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vel hatalmas tartozást törlesztett a magyar irodalomtudomány : az író halála után több mint 80 évvel végre meg- megfogalmazzák, ráaggatva a „haláljelent a 20. századi klasszikus életraj- költő”, a „szegény kisgyermek” és az
za, mely hatalmas mennyiségű primér „Esti Kornél” címkéket, és műveibe
forrás feldolgozására épülő, koherens beleolvasva élettörténetének elemeit.
narratíva, egyúttal izgalmas olvasmány
Az 1945 utáni recepciót a Lukács
és lebilincselő korrajz is.
és Kosztolányi közötti, a TanácsközE 80 év alatt Kosztolányinak a re- társaság idején kiéleződött konfliktus
cepció minden formájából kijutott. határozta meg, amikor is a népbiztos
Halála után eleinte az elismerés és tisz- kezdeményezésére olyan vezércikk
telet hangja uralkodott : számos meg- (Cikk a vezércikkről) jelent meg a Vöemlékezést tartottak róla, így a Kis- rös Újságban, mely kilátásba helyezte
faludy Társaságban és a Magyar Rá- a polgári lapok működésének leállídióban, mely utóbbit Babits Mihály tását, és arra kötelezte az újságírókat,
vezetett fel, rámutatva, hogy Koszto- hogy névvel írják alá vezércikkeiket.
lányi ki fogja bírni „a korok idővál- A fölhívás néhány inkriminált írástozását”. Az Arany által bemutatott ra is utalt, köztük Kosztolányi Beer
nekrológok közül kiemelkedik Má- úr című vezércikkére, mely egy naprai Sándoré, aki szerint Kosztolányi pal korábban jelent meg a Pesti Naplóolyan író volt, aki – miközben jobbá- ban. Kosztolányi Dezsőné hagyatékára megértést és elnézést mutatott az ban fönnmaradt a támadó vezércikk
emberi gyarlóságok iránt – a Szellem kivágata, amelyen az író zöld tintával
ellen vétkezőknek, a Szellem árulói- húzta alá a személye elleni támadást
nak soha nem volt hajlandó megbo- tartalmazó sorokat, azokban a halácsátani. Hamarosan napvilágot láttak los fenyegetést : „aki mit írt, állja is
a kortársak visszaemlékezései (min- érte a helyét, ha pedig szabotál, nem
denekelőtt Karinthy Frigyes, Kár- akar és mer írni, pusztuljon !” Míg
páti Aurél, Hunyady Sándor és Lá- Göndör Ferenc szerint Hajdu Pál írta
nyi Viktor tollából), a Nyugat 1936. a cikket, addig Ritoók Emma állítádecemberi száma Kosztolányi-em- sa alapján Lukács György volt a szerlékszám lett ; azzal pedig, hogy halá- ző (199). Ebben a lukácsi szellemben
la után alig néhány héttel Szabadkán – individualizmusa és egzisztencializutcát neveztek el róla, megszületett musa okán – Szabó Árpád egyenea Kosztolányi-kultusz is. Ám az ün- sen proto-fasisztának minősíti Kosznepléssel szinte egy időben a táma- tolányit (a „fasiszta Heideggerrel” rodások is megindultak, mindenekelőtt konítja), a magyar dzsentri-irodalom
a Népszavában, amely több írásában képviselőjének, az Édes Annát pedig
is igyekezett ébren tartani a két nagy „reakciós politikai regénynek” nevebotrány, a Pardon-rovat és az Ady-vi- zi, szembeállítva vele nemcsak Adyt,
ta emlékét, elítélve az író „elvtelensé- de Petőfit is. A marxista irodalomgét”, és hangsúlyozva, hogy Ady mel- kritika sokáig úgyszólván tiltólistára
lett Kosztolányi csak másodhegedűs tette Kosztolányit : gyakorlatilag csak
lehetett. A befogadástörténetet végig- az Édes Annával foglalkozott, annak
kísérő sztereotípiákat is szinte azonnal is a cenzúrázott textusával, ideológi-

