Az álmodozó intellektusnak (…),
hogy álmait megmenthesse; megcsúfolt eszményeiből az alkalmasat maivá kell
kovácsolni, saját céljainak, rendeltetésének, új feladatainak megfelelően alkalmazni” (Halász 1981: 627). Épp ezért „[l]ázadók és folytatók között nincs sok
különbség… (…) A szakadás elkerülhetetlen, ha nem is akarjuk megtagadni a
mintát; vagyunk, tehát másképpen vagyunk.” (Halász 1981: 643). A cél az új
nemzedék ortegai értelemben vett feladatának beteljesítése, mely különbözik
az előzőkétől, ezt tükrözi a Babitscsal való polémia is: „Megváltozott az ellenség, meg kell változnia a harcmodornak is. (…) Az ő jelvénynek választott zászlójuk alatt, de a magunk taktikai érzékével kell megvívnunk a küzdelmet… (…)
Eszményeiket vállaljuk, de csak úgy szolgáljuk híven, ha a kor nyelvére fordítjuk. (…)… a mi nyugatunk már nem az ő nyugatuk többé” (Halász 1981: 645).
A bírálatra válaszoló Babits ugyanakkor rámutat e konfliktusos fejlődésmodell
Halász (és nemzedéktársai) konzervativizmusával való inkonzekvens jellegére: „Ez a nemzedék karakterére és hajlamaira nézve igazán távol van attól, hogy
forradalmi legyen.” (Halász 1981: 634) Épp ezért „lázadó gesztusai furcsa paradoxonként s önmagukat meghazudtolva hatnak.” (Halász 1981: 635) „E ’fiatalok’ egy új józanságnak, s a hazugság és romantika megvetésének pózában járják a világot, (…) s vágyaik legbenső templomában mégis egy romantikus, sablonos irodalmi recept szerint elképzelt, lázadó, mindent fölborító és senkitől
sem függő fiatalság önáltató s hazug képe lebeg. (…) Volt-e valaha generáció,
amely ennyire nem ismerte önmagát?” (Halász 1981: 636)
Halász Gábor esztétikai szempontból körülhatárolt nemzedékfogalma joggal vethető össze a mannheimi „nemzedéki összefüggés” kategóriájával. Az irodalmár-esszéista ugyanakkor Mannheimnél (és Ortegánál is) egységesebbnek
tekinti az egyes nemzedékeket, a nemzedéken belüli tagolódásnak kevesebb lehetőséget enged – bár nem is zárja ki: lásd a kezdő idézetben körülhatárolt, egy
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nemzedéken belül érvényesülő konzervatív, népies és kommunista-szocialista orientációkra való hivatkozást. Később azonban mindez már jóval kevésbé érvényesül, az egységes „ízlésforma” fogalma sokkal inkább homogén csoportként jellemzi a kortársakat. Babits Vádak és ködök című viszontválaszában
ennek alapján egyértelműen ideologikusnak minősítheti Halász nemzedéki elbeszélését, miközben a hagyományok megszólító erejének egyénenkénti különbözőségére hívja fel a figyelmet: „Az irodalmi nemzedék egyének csoportja s
nem homogén tömeg. Ha a közös történeti élmények valamely kapcsot formálnak is a kortársak között: vannak más kapcsok, melyek az egyeseket olykor szorosabban fűzik előzőikhez, mint kortársaikhoz, s keresztmetszet helyett az irodalmat hosszmetszet irányában tagolják.” (Halász 1981: 651)
Nemzedékek és ideálok: Szerb Antal
Ortutay Gyula Tolnai Gáborra hivatkozva Naplójában örökítette meg azt az
esetet, amikor az első zsidótörvény életbe lépése utáni időkben Márai Sándor
egy alkalommal Szerb Antal, Tolnai és Kolozsvári Grandpierre Emil társaságában, egy vendéglőben italozva „faji kérdésekről” kezdett szónokolni.
„Márai (…) Farkas Gyula végtelenül érdekes, izgató, de hamis és konjunktúrát kiszolgáló új könyvét idézgette, bizonygatva a zsidó faj nagy bűneit. Végül
is, sarokba szorítva kijelentette, hogy igenis van külön európai és külön amerikai faj, s hogy könnyen megkülönböztethető jegyei vannak mindkettőnek,
mint minden fajnak általában. Szerb Tóni halálra rémült ettől a sok zagyvaléktól, s Márai elrobogása után a szó teljes értelmében sírva fakadt, és jó ideig sírt.
Megrendítette Márai nem éppen új keletű pálfordulása. (…) De hát Márai volt
az ideáljuk, világpolgárias, européer cinizmusával, intellektuális és meddő fölényével a weimari német birodalom és a polgári humanizmus eszményeit képviselte előttük. Fájt a csalódás, hogy Márai is igyekszik kétségbeesett és gyáva
erőfeszítéssel tájékozódni.” (Ortutay 2009: 32−34) Az egyik szemtanú, Kolozsvári Grandpierre Emil közel negyven év távlatából, egy 1977-es beszélgetésben
idézte fel a „Márai-sztorit” – ahogy ő fogalmaz (Wágner 1996: 100). Kolozsvári Grandpierre Márai zsidózását mint „casus bellit” ugyan nem említi, de az
előzmények taglalása részletezőbb, és egy későbbi eseményhez kapcsolja az esetet: „Márai Sándor 1942-43-ban az Újságnál dolgozott. Majd a Válás Budán c.
regényének sikere után váratlanul ’átállt’ a Pesti Hírlaphoz. Barátai, ismerősei
meglepődve értesültek erről az élesnek nevezhető kanyarról.” Egy alkalommal
a „bizonyítványát magyarázta” barátai (többek között Szerb) előtt egy vendéglőben, ekkor történt az eset, hogy Márai távozása után az irodalmár-írótárs sírva fakadt, és „vigasztalhatatlan volt ’Márai árulása’ miatt” (uo.).
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Az egyes részletek eltéréseitől függetlenül a két emlékező által felidézett eseménysor lényegében megegyezik, és Szerb Antal mély személyes megrendültségét érzékelteti Márai világnézeti megingása kapcsán. „Szerb Tóni, Hevesi Bandi,
Cs. Szabó valami megmagyarázhatatlan rajongással tekintettek Máraira, mondatait, tételeit cikkeikben, magánbeszélgetésekben egyre-másra idézték, és mulatságos volt figyelni, hogy társaságban mennyire lesik Márai tanítását” – magyarázza a naplóíró Ortutay az eset előzményeit (Ortutay 2009: 34). Ezek alapján nem kétséges, hogy Márai egy irodalmi ideált testesített meg Szerb Antal és
urbánus ízlésvilágú nemzedéktársai számára. „Márairól és Szerbről az incidens
során gyakorlatilag az (ugyanaz) a maszk hullik le, amit mindketten hordtak: az
européer író maszkja. Márairól azért, mert ideiglenesen engedni látszik az új politikai kurzusnak, Szerbről pedig azért, mert itt tudatosul benne, hogy a literary
gentleman képe, az européer író képe (…) nem megingathatatlan – vonja le a tanulságot az eset közelmúltbeli elemzője, Havasréti József (Havasréti 2011: 1163).
Márai írásművészete és az általa képviselt polgári értelmiségi magatartás milyen
nemzedéki jelentőséggel bírhatott Szerb Antal nézőpontjából? A következőkben
erre kívánok választ adni. Vizsgálatom során először Szerb magyar irodalomszemléletét, illetve regénypoétikai normáit tekintem át, majd a levont tanulságokat a szerző Márai Sándor műveit tárgyaló írásaival, illetve esszéiben, nyilatkozataiban tett, Máraira vonatkozó reflexióival vetem össze.
Az irodalomtörténész Szerb Antal legfőbb célját a magyar és az európai azonosság szintézisének keresése jelentette, hiszen „számára a magyarság és az európaiság összekapcsolódását kultúránk egész fejlődéstörténete bizonyította.”
(Mikó 1995: 31) Nem véletlen tehát, hogy magyar irodalomtörténeti vállalkozását is erre a tételre alapozta: „Úgy gondoljuk, hogy a magyar irodalom (…) hangszer a jól összetanult zenekarban, ami a keresztény-európai kultúra. Önmagából
nem lehet jelenségeit megmagyarázni, hanem csak az európai fejlődésből, és talán végső, metafizikai értelmét sem önmagában hordja, hanem az európai kultúra rendeltetésében” – írja műve bevezetőjében (Szerb 1935a: 14). Szerb Antal értékelése szerint a magyar kultúra már gyökereiben a nyugati keresztény civilizációhoz kapcsolódik, hiszen a kereszténység felvételét megelőző időszak emlékei
szinte teljesen elenyésztek, s az egyház kebelében formálódó középkori magyar
műveltség kialakulására már semmiféle befolyást nem gyakorolhattak. Ennek
köszönhető, hogy „[a] magyar kultúra eredendően keresztényi kultúra, mint az
egyház legidősebb leányáé, a franciáé, és nem ’megtért’ kultúra, mint a germán
népeké” (uo. 24). Állítását később, többek között A magyar irodalom a latin leánya (1940) című esszéjében filológiailag is alátámasztja: „A magyar verselés a középkori latin himnuszok fordítása közben alakult ki, ezek a himnuszok pedig a
késő római rímes és ritmikus prózából, az pedig a klasszikus latin prózából származik; a folytonosság a magyar és a latin költészet közt megszakítatlan.” (Szerb
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2002a: 8) Nem véletlen tehát, hogy a latin szépségideál már korán a magyar irodalom eszménye lett. Irodalmunk története pedig „arra a legnagyobb magyar
hagyományra” tanít, „hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok” – írja (Szerb 1935a: 16), s ezzel lényegében ki is jelöli legfőbb irodalomtörténeti kánonalkotó normáját. Az elbeszélés során ugyanis a későbbiekben is azok a korszakok, illetve alkotó személyiségek kerülnek előtérbe,
amelyek és akik magyarság és európaiság szintézisét hozták létre. Az egyes időszakok vizsgálatát a szellemtörténeti látásmód is elősegítette, mely szociológiai
módszerével az alkotói életműveken túl az irodalmi élet összefüggő szemléletére kínált lehetőséget. Így vált hangsúlyossá Szerb Antal számára a keresztény középkort követően a Mátyás király udvarához kötődő magyar humanizmus; a 18.
századvég Bessenyei, Kármán, Kazinczy nevével fémjelezhető „felújulása”; majd
a Vörösmarty, Toldy, Bajza körül szerveződő romantikus nemzedék; végül pedig
a Nyugat alapítóinak generációja, középpontban Ady és Babits alakjával. E korszakokon belül az egyes, kiemelt jelentőségű személyiségek a folytonosság biztosítói. Árulkodóak lehetnek például az esszéisták számára „legtradícióbb tradíció
és legmesterebb mester” (vö. Poszler 1989: 347), a közvetlenül ható hagyományt
megtestesítő Babits alkotói portréjának kezdő sorai: „Babits Mihály, az ember és
a mű, érték művészi értékétől függetlenül is: mint kulturális tény, mint a magyar
szellem új szintézise Európával.” (Szerb 1935a: 472)
Szerb Antal regénypoétikai megjegyzéseinek sorában újra meg újra visszatér
a „csoda” fogalma, mely állítása szerint minden korban e „formátlan” műfaj lényegét alkotta. „A regény tehát olyan eposz, amely fiktív csodákkal foglalkozik” –
írja Hétköznapok és csodák című, kora európai regényirodalmát áttekintő esszékötetének bevezetőjében (Szerb 1935b: 5). Szerb a fiatal Lukács György regényelméletére támaszkodva a zárt, mitologikus világkép bomlásához, a mitológia és
a vallási kultusz kései antikvitás korára jellemző szekularizálódásához kapcsolta az európai regényirodalom kialakulását. A regény már kezdettől a csoda megnyilvánulásának színtere, olyan csodáé, „amelyben már maguk sem hittek teljesen” (uo. 4). Ennek folytatásaként a szerző állítása szerint egészen a 18. századig az újkori regény is derealizáló, valóságtól eltávolító tendenciát mutat: „Nem
kitalált dolgokat írnak le úgy, mintha igazak volnának, hanem igaz dolgokat írnak úgy le, mintha kitalált dolgok volnának” – jegyzi meg, az utánzás arisztoteliánus szabályát megfordítva (uo. 11.). A külső valóság ezzel szemben csak lassan, fokról fokra áramlott be a fikció birodalmába a királyi udvar, a társadalom
alatti csavargóvilág, majd Cervantesnél a lélek, később pedig a földrajzi egzotikum és a történelem bemutatása révén. A mimetikus ábrázolás öröknek hitt
konvenciója valójában csak a 19. században, a realizmus előretörésével hódított
tért magának. A realista-naturalista regénytípus hátterét a pozitivizmus, a demokrácia, a technikai civilizáció korabeli, társadalmat jobbító eszményei jelen102

tették, melyek letűntével a forma kiüresedett, s a regényirodalom könnyen elsajátítható sablonjává vált. A regényben azonban „csodának kell lenni, mert ebben
nyilvánul meg a szabadság princípiuma. Amint a szabadság, a csoda is változik
a történelem folyamán, minden csoda relatív. (…) A közös minden csodában az,
hogy tiltakozás a merevvé vált törvények ellen, akár a természet, akár az ember
törvényeiről van szó” (uo. 23); „a csoda életszükséglet, fontosabb a mindennapi kenyérnél” – írta néhány évvel később a Könyvek és ifjúság elégiájában (Szerb
2002b: 165). A 20. század regényeinek közös sajátossága, hogy a csoda újból előtérbe kerül bennük. Úttörői Joyce, Proust és Powys, a műveikben körvonalazódó új regénytípus túllép a mimézis kényszerén. Nem tagadja a realista ábrázolásmódot, társadalmi-lélektani hitelességet, de programszerű célkitűzések nélkül,
és erős benne a hajlam, hogy „újra nyíltan és bevallottan fikció legyen, játékos
mitológia-pótlék” (Szerb 1935b: 5); eközben pedig „szabad régiókba tud emelkedni, ahol már nincsen lélektan, társadalom és világnézet, valami oldott khaoszba, melyből egykor istenek fognak születni.” (uo. 24)
A naturalista regénykonvenció meghaladása és az irracionális szerepének
visszaállítása: Szerb Antal szerint ez tehát az ortegai értelemben vett „feladat”,
mely nemzedéke legjobbjai előtt áll (vö. Ortega y Gasset 2003: 11). A szerző
irodalomkritikáit, esszéit áttekintve egyértelműen látható, hogy a kortárs magyar irodalom szereplői közül elsősorban Márai Sándor az, akinek műve ezt a
várakozást beteljesítheti, ezáltal kulcspozíciót foglalva el Szerb magyar irodalomról, illetve az európai regény fejlődéséről alkotott elképzeléseinek találkozási pontjában. A Könyvek és ifjúság elégiájában Márai az a magyar író, akit a
kortárs „neo-frivolitás” könnyed, ugyanakkor metafizikus mélységű francia,
angol szerzőivel: Giraudoux-val, Paul Morand-nal, Aldous Huxley-val, Lytton
Strachey-vel együtt említ (Szerb 2002b: 163-164). ’30-as évekbeli nagyregényéről szóló méltatásában (Féltékenyek. Márai Sándor regénye, 1937) pedig egyértelműen Márai jelenik meg az európai regényirodalom naturalista konvenciót meghaladó új nemzedékének magyar képviselőjeként.9 Szerb Antal értékelése szerint Márai „álom- és lélekregényként” méltatott művével a legkorszerűbb
9. Megemlíthető még, hogy Szerb Antal korabeli lapokban megjelent interjúiban, nyilatkozataiban is többször felbukkan Márai neve, minden alkalommal egyértelműen pozitív
példaként. „A kortárs magyar írók közül Márai Sándor írásait olvasom a legtöbb kíváncsisággal és élvezettel” – írja Az új könyvek könyvében (Szerb 2002b: 362). Ennél is jellemzőbb
lehet a Prágai Magyar Hírlapnak 1936 karácsonyán adott nyilatkozata: „Talán nem is szabadna elmondanom, de egy kézirat gyakorolta rám újabban a legnagyobb hatást: Márai
Sándor új regénye, amelyet kéziratban olvastam. A címét nem árulhatom el, csak annyit,
hogy ez a regény is a költő családjáról szól. A mű atmoszférája felejthetetlen és lenyűgöző”
(Szerb 2002b: 361). A cikk megjelenésének ideje alapján sejthető, hogy már itt is a Féltékenyekről lehet szó.
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nyugati (angol, francia) írókkal kerül egy vonalba, mivel „megtalálta a hétköznapok mögött leselkedő csodát” (Szerb 2002a: 645). A Féltékenyek „szublimáltabb regényművészetével” (uo.) egyértelműen a Hétköznapok és csodák bevezetőjében vázolt nemzedéki irodalomeszményt képviseli, amikor a naturalista
társadalomrajz erényeit megőrizve túlemelkedik annak keretein: „megmaradt
benne minden, ami a polgári naturalista regényben fontos volt, de Márai kiemelte a naturalista prózából, felemelte a költészet síkjába” (uo. 646). Helyszínei, alakjai „emberfölötti szimbólumokat hordoznak” (uo. 646) (Város, Család,
Idegenek); általuk a szerző „a mai élet mítoszának megteremtésére” tett nagyszabású kísérletet (uo. 646−647).
Márai lehet tehát az a kortárs író, aki európaiság és magyarság új szintézisét felmutatva megvalósítja a „nemzedék feladatát”, művével mintegy a Szerb
által felvázolt magyar irodalomtörténeti narratíva pillanatnyi végpontját mutatva fel. „Legkevésbé itthoni röghöz kötött, leginkább nyugatos írónk” (Szerb
2002a: 644) az európai regény továbbfejlődésének útját példázó alkotásával a
magyar kultúra európaiságának újabb igazolását jelentheti az elutasított, nemzeti sajátszerűséget hangsúlyozó „oppozíciós nemzetfelfogással” (vö. Szerb
1935a: 14−15) szemben.
Márai e fejezet élén felidézett, antiszemita felhangoktól sem mentes 1939-es
kijelentései tehát nemcsak Szerb Antal, a magánember számára okoztak csalódást. Általuk a kulturális leszármazás „faji” eredetet felülíró erejében hívő nyugatos irodalmár is elveszítette ideálját.
Nemzedékek és műformák: Cs. Szabó László
Míg Halász Gábor és Szerb Antal számára a nemzedékváltás az ízlésformák, illetve irodalmi eszmények változásával jellemezhető, addig a „kerekasztal harmadik lovagja” (vö. Mikó 1995: 19−22), Cs. Szabó László egy nemzedékelvű
műfajpoétika kidolgozására tett kísérletet Műfaj és nemzedék (1936) című es�széjében.
Az egyes nemzedéki összefüggések poétikai vonatkozásaira Mannheim is
utalt tanulmánya végén, fontosnak tartva annak vizsgálatát, „hogy a különböző áramlatok, illetve a nemzedékek indíttatásai és formáló elvei mennyiben mutatnak affinitást bizonyos ’műfajokhoz’, s kialakítják-e a maguk új műfajait. A romantika nemzedéke például egészen másfajta műfajokat teremtett
és művelt, mint az 1848-as forradalom előtti liberális nemzedék” (Mannheim
2000: 251). E művészetszociológiai kérdés részletes tanulmányozására azonban írásában már nem kerített sort. Az irodalmat szintén egy tágabb kulturális jelenségcsoport részeként szemlélő művelődéstörténész, Cs. Szabó e jelen104

ség hátterének feltárására vállalkozott saját korának műfaji átalakulását szemügyre véve.
Cs. Szabó vélekedése szerint alkotás és befogadás egymás közti viszonyában
artikulálódik egy-egy nemzedék irodalmi munkássága, mely a műformák alakulására: régiek visszaszorulására, újabbak megjelenésére is rányomja a bélyegét. Ennek megfelelően a szerző nemzedékfogalmának jellemzésére alkalmas
lehet a korábbiakban Ortegától idézett meghatározás: „a tömeg és az egyén közötti dinamikus forma” (Ortega y Gasset 2003: 8), mely az irodalomban az alkotó egyén és közönsége között fennálló, s mindkét felet kölcsönösen meghatározó kommunikációs helyzetet jelöli. „Amióta a visszagyerekesedett társadalom lebecsüli az írót (…), az író – e hetyke hűtlenség hatása alatt – kihúzódik az
egyetemes igényű alapformákból” – írja (Cs. Szabó 1936: 18), a líra és a 19. századból megörökölt hagyományos elbeszélő műfajok, a novella és a regény népszerűségének visszaesését indokolva. E modell, az akusztika köréből vett metaforikájával utalva a társadalmi kommunikációs helyzetre, alkotók és befogadók
interakciójának termékeként tekint az irodalomra: „A műfajok hangereje mindig a társadalmi visszhangtól függ” – írja. „Visszhangos korban, mint a múlt
század derekán, az író vátesszé öblösödik, visszhangtalan időben az emberiséghez intézett beszédet visszaszívja a tüdőre, belső monológgá tompítja. Az erélyes, hirtelen cselekvés kultusza korunk szellemi visszhangját is lefojtotta s a
fojtott hangú, önvizsgáló műfajoknak kedvezett.” (uo.) A befogadói közeg válaszreakciói – azaz a „hang terjedése” – tehát Cs. Szabó szerint az egyes, keletkező műveken túl az uralkodó narratív formákat is meghatározzák, így a kommunikációs helyzet változása a műfajok poétikájára is visszahat. Az író és közönsége, a két világháború árnyékában „visszagyerekesedett társadalom” (uo.
18) közötti kapcsolat elvesztése – mint válságtünet – ennek megfelelően a meglévő műfaji keretek módosulását, illetve új formák kialakulását eredményezte.
„A rossz társadalmi visszhang új műfajoknak kedvezett” – írja (uo.).
Melyek tehát az új nemzedék tagjaira jellemző narratív formák? Cs. Szabó
álláspontja szerint a legfontosabb az esszéisztikus írásmód általános, műfaji kereteken is átlépő térhódítása. Erre utal a szerző, amikor a korábbi irodalmi formák átalakulása nyomán „kihagyó lélekzetű [sic!], személyes célzásokra forgácsolt, exhibicionista műfajok”, „regény-esszé, novella-esszé, tiszta esszé és
kritika-esszé” előtérbe kerüléséről ad számot (uo. 19), melyek narratív-poétikai sajátosságait (monologikusság, gyors reagálás, időszerűség, rugalmas forma) a szerző a befogadás sajátos feltételeiből vezeti le. Jellemző módon, e folyamat kapcsán Cs. Szabó is Márai nemzedéki szerepét emeli ki, akit a belsőmonológ-technika magyar irodalomban való meghonosítójaként méltat (uo. 20).
A narrato-poétikai változás kultúrtörténeti motiválója pedig az esszé „etizálódásának” (uo. 22) folyamata, melyet írásában Cs. Szabó lényegében a ’20-as
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évek neo-frivol világszemléletén való túllépésként értékel: „az esszéista nemzedéket a húszas évek megtévesztették” – írja (uo. 21). A „derűs bomlás, gondtalan, zenés széthullás” nemzedékének, „e lágyabb fajnak kell megkeményednie
s visszaszokni a forradalmi kor riadókészültségébe.” A szerző e folyamat jeleit látja az Egy polgár vallomásait papírra vető, majd Napnyugati őrjáratra induló, s eközben saját ifjúságával is szembenéző Márainál, valamint a Puszták népének életet elbeszélő Illyésnél egyaránt (uo. 22).
Az „etizálódás” eredményeként a ’30-as évekre kialakultak a Cs. Szabó nemzedékére jellemző új narratív formák: „szellemi titkot kutató portré, szellemi életet kikerekítő tabló, szellemi kalandot megragadó intellektuális útirajz”
(Poszler 1989: 346). Jellemzőjük a magányos esszéműfaj közösség felé fordulása, mellyel e műformák mintegy a regény „társadalmi szolgálatát” is átveszik
(Cs. Szabó 1936: 22). „Az esszé etizálódása, a költői esszé morális esszévé alakulása nem egyszerűen a műfaj metamorfózisa, inkább a szellemi égbolt elborulásának tartalmi-formai lecsapódása” – értékel az irodalomtörténész (Poszler 1989: 342). Cs. Szabó tehát – aki maga is művelője volt az általa felsorolt új
műfajoknak – e művében voltaképpen az esszéíró nemzedék önnarratíváját vázolta fel. Műfaj és nemzedék című írásában egy múló ifjúság és egy átalakuló ízlésforma önarcképét fedezheti fel a kései olvasó.

Összegzés : az esszéíró nemzedék
és a második modernség

„Verssorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld
jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján és
éltek a holtak s otthon voltak a foglyok, az eltünt
drága barátok, verseket írtak a rég elesettek,
szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje.”
(Radnóti: Á la recherche…)

Húszévnyi fegyverszünet, röpke, válságok szabdalta béke a múlt század két
nagy világégése közt: ez a kor, melyet az esszéíró nemzedék tagjai saját értékeik kibontakoztatására a történelemtől kaptak.
Súlyos, fenyegetett örökséggel terhes indulás az övék, a „kincses tavalyból
érkezett bátyák” (Babits 1997b: 324) nyomdokain, a napnyugati kultúra hanyatlásának víziói közt. „Romboló és vitázó korszakban” éltek, amint Ortega
is megjövendölte (Ortega y Gasset 2003: 6). Helyzetük paradox: a nemzedéki
élmények változása, s az általa jelzett társadalmi dinamika gyorsulása miatt
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egyre nehezebb számukra a kapcsolódás a távolodó nyugatos aranykor értékeihez, ugyanakkor értékőrző pozíciót kényszerít rájuk az eszkaton közelségével fenyegető történelem. Az esszéíró nemzedéknek „[ú]gy kell megalkotnia az újat, hogy közben védekezik a régi ellen: mint egykor Jeruzsálem újjáépítői, ő is egyszerre kell, hogy forgassa az ásót és a kardot” (Ortega y Gasset
2003: 6).
A „kerekasztal lovagjai” (Mikó 1995: 19) egy generációs szellemi közösség,
mannheimi értelemben vett nemzedéki egység képviselői (Mannheim 2000:
232). Saját „nemzedéki stílusuk”, entelekheiájuk (uo. 238) kibontakoztatására
irányuló törekvéseik előbb a „neo-frivol” világképet, később – a mind borúsabbra forduló európai panoráma nyomán – az etizálódó, kultúrkritikus, közösségi tartalmakat magába fogadó esszéváltozatok révén formálódtak. A generációs elv szemantikai feltöltésének, nemzedékük esztétikai, narrato-poétikai normakijelölésének célkitűzése mindhárom esszéista munkáiban nyomon
követhető. Megközelítésmódjaik a nemzedék „nagy narratívájának” egy-egy
aspektusát jelölik: a nemzedéki entelekheia körülhatárolása a kortársi szocializáció során kialakuló ízlésforma mint interprteáns által Halász Gábornál;
európaiság és magyarság új szintézisteremtésének igénye az újrafogalmazódó
irodalmi modernség jegyében Szerb Antalnál; valamint a nemzedékjellemző
műfajok poétikájának felvázolása Cs. Szabó Lászlónál. „Minden egyén egy-egy
lényeges nézőpont. Ha minden részképet egymás mellé tennénk, összeállna a
teljes, abszolút igazság” (Ortega y Gasset 2003: 73). Jelen tanulmány keretei
között csak a három legjellemzőbb, legmeghatározóbb nézőpont vizsgálatára vállalkozhattam. A három részkép mögött azonban felsejlik egy negyedik,
az esszéisták sorába illeszkedő Márai Sándoré, akinek munkásságában többek között Szerb, Cs. Szabó, de mások is nemzedékük eszméinek megvalósulását látták.
A Nyugat alapítóinak század eleji viharos és dicsőséges fellépése után az es�széíró nemzedék tagjai kortárs nyugat-európai példák nyomán már a második modernség értékeit fogalmazták: „az aranykorra az ezüstkor jött, új és zsúfolt tüzű föllobbanás a hanyatlás s kezdő barbárság közepett” (Babits 1978 II:
272). A nyugatos örökség újraértelmezését jelzi többek között a regény válságának analízise, valamint a 19. század realista-naturalista regénypoétikáján való
túllépés különböző módozatainak (esszéizmus, metafizika rehabilitációja) keresése. De ebbe a sorba illeszkedik a közösséghez való viszony változása, a század eleji „individualista hóbortok” (vö. Szerb 2002b: 159) átértékelése is. Halász
nemzedékmodelljében kulcsfontosságú a szocializáló hatású értelmezői közösségek szerepe. Szerb különböző nemzedéki egységekben, irodalmi „szektákban” való részvételét felsorolva beszéli el ifjúságát, „mert szektáriusnak lenni
a legnagyobb öröm ezen a földön: a szekta a megosztott magány, az elhagyott
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sziget, ahol mégis laknak, a legtökéletesebb társadalmi álláspont” (Szerb 2002b
160). Cs. Szabó a magányos esszéműfaj közösségi szerepét hangsúlyozza az új
nemzedék tagjainak körében.
„… egy idő múlva minden nemzedéki gondolat s benne a fiatalság imádata
kikerülhetetlenül a melankólia és a nosztalgia narcisztikus narratívájában végzi pályáját. Hiába fojtja ugyanis a holnap ígéretébe a mai dilemmák kínzó esetlegességét, a progresszió illúziójában tenyésző reménykedés végül mindig elillan, a nemzedéki álmok köddé válnak, vagy az élet és az idő, illetve az újonnan
érkezők türelmetlensége töri össze. Ezért lesz minden generációból ’elveszett
nemzedék’, mely tapasztalatait a nosztalgia közös metanyelvén örökíti utódaira.” (Hatos 2010: 36) Az esszéíró nemzedék pályája a generációk örök sorsához viszonyítva is tragikusan alakult: a történelmi végzet nyomán számukra a
„nosztalgia közös metanyelve” is hozzáférhetetlennek bizonyult. Halász Gábor,
Szerb Antal, Cs. Szabó László és áldozattá vált, emigrációba kényszerült társaik tudományos emlékezetének, hagyományának újbóli megszólaltatására csak
évtizedek múltán, a magyar szellem európai vérkeringésbe való újbóli bekapcsolódása nyomán kerülhetett sor.
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Louis O. Mink

T ö rténelmet írni és újraírni

I.

Ahogy a mondás is tartja, minden nemzedék újraírja saját történelmét. Ez a
historizmus egyik lényegi elemét fejezi ki népszerű formában, vagyis azt a nézetet, miszerint a történelmi igazság a történész – illetve esetleg közönsége –
nézőpontjától függően viszonylagos. Azt azonban ritkán teszik hozzá, hogy
minden nemzedéknek megvan az oka, hogy újraírja a saját történelmét: ez tulajdonképpen maga a historizmus története.
Az egyik ilyen ok az, hogy a történelmet a győztesek írják, ami az Elzász-Lotaringiában 1870-től az 1920-as évekig használt történelemtankönyvekben és
számtalan más esetben is megfigyelhető. Az ortodox marxizmus – melyhez
maga Marx nem sorolható – csupán kissé módosította a képletet, amikor, önmagát győzelemre hivatottként, a jelen történetét a jövő felől írta újra. Egészen
más megfontolásból lett ez az „új” vagy pragmatista történettudomány alapelvévé az Egyesült Államokban az első világháború után: a történelem azoknak
az intézményeknek és gyakorlatoknak a keletkezését követi nyomon, melyekből a kortárs társadalmi problémák erednek, annak érdekében, hogy a változás
lehetőségeit és eszközeit felismerjék. Mivel a történelem újraírásának említett
és egyéb indítékai túlélik az újabb okok felbukkanását, a kortárs tudat bizonyos
rétegeiben jó eséllyel már megtalálhatók azok az elemek, melyek legalábbis a
kései felvilágosodás óta adottak. Ez már önmagában is egy viszonylag új történelmi probléma, mivel, úgy vélem, a történészek csak századunkban kezdtek
önmagukra is a változó történelemértelmezési hagyomány részeként tekinteni,
olyannyira, hogy az önmagát újra és újra felülvizsgáló történetírás éppoly kívánatosnak és elkerülhetetlennek tűnik, mint az ipar technológiai megújulása
vagy a művészeti stílusok átalakulása.
A történelem korunkbeli újraírására egy egészen új, figyelemre méltó magyarázat is adható, méghozzá a szakszerű történeti kutatások intézményesülése, specializációja és robbanásszerű kiszélesedése alapján. Szinte biztosan nem túlzás,
hogy ma többen művelik (vagy próbálják művelni) a történetírást, mint ahányan
valaha olvastak történelmi munkákat. Minden hivatásos történésznek el kell kö111

teleznie magát a kutatás mellett (bármily kevés tényleges munkát végez is esetleg), mely persze a módszer eredetiségét, illetve az eredmények újszerűségét követeli meg. Ez nem igazán magyarázza, inkább csak leírja azt az egyre erősödő
nyomást, mely a történészi szakmában zajló változás motorját képezi. Az elmúlt
évek során a történészek halkan, de mind idegesebben konstatálták, hogy országszerte egyre kevesebb egyetemi hallgató vesz fel történelmi kurzusokat. A helyzet
természetesen leírható tárgyilagosan is: túl kevés a hallgató, vagy túl sok a történész. A történészek mintha hasonló cipőben járnának, mint az az idős amis farmer, akit az 1970-es népszámlálás ébresztett rá, hogy több élő leszármazottja van,
mint bármely más amerikainak. Amikor a riporter megkérdezte, hogyan érinti
ez, a válasz így hangzott: „Hol fognak ők mindannyian farmot találni?”
A történészek száma nő, míg a farmereké csökken, és a nagy számok törvénye alapján nem csupán folytatódik a történelem újraírása, hanem egyre különlegesebb formában viszik véghez. Egy fiatal történész mostanában megjelent
könyve csaknem minden saját nemzedékénél idősebb kollégáját megleckézteti, mondván, sokkal inkább impresszionisták és felületesek, mint empirikusak
és egzaktak. Több mint háromszáz oldalon csak egy történelmi munkát dicsér
fenntartás nélkül, az ideális történetírás példájaként: egy, az Egyesült Államokban 1775 előtt működött brit vámhivatalok szervezetéről írt monográfiát. A hipotézis és a bizonyság összekapcsolódásában, mely a történeti vizsgálódás folyamatát jellemzi, a monografikus tanulmányok értéke kétségbevonhatatlan.
Számomra itt egyedül az lényeges, hogy a történelem újraírásának természete olyan módon változik, ami mindeddig visszafordíthatatlannak nevezhető.
Már nem annyira társadalmi és politikai érdekek kérdése, hogy kinek a számára előnyös történelmet írnak, sokkal inkább a szakmai érdekeké, melyek a történészektől új tárgyak és módszerek megtalálását követelik, hogy a történetírás
fogyasztóiból annak termelőivé váljanak. E változás legfeltűnőbben a történetírás és az általános értelemben vett kultúra közötti rés szélesedésében figyelhető meg. A közönség éppolyan eltérő érdeklődési területeket képviselhet, mint
maguk a történészek. Mindig lesz, aki a pennsylvaniai csatornák építéséről, az
Abruzzo tartománybeli Risorgimentóról vagy a gyermekek keresztes hadjáratának szervezőiről akar ismereteket szerezni. A történelem társadalomhoz való viszonya azonban nem elsősorban a szakosodott tudományok összességének
termelésén nyugszik, sokkal inkább a történeti tudat szerkezetének módosulásán – mely, akárcsak a nyelv, a közösségi társadalmi élet egyik alapvető jellemzője. Világos, hogy a hivatásos történetírás szakosodásának és kiterjedésének
növekedése révén a történelem és a kultúra közötti rés egyre szélesebbé válik.
Egy közösen létrehozott történelmi áttekintés formálja meg a társadalom közösségi emlékezetét, ám ez a specialisták folyamatos korrekciói és átdolgozásai
miatt mindinkább eltűnő félben van.
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E megfigyelések részben magyarázhatják, hogy manapság miért érdeklődnek annyira az angolszász történetfilozófusok a történetírás narratív formái
iránt. Arthur C. Danto Analytical Philosophy of History című könyve erőteljesen hatott e területre. Állítása szerint „[A] történelem és tudomány között nem
az a különbség, hogy a történelem alkalmaz, a tudomány pedig nem használ fel
az adott jelenségen túlmutató szervező sémákat. Mindkettő felhasznál ilyeneket. Különbséget kell azonban tennünk az igénybe vett szervező sémák fajtái
között. A történelem történeteket mond” (Danto 1965: 3). A narratív formák filozófiai elemzése a történészek körében nem bizonyult népszerűbbnek, mint a
korábbi, a magyarázat úgynevezett általános törvényének modelljéről szóló vita. A legtöbb történésznek ez utóbbi olyannak tűnt, mintha tárgyuk számára a
természettudományoknak adekvát, ám a történeti kutatás céljai szempontjából
teljesen hasznavehetetlen követelményeket írna elő. Másfelől a történészek számára, akik manapság előszeretettel nevezik saját munkájukat „elemzőnek”, a
történelmi elbeszélés hangsúlyozása olyan, mintha ezzel visszatérnének az ódivatú, szépirodalmi történetíráshoz, és a regényírói allűrök révén ismét eltávolodnának a forrásoktól. A narratív magyarázathoz hasonló témákkal foglalkozó történetfilozófusok mégis a kultúra érdekeit képviselik, hiszen a történetírás
fogyasztóit reprezentálják. A történelmi tudás lényegileg elbeszélésként vagy a
narratívához alapvetően kapcsolódva közvetítődik a hivatásos történészektől a
közösségi kultúra felé. Ha pedig a történelem narratív szerkezetét érintő filozófiai érdeklődés nem tud közös alapot teremteni a filozófusok és a történészek
között, ez is arra utal, hogy a hivatásos történelem és a mindinkább a népszerű szociológiából táplálkozó általános értelemben vett kultúra közt egyre szélesebb a szakadék.
A történetfilozófiának mégis saját kutatási területei vannak, miközben szemét a történészeken tartja. Inkább e problémák forrásait próbálom azonosítani,
ahelyett, hogy sajátos megjelenési formáikat elemezném, majd arra koncentrálok, hogy az ilyen kérdések iránti érzékenység miként alkalmazható nemzedékünk történelmének újraírására.

II.

Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a filozófia még mindig a csodálkozással kezdődik; legalábbis az a csodálkozás, melyről Arisztotelész beszélt,
a legkevésbé az arisztoteliánusoknál tűnik kimutathatónak. Figyelemre méltó, hogy ma, azok, akik ember és természet viszonyával kapcsolatban képesek
még csodálkozni, sokkal valószínűbb, hogy az asztronómia helyett az asztrológia, a metafizika helyett a biokertészet felé fordulnak. Lehet azonban, hogy
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nem a természet, hanem a történelem az a gyújtópont, mely még megmaradt a
reflexióhoz vezető csodálkozás számára. Erre célozhatott Collingwood az Önéletrajzában, amikor megjegyezte, hogy amíg „a 17. századi filozófia legfőbb
kötelessége volt, hogy számoljon a 17. századi természettudománnyal (…), a
20. századi filozófia legfőbb kötelessége, hogy számoljon a 20. századi történelemmel” (Collingwood 1940: 79). A „20. századi történelemmel” természetesen nem e század eseményeinek lefolyására célzott, megzavarva és átalakítva
őket, hanem inkább olyasmire, melyet egy, a történelmi tudás számára adott új
képességként érzékelt – a történelmi tudat érettségeként, amely csak az európai civilizáció számára adott a 19. század eleje óta. A történelem csodája, számomra úgy tűnik, hogy a „történelem” egyedi kifejezésének két jelentése, az
írott és a megélt történelem közötti különbség erőteljes tudatosságán nyugszik.
Ez nem csak annak ismeretét jelenti, hogy amit történelemnek tartottunk, az a
legrosszabb esetben propaganda, de a legjobb esetben is szelektív és elferdített.
Inkább egyfajta érzéke annak, hogy a történelmi tudás természetével és lehetőségével kapcsolatos magatartásunk rejtett ellentmondásokkal terhes. Azt hiszem ez az érzék, a paradoxon érzete képezi a komoly történetfilozófia motiváló szellemi erejét. Mégis gyakran tagadják ezt, különösen a történészek, és számos esetben nyilvánvalóan egyáltalán nem is gyanús. Így tehát engedjék meg,
hogy inkább felidéző, mint érvelő módon felszínre hozzak és megvilágítsak néhány ilyen paradoxont.
Kezdjük azzal, hogy a múltat a személyes emlékezet határain belül és kívül
egyaránt állandónak, részletesnek és megváltoztathatatlannak tekintjük. Ami
történt, megtörtént – mondjuk –, a múltat nem tudjuk megváltoztatni. Az értelmezéseink és az ismereteink természetesen változhatnak, de Caesar vagy járt
Britanniában, vagy nem, jóllehet, nem tudjuk, mi az igazság. Tudjuk, hogy átlépte a Rubicont, de a tettével kapcsolatban számos részlet ismeretlen számunkra. Milyen ruhát viselt? Frissen borotválkozott, vagy éppen borostás volt? Vajon tétovázva körülnézett-e, mielőtt „a kocka el lett vetve”? Kétségtelen azonban, hogy az eseményt számtalan hasonló részlet határozta meg. Minden, ami
az adott cselekvéshez a saját jelen idejében hozzátartozott, ma is a részét képezi,
amikor már elmúlt. Mégis, és ez a paradoxon másik oldala, azt is tudjuk, vagy
legalábbis hiszünk benne, hogy a múlt egyáltalán nincs már. Az események nem
úgy húzódnak a jelenből a múltba, ahogy, mondjuk, egy színész a kulisszák mögé vonul. Az sem igaz, hogy az események bizonyos értelemben valóságosak, de
úgy választja el tőlünk őket az idő, ahogy a valóságos Kilimandzsárót elválasztja a tér. Minél többet gondolkodunk erről, annál inkább úgy tűnik, hogy a paradoxon másik oldala – hitünk a múlt időszerűségében és megváltoztathatatlanságában – egy csokor olyan öntudatlan és érvénytelen analógián alapul, mint
az idő- és térbeli távolság, az emlékezet és az érzékelés, vagy az elmúlt jelen és
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a jelen idejű múlt közötti megfeleltetések. Amint pedig ezekről az analógiákról
egymás után kiderül igazolhatatlanságuk, kevésbé lesz nehéz elfogadnunk az
olyan úgynevezett történelmi „idealisták” álláspontját, mint Croce vagy Collingwood, akik szerint történelmi valósága nem több, mint a történelem tudása, egy, a történész tudatában lévő konstrukció (jóllehet a múltra vonatkozó konstrukció), mely nem abban különbözik a fikciótól, hogy a valódi múlttal kapcsolatos, hanem abban, hogy valódi, jelen lévő bizonyítékok értelmezése.
Erről az álláspontról egyszerűen képtelenség – vagy inkább az időutazás és a lélekvándorlás sorába tartozó ábránd – egy olyan múltra utalni, mely ezeken a bizonyítékokon és az ezekre építő következtetéseken kívül állna.
Még annak ellenére is, hogy az észrevétel némi valószínűséget ad ennek a
nézetnek, bizonyos értelemben ezek után is elkerülhetetlenül visszatér a meggyőződés, miszerint a mi elfogult rekonstrukcióinkon túl, azokkal szemben is
ott van a múlt, a maga meghatározottságával. Ezért nevezem ezt paradoxonnak. Még mindig rekonstrukciónak akarjuk nevezni a történelmi tudást, nem
pedig konstrukciónak, minden minősítés nélkül. Ranke meggyőződését, hogy a
történelem képes megjeleníteni a múltat, wie es eigentlich gewesen (még ha csak
részlegesen is), nem könnyű feladni. Így, véleményem szerint, nem sikerülhet a
történelem mint múltbeli valóság és a történelem mint jelenbeli tudás koherens
szemlélete, hanem ehelyett a paradoxon két oldala között ingadozunk, időnként igencsak gyors tempóban, és könnyen koherensnek tartjuk mindkét oldalt, mivel mindkettőt elsajátítottuk. Jómagam csupán lassítani próbáltam az
ingadozást, és így felidézni a csodálkozás érzését.
A második paradoxon, szorosan kapcsolódva az elsőhöz, a történelmi tények
természetét, vagy inkább a „ténynek” a történelmi tudás episztemológiájában
való jelentését érinti. A megismerés más területein, mondjuk, a fémeket vizsgáló tudomány esetében, a „tény” és az „adat” nagyjából egyet jelent: mindkettőt megkülönböztetjük a levezetésektől, a következtetésektől és értelmezésektől.
Kezdetben mindannyian azt tanultuk, hogy a történelemre mint adatok és dinasztiák elbeszélésére gondoljunk, jóllehet, pár diák a középiskolai és még néhány a főiskolai tanulmányai során eljut ahhoz az elképzeléshez, hogy a történelem mint vizsgálati módszer messze túlmutat az egyre részletesebb és ezoterikus „tények” memorizálásán. Néhány évvel ezelőtt egy jókedvű hallgató a
Yale-en mesélte, hogy, bár őt a politikatudomány érdekelte, egy felsőbb éves történész a következő érvvel próbálta őt a történelem főszakra toborozni: „A politológiának csak elméletei vannak, de a történelem tényekkel dolgozik.” Jóllehet,
kellő igényességgel alkalmassá válhatunk arra, hogy észrevegyük az események
és az események (elméletekkel terhes) leírásai közti különbséget, és elismerjük,
hogy egy eseményhez korlátlan számú különböző leírás kapcsolódhat, melyek
együttesen nem alkotnak „teljes” leírást; talán változó, mégis kitörölhetetlenül
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meglévő történelem-orientált hangulatunkban mégis úgy gondoljuk: a történelmi tények ott állnak velünk szemben, észlelhetőek, de nem támadhatóak, manipulálhatóak. Ez bizonyosan része annak, hogy a múltat mint megváltoztathatatlant gondoljuk el. Az elképzeléssel kellemetlenül függ össze az a bizonyosság,
hogy a történelmi kézikönyvek és enciklopédiák tényei és adatai nagyon összetett és esendő érvekből levont következtetések. Carl Becker 1926-os klasszikus
tanulmánya, a Mi a történelmi tény? számos amerikai történész számára elsőként mutatta be ezen észrevétel érvényességét. Szerinte, amikor a történelem „rideg” vagy „zord tényeiről” beszélünk „a történelmi tény végül valami szilárddá,
szubsztanciálissá válik (…), mint a fizikai anyagok. Valami olyanná, ami meghatározott formával és tiszta, folytonos, lezárt határral rendelkezik – mint a tégla vagy a fadarab. Így aztán könnyen megrajzolható a történész, amint a múltban kószál, majd megbotlik a kemény tényekben – ha nem elég óvatos.” (Barnes 1962: 267)1 Ezzel szemben Becker rámutat, hogy a legegyszerűbb sogennante
történelmi tény is összetett, absztrakt és következtetett. Az egyetértés mámorában Harry Elmer Barnes úgy értékelte, amit ma paradigmaváltónak neveznénk:
szerinte Becker éleslátása „éppolyan alaposan kihúzza a szőnyeget Ranke és követőinek koncepciói alól, mint Einstein, Planck, Schrödinger és Heisenberg a régi fizika alól, Newtontól Helmholtzig.” (Barnes 1962: 268)
A paradoxon másik oldala azonban még itt is túlságosan mélyen meggyökeresedettnek tűnik ahhoz, hogy puszta érveléssel elutasítható lenne, bármily
meggyőző is. Akárcsak a külső világ valóságossága iránti ösztönös hitünk, a
történelmi konstrukcióktól és értelmezésektől független múltba vetett bizalmunk túléli a filozófiai kritikát, mely, amint Hume Berkeley érveivel kapcsolatban mondta, „semmilyen választ nem ismer el, és semmilyen meggyőződést
nem hoz létre.”
Végül egy némiképp eltérő paradoxon. Bizonyos hangulatokban és reflexív
pillanatokban teljes szívünkkel egyetértünk azzal, hogy a történelem valamilyen szintű megértése kell ahhoz, hogy a jelenben bölcsen cselekedjünk. Történelem és praxis belső kapcsolatának természetesen számos különböző értelmezése lehet. Némelyek oiter dicta intuitív jóváhagyást követelnek, akárcsak
Santayana gyakran idézett aforizmája, mely szerint, akik nem emlékeznek a
múltra, arra kárhoztatnak, hogy megismételjék azt. Egyes 19. századi gondolkodók, mint Henry Thomas Buckle vagy Walter Bagehot, szerint a történelmi
elemzés fedi fel a társadalmi fejlődés törvényeit, melyek szigorú analógiát mutatnak a természet törvényeivel. Ezek a törvények jelölik ki a cselekvés határa1. Magyarul: Becker, Carl (2006): Mi a történelmi tény? Ford.: Haas Lídia. In Gyurgyák
János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet. I. kötet. Budapest, Osiris, 163–174. (itt:
164)
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it és lehetőségeit, s ha valaki ismeretük nélkül tevékenykedik, hasonlóan jár el,
mint I. Knut dán király, aki megparancsolta a hullámoknak, hogy húzódjanak
vissza, vagy az alkimisták, akik az ólmot arannyá próbálták átalakítani. Emellett természetesen mind Marx (vagy Engels és Lenin) pozitivista szemléletű értelmezéseiben, mind pedig a kortárs frankfurti iskola neomarxista elméletében
csak a társadalmi folyamatok alapvetően történelmi vagy genetikus megértése
tudja láthatóvá tenni a különbséget a társadalmi intézmények nyilvános önigazolása és az őket ténylegesen fenntartó mögöttes jelentések vagy funkciók között – a hamis és igaz tudat közötti eltérés felismerésének sikeres praxisát kell
megértenünk és hasznosítanunk.
Mégis, a paradoxon másik oldala, hogy elutasítunk, és rossz néven veszünk
minden olyan igényt, mely a történelemben látja a politikai elemzés, eljárás
vagy cselekvési javaslat felhatalmazóját, autenticitásának igazolóját. A „történelmi tanítással” kapcsolatos állítások újra és újra triviálisnak vagy hamisnak
bizonyulnak. Lord Acton híres mondása a hatalomról csaknem tökéletes példa
erre. Nagyjából az esetek felében úgy idézik (helyesen), hogy „[M]inden hatalom hajlamos a korrupcióra…”, de itt az lehet a probléma, mint minden „hajlamot” kifejező állítás esetén: empirikus általánosításnak tűnik, de nem az, mivel
semmilyen bizonyíték nem hozható fel vele szemben. Máskor így idézik (helytelenül): „[M]inden hatalom korrupt…” – ám ez így nyilvánvalóan hamis. Egy
szellemes vitatkozó talán meg tudja védeni az állítást az ellenpéldáktól, állandóan módosítva a „hatalom” és „korruptság” kifejezések alkalmazásának feltételeit, de egy ilyen eljárás csak másképp teszi a kijelentést triviálissá. Van egyfajta kifinomult népi bölcsesség abban a mondásban, hogy a történelem semmit sem tanít, kivéve, hogy nem tanít semmit. Legalábbis, álláspontom szerint
a „történelem leckéinek” alkalmazhatósága iránti szkepticizmus arányosan növekszik a történelmi tudás mélységével és részletességével: minél többet tudunk
két történelmi eseményről vagy helyzetről, annál kevésbé valószínű, hogy hitelt adunk a köztük lévő lényeges analógiáknak. Csak olyasvalaki fordulhat ehhez a tekintélyéhez, aki nagyon járatlan a történelemben, minden nemzetközi
tárgyalást egy újabb Münchennek, vagy minden népi felszabadító mozgalmat
egy újabb Kubának látva. Igaz, maguk a történészek meglehetősen kínosan tétováztak a jelen kalandjait a múlt nemzeti dicsőségével legitimáló és Mussolinit Garibaldi köpönyegébe öltöztető szemérmetlen propagandista, vagy a hatástalan konzervatív szerepe között, aki nem javasolja a változást, mivel az intézmények összetett fejlődésének megértése során már nem igazán hisz abban,
hogy az evolúciós folyamat szándékos tervezéssel helyettesíthető. De ez az ellentét csak arra utal, hogy a történész szakmában mily mértékben szelídítették
meg a paradoxont, a történelem útmutató szerepének igényét a történelem mint
önmagáért való tiszta tudás védelmével váltakoztatva.
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Egészében véve elmondható, hogy a legtöbb hivatásos történész által kedvelt
és alkalmazott történetfilozófia a történelmet az egyedülálló, sajátos és kézzelfogható dolgok tudásának tekinti. E nézet nem engedi, hogy a történelem gyakorlatát egy vagy több általánosító társadalomtudomány alá rendelje, ugyanakkor persze a történelem felhasználhatatlanságának nézőpontját is magában hordozza. Minden ilyen konkrét hasznot olyan gyakorlati szabályok készleteként
lehetne megfogalmazni, melyek a múltban újra és újra megerősítést nyertek, de
semmi ilyen típusú szabály nem származtatható egyedi és megismételhetetlen
eseményekből, és nem is alkalmazható rájuk. Ugyanakkor a történelem mint
az elmélkedő tudásformák egyik speciális módozatának autonómiájára vonatkozó igények mégsem gátolták meg a történészeket, hogy a döntéshozásban és
a cselekvésben a történelmi nézőpont szükségességét hangsúlyozzák. Jóllehet,
ebből ilyen érvek továbbra sem következnek – mivel, bár igaz a premissza, miszerint a tudással való cselekvés kívánatosabb, mint a tudás nélküli, de nem képesek rámutatni, hogy a történelmi tudás egyáltalán mennyiben releváns eleme
a megfontolt cselekvésnek – mégis elkerülhetetlen választ váltanak ki. Olyan
érvelések ezek, melyeknek a konklúzióit számos szempontból igaznak érezzük,
bármilyen következetlenek is a védelmük érdekében előterjesztett indokok. Ezzel ismét a hitre vonatkozó paradox célzások között ingadozunk.
Hadd ismételjem meg: nem a paradoxonnak tekintett logikai formát kívántam bemutatni, hanem inkább azt próbáltam kifejezni és feleleveníteni, hogy
a múltbeli valósággal, a történelmi tudás tárgyához (bármi legyen is az) való viszonyával és e tudásnak a közvetlen cselekvéseket érintő érvényességével
kapcsolatban képesek vagyunk egyszerre fenntartani teljesen összeegyeztethetetlen álláspontokat. E képesség meglétét, azt hiszem, csaknem mindenki elismerné, aki elsajátította a kortárs történelmi érzéket, és nem olyan elméleti
álláspontot foglal el, mely minden azzal ellentétes intuícióját elnyomja. Ezért
bonyolult a történelem filozófiája (bár nem egyedülálló módon): a következetességnek kétségkívül ára van. Nem csupán az kell hozzá, hogy bizonyos tételeket igaznak, másokat pedig hamisnak ítéljünk, hanem mélyen rögzült intuíciókkal is felruház, melyek alapvetően fontosak e tételek igazságának vagy hamisságának megítélésében.
Úgy vélem, nem lehetne amellett érvelni, hogy ezek a paradoxonok ésszerű
antinómiák. Semmilyen szempontból sem tűnnek egyetemesnek vagy szükségszerűnek, intuíciókon és ellenintuíciókon nyugszanak, és nincs okunk azt gondolni, hogy ezeket az egyedi feszültségeket mindig, vagy széles körben érezték. Sokkal inkább a történelmi tudat modern változását kísérik. A historizmus
19. századi feltűnése előtt a történelem nem jelentett problémát, pontosabban a
feljegyzések és bizonyítékok megbízhatatlanságát kivéve semmi problematikus
nem volt vele kapcsolatban. Az üdvözülésre építő történelemkoncepciótól elte118