ai értelmezéseket nyújtva róla, miközben a l’art pour l’art bélyegét sütötte Kosztolányira, és bírálta „politikailag elvtelen” magatartásáért. „Tudatos rosszhiszeműséggel” vádolták,
homo aestheticus felfogását az erkölcsiség tagadásaként igyekeztek beállítani, és „reakciós, polgári elemnek”
minősítették.
Végül a szövegre fókuszáló strukturalista és posztmodern megközelítések
hazai térhódítása tette lehetővé Kosztolányi műveinek életrajztól és társadalmi háttértől, valamint a szerző újságírói és irodalompolitikai tevékenységétől független tudományos értelmezését. Szegedy-Maszák Mihály ebben a szellemben tárta föl Kosztolányi
nyelvszemléletének dekonstrukciós jegyeit, „a megszokott jelentést a jelentő
alapján kitörlő Derrida álláspontjával”
rokonítva azt. Mindehhez hozzájárult
a kortárs szépirodalom érdeklődése is :
Ottlik után például Esterházy és Tolnai Ottó is nyíltan Kosztolányi örökösének deklarálta magát.
Szegedy-Maszák Mihály és tanítványi köre újraértelmezései nélkül
minden bizonnyal nem vált volna
Kosztolányi a hazai irodalomkritika
egyik legtöbbet tárgyalt 20. századi
szerzőjévé. A kritikai kiadási projekt
2007-ben indult, Szegedy-Maszák és
Veres András vezetésével, akikhez később csatlakozott (csoportvezetői és
sorozatszerkesztői minőségben) Dobos István. A sorozat még nem teljes
– ha jól számolom, az elmúlt bő egy
évtized folyamán összesen tíz kötet
jelent meg, kettő megjelenése pedig
folyamatban van.
Arany Zsuzsanna életrajzi kötete
szervesen illeszkedik a tudományos
és szépírói érdeklődés e reneszánszának folyamatába. A szerző részt vett
a kritikai kiadás előkészületeiben is,
így rálátással bírt a Kosztolányi-filológia alakulására, és már korábbi tanulmányaiban is fölvetette a filológiai
alapkutatások – a bibliográfia, az életrajz és a teljes kritikai kiadás – sürgető szükségességét. Arany maga komoly részt vállalt a Kosztolányi-filológia hiányainak orvoslásában : ő szerkesztette a 2008-től évente megjelenő
négy kötet forrásjegyzéket (az utolsót
Dobás Katával közösen) és a 2010-es
beszélgetőlapokat, ezután pedig elké-
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szítette a Kosztolányi-alapkutatások
újabb kötetét, az életrajzot.
Arany Zsuzsanna munkája nem
életrajzi monográfia, hanem szigorúan életrajz. Arany nem végez műelemzéseket, és nem szól a művek recepciótörténetéről ; vagyis – ahogyan előszavában is megfogalmazza – az angolszász hagyományokhoz igazodik.
Ugyanakkor könyve nem kizárólag az
élettörténet feldolgozása, hanem korrajz is. Kitér a történelmi eseményekre, eszmetörténeti vonatkozásokra, sajtótörténeti adatokra és sok más olyan
kérdésre, amit egy széles érdeklődési
körű, lényegében polihisztor szellem
életeseményeinek és portréjának megrajzolása igényel. Rendre kisebb korszak-összefoglalókkal párosítja Kosztolányi életeseményeinek leírását : az
életutat a történelmi korban helyezi el,
s mindehhez kultúrtörténeti, társadalmi, politikai és mikro-társadalmi (pl.
korabeli sajtó, kávéházi élet) kontextust rendel. Eljárásával egyúttal állást
foglal élet és mű viszonyának kérdésében is : elkülöníti azokat egymástól,
megkérdőjelezve az életrajzi olvasatok
jogosultságát, és elválasztja az életrajzot mint műfajt az irodalomkritikától
(értelmezésektől, szorosabb szövegolvasásoktól stb.).
A munka nagy értéke mindenekelőtt az, hogy minden állítása szigorú és következetes forráskutatásra támaszkodik. A szerző kizárólag korabeli dokumentumokra épít, vagyis
mindig Kosztolányi írásainak (beleértve a naplókat, interjúkat, leveleket, nyilatkozatokat, vallomásokat is)
első szövegváltozatait idézi (nem pedig a későbbi antológiákban megjelent
változatokat), s újságcikkeit is (a kis
színesektől a vezércikkeken át az értekező szövegekig) mind a korabeli lapok alapján közli. Vagyis Arany „csak
tiszta forrásból” dolgozik, akármilyen
fáradságos (és talán divatjamúlt is) ez
a filológusi fegyelem és alázat. Ám
munkája éppen a szigorú forrásfeldolgozás miatt lesz objektív és hiteles
kézikönyv, mely különös érzékenységgel és árnyaltsággal, irodalompolitikai részrehajlások nélkül képes a kényesebb és másutt ideológiailag átszínezett kérdéseket tárgyalni.
A kötet hat nagyobb szakaszból áll
össze, korszakhatárokat húzva Kosz-

tolányi munkásságán belül : az első zőkört vezető tanárra és egyik diákszakasz az ősökről szól (az író szüle- társára. Arany a feldolgozott források
tése előtti eseményeket idéz) ; a máso- alapján, valamint Karády Viktor és
dik 1902-ig terjed (feleleveníti a sza- Lengyel András megállapításai nyobadkai gyermekkort és a kamaszéve- mán arra a következtetésre jut, hogy
ket) ; a harmadik a már Budapest- „a kamaszkori antiszemitizmus velejáre került Kosztolányi életeseményei- rója annak ellentmondásossága. Egynek krónikáját adja, egészen 1913-ig ; felől a keresztény úri középosztályban
a negyedik az első világháború kitö- szocializálódó fiatalok még a legasszirésétől a forradalmakig, illetve a vö- miláltabb zsidókat is radikálisan másrös- és a fehérterrorig tart ; az ötödik nak tartották – ami indok volt a klik1922-től 1929-ig, az Ady-vita évéig; az kesedésre –, másfelől elítélték a zsidóutolsó egység pedig a harmincas éve- ellenességet” (55). Úgy tűnik, a két elket öleli föl. Arany minden fejezetben lentétes érzés megfért egymással egy
a személyes történet perspektívájából személyen belül is, hiszen Kosztoládolgozza föl a történelmi eseményeket, nyi és Csáth is tett zsidóellenes és ankölcsönhatásba hozva ezzel a makro- tiszemitizmust elítélő megjegyzéseés a mikrotörténelem elemeit. És mi- ket egyaránt.
közben az alfejezetek tematikai egyséAz 1903 és 1913 közötti időszakot
geket képviselnek, a fejezetekben egy- felölelő egység az egyetemi évek krómás mellé kerülő párhuzamos történe- nikájával kezdődik. Megtudhatjuk,
tek a szinkronicitást hivatottak meg- mit jelentett az 1900-as évek elején
teremteni. Az 1903 és 1913 közötti egyetemistának lenni, s hogy Kosztokorszak tárgyalása során például így lányi milyen diákfórumokon szerepelt.
kerül egymás mellé az egyetemi mű- Arany részleteiben föltárja a Négyeködés, a kávéházi bohémkodás, az új- sy-szemináriumok történetét (megságírói munka, az első kötetek megje- tudjuk például, hogy Ritoók Emmálenése, valamint a szerelmi szál.
tól Pogány Józsefig ki mindenki járt
Az életrajz tehát az ősök történeté- ide), és szó esik a kevésbé ismert csovel indul, akik után maga Kosztolányi portosulásokról is, így például a Komis nagy érdeklődéssel kutatott. Arany játhy Jenő Társaságról. Olvashatunk
feltárja többek között, hogy miért és továbbá a Bécsben töltött szemesztemennyire volt erős a Kosztolányi-csa- rekről ; Arany itt is primér források
ládban az 1848–49-es forradalom és
alapján dolgozott, melyeket a bécsi
szabadságharc eszméinek tisztelete. egyetemi archívumban kutatott föl
Ez a motívum később is előkerül, és László Erikával.
ezeken a pontokon Arany vissza is utal
Kosztolányi kávéházi korszakának
a családi indíttatásra. Így tesz például, bemutatása során a szerző a budapesamikor március 15-e többszöri tiltott ti kávéházak kultúrtörténeti kontextumegünnepléséről számol be, amikor sába helyezi az élettörténet eseményebemutatja, hogyan lett Kosztolányi it. Emellett megismerjük Kosztolányi
a Pesti Napló főmunkatársa (Károlyi, albérleti bohémtársaságát is, olyan –
akihez a lap kötődött, a nemzeti füg- mára részben elfeledett – szereplőkkel,
getlenség híve volt), vagy amikor fel- mint Téglás Béla és Boromissza Jenő.
tárja az őszirózsás forradalom idején Ugyancsak kevésbé ismert adatokkal
született A magyar intelligenciához cí- szolgál a szerző, amikor Kosztolányi
mű kiáltvány aláírásának történetét.
spiritiszta érdeklődését mutatja be, az
A Kosztolányi gyermekkorának általa látogatott szeánszokat, valamint
szentelt részben Arany bemutatja 19. Schmitt Jenő Henrik előadásait, meszázadvégi Szabadkát is : megismer- lyekre szintén eljárt, továbbá Kosztohetjük azt a kulturális környezetet, lányi teozófiai érdeklődését. A századamelyben az író gyermek- és kamasz- fordulós Budapest újgnosztikus dikorát töltötte. A kamaszkor egyik vatja, valamint az e divat nyomán létlegfontosabb eseménye Kosztolányi- rejött társaságok története mindednak a gimnáziumból való kicsapatá- dig nagyrészt feldolgozatlanul maradt
sa, melyről a Szegedi Tankerület dön- a Kosztolányi-filológiában ; feltárásátött, büntetésként, amiért „Dide” an- hoz Arany több, eddig ismeretlen fortiszemita megjegyzést tett az önkép- rást gyűjtött össze.

A kezdő újságírói pálya bemutatásának szánt részben megismerhetjük
a szerkesztőségek működését, valamint
Kosztolányi egzisztenciális (kényszer)
helyzetét, választásait és a sajtómunka kihívásait. A világháborús időszakban és az azt követő forradalmak hónapjaiban szüntelen kenyérharc jellemezte az író mindennapjait : a cenzúra, a szerkesztőségek elleni támadások, a napilapok tulajdonosváltásai,
majd a kommün idején a lapbetiltások, illetve az újságírók „mezei munkára” küldésének fenyegetése miatt állandó létbizonytalanságban élt ebben
az időszakban.
Az 1913-ig tartó szakasz az első kötetek megjelenésével és a szerelmi szállal zárul : ebben az időben Kosztolányi
újságíróként dolgozik és kávéházakba jár, novellásköteteket jelentet meg,
majd 1910-ben napvilágot lát A szegény kisgyermek panaszai, mely meghozza az első nagy sikert. A kötetek
kiadása eleinte nem ment könnyen ;
első munkáit saját költségen hozta ki,
s komoly reklámkampányba kellett
fognia, hogy megvegyék és írjanak róluk. A későbbiekben is nagy energiával
menedzselte önmagát : minden műve
megjelentetése előtt igyekezett megszervezni a hírverést, tárgyalt több kiadóval is, komolyan foglalkozott a leadott anyag sorsával (korrektúrákat
kért stb.). Mindez ugyancsak átgondolt magatartásra vall, amelynek nemcsak a legmagasabb szintű alkotói tudatosság volt a része, hanem a kulturális piac ismerete és hatékony kezelése is.
A szerelmi fejezet végigtekinti a szabadkai kamaszlány (Lányi Hedda)
iránt érzett heves fellángolását, az olcsó utcalányokkal való kapcsolatait,
a színésznők iránti rajongását (Keleti Juliska esetében a kisebb-nagyobb
botrányokat), végül a Harmos Ilonával, későbbi feleségével való megismerkedését.
A negyedik szakasz címe talán azokra a vádakra reagál, melyeket kortársak
és utódok egyaránt megfogalmaztak
Kosztolányival kapcsolatban. A többi
szakaszcímhez hasonlóan itt is az írótól vett idézetet olvasunk : „A költőben minden megfér egymás mellett”.
Ez a fejezet tárgyalja az első világháború éveit, a Tanácsköztársaságot és
a vörösterrort, a fehérterrort, a román

megszállást és Trianont – illetve mindezen történelmi események hatását
Kosztolányi személyes élettörténetére.
A szerző részletesen bemutatja,
Kosztolányi miként menekült meg
a katonaságtól, miközben – s erről
Aranytól hallunk először – korábban

részesült katonai kiképzésben. A szakirodalom a feleség könyvére támaszkodva mindeddig azt állította, hogy
Kosztolányi soha nem volt katona, ám
az Arany által föltárt források és ös�szefüggések azt igazolják, hogy alapkiképzést igenis kapott, amiért különösen komoly félnivalója volt, amikor
1914-ben elkezdődtek a sorozások. Arra is fény derül, hogy az írónak lelkifurdalása volt, amiért ő nem vett részt
a háborúban, miközben öccse többször
is megsebesült a fronton. A családi levelezés feldolgozása során Arany olyan
adatot is föllel, miszerint Kosztolányi végül elhatározta : kimegy a frontra testvére után. (Erre végül nem került sor.) (Érdekes adalék még, hogy az
utolsó felmentést Kosztolányi és több
más nyugatos számára Drasche-Lázár
Alfréd intézte, aki később magyar részről a trianoni békeszerződés egyik aláírója volt Versailles-ban.)
A Tanácsköztársasággal foglalkozó nagyobb fejezet különösen jelentős teljesítmény, mert ennek a korszaknak a Kosztolányitól független
újragondolása sem igen történt meg
a rendszerváltás óta. Nem születtek
meg a Tanácsköztársaságot tudományosan elhelyező, meghatározó történelmi és irodalomtörténeti szakmun-