kintve, mely a történelmet a Megtestesülés és a Kiengesztelődés révén két részre osztotta, soha nem gondolták, hogy a jelent bármi más elválasztaná a múlttól, mint maga az idő folyása, mely afféle elméleti jelentőség nélküli gyakorlati
korlátként funkcionált. Idők és szokások változnak, de maga a változás kerete
nem. Thuküdidész csak korabeli eseményekről írt, mivel maga volt a saját forrása, de nem érezte problémásnak, hogy kitalált eseményeket és beszédeket szúrjon be, mert azok az adott körülmények között elvárhatók lennének. Csak úgy
tudott volna más városokról és más eseményekről is éppoly könnyedén írni,
ha a források összehasonlíthatóak lettek volna a saját emlékezetében lévőkkel.
Kétezer éven át a történészek éppolyan magabiztosan ültettek át és értelmeztek,
mint Thuküdidész, mivel eszükbe sem jutott, hogy olyan alapvető eltérések lehetnek köztük és tárgyaik között, melyek nagyságrendekkel nagyobbak, mint a
köztük és kortársaik között húzódó nyilvánvaló, de érthető különbség. Könyvében Danto rámutat arra, hogy a történészek még mindig mennyire támaszkodnak, ahogy ő nevezi, a „fogalmi bizonyságokra” – vagyis, hogy milyen mértékben azonosítanak egy személyt vagy eseményt egy bizonyos koncepció értelmében, hogy aztán továbblépve a személy vagy esemény leírását mindazon
jellemzőkkel töltsék ki, melyek logikailag társíthatók e fogalommal, bár ezekre a további leírásokra vonatkozó konkrét bizonyítékok hiányoznak. Nagyjából
ezt tette Thuküdidész is, mely megmagyarázza, miért találjuk őt olyan érthetőnek. A politikai magatartásról alkotott fogalmaink viszonylag összetettek és
tiszták, és nagyon kis mértékben különböznek Thuküdidészéitől; így az 5. századi görög politika fogalmi szinten éppolyan könnyen érthető, mint a 19. századi francia, jóllehet, a konkrét bizonyítékok természetét és mennyiségét illetően
jelentősen különbözik tőle.
Ha rávilágítunk erre az álláspontra, azzal mintegy meg is kérdőjelezzük.
A nézőpont feltételezi ugyanis, legalábbis amennyire bizonyos tárgyakhoz alkalmazható, a fogalmak és fogalmi struktúrák egyfajta időbeli változatlanságát. Könnyen látható azonban, hogy ez nem egy önmagát korrigáló feltételezés: még ha nem is volna ilyesféle változatlanság, mindörökké boldogan elfogadnánk, mivel segítségével bármilyen vele szemben felhozható bizonyítékot
elutasíthatnánk vagy újraértelmezhetnénk. A múlt talán azt jelzi kétségbeesetten, hogy álljunk meg, miközben mi e gesztusokat továbbra is a folytatásra való felhívásként értelmezzük.
A történelem filozófiájának paradoxonjait egyrészt az egyesíti, hogy mindegyik az alapvető fogalmi váltás releváns történetének lehetetlenségében való hitet fejezi ki. Másrészt pedig, közben élesen tudatában van egy ilyesféle fogalmi váltás lehetőségének, és nem lát módot, hogyan szabjon ennek határt; így
aztán a jelent nemcsak időben, hanem fogalmi szinten is elhatároltnak tekinti a
múlttól. A maga extrém formájában a történelmi realizmus egyáltalán nem is119

meri el a lehetőséget; a maga extrém formájában a történelmi idealizmus (mely
szerint „a történelem csak a történész konstrukciója”) e lehetőséget egy abszolút korláttá, temporális szolipszizmussá alakítja.
A történelem filozófiájának feladata, hogy megmutassa, hogyan lehetséges
fogalmi szerkezetünk nézőpontjából, saját Weltanschauungunk felől megérteni
és újraalkotni valami mást, mely talán alapvetően különbözik tőlünk. A történelem feladata pedig, hogy megtegye ezt. Záró megjegyzéseimben megpróbálok
rámutatni, hogy nemzedékünk éppen ilyen módon kezdi újraírni történelmét.

III.

A nyugati kaland és felfedezés határai nagyjából sorrendben az Európát és Afrikát körülvevő óceánok, aztán az újonnan felfedezett kontinensek szárazföldi peremei, majd az európai és más civilizációk közötti kulturális különbségek
voltak, melynek során az utóbbiakat egy idő után nem primitívnek és fejletlennek, hanem összetettnek és a maguk módján változatosnak tekintették. A végső határ pedig a gravitáció és a Földet védelmező légkör maga lett. Az első és a
második már régen nem számít elérendő és áthidalandó horizontnak. A harmadikat hajdan az antropológusok, később a nyugati vállalkozók és katonák,
manapság pedig a turisták egyre nagyobb áradata – akik lassan Bali szigetét
Svájchoz hasonló többnyelvű térséggé változtatják – lépi át, hogy a modernizáció gyorsuló folyamatában mind gyorsabban tűnjön el. A világűr pedig mint
olyan emberi határ eszméje, mely kihívásával megújítja a nyugati civilizáció fogyatkozó életerejét, s így jótékony vállalkozást jelent számára, mára már hamvába holt. A feltárás és a felfedezés mégis olyan alapvető jegyei a nyugati fausti léleknek, melyekkel szinte minden vállalkozás igazolható, ha sikeresen kapcsolódik ezekhez az értékekhez. Korunk tudományellenességét gyakran fejezik
ki olyan, akaratlanul ironikus frázisokkal, mint „Kutasd fel a benned lévő univerzumot!”, vagy „Fedezd fel, ki vagy valójában!”. Ironikus ez, hiszen a nyelv
és azok az értékek, melyek az embert kalandozásra késztették a föld színén, és
a természet külső felszínének feltárása után hamarosan az atomok ködének
vizsgálatához vezettek, ma leggyakrabban arra szolgálnak, hogy megerősítsék
a cselekvéstől az önelemzés felé fordulás fontosságát, hogy a tudat a világ sokfélesége felől az egyén belső világához térjen. A mai fiatalok egész nemzedéke
számára a jövő nem a kihívott és birtokba vett világot jelenti, hanem a birtokba vett és kielégített ént.
Mégis, hol másutt fejeződhet ki a feltárás és a felfedezés iránti kíváncsiság
energiája? Úgy vélem, hogy a Végső Határ maga a történelem. Amikor sugárhajtású repülőgépek egy ebéd vagy egy mozifilm ideje alatt olyan városokba
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visznek el bennünket, melyeket fél világ választ el tőlünk, egyre inkább vonzódunk mindahhoz, amit magunk mögött hagytunk. A jelek szerint egyre tudatosabbá válik, hogy a múlt még mindig korlátlan lehetőségeket kínál a felfedezésre, itt elégíthető ki kíváncsiságunk és érdeklődésünk. Mégis, ha elfogadjuk
ezt, azzal kénytelenek vagyunk radikálisan újraértékelni a történelmi vizsgálódás előfeltevéseit. Nem venném a bátorságot ennek sugalmazására, ha nem
utalna egyre több jel arra, hogy már folyamatban is van. A legtöbbet azzal tehetjük, hogy egy olyan felfogási szintre érünk, ahol hirtelen megértjük azokat
a cselekedeteinket, amiket egészen eddig más leírások alapján értelmeztünk –
valahogy úgy, mint amikor egy, a falra vetített életlen kép hirtelen kiélesedik.
Hadd illusztráljam ezt egy példával! Amikor először hallottam idézni Terentius híres mondását, miszerint „Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami
emberi”, egyszerre a humán tudományokat, a művészettudományt, az antropológiát, az irodalmat, a történelmet és a filozófiát megvilágító mottónak látszott. Aztán a humán tudományokról alkotott koncepciómat az a látszólagosan
egyetemes megközelítés határozta meg, hogy más korok sajátunkba folytak bele. Ahogy Jacob Burckhardt megjegyezte bázeli előadásaiban: „Soha nem szabadulhatunk az ókortól, amíg nem leszünk újra barbárok.” (Majd hozzátette:
„A barbárok és a modern amerikai kultúremberek történelmi tudat nélkül élnek.”) De mi volt az ókor vagy más korok élete? Csak egy nemzedékkel ezelőtt,
a klasszikus műveltség és a nem szakmai kultúra közötti köldökzsinórt olyan
könyvek jelentették, mint Edith Hamilton The Greek Way (Görög út) vagy H.
D. F. Kitto The Greek (A görögök) című művei. Az ilyen könyvek szerint a görög élet nagyon sok tekintetben hasonlít a mienkre, míg számos más szempontból különbözik tőle. Hogy a legegyszerűbb példát vegyem: úgy gondolták, a görögök hozzánk hasonlóan szerették a színházat. Ez ugyanis a vallási rituáléból
származott, míg az angol színház a moralitásdrámákból, így könnyű elképzelni, hogy az ötödik századi közönség Epidauruszban a színielőadás olyan szekularizált tudatát érte el, mely nagyon hasonlít ahhoz, ami Shakespeare, Sheridan vagy Shaw közönségét jellemezte. A kar énekei természetesen különös maradványok, de az epizódok épp olyanok voltak, mint a mi drámánk története
és cselekménye. Ha pedig azt kérdezzük, vajon Antigoné vagy Kreón-e a tragikus hős, magát a Szophoklész által feltett kérdést ismételjük, mely saját korabeli közönsége számára éppúgy érthető volt, mint számunkra. Egyszóval a dráma történetét Aiszkhülosztól napjainkig úgy képzelték, mintha lenne valamiféle lényege, mely a különböző részletek (maszkok, színpadi technika, az előadás
stílusának különbségei) között is felfedi magát; így a görög út részben birtokunkban lévő és részleteiben felidézhető örökségként él tovább bennünk. E felidézés csupán technikai nehézségekkel bír, lényegében nem jelent problémát az
ókor megértése, vagy más koroké, melyek élete a sajátunkba folyt bele.
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Felfedeztem, hogy a görög aranykor képét már aláásta Nietzsche, mielőtt az
angol és német egyetemek könyvterjedelmű tanulmányaiban valaha teljes egészében megalkották volna. De a múltnak a jelen előzményeként való szemlélete nem korlátozódott a nyájas tudósokra és közvetett vagy közvetlen tanítványaikra. Freud például szintén úgy gondolta, hogy Szophoklész intuitíven látta, amit ő végül teoretikusan ragadott meg, így évszázadokon átívelő rokonság
köti őket egymáshoz. Sorolhatnánk még a példákat… A történelmi tudatnak ez
a formája azonban – mely a múltat afféle prológusként vagy rengeteg történet
kezdeteként szemléli, ahol a commedia dell’arte rögtönző színészeinek szerepében érezhetjük magunkat – manapság legjobb esetben is megkérdőjelezhető, és
most először vázolhatjuk fel a múltat saját intézményeinkkel, érdekeinkkel és
megértési módjainkkal diszkontinuusként. Nem folytonos, de nem hozzáférhetetlen, ahogyan a korábbi nemzedékek számára a korabeli Ázsia civilizációi függetlenek, de mégis hozzáférhetőek voltak. Peter Laslett könyvének címét
alkalmazva (The World We Have Lost), inkább egy elveszett világ felfedezéseként tekinthetünk a történelemre, mint egy, a kultúránkban továbbélő világ újrafelfedezéseként. Így, ha meglátásom bármennyire is korrekt, az új történelmi tudat ellentmond Terentiusnak: az emberi múlt, ahogy a legtöbb bizonyság
utal rá, átláthatatlannak és idegennek tűnik. Nem igaz, hogy csak ott ismeretlen, ahol a feljegyzések és műemlékek hiányoznak, de amennyiben a megfelelő adatok rendelkezésre állnak, tiszta és áttekinthető lesz – hiszen a múlt emberei rokonaink.
Több jel is utal arra, hogy a történelmet már újraírták ilyen módon. Csak
néhány példát említek, melyeknek valódi érdekessége és újdonsága abban áll,
hogy nem a jól ismert szempontból mutatják be nekünk a múltat, hanem rávilágítanak, hogy a szokásos leírásokon alapuló magyarázatok mennyire problematikusak. Ilyen például a gondolkodástörténetben John Locke esete. Helye a
vallási tolerancia, a tudományos empirizmus és a politikai szabadság első ös�szefoglaló teoretikusaként, a szekuláris liberalizmus őseként és a Függetlenségi Nyilatkozat szellemi atyjaként emberöltők óta biztosított a történelemben.
A Második értekezés a kormányzatról már régóta klasszikusnak számít Nagy
Britannia és az Egyesült Államok egyetemein, míg az Első értekezés (melyben
Filmerről alkotott kritikáját fogalmazta meg), a tudósoktól eltekintve feledésbe
merült. Az Értekezés az emberi értelemrőlt, mint tudjuk, a brit empirizmus első felvonásaként kezelik, mely Berkeley-hez és végül Hume-hoz vezet. Ám tanulmányaim, oktatómunkám és olvasmányaim során soha senki nem említette Locke Worcester püspökéhez írt könyvterjedelmű leveleit, melyek a filozófus
teológiai válaszait tartalmazzák a püspök Esszére vonatkozó teológiai kritikájára. Néhány évvel ezelőtt megszereztem Locke összes műveinek egy régi kiadását, mely többek között bibliai exegézisét és az Esszé a kereszténység ésszerű122

ségéről című írását is tartalmazza. Amikor alkalmanként beleolvastam, időről
időre az a zavart érzés fogott el, hogy nem tudom összeegyeztetni ezen értekezések szerzőjét azzal a Locke-kal, akiről tanultam, és akit tanítottam. De csak
nemrég, a Locke-kutatók új irányzatának megjelenésével láttam, hogy Locke
hagyományos, empirikus filozófusként és liberális politikát képviselőként való
értelmezése egyszerűen rossz történetbe illesztette őt. John Dunn Locke politikai gondolkodásáról szóló 1969-es könyvében és más újabb művekben már nagyon különböző Locke jelenik meg. Ahogy Alan Ryan mondta, „Locke-ot nem
csak egyszerűen visszatolták a 17. századba, hanem egy zavaros liberális kortárs
gondolkodóból valami sokkal távolabbivá, gyakran kellemetlen figurává alakították át, akiről 20. századi tudattal nem lehet kényelmesen elmélkedni.” (Ryan
1969: 36) Mégis, ez az új Locke távoliságában és idegenségében is hozzáférhető, éppen nyakas kálvinizmusa változtatja meg nézeteinek értelmezését, jóllehet, lerombolja azt az illúziót, hogy a politikai és filozófiai diskurzusban kortársunknak számít.
Vegyünk egy újabb példát, a művészettörténetből. Ernst Gombrich klasszikus munkája, a Művészet és illúzió, az érzékelés története, mely többek között
kimutatja (vagy a legelfogadhatóbban érvel amellett), hogy a vizuális érzékelés
konvenciói maguk is változtak az idő múlásával, a reprezentációs illúzió különböző újításainak asszimilációja során. Hogy állítását a legegyszerűbben mutassuk be: nem fogadhatjuk el többé, hogy az egyiptomiak úgy láttak, mint mi, de
nem tudtak annyira rajzolni. Számunkra ábrázolási konvencióik teljesen kétdimenziósnak tűnnek (a lábak mindig oldalt jelennek meg, mintha az alak egy kifeszített kötélen sétálna); de ahelyett, hogy ezt technikai ostobaságként visszautasítanánk, figyelembe kell vennünk, hogy az egyiptomiak tudták, hogy kell
ezeket a formákat olvasni, ahogy mi felfedeztük és megtanultuk, hogyan olvassuk a lineáris perspektíva formáit. Emiatt különbözött látásmódjuk – és nem
csak a hagyományos ikonográfiájuk – a miénktől. Aztán az is eszünkbe juthat, hogy bármennyire is széles körben terjedtek el a görög szobrokról készült
másolatok és képek, mégsem úgy látjuk ezeket, mint a görögök, és az esztétikai érzék inkább elválaszt bennünket, mintsem az időn keresztül egyesítene.
Így a művészettörténet sokkal inkább egy, a mienktől egészen különböző látásmódok felfedezésére, és azokba való belépésre való folyamatos felhívássá válik,
ahelyett, hogy olyan tökéletlen gesztusok sorának tekintenénk, melyek egyenesen mutatnak saját korunk felé.
Harmadik példám a társadalomtörténetből való. Keith Thomas nagyszabású könyve, a Religion and the Decline of Magic (1971) azt vizsgálja, hogy milyen
mértékben hatotta át a mágia, a boszorkányság, az asztrológia, a szellemidézés és a varázslat a köztudatot és a mindennapi életet a 16. századi Angliában,
majd a populáris és hivatalos protestantizmusnak utat engedve a 17. században
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hanyatlásnak indult. Nem a könyv tézise újdonság, hanem annak a felfedezése, hogy tudatlanok és tanultak milyen mértékben tekintettek minden véletlen
eseményt hétköznapi csodának, a természetfeletti teljesen normális behatolásának. Ez az Erzsébet-kori világot sokkal egzotikusabbá és távolibbá teszi, mint
amilyennek azelőtt tűnt. A Macbeth boszorkányait némiképp komikus figuráknak, rajzfilmkaraktereknek látjuk, melyeket Shakespeare arra használt fel,
hogy a drámához egy kis folklórt csepegtessen. Megrázó, ám egyszersmind felfedezést és kihívást is jelent a felismerés, hogy az Erzsébet-kori közönség számára ezek éppolyan valóságosak voltak, és éppolyan jelentéssel és közvetlenséggel rendelkeztek, mint Macbeth maga – sőt, talán többel is. Amikor a Lear királyban Edmund, a cselszövő szellemesen gúnyolja a napfogyatkozáshoz
mint katasztrófa előjeléhez forduló Gloucestert, közelebb áll hozzánk, de épp
ilyen mértékben el is idegenedett a saját korától. Ő alapvetően nem annyira kora racionalizmusának megtestesítője, inkább saját furcsaságát, sőt perverzitását
tárja elénk. Az ilyen vizsgálatokban a társadalomtörténet átlép egy határt, hogy
valami új múltat felfedezzen fel.
Végül egy példa a tudománytörténetből, vagy inkább csak utalás példákra,
hiszen ma már széles körben ismert az az új tudománytörténet, melynek T. S.
Kuhn könyve, A tudományos forradalmak szerkezete a leggyakrabban idézett
műve. A tudománytörténetet egészen a közelmúltig általában sikerek és kudarcok sorozatainak feljegyzéseként értelmezték, ezek alkották a tudományos kézikönyveket. A Charles Coulton Gillispie modern tudománytörténetének (The
Edge of Objectivity, 1960) címében szereplő kifejezés, az objektivitás – vagyis a tudományos módszer, ahogy ma értjük – pereme fokozatosan egyik tudományról a másikra terjedt át, a csillagászattól a biológiáig, eltakarítva a mítoszok és a metafizika szövevényét, mely a tudományt kijelölt céljától visszatartotta. De ez olyan történelem, amit a győztesek írtak. A tudománytörténet ilyen
módon való értelmezése a múlt sikeres tudományos teljesítményeinek a mi saját meggyőződésünk és értelmezésünk szerkezetével való összekapcsolását és
saját komplex összefüggéseik elhanyagolását jelentette. Newton éveket töltött
azzal, hogy megpróbálta megfejteni azt a titkos üzenetet, mely meggyőződése
szerint az Újszövetségben ezoterikus jelentésként rejlett, és ugyanazzal a tehetséggel és szándékkal fogott az ilyen vállalkozásba, mint amivel a gravitáció elméletét kidolgozta. A régi értelemben vett történetírás számára ez a tény tévedésnek vagy véletlennek számított, az új történelemnek azonban kihívást jelent,
hogy újra átérezzük gondolkodás és hit azon összetett viszonyát, melyhez Newton fizikája és bibliai exegézise egyaránt tartozott. Anélkül, hogy még egyáltalán beléptünk volna ebbe a (rekonstruált) világba, könnyen látható, hogy ha rekonstruálnánk, a vártnál sokkal idegenebb világra találnánk.
A fenti példák alapján a történelem újraírása még aligha nevezhető mozga124

lomnak. Mégis utalhat arra, hogy a szakszerű történelem és a történelmi tudat mint a kultúra összetevője közötti távolság áthidalható. A történelmi kutatás alapvetően monografikus, a monográfiák egyre növekvő áradata pedig
már meggyőzött bennünket arról, hogy e hasznos munkák nagyon kevés hányada tud közvetlenül az általános kultúra részévé válni. Nem, azt hiszem, abban sokkal inkább bízhatunk, hogy az új narratív szintézisek vagy a szinoptikus beszámolók is felkerülhetnek a közkinccsé vált történelmi klasszikusok
rövid listájára. A monográfiák összesítése nem jelent szintézist, és valóban, számuk növekedése alig tesz lehetővé ilyesmit. Mégis eredményezi a történelmi tudat minőségében bekövetkező változás előidézését – sőt hozzá is járulhat ahhoz.
Ez pedig, amint javasoltam, annak a felismerése kell legyen, hogy a múlt sokkal
kevésbé folytonos a jelennel, mint azt korábban gondoltuk. Emellett a múltat
olyan Végső Határként érzékelhetjük, melynek feltárása számos emberi lehetőséget sokkal összetettebbnek és a saját elképzeléseinktől sokkal inkább eltérőnek mutat, mint azt valaha is gondolták volna. Ez a felvilágosodás azon történetírói koncepciójának megfordítása lenne, melyet például Hume History of
England című művének fogalmaival és példájával képviselt. A mindeddig uralkodó nézet szerint az emberi természet mindenütt azonos, így a kortárs társadalmi és politikai élet tapasztalatai alapján elvben megértjük a történelemben
előforduló összes szenvedélyt és motivációt, tervet és kudarcot, személyiséget
és hatalmat. Most már éppen ellenkezőleg, azt gyanítjuk, hogy az emberi természet a végtelenségig különböző, és egyénileg jön létre. Egy mindinkább homogenizált világban a jövőtől várhatjuk, hogy kikényszerítse e feladathoz való
hozzájárulásunkat, vagy megerősítés gyanánt a múltba tekinthetünk. Eltekintve attól, ahogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra élünk, a történelmi vizsgálódás az egyedüli lehetőség az időutazásra.
Kisantal Tamás és Németh Ákos fordítása
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3.
’6 8 és a nemzedéki kérdés

Barcsi Tamás

N emzedéki lázadás a hatvanas
években : értékek , „ határsértések ”,
narratívák

A következőkben a hatvanas évek fiatalságának nemzedéki lázadásáról, illetve
ennek néhány alapvető jellegzetességéről lesz szó, a nyugati folyamatokat áttekintve. Kitérek továbbá a lázadási törekvések végkifejletére, hatására, ezek mai
megítélésére, és teszek néhány megjegyzést a „Nagy Generációt” követő nemzedékek lázadáshoz való viszonyáról.1

A  lázadás mint „ határsértés ”

A lázadás mindig szembenállást jelent: ha lázadok, akkor valamivel szemben
határozom meg magamat. A lázadás értelmezhető „határsértésként”, ami lehet
„passzív” és lehet „aktív”, azaz lehet elhatárolódás (kivonulás, kilépés az adott
rendből, saját határok felrajzolása, ez is sérti a meglévő határokat, mert annak figyelmen kívül hagyásával történik), illetve lehet a „határok” aktív megváltoztatására való törekvés. A „határsértés” fogalma értelmezésemben annak
a felmutatását, nyilvánvalóvá tételét jelenti, hogy a társadalmi, tehát a morális, viselkedési, életmódbeli határok problematikusak. A felmutatás a „határsértő(k)” és cselekedetei(k) által megy végbe. A „határsértés” nem pusztán a határok áthágását, figyelmen kívül hagyását jelenti: mindig célja, „üzenete” van,
sohasem önkényes. Több szociológus a devianciát „hasznos” társadalmi jelenségként értelmezi, hiszen ennek társadalmi „kezelése” újra és újra megmutatja az adott közösség tagjai számára, hogy hol helyezkednek el a közösség normatív határai (pl. Durkheim: 1996, Kai T. Erikson: 2001). A deviancia fogalma
ugyanakkor nem egységes, hiszen jelenthet „bűnt” és „őrültséget”, illetve ezek
különböző „fokú” megjelenéseit: a csak erkölcsi értelemben bűnnek számító
cselekedetektől a jog által szankcionált bűncselekményig, a nonkonformista,
1. Ezekkel a problémákkal és egyéb kultúrkritikai kérdésekkel bővebben foglalkozom
megjelenés előtt álló, A kivonulás mint lázadás. Kultúrkritikai fejezetek című könyvemben.
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szokatlan vagy megdöbbentő viselkedéstől az elmebetegségig. Azonban folyamatosan változik, hogy egy adott közösség mit tekint devianciának, illetve,
hogy milyen „fokú” devianciának minősít egy cselekedetet. A „határsértő” a
devianciának minősített cselekedetet normálisként mutatja fel (pl. amikor nem
bűnöző követ el egy vitatható megítélésű, de a fennálló törvények szerint bűncselekménynek minősíthető cselekedetet, amely tehát releváns erkölcsi álláspontok szerint nem minősül bűnnek). Az ilyen cselekvést „normatív határsértésnek” nevezem. Amennyiben a „határsértő” tettét egyre többen hozzá hasonlóan ítélik meg, illetve hasonló „határsértéseket” generál, lassan megváltozhat
az adott cselekedet társadalmi megítélése. Persze a „határsértő” cselekedetét
sokszor értetlenség, esetleg düh fogadja, de ezekben az esetekben is elindíthat
egy normaváltozási folyamatot, pusztán azáltal, hogy cselekedete társadalmi
diskurzus tárgyává lesz, persze ehhez elengedhetetlen a nyilvánosság. A „határsértésnek” nem csak valamely (viselkedési, morális) norma problematikusságának felmutatása lehet a célja, hanem a társadalmi rend (a továbbiakban
Rend, ez alatt a későbbiekben a nyugati országokban a vizsgált korszakban érvényesülő társadalmi-kulturális rendet értem, amely a meglévő különbségek
ellenére sok hasonlóságot mutat) egészének problematikussága is: ilyen „határsértésről” van szó, amikor pl. egy „szép jövő” előtt álló középosztálybeli fiatal
nem akar beilleszkedni a társadalomba: nem úgy él és viselkedik, ahogy az tőle elvárható, vagy amikor a társadalmi problémákat leképező oktatási intézmények rendjével szembefordulnak a diákok. Az ilyen „határsértő” ott lép fel, ahol
úgy tűnik, rend van: a lázadó Rend-ellenes cselekedeteivel azonban felmutatja
a Rend rendellenességeit. A Rend nem ismeri el saját rendellenességeit, ezért a
„határsértő” cselekedetét (Rend-ellenességét) minősíti rendellenesnek: bűnösnek vagy „őrültnek”. Ezt nevezem „Rend-ellenes határsértésnek”: a cél itt nem
csupán valamely norma, hanem a társadalmi rend egésze problematikusságának felmutatása. Ez különbözőképpen valósulhat meg, ahogy erről már szó
volt: lehet nyílt szembeszállás a Renddel, lehet kivonulás a Rendből, lehet új
életfelfogás és életmód kialakítása.

É rtékválság N yugaton a I I . világháború után

A nyugati demokratikus társadalmak egyik fundamentális értéke az egyenlőség, ami elsősorban jogegyenlőséget jelent, de a negyvenes-ötvenes években
még így sem érvényesül maradéktalanul (lásd a feketékkel szembeni diszkriminációt az USA-ban), hogy az esélyegyenlőség vonatkozásában fennálló hiányosságokról ne is beszéljünk. A másik alapérték, a szabadság is problematikus: elvileg persze bárki megtehet bármit, ami mások életét, méltóságát, sza130

badságát nem sérti, de hogy az emberek mit tesznek, mit választanak valójában
és hogyan élnek a lehetőségekkel, az más kérdés. A finom hatalmi technikák
erősen beszabályozzák az ember életét a munkától a szexualitáshoz való viszonyon keresztül a szórakozási formákig. A fejlett kapitalista társadalmak egyik
legnagyobb hatású leírását és kritikáját Herbert Marcuse Az egydimenziós ember című művében találjuk. Ebben Marcuse arról ír, hogy a fejlett ipari társadalmakban megszűnik a szembenállás lehetősége, mivel a technikai haladás
és a kialakuló jólét olyan életformákat és hatalmi formákat hoz létre, amelyek
megbékítik a rendszerrel szemben álló erőket. A bőség, a fogyasztási lehetőségek kiszélesedésének ára tehát az ellenzék nélküli társadalom, „ahol kényelmes, súrlódásmentes, józan és demokratikus szabadságnélküliség uralkodik.”
(Marcuse: 1990: 23) Az emberek önmagukat ismerik fel árucikkeikben – véli Marcuse: „lelküket kocsijukban, Hi-Fi rádiójukban, többszintes lakásukban,
konyhafelszerelésükben találják meg.” (Marcuse: 1990: 33)
A Rend a szabadság, az igazságosság, a demokrácia, a család, a munka értékeit mutatja fel mint követendő és követett értékeket, mindezeknél sokkal fontosabb szerepe van azonban a mindennapok valóságában olyan értékeknek,
mint a konformitás, a siker, a gazdagság, a hatalom (ezek prioritást élveznek,
tehát „felülírják” az előző értékeket). Ez pedig egy szeretetnélküli, kiüresedett
emberi kapcsolatokkal bíró, a demokratikus keretek ellenére sok vonatkozásban
szabadságnélküli, igazságtalan társadalmat eredményez. A társadalmi értékek
kettőssége a „képmutatás” tökélyre vitt mechanizmusainak kialakítását és működtetését kívánja meg. Nyugaton a II. világháború után a fiatalok lázadásával
nyilvánvalóvá válik az értékválság, tehát a hirdetett értékek látszólagossága és
a valóban követett értékek „ellenérték” volta. Hiszen bár alapvetően igaz Marcuse diagnózisa kora szembenállás nélküli társadalmáról, a szerző hivatkozott
munkájában még nem számolt egy olyan új nemzedék fellépésével, akik észlelték a társadalom ellentmondásait, úgy, hogy még nem voltak részei a megalkuvásokra kényszerítő rendszernek (persze az ellenkulturális törekvések későbbi integrációját tekintve sajnos nagyon is megállják a helyüket Az egydimenziós
embernek a fejlett kapitalista társadalmak lázadó törekvéseket semlegesítő mechanizmusairól szóló megállapításai). Marcuse 1969-es An Essay on Liberation
című írásában megfogalmazott gondolatait már ezek a tapasztalatok is formálták: ebben a társadalmat hasonlóan látja ugyan a szerző, de úgy véli, hogy jelen
van a felszabadulás reménye is: ez csak a „Nagy Megtagadás” („Great Refusal”),
tehát a lázadók önfelszabadításának nyomán mehet végbe (Marcuse: 1969).
A II. világháború utáni „mozdulatlan”, de a felszín alatt az értékválság egyre
erősödő jeleivel küszködő amerikai társadalomban (amelyről Norman Mailer
azt írja: „éveink a konformizmus és a depresszió évei. Félelem bűzlik az amerikai élet minden pórusából, és mindnyájan kollektív idegkimerültségben szen131

vedünk.” Mailer: 1982: 20) tűnnek fel a beatek és hipszterek, akik megtagadják
az establishmentet. Amennyire lehet, kivonulnak belőle, mert a szabad életet
csak így látják megvalósíthatónak (és a square-rel, a mindent elfogadó, szürke átlagemberrel szemben határozzák meg magukat), életmódjukat a szexuális
szabadság, a droghasználat, az „úton lét”, az önmegértésre törekvés, a (dzsessz)
zene segítségével való „feloldódás” jellemzi. 1955-ben jelent meg Jack Kerouac
Úton, 1957-ben pedig Allen Ginsberg Üvöltés című munkája: a szerzők az irodalmi beatmozgalom meghatározó alakjaivá váltak (Kerouac: 1983, Ginsberg:
1982). A beat költőkről és holdudvarukról elmondható (néhány kivétellel, akik
más szerepet is vállaltak, mint pl. Ginsberg, aki később egyfajta ellenkulturális
„apostol” lett), hogy bohém és önpusztító „határsértők”, akik nem akarják megváltoztatni a világot, nincs ideológiájuk, életmódjukkal, moralitásukkal meghökkentik és megbotránkoztatják a társadalmat, azt mutatják, hogy már csak
akkor élhetsz „tisztességesen”, ha az alkohol, a kábítószer, a nők és a dzsessz kiváltotta bódulatba menekülsz, esetleg meditálsz, vagy csak utazol és utazol…
Itt nem tizenéves magányos lázadókról van szó (akiknek elsőszámú példaképe a korszakban James Dean): az ötvenes évek alapvetően még konform tizenévesei a megszülető rock and roll zenéhez kapcsolták a „szabadság-pillanatokat”. A beatmozgalom meghatározó alakjai indulásukkor huszonévesek vagy
harmincasok (vagy még idősebbek), továbbá itt már jelen van valamiféle közösségiség is (bár a beatmozgalom sosem volt teljesen egységes), így nem kell a
magányos lázadók reménytelen harcát vívniuk, a mozgalom „otthont”, az irodalom a szembenálláshoz megfelelő kifejezési formát biztosít, ezért Rend-ellenes cselekedeteik és műveik (amelyeket erkölcstelennek vagy őrültnek minősítenek) nagy erővel mutatják fel a társadalmi rendellenességeket. A hatvanas
évek lázadó nemzedékére nagy hatással volt e mozgalom, különösen a hippikre
(Sükösd: 1979: 123). A „Nagy Generáció” fellépésének időszakában a társadalomból való „kilépések”, vagy az önmegértésre törekvő és önpusztító kivonulás tudatos, „példamutató” kivonulássá (hippik), vagy radikális szembenállássá
(yippik, diákmozgalmak), a barátokkal való időtöltés igazi közösségekké, a bohém művészek „határsértése” „nemzedéki határsértéssé” válik.

A  hatvanas évek fiatal
nemzedékének ellenkultúrája

Amerikában először a fekete polgárjogi mozgalmak indítottak el tiltakozási
hullámokat az ötvenes évektől, majd kialakult a fiatalok ellenkultúrája (a „counter culture” kifejezés Thedodore Roszak szociológustól származik, Roszak:
1969), amely különböző lázadási formákban nyilvánult meg, de ezek mind132

egyike szorosan kapcsolódott a vietnámi háború elleni törekvésekhez. Európában is meghatározó volt az ifjúsági szubkultúra, itt főleg a diákmozgalmakat kell kiemelni.
Roszak szerint a nonkonformizmus szellemét a fiatalok veszik át a felnőttektől, kitépik azt az idősebb radikális nemzedék által írt könyvek és újságok lapjairól, és életstílussá változtatják. És hogy ez miért éppen ebben az időszakban
történt meg? Roszak ezt többek között a fiatalok nagy számával magyarázza:
az USA-ban ekkor – sok európai országhoz hasonlóan – a lakosság több mint
50%-a huszonöt éven aluli volt. És ezek a fiatalok addig nem tapasztalt mértékben átérezték a nagy számukból adódó potenciális hatalmat. Ez részben a piaci
apparátus azon igyekezetének köszönhető, hogy a fiatalokban is próbálta kifejleszteni életkoruk öntudatát, mivel nagy piacot jelentenek, hiszen sok szabadidővel és viszonylag nagy pénzösszegekkel rendelkeztek. Ugyanakkor Roszak
az életkori öntudatot felerősítő tényezők közé sorolja a mind szélesebb körű felsőoktatást is (az USA-ban a hatvanas évek végén csaknem hatmillió egyetemi
hallgató volt), amelybe beletartoztak a tizennyolc éves gólyák éppúgy, mint a
felsőbb évfolyamok huszonévesei, illetve a még idősebb kezdő oktatók is, akik
szívesen azonosították elkötelezettségeiket egy ifjabb korosztállyal. Ide tartozik
még az is, hogy a hatvanas évekbeli diáknemzedék a háború utáni, a korábbiakhoz képest meglehetősen gyengéd és engedékeny gyereknevelési módszerek előnyeit élvezte (lásd: Dr. Spock tanácsai). (Roszak: 1969: 1−41.)
A kialakuló ellenkultúra nem volt egységes, de találhatunk olyan közös jellemzőket, amelyek minden megvalósulási formában jelen voltak, így pl. a fennálló társadalmi rend és a hagyományos társadalmi intézmények kritikája (pl.
család, iskola, egyetem), az egyéni szabadság és önmegvalósítás új értelmezése. Az ellenkultúra képviselői a hagyományos társadalmi intézményeket vagy
figyelmen kívül hagyták, és új együttélési módokat vezettek be, mint a hippik,
akik a család helyett a nem rokoni alapon szerveződő kommunában élést valósították meg, vagy szembeszálltak ezen intézményekkel, mint a diákmozgalmak képviselői, akik felléptek az egyetemen belüli változásokért. Az ellenkultúra alapvető jellemzője az egyén szabadságának és méltóságának tiszteletben tartása, a szociális érzékenység, illetve az erőszak, a háború ellenzése. A szabadság
az életmód és az önkifejezés szabadságát is jelentette: az ellenzéki életmódhoz
szorosan kapcsolódott a beat-, illetve a rockzene, továbbá a szexualitáshoz való új viszony megvalósítása is.
A hippik a társadalommal való szembenállásukat a kivonulás radikális megvalósításával és sajátos életmódjukkal fejezték ki (a mozgalom az USA-ban jött
létre). Ezt elsősorban az igazán szabad és a szeretet elvének megfelelő életre való törekvés, a szegénység, a közösségiség, a szabad szexualitás, a droghasználat, mindenfajta hierarchia és a hagyományos társadalmi viselkedési-érintkezé133

si formák elutasítása jellemezte. A beatmozgalomhoz hasonlóan a hippikre sem
jellemző a direkt politizálás, a rendszer megváltoztatására való aktív törekvés,
de attól eltérően itt a kivonulásnak és a sajátos életmódnak üzenetértéke van:
ez a társadalmi rend alternatívájaként jelenik meg, amely – legalábbis a hippik
szerint –, majd ráébreszti a „Renden belülieket”, hogy milyen is a valódi élet
(Sükösd Mihály ezt „passzív aktivitásnak” nevezi, Sükösd: 1979). A hippi világban a hagyományos értelemben vett családot felváltotta a szabadon választott
és a szeretet elvének (a cél ez volt, bár nyilván sokszor nem sikerült elérni) megfelelően működő, igazi közösségi élményt nyújtó kommuna, a munka (amely
alkalmi vagy önfenntartásra berendezkedett, farmon élő kommunák esetében
„háztáji” munka volt) csupán az élethez feltétlenül szükséges anyagi javak biztosítását szolgálta. Felesleges fogyasztási cikkekkel nem éltek, tárgyakhoz nem
ragaszkodtak, mindenüket megosztották egymással, úgy vélték, a szegénység
nélkül az igazi szabadság elképzelhetetlen (a hippikről lásd Sükösd: 1979, Miles: 2005, Stone: 2007, Cooper: 2007).
Az amerikai ellenkultúra világában sajátos jelenségeknek tekinthetők a yippik. Az elnevezés az Abbie Hoffman és Jerry Rubin nevével fémjelzett szervezetre, az 1968-ban alapított Youth International Partyra utal. A yippik, ha egyszerűen akarunk fogalmazni, olyan hippiknek tartották magukat, akik nem
vonultak ki a társadalomból, és úgy gondolták, hogy aktívan fel kell lépni a
rendszer ellen, de ez elsősorban nem erőszakos cselekedeteket jelentett, hanem
tüntetéseket, ellenzéki összejöveteleket, happeningeket, vicces társadalomkritikai
„performanszokat” (Mailer: 1977, Miles: 2005, Cooper: 2007). A yippik tehát
az összes hippi jellemzőt felvállalták, de aktív társadalmi szerepvállalás mellett kötelezték el magukat. Ennek megtagadása, a kivonulás azonban a hippilét
egyik alapja, ezért kérdéses, hogy a yippik valóban hippiknek tekinthetők-e.
Nem lehet teljes az amerikai ellenkultúra rövid bemutatása az egyetemi diákszervezetek és diáktüntetések említése nélkül. Az egyik legfontosabb diákszervezet a Columbia Egyetemen megalapított, újbaloldali Students for The Democratic Society volt, amelynek tagjai részt vettek a happeningeken, béketüntetéseken, de úgy vélték, hogy valódi forradalomra lenne szükség ahhoz, hogy a
társadalom megváltozzon (ami természetesen elmaradt). Hozzájuk is kapcsolható az 1967-es, Pentagon előtti nagy béketüntetés. A kaliforniai Berkeley egyetemhez kötődik a Mario Savio (aki nagy hatású beszédei révén lett ismert) által
alapított Free Speech Movement, amely fellépett a rasszizmus, a háború és az
egyetemi vezetés módszerei, pl. a fiúkat a lányoktól elkülönítő kollégiumi rendszer ellen, és amely már 1964-ben ülősztrájkot szervezett a diákok jogait szűkítő egyetemi intézkedések miatt (ekkor mondta Savio: „Vannak idők, amikor a
gépezet működtetése olyan gyűlöletessé válik, […] hogy nem tudunk részt venni benne, még hallgatólagosan sem tudunk részt venni benne, és a testünket
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kell hogy a fogaskerekek közé […] tegyük, és meg kell, hogy állítsuk.” Kurlansky: 2006: 92) Hogy csak a legjelentősebb eseményekre utaljak: 1968 áprilisában
a diákok elfoglalták a Columbia Egyetemet, így tiltakozva a felsőoktatási intézmény és a Pentagon gyanús kapcsolatai ellen (a tiltakozás április 23-tól április
utolsó napjáig tartott). 1969. május 15-én („Bloody Thursday”) erőszakkal számolták fel a Berkeley diákjai által létrehozott People’s Parkot. Az egyetemfoglalásoknak végül mindenhol a rendőrségi beavatkozások vettetek véget. (Az amerikai diákmozgalmakról lásd: Kurlansky: 2006, Göbölyös: 2007).
A hatvanas években sorra jöttek létre Európában is a baloldali diákszervezetek, amelyek egyre határozottabban léptek fel az évtized második felében, és
amelyek „politikusabbak” voltak, mint a hasonló amerikai mozgalmak. A legjelentősebb történések 1968-hoz köthetőek, különösen a nanterre-i és párizsi
események érdemelnek említést. Bár Nyugat-Európában is voltak hippik és
kommunák, az amerikaihoz hasonló mozgalom nem alakult ki egyik országban sem.
Franciaországban számos baloldali (kommunista, trockista, maoista) diákszervezet működött. Az események a Nanterre-i Egyetemen kezdődtek, ahol
1967 márciusában néhány fiú diák „megszállta” a lánykollégiumot, így tiltakozva a fiú és a lány hallgatók kollégiumi elkülönítése ellen (akik még ellenkező nemű látogatót sem fogadhattak). A nanterre-i események talán legmeghatározóbb alakja Daniel Cohn-Bendit, a Vietnámi Nemzeti Bizottság és a Március
22 Mozgalom (Mouvement du 22 Mars) megalakítója volt. Ez utóbbi szervezet azt követően jött létre, hogy 1968. március 22-én kb. 150 diák elfoglalta
az egyetemi hivataloknak is otthont adó nanterre-i „üvegtornyot”. Április 27én Cohn-Benditet letartóztatták, ezt követően tüntetések kezdődtek, nemcsak
Nanterre-ben, hanem a Sorbonne-on is. Ezekben az intézményekben május első napjaiban felfüggesztették az oktatást. Párizsban ’68 májusa a szembenállás
hónapja volt: a diáktüntetések nyomán kibontakozott véres utcai harcokkal, a
Sorbonne elfoglalásával, illetve miután a szakszervezetek is felsorakoztak a diákok mögött, munkássztrájkokkal. A válság csak június végére ért véget, ekkorra a szakszervezetek megállapodtak a munkaadók képviseletével és a kormánnyal, illetve feloszlatták a Nemzetgyűlést, és új választásokat írtak ki. Ezt
követően is voltak kisebb megmozdulások. A „diákforradalom” egyetemi reformokhoz vezetett.
Robert Merle, aki maga is a Nanterre-i Egyetem tanára volt ebben az időszakban, a nagy események előtti helyzetről, a diákság érzéseiről, gondolatairól ír Üvegfal mögött című regényében, amely elsősorban a diákokkal tartott
rendszeres beszélgetéseinek élményanyagán alapul (Merle: 2005). A regény ’68.
március 22-én játszódik Nanterre-ban, és különböző diákok, oktatók, illetve
egy, az építkezéseken dolgozó algériai munkás (az egyetemi komplexum még
135

épülőben volt ekkor) szemszögéből láthatjuk ennek az egyébként sokak számára szimpla hétköznapi, de később szimbolikussá váló napnak a történéseit reggeltől egészen az adminisztrációs torony elfoglalásáig. A lázadó diákok az adminisztrációs toronyra mint fallikus szimbólumra, az „apa” jelképére tekintenek. A lázadó fiatalok élesen szembehelyezkednek az egyetemmel, ami az általuk
kritizált társadalmi rendszernek egyik alapintézménye, így megvan benne annak jó néhány negatív jellemzője, pl. tömegtársadalom – tömegképzés, ember
és ember közötti elidegenedés – a tanárok nem ismerik a diákokat, a diákok
nem ismerik egymást, merev hierarchikus viszonyok – a professzorok az egyetemen szinte mindenhatóak, nyomasztó a teljesítménykényszer, a tantervek kevés
lehetőséget hagynak a valódi gondolkodásra, kritikára, véleménycserére. A regény hangsúlyozza, hogy a lázadó, aktív diákok eleinte kevesen voltak, később
csatlakoztak hozzájuk a többiek.
A 60-as évek „nemzedéki határsértői” nagy erővel mutatták fel a nyugati
társadalmak alapvető problémáit. A társadalmi rend ellen fellépőkre marxista kategóriák nem nagyon alkalmazhatók (annak ellenére sem, hogy gyakran
hivatkoztak Marxra), hiszen a középosztályból jött fiatalok nem tartoztak az
„elnyomottak”, a „kizsákmányoltak”, a munkások közé: proletárforradalom
helyett a fiatalok lázadásáról, „osztályharc” helyett nemzedéki harcról beszélhetünk. Kérdés, hogy nevezhetők-e a fiatal „határsértők” forradalmároknak?
Ha a hagyományos történeti fogalmat használjuk, akkor még az egyetemfoglaló, illetve a macskaköveket felszedő diákok sem igen nevezhetők annak, Daniel Cohn-Bendit a francia események meghatározó alakja ’68 májusában azt
mondta erről: „Nem vagyunk »veszettek«. Ez a kifejezés azt bizonyítaná, hogy
indokaink kizárólag érzelmi természetűek. Nem vagyunk forradalmárok sem,
mert nincs határozott akcióprogramunk. Legjobban a »lázadók« kifejezés felelne meg nekünk. Igen, fellázadtunk, igen, elegünk van mindenből.” (Köpeczi: 1970: 60) A korszak különböző lázadási formái eltértek egymástól: mást
valósítottak meg a hippik, mást a yippik, mást a diáklázadók (ezen belül további csoportokat találhatunk), és ezek közül csak egy kisebbségnek (a diáklázadók egy részének) volt célja a rendszer aktív megdöntése, de ezeknek sem volt
kiforrott ideológiája (ezt láthatjuk pl. a diákvezérek írásainak bizonytalan fogalmaiban, kategóriáiban). Az ideológiai kiforratlanság a többi ellenzéki csoportosulást (a hippiket, yippiket) még inkább jellemezte. Nem letisztult elméletek kidolgozásán, hanem a Rend megtagadásán (az elhatárolódáson) alapuló
cselekvésen volt a hangsúly: egy saját „világ”, saját kultúra, Roszak fogalmával:
ellenkultúra kialakításán. Mivel az uralkodó kultúrától gyökeresen eltérő jellemzőkkel írhatjuk le ezt, talán nem túlzunk, ha kulturális értelemben forradalmi kísérlet (életmód- és értékforradalom) résztvevőinek tekintjük a hatvanas évek aktív fiataljait. Óriási jelentősége van annak, hogy a fiatalok úgy mu136

tatták fel a társadalmi-értékrendszeri problémákat, hogy saját kulturális világot
és értékrendszert teremtettek. Különösen a hippi kultúra emelkedik ki ebből a
szempontból: a radikális kivonulást választók, sajátos életmód és értékrendszer
szerint éltek: tehát nem csak beszéltek róla, de meg is valósították: a közösségiséget, a szeretetet, a szegénységet, mindannak az ellentétét, amit az establishmentben élés jelentett.