kák, melyek megcáfolták volna a Kádár-korszak számos lózungját, miszerint az írók a kommün hívei voltak, és
komoly egyetemi kinevezéseket kaptak. Arany könyvében jóval árnyaltabb (és negatívabb) kép bontakozik
ki. A szerző rámutat például, hogy Babitsot még a Károlyi-éra alatt nevezték ki, a kommüntől pedig majdnem
mindenki rettegett, hiszen a lapbetiltások miatt az újságírók (és így az írók
is) elvesztették állásukat. Nehezen viselték, hogy a Vörös Hadsereg sorozóbizottsága épp kedvenc törzshelyükön, az Otthon Körben kívánja őket
frontra vezényelni, ahol időnként még
Lenin-fiúk is lövöldöztek. Később azután féltek a pesti utcákon garázdálkodó román hadseregtől és az antant
bojkottja miatt fenyegető éhínségtől.
Sokan rettegve gondoltak arra, hogy
Magyarország területeket fog veszíteni a béketárgyalások során. Arany gazdag primér forráskutatásokra alapozva
tárja föl azt a történelmi-társadalmikulturális kontextust, amelynek ismerete nélkül nehezen érthető Kosztolányi sokat emlegetett vörös-ellenessége, illetve az, hogy a fehérterror idején elszegődött a nemzeti radikális Új
Nemzedékhez.
Arany nemcsak Kosztolányinak
a vörösökből való kiábrándulását mutatja be, hanem a fehérekben való csalódását is. Feltárja, hogy Kosztolányi
eleinte még komolyan hihetett a Bangha Béla páter által meghirdetett „keresztény megújhodás” programjában,
szövetkezett Szabó Dezsővel is, hogy
a Magyar Írók Szövetségét megalapítsák, s bizony antiszemita nézeteket
hirdetett ő maga is. A Pardon-rovattal
kapcsolatban azonban Arany alapos
dokumentációval igazolja, hogy Bangha szerepe sokkal nagyobb volt, mint
azt korábban sejtették, s noha Kosztolányi nem menthető föl, az írásbanszerkesztésben való részvétele minden
bizonnyal jóval kevésbé volt jelentős,
mint azt némely kritikusok állítják.
Mindezt többek között az a filológiai
adalék is igazolja (melyről korábban
szintén nem tudtunk), hogy a Pardon
Kosztolányi távozása után tovább élt,
és sem fókusza, sem stílusa nem nagyon változott.
A Szabó Dezsővel folytatott v itának
ugyancsak alaposan utánajár az életrajz.
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Arany részleteiben tárja föl – mindent
adatolva, főként korabeli cikkekre hivatkozva –, hogy Kosztolányit milyen
ellenszenv övezte a nemzeti radikális
lap szerkesztőségében (Milotay például
gúnyolódott a raccsolásán is), és hogy
Szabó Dezső miként próbálta leleplezni a Pardon-rovatnál betöltött szerepét a bécsi emigránsok és a baloldali
értelmiségiek előtt (akik közül többen
Kosztolányi barátai voltak).
A húszas évek már kevésbé viharosak, a korábbi irredentizmus (lásd
a Vérző Magyarország szerkesztését,
melyet szintén külön alfejezet tárgyal)
revizionizmussá szelídül : Kosztolányi
aktívan részt vett több revizionista akcióban is (a Pesti Hírlap munkatársaként ez elkerülhetetlen, szabadkai születésűként pedig magától értetődő volt
számára), és felolvasókörutakat is szervez az elcsatolt területekre. Szlovákiába
nem is akarják beengedni, Szabadkán,
szülőföldjén pedig szintén kellemetlenségek érik korábbi politikai szerepvállalásai miatt. Kultúrdiplomáciai tevékenységet fejt ki a békediktátum felülvizsgálata érdekében, valamint azért,
hogy a kisantant népei és a magyarság
között szorosabb kulturális kapcsolatok jöjjenek létre.
A harmincas években Kosztolányi
már több fórumon is egyszerre vallja
magát magyarnak és európainak, lényegében a nemzeti szabadelvűséget
és/vagy konzervatív liberalizmust képviselve, ám mindezt szigorúan a kultúra és a művészetek területén. Ahogyan
az Ady-vita során 1929-ben megfogalmazta : a politika külön szakma, melynek megvannak a maga szakemberei,
nem kell íróknak és költőknek politikussá válniuk. Az Ady-vita körüli támadások mégis is azt sejtetik, hogy
Kosztolányit vagy nem értették meg,
vagy pártoskodást kértek rajta számon – önálló és szabad gondolkodói
és alkotói lét helyett jobbra vagy balra igazodást.
Az életrajzi kötet nagy figyelmet
fordít a művek keletkezéstörténetére
is (ebben a tekintetben Arany nem egy
esetben a már elkészült kritikai kiadásokra is tudott támaszkodni), valamint Kosztolányi munkamódszerére,
napi rutinjának, érdeklődése változásainak, olvasmányélményeinek, szellemi fejlődésének bemutatására. Ko-

moly teret kap az értekező művek keletkezésének tárgyalása is, bemutatva
Kosztolányi kortársainál jóval alaposabb tájékozottságát például a nyugati szakirodalomban és folyóiratokban.
Még Szegedy-Maszák Mihály könyvéből tudjuk, hogy Kosztolányi járatta
a The Dial című amerikai folyóiratot,
s az ott közölt tanulmányokból megismerkedhetett az Újkritika tételeivel, szellemiségével, ami erősen befolyásolta a szoros szövegolvasás fontosságát hangsúlyozó meggyőződését. Aranytól arról is értesülünk, hogy
Kosztolányi rendszeresen kölcsönözte
többek között a Harriet Monroe szerkesztette, nagy presztízsű modernista
poétikai folyóirat, a Poetry lapszámait
a Baumgarten Alapítvány könyvtárából. Ezeknek a modern nyelv- és irodalomszemléleteknek a tükrében alakította ki saját felfogását is, miszerint
az elemzést pusztán a szövegre összpontosítva kell elvégezni, noha érdeklődést mutatott a szerzői életrajzok iránt is. Nyelvvédő kezdeményezései révén pedig még az MTA bizottságában is helyet kapott, s előadásokat
tartott. Arany tehát Kosztolányi elméleti tevékenységének is komoly teret szentel, folytatva ezzel a SzegedyMaszák által megkezdett munkát, és
kiegészítve azt további filológiai adalékokkal.
Részletesen olvashatunk az író utazásairól is, családi életével kapcsolatban pedig Arany olyan, korábban tabunak tekintett kérdéseket érint, mint
Kosztolányi Ádám pszichés problémái
és az író ezzel kapcsolatos szenvedése,
aggódása. Amint a könyvből megtudhatjuk, az idő előre haladtával Kosztolányi valóságos apafigurája lett az
irodalmi életnek, többek között József Attilát és Weörest is pártfogolta, s talán ez a szellemi apaság pótolta számára a beteg fiával megélhetetlen apai szerepet.
Kosztolányi szerelmi életéről ugyancsak számos korábban kevésbé tudott
részlet kerül napvilágra. Arany kimerítően ismerteti az utolsó nagy fellángolás történetét, mindazzal a vívódással együtt, amely a szerelmi háromszög
kialakulását kísérte : hogyan küzd a feleség a férjért, hogyan viselkedik a fiatal szerető, és hogyan szenved az időközben halálos beteggé lett író.

A betegség és a halál történetét bemutató fejezet megindító olvasmány.
Arany nem véletlenül emelte ki az előszóban : „Meglátásom szerint azonban
az emberi jellem és az emberi élet épp
a szélsőséges helyzetekben mutatkozik
meg igazán. A halálról hírt adó fejezet ennek fényében az egyik legkitüntetettebb : bármennyire is magánügye
mindenkinek a saját halála, az jellemzi leginkább életét, az adja meg egész
élettörténetének ívét, ahhoz viszonyítva válik az élet Életté” (12). Ennek az
alapállásnak a jegyében a halál-fejezet
valóban nagy empátiával kidolgozott
szöveg, ugyanakkor érzelmektől lecsupaszított, tárgyilagos, imponálóan egyszerű krónika. Az életrajz-narráció elő
is készíti ezt a fejezetet : a Radákovich
Mária-epizód már előrevetíti a szenvedéseket, csakúgy, mint a harmincas évek publicisztikájának ismertetése, melynek során Arany részletesen
szól azon cikkekről, melyek a halállal,
a betegséggel, az elkerülhetetlen végzettel foglalkoznak.
Olyan életrajzot olvashatunk tehát
Arany Zsuzsanna tollából, amely tudományos alapossággal és igényességgel megírt élet- és korrajz, ugyanakkor
izgalmas történetek értően és érzékenyen szerkesztett láncolata. Az óriási
filológiai anyagban otthonosan mozgó életrajzíró biztos válogatását tükrözi ez a mű, a biográfus kiemelő, előtérbe hozó vagy éppen háttérbe soroló
figyelmét. Valójában minden generációnak meg kellene (kellett volna) írnia a maga Kosztolányi-életrajzát. De
most ne a meg nem született háromnégy Kosztolányi-életrajz miatt bánkódjunk, hanem örüljünk, hogy a korábbi nemzedékek feladatkerülése után
végre megszületett az első.


n Bollobás Enikő (Budapest, 1952) : irodalomtörténész, amerikanista, az ELTE
Angol-Amerikai Intézetének egyetemi
tanára, az MTA doktora. Hét könyv és
több mint másfélszáz tanulmány szerzője,
melyek magyar és nemzetközi tudományos és irodalmi folyóiratokban láttak
napvilágot (pl. American Quarterly, Arcade,
Emily Dickinson Journal, Estetica, Journal of
Pragmatics, Language and Style, Paideuma,
Word and Image).
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Az elágazó
ösvények sivataga
Az elmúlt évek világirodalmának egyik
legnagyobb szenzációja a chilei származású Roberto Bolaño 2666 című
regénye volt. A hamar kultikussá váló kötetet szerzője szinte a halállal versenyezve írta (38 éves korától tudta,
hogy gyógyíthatatlan májbetegségben
szenved, a transzplantációs listán már
a harmadik helyen állt, mikor ötvenévesen, 2003-ban meghalt) ezt az igen
terjedelmes szöveget, mely egyértelmű
kritikai sikert könyvelhetett el 2004es megjelenésekor, majd miután négy
év múlva angol fordítása is elkészült,
szinte minden fontosabb irodalmi díjat és elismerést megkapott (többek
között 2008 tíz legjobb könyve közé
választotta a The New York Times Book
Review, 2008 legjobbjának a Time).
A sikerhez az is hozzájárulhatott, hogy
a híres-neves latin-amerikai irodalom
már jóval túl volt a Garcia Márquez,
Vargas Llosa, Cortázar nevével fémjelezhető klasszikus értelemben vett
fénykorán, és a közönség kíváncsi volt
arra, hogyan írható meg Latin-Amerika a kétezres évek elején.
A hazai olvasóközönség a 2010‑es
évektől ismerheti a szerzőt, hiszen az
Éjszaka Chilében, a Távoli csillag és
a nagy sikert arató Vad nyomozók is elérhetővé váltak magyar nyelven. Ezekben a szövegekben már feltűnnek azok
a témák, motívumok és az a sajátos
szerkesztési technika, melyek majd
a nagy, posztumusz regényt (magyarra
Kutasy Mercédesz fordította) is meghatározzák. A 2666 már címében is
egy rendkívül rejtélyes alkotás, hiszen
a szöveg nem magyarázza ennek a furcsa számnak a jelentését. A 666 megjelenése persze azonnal a bibliai Fenevaddal kapcsolatos asszociációkat
indít el, azt a lényt juttatja eszünkbe, aki Lucifernek készíti elő a világot. S mintha a regény bizonyos részein fel is bukkanna ez a fenevad, de
végül sohasem sikerül nyakon csíp-