A z ellenkulturális t ö rekvések vége
és hatása

Sajnos a lendületesen induló elhatárolódási kísérletnek hamar vége szakadt.
A Rend mechanizmusai elfojtották, de leginkább integrálták és így semlegesítették az ellenkulturális törekvéseket. Mindezek mellett az ellenkulturális mozgalmakon belül is érvényesültek olyan tendenciák, amelyek hozzájárultak fokozatos felszámolódásához. A hippi fiatalok lassan belefáradtak a túl hirtelen
megvalósított és túl radikális kivonulásba, és sokan inkább a kényelmes, biztonságos életet választották a szabadságot jelentő, de bizonytalan, kényelmetlenségekkel járó életmód helyett, a kommunák többsége felbomlott, a lázadó
diákok befejezték tanulmányaikat, és munkába álltak (csak egy szinte elenyésző kisebbség választotta a legradikálisabb utat az ellenkultúra „kudarcba” fulladása miatti elkeseredettségében: mondjuk egy baloldali terrorista csoporthoz csatlakozott). Ezeknek az éveknek az eseményeit, hangulatát a legtöbb aktív résztvevő, mint a fiatalkori útkeresés szép emlékét őrzi csupán. Bizonyos
területeken persze történtek változások: pl. a felsőoktatásban, de az USA-ban
az antidiszkriminációs mozgalmak is számos sikert értek el, kivívták a feketék
egyenlő bánásmódhoz való jogát, a vietnámi háború is lassan véget ért. Egészében azonban a Rend alapvető jellemzői nem változtak, az öltözködési, a zenei-szórakozási, az érintkezési formák, illetve a szexualitáshoz való viszony
látszólag továbbélő új jelenségei ellenére sem. A Rend viszonya a kulturális lázadási formákhoz tehát alapvetően a következő volt:
1. A lázadás intézményes „kezelése”, elfojtása: rendőrségi fellépés, büntetőjogi szankciók, pszichiátria: pönalizáció, illetve medikalizáció; a lázadó „bűnös
vagy beteg”. Rendőrségi fellépésekre főleg a diáklázadásokkal, a tüntetésekkel,
a yippi rendezvényekkel szemben került sor. A rendőrök sokszor átlépték hatáskörüket, mivel úgy gondolták, huligánokkal állnak szemben. Ez tragédiákhoz is vezetett. A kábítószer-fogyasztást hatóságilag tiltották, az LSD használatot is illegálissá nyilvánították. A média igyekezett erősíteni (pl. Amerikában)
a lázadó fiatalok vonatkozásában a rendbontó, erkölcstelen és beteges életet élő
huligánok képet.
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2. A másik, ennél jelentősebb folyamatként utalhatunk a lázadó törekvéseknek a Rendbe való becsatornázására, ellenzéki jellegüktől való megfosztására.
Ezt nevezhetjük akár „Nagy Beolvadás”-nak is. A „nemzedéki Rend-ellenes határsértők” a vizsgált korszakban felmutatatták a társadalmi rendellenességeket:
a Rend mechanizmusai és értékstruktúrája azonban nem, csupán bizonyos erkölcsi normák, viselkedési szokások változtak meg, vagy váltak elfogadottá, de
ezek is úgy, hogy hozzájárultak az integrációhoz. Ide tartozik a beat- és a rockzene kulturális értékeinek elismerése, ugyanakkor kommercializálódása, az öltözködés és a társadalmi érintkezések formalizmusának lazulása, a szexualitás
szabadabbá válása. Az integrációs folyamat alapvető mechanizmusa az ellenkulturális jelenségek áruvá válása: „a fiatalok zenéje” a legeladhatóbb árucikk
lesz, és végletesen popularizálódik: a 70-es évek már – Klaniczay Gábor kifejezésével élve –, a „Szuperkommersz”, tehát a popikonok, a megszülető diszkó
időszaka, ezeknek már semmi köze nem volt az ellenkulturális eszményekhez
(Kaniczay: 2003). Továbbra is születnek persze alternatív zenei mozgalmak, de
pl. a punk, talán az utolsó igazán nagy hatású ellenzéki zenei és életmódirányzat már a destruktív lázadásra épül. Az ellenzéki jelképek a divat részévé válnak
(pl. hippi divat, rocker divat, punk divat). A szexualitáshoz való viszony sok
szempontból szabadabbnak tűnik napjainkban. Valójában a szexualitás számos
módon korunkban is beszabályozott, már egyre kevésbé kapcsolódik hozzá a
bűn fogalma, ehelyett megjelent a félelem (gondoljunk az AIDS-re), illetve a
szexualitás része a „versenynek”: az életnek ezen a részén is „teljesíteni” kell (a
szexuális teljesítmények „versenyeznek”, jellemző a mennyiségi és eszközszemlélet). Arról nem is beszélve, hogy a valódi élvezetek helyett a Rend a szexualitás
tekintetében is számos pót- és virtuális élvezetet kínál: a szabad szexualitásból
a piaci viszonyok között pornográfia (tehát szexuális tartalmú áru, pótélvezetet
nyújtó szórakozás) lett, aminek már semmi köze az önkiteljesítésként és önfelszabadításként értelmezett eredeti elvhez. A tényleges önmegvalósítást erősen
megnehezíti a média által közvetített siker- és szépségeszmény. A mesterségesen fenntartott szépség- és fiatalságkultusz korában sokan alapvető fontosságúnak, a siker egyik zálogának tartják az uralkodó testsémának való megfelelést.
Tovább nem részletezve napjaink kulturális jelenségeit, azt mondhatjuk: az
ellenkulturális törekvések elsorvadtak vagy beolvadtak a rendbe, így azok tömegkulturális jelenségekké, termékekké váltak. A Rend az olyan alapvető ellenkulturális értékek, mint a szabadság, az autonómia, egymás tisztelete, önkiteljesítés kifejeződési módjait vagy betiltja (droghasználat), vagy integrálja, tehát
kommercializálja és primitivizálja, amivel eredeti értelmét eltünteti, csupán látszatértékként őrzi meg (szexualitás, zenei kultúra, öltözködés, beszéd és viselkedés), esetleg befolyásoló erejének segítségével felmutatja annak lehetetlenségét (pl. idealizmusként jeleníti meg a szeretet elvére épülő közösségeket), vagy
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elfogadhatatlanságát (úgy ábrázolja a mozgalmakat, hogy a bűnt és az őrületet
hangsúlyozza).

A z újabb nemzedékek és a társadalmi lázadás .
A  hatvanas évek t ö rekvéseinek mai megítélése

A lázadó nemzedék utáni generáció (az ún. X generáció) tagjai már a valódi lázadás lehetetlenségét és értelmetlenségét sugalló atmoszférában nőttek fel. Bret
Easton Ellis korai műveinek szereplői olyan fiatalok, akik minden cél és eszmény nélkül élnek a 80-as évek Amerikájában (Nullánál is kevesebb, A vonzás
szabályai, Ellis: 2005, 2008). A korszak fiatalsága már nem sokban emlékeztet
a radikális, valami mást akaró lázadó generációra, erre utal A vonzás szabályaiban a gazdag „hippi lány” leírása is, aki csak külsőségeiben hippi, mert felvette
ezt a szerepet: hippinek öltözik, de BMW-vel jár, ott van minden Grateful Dead
koncerten, de luxuslakosztályokban száll meg (Ellis: 2008). Persze még ebben
a nemzedékben is vannak, akik a saját útjukat járják. Douglas Coupland X generáció című 1991-es regényének (Coupland: 2007) főhősei olyan fiatalok, akik
képességeik alapján lehetnének akár a társadalom sikeremberei is, ennek ellenére mégis Palm Springsben, a sivatag szélén élnek bérelt bungalókban, mert
néhány munkaévük rádöbbentette őket arra, hogy a fogyasztás és a verseny világában pont a lényeg veszik el.
A mai fiatal nemzedéket gyakran Y generációnak nevezik, amelynek tagjaira szintén erősen jellemző a fogyasztói fixáltság és az adott Rend értékalapú
kritikájának hiánya. Kivételek persze mindig vannak, de általános a közéleti
kérdésekkel szembeni érdektelenség (kivételt képeznek pl. az ökológiai, globalizációkritikai mozgalmak fiatal aktivistái, de az érdeklődő, aktív fiatalok között sajnos sokan vannak olyanok is, akik szélsőjobboldali eszmékkel szimpatizálnak). Az egyetemista fiatalok csak ritkán hallatják a hangjukat társadalmi problémákkal kapcsolatban. Ilyen pillanat volt, amikor 2006 tavaszán az
egyetemi diákság tüntetéseket szervezett Párizsban, mivel a kormányfő, Dominique de Villepin egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése érdekében, amely szerint a 26 év alatti első munkavállalókat két éves próbaidőre kellene szerződtetni (ez optimális esetben átváltoztatható határozatlan idejű szerződéssé), és két éven belül a munkáltató bármikor
felbonthatná szerződést, indokolási kötelezettség nélkül. A diákok bojkottálták az oktatást, és a törvényjavaslat visszavonását követelték, mert úgy vélték,
hogy ez az intézkedés csak a kezdő munkavállalók kiszolgáltatottságát növelné.
Végül elérték céljukat, a törvény nem született meg. Itt már nem valamely társadalmi eszményért és az adott Rend megtagadásának kifejezéséért tüntettek a
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diákok, mint ’68-ban, hanem azért, hogy az állam biztosítson megfelelő körülményeket az adott Rend keretében való biztos előrejutáshoz. Egy apró, de sokat mondó adalék: amíg ’68 Párizsában „mindenki beszélgetett”, addig a 2006os események egyik részvevője azt jegyzi fel, hogy a tüntetők nem nagyon álltak szóba egymással.2 Ma már azzal is beérnék a diákok, ha több lehetőségük
lenne, és csökkenne a kiszolgáltatottság a munkaerőpiacon. Ide tartozik, hogy
azok az alulképzett, hátrányos helyzetű fiatalok, akiknek végképp semmilyen
lehetőségük nincs, elkeseredettségükben olykor erőszakos zavargások (rombolás és fosztogatás) útján vezetik le frusztrációjukat. 2005 októberében a főleg
szegény bevándorlók lakta párizsi városnegyedekben erőszakos felkelések robbant ki. 2011 augusztusában egy lövöldözésben meghalt fiatalember ügye robbantott ki zavargásokat Londonban. A közelmúlt eseményei közül a 2011-es
májusi, a valódi demokrácia érvényesüléséért tartott spanyolországi tüntetéssorozat tekinthető a legszimpatikusabb kezdeményezésnek. Az események hátterében a „Valódi demokráciát most!” nevű civil mozgalom felhívása állt. A tüntetők nem csak a munkanélküliség csökkentéséért demonstráltak, hanem pl. a
politikai részvétel szélesebb körű megvalósításáért és a társadalmi szolidaritás
növeléséért is.
Manapság konzervatív körökben divatos a hatvanas évek lázadó törekvéseit
hibáztatni a napjainkban tapasztalható értékrelativizmusért. Ez utóbbi jelenik
meg pl. Nicolas Sarkozy francia elnök ’68-ról alkotott véleményében: eszerint
’68 májusa után lehetetlen volt morálról beszélni, innentől datálódik az intellektuális és morális relativizmus (lásd erről: Gábor: 2007). Erre utalt Magyarországon Orbán Viktor is. Ez mélységesen hamis felfogása a korszaknak. Ma a
legtöbb európai számára az ellenkultúra a ’68-as diáklázadásokat jelenti (különösen a párizsit), de ez azért ennél jóval több volt. ’68-at Nyugaton az ellenkultúra szimbolikus évének kell felfognunk, amely ellenkultúra, ahogy az előbbiekben is szó volt róla, nagyon is értékek mentén szerveződött: lényege szerint
2. Több visszaemlékező megerősíti, hogy ’68-ban „mindenki beszélgetett” (vö. Kurlansky: 2006). A 2006-os eseményekről lásd a tüntetések egyik résztvevőjének beszámolóját (Fekete: 2006). Részletek az írásból: „Próbálok elvegyülni a tömegben, beszélgetni,
szóba elegyedni, de nem nagyon hajlandók harcos-társaim a beszélgetésre. Mind jól elvan
magával. Olvastam egyszer, hogy ’68 a beszéd forradalma volt, hogy végre mindenki szóba
állt egymással, szomszédok, munkatársak, emberek a metrón vagy a kocsmában. Hát ez
úgy tűnik, nem az…” „Én pedig csak állok és hallgatom ezeket a koravén forradalmárokat. Akiknek leginkább az a problémája, ami az elöregedett francia társadalom rákfenéje,
hogy az idősebbek, a nyugdíjkor közelében lévők nem hajlandók nyugállományba vonulni
és átadni a helyet a fiataloknak és a kezdőknek. Nem kell hozzá nagy fejszámolás, akikről
szó van, ők ’68 nemzedéke…” „A korai párizsi tavaszban így randevúzgattam én ’68 szellemével a párizsi utcákon, ahol a diákok nem a jövőre, hanem a múltra szavaznak. Nincsenek
világmegváltó terveik, csak a munkához való jogukat akarják.”
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a társadalmi rend látszat- vagy hamis értékei ellenében próbált olyan értékeket felmutatni, mint a valódi szabadság és önkiteljesítés, a szolidaritás, a közösségiség.3 Az értékrelativizmus a Rend mechanizmusaiból – amelynek része
az ellenkulturális törekvések becsatornázása – adódik. Daniel Cohn-Bendit, a
’68-as események egyik meghatározó alakja (aki már régóta az Európai Parlamentben képviselő, és az Európai Zöldek – Európai Szabad Szövetség frakció társelnöke) ’68 fontosságáról, ugyanakkor demisztifikálásának szükségességéről ír: „Nos, akkor forduljunk ismét ’68 felé? Igen, de csak annyiban, hogy
megértsük, átlássuk hatásainak kiterjedtségét, és megőrizzük belőle azt, aminek a mai viszonyok között is van értelme. […] Negyven év múltán a körülöttünk lévő viszonyok radikálisan megváltoztak. […] Egy többpólusú világban élünk, amiben olyan problémákkal kell szembenéznünk, mint az AIDS, a
munkanélküliség, az energia- és klímaválság, és így tovább. Hagyjuk hát meg
az ifjabb generációknak, hogy meghatározzák saját küzdelmeiket és vágyaikat.”
Cohn-Bendit a 2006-os párizsi diáktüntetésekről így nyilatkozott egy interjúban: „Alapvetően más ma a helyzet, mint 35-40 évvel ezelőtt volt. A fiataloknak most sokkal nehezebb az életük, mint nekünk volt a ’68-as diáklázadások
idején. […] Az akkori lázadások alapja az volt, hogy kimondtuk: sokkal jobban
is tudjuk élni a saját életünket, mint azt a szüleink erkölcse engedi. Ma gyökeresen más a probléma. A mai fiatalok azért lázadnak, mert rettegnek. Félnek attól, hogy nincs jövőjük. Épp ezért az akkori és a mai szituációt nem lehet összehasonlítani.” (Cohn-Bendit, 2006)
Mindenestre az biztos, hogy ma is nagy szükség lenne minél több, az emberi
méltóság, a szabadság, a szolidaritás, a valódi demokrácia értékei mellett elkötelezett fiatalra, akik képesek önállóan gondolkodni, saját eszményeiknek megfelelően élni, és ha kell, kiállni azokért.

F elhasznált irodalom
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V. Gilbert Edit

O rosz anyák ,
apák (s lányok , fiak )
a kritikában s a m ű vek
bordázatában

Minden címnek története van. Az Imágónak is. Ulickaja nem büszke különösebben a címadásaira. Néha megtudunk valamit – tőle vagy a bevatatottaktól –
egyes munkacímekről, a fordítások címéhez kapcsolódó töprengésekről, latolgatásokról, a végleges címadás motivációjáról. Gyakran ezek praktikus kényszereiről, az alkuszituációkról. Most megjelent regényének címe azok közé tartozik,
amelyeket inkább paratextuálisan magyaráz. A terminus biológiából vett jelentését veszi alapul, a bábállapotot, a kifejletté válni nem tudást, a megrekedtség stádiumát. A regényből expliciten nem derül ki, hogyan is kapcsolódik ez
a cselekményhez vagy a mű koncepciójához. Az orosz címmel, a Zöld sátorral
hasonló a helyzet: a megbékélés jeleként utalnak rá előzetesekben, a könyvben
egy szép álma valakinek a zöld-arany sátor. Az orosz kiadónál is próbálkoztak
(Ulickaja és ügynöke) az Imágó címmel, ám ott nem fogadták el azt, túl tág jelentése miatt, s mert az orosz kultúrában nem honosodott meg a szó.1
Az új regény Ulickaja nemzedékéről, nemzedéktársairól2 szól, akiket beszerveztek – vagy éppen nem hagyták magukat beszervezni −, és mindennek az
áráról. A szerencséről, a módszerekről ugyancsak, amelyekkel az egyén esetleg
kibújt ez alól. Olvasunk nőkről, akik egyedül maradtak (mintegy Csehov A diákjának özvegyeihez hasonló az enigmatikusság, amellyel a narráció ezt tudtunkra hozza: „Mindketten egyedül maradtak: elvesztették azokat a férfiakat
1. E címek és értelmezésük, műbeli beágyazódásuk némileg problematikus tehát, amit
egy interjúszöveg is tükröz, ahol az érettség és a menekülés jegyeit nem ugyanahhoz az
állapothoz, nem azokhoz a szereplőkhöz köti a kérdező (olvasó, interpretátor) és az alkotó (Dömötör Ági: „Az írógépen keresztül jutottak el hozzám.” http://kotvefuzve.postr.hu/
az-irogepen-keresztul-jutottak-el-hozzam--ljudmila-ulickaja-a-szamizdatokrol-es-a-felnotte-valasrol − a letöltés ideje: 2012. július 23.). A kérdező éretleneknek, menekülőknek, a
válaszoló pedig szabad embereknek látja a főszereplőket. Az írásban szó esik a regénynek
– és Ulickaja műveinek – kevéssé lelkes recepciójáról is.
2. Érdekes adalék, hogy Ulickaja nemrég fedezte fel statisztikus dédapja disszertációját, melyet A nemzedék fogalma címmel írt a 40-es években.
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is, akik a férjük voltak, meg azokat is, akik nem lettek férjük. De senki nem tette fel nekik azt a tapintatlan kérdést, hogy hova lett a férjük. Akinek kellett, tudta. És legalább békén hagyták őket.” (Ulickaja 2011: 35).
„Mégis volt ebben a csodálatos irodalomban valami furcsaság: mindent férfiak írtak benne, fiúkról. És fiúknak.” Korcsolyáznak, énekelnek, loknijaik vannak, de belső fordulataikról nincs szó. „A többiek – szerencsétlen áldozatok:
Anna Kareninától és Katyusa Maszlovától kezdve Szonyecska Marmeladováig. Érdekes, nagyon érdekes. Hogy fest a dolog a lányokkal? Csupán a férfiak érdeklődésének objektumai? És hol a gyermekkoruk?” (Ulickaja 2011: 87).
A női emancipáció ugyancsak tárgya, tétje tehát ennek a regénynek egyes
vonulataiban – a nők irodalomra eszmélésén át is. (A női olvasó öntudatlan,
azonosuló olvasásának példája az életmű korai darabjának Szonyecskája.) Identitásra talál a pártfunkcionáriusok jó kislánya, Olja. A szamizdatban, a fotózásban és az északi utazásokban leli meg önmaga valós énjét, vállalható kiteljesedését: „Ott, Vologda mellett, miközben éppen kiábrándult a szülei ideáljaiból,
magukból a szülőkből, annak az országnak a hatalmából és vezetéséből, amelyben született, magából az országból, kegyetlen és embertelen rendjéből, hirtelen
új, sajgó szeretet nyilallt belé a szegényes, jámbor északi táj iránt, ahonnan az
apja is származott, és gombóc szorongatta a torkát, amikor a későn nyugvó nap
belezuhant egy nagy tóba, a bíborpiros ég fokozatosan ezüstössé vált, és körülötte minden ezüstben játszott – a rét, a víz, a levegő. Ez a zöldes-ezüstös színárnyalat szintén ennek az utazásnak a felfedezése volt, és éppen Ilja vette észre
elsőnek, és mutatta meg neki.” (Uo.: 149).
A generációk közti feszültségek, ideológiai különbségek számos megnyilvánulásába botlunk a könyvben. Olga eltávolodik szülei pártosságától: anyja „…
szívéből már rég kitépte annak reményét, hogy egyformán gondolkodjanak.
Pedig magának, a legjobb példák alapján nevelte a lányát. Olgának az ő szülei, ezek a sötét, vallási fanatikusok kellettek volna – vajon ahhoz mit szólt volna? Szeme száraz tűzben égett, az ajkai elválaszthatatlanul összepréselődtek –
az ereiben komor görög vér csörgedezett. Fiatal korában gyakran zsidó lánynak
vélték, ami végtelenül kihozta a sodrából. Mostanra pedig leginkább egy bizánci ikonra hasonlított: elszánt, átszellemült arc, megbocsátás és együttérzés nélkül.” (Uo.: 287–288).
Itt, ebben a jelenetben az apák-fiúk téma is megidéződik – expliciten, mindamellett, hogy anyáról és lányáról van szó. Kettejük konfliktusát az anya „hímnemben” reagálja le, bevonódva a tradícióba, azt színezve át némileg saját viszonyukra. Némi zavart hagy maga után a szöveg ezzel, minthogy nem tisztázza,
nem reflektálja, van-e jelentősége a maszkulin emblematikának: „Antonyina
Naumovna nem volt botránykezdeményező alkat, de miután Olgát kirúgták az
egyetemről, átélte minden keserűségét annak a szakadásnak, amely a jól ismert
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orosz vonal, az ’apák és fiúk’ vonal mentén következett be. Éppen ezért nem tett
szemrehányást a lányának…” (Uo.: 287–288).
Ulickaja szoros olvasója észleli, hogy ez az anyafigura rokon az életmű egy
korábbi fontos szereplőjével. A narráció intratextuális utalást tesz Médeára a
Médea és gyermekeiből, ahol a görög származás és ikonarc egyezik Olga anyjáéval az Imágóból – motivikusan. Ám a korábbi műben Médea nem kemény,
nem lelketlen. Ezek a negatívumok nem jelentek meg esetében alakja jellemzőiként. Csak a háttérben, halvány ellenpontként, jelzésszerűen, az érzékelhetőség
határán utalt a narráció a szereplő jellemzésével s a cselekményvezetéssel bizonyos szigorúságra, szikárságra a nagylelkű, gondoskodó, jótékony személyiség
árnyékos kiegészítőjeként. (Legfőképpen abban, hogy nem tud megbocsátani.
Az Imágó-beli Ilja korábbi felesége, Ljudmila pedig, a vénlány-típusú könyvtáros lány némi vonzó egzisztenciális háttérrel Szonyecskát idézi: a csúnya, ám
okos és gondoskodó könyvtárosnőt).
Ilja, az új regény központi figurája egyensúlyteremtő alkat: „Ilja tudott mindent, ismert mindenkit, nyugodt és békítő szándékú volt a vitákban, mert mindig megvolt benne a harmóniateremtő ’egyrészt’ és ’másrészt’ képessége…” És
Oljának is azt mondta: „Tudod, Oljusa, bármelyik álláspont elbutít. Nem lehet
csak egyetlen lábon állni.” (Uo.: 290).
Ezt az ideálisnak tekinthető személyt és relációt is eléri a vég. Egyikük sem
él sokáig, s kapcsolatuk is felbomlik Ilja disszidálása miatt. Az időben visszafelé ugráló narráció egy pontján fény derül rá, hogy Ilját megzsarolták azzal,
hogy jelentsen környezetéről, barátairól. Ez a helyzet válik számára tarthatatlanná, valószínűleg ezért hagyja el az országot és szerelmét, indokolatlannak
tűnő gyorsasággal – elfogadva, hogy a nő nem tarthat vele. Amikor pedig, már
évek múltán, a találkozásnak újra esélyt adnak, először a férfit, aztán a nőt viszi el végzetesen a test nyavalyája – az utóbbival egyértelműen a férfi elvesztése
után végez a (lelkiből testivé váló) betegség, ami a remény időszakában szünetelt. Nincsenek itt boldog végek – a főszereplők, a férfiak és a nők is belehalnak
a korba, s nem az életkorukba. Léteznek segítő mechanizmusok, amelyekkel
felül lehetne emelkedni a traumákon, Ulickaja tud ezekről, ráadásul szemléletének, írásmódjának jellemző jegyei közé tartozik ezek bemutatása, alkalmazása. Ebben a regényben azonban másik úton jár, az élet más oldalára irányítja
a figyelmet. Ebben az ábrázolt időben, térben és léptékben az ismert eszközök,
technikák és öngyógyító módok, amelyek más vonatkozásban, dimenzióban
működnek, nem elegendőek. Itt győz a társadalmi-hatalmi nyomás, amiből kiutak csak ideig-óráig vezetnek. Nem tartanak ki tartósan azok a levegővételek,
amikhez hozzájutnak a szereplők. „A női barátság, amelyet nem von be az intim élet megbeszélésének máza, elsorvadt és elveszítette báját. És még akkor,
amikor Marlen családját kitessékelték Izraelbe, Tamara még akkor sem szólt
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Olgának egy szót sem. Pedig lett volna mit mondania.” (Uo.: 292). Nem menti meg tehát ezt a vigasztalan létezést a női energiaminőség, a támogató, segítő, erősítő viszonyulás, az empátia, a terheket együttérzéssel átvállaló kommunikáció sem – minthogy nem érvényesülhet. Ulickaja immár tud arról a lehangoló, betegítő, természetellenes állapotról, amikor a női barátság és szolidaritás
fölé magasodik a férfititokhoz való lojalitás. S tud a test és a lélek feladatmegoszlásáról: „De nem sokkal Ilja távozása után Olga vérezni kezdett. Tamara
majdhogynem megörült ennek: úgy vélte, a megtámadott szomatika megmenti a pszichikát. Az Iljával kapcsolatos rögeszmék és monológok azonban folytatódtak. A betegséget elfojtották, de a sérelem, a féltékenység és a düh lángja nem
aludt ki. A régi, mosolygós és kiegyensúlyozott Olenykából szinte semmi sem
maradt – a helyébe csupa könny, jajgatás, hisztéria költözött. A barátnői magukra vállalták ezeket a nehéz kitöréseket.” (uo.: 293).
A testi szenvedés néha átveszi a lelkit, kiváltja a pszichés terhet, ám Ulickaja
bizonyos regényeiben nem érvényesül ez a dinamika. Itt sem. Itt nincs vigasz:
ez a kíméletlen korrajz reakció napjaink nosztalgiájára a brezsnyevi állapotok
iránt. (A Kukockij esetei sem mutat kiutat az evilágon; ott azonban különleges,
unikális túlvilági kibékülés körvonalazódik.) S ami az egyik regényben (Médea
és gyermekei) még az egyéni megoldások vigaszával nyújt egyéni és szimbolikus jóvátételt, az a másikban (Imágó) nem elég. A személyes kiállás, a bátorság,
a szolidaritás durva retorziók tárgya lesz. Az ilyen próbálkozások esélytelenek:
rájuk nehezedik a hatalom. Ez nyilvánul meg a krími tatár szálon: amíg a korábbi (időtlenebb atmoszférájú, mitikusabban kronotopikus) regényben Médea
ráörökítheti a házát kitelepített tatár szomszédjai odalátogató utódjára a Krímben, addig az Imágóban tragédiákba, egyik érintettet sem kímélő bukásba torkollik a krími tatárok ügyének felkarolása. (485. o.-tól)
A kínzás, a fenyegetés, a zsarolás (hogy szeretteiken bosszút állnak) egyeseket megtör az Imágóban. Mást elengedtek, egyenesen kiutasítottak külföldre –
jelesül Izraelbe, ám a családjuk képtelen volt követni őket, s ez által szakadtak
szét. Ezek a kor sorstragédiái. Emberi manipuláció és emberi reakció eredői egy
erre épülő rendszerben. Akik pedig a szereplők közül nem ítélkeznek, a szerzői
szólam hangjai, kimondják: a gyengéket meg kell és meg lehet érteni.
„– Elképesztően épül fel a szovjet – vagy az orosz – élet: sose tudod, honnan
jelentenek fel, honnan érkezik segítség, és hogy milyen villámgyorsan változnak a szerepek. Nem igaz, Aljona?
Aljona bólintott, és haja az arcába hullott:
− Igen, igen, erre már én is gondoltam régen. Minden olyan bizonytalan és
annyi szívélyesség és melegség van, de mindez nem vezet semmire, semmi jó
nem sül ki belőle.” (Uo.: 550).
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A megtört, kikészített, elhallgattatott nagy generációnak állít emléket ez a magyarul most napvilágot látott (s tavaly ilyenkor, 2010 novemberében elkészült
– ld. Imágó 622. o.) könyv. Pécsi vonatkozása a gyors magyar megjelenésnek az,
hogy Ulickaja pécsi, 2011-es szeptemberi meghívásához igazodott). A regény
vége Joszif Brodszkij halálának említése.
Konferenciánk a „nyugati kultúratudományokban” vizsgálta a nemzedékiség kérdéskörét. Hogy az oroszok hova tartoznak, s magukat hova is sorolnák,
őket magukat ugyancsak élénken foglalkoztatja. A világ ismeri irodalmukat, s
átvett elméleti kategóriáikból is (kronotoposz, prijom, dialogikusság, polifónia,
zaum), mégsem egyértelmű a besorolásuk, s nemcsak az égtáji és kontinensnyi
eltérés miatt. Előszeretettel tipologizálnak, magukat úgyszintén, önreflexiójuk
fejlett. Ennek szellemében még saját műfajokat is kifejlesztettek önmeghatározásukra, így például a vallásbölcseleti esszét. Még haláltipológiát is alkottak:
irodalom- és kortörténetet szerkesztenek az alapján, melyik író milyen halálnemben halt meg Oroszországban. Arról elmélkednek vastag folyóirataikban,
hogy az egy nemzedéken belüli, ám különböző látásmódú szerzők későbbről
visszatekintve bizony egy paradigmát alkotnak (V. Gilbert 2003: 12–13). Irodalomtörténet-írásuk árnyalt, rétegzett: folytonosan gondolkoznak a szimbolizmus különféle nemzedékeiről, azok egymáshoz való viszonyáról, a tagolhatóság szempontjairól. A jelen is élénk diszkussziók tárgya: a „zajló” irodalmat
posztkoloniális, decentrumokbeli (közeli, távoli külföld), emigráns, női stb.
szeletekre osztják.
Nők által írt irodalmuk erős, sok a női szerző, kritikus, irodalmár. Vizsgálják a női irodalmat a kezdetektől, antológiát állítanak össze például a dekabrista feleségek írásaiból. (Unikális, immár háromszemélyes kritikaíró teamjük
is van: Novikov/a: férj-feleség-lányuk, lásd Műút, Kikötői hírek, Orosz rovat,
2007–2010).
Többnyire három nőszerzőt tesznek az élre toplistáikon (Viktor Pelevin,
Vlagyimir Szorokin, Borisz Akunyin és Viktor Jerofejev társaságába): Lj. Ulickaját, Tatyjana Tolsztaját, Ljudmila Petrusevszkaját. Ulickaja interjúiban nem
hangsúlyozza nőíró mivoltát, azt természetesnek tekinti, hogy nőként lát és tapasztal, ám ennek tudományos magyarázatát a szaktudományok kompetenciájába sorolja. Érdekes, ahogyan a másik két, sokat emlegetett írónőtársára reflektál (V. Gilbert 2005: 8). Az iménti sorból az említett nőírók és Viktor Jerofejev tartoznak egy generációba: a 60-asok közé, ahogy magukat emlegetik. Nem
1960-ban születtek, s nem 60 évesek most, hanem a hatvanas években kovácsolódtak egy nemzedékké, s akkor eszméltek, kezdtek alkotni és történt velük
olyan, amitől a figyelem központjába kerültek. Az az ifjúkori kohézióteremtő
történelmi-politikai esemény, ami nemzedékké rántotta őket, Sztálin 1953-as
temetése. (Ulickaja ekkor még nem adja ki írásait, hosszan készülődik.)
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A Se apák, se fiúk című antológia az ő írásaikat, s az utánuk következőkét is
tartalmazza: apákét, fiúkét, anyákét, lányokét. A tagadásban a Viktor Jerofejev-i szembenállás nyilvánul meg: egyik előttük járó írói nemzedéket, irányzatot sem vállalják: sem a klasszikusokat, sem a szocreált. E generáció hangadói a
szerencsétlenül járt, emblematikus Metropol almanach (1979) szerzői: Voznyeszenszkij, Ahmadulina, Viszockij, Bitov, Akszjonov, Iszkander, Popov és mások, akiknek hosszabb távon különféleképpen alakult sorsuk. A csoportkohézió gyengült köztük, miután a hatalom változatos és kíméletlen eszköztárral
igyekezett elhallgattatni őket, a szellem pornográfiájának nevezve akciójukat,
melyben cenzúrázatlan műveiket gyűjtötték össze az esztétikai pluralizmus elve alapján. Az almanachot nem sikerült kiadniuk, bemutatniuk, ám iszonyatos
botrány, politikai ügy lett belőle3. Meghurcoltatás, egymás ellen uszítás, kizárás várt rájuk, A. Miller és Е. Albee hiába állt ki értük. 4
Jerofejev mindmáig igyekszik megfelelni a fenegyerek-címkének. A Lomonoszov Egyetem 2009-ben megbélyegezte stílusát, modorát.5 Ambivalens, ellentmondásos, kusza viszonyhálót sző identitása és kollektív identitásuk köré: egyúttal védi is magukat, sajátosságaikat, és gúnyolódik a Nyugaton, hogy
az nem érti őket, oroszokat (Jerofejev 1998, 1999). Ne várjatok az oroszoktól
semmi jót, mindenre képesek vagyunk, írja (Jerofejev 1997). Saját nem-normatív lexikája mellett is érvel: a nem-normatív lexika hagyományos, szép, ha nem
káromkodásra használják. Ő csak azért sem használná a férfi nemi szerv szót,
jelenti ki, soha le nem írná – amikor a pontos megnevezés a fasz.6). A DUGIMESÉKben pedig arra int, ne hitessük el magunkkal sem, hogy oly jók vagyunk,
nézzünk szembe például az erőszak és a szexualitás közös gyökereivel az orosz
3. Виктор Ерофеев: ВРЕМЯ «МЕТРОПОЛЯ» http://antology.igrunov.ru/after_75/
periodicals/metropol/1087390559.html
4. „Az állam immár kevésbé láthatóan kívánja ellenőrizni alattvalóit, s a kis közösségekre támaszkodik – egymással figyelteti őket, belép magánszférájukba. A centralizált terror vége ez, a GPU-KGB hatalmának mérséklése – s a más, társadalmi önellenőrző formák
előtérbe állítása. Mindemellett mégiscsak erősödtek az individualizácó alakzatai, a disszidens lét és az alternatív életformák. Az egyének nem ellenszegültek a szovjet diskurzusnak,
hanem részt vettek ellehetetlenítésében, kiüresítésében. S elkerülték azt – interjúalanyok,
memoár- és naplóírók tanúsága szerint nem hallgattak híreket, nem olvastak újságot, nem
volt tévéjük, rádiójuk. Apolitikusságukba az is beletartozott, hogy nem foglalkoztak a dis�szidensekkel: „Szaharov számunkra nem létezett” – mondja egyikük. Normális emberekként akartak élni, mindezzel nem törődve – ám amint a szovjet társalomról mégis módjuk
van megnyilatkozni, s azt nem-normálisként aposztrofálni, az apolitikusság látszata alatt
feszülő politikai energia tölti fel a gorbacsovi érát.” (V. Gilbert 2010/5, MŰÚT KH)
5. Лидер московских коммунистов пожалуется в прокуратуру на писателя
Виктора Ерофеева. http://lenta.ru/news/2009/10/01/erofeev/)
6. http://pecheykin.livejournal.com/136637.html?thread=992957
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folklórban. Ez a tette: a hagyomány megismertetése, bevallása az én értékelésemben morális, esztétikai és egyben filológiai tett. Az, ahogyan a kegyetlenség-narratívában kreatívan időz, már kevésbé (lásd Hammerstein: 2008).
„Az iskola utolsó osztályaiban az igazságosság és a jó igazolásának erkölcsi
kategóriáiban gondolkodtam. Közel kerültem az orosz irodalomhoz. […] Nem
tudom, miért, de erősen hittem az emberekben, a rosszat nem tartottam többnek, mint helyrehozható elhajlásnak, és ha megmaradtam volna ennél a pozíciónál, sikeresen beírtam volna magam az orosz irodalomba; ha gyökeresen téptem volna ki a rosszat, beírtam volna magam a hatvanasok világába, fiatalabb
testvérük lehettem volna, és bármilyen rosszul éreztem volna magam a továbbiakban, mégiscsak a „miénk” maradtam volna – mindörökre. A sírig. Emberek, szerettelek titeket.” (Jerofejev 2005: 305–306) A jó Sztálin, ahonnan ez
a részlet is származik, folytonos ironizálás a moralizmuson, humanizmuson.
„Végül megöltem apámat”, írja, de a beállítódás a megbocsátó apa és fiú felé tolódik. Apja csinovnyik volt, szelektív látásban szenvedett – anyja szerint, aki a
liberalizáció, desztalinizáció irányába haladt Párizsban. (Persze kém volt, feljegyzést készít a beszélgetésekről, írja a 251–252. oldalon.) 144.: „A nép magáévá tette a jó Sztálinnak, Oroszország megmentőjének, a nagy nemzet atyjának
a képét. Apám együtt haladt a néppel. Ne bántsátok Sztálint!”
Ulickaja most megjelenő és korábbi művei is beszélnek a közelmúltról, az
orosz identitásról, a Sztálinhoz fűződő viszonyról, az orosz viszonyok (a hatalom és a nép) kegyetlenségéről. Ő azonban nem groteszk, szarkasztikus, parodisztikus, önironikus, csúfondáros hangon szólal meg erről. Pontos látleletet
ad a személyes viszonyok felől, sokoldalú motivációval. Kiegyensúlyozott, harmonikus, organikus folytatója az elődök irodalmának. Érdeklődéssel fordul az
alatta járó generáció tagja felé is a fiakorabeli Hodorkovszkijjal folytatott, nyilvánosságra hozott levelezésében, aki előadja, mit is képzel az ideális államról,
amelynek megvalósításáról még nem mondott le. Ulickaja kételkedik az államban, nem látott ugyanis még jól működőt. Családi indíttatásból szkeptikus volt
mindig a szocializmussal szemben is, amiben a nála 15 évvel fiatalabb férfi viszont hitt, aktív ifjúkommunistaként, „menedzser” módjára részt is vett (ahogyan Hodorkovszkij saját rendszerváltás előtti tevékenységét jellemzi) benne.
Hodorkovszkij nem mondott le máig az egyenlőség-eszményről: olyan erősen
szervezett, szociális feladataira tudatosan koncentráló államot képzel, amely
minden orosz gyermek számára esélyegyenlőséget biztosít. Többször megemlíti, hogy a nem oroszok is megérdemelnék a támogatást, s bár szeretné, de, mint
írja, lehetőségek hiányában értük nem vállalhat felelősséget. Ám a felnövekvő orosz generációért szeretne még tenni, hangsúlyozza, bármilyen idealisztikusan is hangzik ez. Hisz benne, hogy folyamatosan lehet közelíteni az ideál megvalósításához, ez teszi méltóvá az életet. Arról álmodozik, írja az ember
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a börtönből, hogy családi helyzetüktől, szociális körülményeiktől függetlenül a
leghátrányosabb helyzetűek is megvalósíthassák álmukat. Ulickaja járt a Hodorkovszkij által alapított árvaházban, sőt patrónusa annak, és nem győzi eléggé dicsérni az intézmény eredményességét, hatékonyságát minden lehetséges
fórumon. (V. Gilbert 2009: 96)
Ulickaja is azt fejtegeti higgadt és kérlelhetetlen civil értelmiségi öntudattal, hogy az állam érettségének fokmérője éppen az, hogy viszonyul a legelesettebbekhez. Jóvá lehet tenni a vétkeket, magyarázza Franciaország példáján. És
meg lehet bocsátani – a besúgóknak is. Nem tudható, nem mérhető, nem kérhető ugyanis számon, mennyi kínzást bír ki egy ember, mi ennek a mércéje, hol
a határ, így meg sem ítélhető, el nem ítélhető az, aki beleroppan.7 Szolidaritása,
baloldalisága (ami mára jobboldali értékekkel is telítődik, ismeri el többször),
társadalmi érzékenysége köti össze sajátos módon és többszörösen a bebörtönzött oligarchával, Hodorkovszkijjal, akinek etatista, kommunisztikus illúzióit ugyan nem osztja, de megvalósult jótékonysági intézményét mélységesen elismeri. Ulickaja bízik abban, hogy a gazdagok adakozni fognak társadalmi célokra. Üdvözli Hodorkovszkij példáját e tekintetben.
„Annak idején kérésemre, hogy jellemezze az Önök nemzedékét – azaz azt,
amely a metropolosok után következik –, Viktor Jerofejev azt mondta: nincs
itt semmiféle nemzedék, csak — az egyetlen Viktor Pelevin. Ebből az alkalomból jól el is szidta Önt persze. Kommentálja?” – kérdezi Jevgenyij Nyekraszov
Viktor Pelevint egy vele készült interjúban. A megkérdezett nem érti, mi is az
a nemzedék. Miért éppen az életkor szerint állítunk csoportba embereket? Akkor már inkább a súly alapján, mondja. Nem tart kapcsolatot az irodalmi élettel sem, jelenti ki – rossz hatással van rá.
A továbbiak szó szerinti fordításban:
„– Mondja el akkor magáról, amit szükségesnek tart.
– Na de miért gondolja, Jevgenyij, hogy tudnia kell valamit rólam? Én is alig
tudok magáról valamit, és hát túlélem. S hát én úgy vagyok nemzetközi playboy, ahogyan Oroszország – demokrácia. […] Az orosz irodalmi tradíció mindig a saját tagadásán át fejlődött, így hát, aki igyekszik ’folytatni’ azt, annak
semmi, de semmi köze hozzá.”8

7. Людмила Улицкая на Эхо Москвы. Интерьвю К. Ларины. http://eajc.org/page279/news21991.html
8. Евгений Некрасов: Интервью с Виктором Пелевиным. http://pelevin.nov.ru/
interview/o-nekr/1.html
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4.
A  líra- és prózafordulat
nemzedéki kérdései

Fekete Richárd

„ M ást mondok én tenéked ”
– K emény I stván és a kortárs
magyar líra

N emzedék , c soport, introspek c ió

A nemzedék fogalma az irodalomtudományban értelemkonstruáló erővel bír,
ennek talán legkézenfekvőbb példája a Nyugat történetének generációs, leegyszerűsített elbeszélése. A fogalom irodalomtörténeti applikációjakor az
egy korosztályhoz tartozó szépírók/értekezők életművének homogenizálása
ugyanolyan veszélyes, mintha egyetlen szerzői korpuszt próbálnánk meg leválasztani arról a történelmi/társadalmi/irodalmi kontextusról, amely a szövegek poétikai megformáltságára is visszahat.1 Nem véletlen, hogy a szociológiából kölcsönzött nemzedék kifejezés elsősorban a szellemtudomány gondolati
keretei közt telítődhet irodalomtörténeti többletjelentéssel. E részben történeti, részben kritikai indíttatású tanulmányban két célom van. Az egyik, hogy –
főleg „belpolitikai” szempontból – megmagyarázzam, a kortárs magyar irodalomértelmezés egy domináns csoportja miért hallgat Kemény István költészetéről, a másik, hogy mindezt nemzedéki összefüggésbe helyezzem.
E korosztály deklaráltan nemzedéki fellépése egyszerre bonyolítja, illetve legitimálja a generációs olvasatot, ezt Kemény István csoporttudatával szemléltetem. A szerző különböző műfajú szövegeiben a nemzedék fogalma elsősorban önreflexív módon kerül elő. Kemény István saját generációjának meghatározásakor egyrészt a születési dátumokra támaszkodik, másrészt a közösen
megélt történelmi kontextusra és az ebből adódó világszemléletre: „Az én nemzedékembe Kukorelly Endrétől (1951) Peer Krisztiánig (1974) bele lehet venni
minden olyan írót, aki a rendszerváltás idejéig nem lett egyértelműen elismerve, vagyis (bár utálom ezt a szót:) kanonizálva. Kicsit szűkítve: az én nemzedékem azokból áll, akiknek már nincsenek személyes ’56-os emlékei, de már felnőttek voltak 1990-ben. De nem is ez a legfontosabb: van egy közös szemlélet,
egy okos és rezignált, önironikus világlátás.” (Ménesi 2010: 11.)
1. Ebből a szempontból tanulságos az 1968 körül felbukkanó fiatal költők hivatalos
kultúrpolitikai fogadtatása, mely a „nemzedék” fogalmát narratív módon használva próbálta tompítani e szerzők eszmei, ideológiai különállását.
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Kemény István költői pályájának tárgyalásakor egyébként sem lehet megkerülni a csoport fogalmát. A szerző indulása szorosan kötődött a Sárvári Kör
elnevezésű laza költői közösséghez, melyet a Mezey Katalin és Papp Márió által szervezett/zsűrizett sárvári tábor hetvenes évek végi, nyolcvanas évek eleji résztvevői hoztak létre 1981-ben. A csoport oszlopos tagjai Keményen kívül
Kun Árpád, Vörös István voltak, később Tóth Krisztina, Poós Zoltán és Peer Krisztián is aktív részvevője volt a körnek, akárcsak Térey János vagy Bartis
Attila (Ménesi 2010: 11−12.). A költő első kötete (Csigalépcső az elfelejtett tanszékhez, 1984) huszonhárom éves korában jelent meg, ez a nyolcvanas években fiatal pályakezdésnek számított (tekintve, hogy például a nála tíz évvel idősebb Kukorelly Endre első kötete is ekkor érkezett), a folyóiratbeli publikációk
viszont 1986-ig rendszertelenek voltak. Ekkor ismét egy többé-kevésbé jól behatárolható csoport tagjaként lépett fel Kemény István, méghozzá a Kritika hasábjain. A folyóirat 1986-os évfolyamától kezdve néhány éven át külön rovatot szentelt a fiatal magyar irodalmároknak, akiknek e platformon történő fellépése, úgy látom, pusztán kanonizációs gesztusként értelmezhető. Még akkor
is, ha ez a felület mind a kortárs, mind a mai közeg látószögéből aligha tűnhet
szerencsésnek. A lap főszerkesztője ekkortájt Szerdahelyi István volt, aki a hivatalos kultúrpolitika képviselőjének számított. Az általa vezetett folyóiratban
történő publikálás ennélfogva könnyen szülhet olyan negatív konnotációkat,
melyek a pártállami előfeltevések átörökítésére, egyfajta művészetpolitikai betagozódásra vonatkoznak.
Az itt közölt Kemény-, Vörös-, Kun-, Kappanyos-szövegek viszont ezeknek
az eszmei-politikai preferenciáknak nem látszanak megfelelni. Ezt jól mutatja,
hogy az 1993-ban megjelent A Kafka-paradigma című Kemény István és Vörös István által írt dialóguskötet több szövege a Kritikában látott napvilágot.
A könyv, ahogy az fogadtatásából is kiderül (H. Nagy 1994; Csűrös 1994; Károlyi 1994a), nem értelmezhető a Szerdahelyi-féle Kritika értékpreferenciáinak
vonzáskörzetében.
Kemény István kilencvenes évekbeli publikációs felületei közül a nemzedékiség tekintetében ki kell emelni a Nappali házat. A többek között Károlyi Csaba, Szijj Ferenc és Babarczy Eszter által szerkesztett, vállaltan nemzedéki orgánumnak Kemény (egészen a folyóirat 1999-es megszűnéséig) az egyik vezető
szerzője volt, többek között itt jelent meg Az eperfa lombja vagy az Igazságosztás című nagyverse is. A periodika 1994/3-as számában egy kisebb blokkot is
közölt Kemény lírájáról: itt Gács Anna és Babarczy Eszter szövegei olvashatók (Gács 1994; Babarczy 1994). A Nappali ház fontos teljesítménye az 1994es Csipesszel a lángot kötet Károlyi Csaba szerkesztésében. A könyv nemzedéki ihletettségét már a szerkesztői Előszó is jól mutatja: „E kötet tanulmányai
annak a tágan értelmezett írói nemzedéknek a munkáiról szólnak, amelyet a
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legújabb magyar irodalomnak lehet ma nevezni. A kategória életkori alapon
értendő (…) Úgy tűnik a ’nagy generáció’ után (amely szintén nem volt egységes, miként a mostani sem az, ám írói alapállását tekintve mégiscsak rokon
törekvésekkel indult, miként a mostani is), szóval az úgynevezett új irodalom
után mostanában kezd markánsan megmutatkozni a következő irodalmi generáció.” (Károlyi 1994b: 5) A könyvben tárgyalt szerzők közt Kemény István elsősorban prózaíróként van jelen. A kötetben olvasható Beck András elemzése
Az ellenség művészetéről – a mű olvasatai közül megítélésem szerint máig ez a
legérzékenyebb (Beck 1994) –, illetve Takáts József ugyanezen munkáról szóló impulzív tanulmánya: a szerző a rövidtörténet formájára adott egyik lehetséges kortárs válaszként tárgyalja Az ellenség művészetét (Takáts 1994, 14−15).
A mostani szempontból fontosabb Szirmay Ágnes (Weér Ivó néven közzé tett)
írása, mely nemzedéki perspektívából közelít az 1994-ben mainak számító versekhez. Szirmay fő szempontja a nemzedéki introspekció, azaz a befelé néző,
belehelyezkedő, tulajdonképpen a Dilthey-féle szellemtörténeten alapuló attitűd. A nyolcvanas években indult költők közös, generációs tapasztalatainak
szemügyre vétele elkerülhetetlennek látszik, e tapasztalatokat sorjázza (néhol
ad hoc jelleggel) Szirmay: „A nemzedék motivikájának, saját mitológiájának
megértéséhez ismerni kell ezeket a drogvíziókat, hallgatni kell ezeket a zenéket,
el kell olvasni azokat az alapműveket, amelyeket a költők különböző életkoraikban biztosan elolvastak, és nem árt emlékezni a fontosabb tévéműsorokra sem”
(Weér 1994: 48). Szirmay Ágnes szövege jól mutatja, hogy a nemzedékiség kontextuális tudata milyen erősen befolyásolta Kemény István korosztályának költői (és általában vett szépírói, illetve értekezői) indulását.