Roberto Bolano :
2666
Jelenkor Kiadó, 2016
ni, csak fenyegető jelenléte érzékelhető. A 2666 évszámként a jövőre utalhat, s bár történései mindvégig jól azonosíthatók időben, mégis van valamiféle jóslatszerűség a szövegben, hiszen
a világ érzelmi sivataggá válását tárja elénk, azt a pontot, ahonnan a jövőre gondolni is tragikus, mintha egy
apokaliptikus vég felé tartanánk, méghozzá megállíthatatlanul (Zelei Dávid
találóan a „vég krónikásának” nevezi
a szerzőt). A cím azonban közel sem
az egyetlen enigma, mellyel az olvasás során szembesülünk. A könyv öt,
hol szorosabban, hol lazábban összekapcsolódó regény együttese. Az első
A kritikusok könyve, mely négy irodalmárt állít a középpontba, kik egyaránt
egy rejtélyes író, Benno von Archim
boldi „rajongói”, tudományos pályájukat az ő műveinek tanulmányozása
határozza meg. A spanyol Espinoza,
az olasz Morini, a francia Pelletier és
az angol Liz Norton nemzetközi konferenciákon találkoznak, válnak barátokká, majd egy szerelmi három-, később négyszög alanyaivá. Összehozza
őket a cél, hogy a közismerten rejtőzködő írót személyesen is megismerjék,
s a szálak Európából a mexikói Santa
Teresába vezetnek. A második könyv,
az Amalfitano könyve annak a filozófiaprofesszornak az életét mutatja be,
aki az irodalomtörténészek kalauza
lesz a mexikói nagyvárosban. A harmadik, egyben a legrövidebb rész Fate
könyve, melyben egy afroamerikai újságíró életébe pillanthatunk bele néhány hét erejéig, aki egy bokszmec�cset közvetíteni utazik a már többször
említett városba, hogy ott megismerkedjen Amalfitano lányával, s magával

vigye az egyre veszélyesebbé váló városból. Ezek után következik a kötet
talán legnyomasztóbb, határozottan
deprimáló része, A gyilkosságok könyve,
mely voltaképpen egy leltár, 112, erőszakos halált elszenvedett nő holttestének leírása, s az esetek kapcsán történő nyomozás történései. Az utolsó
könyv, az Archimboldi könyve mintegy keretezve a történetet, Benno von
Archimboldi életútját mutatja be, ki
1920-ban született Poroszországban,
s végigélte a huszadik századot, harcolt, szerelmes volt, gyilkossá, majd
íróvá vált, hogy élete végén egy különös ügyben Santa Teresába utazzon.
A laza szerkezetet jól láthatóan Santa Teresa városa tartja össze legerőteljesebben, hiszen ez az a tér, mely mind
az öt könyvben fontossá válik. A fiktív várost Bolaño egy Ciudad Juarez
nevű városról mintázta, mely az USA
határához nagyon közel fekszik, s mely
a rossz közbiztonságáról és az itt elkövetett rengeteg gyilkosságról vált hírhedtté. A város ráadásul a kietlen, végtelennek látszó sivatag közepén fekszik, csakúgy, mint a regénybeli Santa Teresa. A várost néhány kritikus
egy mindent elnyelő fekete lyukhoz
hasonlította, hiszen a 2666 szereplői

nagy részének a városban vész nyoma, vagy – ha el nem is tűnik – válik
az élete megoldhatatlanná, zsákutcává.
A sivatagi város a zsákutca életre kelt
metaforája, ahová csak érkezni lehet,
ahol semminek nem lesz végkifejlete,
megoldása. Ha Santa Teresa a zsákutca, akkor a szöveg egészének szerkeze-
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tére talán a labirintus a legtalálóbb metafora. Bolaño egyik legegyértelműbb
irodalmi rokonként az argentín származású Borgest szokás említeni, akitől szintén nem volt idegen ez az alakzat és a bolyongás, mint az emberi élet
szimbólumának megragadása. A (magyar kiadásban) 827 oldalas regénynek nincsen egyértelmű íve, narratívája, egyenesvonalú haladási iránya, sokkal inkább a betétek, kitérők, zsákutcák, újraindulások jellemzik. Tipikus
narrációs technikája, mikor az egyik,
részletesen bemutatott hős elkezd beszélni egy ismerőséről, aki átveszi a középponti szerepet, majd az ő egyik családtagja kerül a fókuszba, és így tovább, sokszor úgy, hogy soha nem térünk vissza a kiindulóponthoz. A folyamatos elkalandozások regénye ez,
ahol nagyon fontosak a részletek, az
anekdoták, egy-egy karakter megalkotása, egy emberi kapcsolat bemutatása, noha lehet (sőt, ez a legvalószínűbb), hogy a későbbiekben ennek
a kitérőnek semmiféle szerepe nem lesz
az egészben, már ha beszélhetünk egyáltalán végleges, lezárt egészről ennek
a regénynek az esetében.
A „történet a történetben” technika,
a többszörös beékelődések, megszakítások egy rendkívül heterogén szövegvilágot hoznak létre, melynek talán
nincs is központi problémája. Tartalmi sokszínűsége (a mexikói nyomor,
a második világháború, borzalmai,
a porosz falvak élete, a huszadik századi bölcsészértelmiség világa, a rendőri munka, a sport, a filmek, prostitúció, a börtönélet és még sokáig sorolható, mi minden bukkan itt fel, mint
alaposan és hosszan részletezett téma)
mellett hangvétele is széttartó, nagy
változásokkal dolgozik. Az egyik pillanatban még egy bárónő és hatalmas
férfiassággal rendelkező román kedvesének hosszúra nyúlt aktusát látjuk,
a következő pillanatban a háborúban
megőrült katonák nyomorúságos mindennapjaiba tekintünk be, majd egy
szovjet sci-fi író szánalmas bukását látjuk, ahonnan egy idős német könyvkiadó életét követhetjük nyomon. Egyik
percben tragikus, feldolgozhatatlan,
rendkívüli hatású események, a következőben hétköznapi banalitások, majd
egy nagy adag, valóban szórakoztató humor, végül egy hosszú, roman-

tikus tájleírás, és így tovább. Roberto
Bolaño írói nagyságát ez a sokoldalúság is bizonyítja, hiszen szinte bármilyen hangnemben, bármilyen témáról
képes írni, anélkül, hogy bármelyiket
is idegennek, hiteltelennek éreznénk.
A regényben rengetegféle szöveg van,
többek között a fejlődésregény, a családregény, a filozófiai regény, a tudatregény, a történelmi regény, a naturalista regény, a bűnügyi regény, az utaztató regény, a művészregény jellemzői
is megfigyelhetőek ebben a hatalmas
folyamban. Sok kritikus éppen ezért
a regényíró Archimboldi nevét a 16.
században élt különös festő Giuseppe Arcimboldo nevére való utalásként
értelmezi, kinek festői eljárása sokban emlékeztethet Bolaño szövegszervező technikáira. Arcimboldo képein
ugyanis gyümölcsöket, virágokat, állatokat ábrázolt, melyek távolról nézve egy-egy arcképet adtak ki. Talán
van olyan perspektíva, ahonnan nézve a chilei író zsákutcának tűnő részletei, betétei is képesek összeállni egy
teljes, jelentéses egésszé, bár – véleményem szerint – éppen ennek ellenkezője a lényeg.
Ekkora kulturális térben, időbeli és
helyszínbeli váltásokkal és főként lezáratlan szálakkal dolgozó szövegben
persze könnyen érezheti magát eltévedve az olvasó. És valószínűleg ez
sem véletlen. A szöveggé vált útvesztők a keresés toposzát idézik fel, s nem
csak a szövegben, hanem a befogadás
szintjén is. A szövegben mindenki keres valamit vagy valakit : az irodalomtörténészek az általuk nagyra tartott
írót (és eközben talán a szerelmet),
Amalfitano professzor az élet értelmét,
a mexikói rendőrök a nőket erőszakoló sorozatgyilkost, Archimboldi húga
a testvérét. Mindenki keres, de jellemzően senki sem talál, a keresés szinte
minden esetben hiábavaló. És mindez
alól az olvasó sem tudja kivonni magát, ő is keresővé válik : egyrészt, keres
a hősökkel, másrészt, metaszinten keresi a regény „jelentését”, a végső tanulságot, azt a pontot, ahol minden félbehagyott történet, felbukkanó szereplő megtalálja a helyét és értelmet nyer.
Ez azonban nem következik be, és nem
azért, mert a 2666 rossz regény, hanem
éppen azért, mert jó. Képes megőrizni a lezáratlanságát úgy, hogy nem vá-

lik félbehagyottá, szerkesztetlenné vagy
végletesen kaotikussá. Ahogyan a Santa Teresában megölt lányok sorba rendezéséből sem alakul ki egyértelmű
mintázat, hiszen nem sorozatgyilkos
öli meg mindannyiukat, ugyanúgy
a regény előrehaladása során sem ismerhető fel ez az egyértelmű narratíva
vagy mintázat. De talán nem is mindig fontos, hogy megtaláljuk, amit keresünk. A szöveg mintha Borges híres
mondatát szeretné igazolni : „A keresés
öröméért keress és ne a megtalálásért.”
A keresés öröme egyértelmű és azért
nem is teljesen hiábavaló törekvés, hiszen ez a sokrétegű, gazdag szöveg nagyon sok kérdést felvet. Olyan sokat, melynek nagy részét első olvasásra
számba sem lehet venni, minden részletre kiterjedően elemezni, értelmezni
szükségszerű képtelenség, de néhány
fontosabb kérdésfelvetést mindenképp
ki lehet és érdemes is kiemelni. Alapvető kérdése a szövegnek a realitás és
a fikció, elsősorban az irodalmi fikció
viszonya. Az irodalom ebben a szövegvilágban a legtöbb szereplő számára egy menekülési út, egy darabka ellenállás, a valóság dacos, lázadó figyelmen kívül hagyása. A valóság ugyanis minden, csak nem élhető, ahogyan
az egyik narrátor fogalmaz : „A valóság olyan, akár egy drogos strici egy
mennydörgő-villámló vihar kellős közepén.” És az irodalom talán hozzásegíthet az ebből történő kivonuláshoz.
Az irodalom éppen ezért képes megszállottsággá válni, és nem csak az író,
hanem az olvasó számára is. Ez a regény pedig tökéletesen alkalmas ezen
megszállottság megerősítésére, életben
tartására. Elolvasása után már nem tűnik túlzónak az az állítás, mely már
most a huszonegyedik század legfontosabb regényének tekinti.


n Kolozsi Orsolya (1980, Budapest) :
tanár, kritikus. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett magyar-összehasonlító
irodalomtudomány szakos oklevelet,
ugyanitt a Modern Magyar Irodalom Tanszéken folytatott doktori tanulmányokat.