A K ul c sár S zabó - iskola

Kemény István nemzedékének lírikusait az irodalomkritikai diskurzus szempontjából is időszerű tanulmányozni. A hetvenes, illetve nyolcvanas években
– a prózával ellentétben – a lírában nem alakult ki olyan egyidejűség, melyről Szilágyi Márton ír Kritikai berek című könyvében (Szilágyi 1995: 26−33).
Az újonnan fellépő kritikusi körből kevesen fordultak ugyanolyan intenzitással a két műnem felé: Radnóti Sándor, Kulcsár Szabó Ernő és Margócsy István sorolhatók ide. E három szerző lírakritikára gyakorolt hatása közül Kulcsár Szabó Ernőé nevezhető a legerősebbnek. A magyar irodalomban nagyjából Kemény István nemzedékével párhuzamosan lépett fel azon értelmezői
közösség, melyet Horváth Iván egyszerűen herméneutikainak nevezett (Horváth 2004). A Kulcsár Szabó Ernő nevével fémjelzett, szilárd teoretikus alapokon álló csoport kezdetben a hermeneutika, illetve a recepcióesztétika által
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fogalmazta meg saját előfeltevéseit, később pedig a Paul de Mantól eredő dekonstrukciós olvasás, majd a medialitás mint a kulturális közvetítés elmélete
segítségével módosította azokat. Az elmúlt tizenöt-húsz évben a közösség működését több vita övezte, közülük a két legjelentősebb alighanem a kritika-vita, illetve a „Mi, filológusok” vita volt. Az említett értelmezői közösség a kortárs magyar líra alakulástörténetét egy többé-kevésbé kirajzolható fejlődéselv
szerint beszéli el (e narratíva számos vitát váltott ki a kilencvenes évek kritikai
diskurzusában), mely a képviseletiként aposztrofált lírai hagyománnyal szemben határozza meg saját előfeltevéseit. Margócsy István „nyelvkritikus költészet” fogalma termékeny táptalajt és igazolást biztosít ennek az elképzelésnek.
Tézise szerint korunk lírájában a szó poétikáját a mondat poétikája váltja fel.
A szavak autonóm jelentésének kiüresedése szükségszerűen a szintaxis felértékeléséhez vezet, tehát ahhoz, hogy hatásukat kontextuálisan, mondatba ágyazva vizsgáljuk (Margócsy 1995: 18−19).2 Ez az oppozíciós viszony a nyelvkritikus költészetet ellenbeszéddé teszi, ha arra gondolunk, hogy a népi lírikusok
elsősorban a szavak szuverén hatóerejére támaszkodva folytatták a „képviseleti” beszédmód hagyományát. Viszont a magyar költészet e tradícióját – például Csoóri Sándor életművének ismeretében – tévedés lenne hanyatlástörténetként kezelni, ezért az értékpluralizmus jegyében a „nyelvkritikus költészetet”
is párhuzamos beszédként érdemes értelmezni. (Mai ismereteinkkel visszaolvasva érdekes kérdésnek tűnik, hogy a kritikai diskurzus preferenciái nem működtek-e önbeteljesítő jóslatként? Természetesen ez a kérdés az érdeklődőt a
versek szoros olvasásán jóval túlra, irodalompolitikai, sőt, irodalompszichológiai területekre kalauzolná).

K ánonjavaslat

Az értelmezői közösség a lírafordulat egyik legfőbb sajátosságát, a nyelvi kifejezhetőség problémává tételének teoretikus tapasztalatát több szerző, elsősorban Tandori Dezső, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc
és Garaczi László esetében a nyelvi megelőzöttség felől értelmezi. Ebből ered
a szövegköltészet fogalma, melyet az intertextualitás, illetve az olvasást elbizonytalanító nyelvjátékok (irónia, amphibolia, etc.) határoznak meg. A szöveg2. Az elgondolás a Kulcsár Szabó-iskolát alapvető nyelvtapasztalatában látszik megerősíteni. A szintaxis előtérbe kerülése a nyelv retorikai szerkezetének vizsgálatát tételezi, s
így a nyelvi megelőzöttség ideája – mely elsősorban a mimetikus és a referenciális olvasásmódokkal polemizál – a beszélő szándékától függetlenített, uralhatatlan versszövegben
nyer igazolást.
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költészet, tágabb értelemben a szövegirodalom előtérbe kerülése Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetében – ahogy arra Schein Gábor rámutat – a magyar
kritikai diskurzus hetvenes évektől egyre erősödő nyelvi irányának legitimációs végpontjaként értelmezhető: „A szociokulturális horizont Kulcsár Szabó
Ernő számára nem nyelvi entitásként, hanem nyelven kívüli eseményszerkezet és referencia gyanánt odaérthető tényszerűségként jelenik meg. Amennyiben a társadalmi mező és az irodalom viszonyának efféle értelmezését belehelyezzük a 90-es évek elejének politikai kontextusába, aligha tévedés arra a következtetésre jutni, hogy a korszak irodalomtörténeti beszédmódját sikeresen
megújító törekvés szigorúan végiggondolt folytatása és egyben befejezése volt
annak a 70-es évek közepe óta tartó folyamatnak, amely a szépírás és a kritika
nyelvi lehetőségeit felhasználva mind nagyobb függetlenséget igyekezett biztosítani az irodalom és a róla szóló beszéd számára.” (Schein 2011: 207) Ez a
nyelvi legitimáció a politikai/szociokulturális szférák felől olvasandó irodalmi
szövegek valóságra vonatkoztatottságát figyelmen kívül hagyja (miként Petri György esetében), s a szöveget, illetve a szövegben megjelenő én (ön)megalkotását pusztán nyelvi valójában mutatja meg: „Kulcsár Szabó Ernő elemzések
sokaságában utalt arra, hogy a szubjektivitás nyelvi felépítettségét távol kívánja tartani az antropomorfizáció allegorikus eljárásaitól, így adva biztosítékát
annak, hogy – az alany helyzetét absztrakt individualitásként értve – az énről
is esztétikai képződményként, nyelvi alakzatként beszélhessen, és távol tartsa
mindentől, ami külső vonatkoztatási pontok bevonásával újítaná meg az én világbeli tematizálásának igényét” (Schein 2011: 206). Ahogy látható, a Kulcsár
Szabó-iskola kortárs költészeti kánonjavaslata szempontjából nem lehet elkerülni a politikumtól, tágabb értelemben az etikai tartalmaktól megtisztított
szövegköltészet, illetve a képviseleti beszédmód fogalmát. Ez utóbbi tradíció,
mely a magyar líratörténetben sok esetben összefonódik a népvezér, vátesz, látomásos fogalmakkal, és provokálja az egyes költészetek akár biográfiai értelmezését is, nem tűnik összeegyeztethetőnek a nyelvi megelőzöttség eszményével. A „képviseleti beszédmód” elvetésével kapcsolatban a Kulcsár Szabó-iskola
és az értelmezői közösség előfeltevéseitől egyébként idegenkedő kritikusok vélekedése találkozik 3: Tandori Dezső és Oravecz Imre tudomást sem vettek erről a hagyományról, Petri pedig néhol ambivalensen, többször ironikusan viszonyult hozzá. A 80-as években induló, második posztmodernségnek hívott
költők (Garaczi László, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos) verseivel kapcsolatban hasonló a helyzet: a kritikában a közösségi szerepvállaló költészet negligálása már átörökített tapasztalatként jelenik meg, a szövegköltészet pedig a sza3. Olyan, nagy formátumú bírálókra gondolok, mint Radnóti Sándor, Kálmán C.
György, Bodor Béla vagy Schein Gábor.
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badság alapélményeként.
A Kulcsár Szabó-iskola érdeklődése a középnemzedék azon alkotói kapcsán változik meg, akikre nem vonatkoztatható problémamentesen a vers etikai, ad absurdum morális szférától történő megtisztítása, a képviseleti tradíció karakán elvetése, a nyelvi megelőzöttség fokozott intertextusokban, illetve
nyelvjátékokban megjelenő tapasztalata, illetve a versben megszólaló lírai énnek legalább a verset író költőről történő leválása. E szerzőkről (Szijj Ferencről, Vörös Istvánról, Gál Ferencről, Kun Árpádról, Kemény Istvánról van szó) a
Kulcsár-iskola tagjai előfeltevéseikből adódóan hallgatnak, a többi kritikus (és
elsősorban a költő-kritikusok) pedig nem. Természetesen nem kérem számon
a kritika ezen irányvonalának a középnemzedék szerzőivel kapcsolatos hallgatását, annál is inkább, mert az 1996-os kritika-vita után és ezzel párhuzamosan a medializáció előtérbe kerülésével ez az értelmezői közösség a kortárs irodalomkritika egészében mintha kisebb fajsúllyal volna jelen (az Alföld kritikarovata a legnagyobb kivétel), hallgatásukat érdekesnek, s a kortárs magyar líra,
illetve általában az értelmezői közösségek lehetséges leírásának szempontjából
tanulságosnak tartom.

K épviseleti - k ö z ö sségi beszédmód

A középnemzedék tagjai közül a költő szerepének képviseleti tradíciójára Kemény István játszik rá leginkább. Ez a rájátszás nem feltételezi a képviseleti
beszédmód feltétlen elfogadását, ugyanakkor folyamatosan játékban tartja a
fogalmat. Az Éjjel a nyájaknál című vers beszélője az eltűnt pásztorok időleges helyettesítőjeként jelenik meg, a nyájat vezető pásztor tágabb értelemben
Krisztus-allegóriaként is értelmezhető, szűkebben – minthogy versről beszélünk – a közösséget vezető költőre is vonatkozhat. Az öreg pásztorokat pótló lírai én ugyanakkor e pozíció/tradíció jelenbeli bizonytalanságáról is beszél, ebben az értelemben maga a képviselet is csak nyomokban, csonkán valósulhat
meg a rend eszményének elvesztésével:
„Utolsó bojtár lehetek valami ősi
rendben, amit már megtanulni sem bírtam”

vagy:
„mi nem tudtuk már
megtanulni a rendet, ami
pofonegyszerű volt azelőtt.”
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A 2006-ban megjelent, s rövid időn belül elhíresült Ady-esszé arra a kérdésre
keresi a választ, hogy a középnemzedék gyermekeit mi tarthatja még a gyűlölködő, széthúzó Magyarországon?4 A szerző egy válaszlehetőségként Adyt jelöli
meg, az esszé zárlatában viszont szomorúan nyugtázza, hogy elmúlt Ady kora,
s az 1848−1944 közti intervallumban a nagy tettek lehetőségével rendelkező, s
azokat elmulasztó országnak 2006-ra már csak a kisszerűség maradt. Az esszé
zárlatában Kemény István ismét a szemlélő pozíciójában tűnik fel, mint aki érkezőben, de inkább távozóban figyeli a pusztuló országot: „Jó, hogy megjelent
A Komp-ország poétája. És ha újat nem tudtam is mondani a könyv kapcsán
Ady Endréről, mégis örülök, hogy vethettem egy pillantást a parton korhadó
komp-országra – a hídról.” (Kemény 2006: 226). Az Ady-örökség horizontjában megjelenő képviseleti beszédmódot aligha kell bővebben kifejteni, ám Kemény értekező prózájában van ennél konkrétabb példa is a képviseleti beszédmód újragondolására.
A költészet megkopasztása – lúdbőrig című Kemény-esszé a költő huszonegyedik századi pozíciójáról elmélkedik. Kemény szerint a költői felelősségvállalás (avagy: arisztokrácia) a saját tehetség, illetve egyfajta kiválasztottságtudat
komolyan vételét jelenti. Eszmefuttatásában Kemény majdhogynem a képviseleti szóig merészkedik:
„[Ú]gy érzem, hogy mégiscsak tudok valamit, amit csak kevesen (…) És úgy
érzem, hogy ha beletörődöm, hogy az írott költészet korának vége, ezzel azt
segítem elő, hogy tényleg vége legyen. Azt is tudom, hogy olyan ember nincs,
akinek ne volna meg a maga potenciális verse. Egy vagy több. De egyet legalább el kellene juttatni hozzá. Nekem az a dolgom, hogy ezeket a dolgokat
tudjam helyette.” (Kemény 2009: 67)5

A klasszikus költői pozíció, a szirének énekének odüsszeuszi közvetítése viszont a demokrácia (azaz a művészet demokratizálódásának) korszakában
nem örökíthető át, így írja újra (részben Kafka nyomán) Kemény a szirén-történetet e szöveg zárlatában:
„Van egy javaslatom, én tömöm be a saját fülemet, titeket odakötlek az evezőpadhoz, az evezőket eldugom, kidobom a horgonyt, aztán tessék, hallgas4. Az esszé érdemi állításaival itt csak érintőlegesen foglalkozom, benne Kemény István pozíciója érdekel.
5. Ahogy látható, ez az átvállalás inkább ismeretelméleti természetű, mintsem politikai. A humanista értelmiségi költő, az értékmegőrző literátus ebben az összefüggésben
József Attila útján jár: „szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye”.
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sátok a sziréneket. De elmesélnetek nem kell. Nem vagyok rá kíváncsi, mit
meséltek egymás szavába vágva, egymást túlüvöltve érthetetlenül. Mert én,
a leleményes Odüsszeusz, ülök majd szépen agyaggal a fülemben, nézlek titeket, és jegyzetelek. Tanulmányozom, hogyan viselkedik a Homo Sapiens a
szirének hallgatása közben, és ebből rá fogok jönni, milyen lehet az énekük.
Én leszek a költőtök, csak fordítva.” (Kemény 2009: 68)6

A költő kitüntetettsége, közösségi meghatározottsága, a szirénének továbbadásának igénye tehát a jelen megváltozott körülményei között is állandó. Kemény
István költőképe, költészetfelfogása ebben az értelemben konzervatív, ez a konzervativizmus viszont ellenpontra is talál, hiszen a Kemény-szöveg Odüsszeusza – például a vátesz költővel szemben – közvetett tudás birtokosa. Ennek értelmében képviselet helyett Kemény István kapcsán érdemes inkább a közösséghez/közösségért szólásról beszélni. Ez a beszélő mindig jelzi saját kétségeit,
ami egyfajta kívülálló tekintetből adódik. S ami fontosabb: a konzervativizmus
jelenléte nem engedi a Kemény-korpuszban, hogy a közösségi beszédmód lehetőségét végérvényesen kioltsa a Keménynél egyébként fontos irónia. Meggyőződésem, hogy ez az egyik oka annak, hogy a Kulcsár Szabó Ernő nevével fémjelzett értelmezői közösség nem fedezte fel magának Kemény Istvánt.

S z ö veg és konte x tus

A Kemény-oeuvre egy részének szövegköltészetként történő, kontextustól független magyarázatát lehetségesnek tartom, elsősorban A néma H című kötet
felől, mely szinte kiprovokálja, hogy az értekezők derridai fogalmakkal írják
le a könyv verseit. Ezt Hites Sándor a kötetről szóló remek recenziójában meg
is tette (Hites 1997). Ugyanakkor számos olyan verse van Keménynek, melyek
értelmezésekor a történelmi kontextust nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen e kontextusra maguk a versek utalnak. A következő néhány példa e kontextusok jelenlétét hivatott szemléltetni. E példákból látszik, hogy Kemény István verseiben a kontextuselvű olvasást legtöbbször a szövegbe emelt számok
segítségével lehet elvégezni.
A dátum a Hideg című kötetben olvasható. A vers első soraiban megjelölt, dátumvesztéssel járó gonosz idők az utolsó sorokban konkretizálódnak. Előbb:

6. Az esszé zárlata A szirének hallgatása című híres Kaf ka-szövegre utal, melyben
Odüsszeusz saját fülét is viasszal tömi be, Kafka számára ez teszi lehetővé, hogy a hallását
vesztett Odüsszeusz ne érzékelhesse a szirének hallgatását.
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„Én közvetlenül a gonosz
idők után születtem,
ott is maradt a dátum”

A zárlatban pedig:
„Negyven éve születtem klinikán.
Öt évvel azelőtt épületre lőttek”.

Indokoltnak tűnik számolgatni egy kicsit. A Hideg 2001-ben jelent meg a Palatinus Kiadó gondozásában. Ha elfogadjuk Nagy Gábor állítását, miszerint a
Hideg kötetkompozíciója kulcsfontosságú az egyes versek jelentéstulajdonításában is (Nagy 2002: 29), akkor gyanítható, hogy Kemény István – ahogy például a későbbi Élőbeszéd esetében is – kötetet írt, és a versekben megjelenő,
legtöbbször kötetszinten jelentésessé váló dátumok magához a könyv megjelenéséhez is idomítva lettek. A dátum kötetbeli olvasásának egyidejű, kontextuális évszáma 2001, ez az egyszerű filológiai spekuláció teszi lehetővé, hogy az
olvasó a „gonosz idők” dátumaként 1956-ot jelölje meg. A versbeszélő provokatívan azonosítja magát a verset író költővel, hiszen 2001 előtt negyven évvel
1961-et írtunk, ebben az évben született Kemény István. Nem kell nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy a költő születési évéből eljussunk az 1956-os dátumig, s így a történelmi kontextust se hagyhassuk figyelmen kívül, mikor a
versről értekezünk.
További adalékként szolgál, hogy A dátum a kötet első ciklusában olvasható, közvetlenül utána pedig két olyan költemény áll (A tévé és A rádió), melyek
a Szirmay Ágnes által felkínált introspektív olvasásmódot erősítik. Ha e két
vers beszélőjének viszonyát a tárgyakhoz generációs viszonyulásként értelmezzük, A tévé a megszólaló korosztályának parallel referenciapontjaként tűnik fel
(„A tévével voltam kölyök” – olvasható a nyitó sorban), míg A rádió az előző
nemzedék képviselőjeként („A rádió annyi volt mint én most. / Felnőtt volt már
a gonosz időkben”). Ezen a ponton érdemes fenntartással élni. Ha párhuzamosan tárgyalom a nemzedék fogalmát e nemzedék egyik vezető szerzőjének kontextuális érzékenységével, az óhatatlanul félreértelmezést eredményez. A mostani középnemzedék több jelentős szerzője szinte kiprovokálja, hogy korosztályuknak egy részét az értekezők nemzedéki összefüggésben értelmezzék (s ezen
értekezők között nem egy található, aki maga is kezdeményezte/alakította a generációs interpretációt). Látni kell viszont, hogy ez a fajta kritikusi attitűd torzításokhoz is vezet. Ennek legjobb példája alighanem az a kétezres évek elejétől kialakult, s alakulásban lévő diskurzus, mely a középnemzedék szerzőinek
történelmi regényeit tárgyalja, hol az azonosságok, hol (és inkább) a különbö165

zőségek jegyében. Aligha vitatható, hogy a történelmi kontextus szerepe e szerzőkön (Márton László, Háy János, Láng Zsolt, etc.) kívül e korosztály egyéb alkotóinál is fontos, nem kikerülhető tényező (Garaczi László, Solymosi Bálint,
Vörös István, Térey János). E művekről összességében elmondható, hogy eltérő történelmi kontextusokat idéznek meg, a szerzők történelmi érdeklődését, s
az ebből adódó eszmei-stiláris többletjelentést tehát a széttartás jellemzi. A fenti alkotók munkái nem olvashatók történelmi dokumentumokként, hiszen így
éppen a nyelvi megalkotottságukból adódó hatásukat fedjük el, avagy – Dominick LaCapra szavaival – dokumentarista redukcionalizmust végzünk (La Capra 1985: 122). Nem véletlen, hogy Márton, Háy, Láng és Darvasi regényei kapcsán elsősorban a történelmi regény műfaji kódja, pontosabban e kód realista
meghatározottsága körül egyensúlyozik a diskurzus. Kemény István művei annál is inkább eltávolodnak e regények alaptapasztalatától, hogy saját – elsődleges – kontextusukat is a történelmi idő részeként ábrázolják. Azt állítom tehát,
hogy a mostani középnemzedék több jelentős alkotójának történelmi, kontextuális témái nem eredményeznek nemzedéki poétikát. Ez természetesen nem
negligálja a nemzedéki tudat kérdését, hiszen az közös kérdéseket feltételez, s
az egyik ilyen közös kérdés, a történelmi kontextus iránti érzékenység Kemény
István esetében többek között a számolási játékok következetes alkalmazásával
válik felismerhető esztétikai problémává.
Az Élőbeszédben megjelent És nem évszak szintén épít a számolás általi befogadásra. A vers érdekes módon nagyobb problémák nélkül olvasható a Németh G. Béla-féle időszembesítő szöveg példájaként (Németh G. 1987: 297−314).
A lírai beszélő tudatába séta közben, fragmentált jelleggel szüremkednek be fiatalkori emlékei. Az egymással szembeállított idősíkok a megszólaló énképének cizellálásával párhuzamosan jelennek meg. A különbségtételeket (én−jellem; talaj−kőzet; jelen−múlt; jövő−jelen) a nyelviség, a kimondás horizontjában igazolja a beszélő:
„nekem semmi közöm a jellememhez,
két külön szó vagyunk, talaj és kőzet,
jelen és múlt, jövő és jelen.”

Az én retrospektív tevékenysége ezúttal az 1987-es évszámra mutat vissza.
A „Huszonhat éves vagyok” könnyen azonosítható kijelentését hét sorral később az „Egyetemre járok, évet halasztok” mondat erősíti meg. A kézenfekvő biografikus olvasat viszont leegyszerűsítése a szövegnek, amennyiben az
a rendszerváltás végének történelmi kontextusát is témájává teszi. A vers első strófája a beszélő egyéni élettörténetének és a szerző nyolcvanas évek végi
munkásságának összeolvasására nyújt kézenfekvő értelmezési keretet:
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„– Most lassan elmormolom a várost –
pózoltam magamnak, mint aki mormol,
mint aki joggal beszélhet magában, pedig
ki se láttam az irodalomból.”

Az én és a „jellem” kettősségének párhuzamba állítására múlt és jelen oppozíciójával viszont tágabb asszociációkat indít be a szöveg, s az egyéni élettörténetnél kézenfekvőbb magyarázattal is szolgál:
„Most szépen elmormolom a várost
– mormoltam, de csak a város mormolt,
az igazat mormolta, a színtisztát,
de az egy ironikus kor volt.”

Ezt az időszakot több versében, illetve értekező szövegében is ironikusnak nevezi Kemény István. Az idézett Ady-esszében például a következő olvasható:
„A hetvenes évek végétől kezdve a magyar irodalom (költészet) (…) egy jó időre kituszkolt magából sok mindent: rendet akart csinálni magában. Meg akart
újulni. Ironikus lett, önreflexív, okos.” (Kemény 2006: 222) A költészetről szóló kortárs magyar kritikában ez persze konszenzuális gondolat, korántsem
mondható Kemény István leleményének. A történelmi kontextus iránti érzékenység szempontjából mégis fontosnak tűnik a belátás. Az És nem évszakban
alkalmazott időszembesítés a rendszerváltás körül folytatott poétikához képest ugyanis változást feltételez. A költő nemrég két versközlésben is megmutatta, hogy a jelen politikai-társadalmi kontextusa akár a politikai költészet
művelésére is alkalmassá válhat. A Holmiban megjelent Búcsúlevél az Ady-es�szé nyitányából ismerős kivándorlás megfogalmazása költemény formájában,
az Élet és Irodalom hasábjain olvasható Nyakkendőt pedig szintén indokolt politikai versként értelmezni (a költemény 1989-re mutat vissza, központi alakjában könnyen fel lehet ismerni Orbán Viktort).
Az idézett szövegekből egy fontos tanulság mindenképp levonható. Kemény
István költészetének fontos tétje és poétikai szervezőelve a történelmi tudat. Ennek folytonos versbe emelése elsősorban saját időbeli meghatározottságunk tudatosítására szolgál. Míg Márton László, Láng Zsolt vagy (több művében) Háy
János elsősorban prózapoétikai érdeklődéssel fordul a különböző történelmi
események ábrázolhatósága felé, addig Kemény költeményeiben ezt az érdeklődést egyfajta szelíd prezentizmus hatja át (mint láttuk, ez az esszékre is jellemző). A beszélő a jelen történelmi kontextusára tett utalásaival nem hagyja, hogy
az olvasó elfeledje saját időbeli meghatározottságát. Ez az alkotói ethos nem a
történelem ábrázolhatóságára kérdez rá, hanem a kollektív történelmi tudat167

ban tetten érthető – és legtöbbször egymással találkozó – történetek jelenbeli érvényesíthetőségére. Ez az anakronisztikusnak tetsző alapállás Kemény István poétikáját egyértelműen elkülöníti nemzedéktársainak történelmi érdeklődésétől. A döntően – ám nem elvakultan – konzervatív költői viszonyulás a
korábbiakban tárgyalt értelmezői közösség lírai előfeltevéseitől meglehetősen
messze áll, hiszen közösségi meghatározottsága és referenciális érzékenysége
következtében nem teljesíti a Kulcsár Szabó-iskola értekezőinek „korszerűségre” vonatkozó kritériumait. Kemény István olyan poétikai eljárásokat/attitűdöket revideál, melyek a kortárs befogadó saját idejében (történelmi kontextusában) új jelentésekkel telítődnek fel. A fogalom tágabb értelmében ez maga a lírai korszerűség.
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Böhm Gábor

R ealizmus és nemzedéki narratíva
Tar S ándor prózájában

Az egyébként korántsem annyira terjedelmes Tar Sándor szakirodalom egyik
közhelye az író realizmusának sajátosságát tematizálja. Noha a legtöbb szerző tudja, érzi, hogy nem szimpla ábrázoláselvű realista poétikáról van szó, a
konkrét elemzések, állásfoglalások a mai napig hiányoznak e kétségtelenül fontos kérdéssel kapcsolatban.
Megelőlegezett tézisem szerint Tar írásművészetét a realizmus hagyományos, 19. századi, ábrázoláselvű, az irodalmiságot mimetikus módon elgondoló esztétikájához, illetve poétikájához képesti elmozdulás jellemzi. Ennek az
elmozdulásnak egyik markere az írói oeuvre szociografikus háttere, amely a
szerző indulását konkrét módon is meghatározza. A másik egy sajátos, már a
kortársi kritika által is detektált sajátossága ennek a poétikának, az tudniillik,
hogy Tar „a kortársi prózában ritkán látott megoldással” élve valamiféle „fantasztikumba-szürreálisba emelt realitást” (Kovács 1983: 17) hoz létre.
E tanulmánykötet nemzedék, nemzedékiség hívószavához kapcsolódva azt
is állítom, hogy ez a detektált poézis nem egyedülálló a hetvenes-nyolcvanas
évek fordulóján, hanem olyan nemzedéktársak viszonylatában értelmezhető,
mint Csalog Zsolt, illetve Hajnóczy Péter. Ezt valójában már a kortársi kritika
is így látja. Tar 1981-ben megjelent első kötetét, A 6714-es személyt recenzeálva
Kovács Dezső jegyzi meg, hogy „A negyvenkét éves Tar Sándor egyetlen novellás kötetével (…) annak a nemzedéknek lett megkésett tagja, melyet Hajnóczy,
Bereményi, Simonffy stb. nevével szokott fémjelezni a kritika.” (Uo.) Csaloghoz
a szerzőt ugyanez a recenzió a Magyarország felfedezése című könyvsorozatban
napvilágot látott Folyamatos jelen (Berkovits 1981) című kötet nyomán kapcsolja, amelyben Csalog Zsolt a Vasemberrel, Hajnóczy Az elkülönítővel, Tar pedig A 6714-es személlyel szerepel. A közös megjelenés, valamint a kötetet szerkesztő Berkovits György által megalkotott – és alább még tárgyalt – nemzedéki
narratíva mellett prózapoétikai jellemzők is összekapcsolják e három írót. Kovács Dezső 1983-as ismertetése is rámutat arra, hogy esetükben olyan szövegekkel találkozhat az olvasó, amelyek az esztétikai-poétikai megalkotottság te171

kintetében különböznek a többitől. Mindhárom író esetében kiemeli a szociografikus érzékenységet, pontosabban utal művészi indulásuk azon aspektusára,
amely az írói szociográfia műfajához kapcsolja őket, ugyanakkor jelzi poétikáik ama sajátszerűségét, mely egyedi, a kortársi olvasók számára talán excentrikusnak tűnő megoldásaikkal túlmutat a non-fiction bevett esztétikai-poétikai megoldásain.
A Tar-szakirodalom másik közhelye Tar írói indulását tematizálja. Azt tudniillik, hogy a szerző a hetvenes évek második felében (1976-ban) irodalmi szociográfiával jelentkezik, és hogy ez kihatással van későbbi munkásságára is. Ez
természetesen csak azzal a megszorítással együtt érvényes, hogy az 1989-ben
megjelenő második (Miért jó a póknak? című) kötetétől kezdve ez a hang egyre
inkább háttérbe szorul a klasszikus értelemben vett, poentírozott – Tar megfogalmazásában: „ütős” – novella poétikájához képest. Tar indulása és ezzel ös�szefüggésben műfaji elköteleződése azonban nem tudatos választás következménye. A szerzőről köztudott, hogy – rövidebb szerkesztői, illetve hosszabb
munkanélküli kitérőktől eltekintve – valódi, hús-vér fizikai munkásként dolgozott még akkor is, amikor neve viszonylag jól csengett az irodalmi, illetve
kritikusi körökben.
Dolgozatomban voltaképpen ezt a két közhelyet vizsgálom. Egyrészt egymás vonatkozásában, hogyan magyarázza egyik a másikat, másrészt azt nézem meg, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának kontextusában hogyan jelenik meg ez a két mozzanat Tar, valamint a nemzedéktársak vonatkozásában.
Tar írásművészetének témáit, alakjait tehát – ahogy azt a kritika kezdettől
fogva jelezte is – a közvetlen élettapasztalat, a megélt életvalóság adta. A hetvenes évek elején pár évig a Német Demokratikus Köztársaságban dolgozott vendégmunkásként. A Párt tagjaként, alapszervezeti titkári teendői közé tartozott
a vendégmunkások mindennapi életét megszervezni, felügyelni, dokumentálni. Talán ebből a kötelezettségből fakadt az a belső igény, hogy ezt az életvilágot
nem csupán pártszervezeti jelentések, magánnapló-feljegyzések, hanem szociográfiai igényű írásmű formájában is megfogalmazza. A korszak egyik emblematikus folyóiratának, a Mozgó Világnak szociográfiai pályázatára be is küldte az elkészült írásművet, amely első díjat szerezve belépést engedett számára
egy, a munkásokétól oly idegen világba. Egy olyan világba, amelyben valójában
– mint azt több interjúban is megfogalmazta – soha nem érezte otthon magát.
És csupán közvetve, kerülő úton, mert a mű cenzurális okokból a folyóiratban
nem, csupán a Profil című szamizdat kiadványban jelenhetett meg.
Az a világ, amelyben Tar otthon érezte magát, a munkások világa. Nem csupán az írásaiban, de valóságban is. Éppen ezért a munkástematika számára
nem csupán írói témaként meghatározó, hanem írói világképét meghatározó
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egzisztenciális jelölőként is. Érdekes dokumentuma ennek a Munkások a műben – művek a munkások között címmel 1982. szeptember 9−10-én, Pécsett, a
Pollack Mihály Műszaki Főiskola előadótermében megrendezett (kalandos történetű) konferencián (Csordás 1985) adott – igaz, utólagos – hozzászólása. Tanulságosnak tartom felidézni ezt a párbeszédet, mert egyrészt a korszak szociografikus látásmódjáról alkotott képünket, másrészt Tar önreflexiója nyomán
saját művészetének tematikájához, illetve poétikájához való viszonyát árnyalja. Tar említett hozzászólása Vitányi Iván vitaindítójához1 kapcsolódik, aki a
munkásosztály fogalmának kettős értelmezésével párhuzamosan az irodalom
fogalmának kétféle értelmezése mellett foglalt állást.
Véleménye szerint a munkásosztály egyfelől szociológiai, másfelől ontológiai fogalom. Előbbi (foglalkoztatási kategória) szerint munkás az, aki fizikai
(mezőgazdasági?) munkát végez.2 Utóbbi meghatározás a marxi termelőmunka-elmélet felől közelíti meg a fogalmat, amelyet nem a puszta termeléssel, hanem az értéktöbblet előállításával magyaráz. A messzire vezető, némely ponton homályos marxista filozófiai elmélkedésbe csapó gondolatmenet voltaképpen azt célozza, hogy Vitányi kiemelhesse, a „hagyományos” munkás-fogalmat
ki kell szélesíteni. Ennek oka legfőképpen – valószínűleg – az, hogy a komoly
vitákat (mint például népi-urbánus) kiváltó agrárproletáriátust is be lehessen
vonni a képletbe.
Az irodalom fogalmának kettős természete Vitányi szerint hasonló módon
magyarázható: az irodalom – a szociográfia és pszichológia testvéreként – egyfelől a szociológia művészi változata, másfelől lényegszemlélet. Előbbi a 19. századi realista-naturalista hagyomány esztétikájának értelmében gondolja el a
művészet mimetikusként meghatározott ábrázoló funkcióját, melynek értelmében az irodalom feladata, hogy globális képet adjon a mindenkori (aktuális)
társadalmi viszonyokról. A 19. századi realista prózának „kellett teljesítenie a
szociológia és a pszichológia feladatát is” (Csordás 1985: 19). Ennek mintája leg1. Az egyébként nem túlságosan szellemes vitaindító ismertetését azért tartom fontosnak, mert Vitányi ezzel a „hivatalos” esztétikai állásfoglalást fogalmazta meg, illetve
közvetítette a résztvevők felé!
2. A konferencia ötletével szemben elvi és fogalmi kifogásokkal élő Asperján György
például megkérdezi hozzászólásában, kit is nevezünk munkásnak? Pontosabban: „milyen
munkások a művekben?” (61.) „Mert munkás a „jattal”, a törvényt megszegő ügyeskedéssel
15-30 ezer között kereső autószerelő (de értelmiségi a 35 évesen 4500-at kereső mérnök);
munkás a maszeknál foglalkoztatott, 80-100 forintos órabérért dolgozó kőműves, ötvenforintos órabért zsebre tevő segédmunkás (de értelmiségi például a négyezer forintot kereső
gyógyszerésznő); munkás a kétlaki munkás, akinek az üzemi munkahely csupán biztosítéknak kell, hiszen létfeltételeinek javát – állandó túlhajszoltságban – „fóliázással”, állatneveléssel, a kisgazdálkodás megteremtésével és működtetésével szerzi meg (de értelmiségi
a 2300-4800 között kereső tanár…)” (61.)
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inkább Balzac a 19. században. A mai (értsd: 1982) irodalmat tekintve: „A regény azt a társadalmi átmenetet írja le, amikor a korábbi ’természeti’ állapotból
áttérünk a polgárilag rendezett világra. A már létrejött és megszilárdult polgári
világ kicsinyesen kisszerű, helyüket nem találó, helyüket fel nem ismerő embereket termel, s ez nem alkalmas irodalmi ábrázolásra.” (Uo.)
A másik felfogás szerint az irodalomnak „nem is kell globális képet adni a
társadalomról, hanem a részletekhez való hűségtől eltekintve kell a lényeget
megragadnia. Ez az irodalom tehát elengedi a szociológia kezét, de még jobban
megragadja a pszichológiáét, beleértve a „mélypszichológiát”, azaz a pszichoanalízist és más modern irányzatokat.” (Uo.) Az ilyen irodalom az emberi lényeget keresi, amely nem a társadalmi osztály felől artikulálódik, hanem azon
kívül keresendő mozzanatok határozzák meg. Ide tartozik a dokumentarizmus
is, amely – meglepetésre – nem a balzaci-tolsztoji nagyrealizmus felől, hanem a
romantika felől igazolható. „És nem csak azért, mert a dokumentarista irodalom többnyire éppen a periferikus rétegeket ábrázolja (íme mik vannak, íme ők
is emberek), hanem elsősorban azért, mert a világ végtelenségéből dokumentárisan kiszeletelt valóságdarabot mégis az általánosság érvényével mutatja fel.”
(Csordás 1985: 20)
A tanácskozás témája felé araszolva Vitányi kijelenti, azt is kétféléképpen
ítélhetjük meg, miként jelenik meg a munkásság a mai (1982!) magyar irodalomban: az első irodalomfelfogás szerint a kérdésre az írói szociográfia a válasz.
A kifejezést valójában nem használja Vitányi, mindenesetre olyan nevek jelennek itt meg argumentumként (Berkovits, Kőbányai, Csalog, Asperján, Tar stb.),
akik ezt az irányt követik.
Tar Sándor hozzászólásában valójában nem szól saját írásművészetének esztétikai-poétikai karakteréről. A munkáslét, a munkástudat érdekli, hogy megírható-e valami, ami sokkal inkább tapasztalati, mint bármi más. A munkásosztály – vélekedik – nem igazi osztály, mert belső rétegzettsége nagyobb, mint
valaha.
Miért ír valaki a munkásokról? „A vert oldalon állni, a kiszolgáltatottak
mellett, a nyomorultak, az elesettek mellett, mindig csábító csapdája volt az
alkotóknak, és igen hosszú, meglehetősen szerencsétlen története van az irodalomban, különösen a magyar irodalom történetében, ahol is az írók, költők sajátságos módon politikai gondolatok hordozói is igyekeztek lenni, lobogók, fáklyák, mely igyekezetük olykor sajnálatosan nyomta el művészetüket…”
(Csordás 1985: 147)
Tar saját megélt életvalóságát példázza, amikor így fogalmaz: „Nehéz helyzetben van a munkások között ’csetlő-botló’ szellemi ember.” Ő az, aki felmutatja a tükröt a munkásnak, de „a tükör, amit felmutat, csak zavart, értetlenséget kelt, a munkás másként tudja önmagát, úgy érzi, becsapták, meglopták,
174

belevájtak abba, ami egyedül övé, hiszen magánéletén kívül semmilyen kizárólagos tulajdona nincs.” (Csordás 1985: 149) Tar ennek alapján az Illyéséhez (vö.:
Puszták népe, 1936) hasonló helyzetben van: ő is munkás, de a munkások nem
munkásként viszonyulnak hozzá, mert tudják, hogy író, az írók nem íróként viszonyulnak hozzá, mert tudják, hogy munkás.3
Ugyanennek a kérdéskörnek, az irodalom és a szociográfiai látásmód korszakban definiált kapcsolatának másik jelentős dokumentuma a már említett
fiatal szociográfusokat bemutató 1981-es antológia, a Folyamatos jelen. Ennek
utószavában (Berkovits 1981: 349−364)4 a Mozgó Világ folyóirat szociográfiai rovatát is vezető Berkovits György foglalja össze a hetvenes-nyolcvanas évek
fordulójának viszonyát az írói szociográfiához. Azzal együtt is érdemes megvizsgálni ezt a dokumentumot, hogy tudnunk kell, a korszak tudományos ismeretközlő megnyilatkozásait a „kettős beszéd” jellemzi, vagyis a megnyilatkozások a kimondható és a tudható konvergenciájában öltenek testet.
Berkovits személye, illetve a Mozgó Világ intézménye azért jelentős kérdésfelvetésem szempontjából, mert a hetvenes (illetve nyolcvanas) években (betiltásáig) ez a folyóirat vállalta, hogy szociográfiát közöl, hogy fiatal szociográfusokat fedez fel. A lap 1978/6-os számának szerkesztői megjegyzése szerint
– amely azonos a három évvel későbbi Folyamatos jelen című kötet fentebb idézett utószavával – teszi ezt azért, hogy „hogy ez a műfaj, a magyar irodalom
és társadalomtudomány jellegzetes hagyománya, ne maradjon művelők, követők, esetleg megújítók nélkül. Mert a szociográfiai irodalmat továbbra is a valóság olyan megismerési lehetőségének tartjuk, amelyet nem helyettesíthet és
nem szoríthat ki más műfaj.” (Berkovits 1978: 3) Ez a lapszám egyébként azért
is jelentős, mert körkérdést intéz a fiatal szociográfusokhoz, akik között Csalog
Zsolt mellett Tar Sándort is ott találjuk.
Berkovits (szerkesztőként, pontosabban a Mozgó Világ rovatvezetőjeként is)
arra a gyakorlatra panaszkodik, hogy ebben az időben nem szívesen közölnek a
lapok szociográfiákat, „ritkán igényelnek (…) alkalmi, intézményesítetlen műfajt. A rendszeresen publikáló néhány szociográfus-író meg is tölti a folyóiratok erre szánt kevéske lapját. Ugyanakkor a szerkesztők hangoztatják únos-úntig: kevés a szociográfia” (Uo.) A látszólagos ellentmondást szükségszerűként
aposztrofálja: a valódi szociográfia nem alkalmi műfaj, a szociográfus dolgozik, ha elkészült, publikálja a művét, ha van hol. A folyóiratok viszont előre ter3. Tar egy interjúban meséli el, hogy az egyik kocsmai barátja, amikor megkérte, aznap este beszéljen neki életéről mikrofonba, megmosdva, megborotválkozva, szépen felöltözve jelent meg a szokásos napi kocsmázás helyszínén.
4. Berkovits György: A szociográfiai magatartásról. A tanulmány első megjelenése:
Mozgó Világ, 1978/6. 3−11. Alább erre a megjelenésre hivatkozom!
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vezett módon publikálnak, általában felkért, nem elhivatott, inkább megélhetésként a műfajt választó íróktól.
A Magyarország felfedezése című könyvsorozatot – amelyben nem egészen
három év múlva az itt válaszoló fiatal szociográfusok jó része is megjelenik –
azért kárhoztatja Berkovits, mert nem elhivatott szociográfiai vállalkozások
publikálása a célja, hanem egy sajátos szerkesztői gyakorlat manifesztációja.
Arról van szó tudniillik, hogy a kiadványhoz szerzőket keresnek meg különböző és előre meghatározott témákra, aminek következtében a szociográfiai igény
ezekben a szövegekben általában kimerül a riportban, vagyis csupán „a ’valóságfeltárás’ penzumának teljesítése” történik.
Berkovits bevezetőjében a fennálló helyzet kritikája mellett arra is kísérletet tesz, hogy a bemutatott fiatal szerzőket valamiféle generációs narratívába
ágyazza. Ennek a korszakban – és azt gondolom, talán azóta is – kötelező eleme
a harmincas évek nagy írói szociográfusi nemzedékére (Féja Géza, Illyés Gyula,
Erdei Ferenc, Nagy Lajos stb.) való utalás, illetve a nagy generációhoz való hasonlítás lehetősége. Berkovits szerint is ez lenne az utolsó (és első) szociográfus
nemzedék. A magyar irodalmi szociográfia megszületése zajlik az időszakban,
mégpedig mozgalmi szinten, azaz nem elszigetelt próbálkozások közös kérdésfelvetéseiről van szó, hanem valódi nemzedéki-mozgalmi (ellenzéki falukutatók, kormánypárti ellen-falukutatók, nagyváros-kutatók) munkálkodásról (ehhez lásd: Némedi 1985). Berkovits megjegyzi ugyanakkor, hogy „A nemzedék
azonban műveiben létezik, érvényes alkotásaiban, s amelyik ilyet nem tud létrehozni, hiába kötődik politikai-ideológiai mozgalomhoz, legfeljebb maffiás érdekszövetséget teremthet. (…) Mozgalmat, érvényes szociográfiai művekkel,
szintén a falukutató népi írók teremtettek. (Futóhomok, Cifra nyomorúság, Viharsarok, Az Alföld parasztsága, A legnagyobb magyar falu stb.) A művek érvényessége az igazsághoz és a minőséghez kapcsolódik. Ezekben az írásokban a
korabeli valóság kendőzetlen föltárása – az igazság – párosult egy új műforma
fölfedezésével – a minőséggel. Hogy mennyire így van – vagyis hogy a valóság
kendőzetlen föltárása egy új műforma fölfedezésével párosult –, azt cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy az irodalmi és az olvasói közvélemény íróknak fogadta
el a csak szociográfiával jelentkező fiatal szerzőket (Erdei Ferenc, Kovács Imre, Szabó Zoltán), akik soha nem írtak regényt vagy novellát; vagy akik írtak is,
az írói rangot először szociográfiával vívták ki maguknak (Féja Géza, Boldizsár
Iván).” (Berkovits 1978: 4)
A valódi föltáró szociográfia erényeit a mintha-szociográfiákkal szembeállítva taglaló cikk második része A szociográfus nemzedék alcímet viseli. Azzal
a felütéssel kezdi a fiatal szociográfusok bemutatását, hogy minden nemzedéken belül megtalálhatók az összekapcsolódási, illetve elkülönböződési pontok,
amelyek egyszerre állítják és tagadják a nemzedékben való gondolkodás lehe176

tőségét. Számunkra az érdekes ebben a megközelítésben, hogy az akkori fiatal szociográfus nemzedék lehetséges összekapcsolódási pontjaként éppen azt
a mozzanatot emeli ki, ami a harmincas évek nemzedékét is jellemezte, vagyis a dokumentáció és a fikcióképzés közötti merev határok tudatos és egyénített
módon koncepciózus áthágását.
A harmincas években kialakultak az írói szociográfia alapformái, de ennek
folytonossága megszakadt a háború utáni ideológiai rendszerváltással. A háborút követő zavaros társadalmi-történelmi körülmények, illetve a koalíciós korszak rövidsége nem kedvezett a szociográfiai műfajoknak, inkább a riport, illetve a publicisztika erősödik. Az ötvenes években – jegyzi meg szarkazmussal
Berkovits – nem születhetett új szociográfus nemzedék, a régi meg nem hozhatott létre új műveket, mert még „mintha-szemléleti” formában sem tűrték meg.
A hatvanas években feltámadt a szociográfia, és a szociográfus írók szemlélete
is egységesnek bizonyult, nem alakult ki a föltáró és a mintha-szociográfia ellentéte. Ugyanazok a szerzők írják ezt is, azt is, mikor mit lehet publikálni. Az
ellentétek alapvetően egymással szemben tűnnek elő, amit az Alföld és más folyóiratok hasábjain a szociográfia mibenlétéről, szerepéről lefolytatott vita is jól
szemléltet.5 A helyzettudat a hetvenes évekre sem változik, elkendőződik a két
alapvető szemléleti különbség. Ennek következményeképpen nem szerveződnek táborok (nemzedékek?).
A fiatalabbaknál azonban más a helyzet: inkább szakmák, hivatások, foglalkozások szerint tömörülnek (szépírók, újságírók, társadalomtudósok). Szerveződőben van egy kezdőkből álló „szociografizáló hajlandóságú” csoport,
„melynek tagjai jobb híján mint szépírók nem jelennek meg, az újságírást robotnak tartják, szociológiai kutatásokban nem vesznek részt, mert abban járatlanok.” (Berkovits 1978: 11) Ezek a fiatalok közéleti ihletéseiknek keresnek formát, így találkoznak a szociográfiával, amellyel érvényesülni szeretnének. Berkovits bevezetője olyan fiatal szociográfusokat mutat be, akiket nem fertőzött
meg a mintha-szociográfia könnyebb utat ígérő lehetősége.
Vizsgálódásom zárásaként, a folyóirat – az írói szociográfia mibenlétére irányuló – körkérdésére adott válaszok részletes ismertetését mellőzve csupán
egy mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Az írói (irodalmi) szociográfia azon sajátosságára, amelyre a számomra fontos két válaszadó is felhívja a figyelmet, s amely megmagyarázza több, a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján
írói rangot kivívó szerző írásművészetének poétikai karakterét.
5. Többek között: Hársfalvi Péter: Irodalom – szociográfia – szociológia, Alföld,
1963/8.; Bata Imre: Az irodalmi szociográfia szüksége, Alföld, 1963/10.; Molnár László:
Társadalomszemlélet és irodalmi szociográfia, Alföld, 1965/5.
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Csalog Zsolt szerint ugyanis az, amit csinál, köztes műforma, sem ez, sem az,
mégis mindkettő ismérveit magán hordozza. Valójában tehát innen lehet megérteni, mi a közös nevező ebben a „nemzedékben”. Az tudniillik, hogy tényirodalmat (Almási 1977)6 nem akarnak csinálni, mert gyanúsnak vélik, szociográfusnak nem szociográfusok, mert ahhoz nem értenek. Jobb híján inkább
írók, akik a Berkovits által megadott „érzékenységi” karakterjegyekkel bírnak!
Tar Sándor válaszában szintén kitér a műfaj kettős vonatkozási pontjainak
jelentőségére: „A szociográfiát őszintén azonosuló, feltáró szenvedélyű műfajnak tartom, mely az irodalmi eszközöket valóban csak eszközökként használja,
ezek segítenek hozzá, hogy a dolgok valós arányaikban, attribútumaikban sértetlenül jelenhessenek meg.” (Tar 1978: 27) Véleménye szerint „a szociográfia a
szocialista realizmus legédesebb gyermeke. A szociográfiában megmártózva a
többi műfaj – ideértve az újságírást is – új energiákra tehet szert. De, mert se
nem tudomány, se nem irodalom, ezt gyanússá teszi azok szemében, akiknek
gyanús minden szellemi termék, amely nem mérhető a közérthetőség mércéjével vagy nem hasonlítható az ünnepi beszédekhez.” (Uo.)
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6. Almási a hetvenes évekre jellemzőnek tartja, hogy „Egyszerre vonzóvá, érdekessé,
sőt a „hagyományos” irodalmi műveket is kiszorító izgalommá vált e dokumentumszerű
művészet, a tényregény, a memoár. Az olvasó figyelme e felé az áramlat felé fordult, mintha korának csontvázára, minden interpretációtól mentes, nyers adataira lenne kíváncsi,
mintha bizalmatlan lenne az „irodalmi” áttételesség, művészi hitel és általánosítás gesztusaival.” (323.) Almási rámutat, hogy nem annyira „a történelem kulcsfigurái és kulcseseményei iránt” nőtt meg az érdeklődés, hiszen Fejes Endre Rozsdatemetőjének, vagy Végh
Antal írásainak sikere ezt nem magyarázná meg. Véleménye szerint a korszakban két típusú „tényirodalmi” szöveget detektálhatunk: az egyikben túlteng a pusztán tényszerű, a
dokumentáción alig túlmutató írásanyag, s ezek mellett léteznek azok a művek, „melyek
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építőanyagává! De csak mint több értékű lehetőség, mint megfejtendő feladat.
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Garami András
N emzedéki kérdések a „ prózafordulat ” idején −
M ész ö ly, O ttlik / E sterházy, L engyel , N ádas

Az 1970-es években a magyar irodalomtörténet-írás egyik meghatározó konstrukciója volt az akkoriban induló magyar prózaírókat összekapcsoló „Péterek nemzedéke”-koncepció. A generációs szemlélethez szorosan hozzátartozott, hogy az ide sorolt szerzők között a közös vagy legalábbis hasonló témákat,
irányvonalakat hangsúlyozták. E motívumok közül az egyik leginkább meghatározó a családtörténeti nézőpont, a családregény műfajának újraírási lehetőségei, illetve ezen belül az apa-fiú viszony problematizálása. Az említett irodalomtörténeti konstrukció azonban ez utóbbi szempontot az írók közösségére,
az írónemzedékek közötti kapcsolatok leírására is kiterjesztette, ahogy maguk
a szerzők is számos esetben hivatkoztak mester-tanítványi viszonyokra.
Elemzésemben döntően a Balassa Péter által képviselt irodalomtörténeti diskurzust elemzem, és olyan szerzők kapcsolatrendszerét értelmezem, mint Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Esterházy Péter és Lengyel Péter. Azt
vizsgálom, hogy az 1970-80-as években kialakult szerzői viszonyokat hogyan
határozták meg a korabeli kritikai értelmezések és csoportosítások, illetve azok
a politikai és irodalmi irányvonalak, melyekkel szemben ezek az írók meghatározták magukat, illetve − és számunkra talán most ez az érdekesebb − ahogy a
kritikusok és az irodalomtörténészek meghatározták őket.1

1. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az ilyen típusú irodalomtörténeti
konstrukciók, nemzedéki besorolások igen gyakoriak és tipikusak voltak a 20. századi magyar irodalomtörténet-írásban − elég csak a Nyugat különböző nemzedékeire vagy az Újhold körére gondolnunk. Mégis úgy látom, hogy az 1970–80-as években kialakult szerzői
viszonyokat sokkal erőteljesebben megszabták a korabeli kritikai értelmezések és csoportosítások, illetve azok a politikai és irodalmi irányvonalak, melyekkel szemben ezek az írók
meghatározták magukat, illetve − és számunkra talán most ez az érdekesebb − a kritikusok
és irodalomtörténészek meghatározták őket.
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A ’ 8 0 - as évek magyar irodalomt ö rténetének
korszakolási , leírási módjai : a modern / posztmodern
váltás problémafelvetése

A 20. század második felét vizsgáló széles spektrumú magyar irodalomtörténeti koncepciók többféle, egymástól eltérő megközelítésmódot vázolnak fel,
súlypontjaikat más és más szempontrendszer alapján jelölik ki. Az egyik jól
megragadható közös észrevételük a prózafordulatnak nevezett váltás. A modern-posztmodern fogalompárossal is dolgozó irodalomtörténeti munkák rátapintanak arra a – változás kiindulópontjának tekinthető – mozzanatra, miszerint a ’70-es években induló új írónemzedék nem talált kapcsolódási pontokat a ’60-as évek irodalmához, ezért merőben eltérő prózapoétikai elveket
kezdett el működtetni műveiben. A paradigmaváltás kísérőjelensége az, hogy
a korabeli irodalomtörténet-írásban a – sokszor eltérő utakon elinduló – fiatal
szerzőket egy csoportnak tekintik: ők a „Péterek nemzedéke”.
A későbbiekben kitérek azokra az irodalomtörténeti konstrukciókra, melyeket erről az írónemzedékről hozott létre a kortárs kritika, előtte azonban érdemes visszatekinteni a 20. század második felének irodalmára, melyhez képest
könnyebben értelmezhetők az új és régi-új poétikai törekvések. A következőkben kétféle koncepciót fejtek ki részletesebben: Kulcsár Szabó Ernőét és Thomka Beátáét. Kulcsár Szabó Ernő Jauss recepcióesztétikai megközelítéséből kiindulva az irodalom fejlődőképességét a korszakváltásokban, fordulópontokban
látja, azaz azokban az irodalomtörténeti pillanatokban, amikor az újfajta szemléletmódú műveknek sikerül áttörniük a kor érvényes elváráshorizontját. (Kulcsár Szabó, 1984: 17.) Kulcsár Szabó ilyen csomópontot talál a próza kapcsán az
1970-80-as években. Thomka Beáta szintén feltételez ebben az időszakban egy
erőteljes prózapoétikai változást, melyet Mészöly Miklós írásmódjában mutat
ki. (Thomka, 1993: 157.)
A 20. századi regénypoétika változásainak leírásához Kulcsár Szabó Paul de
Man-i alapokon a metafora és a metonímia fogalmait hívja segítségül. Roman
Jakobson értelmezésére hivatkozva megkülönbözteti az irodalomban a hasonlóságra épülő lírát és az érintkezésen alapuló epikát (Jakobson 1972: 215.), a lírához a metafora, az epikához pedig a metonímia alakzatát társítva. Úgy látja,
hogy a modern regényekben ez az egyértelmű viszony kétségessé, bizonytalanná válik, azaz a két műnem egybemosása alapján lírai jellegű prózairodalomról beszélhetünk. „A regény történetének Joyce-szal kezdődő korszaka többek
közt abban tér el a korábbiaktól, hogy jelentős mértékben megnövelte az epika
metaforikus ábrázolási eljárásainak szerepét.” (Kulcsár Szabó, 1984: 69.) A metonimikus és a metaforikus szövegek értelmezési technikáit is megkülönbözteti: míg az előbbinél a kombinációk megfejtése a cél, addig az utóbbinál az as�182

szociációs módszerek kerülnek előtérbe. A 20. század eleji magyar irodalmat
áttekintve megjegyzi, hogy már a Nyugat szerzőinél is jelentkezett a metaforikusság igénye, de ekkor még nem vált igazán meghatározóvá. Ezek a változások
leginkább a regényszerkezetek szintjén hoztak újítást, kikezdve a linearitást és a
célelvűséget. Kulcsár Szabó Szentkuthy mellett másik kiemelt újítóként Krúdy
Gyulát említi, aki előszeretettel használt újszerű eszközöket.
A magyar irodalom története 1945–1991 című könyvében a Nyugat virágkorát követően hiányzó korszakhatárról beszél az 1950-es évekre vonatkozóan.
(Kulcsár Szabó, 1993.) A korábbi hagyományok ebben az időpontban hirtelen
megszakadnak, új irányok pedig még nem tudnak elindulni. Az 1960-as években ezt a hiányos időszakot kezdetben nem az epikai műfajok változtatják meg,
hanem a líra területén indulnak meg termékeny folyamatok, újfajta beszédmódok (például Weöres Sándor, Pilinszky János vagy Nagy László költészetében).
Az 1960-70-es évek prózairodalma kapcsán újabb oppozícióra hívja fel a figyelmet. A történet és az elbeszélés viszonya alapján többféle értelmezés különböztethető meg a korszak poétikáiban. A szimulatív alkotásmód a történetet és az
elbeszélést közelíti egymáshoz, hangsúlyozva a kettő egységes jelenlétét a prózai művekben. Kulcsár Szabó ebbe a vonulatba sorolja többek közt Illyés Gyulát, Németh Lászlót és Sütő Andrást. Az előbbiekben tárgyalt kategóriapáros
közül ezt az irányt a metonimikus elbeszélés jellemzi, azaz a tapasztalatelvűségre, ok-okozati viszonyokra és valóságanalógiára alapozott narráció. A másik csoport ezzel szemben a történet és az elbeszélés távolságát hangsúlyozza,
és a szöveget közleménynek, a történetmondást pedig beszédmódnak tekinti.
Kulcsár Szabó ezeket a törekvéseket hangsúlyozott elbeszéltségnek nevezi, melynek hátterében a korábban említett metaforikus narráció fogalmát lelhetjük fel.
Ez az irány a dolgozat szempontjából azért is kiemelten fontos, mivel ez vezet el
a maga sokszínűségével az 1970-80-as évek prózafordulatáig, illetve Esterházy,
Nádas és Lengyel Péter prózavilágáig.
Kulcsár Szabó a hangsúlyozott elbeszéltség fogalmán belül háromféle irányt
határoz meg, melyekkel könnyebben leírhatóvá válhatott ez a sokszínű, változatos próza. Ezek közül az első a klasszikus modernség esztétista hagyományát
követte, azaz az ide sorolható szerzők (többek közt Ottlik Géza és Mándy Iván)
megpróbálták összekapcsolni a Kosztolányi- vagy Márai-féle modernségfelfogást a későmodern tendenciákkal. Az ekkori fő témának a személyiség megismerhetetlensége és leírhatatlansága bizonyult. A regényekben, novellákban tehát az elmondhatóság kérdésessége volt a központi probléma.
A második irányvonal az elvont szövegszerűség elképzelésén alapul. A szubjektív elbeszélés és a realista hagyományú omnipotens történetmondás elvetésével a hangsúly a személytelen beszédhelyzetekre és a példázatosságra helyeződik. Kulcsár Szabó itt Mészöly Miklós pályáját emeli ki példaként. Mészöly
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poétikájának egyik lényegi pontja a jelrendszerek közötti átjárhatóság elve (például képek leírása). Ebben a tekintetben a példázatos ábrázolás helyett a tapasztalaton alapuló, tárgyias leírás jellemezte pályájának középső szakaszát.
A Filmben realizálódnak legtisztábban ezek a törekvései, melyben rendkívüli
pontossággal, precizitással, filmszerűen írja le egy idős házaspár sétáját (a minimalizált történet háttérbe szorul, és az elbeszéltség kapja a főszerepet). 1973as Alakulások című kötetét, különösen a címadó novellát Kulcsár Szabó horizontváltó szövegnek tekinti. Átlépve a második modernség addig meghatározó
hagyományát, a posztmodern törekvések kerültek szemléletmódja középpontjába, melyek legszembetűnőbben az intertextuális kapcsolatok megjelenésében
mutathatók ki.
Harmadik vonulatként a korkritikus példázatosságot említi. Ez az irány elsősorban az államszocializmus keretében kialakult rejtett politikai üzenetek
közvetítésén alapult. A történet és a szöveg fogalompárja helyett itt a történet
és a valóság viszonya került előtérbe, felvetve a többértelműségek problémáját.
A példaként felhozott Dérynél nem mindegy ugyanis, hogy parabolái a létező szocializmust bírálták, vagy általában a totalitárius rendszerekről, eszmékről mondtak véleményt. Az itt felsorolt szerzők között megtalálható az említett
Déry Tibor mellett Örkény István és Konrád György is.
A nagyfokú bizonytalanság, amely már az eddig felsorolt példákban is megmutatkozott a hagyományos, biztosnak gondolt formák, fogalmak kérdésessé
válásával az elbeszélő szerepkörét, funkcióját is megváltoztatta. Kulcsár Szabó
Wayne C. Booth nyomán megbízhatatlan elbeszélőnek nevezi az időszak regényeinek narrátorait. (Kulcsár Szabó, 1984: 85.)2 A magyar irodalomban erre a
narratív technikára legjobb példaként Ottlik Géza Iskola a határon című művét
érdemes megemlíteni, hiszen a több elbeszélővel rendelkező regény már ebből a
szempontból is sugallja a sokszínűségből eredendő bizonytalanságot, ám emellett a szöveg első fejezete is Az elbeszélés nehézségei címet viseli. Kulcsár Szabó
az Iskolát kétszintű regénynek tekinti, mivel kétféle cselekménysorra bontható:
a reális eseményekre és a belső történésekre. Ez utóbbi, a reflexív, belső visszaemlékezések szólama dominál a szövegben, ami szubjektivitásával megint csak
a megbízhatatlanság jelenlétét igazolja. Tehát „az elbeszélés az ’emlékek emléke’
csupán.” (Kulcsár Szabó, 1987a: 211.) „Az Iskola a határon hősei így nem eseményekre ’emlékeznek’, hanem képeket őriznek a tudatukban, s ezek – elmosódók, törékenyek lévén – már csak igen nehezen, logikai úton, vagy egyáltalán
nem köthetők reális időpontokhoz.” (Kulcsár Szabó, 1987a: 218.) Medve Gábor
és Bébé elbeszélése ennek megfelelően döntően eltér egymástól, hiszen az ere2. Booth az „unreliable narrator” terminust használja [Booth, Wayne (1963): The rhetoric of fiction. Chicago. 211. és 339.]
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deti kézirat már eleve rendelkezett regényformával, azaz időszerkezettel, szerkesztett eseménysorral. Bébé tehát egy késznek tűnő kéziratot kap átdolgozásra. Ő nem regényt ír, sokkal inkább a saját élményeire alapozott visszaemlékezéssel egészíti ki barátja szövegét. Bébé sokkal bizonytalanabb az időbeliség
terén (nehezebben emlékszik vissza a gyerekkori eseményekre), és ennek hatására másképp ítéli meg a katonaiskolában uralkodó viszonyokat: míg Medve
az iskola rendjével szembeni lázadásról beszél, addig Bébé inkább a beilleszkedést emeli ki. Végeredményben tehát a regény az eltérő emlékek alapján többféle szemszögből tekint vissza a múltra.
Kulcsár Szabó történet/elbeszélés viszonyával leírt oppozíciójával szemben
Thomka Beáta a már korábban említett nagyfokú reflektáltság mellett a regényfikció és a tényszerűség kapcsolatát helyezi irodalomtörténeti rendszere középpontjába. Szembeállítás helyett a két jelenség együttes jelenléte alapján kétféle
megközelítésmódot határoz meg. Az egyik irány azt hangsúlyozza, hogy az új
magyar prózában olyan új, fikcionálttá vált elemek jelentek meg, mint például
a szerző kategóriája vagy a regényírás kategóriája. A másik vonulat pedig szoros viszonyt feltételez a fiktív és a tényszerű elemek között, felhívva a figyelmet
a megélt élmények, például a gyermekkor megjelenésére a prózai szövegekben.
(Thomka, 1980.) E tekintetben tehát a fentebb már említett valóságreferencia,
allegória problémái vethetők fel újra.
Thomka Beáta kiemeli a ’80-as évek magyar prózájának ideiglenességét, átmeneti jellegét. Ehhez kapcsolja az elbeszélői pozíció, nézőpont megingását, viszonylagosságát, hiszen a korábbi stabil, statikus narrátor helyét a dinamikus
nézőpontváltások vették át. Kulcsár Szabóhoz hasonlóan kitér a magyar irodalom megkésettségére, s szintén Szentkuthy Praejére hivatkozva mutatja ki azokat az eszközöket, melyek alkalmazásával a művek a mintának tekintett francia prózához viszonyultak.
Az irodalmi szcéna lassan, de mégis elinduló változásai többek közt a valóság kérdését gondolták újra, és megalkottak egy új realizmus-fogalmat. Az
1960-as évektől kezdve az új szemléletmódokat követő szerzők tehát „nem
szegmentumszerűen, hanem globális vonatkozásaikban ’tükröznek’, emelnek
be a műbe reális, a valóságban uralkodó folyamatokat. Ábrázolásmódjuk tehát
nem a részelemek ’hitelességén’ alapul, hanem a globális struktúraképző eljárások nagyfokú valóságmegfelelésén.” (Thomka, 1980: 24.)
A hagyományos történetelvűséget a reflexivitás vette át, azaz a kritikai attitűd térnyerése a nosztalgikus visszaemlékezések helyett. Az 1970-80-as évek
írónemzedékének történelemfelfogása alapján az elérendő cél a félremagyarázások elvetése, és egy hitelesebb történelemkép megalkotása volt. A szövegek
reflexivitását Thomka tágan értelmezi: Ottlik, Mészöly, Esterházy és Nádas regényeiben magát a regényírást reflektáló gesztusokat talál, melyeket a prózai
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szövegek önreflexiójának tekint. (Thomka, 1980: 34.) Lengyel Pétert nem említi, bár az ottliki hatás következtében az ő regényeiben is megjelennek a regényírás problémái, az elmondhatóság korlátai. A Macskakőben például az egyik
szólam egy másik szöveg megalkotására reagál, a megírás nehézségeit kommentálva. Sőt, a regény nézőpontja az első elbeszélés nyomában egészen az első emberi hang elhangzásáig lép vissza a történelemben. Thomka Beáta említi
is a Lengyel Péter által „kistörténelem”-nek nevezett fogalmat, mely a történelmi múlttal való szembenézésre utal. (Thomka, 1980: 29.)
A felsorolt kategóriák mellett a 2000-es évek elején Thomka egy egészen
egyedi irodalomtörténeti konstrukciót is létrehoz. Próza-chronograph-ja a Mészöly-műveket veszi sorra, miközben kimutatja, hogy azok milyen kortárs irodalmi szövegekkel létesítettek párbeszédet. Időrend szerint szervezett listája az
1966-os Az atléta halálával indul, és 2001-ben, Szilágyi István Hollóidő című
regényével ér véget. Az 1970-es évek végén az 1976-os Film és az 1979-es Szárnyas lovak között feltünteti a „Péterek” regényeit is (1977, Nádas Péter: Egy családregény vége; 1978, Lengyel Péter: Cseréptörés; 1979, Esterházy Péter: Termelési regény). A Cseréptörést a gyermeknézőpont és az önidentitás utáni történelmi nyomozás kapcsán emeli ki. (Thomka, 2003: 19–24.) A gyermek-motívum
jelentkezése a Lengyel-regény mellett említett Egy családregény végében is alapvető szervezőelem. A hasonlóság abban mutatkozik, hogy mindkét szöveg a
családtörténet konstrukciójában ad kiemelt szerepet a gyermeknek. Ám amíg
Nádasnál ez a főszereplő szemszögeként jelentkezik, azaz gyermekelbeszélőről, gyermekperspektíváról beszélhetünk, addig a Cseréptörésben a már felnőtt
Bárán János próbál meg visszaemlékezni gyerekkorára, az édesapjára, hogy a
megtalált emlékekkel megerősíthesse saját identitását.
Kulcsár Szabó Ernő és Thomka Beáta munkái alapvetően meghatározták a
„Péterek nemzedékéről” szóló, értékelő, 1990 utáni, „utólagos” irodalomkritikai diskurzust, azaz a szerzők és művek kanonizálását. Az említett motívumokon (metonimikus / metaforikus elbeszélés, szimulatív alkotásmód / hangsúlyozott elbeszéltség, regényfikció és valószerűség kapcsolata) kívül a kritikai
diskurzusban sűrűn érintett téma, hogy a „Péterek” pályájuk indulásakor milyen elvárásokkal szembesülhettek, hogyan viszonyultak a közvetlen megelőző és a korábbi irodalmi hagyományhoz − vagyis azokhoz a „mesterekhez”,
„apákhoz”, akiknek a műveihez képest meghatározták saját írásmódjukat.
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I rodalomt ö rténeti vágyak és várakozások :
a „ P éterek nemzedéke ” mint korszak

Az 1970-es évek magyar irodalomtörténetét döntően a várakozás határozta
meg. A kortárs irodalommal szemben alapvető elvárás volt a hagyományhoz
fűződő viszony tematizálása, a kapcsolódási irányvonalak egyértelmű kijelölése. Béládi Miklós az 1945 és 1970 közötti időszakot vizsgáló tanulmányában (Gondolatok negyedszázad irodalmáról) a folytonosságot hangsúlyozva állította, hogy „hatalmas történelmi sorsforduló és korszakváltás” (Béládi 1974:
611.) jellemezte a szocialista irodalom ezen évtizedeit. Béládi az elutasítás és
az iránykövetés kettősével határozza meg a korszak irodalmát: az 1945 és 1948
közötti időszakot „előjáték”-nak nevezi, mivel szerinte ebben a néhány évben
olyan friss, sokszínű és kísérletező irányok indultak, amelyek méltó folytatásaivá válhattak volna a II. világháború előtti tendenciáknak (leginkább a Nyugat és az avantgárd irányzatok által kijelölt utaknak), ha 1949-ben, a „fordulat évében” meg nem szakadtak volna. E megszakítás elutasításával az ’50-es
évekről elítélően beszél, alacsony színvonalúnak és szürkének nevezve az ekkori irodalmi életet. Meglátása szerint − természetesen nyilvánvalóan a (kultúr)
politikai változásokra alapozottan − a ’60-as évek irodalma újra a folytonosság jegyében alakult: mintegy elfelejtve a kínossá váló, követhetetlen szocreál időszakot, a ’40-es években elindított tendenciák felelevenítése került a középpontba.
Az időszak várakozásának legfőbb tárgya az új magyar nagyregény volt.
A kortárs irodalmi tendenciák azonban döntően a rövidpróza különböző műfajai, a fragmentumszerűség irányába mutattak. Magát a nagyhatású prózafordulatot is szokás Mészöly Miklós 1975-ös Alakulások című kötetéhez kötni,
mely a töredékes szövegszervezés egyik legtipikusabb korabeli példája. A prózafordulat másik, ismertebb meghatározása szerint 1986-hoz kapcsolható: ebben az évben jelent meg ugyanis Nádas Péter Emlékiratok könyve című regénye
és Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című kötete. A − bár nem igazán
megszokott, tipikus − nagyregények megjelenésével a kortárs kritikusok − főleg
Balassa Péter − szerint paradigmaváltás következett be a magyar irodalomban.
A változás képviselői a „Péterek nemzedékének” fiatal írói voltak.
A „Péterek nemzedéke”-megnevezést a Mészöly Miklós mint mester köré
gyűlt, többségében Péter keresztnevű fiatal írók csoportjára használta a magyar irodalomtörténet; kiemelten Nádas Péterre, Esterházy Péterre, Hajnóczy
Péterre, Lengyel Péterre és Bereményi Gézára. Mészöly 1979-ben ezt az öt írót
méltatva, bemutatva vett részt például egy bécsi irodalmi konferencián. Az elnevezés az 1970-es évektől előszeretettel használt kifejezés az irodalomról szóló diskurzusban. Határ Győző például az új magyar irodalmat egyenesen „a Pé187

terek összeesküvésének” (Határ 1996: 19.) tekinti: „Nem amolyan véletlen egymás-mellé-kerülésről van szó; és sokkal többről, mint arról a Márai-féle tételről,
hogy csak a nemzedéknek van ihlete. (…) Mert eddig is volt »côterie«3 sok, de
összekacsintás ilyen titkos-ezotérikus, ilyen életre-halálra szóló nem volt.” (Határ i.m.: 19.) Úgy látja, hogy a fiatal írók összekapcsolása nem mesterséges, kreált viszonyt takar, hiszen a keresztnevek egyezése mellett számos kapcsolódási
pont határozható meg közöttük. Jó példa a rondó fogalma, mely Esterházynál
alcímként fordul elő, Lengyelnél viszont már főcímmé válik. A terminus a körkörösség értelmében a szerzők kapcsolatára is utalhat.
Más perspektívából nézve az írónemzedéket az irodalomtörténeti sorban elfoglalt helyük alapján is egy csoportba sorolhatjuk. Gondolhatunk itt az előbbiekben felvázolt folyamatokra, melyből láthatóvá vált, hogy az 1970-es években
induló szerzők nem az előző korszakhoz viszonyítva határozták meg önmagukat, hanem visszanyúltak a klasszikus modernség hagyományához, illetve az
erre a vonulatra alapozó későmodernség szerzőinek koncepcióihoz. Leginkább
Kosztolányi Dezső és Ottlik Géza alakja vált számukra meghatározóvá. Esterházy például az 1981-es Függőben egy K. nevű főszereplő köré szervezi szövegét. Ennek értelmezési lehetőségei gazdagok (pl. Kafka, A kastély K. nevű hőse
vagy A per Josef K.-ja), ám a kritika leginkább Kosztolányit fedezi fel a rövidítés mögött. A Bevezetés a szépirodalomba Esterházynál már címében is utal az
irodalmi hagyományra, a könyv végén pedig a vendégszövegek forrásának feltüntetése kapcsán közel hat oldalon keresztül sorolja fel azokat a személyeket,
akiknek művei alapvetően meghatározták a szöveg megírását.
A generációjukhoz köthető prózafordulatot vizsgálva Kulcsár-Szabó Zoltán
olyan lényegi pontokat emel ki, amelyek alapján kirajzolódik az addigi prózai hagyománytól való eltérés. (Kulcsár-Szabó Zoltán 1996: 152–163.) Az egyik
elem a fikcionalitás szerepének megváltozására vonatkozik. A korszak szövegei
ugyanis elsősorban a valóság és a fikció határának elmosására és a kétféle terület összekeverésére törekedtek. Másrészt az olvasói szerepek tekintetében is újfajta hozzáállásról beszélhetünk, hiszen a passzív befogadás helyett ezek a szövegek az olvasó aktív részvételét kívánták meg. A történetek darabokra estek,
vagy akár egészen eltűntek, így az olvasó nem kész műveket kapott, hanem saját magának kellett rendet tennie a szövegben. A változások végül az elbeszélőt
sem kerülték el, hiszen az elbeszélésekben egyre nagyobb szerepet töltöttek be
az önreflexiók, az írás folyamatát kommentáló megjegyzések. Másrészt a széteső történetszálak miatt elengedhetetlenné vált az elbeszélői szólamok szétbontása is: a művekben tehát általában egyszerre több narrátor is szerepelt, akiknek
az azonosíthatósága a legtöbb esetben bonyolult feladatnak ígérkezett.
3. Kör (fr.)
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A mester-tanítványi viszony mellett a Pétereket összekötő másik lényeges
szempont Csalog Zsolt indítványa volt, mely szerint „rondó” címmel írjon valamennyi író egy-egy rövidebb szöveget, melyek aztán Rondó főcím alatt jelentek
volna meg. A körkörösséget, keretbe vonást, összekötöttséget sugalló cím a fiatal szerzők barátságát, összetartozását jelképezte volna. A vállalkozás végül nem
készült el, bár Lengyel Péter megírta Rondó című novelláját, meg is jelentette az
azonos című kötetében, és Esterházy is felhasználta a kifejezést alcímként a Bevezetés a szépirodalomba Transzformáció című „fejezetében”. Láng Zsolt a Rondót összekötő kapocsnak tekintette a határon belüli és túli magyarok között,
olyan kötetnek, amiből pozitív érzések nyerhetők a negatív környezettel szemben: „A Rondó nagyon sokat jelentett nekünk. A hazug kollektivizmus ellenében létezik igazi szolidaritás is. Barátság és segítség. Hogy a félelem oldódik, ha
egy tóparton hasonlókkal üldögélsz a tábortűznél. Vagy együtt focizol a Kétágú
templom melletti salakpályán. Esőben. Rávezetett, hogy ki lehet maradni valamiből, amibe azt gondoltuk, bele kell keverednünk.” (Láng 1996: 45.)
A nemzedéki gondolkodás tehát a művek kortárs recepcióját is alapvetően
meghatározta: egy olyan olvasásmódot működtetett, mely a közös emlékek, élmények, vágyak tekintetében szorosan összekapcsolta a szerzőket, a műveket
és az olvasókat − az olvasó beavatottként „összekacsinthatott” a művel. A szövegek recepciója gyakran leginkább sajátos, közös érzelmeken alapult: a 2. világháború veszteségeinek feldolgozhatóságán (döntően az apák elvesztésén), az
50-es évek utalásokban megfogalmazott, rejtett elutasításán és a nemzedéki közösségvállaláson, az összetartozás-érzésen. Az effajta olvasásmód számos esetben bennfentes, kizáró olvasatokat hoz létre, azt sugallva, hogy a szövegek értelmét csak a beavatottak képesek megérteni. Felkai Piroska írja azt az 1978-as
Cseréptörés című Lengyel Péter-regényről, hogy „témáját, s a felidézett történelmi korszakot tekintve nem véletlen, hogy sokan saját sorsuk vagy környezetük sorsának kivetítését, hasonló megformálását láthatták a műben.” (Felkai
1996: 136.) Alföldy Jenő ÉS-beli kritikája pedig így fogalmaz: „Még nem olvastam művet, melyben annyira magamra ismertem volna, mint a Cseréptörés hősében, azzal együtt, hogy Bárán János eredetében, alkatában, árvaságával, sőt
személyes céljaival is jelentősen különbözik tőlem. S épp ez a nagyszerű: múltja és múltam közös kútja fölé hajolva egy egészen másféle ember arca tükröződésében ’moshatom meg arcomat’, mint amilyenné engem alakítottak a családfa gyökerei és ágbogai, az életút kanyarai és vadcsapásai. Mégis, a különbségek
ellenére, magamra ismertem benne.” (Alföldy 1996: 61.) Mint látható, a kortárs kritika nem volt híján az erőteljes túlzásoknak; ezt mutatja a már említett
Nádas- és Esterházy-nagyregényeket méltató kritikagyűjtemény címe, a Diptychon is, mely a szinte kivétel nélkül csak elismerő recenzióinak köszönhetően
már-már szakrális szintre emeli a két művet.
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A „Péterek” irodalmi témáik tekintetében is hasonló problémákat fogalmaztak meg; ezek közül az egyik legjellemzőbb a történetekben megjelenő apa-fiú
viszony kérdése. Ilyen szempontból ez az írónemzedék erőteljesen patriarchális szemléletmódot követ, bár az apák nem a megszokott apaszerepekben tűnnek fel. Az 1976-os első Esterházy-regény, a Fancsikó és Pinta gyermekelbeszélője azért találja ki címszereplő képzeletbeli barátait, mert a szülők folyton veszekednek egymással, a kisfiú nem tud békét teremteni köztük, és ezáltal nem
képes a közelükbe férkőzni. A szülő-gyermek viszony diszfunkcionálása és a
magány indítja be a kisfiú képzeletét. Esterházynál az apa-téma a későbbi nagyregényekben még nagyobb teret kap. A 2001-es Harmonia Cælestis és az ezt kiegészítő, felülíró Javított kiadás az apát teszi a családtörténet főszereplőjévé, de
ezzel a végletekig ki is tágítja az apa fogalmát, hiszen az előbbi regényben előrehaladva már szinte mindenki és minden „édesapámmá” válik. Ezt a tendenciát
jól mutatja a kötet fülszövegén olvasható idézet is:
„Mi a különbség édesapám és az Isten közt? A különbség jól látható: Isten
mindenütt ott van, ezzel szemben édesapám is mindenütt ott van, csak itt
nincs.” (Esterházy 2001)

A 2002-es Javított kiadás az előbbi regénnyel nagyon szoros, kötött kapcsolatot létesít (amit maga az alcím – melléklet a Harmonia Cælestishez – is mutat),
hiszen megváltoztatja az előbbi „univerzális” apaképet, és helyére egy sokkal
reálisabb, emberibb figurát helyez. A Történeti Hivatalban talált dokumentumok alapján ugyanis kiderült, hogy az apa III/III-as ügynökként Csanádi fedőnevű titkos megbízottként folyamatosan jelentéseket tett az ötvenes évektől
egészen a hetvenes évek végéig. A megváltozott apakép reprezentációját példázza a következő idézet:
„Ha ezt befejeztem, utána már – azt hiszem – nem fogom tudni leírni azt
a szót, hogy apa. Édesapa. Édesapám. Papi. Papácska. Öreg. Faterkám.
(Könny.) A családról se akarok, pedig… […] Vélhetően nem csak azt nem
fogom tudni leírni, édesapám, hanem azt se, hogy én. Illetve valahogy nagyon másképp, ’messzebb’ vagy ’messzebbről’. Mondhatná valaki (kolléga):
micsoda mázlista!” (Esterházy Péter 2002: 16.)

Nádas Péter regényeiben szintén kulcsfontosságú az apa-fiú kapcsolat. Az 1977es Egy családregény vége családtörténetében a gyermekelbeszélő viszonyait követhetjük nyomon az előző generációkkal. Édesanyját már elveszítette, apját
pedig – munkája miatt – alig látja. A nagymama és a nagypapa azok a szereplők, akikkel Simon Péter világosabb, jobb kapcsolatot tud kialakítani. A nagy190

apától hallott zsidó szenvedéstörténet tovább erősíti kettejük összetartozását,
hiszen ez a történet hagyományosan nemzedékről nemzedékre száll a családon belül. Az apa-fiú kapcsolat a rövid találkozások során amiatt is ellehetetlenül, mert a nagyapa és az apa állandóan vitatkoznak egymással. A kisfiú folyamatosan vágyakozik az apai szeretet után, de azt sosem kaphatja meg. Az
1986-os Emlékiratok könyve annyiban változtat a sokban hasonló apa-fiú viszonyon, hogy az apát elviekben közelebb helyezi, hozzáférhetővé teszi, gyakorlatban azonban a szituáció megmarad egyirányúságában: a kisfiú elkeseredetten küzd az apával együtt tölthető pillanatokért, az apa viszont elhárítja a gyengéd közeledéseket. Ez a folyamat oda vezet, hogy a tiltottság okán a
gyerekben fojtott szexuális vágyak társulnak a szülő iránt érzett szeretet mellé. A regény másik szólamát képviselő felnőtt elbeszélő homoszexualitása is erre az élményre vezethető vissza.
Balassa Péter irodalomtörténeti koncepciójában kiemelkedik az a fajta hagyományvonal, amely a Kosztolányi-Ottlik-Mészöly irány felől kapcsolja össze
az 1970-80-as évek szerzőit. Az ottliki problematikus elbeszélhetőség, az egyetlen lehetséges történet elutasítása, helyette többszólamúságban, történetekben
gondolkodás és a mészölyi kísérletező próza (főleg a jelenidejűsítő stílus, a fragmentumszerűség) kiemelten nagy hatással volt a „Péterek” írásmódjára. A következőkben az e mesterekhez fűződő tisztelet, a róluk való megemlékezés példáit vázolom fel röviden Nádas, Esterházy és Lengyel esetében.

A „ P éterek nemzedékének ” viszonyrendszerei

Megváltozó viszonyok: Mészöly és Nádas
A Mészölyhöz kapcsolódás szempontjából érdemes megemlíteni, hogy világirodalmi és filozófiai tendenciák alapján ez leginkább a francia irodalom és
az egzisztencializmus hagyományának követésében mutatkozott meg. A legsajátosabb, leginkább bensőséges viszonyt vele talán Nádas Péter alakította
ki, aki az Egy író titkos önarcképe című írásában a következőket fogalmazta
meg: „Mészöly Miklós lett a mesterem, akinek Albert Camus volt a mestere.
Az európai irodalom titkos kapcsolatok és rejtett összefüggések szövevényes
rendszere. Úgy használhatjuk, hogy még csak nem is kell tudnunk róla sokat.
Ezek a titkos kapcsolatok nem ismernek nyelveket, nem ismertek, nem ismernek és nem fognak ismerni politikai határokat. Ezek a titkos kapcsolatok még
akkor is érintetlenek, ha újra és újra felfordul körülöttük a vak világ.” (Nádas
2000: 259.) Ez az egyértelműnek tűnő mester-tanítványi viszony azonban idővel megváltozott, módosult, ahogy erről például A mester árnyéka című Ná191

das-szöveg is beszámol: „Leírtam egy mondatot, aztán leírtam a következőt,
és így tovább egészen addig, míg nem lett szöveg belőle. Nem volt többé mitől tartanom, hiszen azt csináltam, amit a mesteremtől eltanultam. Aztán néztem. A mesternek is volt mestere. Ha sokáig nézed a mondatod, akkor egyszerre láthatod benne, ami mondattá tette, s ami mondatként lenni kívánna belőle.
A mestered árnyékát így tudod a saját árnyékodtól elválasztani. Mindazt a voltat kigyomlálhattam belőle, ami eltakarhatta volna azt a kívánságomat, hogy
mondatként legyen a mondatom. Aztán még nagy levegőt is vettem, és minden második mondatot kigyomláltam a mondatok közül. Így a megszólalásig
hasonlított a mester szövegére, csak éppen olyan szöveg lett, amely nem szólalt
meg. Egyszerűen lukasak lettek a mondatok, és a mondatok közül bizony hiányoztak más mondatok.” (Nádas 2000: 256.) Az idézetben is megfogalmazott
hiány, másságra törekvés vezetett el Nádasnál oda, hogy a mészölyi francia hagyomány követésével szemben az Emlékiratok könyvével a német modernség
(elsősorban Thomas Mann) írásmódja felé fordult.
Másolás: Ottlik és Esterházy
Ottlikkal kapcsolatban érdemes megemlíteni Esterházy Péter 1986-os irodalmi akcióját, melynek során a Bevezetés a szépirodalomba című kötete egy lapjára sűrítette össze az Iskola a határon szövegét. (Esterházy 1986: 11.) Radnóti
Sándor értelmezésében Esterházy ezen aktusa „rituális apagyilkosságnak” tekinthető, hiszen a regény alázatos, szó szerinti idézése hirtelen egy inverz jelentést is kap azáltal, hogy a több mint 300 oldalas szöveg egyetlen lapra másolásával a szöveg képpé válik, megváltozik a leglényegesebb funkciója, a nyelvi
léte, és végeredményben olvashatatlanná lesz. (Radnóti 1996: 906–910.) A szöveg fetisizálása tehát odáig jut, hogy szövegvoltát is megszűnteti. Balassa Péter
ezzel szemben hommage-ként értelmezi Esterházy gesztusát, szintén kiemelve,
hogy ezzel az Ottlik-mű nyelven túlivá válik. Azonban ezt nem rombolásként
fogja fel, hanem interpretációként, hiszen a gobelinszerűvé vált idézetet az Iskola a határon bonyolult szövésmódjára vonatkozó utalásként értelmezi. (Balassa 1987: 229–244.) Esterházy után érdemes megemlíteni Nádas Péter Egy
családregény vége című regényét, melynek gyerek elbeszélője – miután családját elveszítette – a történet végére hasonló légkörű nevelőintézetbe kerül, mint
az Ottlik-regény katonai reáliskolája.
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Az „Adósság” − befejezés: Ottlik és Lengyel
Ottlik Gézához legközelebb Lengyel Péter munkássága áll, hiszen a két szerző
között egyértelmű mester-tanítvány viszony alakult ki. Ennek egyik jellemző
vetülete, hogy Lengyel részt vett az Ottlik-szövegek gondozásában, poszthumusz kiadásában, a jegyzetanyagok rendszerezésében. Sajtó alá rendezte például a Buda című befejezetlen regényt, melyet a kritika erősen vitatott. Megkérdőjeleződött ugyanis a szerzőség kérdése: még mindig Ottlik tekinthető-e
annak, vagy sokkal inkább az eredetileg szerkesztői feladatkört ellátó, de ezáltal önkényes pozíciót betöltő, „újraíró” Lengyel. Jól reprezentálja az elődhöz fűződő kötődést az Adósság című, Ottlikhoz írt, rá emlékező esszé tételmondata is: „Ennek az időnek legjobb és legfontosabb magyar regénye az Iskola. A legnagyobb dolog, ami ez alatt a harminc év alatt a magyar prózában
történt: Ottlik.” (Lengyel 1982: 245.) Lengyel esetében Ottlik irodalmi mesteri szerepe mellett pót-apai funkciót is betöltött, hiszen Lengyel életének és műveinek központi problémája az apanélküliség (a 2. világháborúban elveszítette édesapját, akit jóformán nem is ismert emiatt). Mindez magyarázhatja azt a
bensőséges, szeretetteljes hangot, amit Ottlikról szólva használ. A Cseréptörés
identitásválsága, majd pedig a megmaradt apai tárgyakból, fényképekből (re)
konstruált apaképpel való azonosulással párhuzamba vonható az Adósság egy
másik részlete is: „Az Ottlik-mű − regény és novella − munkál benned mindvégig, és amikor már évek óta nem vetted a kezedbe, akkor egyszerre csak észreveszed, hogy tanultál tőle, újat, még mindig. Megváltoztatta az életedet. Megváltoztatja folyamatosan. Jobban mondva: segíti azonosabbá lenni önmagával.”
(Lengyel 1982: 262−263.)
Az ottliki írásmód követése miatt erős kritikákat is kapott Lengyel. Spiró
György a Lengyelhez fűződő sajátos viszonyát taglalva fogalmazza meg problémáját: „Az Ottlik-mániáját azonban, Isten bocsássa meg nekem, nem tudtam
helyeselni. Minek akar valaki Ottlik-prózát írni, amikor Ottliké az a próza? (…)
Aztán eltelt némi idő, és lett valami betekintésem abba, amit úgy hívnak, hogy
magyar szellemi élet, és megértettem, hogy az Ottlik-bőrbe való bújás nem gyávaság, hanem erkölcsi tett. Mások, szintén a jobbak, Mészöly bőrébe bújtak bele így. Olyasmi lehetett ennek a szerepjátszásnak az indoka, hogy így hitték,
csoportosan hasonlót írni az áttörést is elhozhatja egyszer. Meg a kiállás valami romlatlan, valami makulátlan mellett. Nem írói szerep az ilyen, hanem irodalmi.” (Spiró 1996: 30.) Mindez megvilágítja a nemzedékiség ’80-as évekbeli sajátos alakulását, a mester-tanítványi viszonyok jellegzetességét, mely valóban szoros kapcsolatokat kialakítva az írásmódok, technikák és témák átvételét
és továbbvitelét eredményezte. Azonban ahogyan ezt Nádas, Esterházy és Lengyel példáján is láthattuk, ezek a viszonyok túllépnek kezdeti, „ártatlan” fázi193

sukon, és kikezdik, újraírják ezt a kapcsolatot − akár egy másik irodalmi hagyomány felől, akár a mester írásának olvashatatlan túlírásával, akár a helyette való írással.
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5.
Változó írásmódok
a társadalomtudományokban

N. Kovács Tímea

Dzsungelek , sivatagok , magas sarkú
c ipők : női nemzedékek egy „ férfi ”
tudományban

A  hősi korszak : antropológusnővé válni

A 20. század első felében intézményesülő kulturális antropológia legfőbb törekvése a primitív kultúrák leírása, s egyúttal szokásaik megőrzése, archiválása volt. A kialakulóban lévő antropológia égető és halaszthatatlannak gondolt feladat előtt állt: meg kellett mentenie az utolsó, még létező ősi kultúrákat,
pontosabban: a bennük felhalmozott s általuk képviselt tudást. Az a körülmény, hogy ezek a primitívnek nevezett népek „se írással, se másféle emlékekkel nem bírnak, csakis a kimondott szó áll rendelkezésükre, csak saját maguk mutathatják be, kik is ők” (Mead 1978: 9), különös felelősséggel, s egyúttal
vonzerővel ruházta fel az antropológiai tevékenységet. Az „utolsó adatközlő”
megtalálásának vágya annak ellenére – vagy talán épp amiatt – mozgatta ezt
a tudományt, hogy az antropológusok már meghódított, azaz különböző politikai és kulturális gyakorlatokkal „megírt” kultúrákban, alaposan „előkészített” terepeken találták magukat. A civilizáció előretolt bástyái paradox módon egyrészt megkönnyítették a kutatások megszervezését, és lehetővé tették,
hogy a korábbi, rövidebb ott-tartózkodásokat több éves terepmunkák váltsák
fel, ugyanakkor az egzotikus kultúrák átalakulásában, alávetésében, sőt megsemmisítésében is szükségszerűen szerepet játszottak. A misszionáriusok, utazók, kereskedők, államok, politikai hatalmak, katonai egységek és gazdasági
szervezetek nyomán járó antropológusok igyekezete ezért mindenekelőtt arra irányult, hogy rögzítsék a fellelt kulturális állapotokat, mielőtt a mindenütt
előretörő modernizáció ezeket is eltörölné.
Az elkésettség érzésével párosuló elkötelezettséget – amit Clifford Geertz
találóan a „Hősi Küldetés” toposzának nevezett (Geertz 2001) – a brit szociálantropológiában Bronislaw Malinowski,1 az amerikai antropológiában Franz
1. Bronislaw Malinowski (1884−1941) lengyel származású brit szociálantropológus.
Krakkóban doktorált matematikából és fizikából, de gyenge egészsége miatt hátat fordított a természettudományoknak. Ezután Lipcsében, majd Londonban, a London School of
Economics-on tanult. Tanárai az ún. „köztes generációhoz” tartozó antropológusok voltak: William Rivers, Alfred Haddon, Charles Seligman. Az ő nevükhöz fűződik a javarészt
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Boas,2 a francia etnológiában Claude Lévi-Strauss3 testesítik meg talán a legjellemzőbb módon. Természetesen mindannyian férfiak. Az antropológiai kutatás, a terepmunka egyrészt különleges, testet-lelket egyaránt megpróbáló kihívásnak számított, amelyet a nők ki tudja, hogy vészeltek volna át, másrészt
olyan tudományos feladat is volt, amelyet a nők kérdéses, hogy miképpen oldottak volna meg.
„Az antropológiai terepmunka az elméleti ismereteken és gyakorlati képzésen túlmenően különleges személyes tulajdonságokat és sajátos temperamentumot igényel. Egyesek nem tudják az izolációt elviselni, különösen a gyakran
egészségtelen és kényelmetlen körülmények között. Mások sem intellektuálisan, sem emocionálisan nincsenek szélsőséges határhelyzetekre felkészülve. (…) Ahhoz, hogy sikeresen felülkerekedjünk e kihíváson, maradéktalanul
fel kell tudnunk magunkat adni és olyan intuitív erővel kell rendelkeznünk,
amellyel nem mindenki bír” (Evans-Pritchard 1972: 81, kiemelés tőlem K.T.).

Az antropológiának ebbe a tudománytörténeti, tudománypolitikai szempontból diskurzusalapító „hősies” korszakába mégis betolakodtak a nők. Ilyen volt
természettudományos indíttatású Torres-szoros expedíció (1898−99). Haddon vezette be a
terepmunka (field-work) fogalmát, amit a természetkutatók szótárából vett át. Malinowski nevéhez fűződik a sajátos antropológiai módszer, a résztvevő megfigyelés kidolgozása,
illetve az ún. funkcionalista elmélet megalkotása. Híres terepmunkáit az első világháború
alatt a Trobriand-szigeteken végezte. Vö. Malinowski 1979.
2. Franz Boas (1858−1942) német származású amerikai kultúrantropológus. Fizikából
doktorált a kieli egyetemen, majd Berlinben habilitált földrajzból. 1883-ban a Baffin-szigeteken kutatott, azt vizsgálva, hogy miképpen hat a földrajzi környezet az inuit kultúrára,
innentől kezdve a bennszülött kultúrák elkötelezett kutatója. 1887-től az Amerikai Egyesült
Államokban élt. Gyakran nevezik őt a „kulturális antropológia atyjának”és joggal, hiszen
ő vezette az első antropológiai PhD programot Amerikában, szervezte meg az Amerikai
Antropológiai Társaságot, alakította ki az antropológia úgynevezett „four fields” modelljét
(régészet, nyelvészet, fizikai antropológia és kultúrantropológia egymásra épülése), valamint felnevelte az antropológusoknak azt a generációját, akiknek jelentős szerep jutott abban, hogy a különböző amerikai egyetemeken antropológia szak indulhasson (leghíresebb
tanítványai Alfred L. Kroeber, Edward Sapir, Ruth Benedict, Melville Herskovits, Margaret
Mead, de tanította az antropológus-regényíró Zora Neale Hurstont is, és nagy hatással volt
Claude Lévi-Straussra, akivel élete vége felé még személyesen is találkozott).
3. Claude Lévi-Strauss (1908−2009), Párizsban tanult jogot és filozófiát, 1935 és 1939
között Brazíliában élt, ahol első terepmunkáit végezte. A II. világháború alatt Amerikában
él, majd 1948-tól újra Franciaországban. A rokonsági rendszerek vizsgálatával a strukturalizmus egyik meghatározó alapító figurája lesz, a „modern antropológia atyja”, aki 1959-től
1982-ig a párizsi Collège de France szociálantropológia professzoraként ténykedik. Egyik
leghíresebb műve, a Szomorú trópusok 1955-ben jelent meg. Vö. Lévi-Strauss 1979.
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Margaret Mead, aki az 1920-as években kezdte meg antropológusi pályafutását, miután Franz Boasnál tanult a Columbia Egyetemen.
Mead az 1972-ben Blackburry Winter: My Earlier Years címmel megjelent
visszaemlékezéseiben jegyzi meg, hogy a 20-as években még nagyon kevesen
ismerték az etnológia szó jelentését, s nagyban folytak az akadémiai intézményesülés harcai az európai és amerikai színtereken. Tanárai, így Boas, illetve saját generációja is egyfajta korszakos feladat előtt álltak:
„Azok a tudósok, aki egy új diszciplínát építenek fel, mindig szemük előtt
kell, hogy tartsák a következő szükséges lépéseket. Boas esetében még két
megfontolás társult ehhez: egyrészt nagyon gyorsan eltűnőben volt az az
anyag, amitől az új tudomány léte függött – még hozzá örökre. Az utolsó
primitív népeket is felkeresték a misszionáriusok, új eszközökkel és eszmékkel halmozták el őket. (…) A munkát most kellett elvégezni. Másrészt csak
kevés pénz állt rendelkezésre és kevés olyan ember volt, akik ezt a munkát
el tudták végezni. 1924-ben a Columbia Egyetemen négy etnológia szakos
hallgató volt, a többi egyetemen se több egy maroknyinál. Boasnak pontos
stratégiát kellett kialakítania – ahhoz a tábornokhoz hasonlóan, akinek csak
maroknyi csapata volt egy egész ország megmentéséhez −, hogy hova küldi a
diákjait, (…) hogy semmi se vesszen kárba, s egyetlen munkát se kelljen újra
elvégezni.” (Mead 1978: 102−103)

Mead maga is mielőbb terepen szeretett volna lenni, egyrészt a kötelességtudat, az idegen kultúrák megmentése miatt, másrészt, mert csak és kizárólag így
válhatott elfogadott antropológussá:
„[1925] nyarának végén Torontóba utaztam egy kongresszusra”. „Csak kevesen voltunk, s alaposan megismertük egymást. Edward Sapir és A. A. Goldweiser Jung röviddel azelőtt megjelentetett pszichológiai tipológiájáról vitatkoztak. (…) T. F. McIlwraith a bella belláknál folytatott munkájáról számolt
be, arról, hogy segítenie kellett a régi ceremóniák rekonstruálásában ahhoz,
hogy tanulmányozhassa őket. Mindenkinek volt egy saját ’népe’, amire a vita során hivatkozott. (…) én is szerettem volna magamnak egy ’népet’, amire intellektuális életemet alapozhatom.” (Mead 1978: 100−101, kiemelés tőlem K.T.).

A „saját nép” utáni vágyakozás egyet jelentett a terepmunkára való felkészüléssel, egy jól kutatható nép – sok szakmai és számos szakmán kívüli érv alapján
történő − kiválasztásával. Meadnek először is meg kell küzdenie tanárai „aggodalmával” – vajon életben marad-e a terepen? –, s nőként többszörösen „vizs201

gáznia” kell, hogy alkalmas-e az antropológusi pályára, illetve egy olyan témát
kell választania, ami kellőképpen „nőies”:
„A döntést, hogy hova menjek, s milyen problémán dolgozzam, nem hozhattam meg egyedül. Az utolsó szót Boas mondta ki. (…) Én Polinéziába akartam menni, arra a területre, amelyről már sokat olvastam. Ő azt akarta, hogy
az amerikai indiánokról kutassak. Én a kulturális változásokat akartam tanulmányozni, ő azt akarta, hogy az adoleszcenciával foglalkozzam. (…) Szilárdan eltökéltem, hogy Polinéziába megyek, s ennek érdekében kész voltam
a kompromisszumra, kész arra, hogy a serdülő lányokat tanulmányozzam.
(…) Így Boas is engedett. De egy olyan szigetet kellett választanom, amelyre
rendszeresen – legalább háromhetente – hajó járt. Ezt a korlátozást el kellett
fogadnom. Innentől fogva Boas teljesen egészében támogatott, szót emelt a
terepmunkához szükséges ösztöndíj érdekében (…), s visszautasította Sapir
ellenvetését, miszerint nem lennék elég erős ahhoz, hogy életben maradjak a
terepen.” (Mead 1978: 104−105).

Mead 24 éves, amikor Szamoán, és 30, amikor Új-Guineában terepmunkákat
végez. Majd az 1930-as években részt vesz a Balin folyó antropológiai kutatásokban. Tehát életben marad! Sőt! Terepmunkái, illetve antropológiai szövegei
világhírűvé teszik. Legfontosabb eredményei a társadalmi nemekre vonatkoznak, Mead lesz az egyik első olyan társadalomtudós, aki a törzsi kultúrák körében végzett empirikus kutatásai nyomán megfogalmazza, hogy a nemi szerepek közti különbségek nem genetikailag, vagy biológiailag kódoltak, hanem
társadalmilag, kulturálisan meghatározottak. 1928-ban jelenik meg a Coming
of Age in Samoa című könyve, amely a serdülőkor jelenségét volt hivatott elemezni, de megállapításaival, miszerint a szamoai nők a házasság előtt szabados életet élnek, illetve, hogy elterjedt a vérfertőzés, sokkolta a korabeli amerikai társadalmat. Mead lényegében egész pályafutása során folyamatosan a nők
és a férfiak közötti viszonyt, a szexualitás jelenségeit, illetve a személyiség és a
kultúra közti összefüggéseket vizsgálta a különböző primitív kultúrákban, például Új-Guineában vagy Délkelet-Ázsiában. De a ’60-as években egyfajta ös�szehasonlítás jegyében ugyanezeket a kérdéseket az amerikai, azaz a modern
kultúrában is szemügyre vette. S ez a perspektívaváltás nemcsak egy „új” antropológiai terep felfedezését jelentette, hanem egyúttal egy határozott társadalmi felelősség- és szerepvállalásról tanúskodott. Mead bele akart, és bele is
„beszélt” abba, ahogyan a modern, azaz a saját társadalma vélekedett a nemi
szerepekről, vagy éppen a nevelés kérdéseiről, s ehhez a primitív társadalmak
képviselte másságot, sokszínűséget használta egyfajta „alibiként”.
Tudományos műveit nemcsak az antropológián belül hivatkozták és persze
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vitatták is sokat,4 hanem az antropológia határain túl is erőteljes hatást fejtettek ki. Főképp azokkal a korabeli amerikai társadalmi diskurzusokkal egybekapcsolódva, amelyek a gyereknevelés, a házasság, a szexualitás, a család, a női
szerepek, a nemek közti kapcsolat kérdéseivel foglalkoztak. Mead írásai és nyilvános szereplései, felszólalásai – például a tömegmédiában – nagyban táplálták
a 1960-as évek szexuális forradalmát. Sex and Temperament in Three Primitive
Societies című 1935-ben megjelent könyvének állításai, miszerint vannak olyan
társadalmak, amelyeket nem a férfiak, hanem a nők dominálnak, s ez semmiféle problémát nem okoz a társadalmak életében, ugyancsak olajat öntött a társadalmi diskurzusokra, s a feminizmus egyik alappillére lett.
Mead nemcsak a férfiak által dominált antropológiai terepen bizonyított,
hanem a férfiak által dominált akadémiai berkekben is érvényesülni tudott.
Professzorként, múzeumi kurátorként, akadémikusként, számos antropológiai társaság tagjaként az intézményesült kulturális akadémia egyik meghatározó
alakja lett. Tehát kutatási témái mellett személyisége, egész életpályája is remek
példát adott önállósodni kívánó amerikai nőtársainak. Ennek köszönhetően a
női emancipáció egyik kiemelkedő figurája, ikonikus alakja lett. Nem tekinthető véletlennek, hogy visszaemlékezéseinek német fordítását 1978-ban a német
Rowohlt Kiadó a „rororo neue Frau” címet viselő sorozatában5 jelentette meg,
s ezzel a gesztussal Mead alakja, életműve a modern nyugati nővel kapcsolatos
társadalmi diskurzusok közegébe tevődött át.

N őként a terepen

A terepmunka, bár veszélyes és kimerítő vállalkozás hírében állt, másfelől problémamentes „ujjgyakorlatnak” számított: a látszólag egyszerű feladat, az idegen
kultúrák adatainak összegyűjtése úgy tűnt, minden további nélkül elsajátítható
és különösebb nehézségek nélkül elvégezhető. Az ellenkezőjéről legalábbis nem
sokan számoltak be, főképp nem antropológiai munkákban. A modern kultu4. Öt évvel Mead halála után, 1983-ban jelent meg a Margaret Mead and Samoa: Making and Unmaking of an Anthropological Myth című könyv, melynek szerzője, egy új-zélandi antropológus, Derek Freeman kifejtette, hogy Mead azokat a válaszokat kapta a szamoaiaktól, amelyeket hallani szeretett volna, azaz, hogy nem igaz az a Szamoa-kép, amelyet létrehozott. A Mead-Freeman vita lett a 80-as évek végén az egyik olyan „gyutacs”,
amely fellobbantotta az antropológiai tudástermelés retorikai és politikai vonatkozásaival
kapcsolatos megfontolásokat a kulturális antropológiában. Lásd ehhez az ún. Writing Culture vitát.
5. A sorozat 1977-ben indult el, és 20 év alatt több, mint 250 kötet jelent meg benne,
így Alice Walker The Color Purple (magyarul: Kedves Jóisten) című regénye is.
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rális antropológia megteremtői és első generációi számára ezek a problémák kizárólag levelekben és a szigorúan privát naplókban kaphattak teret.6 Az antropológia frissen kialakított, s elsősorban a természettudományok által ihletett
önképével nem volt összeegyeztethető a terepmunkával összefüggő nehézségek
reflexiója. A szubjektív tapasztalatok és az objektív tudás dilemmája, valamint a
kultúrában való részvétel és annak kívülállóként történő leírása közötti ellentmondás azonban, még ha csak lassan is, de foglalkoztatni kezdte az antropológiai gondolkodást – s e tekintetben egyes antropológusnők különösen nagy szerepet játszottak. Még Malinowski Naplójának 1967-es megjelenése előtt – amihez a szakmai köztudat a nagy áttörést kapcsolja7 – napvilágot láttak a terepen
dolgozó antropológusról és tevékenységéről a megszokottól eltérően, nagyon is
szubjektív hangon beszámoló munkák. Ilyen például Laura Bohannan 1954-es,
Return to Laughter címmel megjelent műve.
Laura Bohannan 1949 és 1953 között összesen huszonnyolc hónapot töltött a
tiveknél Nigériában. E terepmunkából több, férjével, a szintén antropológus Paul Bohannannel közösen megírt, hagyományos értelemben vett etnográfia született. A Return to Laughter ezzel szemben hagyománytörő munkának tekinthető. Igaz, hogy a terep változatlanul az afrikai tivek törzse, ebben az esetben azonban a könyv központi témáját az antropológus beilleszkedési nehézségei, illetve
az a dilemma alkotja, hogyan lehet, meg lehet-e egyáltalán találni az arany középutat a tudományos távolságtartás és a közösség életében való részvétel között.
Sokatmondó, hogy Laura Bohannan írói álnéven, mint Eleonore Smith Bowen
jelentette meg munkáját, s a következő bevezető megjegyzéssel látta el:
„E könyv minden szereplője, rajtam kívül, a szó legszorosabb értelmében kitalált. Ismertem olyanfajta embereket, akiket itt leírtam, és az események hasonlatosak azokhoz, amiket Afrikában éltem át. Ennek ellenére sok minden
kitaláció. Etnológus vagyok. A törzsi társadalom, amit leírtam, valóban létezik. Ez a könyv az ottani terepmunkám történetét beszéli el. Az etnográfiai
háttér találó, de azt sem teljes egészében, sem szakszerűen nem adtam vis�sza. Egyszerűen csak emberként írtam, és az igazság, amit meg akartam ragadni egyedül arra a változásra vonatkozik, ami akkor zajlik le az emberben,
ha egy idegen és primitív kultúrába merül bele.” (Bohannan 1984: 30) 8
6. A levelekhez lásd Mead 1978: 122−123, 126. A kétfajta antropológiai írás (napló versus terepjegyzetek) egyik legkiemelkedőbb tudománytörténeti példáját Malinowski adja.
Malinowski trobriandi terepmunkája során naplót vezetett, amelyben hangot adott a bennszülöttekkel kapcsolatos ellenérzéseinek, fásultságának, kiábrándultságának, stb.
7. Malinowski Naplóját (A Diary: In the Strict Sense of the Term) csak jóval halála után
adták ki. Vö. Malinowski 1986.
8. Én a kötet német nyelvű fordításával dolgoztam, vö. Bohannan 1984.
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Bohannan reflexióinak az egyik legfontosabb kiindulópontja az a kényszerű
felismerés, hogy antropológusi ténykedését női mivolta korlátozza. A helyi közösséghez alkalmazkodni kényszerülő Bohannan – vendégként és nőként –
először csak azokban a társadalmi terekben mozoghatott, azokkal a dolgokkal
ismerkedhetett meg, amelyeket a helyiek a női szerephez kötöttek. Ennek megfelelően át kellett alakítania szakmai szempontjait, hiszen a közösségnek csak
azon tagjaival kommunikálhatott, akik érdeklődést mutattak iránta, illetve,
akiknek a társaságába be volt vezetve: a nőkkel.
„Elégedett lehettem volna, s az is voltam, amíg a beszélgetésre vagy az otthonosság érzésére gondoltam. Elégedetlenségem egyedül a nekem kirótt szereppel függött össze. Gyorsan bevontak a gyerekek és az asszonyok életébe.
De mindaz, ami a mágiával, a törvényekkel és a politikával függött össze –
vagyis a számomra szakmailag érdekes dolgoknak több mint a fele – a férfiak kezében volt, s ezidáig egyetlen férfi sem volt hajlandó ilyen dolgokról
beszélgetni velem, egyetlen sem vitt magával a legöregebbek gyakori gyűléseire. Egy jogi eset adódott? Én egy gyomláló-összejövetelen voltam. Egy
vizsgálat? A névtestvéremnél voltam. Egy ceremónia? Később az asszonyokat hallottam róla pletykálni. Az asszonyokkal azonosítottak: ha nem töröm meg ezt az összefüggést, akkor a terepet csak a háztartásról szóló nagy
mennyiségű információval hagynám el, anélkül, hogy bármi másról megtudnék valamit.” (Bohannan 1984: 112−113)

Lassan kiépülnek a mindennapok rutinjai – a reggeli kávézási „ceremóniától” kezdve az egyes települések napközbeni meglátogatásáig, a nőkkel közös
gyomlálásokig, az inasok által feltálalt vacsoráig, s az esti naplóírásig. S ahogy
egyre magabiztosabban kommunikál a helyiekkel, az idegenség érzete is hamarosan átadja a helyét az otthonosságénak. A közösséggel való kapcsolat kiépítése során azonban elér egy olyan határhoz, amikor el kell döntenie, a helyiekhez fűződő viszonyát a közösségben való bennelét, vagy annak kívülről
történő megfigyelése dominálja-e. Résztvevőként határozza-e meg magát vagy
vendégként? Barátként vagy etnológusként? Egy későbbi, tragikus esemény során, legjobb barátnője gyermekágyi halálakor még erőteljesebbé válik az a felismerés, hogy mennyire ingatag a mások életébe való belépés és annak leírása
között teremthető egyensúly. Ennek következtében kell feltennie magának azt
az alapvető kérdést, hogy összeegyeztethetőek-e Laura Bohannannek etnográfusként és nőként önmagával szemben megfogalmazott személyes és szakmai
jellegű elvárásai?
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„Egy annak idején hallott előadás jutott szemrehányóan eszembe. ‘Az etnológus nem tudja a kémikushoz, vagy a biológushoz hasonlóan egy kontrollált kísérlet feltételeit előállítani. Akárcsak a csillagász, csak megfigyelni tud.
De a csillagásztól eltérően az etnológus jelenléte változásokat hív elő azokban az adatokban, amiket megpróbál megfigyelni. Maga egy zavaró körülmény, amit a minimumra kell redukálnia. A tudományosságra törekvésének ezért megfigyelései körültekintő pontosságán és adatainak hűvös, objektív kezelésén kell nyugodnia.’ Amara halálának hűvös, objektív kezelése?
Az ember talán hűvös tud maradni akkor, mikor kérdőívekkel foglalatoskodik, vagy idegeneket kérdez ki. De mit tegyen akkor, ha csak úgy tud adatokat gyűjteni, ha személyes barátságokat köt? Nagyon nehéz egy barátra
úgy gondolni, mint egy esettörténetre. Félre kellene állnom és az események
menetét megfigyelnem? Szakmai szempontból nem kétséges. Különben nem
láthatnám talán sohasem a gyermekágyi halállal kapcsolatos ceremóniákat.”
(Bohannan, 1984: 227).
„[…] nem szabadott elfelejtenem, hogy ki vagyok: egy etnológus, egy amerikai, a nyugati kultúra egyik hordozója. Az angoloknak teljesen igazuk volt.
Az embernek át kellett öltöznie a vacsorához. Szükségünk van egy szimbólumra, egy külső jelre, hogy nap mint nap felidézzük, kik is vagyunk. […]
Vasárnappal közöltem, hogy készítse elő az estélyi ruhámat és az asztalt a lehető legszebben terítse meg, s az összes italt vegye elő. Megpróbáltam már
nem azt megtanulni, hogyan éljek az új környezetemben; most már azzal
foglalatoskodtam, hogy elszakadjak tőlük.” (Bohannan 1984: 281, 282−283).
„Minél intenzívebben éljünk és vegyünk részt egy idegen kultúrában, annál inkább felfogjuk, hogy nem tartozhatunk ehhez a kultúrához, anélkül,
hogy személyes integritásunkat ne veszélyeztetnénk. A saját kultúrához és
a saját mércékhez ragaszkodás jelentősége kölcsönös. Ez az, amit a tolerancia takar: elfogadni minden egyes ember saját integritását. […]” (Bohannan
1984: 337, 338−339).

Bohannan olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek a korabeli tudományos
elvárásokkal összeegyeztethetetlenek voltak. Az elfogadott antropológiai kánonnak nem volt része a terepmunka során fellépő kommunikatív nehézségeknek az elemzése, továbbá az sem, hogy a megismerő-kutatónak az antropológiai szövegben megjelenő alakja a maga szubjektív látószögével, s személyes hangjával töredezetté és esetlegessé tegye a koherensnek szánt etnográfiai
ismeretet. Ezt az antropológiai kánont döntő módon férfiak alakították ki,
meghatározva ezzel az antropológiai munka menetét éppúgy, mint a tudomá206

nyos karrier előfeltételeit. Ebben kereshető annak az oka, hogy Bohannan ezt a
munkáját miért nem akarta, vagy merte egyértelműen etnográfiaként meghatározni, és miért utalta a szakirodalom határain túlra. Jellemző ugyanakkor,
hogy ez a könyv (néhány más kötettel egyetemben) egyfajta titkos, elkapkodott
és sokáig nehezen megszerezhető olvasmánya volt a „személyes odüsszeájuk”
előtt álló antropológusoknak.

A M ásik mint nő – A ntropológusnő
és bennsz ü l ö tt ( nő )

Marjorie Shostak hagyományos értelemben nem volt antropológus, tudományos fokozattal antropológiából nem rendelkezett (Shostak irodalmat tanult)
– azt is mondhatnánk, hogy a tudomány hivatalos diskurzusán belül „láthatatlan”. Férjével, a táplálkozás témájával foglalkozó Melvin Konnerrel együtt
1969 és 1971 között a Kalahári sivatagban, Botswána és Dél-Afrika határán élő
!kung törzsnél végzett terepmunkát. Kezdetben azonban nem a szokványos
antropológiai témákkal foglalkozott, hanem a törzs asszonyainak művészi tevékenységét vizsgálta. E munkája során tanulta meg lassan a nyelvet, és találkozott Nisával. A további terepmunka eredménye az az egyedülálló antropológiai szöveg lett, amely 1981-ben jelent meg először: Nisa: a Life and Words a
!Kung Woman címmel.
Egyedülállónak nevezhető ez a könyv két okból is: egyrészt, mert a !kung
nőknek a társadalomban elfoglalt helyét vizsgálva Shostak arra a következtetésre jutott, hogy ezek a nők nagyobb tekintéllyel és szabadsággal rendelkeznek a saját kultúrájukon belül, mint a nyugati nők. Azaz megkérdőjelez egy kimondatlan antropológiai előfeltevést, amely nagyon sok antropológiai szövegben implicite benne rejlett: nevezetesen, hogy a törzsi társadalmak kevesebb
szabadságot biztosítanak a tagjaik számára, hogy a hagyományos élet keretei
között nincs „tér” sem individualitásra, sem önmegvalósításra ezekben a kultúrákban. Ezen túlmenően Shostak ezt a kérdésfeltevést, azaz a primitív és a
nyugati társadalmak alapvető eltéréseinek kérdését összekapcsolja a társadalmi nemek problémájával. Az 1968-as év tájékán járunk, abban az időszakban,
amikor a nyugati társadalmakban is fokozottan jelennek meg azok a társadalmi diskurzusok, amelyek a nemek közti egyenlőtlenségre reagálnak, s a nőiség
kérdései előtérbe kerülnek: így abból a kérdésből, hogy mit jelent nőnek lenni
egy tradicionális társadalomban következett annak firtatása is, hogy mit jelent
nőnek lenni egy modern társadalomban és fordítva.
Másrészt azért is egyedülálló ez az antropológiai szöveg, mert Shostak a
bennszülött nőkről nem általában ad egy igen elnagyolt képet, azaz nem mint
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egy társadalmi csoportot jeleníti meg őket, hanem egyetlen nőnek, annak saját
szavaival elmondott élettörténetén keresztül világítja meg a !kung nő helyzetét.
A könyv „főhőse” Nisa, ugyanakkor Shostak kapcsolatban állt a törzs más as�szonyaival is, és ily módon mintegy ellenőrizte Nisa állításait, történeteit. Nisa
azonban pótolhatatlan volt az antropológus számára, mivel „megértette az interjú mibenlétét, laza kronológiai sorrendbe összefoglalta élete történetét, majd
ezt követően részletesen is beszélt élete egyes szakaszairól is” (Shostak 1983: 39).
Shostakot megragadta Nisa elbeszélő tudása, empatikus történetelbeszélése, s
életének tragikus, drámai fordulatai. Azaz ez a könyv a nyugati és a bennszülött
kultúra találkozását egy bennszülött nő és egy antropológusnő közti beszélgetéssé alakítja, egy olyan találkozássá és beszélgetéssé, amely nem feltétlenül az
„antropológus-lét” és a „bennszülött-mivolt” köré szerveződik, hanem éppenséggel a közös vagy eltérő női tapasztalatok köré. Egy ilyen természetű optika
szükségszerűen magát az antropológiai szöveget is átalakítja, hiszen a Nisáról
szóló könyv nem monográfia, hanem párbeszédekből, valamint E/1 személyű
vallomásokból szerveződik.
Nisa és Shostak kapcsolatát leginkább a tanár és diák közötti viszonnyal lehet leírni. Nisa azt tekintette feladatának, hogy megtanítsa Shostaknak, mit jelent nőnek lenni a !kung társadalomban. A tanításnak, illetve a tanulásnak az
egyik alapfeltétele az volt, hogy Shostak megtanulja a nyelvet. Ugyanis terepmunkája során viszonylag gyorsan ráébredt arra, tolmács útján sohasem fogja megérteni azokat a kulturális jelentéseket, utalásokat, összefüggéseket, amelyek egy-egy szóban, kifejezésben vagy mondatban rejlenek. A női lét, a nőiség
megértése ugyanis nem egyszerűen a nyelvnek, hanem sokkal inkább a nyelvileg kódolt kulturális jelentéseknek a kérdése. Különösen igaz ez abban az esetben, amikor nők beszélgetnek egymással, akiknek a kulturális különbségeken
túlmutató közös, női mivoltukban gyökerező tapasztalataik vannak. Shostak
ugyan Nisa személyét állította munkája középpontjába, de egyidejűleg folyamatosan és tudatosan kontextualizálta az életét, beillesztette a falusi társadalomba, a családba, az otthoni kötelezettségeinek hálójába, ily módon is érzékeltetve, hogy Nisa saját személyében egy társadalmi típust testesít, jelenít meg.
Shostak terepmunkája, majd még inkább a könyv írása közben azonban ráébredt, hogy önmagukban az interjúk, Nisa visszaemlékezései nem elégségesek, ezért azokat mintegy „átfordította” az antropológia tudományának kanonikus nyelvére – az elbeszéléseket kiegészítette tudományos magyarázatokkal,
statisztikai adatokkal, azaz azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével szövege egyben tudományos munka is lett.
Shostak az 1980-as évek végén, mellrákban szenvedve még egyszer visszatért a Kalahári sivatagba, hogy találkozhassék Nisával. Különleges élethelyzet, s
egy újabb különleges találkozás. A beteg Shostak s az idős Nisa találkozása egy
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más, gondokkal teli világban történt. A Return to Nisa címet viselő könyv már
Shostak halála után jelenik meg, és annak nagyszerű tanúbizonysága, hogy miként érti meg, illetve, hogy milyen megértési nehézségekkel küszködik két, különböző kulturális világban élő asszony. Ahogy Shostak a könyv epilógusában
fogalmazott: „nem mindig értettem egyet Nisával, nem is mindig tetszett, amit
csinált és mondott, de a lénye mégis megragadott” (Shostak 2000: 234).
Mead, Bohannan és Shostak három különböző generációhoz tartozó antropológusnő, akiknek életművébe az őket körülvevő tudományos, de társadalmi diskurzusok is meghatározó módon belerajzoltak. Ugyanakkor mindnyájuknak jelentős részük volt abban, hogy a kulturális antropológiában sajátos témák, érzékeny megközelítések és egyedi írásmódok bontakozhassanak ki.
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Földvári József

T engeren , túl … és innen –
„G enerác ió ” és „ hullám ”
az angolszász
gender-tanulmányokban és
irodalomkritikában
„De szólni sem szép arról, amit tenni rút:
az istenekre, rejtsetek hát engem el
messzire innen, öljetek meg, dobjatok
tengerbe, hogy ne lássatok többé soha!”
(Szophoklész: Oidipusz király)
“Our generation had no women ahead of us:
We were rebelling against father figures, and that was
simpler in some ways. Now
I’m the same age of some of my students’ mothers,
and I stir some of those feelings of
identification and repudiation you might expect.”
(Nancy K. Miller; idézi: Margaret Talbot:
A Most Dangerous Method)
„Mother
This is my life
Sister
Come and take my life
You are obscene and you know it
I run from me and it shows
That’s what you like me for, huh, sister
Crawling now on the floor”
(Babes in Toyland: Mother)

Genos, to generate, to gender és végső soron gender, generation, de-generation /
re-generation. In general.1 A Gender, Generation and Legacy című tanulmánykötet bevezetőjében például ezt olvashatjuk: „Amikor a generáció fogalmát
használjuk, leggyakrabban személyek olyan csoportjáról beszélünk, akik közös
világlátással rendelkeznek, vagy éppen ugyanazon történelmi eseményeknek
1. To generate „előállít”, to gender „szül”, és végső soron gender „társadalmi nem”,
generation „nemzedék” és de/generation, „leértékelődés”, „elkorcsosulás”. In general „általában”.
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vannak kitéve, hasonló szociális és anyagi helyezettel és hasonló élettapasztalatokkal rendelkeznek”, pár sorral lejjebb pedig „a generáció sajátos pozíciót jelent a leszármazás progresszív sorában, és rendszerint oppozícióba állítható ez
a pozíció az előző és az az utáni generációkkal.” (Giorgio−Waters 2007: 4)
A két kiragadott részlet jól mutatja, hogy egy olyan definícióval, mely csak az
egyidejűséget emeli ki, vagy valamilyen személyek sorsközösségét, nem elégedhetünk meg. Újra és újra elősejlik a nemzedék fogalma kapcsán annak leszármazottsága/nemzettsége, produktum jellege, mely nem függetleníthető egy valamilyen feltételezettől, sem attól a folyamattól, amiben úgy tárul elénk, mint egy azt
megelőző (abból következő vagy azzal szembeforduló) hozadéka. Ez persze sosem lehet független attól az etimológiai-metaforai hozadéktól, ha úgy tetszik tehertől (vagy éppen a terhességtől), ami a nemzés elkerülhetetlen sajátja, és ami
nem kerülheti meg a genealógiáról való beszéd metaforikus keretét sem, különösen ott és akkor, amikor azzal kecsegtet, hogy nem az apa-fiú-leszármazás metafora analógiájára teremti meg a fogalmi kereteit, hanem egy, az anya-lánya viszony értelmezései mentén teszi azt magáévá, vagy éppen bírálata tárgyává.
Bár legnyilvánvalóbban a természettudományos narratívákban jelenik meg
nyíltan úgy ez az alakzat, mely a nemzedék mibenlétét a születés az átöröklődés/reprodukció között eltelt időszaknak tekinti, nincs okunk kételkedni abban, hogy a generációról való beszédmódok mindegyikét áthatja. A generáció
fogalmának használata a benne rejlő kettős irányultsággal ugyanis nem a szociometrika számítási stratégiáival, vagy a 19. századi rendszertannal és evolúcióelméleti biológiával kezdődik, hanem sokkal inkább a történetírással, az
események lineáris rendjében megkonstruált együttállások nyelvi elrendezésével/generálásával.
{genos} Hérodotosznál például bármilyen olyan csoport a genos fogalmával jelölt, amelyiket valamiképpen a születésük kapcsol össze, legyen szó emberekről, állatokról, ugyanakkor a genos legalább olyannyira jelent rangot is, előkelőséget, nemzetséget és családot, családhoz való tartozást, vérséget, valamiféle
elvitathatatlan értéktöbbletet (Crane 1996: 130−132). A nemzedékhez tartozás
egyszerre esetleges és véletlenszerű, valamint kiváltság és jog.
Ha tehát generációról írunk, akkor annak leszármazottságáról, produktum
jellegéről is írnunk kell, tételeznünk kell egy genust (még akkor is, ha nincs), fel
kell térképeznünk annak genushoz való viszonyát, jellemezni kell a generálás
folyamatát, úgy általában, írnunk kell az általánosítás retorikai lépéseiről, a genitális vagy éppen a gender jelentőségéről, vagyis mindarról, amit a genus létével folytonosan kecsegtető alakzat a végtelenbe tartó reproduktív működések,
jelentésszóródások és a nyelvi bravúrok kényszere lévén folyamatosan generál
– például a genderről való diskurzusban.
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Ma úgy tűnhet, az angolszász „gender studies” tanulmányok a nőivel foglalkozó teoretikusok/mozgalmak három periódusát különböztetik meg és látják el
a feminista jelzővel. Ezek a 19. század végén, 20. század elején érvényesített nőmozgalmi/emancipációs/politikai törekvések, a 70-es évek modernitáskritikája, majd az ezzel különös párbeszédet folytató 90-es évekbeli törekvések mentén rajzolódnak ki. Könnyen nevezhetünk meg egy olyan narratívát, ami az első
nemzedék követelései kapcsán a társadalmi-jogi egyenlőség iránti igényt hangsúlyozza, míg a második nemzedék kapcsán a különbözőség elismeréséért való
küzdelmet, a harmadik nemzedék esetén pedig annak analizáló-kritikai jellegét emeli ki. Noha az ilyen jellegű elhatárolás – ami leginkább a korai modernitás-kései modern-posztmodern megkülönböztetésekkel analóg – és már éppen
ezen erős párhuzam miatt is gyanús, a homogenizáció eshetőségének, a paternális működésének erősen kitett, a legtöbb, elsősorban a nőmozgalmak történetére
fókuszáló műben – még ha olykor megszorításokkal is – elterjedt és bevetté vált.
Ennek persze számos oka van: egyrészt a feminista hang(súly)ok, illetve a gender tanulmányok saját legitimitását célzó törekvések, másrészt pedig ama tudományterületeken bekövetkezett paradigmaváltások, ahol a feminista terminológia megjelent (pl. történelemtudomány, szociológia, pszichológia, szemantika,
közgazdaságtan, filozófia, irodalomkritika, művészettörténet, stb.).
Amikor tehát a feminizmus generációiról beszélünk, meg kell vizsgálni a
gender és az örökség (vagy éppen a gender örökségének) fogalmát, hogy mikor
és milyen tudományterületek koncepciójával jár együtt egy feltételezett időszak feminista diskurzusán belül. Jóllehet ez olyan korszakoláshoz és nemzedékgeneráláshoz vezet, mely korszakok határait a feminista diskurzuson belül
a hangsúlyosabban teret kapó generációértelmezések jelentik. Waters és Giorgio megállapítja: „Nem vitás, hogy a generáció egy komplex és nehezen meghatározható fogalom, nem írható le csak életkori markerekkel, hiszen kettős jellegű, vertikális és horizontális csomópontokat hoz játékba, a szimultaneitást
(egyidejűséget) kombinálja a következményességgel, a kohézió és változás forrása, egyszerre foglalja magába a szolidaritást és a konfliktust. (…) Az 1980-as
évek közepén – az osztály, a rassz is a gender fogalma mentén definiálódott. Az
életkoriság úgy jelentkezett, mint olyan társadalmi kategória, ami meghatározza az identitást, formálja a tapasztalatokat, meghatározza a személy lehetőségeit és jogait. Az életkor adoptálása mint identitást meghatározó marker (jelölő),
furamód éppen akkor állt elő a történeti kontextualizáció igényével, amikor az
életfolyamat éppen – a családi szerkezetek, társadalmi normák, a reprodukció
és az orvosi technikák változásai következtében – egyre inkább destandardizálódott. Ez a társadalmi-generációs tudat, a személy időben és térben történő
észlelése, egy erősen társadalmi nemek mentén generálódó generációs tapasztalatként jelentkezett.” (Giorgio−Waters, 2007: 4)
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Például 1997-ben a Devoney Looser és Ann Kaplann szerkesztett és gyakran idézett Academic Feminists in Dialogue tanulmánykötet egyik fő szervezőereje a feminista csoportokon belüli különbségek és konfliktusok bemutatása,
és ezek részint történeti-generációs fogalmi keretei közötti feldolgozása. A kötet szerkesztői úgy gondolták, hogy a pozíciók historizálása, vagy éppen a generációk perspektíváinak bemutatása, nem hogy elnémítaná egyik vagy másik
hangot, de inkább elősegítené a megtöbbszöröződött hangok jelenlétét (Giorgio−Waters 2007: 6). Az Academic Feminists in Dialogue kötetében szereplő tanulmányok olyan fontos különbségekre is ráirányítják a figyelmet, mint a feminista csoportok hatalomhoz fűződő viszonyának sokféleségére, vagy éppen
a nőemancipációs törekvések történetén belül a harmadik világbeli nők pozíciójára, az afroamerikai emancipációs törekvések különbözőségeire, céljaira. Az
álláspontok közötti párbeszéd gondolatának fenntartása mellett nem csak az
intézményesség és a hatalomhoz való komplex viszonyokat veszi górcső alá a
tanulmánykötet, de magát a generációk közötti kapcsolatok hierarchikusságát
és az elődöknek tulajdonított többletet, az „ősanyák mentori alakzatát”. (Giorgio−Waters, 2007: 6). Judith Roofnak a generáció fogalmát, annak familiáris-hierarchikus terminológiáját bíráló tanulmánya is helyet kapott a kötetben,
ami olyan, a generációs tudat lényegét feszegető kérdéseket vet fel, mint hogy
amikor más és más generációkról beszélünk, milyen aspektusok játszhatnak
szerepet a kronológiai aspektusok mellett, illetve meghaladható-e egy, a paternálist olyannyira erősen konstruáló fogalom, mint a generáció. Roof Johan W.
Scotthoz hasonlóan fiktívnek, illuzórikusnak tekinti a generációs együttállásokat, de a tanulmánykötet egésze mégis csak valamilyen együttállások létjogosultságára formál igényt. A meghaladás igénye mint egy új generációfogalom
használatának igénye azonban a kötet megjelenésekor korántsem új.
{to generate} Julia Kristeva az 1977-ben megjelent és a 90-es években is igen
sokszor idézett A nők ideje című írásában már olyan nemzedék létrejöttét/genezisét sejteti, mely „inkább egy jelölő teret, egy testi és vágyódó teret foglal magába, semmint kronológiát.” Kristeva úgy véli, hogy a három nemzedék
(ez az újonnan megkockáztatott és a korai emancipációs mozgalmak örökségét vállaló, illetve a ’68 körüli, a pszichoanalízissel is érintkező nemzedék) egymással párhuzamosan is létezhetnek, ami lehetőséget ad egy, a térben előre és
hátra is haladó mozgásnak, a jelentések új hálójának, mely a lineáris jelölések
helyett a szimultán jelölésekre fektetne hangsúlyt (Kristeva 1977, 1997: 353).
Noha ezen elgondolás kimondottan termékenyen hatott a feministának tartott
irányzatokra (szert tett a szöveg örökség jellegére), Kristeva írása elkerülhetetlenül a generáció fogalmi kereteinek csapdájába kerül, pont amikor a fogalmi
keretek meghaladására tesz kísérletet. Az alcímek nagy része (Két generáció,
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Kasztráltak/avagy a nyelv alávetettjei, teremtények, és teremtő nők, Nő nevében, Másik generáció, másik tér mentén…) és a reprodukció maternális metaforáinak, mint a nőinek az időhöz való viszonya egy olyan gondolati ívet jár be,
amely tulajdonképpen a genus generatív tevékenységeként is könnyen olvasható. Ugyanakkor ugyanezen szöveg több helyen a nemzedék helyett/mellett –
talán még átfogó koncepció nélkül – olykor hullámokat említ. Ha a generáció
szó etimológiája kapcsán éltünk a gyanúval, akkor érdemes megidézni a hullám szó jelentéseit is. A hullám matematikai-fizikai értelemben egy rendszer
olyan állapotváltozása, amely időbeli és/vagy térben periodikus, a köznapi értelemben pedig egy oda és vissza irányuló mozgás. Amikor a kultúratudományokban hullámokról beszélünk, rendszerint olyan közösségi mozgásokat nevezünk annak, amelyekre jellemző a gyors változás, és nem jelent kizárólagosságot. A hullám oda és hátra történő mozgása nem is annyira különbözik attól
a térbeli és időbeli, szociális és tradicionális mozgástól, amit a generáció kapcsán tapasztalunk, mégis a generáció homogenizáló jellegével szemben mintha megengedőbb lenne, teret adna a pluralitásnak (egy időben több hullám is
létezhet), az objektív viszonyoknak és az esetiségnek. A megnevezés sokkal inkább alkalmas (lehetne) a többirányúságnak olyan jellemzésére, amit a nemzedék fogalmával vajmi nehezen írhatnánk le, és valószínűleg ebből a megfontolásból terjedhetett el ez a kifejezés a ’70-es évek végén, ’80-as évek végén.
Nem Kristeva volt az első (a szülőanya), aki a nemzedék terminusának meghaladása végett használta, de A nők idejében felvázolt elképzelés kétségtelenül
útmutató volt mindazok számára, akik a feminista diskurzussal foglalkoztak.
A pluralitás iránti igény kétségtelenül kritika alá vonta mindazon viszonyokat, amelyek a feminista együttállásokat akkoriban jellemezték, de ez korántsem jelenti a családi narratívából – és mint ahogy majd látjuk, a nemzedéki viszonyokból – történő kilépést. Kétségtelen, hogy a hangsúly az azonos súllyal
bíró megszólalások, az egyenrangúságot feltételező párbeszédek szimbólumrendszerét hasznosító narratívák felé tolódott, azonban ez semmiképpen sem
törölte el az anya-lánya metaforáját, sem az örökség iránti igényt. Jó 20 év távlatából úgy tűnik, ezen átrendeződések nem mutatnak túl a nemzedék fogalmán, legfeljebb más helyen működtetik azt. A generáció fogalmának kristevai
kritikája jóformán belesimult egy, a nemzedéki-intézményesített, a család metaforikáját működtető diskurzusba, amelyben az anyakeresés időszaka (’70-es
évek) az anya és az ellene lázadó, heves tinédzser lánya metaforikájával (’90es évek) van jelen.2
2. Újabban ugyanezen szerzőktől mintha az idősödő, gyermekeit már felnevelt anya
retrospektív folyamatainak metaforái lennének kedveltek. Lásd a szövegem előtti idézetet
Millertől.
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{to gender} Showalter, Gilbert, és Gubar korai munkáiban rendre visszatérő
motívum az „ősanya”, ami egy feltételezett, rekonstruálni szükséges irodalmi tradíció eszményével együttesen van jelen. Ezen írások azt mutatják, hogy
a hiányzó irodalmi genealógia nem csupán a kritika találmánya, hanem nagyon is létező probléma, ami a női írók írásaiban is artikulálódott. A ’70-es
évek egyik legfontosabb feminista irodalomkritikai munkája, Gilbert és Gubar Madwoman in the Attic (Gilbert–Gubar, 1979) című tanulmánykötete a női
írók nemzedékeinek és tradícióinak, a megelőzöttség, a leszármazás és az azonosság kérdései köré szerveződik. Egy irodalmi ősanya megtalálásának igénye
mellett a kötet a családi metaforarendszer olyan keretét vázolja fel, amelyekben
lányokként vannak jelen a 19. század írónői. Elaine Showalter korai – a günökritika jegyében fogant – munkái Gubarékhoz hasonlóan szintén igényt tartanak egy elveszett irodalmi hagyomány re-konstrukciójára. A Feminista irodalomtudomány a vadonban című szöveg annak ellenére, hogy a feminista teoretikusok, a feminista irodalomkritika sokszínűségére, szerteágazó jellegére
hívja fel a figyelmet, mégis csak megnevez valamilyen egységet, melyet a testvériség (sisterhood) rassztól és osztálytól független érdekszövetségeként tételez, és amikor sorra veszi a különböző feminista iskolákat és a hozzájuk fűződő
viszonyát, a szerző által kiemelt aspektusok (irodalmi terhesség, a vajúdás, az
anyaság, anya-lánya alakzat) tulajdonképpen a genos szerteágazó, de valamilyen egység fikcióját felkínáló fogalmi keretén belül maradnak, hiszen mindkettő fenntartja nemcsak a történetiséghez való viszony szükségességét, hanem a feministákhoz (mint személyekhez) való viszonyt is (Showalter: 1981).
A nemzedékek lineáris sorának feloldására, a különböző nemzedékek közötti párbeszédek megteremtésére, az anya-modell (részleges/teljes) felszámolására is születtek/születnek kísérletek. Nancy K. Miller például az intertextualitás
elméleteihez fordul, ami látszólag megoldásnak tűnhetne a nemzedékek közötti feszültségek oldására. Miller egy olyan párhuzamos-intertextuális dialógus
modellel áll elő, amely sokkal inkább a művek közötti kapcsolatot részesítené
előnyben, mintsem magukat a szerzőket (Miller 1986: 272).
Fontos azonban kiemelnünk, hogy a Miller által felvázolt elképzelés nem teljesen parallel a Barthes nyomán megfogalmazott intertextuális elméletekkel.
Miller nem mond le a szerző kérdésköréről, meglátása szerint a női szerző-szöveg viszonya nem azonos a paternálisban helyet kapó szerző-szöveg viszonyával, a női szerzők kapcsán nem jelenthető ki a szerző halála. Barthes-tal némileg polemizálva arra a megállapításra jut, hogy a női szöveg nem olvasható úgy,
mint már olvasott szöveg. A női szöveg mindig nem olvasott.
Maggie Humm Simone de Beauvoir, Virginia Woolf and the Maternal szövegében kísérletet tesz a nemzedékek lineáris rendjének elkerülésére, de Millerrel
ellentétben ezt nem az intertextualitás elmélete felől teszi, hanem a társadalmi
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nemhez, a generációhoz, és a maternális alakzatokhoz fűződő viszonyok mentén állapít meg együttállásokat Woolfnál és Beauvoirnál. Humm mindkettejük
esetében az anyaság esszenciális, magától értetődő jellegének elutasítását emeli
ki (Humm 2007: 170−185), annak ellenére, hogy Woolfra és Beauvoirra is számos diskurzusban mint a feminizmus anyafiguráira tekintenek.
Tény, hogy az 1980-as évektől egyre nagyobb teret kaptak azok a hangok,
amelyek szakítanak a korábbi generációk közötti párbeszéd és valamilyen illuzórikus egység gondolatával, helyette pedig a szétszóródás, a disz-identifikációs
törekvések kerülnek előtérbe. A 60-as évek feministáinak mozgalmi törekvésével való szembenállás hangsúlyosabban jelenik meg. Olyan csoportokról folyik
beszéd, amelyeket újabb nemzedékként aposztrofálnak (amelyek sokkal inkább
tartják magukat feministák lányainak, mintsem feministáknak), egészen más
célokkal rendelkeznek, a politikai szerepvállalástól távolabbi diskurzusba helyezkednek. Nem sokra rá már az anyja ellen fellázadó lány metaforájaként jelentek meg. A dühös tinilány képzete nem csak az akadémiai, de a mainstream
és underground popkultúrát is áthatotta. A rebellis lány családi alakzatának
széleskörű elterjedését elősegítette az a tény is, hogy történetesen Alice Walker írónő (kora emblematikus szerzője és a feminista törekvések hangadója) lánya alapította azt a Third Wave Alapítványt, amelynek nem kis szerepe volt abban, hogy az újabb együttállások hullámként, majd végül generációként jelenhessenek meg.3 Igaz, a ’90-es évek elején az akadémikustól távolabbi hangok,
csoportok nagyobb nyilvánosságot kaptak, meglátásaikat pedig olyan formában közölhették, amelyek távol estek attól, amit a ’70-es évek feministái képviseltek. Az olyan punk zenekarok, mint pl. a Bikini Kill, a Babes in Toyland vagy
a Hole dalszövegei messze álltak mindattól, ami korábban a női emancipációért vívott harcokban megjelenhetett, és az úgynevezett Fuck me Feminism nem
csak a patriarchiális társadalom, a ’60-as évek mozgalmaiból kiinduló csoportok elé, de saját felforgató nemzedéke elé is görbe tükröt tartott. Mára azonban
világosan látható, hogy ezen felforgató-lázadó együttállások az intézményesülést nem kerülték el. Rebecca Walker konferenciákon, egyetemeken ad elő, és
ma már Kathleen Hanna, a Bikini Kill emblematikus énekesnője is több tanulmány témája.4 Ha mai írásaikat, szerepvállalásukat összevetjük akkori szerepvállalásukkal (anélkül, hogy autentikusságukat megkérdőjeleznénk), kérdéses,
hogy e kettő ugyanazon pozíciót jelenti.
3. Henry Astrid Not My Mother’s Sister című írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy
gyakorlatilag a harmadik hullámhoz sorolt feministák éppen hogy ugyanúgy nemzedéki
terminusokat használnak (first, second, third…), aminek megvan az a veszélye, hogy homogenizálja nem csak az elődöket, hanem őket magukat is.
4. Kathleen Hanna is több egyetemen előadott, többször felkérték, hogy tartson előadást – éppen a harmadik hullámról.
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A ’90-es évek olyan felforgató csoportjai, mint a Riot Grrrls, ma már könnyedén simulnak bele egy jól körülhatárolt nemzedéki keretbe, mely félig-meddig
lezárt. A lexikonok szerint a harmadik hullám még most is, egészen napjainkig tart, de a citált szerzők ’80-as, ’90-es években írott szövegeire hivatkoznak.
Úgy tűnhet, mintha az utóbbi 20 évben a visszaemlékezéseken kívül nem is történt volna semmi. Meglehet, hogy e keretek zártságát és a berekesztettséget éppen a generáció fogalma generálja. Az utóbbi tíz évben számos szerző éppen a
generáció fogalmi kereteinek csapdáira hívja fel a figyelmet, éppen akkor, amikor egyre több feminista memoár jelenik meg. A már megidézett Roof szerint
a generáció reproduktív családi narratíva. Az egyik nemzedék nem csak követi a másikat, de okozza is azt. A kauzalitás megkerülhetetlen, és ez a generációs
modell akkor is jelen van, ha nők nem is szervezték magukat szigorúan intézményesült rendbe (Roof 1977: 71).
Henry Astrid úgy véli, a feministák és a nem feministák egyaránt családi
terminusokat használnak. Not My Mother’s Sister című kötetében részletesen
elemzi, hogy mennyire meghatározó a generációról való beszéd kapcsán a családi terminusok használata. Az anya-lánya alakzatát – Rebecca Dakin Quinn
nyomán – matrophorának nevezi, utalva arra, hogy a feminista diskurzusban
hogyan váltak a feministák anyává (Astrid 2004: 1). Astrid tulajdonképpen a
második hullám és a harmadik hullám egymáshoz való viszonyát vizsgálja, és
azt a disz-identifikációs törekvést, amely a második hullám megtagadása mentén zajlott. Meglátása szerint a harmadik hullám nem azonosulhat teljes mértékben az anyával, az apák autonómiáját követelték maguknak. Ezek a „posztstrukturalista apák” (mint posztmodern teóriák) pedig izgalmasak, újat ígérnek
(Astrid 2004: 144).
Látható tehát, hogy a generáció fogalmának kérdése, kritikai vizsgálata egyben a feminista együttállások, generációs konstrukciók felülvizsgálatával jártak, és bár a nemzedékek rendszerint utólag konstruálódnak, sokan kétlik,
hogy a feminista paradigmán belül új nemzedéket, vagy ha tetszik, egy negyedik hullámot lehetne megnevezni, igaz, voltak és vannak rá elvetélt kísérletek.
Natasha Walter 1999-ben kiadott New Feminism című könyve megpróbált a
nemzedékiség igényével fellépni, de a kötetet elolvasva belátható, hogy tulajdonképpen csak egy szűkebb, az elithez tartozó és jól kereső rétegre fejtheti ki
hatását, emellett pedig azt az illuzórikus gondolatot közvetíti, hogy a feminista törekvések csakis a neoliberális paradigmán belül lennének elképzelhetőek
(Adkins 2004: 428).
{de-generation/regeneration} Lisa Adkins Passing of Feminism című tanulmányában olyan tudósok műveit foglalja keretbe, akik – elsősorban Segal és Mc
Robbie – a posztfeminizmus gondolatát, a feminizmuson túli létet mint a femi218

nizmus meghaladásának lehetőségét vetik fel. Adkins olyan fontos kérdésekre tér ki, mint a szociális, a politikai öntudat meghaladása, egy önmagában (a
poltikain és szociálison kívül) létező feminizmus eshetősége, vagy a történelem meghaladása (Adkins, 2004: 424−444). A Passing of Feminism kritikával
illeti a feminizmusról szóló feminista történetírást, azt a tendenciát, amely által a gender alapjaiban véve fetisizálódott, valamint azokat az elképzeléseket,
miszerint a feminizmus az egyetlen megismerést jelentő út lenne. Adkins Rita Felski és Ute Gerhard nyomán úgy véli, a feminizmus sokkal inkább résztvevője és igen erősen alakítója a gyors társadalmi és kulturális folyamatoknak,
amelyek a modernitás velejárói, így az ezzel járó szociális-politikai, szimultán
és kronológiai viszonyok alól nem mentesülhet (Adkins 2004: 244).
{in general} Mindezek tekintetében úgy tűnhet, a nemzedék alakzatának kényszerítő ereje ma is kettős. Egyrészt megkonstruálja az egyazon időben levők
fiktív terét az elődöktől való elhatárolás mentén (másik generáció), másrészt
pedig megkonstruálja saját előképének árnyát és azt a bizonyítási eljárást,
amellyel az szert tesz identitására. A genos generalizáló tevékenysége, a retorikai alakzat folytonos működése a feminista kritika néhány szövegében különösen látványos, de ezzel minden olyan esetben számolnunk kell, amikor igényt
tartunk a nemzedék fogalmára. Amikor a nemzedékiség kérdéskörével szembesülünk, számolnunk kell azzal a kockázattal, hogy a generáció fogalmának
bírálata csupán egy re-generatív folyamat eredménye. Bármennyire is tetszetős
a nemzedék helyett a hullám alakzatának a használata, tulajdonképpen a genos
jelentésszóródásainak terében mozgunk, mint a hullám – oda és vissza.
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Catherine E. Harnois

Ú jra előadott feminizmus :
múlt, jelen , és j övő

B evezetés 1

A közelmúltban megjelent számos harmadik hullámos feminista antológia (pl.
To Be Real, Third Wave Agenda, Listen Up! Voices from the Next Feminist Generation, Colonize This! és The Fire this Time) és néhány cikk ellenére, amelyek határozottabban elemezték a generációs különbségeket (pl. Huddy, Neely és LaFay 2000; Peltola, Milkie és Presser 2004; Schnittker, Freese és Powell
2004), égető szükség van a második és a harmadik hullámos feminizmus kapcsolatának módszeres elemzésre. Még mindig igen zavaros ugyanis, hogy mit
is jelent a második hullámos és különösképpen a harmadik hullámos feminizmus fogalma.
A szociológia és a feminista kutatások eszközeit egyesítve azt elemzem, mit
is értünk az amerikai feminizmus különböző hullámai alatt. Három uralkodó nézőpontot különítettem el egymástól ahhoz, hogy megérthessük a harmadik hullámos feminizmust: a kohorsz alapú, a korcsoport alapú és az elméleti
alapú megközelítést. Az empirikus adatok elemzésével pedig igyekszem feltárni az adott hullámokon belüli és azok között fellelhető különbségek mértékét.
A kvalitatív és kvantitatív adatokból arra a következtetésre jutottam, hogy a
harmadik hullámos feminizmust érdemesebb identitásnak tekinteni, ahelyett,
hogy a már említett elméleti, korcsoport és kohorsz alapú megközelítésekből
vezetnénk le. Úgy vélem, hogy a különböző feminista nemzedékek számos lényegi kérdésben azonos politikai és társadalmi nemekkel kapcsolatos nézeteket
vallanak. Emellett a harmadik hullámos és a kifejezetten a generációs különbségekről szóló második hullámos szövegek elemzésével rámutathatunk arra,
hogy számos esetben a feminista tudomány maga termeli (újra) azokat a jelentős különbségeket, melyek megértésére törekszik.

1. E tanulmány korábbi változata az Amerikai Szociológiai Társaság (American Sociological Association) éves találkozóján hangzott el 2005 augusztusában, a pennsylvaniai
Philadelphiában.
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H áttér

A legtöbb tanulmány szerint a harmadik hullámos feminizmus fogalmát (mai
jelentésében) Rebecca Walker, Alice Walker lánya, a Harmadik Hullám Alapítvány társalapítója és a harmadik hullámos antológia, a To Be Real szerkesztője alkotta meg.2 Gyakorlatilag a harmadik hullámos feminizmus/feminista
fogalmát legalább három értelemben használják: korcsoportra, nemzedéki kohorszra és elméleti nézőpontra vonatkozóan. 3 Az első esetben a „fiatal feministák” szinonimájaként használják a terminust. A Harmadik Hullám Alapítvány például egy 15 és 30 év közötti nőket támogató szervezetként határozza
meg magát; a Sexing the Political, „a harmadik hullámos feministák, nemiség
témájával foglalkozó, online folyóirata” pedig megköveteli cikkíróitól, hogy
„20-as vagy 30-as éveikben járó feministák” legyenek (azokat kivéve, akik a
Baby Boom rovatba írnak). A második esetben a harmadik hullámos feminista kifejezést általában azon, magukat feministának vallók generációs kohorszának leírására használják, akik az 1970-es években (és néhányan azok közül,
akik a ’80-as években) nőttek fel, és akiknek ennek következtében az 1980-as
évek feministaellenes holtideje alatt vagy azt követően alakult ki a politikai öntudata (Baumgardner és Richards 2000; Heywood és Drake 1997; Rasmusson
2003). Aikau, Erikson és Pierce (2005) azt javasolják, hogy a feminista generációk jobb megértése végett a születési éven alapuló kohorszok helyett inkább
az egyetemi végzettség kohorszának terminusával kellene megkülönböztetni
az egyes generációkat. „[A]zok, akik a ’60-as évek végén és a ’70-es években kerültek egyetemre”, szerintük a „második nemzedéket” képviselik; azokat, akik a
2. Catherine Orr (1997) amellett érvel, hogy a harmadik hullám fogalmát a The Third
Wave: Feminist Perspectives on Racism című antológiát közösen megalkotó nők multikulturális csoportja használta a ’80-as évek közepén.
3. A harmadik hullám leírásának elméleti megközelítése sok esetben egybefonódik
a kohorsz alapú megközelítéssel, amint a harmadik hullámos feminizmus felemelkedésének szociopolitikai kontextusa számos ponton megváltoztatta a feminista politikát a nők
egy bizonyos nemzedéke számára. Garrison (2000), valamint Dicker és Piepmeier (2003)
például kifejti, hogy a politikai értettség elérése a modern kommunikációs technológia, a
kései globális kapitalizmus, a posztmodernizmus és „posztfeminizmus” befolyása alatt miként érintette a fiatalabb feministák céljait, ideológiáit és politikai stratégiáit. Kinser (2004:
133) összekapcsolja ezeket a kohorsz- és elméletalapú meghatározásokat, a harmadik hullámot akként határozva meg, mint egy „jelenlegi korszak politikai teste, melynek alkotói a
feminista ideológiák és praxisok sokaságát gyakorolják, alapvetően osztozva a következő
jellemvonásokban: (1) a fiatal felnőttkorba feministaként léptek; (2) a feminizmust skizofréniás kulturális környezetben gyakorolják; (3) a pluralizmus gondolatát a feminizmusba
foglalják (…) és (4) feminizmusukat a posztfeminizmussal való állandó feszültségben élik
meg.”
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’80-as években kezdték meg tanulmányaikat, a „2.5 nemzedék” képviselőinek
nevezik; azok pedig, akik az 1990-es években kezdték felsőfokú tanulmányaikat, a „harmadik nemzedéket” reprezentálják.4
Azok, akik elméleti szempontból határozzák meg a harmadik hullámos feminizmust, általában a posztmodernizmus és a soknemzetiségű feminista elmélet döntő befolyására mutatnak rá a feminizmus harmadik hullámának fejlődésében (Heywood és Drake 1997; Mann és Huffman 2005). Ráadásul a harmadik hullámos feministák gyakran definiálják a harmadik hullámot a második
hullámos feminizmus ellenpólusaként – azon feminizmussal szemben, mely az
1960-as és 1970-es évek amerikai nőmozgalmának tagjaival hozható kapcsolatba (Labaton és Martin 2004, xxv). Rasmusson (2004: 429) például a feminizmus harmadik hullámát a második hullámos feminizmustól elkülönítve határozza meg, azzal érvelve, hogy „a harmadik feminista hullám központi felfogása
alapján, azokat a nőket foglalja magában, akiket korábban a társadalmi mozgalmakból kizártak [értsd a feminizmus második hullámából] faji, osztálybeli vagy szexuális beállítottságból fakadó előítélet következtében.” Ez az érezhetően fehérre meszelt, kiváltságos második hullámos feminizmus és a jóval sokszínűbb, multikulturális, posztmodern harmadik hullámos feminizmus közötti
megkülönböztetés a harmadik hullámos feminista irodalom legnépszerűbb témái közé tartozik.
A harmadik hullámos feminizmus és a harmadik hullám megjelölés népszerűségének ellenére, a hullám metafora mégis egyre gyakrabban kerül azon
feministák kritikájának középpontjába, akik úgy érzik, ez a metafora pontatlanul képviseli az amerikai nőmozgalmak történelmét és jelenét. Három kritika rajzolódik ki élesen.5 Springer (2002) és Morgan (2003) szerint amennyiben egy széles társadalmi aktivitizmust veszünk figyelembe, a hullám metafora
hozzájárul az amerikai női egyenjogúságért folytatott küzdelem gazdag történelmének eltörléséhez. Amennyiben figyelmünket a XIX. század végi szüfrazsettek és az 1960-70-es évekbeli fehér nők esélyegyenlőségét biztosító jogaira
4. Ebben a cikkben nem vizsgálom közvetlenül a felsőoktatási kohorszok használatának alkalmasságát az amerikai feminizmus hullámainak megértésében. Arra azonban
emlékeztetek, hogy a feminista hullámok e megközelítése, más keretekkel összehasonlítva,
ugyanannyira problematikus, ha nem még inkább. Az iskola elvégzésének kohorsza vitathatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a tudósok miként értelmezik a feminizmust, de azok a
feminista keretek, melyek kizárólag a felsőfokú képzésre épülnek, (1) csekély jelentőséget
tulajdonítanak a felsőoktatáson kívüli feministáknak; (2) állandósítják az elmélet/gyakorlat dichotómiát; és (3) magukban foglalják, hogy a felsőoktatási kohorsz az (egyik?) legfontosabb jellemzője egy feminista perspektívának.
5. Amellett érvelek (Harnois 2005a), hogy egy további, a hullám metaforát övező
problémát jelent, hogy az amerikai feminizmus hullámai ritkán jelennek meg globális környezetben.
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szűkítjük, a hullám retorikával marginalizáljuk a közép- és felsőbb osztálybeli fehér nőkétől eltérő célokkal és stratégiákkal rendelkező szegény vagy színes
bőrű nőket. Springer (2002) szerint „ahogy egyre többet megtudunk a színes nők
feminista aktivitásáról, annál kevésbé válik fenntarthatóvá a hullám analógia”,
és „az a gondolat, hogy az első hullám a szüfrazsettekkel kezdődött, kizárja azt
a tényt, hogy a fekete nők ellenálltak a nemi elnyomásnak a polgárháború előtti
időszakban” (1062). Bailey (1997), Orr (1997) és Henry (2003) további érvei szerint, ha kitartunk amellett, hogy nagyon világos különbséget lehet tenni a második és a harmadik hullámos feminizmus között, akkor valójában a három
amerikai feminista hullám közti folytonosságról feledkeztünk meg, és az e kategóriákon belüli feminista ideológiák és aktivizmusok sokfélesége is elveszik,
ahogy az 1970-es évek melltartóégető feministáinak népszerű képei is egyoldalúan képviselték a számos ideológiát, stratégiát és résztvevőt magába foglaló mozgalmat.
A harmadik probléma a hullám metaforával – de talán inkább azzal, ahogyan használják a hullám kifejezést – az, hogy a hullám retorika kevés teret enged a feminista teóriák és teoretikusok számbeli növekedésének, fejlődésének
és revízióinak. A harmadik hullámos retorikában a feminizmus második hullámát jellemzően valamiféle statikus dologként rajzolják le, mintha a fehér burzsoá feminizmust ért soknemzetiségű feminista kritika, a posztmodernizmus
hajnala, az új technológiák fejlődése, a változó globális politikai környezet és
a „nőtanulmányok” (Women Studies) intézményesülése a második hullámra
egyáltalán nem hatottak volna. A feminizmus harmadik hullámának a második hullámmal történő összehasonlítása során a harmadik hullámos feministák általában az 1960-as, 1970-es években publikált második hullámos munkákat veszik alapul, és nem szentelnek elegendő figyelmet a kétségkívül fejlettebb
és befogadóbb, tehát sokszínűbb 1990-es évekbeli és a XXI. századi második
hullámos feminizmusnak.
A harmadik hullám metafora így a félreérthetőség és a polémia területe. Míg
vannak, akik szerint a feminizmus harmadik hullámának körülírhatatlansága nagyszerű összhangban áll egy olyan posztmodern harmadik hullámos feminizmus definícióval, amelyben ellentmondások vegyülnek pluralizmussal,
addig én Kinser (2004) nyomán azt állítom, hogy a hullám metafora további
használata, a harmadik és második hullámú feminizmus jelentése körüli konszenzus hiányával társulva hozzájárul a különböző korú és elméleti nézőpontú feministák közötti félreértésekhez és feszültségekhez. Azzal kezdem ezt a tanulmányt, hogy főbb vonalaiban felvázolom a feminizmus hullámaira és nemzedékeire vonatkozó korábbi kutatásokat. Miközben több, különböző forrásra
támaszkodom – beleértve számos akadémiai diszciplínát és akadémián kívüli forrást is –, a könnyebb bemutatás érdekében két kategóriára bontom a ku224

tatást: mennyiségi (kvantitatív) és minőségi (kvalitatív) alapú feminista elemzésekre.

K vantitatív és kvalitatív feminista elemzések

A legújabb kvantitatív társadalomtudományi kutatások, amelyek a feminizmus hullámaival foglalkoznak, a legtöbb esetben a korcsoport (néhány esetben
kohorsz) és a feminista identifikáció közti kapcsolatokat vizsgálták (pl. Huddy, Neely és LaFay 2000; Peltola, Milkie és Presser 2004; Schnittker, Freese és
Powell 2003; Whittier 1995). E kutatások talán legfontosabb ténymegállapítása számunkra az, hogy a magukat feministának valló amerikai nők aránya
az elmúlt néhány évtized során nagyrészt változatlan maradt (Huddy, Neely
és LaFay 2000). Habár néhány tanulmány (pl. Peltola, Milkie és Presser 2004;
Schnittker, Freese és Powell 2003) „háttérben meghúzódó jellemzőket vizsgálva” azt állítja, hogy a kor vagy a nemzedéki hovatartozás befolyásolja annak
valószínűségét, hogy az egyes személyek feministának fogják-e vallani magukat, vagy sem; ezeknek a tanulmányoknak nagy részét azon kutatói elgondolások határozták meg, amelyek feltételezik azt, hogy a nők feminizmusának
hátterében álló jellemzők befolyásoló hatása a különböző kohorszokból, osztályokból, rasszokból és etnikai csoportokból származó nők esetében azonos
(Harnois 2005b).
Miközben a fent említett kutatások sora csakugyan segítségül szolgálhat
azok számára, akik érdekeltek jóslatokba bocsátkozni a feminista öntudattal
rendelkezők arányát illetően, én azt állítom, hogy az amerikai feminizmus hullámaira vonatkozó viták hasznára leginkább a leíró statisztikai elemzések válhatnak, és nem a különböző jóslatok. Amíg a prediktív modellek azt kutatják,
hogyan bontsák szét, vagy hogyan vonják ellenőrzésük alá a különböző demográfiai faktorok befolyásoló hatásait (pl. a rasszt, osztályt, szexuális beállítottságot, családi állapotot vizsgálva a kor hogyan befolyásolja a feminista identitást), addig a leíró elemzések kevesebb ok-okozati feltételezésen alapulnak, és
ehelyett arra törekednek, hogy képet adjanak az egyes csoportok jellemzőiről.
(Pl. az 1945−1969 között született nők hány százaléka vallja magát feministának? Közülük hány százalék vallja magát színes bőrűnek? Az 1970−1981 között
született nők hány százaléka vallja magát feministának? Hány százalékuk vallja
magát színes bőrűnek?) E tanulmányban ilyen leíró elemzéseket is bemutatok.
A kvantitatív feminista társadalomkutatásokkal ellentétben a gender és nőtanulmányok szakértői, akik újabban a feminizmus hullámait választották kutatásuk tárgyának, elsősorban harmadik hullámos (egyes esetekben „poszt-feminista”) szövegek elemzéseire támaszkodnak. Habár a feminista generációk
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kvantitatív szociológiai tanulmányozásával összevetve teóriájukban sokkal árnyaltabbak voltak, a korábbi gender és nőtanulmányi kutatásokat korlátozta,
hogy csak kis mennyiségű szövegre támaszkodtak (főként Findlen Listen Up!,
Walker To Be Real, Baumgardner és Richard Manifesta!, valamint Heywood
és Drake Third Wave Agenda című köteteire) a harmadik hullámos feminizmus bemutatása során (lásd pl. Drake 1997 és Bailey 1997). Míg a feminizmus
második hullámához kapcsolható gazdagabb irodalom a második hullám jóval változatosabb reprezentációit tehetné lehetővé a harmadik hullám kritikáiban, a gyakorlatban ritkán teszi ezt. Ehelyett a második hullámos feminizmus
képviselőit inkább csupán a fehér felső-középosztálybeli, prűd, melltartóégető, férfigyűlölő, karikaturisztikus nőkkel azonosították (Bailey 1997; Cox et al.
1997; Davis 1995; Orr 1996; Pollitt és Baumgardner 2003; Schriefer 2004; Siegel
1997a). A feminizmus mindkét hulláma nyilvánvalóan jóval többet jelent annál, mint amit e reprezentációik hinni engednek.6
A korábbi, feminista hullámok témájában folyó gender és nőtanulmányi kutatások olyannyira korlátozottak voltak, hogy elmulasztották kielégítően megvizsgálni azt a kérdést, hogy pontosan mi is a média elsődleges üzenete a feminizmussal kapcsolatban – jelesül az, hogy a feminizmus halott (lásd például a
Time magazin rossz hírű címlapsztoriját 1998. június 29-én). Amikor a feminista generáció problematikáját tűzik napirendre, sok feminista tudós a következő feltételezések valamelyikét veti fel: (a) manapság a fiatalabb nők relatíve
kevésbé hajlamosak magukat feministának vallani (pl. Dent 1995; Karlyn 2003;
Walker 1995), (b) a fiatal generációval társítható feminizmus elmélete fejletlen. Az utóbbi perspektívából úgy tűnik, hogy az 1970-es évek rigorózus akadémikus és aktivista feminista munkájának helyébe egy materialista, kritikátlan, nem történelmi szemléletű írásmód lépett, amely önmagát tévesen feminizmusként határozza meg (pl. Davis 1995; Guy-Sheftall 2002; Karlyn 2003;
Orr 1997; Pollitt és Baumgardner 2003: 313). Szerintem mindkét feltételezést
kétségbe kell vonni. Ahogy korábban is említettem, az Egyesült Államokban
a kvantitatív feminista kutatások kimutatták, hogy minden generációban vannak olyan nők, akik támogatják a feminista eszményeket és magukat feministának is vallják.
Tanulmányomban az Egyesült Államokbeli feminizmus olyan elemzéseit
veszem alapul, melyek a társadalom- és humán tudományokra, valamint a tudományon kívüli forrásokra támaszkodnak, annak érdekében, hogy egy jóval
informatívabb és következésképpen jóval produktívabb vita alapját képezhessék az Egyesült Államokbeli feminizmus tárgyában. A továbbiakban, a pon6. A fiatal nők feminizmussal és társadalmi nemekkel kapcsolatos magatartásformáinak sokféleségét kitűnően tárgyalja: Aronson 2003.
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tosság kedvéért a Peltola, Milkie és Presser (2004) által használt „Pre-Baby-Boom”, „Baby-Boom”, és „Baby-Bust” feministák terminusait alkalmazom a feminista generációk jelzésére, születési évekkel (1900−1944-es, 1945−1969-es és
1970−1981-es születési dátumokkal) külön-külön.7 A harmadik hullámos feminista terminológiával kifejezetten azokra a szerzőkre hivatkozom, akik hozzájárultak a harmadik hullám címkével jelölt irodalmi korpuszhoz. Egy kérdéssel kezdem a szövegelemzést, jelesül hogyan különböztetik meg magukat
a harmadik hullám feministái a második hullámos, vagy általánosabban szólva, a nem-harmadik hullámos feministáktól? Kvantitatív és kvalitatív adatok
alapján azt vizsgálom, hogy a különbözőségre vonatkozó állítások milyen bizonyítékokkal támaszthatók alá. Erre az elemzésre építkezve, annak a megválaszolásával fejezem be tanulmányomat, hogy a domináns hullámretorika önmagában hogyan és milyen mértékben tudja megvilágítani vagy összezavarni
a feminizmus különbségeit.

K oron / kohorszon alapuló k ü l ö nbségek

A feminizmus harmadik hullámának képviselői leginkább egy módon különböztetik meg magukat az őket megelőző feminista generációtól: összetételükben. Rasmusson (2004) szerint „Ha egy szóban kellene összefoglalni a harmadik
hullám céljait, akkor az a sokféleség lenne. A feminizmus harmadik hullámának központi tétele szerint olyan nőket foglal magában, akiket korábban kizártak valamely társadalmi mozgalomból faji, osztályalapú és szexuális beállítottságuk miatt” (429). Valóban, a harmadik hullámos feministák büszkék arra,
hogy meghallgatták és meg is válaszolták a korai ’80-as évek feminizmusának
soknemzetiségű feminista kritikáit, és gyakran beleépítették e kritikák elemeit az identitásellenes és a sokszínűség melletti érveikbe. Erre a legjobb példa
Heywood és Drake Third Wave Agendájának bevezetője, melyben a harmadik
hullámot mint „fiatal feministák” csoportját aposztrofálták, „akik (…) a gender tudományokkal és a feminizmussal a főiskolán találkoztak a posztstrukturalizmussal egyetemben, és akik jelenleg keményen dolgoznak egy olyan feminizmuson, mely stratégiailag kapcsolja össze annak elemeit a fekete feminizmussal, a színes nők feminizmusával, a dolgozók nők feminizmusával, a
szexuálfeminizmussal, és így tovább” (Heywood – Drake 1997: 3). […]
A harmadik hullámos feminizmus sokféleség melletti retorikai elkötelezett7. A Baby-Bust nemzedékhez tartozó feministák átlagéletkora ebben a tanulmányban 23,4; a Baby-Boom nemzedék tagjaié átlagosan 41,7 év; a Pre-Baby-Boom nemzedék
középértéke pedig 68,5 év.
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sége és a számos feminista szervezet létrehozásának eredményei ellenére (lásd:
Harmadik Hullám Alapítvány) a feminizmus harmadik hulláma mégsem mentesült a faji, etnikai és osztályalapú előítéletek vádjától. […] Az egyenjogúságért
küzdő fiatal színes nőknek is vannak problémáik a feminizmus harmadik hullának képviselőinél szintén folyamatosan jelen lévő faji, osztálybeli és etnikai
előítéletekkel (lásd pl. Hernández és Rehman 2002). Miközben néhány harmadik hullámos szöveg eredményesen reflektál a nők közti faji, etnikai, és osztálybeli különbségekre (pl. Walker: To Be Real, 1995; valamint Hernández és Rehman: Colonize This!, 2002), addig másoknál (pl. Baumgardner és Richard: Manifesta!, 2000) azt olvashatjuk, mintha azok a faji és osztályalapú előítéletek,
melyek egykor számos feminista elméletet és gyakorlatot sújtottak, többé már
nem játszanának szerepet.
Ezután már csak az a kérdés, hogy a fiatal feministák nemzedéke hogyan
hasonlítható össze az idősebb generáció feministáival a faji, etnikai és osztálybeli különbségek vonatkozásában? E kérdés megválaszolásához a Gallup közvélemény-kutató intézet „A nők évszázada” című, 1999-es adatokból álló táblázatát vettem alapul, amelyet az Egyesült Államokban élő, 18 éves és annál
idősebb, angolul beszélő nők lehetséges mintájára alakítottak ki.8 Számos ideológiai és szociodemográfiai kérdésen felül a válaszadóknak azt a kérdést tették fel, feministának tartják-e magukat vagy sem. A válaszokat három lehetséges csoport szerint kódolták: „igen”, „nem” és „néha/attól függ”. Tanulmányom
céljainak megfelelően egyesítettem a „néha/attól függ” kategóriát az „igen” válaszokkal. A vizsgált 923 nő közül csak 43 (4,7%) válaszolta azt, hogy „néha/
attól függ”. Azért döntöttem úgy, hogy összevonom az említett két lehetséges
választ, mert feltételezésem szerint azok a nők, akik „néha” feministának határozzák meg magukat, identitás és ideológia tekintetében sokkal több közös
vonást mutatnak azokkal a nőkkel, akik általában feministának vallják magukat, mint azokkal, akik semmilyen körülmények között nem vallanák magukat feministának.
Az első táblázat összegzi a feministák három generációjának szociodemográfiai jellemzőit.9 Az esélyhányados értéke kisebb, mint 1, ami arra utal, hogy
8. A tetszőlegesen kiválasztott minta életkor szerint rétegződött, így legalább 300 nő
került a következő három életkori kategória mindegyikébe: 18−29, 30−53, és >54.
9. A fehér dichotómiás változó, ahol a fehérként való önidentifikáció = 1 és színes
bőrű = 0. A latin-amerikai dichotómiás változó, ahol a latin-amerikaiként való önidentifikáció = 1 és a nem latin-amerikai = 0. A fekete dichotómiás változó, ahol a feketeként való
önidentifikáció = 1 és a nem fekete = 0. A középfokú végzettség dichotómiás változó, ahol az
érettségizett de felsőfokú végzetséggel nem rendelkező = 1, az alacsonyabb vagy magasabb
végzettségű = 0. A felsőfokú végzettség dichotómiás változó, ahol a főiskolai vagy egyetemi
diplomával rendelkező = 1 és a főiskolai vagy egyetemi diplomával nem rendelkező = 0.
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a szóban forgó generációk (a Baby-Bust a bal oszlopban és a Pre-Baby-Boom
a jobb oszlopban) lényegesen alacsonyabb értékekkel rendelkeznek a szóban
forgó szociodemográfiai értékek szempontjából. Az átlagok összehasonlítása
jelzi, hogy a Baby Bust generációban a magukat feministának valló nők közt,
Baby Boom generációs társaikhoz viszonyítva jelentősen kevesebben vannak,
akik magukat fehérnek vallják; és sokkal többen azok, akik feketeként vagy latin-amerikaiként határozzák meg magukat, általában kevésbé jól képzettek és
átlagosan kevesebb bevételi forrással rendelkeznek, mint idősebb társaik. Kevesebb különbség figyelhető meg a Baby-Boom és a Pre-Baby-Boom generációk
esetében, habár a Pre-Baby-Boom generációs nők kevesebb bevétellel rendelkeznek, és kevesebben dolgoznak teljes munkaidőben.
1. táblázat
Szociodemográfiai jellemzők és feminista nemzedékek közötti kétváltozós kapcsolat
„A nők évszázada” című 1999-es Gallup felmérés alapján
(N=316)
Átlag

Valószínűségi arány1:
(A Baby-Boom nemzedékkel összehasonlítva)

Baby-Bust
(N=101)

Baby-Boom
(N=93)

Pre-BabyBoom
(N=98)

Baby-Bust

Pre-BabyBoom

Fehér

0.583
(0.495

0.878
(.329)

0.864
(0.345)

0.195***
(0.071)

0.884
(0.367)

Latin-amerikai

0.111
(0.316)

0.041
(0.199)

0.009
(.0953)

2.938+
(1.749)

0.216
(0.243)

Afroamerikai

0.148
(0.357)

0.061
(0.241)

0.045
(0.209)

2.667*
(1.336)

0.730
(0.454)

Középfokú
végzettségű

0.343
(0.477)

0.184
(0.389)

0.245
(0.432)

2.316*
(0.765)

1.446
(0.495)

A jövedelem hét kategóriás változó, ahol a magasabb érték magasabb háztartási jövedelmet képvisel. A jelenleg nem dolgozik dichotómiás változó, ahol azok, akik nincsenek jelen
a munkaerőpiacon, 1-gyel kódoltak, azok pedig, akik jelenleg dolgoznak, 0-val. A teljes
munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik dichotómiás változó, melyek azonos módon
kódoltak. A gyermek dichotómiás változó, ahol a legalább egy gyermekkel rendelkezőket
1-gyel kódolták, a gyermekteleneket pedig 0-val. Az Egyedülálló és az elvált/egyedül élő
dichotómiás változó, ahol a fenti csoportokhoz való tartozást 1-gyel kódolták, az oda nem
tartozást pedig 0-val.
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Felsőfokú
végzettségű

0.241
(0.430)

0.449
(0.500)

0.245
(0.432)

0.389**
(0.118)

0.399**
(0.120)

Jövedelem1

4.300
(1.614)

5.484
(1.672)

4.640
(1.848)

0.258***
(0.262)

0.383***
(0.273)

Jelenleg nem
dolgozik

0.241
(0.430)

0.214
(0.412)

0.100
(0.301)

1.163
(0.388)

0.407*
(0.164)

Teljes
munkaidőben
dolgozik

0.565
(0.498)

0.480
(0.502)

0.100
(0.301)

1.408
(0.395)

0.201***
(0.045)

Részmunkaidőben
dolgozik

0.157
(0.366)

0.184
(0.389)

0.082
(0.275)

0.830
(0.308)

0.396*
(0.172)

Gyermek

0.361
(0.483)

0.898
(0.304)

0.927
(0.261)

0.064***
(0.025)

1.449
(0.719)

Egyedülálló

0.639
(0.483)

0.122
(0.329)

0.027
(0.164)

12.679***
(4.660)

0.201*
(0.133)

Elvált/
külön élő

0.019
(0.135)

0.133
(0.341)

0.127
(0.335)

0.123*
(0.095)

0.954
(0.394)

Megjegyzés: A szabványtól való eltérés és a szabványos hibák esélyhányadosa zárójelben
szerepel.
*
szignifikáns 5%-on; ** szignifikáns 1%-on; *** szignifikáns 0.1%-on (kétoldalas teszt)
+
szignifikáns 5%-on (egyoldalas teszt)
1
A jövedelmet hét mennyiségi kategóriában mérték; az együtthatók, melyeket ezek a
változók eredményeznek, a hozzá rendelt együtthatók exponenciális növekedésével arányosak.

Miközben az iskolázottság és bevétel jelentős mértékű különbségei leginkább
a korkülönbségekkel magyarázhatóak, ezek a különbözőségek magukban hordozzák a Baby-Bust generáció feministáinak és a feminizmus korábbi generációinak ideológiai azonosságaira és eltéréseire vonatkozó állításokat is. Rátérek
ezen ideológiai különbségek vizsgálatára. Ahogy korábban már utaltam rá, a
feminizmus harmadik hullámosainak nagy része a korábbi feministák kereszttüzébe került, akik úgy érvelnek, hogy a harmadik hullámos feministák „ambivalensen viszonyulnak a feminizmushoz” (Guy-Sheftall 2002) és hiányosak a
történelmi ismereteik. (Davis 1995; Orr 1997). A továbbiakban igyekszem számokban kifejezni ezek és más hasonló állítások érvényességét, annak összehasonlítása során, hogy mennyiben különböznek a feminista generációk egymástól a múltbeli nőmozgalmak sikereire és jövőbeli érvényességükre vonatkozó
meggyőződésüket illetően.
Ezen írás céljának megfelelően a legérdekesebb az, hogy, a Baby-Bust generáció (fiatalabb generáció) a feministák korábbi nemzedékeivel összehasonlít230

va tényleg jóval sokszínűbbnek tűnik. Miközben nincs statisztikai különbség
a faji/etnikai összetételt illetően a Pre-Baby-Boom és a Baby-Boom generációk
között, addig a Baby-Bust generációban a magukat feministának valló nők közül jelentősen kevesebben tartják magukat fehérnek, mint a korábbi generációkban. A feministák fiatalabb generációjának tagjai közül az előző nemzedékhez képest körülbelül háromszor annyian vallják magukat latin-amerikainak,
és több mint kétszer annyian feketének. A Baby-Bust generáció nemcsak faji/etnikai tekintetben sokfélébb, de jelentősen reprezentatívabb az iskolázottság és
a bevételek mértékét illetően is. A Baby-Boom generációval összehasonlítva, a
fiatalabb feministák közül több mint kétszer annyian rendelkeznek csupán középiskolai végzettséggel és kevesebben főiskolai végzettséggel, valamint általában kevesebb bevétellel rendelkeznek, mint a feminizmus második hullámának
képviselői (habár, hozzá kell tenni, hogy a bevételi és az iskolázottsági különbségek jelentős része a korkülönbségekből adódik).
Miután megállapítást nyert a Baby-Bust generáció sokfélesége a faji, etnikai
hovatartozás, iskolázottság és a bevételek összegét illetően a korábbi feminista
generációkhoz viszonyítva, a következőkben e nemzedék és a feminizmus korábbi nemzedékei között fennálló ideológiai hasonlóságokat és különbségeket
vizsgálom meg. […]
Az 1999-es „A nők évszázada” címmel fémjelzett közvélemény-kutatás
egyedülálló betekintést nyújtott a feminizmus korábban felderítetlen nemzedéki különbségeit illetően, miután kérdések sorát tették fel különböző korosztályú nők számára a múlt, a jelen és a jövő amerikai nőmozgalmaival kapcsolatban. A 2. és a 3. táblázat foglalja össze a generációs különbségeket a nők
amerikai mozgalmakról feltett kérdésekre adott válaszai alapján. A 2. táblázat
megmutatja a feminista generációk különböző értékmegállapításainak átlagait és aránykülönbségeit a múlt századi női mozgalmak sikerét illetően. A nőket
arra kérték, hogy értékeljék a következőket: „Ön mit gondol, mennyire játszottak fontos szerepet a női mozgalmak abban, hogy a nők a férfiakéval egyenlő
jogokat kapjanak?” „Az elmúlt ötven évben, a férfiakhoz képest mennyire mutatott javulást a nők helyzete otthon, a munkahelyen, az iskolában, a kormányban, a politikában és a sportban?” „Az ötven évvel ezelőtti helyzettel összehasonlítva Ön szerint mára a nőkre szexuális tárgyként tekintő nézőpont erősödött, változatlan maradt vagy gyengült?”
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2. táblázat
A történelmi feminizmus és a feminista nemzedékek közötti kapcsolat
„A nők évszázada” című 1999-es Gallup felmérés alapján (N=316)
Átlag

Mennyire volt
fontos a nők
mozgalma az
elmúlt évszázad
során?

Valószínűségi arány:
A Baby-Boom
nemzedékkel
összehasonlítva

Baby-Bust
(N=101)

Baby-Boom
(N=93)

Pre-Baby
-Boom
(N=98)

Baby-Bust

Pre-BabyBoom

1.889
(0.824)

2.020
(0.995)

2.045
(0.882)

0.832
(0.257)

1.164
(0.258)

A férfiakkal összehasonlítva
milyen mértékű előrehaladást értek el a nők az elmúlt 50 év során:
Otthon

3.822
(0.998)

3.526
(1.128)

3.495
(1.067)

1.621
(0.257)

0.950
(0.255)

A munkahelyen

3.741
(0.951)

3.443
(0.866)

3.364
(1.047)

1.813*
(0.253)

0.849
(0.257)

Az oktatásban

4.065
(0.889)

3.840
(.954)

3.741
(0.980)

1.576
(0.259)

0.820
(0.259)

A kormányzatban
és a politikában

3.368
(0.876)

3.112
(0.823)

3.411
(1.037)

1.711
(0.252)

1.840
(0.261)

A sportban

3.935
(0.930)

3.621
(1.012)

3.726
(0.900)

1.846*
(0.260)

1.160
(0.258)

Mennyire tekintik
a nőket szexuális
tárgynak?

1.710
(0.813)

1.783
(0.807)

1.648
(0.813)

0.833
(0.262)

0.704
(0.265)

Megjegyzés: A szabványtól való eltérés és a szabványos hibák esélyhányadosa zárójelben szerepel.
*
szignifikáns 5%-on; ** szignifikáns 1%-on; *** szignifikáns 0.1%-on (kétoldalas teszt)

A táblázat talán legérdekesebb eredménye az, hogy milyen mértékben egyeznek a különböző generációjú feministák nézetei az USA nőmozgalmainak korábbi sikereiről és jelenlegi helyzetéről. A három generáció feministáinak válaszai a fent feltett kérdések közül a múltbeli feminista mozgalmak sikerességét
illetően statisztikailag nem különböztek. Azzal együtt, hogy a középső generáció válaszai voltak a legváltozatosabbak, a Pre-Baby-Boom, a Baby-Boom és
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a Baby-Bust feministái általában mind egyetértettek abban, hogy az amerikai
mozgalmak „rendkívül fontos” szerepet játszottak a nők férfiakéhoz hasonló jogainak megszerzésében. A három generáció feministái többnyire azt válaszolták, hogy a nőkre manapság (1999-ben) sokkal inkább tekintenek szexuális
tárgyként, mint ötven évvel ezelőtt, és a társadalom továbbra is sokkal többre
becsüli a férfiakat, mint a nőket. A fiatalabb generáció feministáinak válaszai
csupán a munka és a sport terén tett eredmények pozitív megítélésében különböztek a két idősebb nemzedék tagjai által adott válaszoktól. A korábbi feminista nemzedékekkel összehasonlítva a fiatalabb generáció feministái hajlamosabbak úgy vélekedni, hogy a női egyenjogúság ezeken a területeken jelentős fejlődést mutat.
A harmadik táblázat mutatja a feminista generációk átlagait és aránykülönbségeit arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak a női mozgalmak jövőbeli
fontosságáról, és arról, hogy mennyi idő kell még a nők egyenjogúságának eléréséhez. Ahogy a 2. táblázat esetében, ugyanúgy itt sem a feminista nemzedékek különbségei a leginkább figyelemre méltóak, sokkal inkább azok a meggyőződéseik, melyek közösek. A Baby-Boom és Baby-Bust generáció feministái a
statisztika szerint hasonlóan vélekednek arról, hogy szerintük a társadalom általában hogyan értékeli a nőket a férfiakhoz képest, arról, hogy milyen mértékű
egyenlőtlenség mutatkozik meg a nők és férfiak között az oktatásban, a gyereknevelés felelősségét illetően, a nők társadalmi megítélésének jellemzői tekintetében (beleértve a nőket és férfiakat egyaránt), abban, hogy mennyi idő szükséges még ahhoz, hogy a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmódban részesítsék,
és abban, hogy a női mozgalmak milyen jelentős szereppel bírnak majd a jövőben. Az esélyegyenlőség jelenlegi érvényesüléséről és a női mozgalmak jövőbeli jelentőségéről feltett tizenegy kérdést illetően a Baby-Boom és a Baby-Bust
generáció feministáinak válaszai csupán három dologban tértek el egymástól:
milyen mértékű változás szükséges ahhoz, hogy a nők és a férfiak egyenlősége
megmutatkozzon (a) a jogvédelemben, (b) a háztartásvezetés felelősségében, (c)
és abban, hogy mennyi időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak női elnöke legyen. Az első két kérdésre vonatkozóan a fiatal feministák
szerint kevesebb idő is elegendő a nők és a férfiak egyenlőségének eléréséhez.10
A Baby-Boom feministáihoz képest azonban a fiatal feministák szerint több idő
kell még ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak női elnöke legyen. A fiatalabb feministák általában úgy vélik, hogy ehhez 25-100 év szükséges, míg a Baby-Boom feministái szerint a következő 25 éven belül női elnököt választanak.

10. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a harmadik hullámosok általában szükségesnek tartanak egy „közepes mértékű változást” mindkét területen.
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3. táblázat
A feminizmus jelene és jövője valamint a feminista nemzedékek közötti kapcsolat
„A nők évszázada” című 1999-es Gallup felmérés alapján (N=316)
Átlag

Kikkel törődik
jobban a társadalom: a nőkkel vagy
a férfiakkal?

Valószínűségi arány1:
(A Baby-Boom nemzedékkel összehasonlítva)

Baby-Bust
(N=101)

Baby-Boom
(N=93)

Pre-BabyBoom
(N=98)

Baby-Bust

Pre-BabyBoom

2.660
(0.567)

2.765
(0.500)

2.755
(0.492)

0.676
(0.321)

1.014
(0.333)

Milyen mértékű változás szükséges
hogy nők és férfiak egyenlők legyenek a következő területeken:
Jogi védelem

1.916
(0.870)

1.588
(0.641)

1.769
(0.791)

2.006**
(0.267)

1.462
(0.266)

Oktatás

2.287
(0.897)

2.173
(0.800)

2.073
(0.906)

1.281
(0.256)

0.776
(0.258)

Felelősség a háztartás vezetésében

2.157
(1.034)

1.724
(0.809)

1.963
(0.910)

2.250**
(0.264)

1.613
(0.259)

Felelősség a gyermeknevelésben

1.972
(1.000)

1.711
(0.841)

1.807
(0.822)

1.639
(0.266)

1.301
(0.260)

A társadalom
nőkkel kapcsolatos
hozzáállása

1.787
(0.798)

1.663
(0.703)

1.778
(0.715)

1.313
(0.268)

1.368
(0.264)

A férfiak nőkkel
kapcsolatos hozzáállása

1.463
(0.729)

1.571
(0.689)

1.752
(0.818)

0.649
(0.278)

1.486
(0.266)

A nők nőkkel kapcsolatos hozzáállása

2.102
(0.927)

2.103
(0.729)

2.048
(0.764)

0.906
(0.267)

0.825
(0.260)

Mennyi időnek
kell eltelnie, míg a
nőket a férfiakkal
egyenlő elbánásban részesítik?

2.613
(1.488)

2.608
(1.383)

2.325
(1.326)

0.949
(0.295)

0.679
(0.286)
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Milyen jelentősége
lesz a nők mozgalmának a következő évszázad során?

2.028
(0.971)

2.237
(0.977)

1.945
(0.911)

0.654
(0.254)

0.578*
(0.256)

Mennyi időnek
kell eltelnie egy
női elnök megválasztásáig?

2.389
(1.400)

1.939
(1.003)

1.917
(1.195)

1.654*
(0.256)

0.770
(0.257)

Megjegyzés: A szabványtól való eltérés és a szabványos hibák esélyhányadosa zárójelben
szerepel.
* szignifikáns 5%-on; ** szignifikáns 1%-on; *** szignifikáns 0.1%-on (kétoldalas teszt)

A három táblázat leíró statisztikái azt sugallják, hogy számos, a feminizmus
harmadik hullámáról és a korábbi feministákkal való kapcsolatáról szóló vita félrevezető lehet. Akár a soknemzetiségű feminista elmélet harmadik hullámba való sikeres beolvasztásának köszönhetően, akár a korábbi nemzedékek
soknemzetiségű feministáinak sikerei nyomán, a fiatal feminista generációk
mindenesetre sokfélébbnek tűnnek a korábbi generációknál. Ez az elemzés világosan megmutatja, hogy annak ellenére, hogy az idősebb és a fiatalabb feminista generációk számos kérdésben különböző nézeteket vallanak a férfiak és
nők egyenlőtlenségét illetően, mégis sok olyan terület van, amiben igenis megegyeznek. Többek véleménye ellenére a fiatal feministák általában nem értelmezik teljesen másképp a feminista történelmet, mint az idősebb generációk,
és úgy tűnik, hogy a fiatal feministáknak nem naiv a férfi és a női egyenlőség
eléréséhez szükséges időről alkotott elképzelése (legalábbis nem naivabb, mint
az idősebb generációk feministáié). Röviden, nemcsak az idősebb nemzedékhez hasonló arányban vallják magukat feministának a fiatal generációk nőtagjai, de a fiatal feministák társadalmi nemekre vonatkozó ideológiái is sok tekintetben hasonlóak az idősebb generáció feministáiéhoz.
Az egészet egybevéve, a fenti elemzésekben talált hasonlóságok azt mutatják, hogy azon feminista hullámok koncepciói, amelyek a kor és a születési
évek kohorszainak különbségein alapulnak, leginkább csak arra alkalmasak,
hogy a kortárs feminizmus különbségeit tisztázzák. Miközben a fiatalabb feminista generáció úgy tűnik, hogy sokkal több különböző női csoportból áll
fajra, etnikai hovatartozásra és végzettségre való tekintettel, a fiatal nők feminizmusa ennek ellenére sok szempontból mégis hasonló az idősebb feministák nézeteihez.
Ahogy azt fent leírtam, egyetérthetünk abban, hogy ahelyett, hogy a feminizmus harmadik hullámát egyenlővé tennénk korcsoportokkal és kohorszokkal, inkább ragaszkodjunk ahhoz, hogy a harmadik hullámot leginkább úgy
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érthetjük meg, mint egy jól különhatárolt elméleti perspektívát. Ezen a ponton most arra az egyre gyarapodó irodalomra fókuszálok, amely a feminizmus
harmadik hullámának terméke, vagy egyenesen arról íródott. Ezen irodalmak
mentén a kérdésem immár arra vonatkozik, hogy ezek a feminizmus harmadik
hullámát egy jól körülhatárolható elméleti megközelítésként értelmező felfogások hogyan segíthetik megérteni az amerikai feministák közti különbségeket.
Az elemzésemben azokra a harmadik hullámos szövegekre fókuszálok, amelyek az egyformaság, a pluralitás és a hatalom témájában íródtak, ugyanis a feminizmus második és harmadik hullámának legtöbb képviselője számára ezeken a problematikákon keresztül jelenik meg a legjobban a második és a harmadik hullámos megközelítések közötti különbség.

E lméleti k ü l ö nbségek : egyformaság ,
pluralitás és hatalom

A legtöbb feminista számára a feminizmus második és harmadik hulláma közötti vita központi eleme az egyformaság, a pluralitás és a hatalom problematikájában ragadható meg. Az egyformaság alatt azt értem, ami a legitim feminista elméleteket és gyakorlatokat alkotja; pluralitás alatt a komplex identitásokat, az elnyomás rendszerét és a feminizmusokat kívánom kifejezni; hatalom
alatt pedig azt, hogyan alakulnak ki, maradnak fenn és bomlanak fel az uralkodó rendszerek, és milyen szereplők és intézmények vesznek részt ebben a folyamatban. Akármilyen pontosak vagy pontatlanok legyenek is a harmadik
hullámos feministák kategóriái, sokan közülük úgy értelmezik a második hullámot, mint valami olyant, ami magát jelölte ki a feminizmus meghatározására, és azt követeli mindenkitől, hogy csak az hívja magát feministának, aki
egyetért e csoport ideológiájával. Válaszként a feminizmus harmadik hullámának képviselői hangsúlyozzák saját életük „szokásait”, identitását, meggyőződését és tetteiket, és ismételten a feminizmus szót használják mindennek „lefedésére”. E megnevezés középpontjában az a követelés áll, hogy elismerjék az
örökké változó, sokféle irányultságú egyenlő jogokat, és annak realitását, hogy
a teljesen tiszta feminizmus, amely minden elnyomástól mentes, nem létezik.
A következő részben egy jóval lényegibb diszkussziót kínálok ezekre a témákra vonatkozóan, és arról, hogy mit fednek fel a nemzedékközi különbségek feminista produktumára vonatkozóan. A szexuális hatalom terminusát használom, hogy bemutassam, hogyan működnek ezek a gyakorlatban.

E gyformaság és pluralitás
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A harmadik hullám irodalmában gyakori motívum az a felfogás, amely a második hullámot olyan egyesített tábornak tekinti, mely megköveteli mindenkitől (elsősorban a feministáktól), hogy alávessék magukat az önkényesen meghatározott feminista eszményeknek, máskülönben árulást követnek el.
Erre a legjobb példa Janis Cortese (1997) írása: „Úgy érzem, hogy csak azáltal, hogy utánatok születtem (második hullámos feministák), valahogy aláírtam néhány szerződést… amelyben ki van kötve, hogy mindent meg kell tennem,
amit mondotok, az elvárásaitoknak megfelelően kell élnem, elérni azt, amit ti
akartok, mást tenni pedig egyfajta árulás”. […] A másik példa Rebecca Walkeré
(1995): „állandóan megfelelni egy kohézív, csakis a feminista céloknak élő identitásnak, ellentmondások és zűrök, valamint hatalomvágy és luxuscikkek utáni vágyakozás nélkül se nem szórakoztató, se nem egyszerű” (xxi).11 Erre persze azt válaszolhatnánk ezeknek az íróknak, hogy a társadalmi egyenlőségre
törekvő mozgalmaknak nem szükséges szórakoztatónak vagy egyszerűnek lenniük, míg mások vitathatnák azt a szerintük igazságtalan megjelenítési módot,
amellyel a harmadik hullám feministái az elődeiket állítják be. Azon módok
vizsgálata, ahogy az egyes személyek (beleértve a feministákat is) hozzájárulhatnak a nemek közti egyenlőtlenség megszűnéséhez, nem azt jelenti, mintha
mindenkitől megkövetelnék, hogy a második hullámos feminizmus egy sajátos
ágával összeférhetően éljenek.
Jogosan vagy nem, sok harmadik hullámos feminista mutogat válaszul az általuk érzékelt, egyformaságot elváró igényekre, a férfiak és a nők „valódi életének” „zűrösségét” kihangsúlyozva (Dicker és Piepmeier 2003: 16); a harmadik
hullámos feministák a második hullámos feministák ellentéteként határozzák
meg magukat, mint akik elsőként „valódiak”, és megmondják az igazságot a feminizmusról, a nőkről és a vágyakról. Rebecca Walker a To be Real bevezetőjében (1995) a harmadik hullámos feminizmust úgy különbözteti meg a korábbi
feminizmustól, hogy azt állítja, a múltban a feministák kötelezve érezték ma11. Az egyformaságnak ezt az érzékelhető elvárását tovább bonyolítja a 22-es csapdája,
mellyel számos fiatal feminista találja szembe magát: egyrészt a fiatal feminista aktivisták
úgy érzik, nyomás nehezedik rájuk annak érdekében, hogy az idősebb feminista nemzedék
nyomdokait kövessék, hasonló eszközöket használva (talán azért, mert ezek az egyedüliek,
melyekre a média is hajlamos felfigyelni), hasonló célok elérése érdekében; másrészt a fiatal
feministák gyakran úgy találják, hogy helyhiány miatt nem érvényesülhetnek ezekben a
pozíciókban, míg az idősebb feministák a legfelső helyek nagy részét birtokolják. A következő két idézet jól ragadja meg ezt a dinamikát: a harmadik hullámos feminista Madelyn
Detloff (1997: 78) azt írja, „érzek egyfajta idegenkedést a második hullámosok részéről aziránt, hogy a fáklyát a vezetők következő nemzedékének adják át;” amit a második hullámos feminista Robin Morgan (2003: 578) így torol meg: „Magamról szólva, én ragaszkodom a fáklyámhoz, köszönöm. Vigyétek a saját átkozott fáklyátokat!”, amivel Pollitt (2003:
311) is egyetért.
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gukat, hogy kapcsolatot tartsanak valamely feminista párt soraival, annak ellenére is, hogy azok alig kapcsolódtak a lányok és nők többségének valódi életéhez.12 Vannak olyan harmadik hullámos feministák is, „akik kemény munkát
végeztek azért, hogy valódiak lehessenek (elutasítottak minden olyan feminista
eszményt, amit nem saját maguk találtak ki), és elmondják az igazat (elfogadva
életük bonyolultságát és ellentmondásait, megosztva élettapasztalataikat a feminista dialógussal)” (Walker 1995, xxxiv). Ennek a harmadik hullámos projektnek része azon realitásnak az elfogadása, miszerint a nők gyakran nem tartják fontosnak megosztani tapasztalataikat és nézőpontjaikat, valamint a határ
az elnyomott és az elnyomó között sokszor nem is olyan világos, és tény az is,
hogy néhány nő élvezi a pozícióját olyan társadalomban, melyet mások patriarchálisnak látnak. Ahogy Joan Morgan (1999) leírja, „csak ha bevalljuk magunknak a teljes igazságot saját magunkról – ha szembenézünk azzal a ténnyel, hogy
mi is részesei vagyunk saját elnyomásunknak –, csak akkor leszünk képesek teljes felelősséggel bírni saját életünk felett” (23). Miközben néhány harmadik hullámos feminista elfogadja, hogy a második hullámos feminizmus olyan meghatározása, mint amely mindenkitől elvárja az egyformaságot, legjobb esetben is
csak arra jó, hogy a második hullám egy részét érintse; sokuk fenntartja, hogy
a harmadik hullám kiemeli a sokféleséget, ami megkülönbözteti őket a korábbi
feminista nézetektől. […] Baumgardner szerint a harmadik hullámos feminizmus azt jelenti, hogy „próbálod elérni a saját vágyaidat – legyen az érvényesülési
vágy, szexualitás vagy anyaság.” (Pollitt és Baumgardner 2003: 316–317), és nem
azt, hogy újratanuljuk a vágyainkat, hogy azok teljesen összhangban legyenek
valaki más feminista nézeteivel.

H atalom

Az egyformaság és a pluralitás problematikájával függnek össze a hatalom kérdései. A harmadik hullám feministái hajlamosak magukat a változás olyan
erőinek tekinteni, amely módszereiben eltér a második hullám feministáitól.
Miközben mindkét hullám feministái elismerik, hogy az elnyomás rendszereinek fenntartásához és megváltoztatásához szükséges hatalom mind mikromind makroszinten megtalálható, és miközben azok a feministák, akik valamennyire mindkét hullámmal kapcsolatban állnak, mind a kulturális, mind a
politikai és a gazdasági tartományokat a társadalmi változások fontos színterének tekintik, a harmadik hullám szövegei mégis a mikroszintet és a kulturális
szférát részesítik előnyben mindenekfelett. A posztstrukturalizmus és a queer
12. Lásd még: Payette 2002: 141.
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elmélet hatására a harmadik hullámos feministák a kulturális tartományban
látják a politikai változás kulcsát; a harmadik hullámos feministák számára a
feminista elmélet és az aktivisták ténykedéseinek gyakori velejárói a kategóriákat destabilizáló egyének, a parodizálás, valamint az identitások és jelek újraértelmezése (pl. Baumgardner és Richards 2000: 52; Herrup 1995; Payette
2002), a hagyományosabbnak számító kollektív feminista cselekvések mellett
(pl. Baumgardner és Richards 2000; Labaton és Martin 2004).
A harmadik hullámos feministák hite az újraértelmezés és a paródia hatalmában, kiegészítve mindezt a mikroszintű kulturális változások középpontba
helyezésével, segít megérteni számunkra, mi áll a feminista generációk közti legvitatottabb problematikák hátterében: a női szexualitással való (vissza)
élés. Ennek megfelelően sok harmadik hullámos feminista akarja megváltoztatni azt a meggyőződését, miszerint a mester szerszámai soha nem bontják le a
mester házát, az ellenkezőjére, feltéve ha szubverzív módokon használják őket.
A feminizmus harmadik hullámában a kalapáccsal, ami régen a szögek helyrekalapálására szolgált, most ablakokat zúznak be, és úgy tűnik, fűrésszel most
falakat vágnak át, a csavarhúzó pedig az óramutató járásával ellenkező irányba fordult, kiszabadítva mindazt, amit korábban szilárdan egy helyben rögzített. Vagy legalábbis ebben reménykednek. Ahogy Baumgardner és Richards
is leírja (2000): „A lényeg, hogy a kulturális és társadalmi fegyverek, amelyeket
úgy határoztak meg a második hullámban, mint az elnyomás eszközeit – a nők
mint szexuális tárgyak, fasiszta divat, pornográf anyagok – többé már nem kizárólagosan a nők ellen fordítható eszközök, sőt néha éppen a nők kezében vannak,
vagy a nők hasznára.” (141) Míg a harmadik hullámos feministák továbbra is jelentős különbségeket látnak a hatalom és a privilégiumok nemi eloszlásában,
addig a harmadik hullámos szövegek nyíltan tárgyalják azokat az előnyöket,
melyekre szert tehetnek a nők, ha gyakorolják szexuális hatalmukat.13
A harmadik hullámos feminizmus kétféleképpen igazolja a nők szexuális
erejének manipulációját. Először is a harmadik hullámos feministák fenntartják, hogy manapság a nők, habár sok hátrányuk van még mindig a férfiakhoz képest, sokkal jobb helyzetben vannak a hatalomgyakorlás szempontjából,
mint pár évtizeddel korábban. Ahogy Morgan (1999) írja, „a legtöbben közülünk el sem tudjuk elképzelni az életünket születésszabályozás, az abortusz legalizálása, szavazati jogok gyakorlása nélkül, és számos, a férfiakéhoz hasonló lehetőség híján az oktatásban vagy a munkaerőpiacon” (59).14 Amíg az idő13. Megjegyzendő, hogy ez az „erotikus hatalom” kifejezés minőségileg különbözik a
Lorde által használt (1984) azonos kifejezéstől.
14. Hasonló véleményt fogalmaz meg Findlen (1995); valamint Baumgardner és Richards (2000).
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sebb generációk általában egyetértenek ebben a pontban, addig a harmadik
hullámos feministák gyakran továbbmennek, és azt állítják, hogy a nők jelenlegi megnövekedett hatalmi pozíciója következtében, legalábbis néhány esetben, hatékonyan fel tudják használni a „patriarchia eszközeit” a saját előnyeikre (pl. Baumgardner és Richards 2001: 141; Cortese 1997; Cox et al. 1997; Morgan 1999),15 és ezt tekintik a harmadik hullámos feministák annak a pontnak,
ahol a leginkább elszakadnak a korábbi feminizmustól. Ahogy Morgan (1999)
leírta: „A múltban a feministák érthető módon nem voltak hajlandók elnézni,
hogy az erotika hatalmát mint eszközt használják fel a szexizmus csatájában.
Sokan túlságosan is élénken emlékeztek vissza arra az időre, amikor a nőknek
csak szexuális hatalmuk volt – és ez alig volt elég az erőszak és a kizsákmányolás megelőzéséhez. Bár a nők ma is tapasztalnak szexista megnyilvánulásokat,
de teljesen másféleképpen. Sokan vagyunk olyan pozícióban, hogy egyesítsük
a szexuális hatalmat olyan forrásokkal, melyek anyáink számára még elképzelhetetlenek voltak – mint pénz, tanulás, tehetség, vezetői ambíció, magabiztosság és a szabadság, hogy mindezt csak magunkért cselekedjük.”
Félretéve azt a célzást, hogy a második hullámos feministák híján voltak tehetségnek, önmegvalósításnak, magabiztosságnak, Morgan itt a legtöbb harmadik hullámos feministához hasonlóan azt mondja, az igaz ugyan, hogy a
kortárs nők sokkal jobban ki tudják használni szexuális hatalmukat („pretty
power” [„csini hatalom”] vagy „pussy power” [„cicahatalom”]) ahhoz, hogy
előbbre jussanak a társadalmi ranglétrán, azonban ez legnagyobb részben a korábbi feminista generációk sikereinek köszönhető.
További érv a nők szexuális hatalmának gyakorlása mellett (szintén Joan Morgan ad ennek hangot): mivel nem rendelkeztek hatalommal, lehetőséget kell adni számukra, hogy éljenek a rendelkezésükre álló hatalmukkal, anélkül, hogy ezzel kivívnák más nők gúnyolódását. (Különösen a feminista nőkét,
akik állítólag elismerték, hogy híján vannak a hatalomnak és anyagi forrásoknak.) Ahogy Veronica Webb (1995) elmondja, „Ha nő vagy, és tudsz bármi módot, hogy pénzt és hatalmat szerezz, akkor azt meg kell tenned, mindaddig a pontig, amíg etikus, mert csak ez az, ami nekünk nincs… Ahogy mondani szokták,
’azok a nők, akik elcserélik a kinézetüket, elvesztik a hatalmukat’, de a külső sok
nőt hatalomhoz juttatott.” (215) Femme Inism: Lessons of My Mother és az I learned from the Best című esszéiben Paula Austin (egy önjelölt fekete femme) le15. Fontos megemlíteni, hogy számos harmadik hullámos feminista megjegyezte, vannak olyan helyzetek, amelyekben a nők elhiszik magukról, hogy irányításuk alatt tartják
a „patriarchális eszközöket”, de valójában nem. Vagyis, nők és lányok azon hite, miszerint
ellenőrzésük alatt tarják ezeket az eszközöket nem a legfontosabb feltételt jelenti annak
eldöntéséhez, vajon kizsákmányolt helyzetben vannak-e (Baumgardner és Richards 2000;
Byrd 2004; Frank 2002).
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írja, hogy az anyja „utcalányként” és leszbikusként minimális anyagi forrással képes volt arra, hogy szexualitását következetesen kihasználva azt családja számára hasznossá tegye, elküldje a nővérét, Lucille-t iskolába, és a sajátjával
együtt etesse Lucille gyerekeit is (2002b: 158). Ezután leírja azt is, hogy használta ki az édesanyja és annak fehér homoszexuális szeretője saját szexualitásukat
módszeresen, amikor nehéz anyagi helyzetbe ragadtak Észak-Kalifornia vidékén. Veszélyes volt leszbikus, különböző rasszú párnak lenni egy intoleráns hírében álló vidéken, Austin mégis tudatosan „színészkedte” nőiességét az autósbolti „bagázs” meghallgatásán, és amikor így tett, úgy találta, hogy jó érzékkel
képes szabályozni a nőiességére adott reakciókat. Ahogy Morgan (1999) leírja,
„a korlátozott erőforrások világában a szexualitást felhasználni (vagy arra utalni) a védelem, a vagyon és a hatalom elérésére a felemelkedés versenyében életképes módszer a lehetőségek növelése érdekében” (215.)
A szexuális hatalom tehát, a harmadik hullámos feministák szemében egyszerre tűnik valami olyan dolognak, amit a nők mindenképpen használhatnak, ha minden egyéb erőforrás híján vannak, vagy akkor, amikor a hatalmi
helyzetük lehetővé teszi számukra a patriarchális társadalom eszközeinek ellenőrzését. Miközben Morgan és más harmadik hullámos feministák (pl. Baumgardner és Richards 2000; Cox, Johnson, Newitz és Sandell 1997) felhívják a figyelmet a női szexuális hatalomra való egyedüli támaszkodás korlátaira
(pl.: „egyedül a szexuális erő önmagában nem olyan erős”, azaz „könnyen helyettesíthető és kimeríthetetlen az utánpótlás”, vagy hogy nem minden nőnek
van egyenlő hozzáférése a szexuális hatalomhoz, vagy hogy a szexuális hatalom
gyakorlása nem tesz sokat azért, hogy a figyelmet felhívja a társadalom struktúráiban fellelhető nemi egyenlőtlenségre, sőt néhány esetben inkább megerősíti a nemi sztereotípiákat), az egyes szituációkban eszközként szolgál, amin keresztül az egyes nők ki tudják fejezni szexuális vágyaikat, előbbre kerülhetnek
a társadalmi-gazdasági ranglétrán, és hatalommal ruházza fel őket.

Ú jra előadott feminizmus

Miközben igaz, hogy sok harmadik hullámos szöveg a második hullámos feministákhoz képest másképpen közelít a szexuális hatalom problematikájához, az az igyekezet, hogy a harmadik hullám elméleti egyedülállóságánál fogva legyen megkülönböztethető minden más feminizmustól, legalább három
okból is problémás. Először is, amikor a harmadik hullámos feminizmus azt
hívja feminizmusnak, amelyik a „zűrösséget” és a sokféleséget hangsúlyozza,
valójában egy sajátos perspektívát részesít előnyben minden egyéb feminista
nézőpont felett. Másodszor, ennél sokkal lényegesebb, hogy nem a harmadik
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hullámos feministák voltak az elsők, akik tiltakoztak a feminizmus egysíkú
megfogalmazása ellen, és nem az elsők voltak abban sem, hogy a sokféleséget,
mint olyant elméletük középpontjába helyezzék (lásd pl. Collins 1990; Lorde
1984; Moraga és Anzaldúa 1981). A soknemzetiségű feminizmus történelme
megmutatja, hogy a sokféleség igénye már az 1970-es évek végén és az 1980as évek elején is kifejezésre került, de csak a ’70-es évek végére tehető az, amikor is a fehér nők „foggal-körömmel” hívták fel a figyelmet a feminizmus fiktív, egyszínű Nő fogalmának negatív következményeire (Haraway 1991: 157).
[…] A retorika, amely a harmadik hullámos feminizmus egyedülállóságára való törekvésen és a sokféleség központosításán alapul, tulajdonképpen hozzájárul a többnemzetiségű feminista elméletek és elméletalkotás eltörléséhez a feminizmus történetében.
Harmadszor, a harmadik hullám egyediségére vonatkozó állítások olyan�nyira problémásak, hogy elmulasztják megemlíteni azt a folyamatot, amelyből
a harmadik hullám feminizmusa kifejlődött. Amikor a harmadik hullámos feminizmussal vagy fiatal feministákkal kapcsolatban fogalmazunk meg állításokat, nem szabad elfelejteni, hogy a harmadik hullámos antológiák, mint általában minden antológia, stratégiailag felépítettek.
[…]
A következő két példa különösen jól illusztrálja a harmadik hullám keletkezésének folyamatát. Rebecca Walker a To Be Real bevezetőjében azokon az es�széken keresztül mutatja be a folyamatot, melyeket a mára már sokat idézett
kötetében szerkesztett […]. A következőket írja: „Amikor először találkoztam a
cikkek íróival, elmondtam nekik, hogy egy olyan antológiát szerkesztek, melynek témája a ’90-es évek feminizmusa és a nők hatalommal való felruházása,
és megkérdeztem, gondoltak e valamilyen alkalmasnak tűnő tárgyra, témára
vagy gyakorlatra. Általában azonban olyan általános témákat ajánlottak, hogy
milyen nőnek lenni egy szexista társadalomban. Akkor elmagyaráztam részletesebben, hogy olyan tanulmányokat keresek, amelyek feltárják az ellentmondásokat és kétértelműségeket, amelyek feltárják a nők hatalommal való felruházását
abból a szempontból, hogy az ő életükben mi volt az, ami hatalomérzést biztosított számukra – megbénította, és függetlenül attól, hogy mi az, aminek hatalommal kellene eltöltenie – hogy a halk hangok és a hangosan soha ki nem mondott
hangok beszélni kezdjenek.” (xxxvi, a szerző kiemelése)
Elisabeth Berila szerkesztő, a 2004-es We Want It Now! Third Wave Manifestos! című tanulmánykötet leendő íróinak a következő iránymutatásokat tartalmazó e-mailt küldte a kért szövegekre vonatkozóan: „Minden egyes kiáltványnak – vagy beszédnek – tisztán meg kellene határoznia egy speciális politikai
problémát, és azt is, milyen változásokat kívánnak elérni. A We Want It Now!
a szélesebb közönséget és a tantermeket is megcélozza, ezért tartózkodjanak
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a nehéz akadémista megfogalmazásoktól és a sajátos nyelvezettől. Diákoktól,
aktivistáktól, gondolkodóktól, művészektől és tudósoktól is várunk tanulmányokat. A kiáltványok lehetnek pragmatikusak, provokatívak, vérlázítóak, komolyak, viccesek, frissek vagy személyesek. Nem kell félni az ellentétektől. Az
ellentmondásos kijelentésektől sem riadva vissza, a harmadik hullámos kiáltványok rendelkezhetnek több ilyen tulajdonsággal egyszerre.” A felhívás után
további lehetséges témákat és még inkább lehetséges címeket javasolt, többek
között: “How Come Feminists Give Sex Work a Dirty Name?” és “FUCK! Manifesto: Radical Feminists for a Future Under the Control of Kindness.”
A potenciális szerzők számára nyújtott útmutatás természetesen szükséges lépés volt az antológia publikálásához, és semmi esetre sem akartam ezzel azt sugallni, hogy a konkrét kérésekkel tévedtek a fent említett szerkesztők.
Azt állítom csupán, hogy bizonyos szerkesztők stratégiái (többek között) olyanok, amelyek törekednek bemutatni a koherens harmadik hullámos feminizmust, és azt is, hogy ez a hullám szemben áll mindazzal, ami előtte volt. A fenti
két példában a szerkesztők kifejezetten a harmadik hullámos feminizmus előre meghatározott értelmezéseivel közelítenek a témájukhoz. Mindketten ellentmondásokat keresnek (ellentéteket, cáfolatot a második hullámmal): Berila kifejezetten nem-tudományos, személyes írásokat keres, míg Walker azt reméli
a tanulmányoktól, hogy megoldást kínálnak arra, minek is kellene lenni annak, „ami felruház hatalommal”. Tény azonban, hogy Walker eredetileg olyan
tanulmányokat kapott, amelyek általános, vagyis a „milyen nőnek lenni a szexista társadalomban” problematikára reflektáltak, az a tény pedig, hogy Berlia
(gyanítom, hogy más szerkesztőkkel együtt) szükségesnek tartotta kihangsúlyozni, hogy a tanulmányok bizonyos formátumúak legyenek (deklamáló, kiáltványszerű, semmi szakmai nyelv), azt sugallja számomra, hogy a harmadik
hullámos feminizmus/fiatalabb nők feminizmusa sokkal sokrétűbb és sokkal
inkább hasonlít a második hullámos feminizmushoz, mint ahogy ezt ezek az
antológiák sejteni engedik.16 Ezzel nem az antológiák fontosságát akarom lebe16. Bár minden antológiát stratégiai alapon szerkesztenek, számos olyan eljárás létezik, melyet a szerkesztők antológiák előkészítése során használnak. Ha összevetjük ezeket
a szerkesztői stratégiákat azzal, melyet Obioma Nnaemeka a Sisterhood, Feminisms and
Power: From Africa to the Diaspora című munkában alkalmazott, a különbségek azonnal világossá válnak. Míg Walker és Berila egy koherens korpusz megalkotására törekszik
a harmadik hullámos feminista írásokból, Nnaemeka bevezetésében Afrika és az afrikai
diszpóra feminista nézőpontjainak sokféleségét hangsúlyozza. Kiemeli azokat a pontokat,
ahol a hozzászólók egyetértenek, és ahol nem értenek egyet, és határozottan ellenáll azon
kísértésnek, hogy az afrikai feminizmust a nyugati/fehér feminizmus ellentéteként határozza meg. Olyan antológia az övé, amely úgy tűnik, hogy a padlóról emelkedik fel oda,
ahova Walkeré és Beriláé mintha sokkal inkább a tetőről nyúlna le.
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csülni, hanem inkább arra akarom biztatni a feminista tudósokat és aktivistákat, hogy úgy tekintsenek ezekre az antológiákra, mint amilyenek valójában:
tele vannak éleslátással, provokatívak és bátorítóan hatnak (mind a szerzők,
mind pedig az olvasók számára), minden kétséget kizáróan elősegítik a feminista vitákat és a feminista aktivizmust. Jóllehet, semmilyen módon nem képviselik általános érvénnyel a fiatal nők feminizmusát.
Mindazonáltal, a harmadik hullámos feministák szexuális hatalommal való (vissza)élése, az egyformaság kritikájával és a pluralitáshoz való ragaszkodásukkal kiegészítve valóban számos kortárs amerikai feminista polémia táptalaja volt, de a vita önmagában nem jelöl egy új feminista „hullámot”. Valóban,
az amerikai feminizmus minden pillanata polémiákkal és a sokféleséggel fémjelezhető. Az amerikai szüfrazsett mozgalmak vagy a feminizmus első hulláma azon különbségek alapján jelölhetők, hogy véleményük szerint hogyan kellene a nőknek jogot szerezniük, mely nők kaphassanak szavazati jogot, hogyan
kellene eljárniuk a nőknek a szavazati jogért folyó küzdelem során; a „második hullám” szintén sokféle polémiával jellemezhető, beleértve a „szexuális háborút”, a kultúraközi és kultúrán belüli elméleti vitákat a radikális, liberális és
marxista feministák között (lásd pl. Hirsch és Keller 1990; Tong 1998). A szexuális hatalommal való (vissza)élés és a nők szexualitása mentén zajló viták lehetnek bár különösen megosztóak, a legjobb esetben félrevezető, legrosszabb
esetben demagóg, ha száműzik a vita komplexitását egy előre meghatározott
„hullám” időrendjébe. Mit kockáztatunk azzal, ha a régi feministákat, beleértve
Patricia Hill Collinst, Iris Marion Youngot, Mary Dalyt, Gayle Rubint, Catherine McKinnont, Gloria Anzaldúát, és Adrienne Rich-et mind a második hullám kategóriája alá vesszük?
A hullám retorika és a rendelkezésre álló kvantitatív és kvalitatív adatok birtokában, melyek a feministák közti különbségeket mutatják, azt a következtetést
vontam le, hogy a harmadik hullámos feminizmust mint egy folyamatos fejlődésben lévő identitást sokkal jobban megérthetjük, mint feminista nézőpontként,
kohorszok és korcsoportok különbségeként. A harmadik hullám címkét ugyanis
sokszor a korcsoportot, a kohorszokat és az elméleti alapvetéseket segítségül hívva használják, bár úgy tűnik, hogy egyik használata sem jelzi a feminista csoportok sajátos különbségeit, és a kritika nélkül használt hullám analógia inkább ös�szezavarja, mintsem tisztázná a történelmi és kortárs feminizmus különbségeit.
Míg a hullám analógiát használhatták volna először arra, hogy kihangsúlyozzák
az 1960-70-es évek amerikai feminizmusa és a választójogért küzdő nők mozgalmai között meglévő kapcsolatokat, ahogy ezt Marsha Lear (1968) javasolta, bízva
abban, hogy e kerettel megérthető az amerikai feminizmus, illetve elősegíthető
a folyamatosan marginalizálódott, alig publikált, munkásosztálybeli és a színes
bőrű nők harca az elmúlt évszázadban (Morgan 2003; Springer 2002).
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A feminizmus múltját, jelenét, jövőjét hullámok sorozataként értelmezve
ugyan kapcsolatot fedezhetünk fel a múlt századi, nagy nyilvánosságnak örvendő feminista mozgalmak között, azonban ha több százezer nőt a második hullám, majd megint másokat a harmadik hullám kategóriája mögé sorolunk, természetesen homogenizációt idézünk elő, és eltöröljük a hasonlóságokat a csoportok között. Az ilyen címkék csakis akkor elfogadhatóak, ha tisztán kivehető
különbségek vannak e csoportok között, azonban a bizonyítékokat áttekintve,
úgy tűnik, éppen az ellenkezője igaz. Ahelyett, hogy az amerikai feminizmust
három (félig) különböző hullámként írnánk le, sokkal hatékonyabb lenne, ha a
feminista történelem időbeli folytonosságát hangsúlyoznánk, kiemelve a gondolat, a mozgalom és a szereplők sokszínűségét minden történelmi időszakban. Az
amerikai feminizmus képviselői a jövőben talán felismerik a folytonosságot és a
sokszínűséget, miközben a harmadik hullám megjelölésre hivatkoznak, ehhez
azonban a harmadik hullámos retorika használatának drasztikus változására
van szükség. A harmadik hullámos identitás posztstrukturalista használata főként annak a felismerését követeli meg, hogy ez az identitáskategória, valamint
azok, melyek vele szemben létrejönnek, „soha nem pusztán leíró jellegűek, hanem mindig normatívak, és mint ilyenek, kirekesztőek” (Butler 1994: 50).
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Beke Ottó

A  digitális írás perspektívája
és a net- generác ió

Nyíri Kristóf Hagyomány és társadalmi kommunikáció című szövegében rámutat arra, hogy az elsődleges szóbeliség időszakában, azaz az alfabetikus írás
megjelenése előtt a hagyománynak egy szűkebb értelemben vett, eredeti, vagyis kizárólag a szóbeli közvetítésre alapuló formája töltötte be a tudásmegőrzés
fő szerepét. A tudás tárolását és kommunikációját, vagyis áthagyományozódását a gyakorlati tudásnak az utánzás általi elsajátítása vagy a szóbeli költészet
tették lehetővé. Robert Wood 1767-ben publikált, Essay on the Original Genius
of Honer című művéből vett idézettel mutat rá Nyíri arra, hogy „A szótárak-lexikonok s a rögzítést-felidézést segítő egyéb technikai segédeszközök mai világában aligha tudjuk megítélni, hogy mi volt az emlékezet haszna és ereje olyan
időkben, midőn az ember csak annyit tuhatott, amennyit megjegyzett.” (Nyíri, internet [1])

A z írás konzerváló erejének t ö rténeti aspektusa

Aleida Assmann Szövegek, nyomok, hulladékok: a kulturális emlékezet változó
médiumai című tanulmányában többek között az írásba, az írás energia-megőrző szerepébe vetett hit történelmi változékonyságára, inflálódására hívja fel
a figyelmet. Kiemeli, hogy az az elképzelés, mely szerint „az íráson nem fog
az idő romboló hatalma, és így a halhatatlanság egyedülálló médiumaként
szolgál” (Assmann 2009: 147–148), a reneszánsznál korábbra datálható, hiszen már „A régi egyiptomiak, akik több mint ezer éves kultúrára tekinthettek vissza, látták, hogy míg a kolosszális építmények és emlékművek romokban hevernek, addig a szövegek változatlanok maradtak, továbbhagyományozódtak, és mit sem veszítettek dicsőségükből.” (Assmann 2009: 147) Ilyképpen
eme koncepció szerint egyedül a szövegek alapjául szolgáló írás, a szűkebb értelemben vett inskripció volt képes transzcendálni, a végtelen idő horizontjában kifejezésre juttatni a többnyire csupán materialitásukban adott tárgyi em249

lékekben és kultúrában is tevékeny konzerváló-hagyományozó erőt. Az ókori
egyiptomiaknak Assmann szerint „Rá kellett jönniük, hogy a fekete tintával a
sérülékeny papiruszra vetett aprócska nyomok tartósabb emlékművé válnak,
mint a fényűzően kialakított, költséges síremlékek” (Assmann 2009: 147). Az
írás által rögzített szövegek a hordozó közeg sérülékenysége ellenére is – a
(szemantikai) stabilitás látszatát keltették számukra. Ennek oka részben abban keresendő, hogy az „aprócska nyomok” által jelölt – Derrida kifejezéseivel élve – „fonikus szubsztancia” „nem-külsődleges, nem-világi, következésképpen nem-empirikus vagy nem-kontingens” (Derrida 1991: 27) jellegű volt.
A kommunikátumnak a lejegyzés általi megmásíthatatlan állandósága vált
tehát ennek az íráskoncepciónak megfelelően megvalósíthatóvá. Miként Nyíri fogalmaz: „csak az írás létrejöttével, s különösen a görög alfabetikus írás
megjelenésével lesz első ízben lehetséges a kimondott gondolat pontos, tárgyiasított reprezentációja. Így áll elő a kognitív szubjektum ama távolsága saját mentális tartalmaitól, ama szellemi tér, melyben fogalmiság és reflexió először kibontakozhatnak.” (Nyíri, internet [1]) Assmann a kulturális emlékezet
írásos (és nem utolsósorban transzparens) médiumának a továbbhagyományozódás folyamatában abszolút értékként való meghatározása kapcsán a reneszánsz irodalomból szövegszerűen Shakespeare 63. és 65. szonettjének záró
sorait idézi, ahol is a „sötét betűk” a szépséggel, az „örökzöld élettel”, a ragyogással és a misztériummal kerülnek kapcsolatba, a szintén citált 55. szonett
pedig a halál és a feledés ellenében ható írást az „örökkévalóságot szavatoló
instancia” (Assmann 2009: 151) szerepében tünteti fel. A reneszánsz irodalom
íráskoncepciójának rekonstrukcióját követően Assmann a reneszánsz filozófiából Francis Baconnek az írásra vonatkozó, azt hasonlóképpen az emlékezet
médiumaként kezelő koncepcióját ismerteti. Kiemeli, hogy „A reneszánsz korának irodalmárai nem beszélnek arról, hogy a betű öl. Épp ellenkezőleg: hamisítatlan életerejét dicsérik […] E mágia lényege, hogy abból, ami halott, új
életet teremt, és az évszázados felejtést legyőzve biztosítja a tapasztalat folytonosságát.” (Assmann 2009: 149)
Az írás energia-megőrző, konzerváló szerepe az iparosodás, a szövegek tömeges termelésének, azok könyvformában történő publikálásának, az olvasótábor terebélyesedésének, vagyis az irodalmi piac kialakulásának időszakában
hanyatlásnak indult. A szövegek immár nem küzdhették le mintegy inherens
attribútumaikra támaszkodva, automatikusan a felejtésnek, az idő eróziójának
az erejét, szerepük, megítélésük ugyanis az utókor bizonytalan és gyakran változó ítéleteinek függvényében alakult.
Assmann Jonathan Swift Hordómese című művének előszavát elemezve mutat rá arra az egyre inkább tudatosuló 18. századi felismerésre, miszerint „a szövegnyomok saját erejükből nem képesek szembeszállni a pusztulással és a felej250

téssel, fennmaradásuk [ugyanis] társadalmi egyezségeken alapul.” (Assmann
2009: 153)
Az ismeretek széles körű közvetíthetőségét lehetővé tevő s ezt a permanens
kommunikációs folyamatot a triviális gyakorlatban és az elméleti-tudományos
diskurzusban egyaránt megvalósító, a nyomtatást, a terjesztési rendszert és az
olvasási szokásokat is magába foglaló/kialakító könyvkultúra kibontakozását
és főleg virulenciáját megelőzően az írás az emlékezetnek, ha nem is egyedüli,
de meghatározó médiumaként szolgált. Az írás, az inskripció, az írott szövegek
tették lehetővé a térbeli elválasztottság részbeni leküzdését a kommunikációs
processzusban, s ami az adott kontextusban meghatározó: az emlékezet tárgyainak és magának az emlékezetnek mint a múlt stabil, az individuális és kollektív felejtéssel és halállal is dacoló keretének a kialakítását.
Az írástudás és a könyvnyomtatás egymással szinergikus kapcsolatban lévő elterjedése, az iskolarendszer e folyamatokkal összefüggő terebélyesedése,
differenciációja, az iskolakötelezettség bevezetése, nem függetlenül „a tudományok fokozódó fragmentálódásának, elkülönülésének, specializációjának”
(Nyíri, internet [2]) tendenciájától etc. egyre inkább nyilvánvalóvá tette azt a
felismerést, miszerint a (történelmi és elméleti) tudásnak az írás(beliség) általi felhalmozása nem csupán az emlékezést, az ismeretszerzést és -akkumulációt szolgálja. „Ha ugyanis – fogalmaz Assmann Thomas Carlyle 1833-as, a történetírásról szóló tanulmányára hivatkozva – a kultúrtörténet valamennyi adatát
gondosan elraktároznánk, ez az emlékezet végét jelentené. Ugyanis az emlékezetben állandó helyhiány uralkodik, mindazt, ami megőrzésre vár, kérlelhetetlen redukciónak kell alávetni. A pusztulás és a felejtés sűríti össze a történelem
adatait.” (Assmann 2009: 155)
A felejtés nem teljes mértékben az emlékezés mint akkumuláció ellenében fejti ki hatását, hanem bizonyos értelemben éppen annak a lehetőségfeltétele. Az ismeretek felhalmozásának végeláthatatlan folyamatában szükség van a redukcióra, a negligációra, a szelekcióra, a rombolásra, a sűrítésre, a tagadásra, a felejtésre
annak érdekében, hogy a tudás megőrzése egyáltalán lehetővé váljon, és fenntartható legyen. Ez „az információvesztés kegyelme” (Assmann 2009: 155).

A  felejtés szerepének felértékelődése
és az írás nyomai

Ezen a ponton érdemes rávilágítani a könyvnyomtatás kora előtti írásbeliség,
a kéziratos kultúra és a szóbeli közvetítés útján működő tradíció közötti bonyolult összefüggésrendszerre. Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy az alfabetikus írás megjelenése és széles körű elterjedése önmagában képes volt az is251

meretek kommunikációs folyamatában marginalizálni a szóbeli áthagyományozódás szerepét. Ez az írásforma ugyanis – eszmeiségében és gyakorlatában
egyaránt – mindig is feltételezte annak a személynek a teljes mértékű jelenlétét,
aki a tudás birtokosaként annak reprezentációját és ilyképpen átadását végrehajtotta. Miként Derrida Rabbi Eliezer, Galilei, Descartes, Hume, Bonnet, G.
H. von Shubert és Jaspers különböző könyv-metaforáinak bemutatását követően, immár a tizenhetedik század racionalizmusainak következményei kapcsán
fogalmaz: „kialakult az abszolút jelenlét önprezenciaként, önmagának való jelenlétként, szubjektivitásként való meghatározása” (Derrida 1991: 38). Abban
az elképzelésben, amely az írást a tudásnak egy, a nyelv és a szignifikáció működésmódjától függetlenül is létező szubjektum általi rögzítéseként, lejegyzéseként határozza meg Derrida szerint: „A természetes írás közvetlenül egyesül
a hanggal és a lélegzettel. Természete nem grammatologikus, hanem pneumatologikus.” (Derrida 1991: 39)
Rousseau Emil, avagy a nevelésről (1762) című művének A szavojai káplán
hitvallása című fejezetéből vett idézettel mutat rá Derrida erre a jelenségre.
A könyvnyomtatás, az orális kultúra és a tradíció ismeretközvetítő szerepének
marginalizációja kapcsán különösképpen fontos a Grammatológiának a tizenhetedik, majd pedig Rousseau kapcsán a tizennyolcadik századra tett utalása.
A kéziratos kultúra időszaka ugyanis továbbra is orális jellegűnek bizonyult.
A tizenötödik század közepéig még nem volt lehetséges a szövegek könyvnyomtatás általi, mechanikus úton történő sokszorosítása, majd pedig a könyvek közel három évszazadon keresztül, vagyis az Assmann által is elemzett ipari forradalomig kuriózumnak számítottak. Kimondottan szűk társadalmi csoportok kiváltságának számított a könyvekből való ismeretszerzés. Miként Nyíri
Kristóf fogalmaz: „a kéziratos kultúra, fontos vonatkozásokban, még mindig
szóbeli. A szövegek nehézkesen állíthatók elő, s csak drága pénzen szerezhetők
meg; a korai kéziratok nem adnak módot a hangtalan olvasásra: a tanulási folyamatban még mindig a tanító szava uralkodik.” (Nyíri, internet [1]) Az írás,
pontosabban fogalmazva: a technikai sokszorosíthatóság kora előtti (kéz)írás
proxemikai vonatkozásai szintén hasonló elképzeléseket látszottak igazolni.
A hagyomány a tudás orális kommunikációjának és ily módon történő
fenntartásának, valamint gazdagításának abban a mediális viszonyrendszerében alakult ki és egzisztált, amely az írásbeliség és még hangsúlyosabb módon a könyvnyomtatás megjelenése előtt lehetségesnek bizonyult. Az írásbeliség megjelenése csökkentette ugyan a tradíció orális jellegének hegemóniáját,
a kéziratos kultúra periódusa azt azonban képtelen volt megszüntetni, hovatovább: „a szájhagyomány konnotáció uralkodó maradt egészen a tizennyolcadik
századig, s csak azt követően szorult háttérbe” (Nyíri, internet [1]).
Nyíri a másodlagos szóbeliséget életre hívó és egyúttal az írásbeliség vissza252

szorulását eredményező (kommunikáció)technológiai fejlődés olyan innovációit említi, mint például a telefon, a rádió, a televízió, a hang- és videoszalagok, a
távíró, a CD-ROMOK, a networking és az elektronikus levelezés. Idézi Ong nézetét, miszerint „az új szóbeliség föltűnő hasonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történő
összpontosításában, még az állandó fordulatok használatában is… de lényegét
tekintve ez akartabb és tudatosabb szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és
nyomtatás használatára alapozódik.” (Nyíri, internet [1]) Nyíri azonban – miközben a hálózati kommunikációs rendszerben működő szövegszerkesztő példáját elemzi – Richard Dimler és Michael Heim vonatkozó gondolatait idézve kifejti, hogy „Midőn a kollektív tudat egyre inkább olyan közegben testesül
meg, mely egyaránt elérhető és aktív, és midőn az átvett frázisok hatalma növekszik, bizonnyal nem túlzás egyfajta másodlagos hagyományosság fenyegetéséről beszélnünk.” (Nyíri, internet [1])
Az írásnak az emlékezet és a tudás egymással összefüggő, folyamatos és egyben végeláthatatlan gazdagodását eredményező konzerváló/ismeret-akkumuláló erejébe vetett hit inflálódása és a felejtésnek (nem mint az emlékezés oppozíciójának, hanem mint lehetőségfeltételének, talapzatának) a preferálása
következtében immár nem a szövegek, hanem a nyomok váltak a kulturális
emlékezet hordozóivá. „Míg a betűk és a szövegek esetében a múltbéli közlések
teljes reaktiválhatósága a kiindulópont, addig a nyomok mindig csak az elmúlt
értelem töredékének a helyreállítását teszik lehetővé. A nyomok kettős jelek, abban az értelemben, hogy az emlékezést feloldhatatlan módon a felejtéssel kapcsolják össze.” (Assmann 2009: 155)
Assmann tanulmánya Nyom és hulladék című záró részében kifejti, hogy az
adatok tárolásának és továbbításának tekintetében minden eddigi – emberi és
technikai – teljesítményt felülmúló, nagyobbára az egyre szövevényesebbé váló kommunikációs hálózatokat is igénybe vevő elektronikus médiumok alapjául immár másfajta írás, „mégpedig a digitális írás szolgál, amelynek a maga
cseppfolyós alakjában már semmi köze nincs a feljegyzés régi gesztusához. Az
írásnak ez a formája [ugyanis] már nem tesz különbséget az emlékezés és a felejtés között.” (Assmann 2009: 156–157) Assmann a továbbiakban A 49-es tétel kiáltása című Thomas Pynchon-regényt értelmezi. A műben – Assmann interpretációját követve – az amnézia szervezett módon hatja át a tömegmédiumok által meghatározott világot, amely médiumok „a kollektív imagináriust
állítják elő.” (Assmann 2009: 157) Ebben a felejtés-alapú világban ébred rá a
mű főhőse, Oedipa Maas, hogy küldetése éppen az emlékezés. Miként Winston
Smith esetében Orwell 1984 című regényében, Oedipa Mass számára is a szemét, a hulladék „mint a nem hivatalos emlékezet legmegbízhatóbb hordozója”
(Assmann 2009: 158) válik döntő jelentőségűvé.
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M aurizio F erraris szóbeliség - kritikája

Maurizio Ferraris a mobiltelefon ontológiáját kidolgozó, Hol vagy? című művében a grafémákat két dimenzióban rögzítő, lineáris írásbeliséget felváltó/infláló s a hang forradalmával járó másodlagos szóbeliség kommunikációtechnológia-történeti korszakának a létét kérdőjelezi meg. Érvelése szerint a modern
telekommunikáció robbanásszerűen terjedő, egyre szélesebb tömegek számára hozzáférhető és általuk immár rutinszerűen alkalmazott eszközei és módozatai nemhogy az írásbeliséggel való szakítást, avagy a literalitást megalapozó
inskripciós technikáktól való eltávolodást, hanem éppen ellenkezőleg: a textualitás további elmélyülését eredményezik. Ferraris írja: „a szóbeliségről szóló összes jövendölés ellenére egyre inkább az írásbeliség felé haladunk. Ahhoz,
hogy ezt észrevegyük, csupán meg kell szabadulnunk a szóbeliséget favorizáló
előítélettől […], vagyis hogy a beszéd háttérbe szorítja az írást – a mai világban,
amely valójában mindinkább a bábeli könyvtárhoz válik hasonlatossá.” (Ferraris 2008: 111) Ferraris szerint nemcsak azok az információhordozó közegek
és kapcsolattartási formák járulnak hozza az írás napjainkban (is) tapasztalható térhódításához, amelyek nyilvánvaló módon és döntő mértékben szövegekkel operálnak, azokat foglalják magukba, tárolják és továbbítják, mint például
az elektronikus levelezés, a chat vagy esetleg maga a világháló is, hanem a hang
forradalmát kirobbantó rádió és (mobil)telefon és a képi fordulatban meghatározó szerepet játszó mozi és televízió is. Ezek szerint a hang forradalma és a képi fordulat meg sem történt, mindez csupán illúzió volt; annak a látszata, hogy
az írás mint inskripció és regiszráció, mint jelhagyás transzcendálható, és helyébe a kommunikáció sokkalta autentikusabb formái lép(het)nek.
A kérdés hordereje felbecsülhetetlen, ugyanis (nagyobbára) a rá adandó válasz(ok)tól függ egyrészt a társadalmi formációk és az azokat létrehozó/átalakító kommunikációs módozatok átalakulásának/restrukturálódásának, a posztmodern törzsiség megjelenésének, a szubjektum újszerű, a telematikus társadalom viszonyai között zajló konstituálódási mintázatainak, másrészt pedig az
irodalom- (és írás)központú kultúra-koncepció eróziójának az értékelése. Meghaladható-e a jelben való jelenlét megtörtsége s annak tragikus magánya, melyet nemcsak az olvasás fokozatos történelmi elnémulása, egyéni gyakorlata
szül(t), hanem magának az írásnak a struktúrája és sajátságos működésmódja –
a verbális és nonverbális elemeket egyaránt magában foglaló elsődleges szóbeliség kommunikációs gyakorlatából a nyelvi és azon belül is a szegmantális komponensek előtérbe helyezése, a szupraszegmantális és főleg az extralingvális jelek rovására, hogy azok az írásbeliség számára végül is feledésbe merüljenek?
Véget ér-e a könyvkultúra – Nyíri Kristófot idézve – négyszáz éves magánya
(Nyíri 2005)? Vajon a kommunikáció virtuális tereit belakó hálózott individu254

um megjelenésével, miközben a hangzó beszéden túl a multimediális tartalmak közvetítése is lehetővé válik, valóban most „nyeri el értelmét” az „egész eddigi kommunikációtechnológiai történelem” (Nyíri 2001)?
Az „abszolút eszköz” (Ferraris 2008: 99, 125) szerepét betöltő mobiltelefont
Ferraris írógépként határozza meg. Hasonlóképpen vélekedik a (tele)kommunikáció és általában a high-tech egyéb eszközeiről, eljárásairól is. Többek között a fax, az üzenetrögzítő, a chat, a személyi számítógépek, az elektronikus levelezés, a világháló, az SMS-szolgáltatás, az aláírással, illetve PIN kóddal működő bank- és hitelkártya esetére terjeszti ki az írás paradigmáját, kijelentve,
hogy „a csúcstechnológia vívmányait árusító üzletek valójában hatalmas írógépraktárak.” (Ferraris 2008: 109) Fontos megjegyezni: Ferraris a könyvet Derridának ajánlja, sine quo non, s kiemeli, „A könyv halálát és az írás robbanásszerű térhódítását jövendölte Derrida 1967-ben a Grammatológiában”. (Ferraris 2008: 120)
A másodlagos szóbeliség kommunikáció-, illetve kommunikációtechnológia-történeti periódusával kapcsolatos többirányú ferrarisi kritikában az írás
jelenségköre a kétdimenziós, tehát síkszerű közeg által reprezentált lineáris
írásbeliség koncepciójában kerül elgondolásra. Ferraris a maroktelefont és a telekommunikáció egyéb eszközeit is az írógép mint paradigmatikus szerkezet
irányából határozza meg. Az írógép pedig az alfabetikus írásbeliség szukces�szív logikáját követi: a hangzó beszédet építőelemeire, (beszéd)hangjaira bontva jegyzi le, a szupraszegmentális nyelvi jelektől és az extralingvális kommunikációs eszközöktől egyaránt függetlenítve azt. Az írógép ennek megfelelően
– grafémákból felépülő vizuális struktúrát hozva létre – dekontextualizálja és
rögzíti (dekontextuálva rögzíti és vice versa) a megnyilatkozást. Az írógép Ferraris számára az ilyképpen felfogott írás gépe: író gép. Amikor pedig a mobiltelefon mellett a számítógépet is úgy határozza meg, mint „mind hordozhatóbb
írógépet” (Ferraris 2008: 123), akkor az írógép legfontosabb funkciójaként az
írás, a lejegyzés, a jel- és nyomhagyás jelenik meg: a verbális megnyilatkozás
vizuális-grafematikus struktúrában történő rögzítése. „Az új írógépek nem valami különös, valami meglepő, valami világtörténelmi újszerűség folytán válhatnak abszolút eszközökké, hanem a technika egyik legősibb vívmányát alkalmazva teszik lehetővé, hogy nyomot hagyjunk, és hogy írásban regisztráljunk.”
(Ferraris 2008: 124)
Ferraris azokat a kommunikációs formákat és módozatokat, amelyeket „a
szóbeliséget favorizáló előítélettől” (Ferraris 2008: 111) vezérelve a másodlagos szóbeliségként aposztrofált korszak jellegzetes tüneteiként, az írásbeliségtől
való eltávolodás megnyilvánulási formáiként szokás kezelni és akként elemezni, a lineáris és alfabetikus írásbeliség működésmódja és hatásmechanizmusa
szempontjából határozza meg, írja le. Ennek megfelelően a különböző formulá255

kat, beszédfordulatokat, rövidítéseket és hangulatjeleket, bár eltérő gyakorisággal, azonban egyaránt alkalmazó e-mail, SMS és chat – Ferraris olvasatában –
nem a beszélt nyelvnek az írottra tett hatásaként manifesztálódó oralizálódást,
a szóbeliség térnyerését példázza. Hovatovább nem is kreolizációról, az élőbeszédnek az írásba történő befurakodásáról van szó.

A  net- generá c ió korelőnye

„ők az első olyan generáció, amely a digitális korban nőtt és nő föl. A komputerek és a hálózatok mindent átalakítanak körülöttük, az üzleti életet, a
szórakozást, a kormányzást és a többi intézményt. Ezeket a gyerekeket »bitekben fürösztötték«. Nincs bennük félsz az új technológiától, […] mert nekik ez nem technológia. Nemzedéki szakadék helyett nemzedéki körelőnyről
beszélhetünk. A gyerekek lekörözik szüleiket az »infopályán«. Először van,
hogy a társadalom szembesül valami alapvető újdonsággal, s a gyerek benne
a tekintély. Nevezzük őket net-generációnak.” (Tapscott 2003: 92)

Margaret Mead a hatvanas évek végén a nemzedékek közötti tudásátadás meghatározó irányainak szempontjából megkülönböztette egymástól a posztfiguratív, a kofiguratív és a prefiguratív kultúrát. A posztfiguratív kultúrában
a gyermekek elsősorban szüleiktől, illetve elődeiktől tanulnak. A kofiguratív
kultúrában a tudásátadás immár kétirányú folyamattá válik, vagyis a tanulásnak és a tudásnak egyaránt a gyermekek és a felnőttek közötti kölcsönös mozzanatai jelennek meg és válnak uralkodóvá. A prefiguratív kultúrában pedig
elsősorban a felnőttek, vagyis az idősebb nemzedékek tagjai tanulnak a gyermekektől. Ez utóbbi esetben – miként Mead fogalmaz – „az ifjúság a még ismeretlen jövő prefiguratív előérzetében új tekintélyre tesz szert.” (Nyíri 2009:
194)
A Seymour Papert által „Kid Power”-nek nevezett jelenségnek a szerző Diversity in Learning: A Vision for the New Millennium címmel tartott előadásában elhangzott interpretációja a Margaret Mead-i prefiguratív kultúra szemléletes leírásaként, pedagógiai ihletésű megközelítési módjaként szolgálhat. „Kids
coming into school and saying, »We want something better than this, and not
only do we want it…«– they are not only demanding, they’ve got a supply also,
they’ve got a supply of the know how–»We’ll show you how to do it. We’ll help
you.«” (Papert 1999) Pléh Csaba az új, értsd: elektronikus és hálózati kommunikációs közeg(ek)nek a tanítási-pedagógiai mintázatokra, eljárásokra gyakorolt bonyulult hatásmechanizmusát elemezve fejti ki, hogy az élethosszig tartó
tanulás mellett a tudásátadás oldalirányú, vagyis horizontális (egyetlen nem256

zedéken belül működő) formái mellett megjelenik „az ellenirányú vertikális tanítás is” (Pléh 2001), amikor már az idősebb nemzedékek tagjai tanulnak a fiatalabbaktól. Az ily módon értelmezett vertikális tanítás immár – szintén Mead
koncepcióját és terminusát idézve – a prefiguratív kultúra sajátja. A döntő mértékben kommunikációtechnológiai alapvetésű és meghatározottságú tanítási
irányoknak a fentiekben jelzett változása – s főleg a horizontális és az ellenirányú vertikális tudásátadás előretörésének – következtében Pléh Csaba meglátása szerint „a tanulás és tanítás újra több feszültséget és örömet is jelent” (Pléh
2001). Papert pedig a pedagógiai tevékenységek intenzívebbé válásán túl (pozitív) minőségi változást tulajdonít a kommunikációs formák átrendeződésének:
„We will allow people to learn by following the things they believe in with passion and interest. They’ll learn more deeply.” (Papert 1999)
Bizonyos, főleg a digitális kommunikációs-informatikai eszközöknek a
használatát lehetővé tevő gyakorlati (jelentőségű) ismereteknek, tudásanyagoknak a prefiguratív kultúrában (Margaret Mead) érvényre jutó és egyre gyakrabban megnyilvánuló vertikális (Pléh Csaba), a fiatalabb nemzedék(ek)től főleg a felnőttek irányába mutató, s ily módon a Kid Power (Seymour Papert)
jelenségét igazán kifejezetté/hangsúlyossá tevő áramlási/átadási folyamatát
Csepeli György fordított szocializációként írja le. A jelenséget Csepeli elsősorban a technológiai evolúció felgyorsulásával, fokozódó sebességével magyarázza, ugyanis annak következtében a fiatalok – mivel fogékonyak a technológiai
innovációkra, valamint őket mérhetetlen felfedezőkedv, idegrendszerüket pedig magas fokú plaszticitás jellemzi – (a szerzőt idézve) „lépéselőnybe kerülnek
a náluk idősebbekhez képest” (Csepeli 2003: 6). „A szocializáció iránya – fogalmaz a szerző – (ha nem is teljesen) megfordul.” (Csepeli 2003: 6) Csepeli azonban a fiatalabb nemzedék(ek)et gyakorta jellemző, mellesleg többnyire reflektálatlanul alkalmazott számítástechnikai ismereteket, jártasságot, vagyis többek
között az internet használatát lehetővé tevő eszközhasználati tudást megkülönbözteti az etikai kérdések dimenziójától. Ez utóbbi szempontjából pedig – Csepeli érvelése szerint – jelenleg és az elkövetkezőkben egyaránt a felnőtteket,
vagyis az idősebb generáció tagjait, a tapasztalt személyeket jellemzi a tudás
monopóliuma. Miként fogalmaz: „az idősek továbbra is jobban fogják tudni,
hogy mi a jó, és mi a rossz, mit érdemes és mit nem érdemes tenni annak érdekében, hogy az egyéni élet aktív és teremtő legyen.” (Csepeli 2003: 6–7) Csepeli egyrészt a számítástechnikai tudás és jártasság szempontjából a fiatalok (s
nemritkán a gyermekek) fölényét mutató, másrészt viszont az etikai kérdések
tekintetében (továbbra is) a tapasztalat relevanciáját kidomborító és ily módon
a felnőttek változatlan tudásbeli monopóliumával (együtt)járó szituáció ebbéli
konfliktusjellegét – az első digitális bennszülött nemzedékek felnőtté válásáig
legalábbis mindenképpen – generációs konfliktusként határozza meg.
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Nyíri Kristóf olyképpen kontextualizálja azt a művelődéstörténeti átalakulási folyamatot, amelynek során a Gutenberg-galaxis átadja helyét a McLuhan-galaxisnak, hogy azt párhuzamba állítja a kofiguratív kultúrából a prefiguratív
kultúrába történő átlépés karakterisztikájával. A mai idősebb és középnemzedék ugyanis inkább a könyvkultúra viszonyai közepette szocializálódott, ennek megfelelően alakította ki és interiorizálta a maga papír alapú, hardcopy dokumentumtípusokon alapuló tanulási-ismeretszerzési stratégiáit s azzal összefüggésben az introvert személyiség sajátságos kommunikációs habitusát, míg
a fiatalabb nemzedékek már a számítógépes-digitális kultúrában érzik magukat otthon. „Nem túlzás sem nemzedéki szakadékról, sem egyfajta művelődéstörténeti szakadékról beszélni” (Nyíri 2009: 193) – fogalmaz Nyíri, majd pedig
nyomban hozzáteszi, hogy „Nyilván egyetértünk abban, hogy ez a szakadék áthidalható” (Nyíri 2009: 193), és a szerző szerint – nem érzelmi okokból kifolyólag, hanem a papír alapú dokumentumok kognitív szempontból megnyilvánuló pótolhatatlansága miatt – azt át is kell hidalni. Miként fogalmaz: „a digitális dokumentumok világa csonka a papír alapú dokumentumok világa nélkül.”
(Nyíri 2009: 193) Fontos továbbá kiemelni, hogy hosszú távon egyetlen kultúra
sem mutathat csupán prefigurációs jellemvonásokat, hiszen a mai fiatalok esetében megszerzett jártasságok a technológiai innováció későbbi fejleményeinek
a befogadását is lehetővé teszik.
Nyíri meglátása szerint a számítógépes kultúrában és kommunikációban
való jártasságnak, orientációs képességnek a fiatalok esetében megfigyelhető
feltűnően könnyed elsajátítása nem csupán a korosztályt érintő mentális jellegzetességekből következik, hanem és sokkal inkább abból a tényből, hogy az ily
módon belakott multimediális környezet az ember természetes környezetével
mutat párhuzamosságokat, meghatározó hasonlóságokat. A már idézett Tapscott-tól származó gondolatra utalva: a számítógépes környezet a maga nélkülözhetetlen technológiai bázisával számukra, mármint a fiatalok számára nem
is technológia, hanem olyan természetesnek tűnő környezet, amelybe beleszülettek, és amelyben felnőttek. Miként Nyíri találóan fogalmaz: „a kisgyerek a
billentyűzet, a képernyő, a multimediális környezet viszonyai közepette egy számára kevésbé természetellenes világba van belekényszerítve, mint amikor papírral, ceruzával és könyvvel kínozzák. Azért érzi jól magát benne, mert az emberi adottságokhoz, a multiszenzoriális kommunikációhoz közelebb van.” (Nyíri 2003: 39)
Amennyiben hitelt adunk azoknak a meglátásoknak, amelyek a számítógépes környezetnek az ember természetes tevékenységi terével való – főleg az ismeretszerzési-tanulási módoknak, az interperszonális kapcsolattartásnak a
multimedialitása, továbbá a magas fokú kommunikációs interaktivitás és az
azzal összefüggő közvetlenség szempontjából megnyilvánuló – hasonlóságai258

ra hívják fel a figyelmet, érdemes tudatosítani a gyermekkor szerepének és értékelésének az új mediális környezet hatására bekövetkező változásait. Az adott
összefüggésben Nyíri egyenesen „a gyermekkor elillanásá[ról]” (Nyíri 2000)
értekezik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekkor és a felnőttkor közötti fogalmi megkülönböztetés történelmi aspektussal bír, vagyis korántsem
magától értetődő. A két életszakasz közötti distinkció ismert volt a hellénizmus korában, a középkor elfeledkezett róla, az újkor pedig ismét életre keltette. A gyermekkor fogalmának újkori megjelenését az ember tényleges tevékenységi terétől elkülönülő iskoláknak mint mesterséges oktatási környezeteknek a
szükséglete indokolta akkor, amikor már nem nyílt lehetőség a felnőttek világában való közvetlen tapasztalatszerzés útján megvalósuló spontán tanulásra.
Ám – fogalmaz Nyíri – „A közeg, amelyben a gyermekek játszanak, kommunikálnak és tanulnak, egyre inkább azonossá lesz azzal a világgal, amelyben a felnőttek kommunikálnak, dolgoznak, üzletelnek és szórakoznak” (Nyíri 2000),
és ennek következtében „Gyermekkor és felnőttkor éles fogalmi megkülönböztetése ma újra veszíteni kezd valószerűségéből.” (Nyíri 2000)
Virilio ellenben a felnőttek esetében is egyre inkább felszínre jutó éretlenségre és infantilitásra hívja fel a figyelmet, majd pedig kiemeli, hogy „azok a személyek és tevékenységek, amelyek nem mutatják a gyerekesség jeleit, elitistának
és elvetendőnek számítanak majd.” (Virilio 2002: 100) Virilio is hangsúlyozza a gyermekkor történelmi vonatkozásait, rámutat jelentőségének és szerepének háttérbe szorulására, s felveti annak veszélyeket magában rejtő lehetőségét,
hogy a felnőttkorba való átmenet egyre korábban történjen meg. Eközben pedig nem az érett, hanem sokkal inkább az infantilis magatartásformák megfigyelhető presztízsnövekedésére mutat rá.
Csepeli György hasonlóképpen kitér a gyermekkor felértékelődésének tényére/tendenciájára, amit elsősorban a digitális és a gyermeki tapasztalás közötti összhanggal, a két tapasztalási forma/mód egymáshoz viszonyított közelségével, viszonylagos megfelelésével magyaráz. Miként fogalmaz: „a digitális
generáció tagjai sosem lesznek felnőttek abban az értelemben, ahogyan szüleik,
vagy nagyszüleik voltak azok.” (Csepeli 2003: 5)
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