Zelei Dávid

Puskinland,
magánbirtok
Másfél éve írom ezt a recenziót. Ha
e szégyenletes tényt hőskölteményként
próbálnám eladni, azt mondanám: mióta a 2016-os Könyvhéten először kezembe került a Rejtekutak a pusztaságban, megszerkesztettem három könyvet, megírtam vagy másfél tucat cikket
és végignyomtam hat ÉS-Kvartettet,
szívemben azonban mindvégig ott élt
a remény, hogy egyszer sort kerítek rá,
s lőn. Bár senkitől sem szeretném elvitatni „a hit hegyeket mozgat meg”,
vagy a „bármi lehetséges” jellegű üzenetekben való gyönyörködés jogát,
ezek a szlogenek azért mégiscsak egy
amerikai motivációs guru DVD- borítóján mutatnának autentikusan. Ha
viszont a kötet címére és kulcsmotívumára hallgatva afféle utaztató regényként próbálnám körvonalazni közös
hányattatásaink történetét, olyasmiket
mondhatnék : ez a könyv a táskámban
utazva végigkövethette a magyar válogatott Eb-szereplését, és láthatta Barcelonát közvetlenül a katalóniai for-

Turi Márton :
Rejtekutak a pusztaságban.
Írások a huszadik századi és
kortárs orosz prózáról
JAK+Prae.hu, 2016.
(JAK-füzetek 197.)
rongások előtt, amivel, lássuk be, már
a nem trashre szakosodott marketingesek is tudnának mit kezdeni, még ha
valójában nem is jelent többet, minthogy vég nélküli pepecselésem miatt
kétszer is elvittem a könyvet nyaralni.
Most azonban, hogy – immár a szállingózó hóesésben – végre nekiálltam
megírni a recenziót, rájöttem, hogy
a két iménti történet nem csak bonyolult kettős életem és egyébként példamutatóan strapabíró példányom hányattatásainak históriája, hanem a köteté is : a pepecselős hősköltemény az
elkészültéé, az élvezetteli kószálás pedig az olvasásáé.

Kezdjük az előbbivel. Amikor Turi
Márton 2015-ben elnyerte a Móriczösztöndíjat e kötet megírására, a Rejtekutak a pusztaságban alapját adó írások (egyelőre nevezzük csak őket így)
többsége már megjelent különböző folyóiratokban – ha tehát a szerző a megjelenésig hátralévő egyévnyi időt katatón révületben tölti, majd huszonhét
perccel a leadási határidő előtt a delíriumból kiszakadva egymás alá másolja a laptopján szembe jövő első tizenkét Word-dokumentumot, olvasója
akkor sem panaszkodhatna. Mert azt
ugyan túlzás lenne állítani, hogy Turi
minden munkája mestermű, de hogy
minden sora, mondata és bekezdése
háromszor van körömreszelővel körülgömbölygetve, azt igen.
Egy ilyen gömbölygetőművésztől
ugyanakkor már-már elvárás, hogy
a rendelkezésre álló időben katatón
révület helyett (mellett ?) tovább csiszolgassa a szövegeit : a Világtalanul ?
című antológia szerkesztőjeként tanúja lehettem, ahogy a szerző szinte teljesen újraírja a Laura modelljéről épp
a Kalligram hasábjain megjelent kritikáját, saját kötetébe azonban már
nem ezt a második változatot, hanem
egy tovább bővített harmadikat emelt
be – még két felkérés, és kész a monográfia. Ez persze, gondolhatnánk, nyilvánvaló szélsőérték,1 de szorosabb ös�szeolvasással rájöhetünk, hogy a kötet
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Turi Márton írásainak java része kriösszes szövege újraírás : első ránézésre
egy mániákus önújraíró mániákus öntikának készült – a Jelek és jelképek és
egyedül ezzel látszik indokolhatónak, újraírókról szóló esszéi ezek.
miért nincs ott a kötet végén az írások
De milyen írásokról is van itt szó ? a Kékháj elemzése alighanem tanuleredeti megjelenési helye.
Figyelmes olvasóm már kiszúrhatta, mánynak, a Macskányé pedig szakdolAlaposabban megforgatva a köny- hogy a kezdeti semleges szóhaszná- gozatnak. Én mégis egy viszonylag hovet ugyanakkor felmerülhet bennünk, lat után határozottan esszéként hatá- mogén szövegcsoportot látok magam
hogy e konstituált múlthiány csupán roztam meg a kötet írásait, a recepci- előtt, miközben ezeket az írásokat ola szerző sejtelmes imidzsének része : ón végigtekintve ugyanakkor mindez vasom : kritikához mérten túl kevés
nem csak a gázmaszk mögé rejtett, közel sem ilyen egyértelmű. Bár a kö- bennük az értékelő motívum, egy tameglehetősen szokatlan írói önarc- tet kiajánlója „esszékötetről” beszél, az nulmányhoz viszont túl személyesek,
kép, de a hátsó fület borító szövegfel- előszó önértelmezése pedig a „az es�- túl kevéssé specifikusak, túl anekdotihő, az elbizonytalanító végkicsengésű szé, a tanulmány és az értelmező kri- kusak, és nyelvileg túl vérbők. Ha az
miniéletrajz („minden más kérdéses tika határmezsgyéjén” (12.) helyezi imént felsoroltakat hiányosság helyett
és feltételes”) és a szerző nélkül meg- el a kötet szövegeit, a kritikák jó ré- egyszerűen tulajdonságként értelmeztartott könyvbemutató is az önrejtés, sze mégis tanulmánykötetként hivat- zük, viszonylag tiszta képet kaphatunk
énkitakarás gesztusával él – ha tetszik, kozik rá (legkonzekvensebben Tele- arról, mi is az esszé.
Tegyük fel most, hogy Turi Márton
így parafrazeálva, újraírva a Pynchon/ ki Anna, aki ráadásul következetesen
Salinger/stb.-mítoszt.
„kutatónak” hívja a szerzőt), sőt, egyi- tényleg esszét ír – fontos-e ez nekünk,
Mindez már csak azért is adekvát kük feddőn állapítja meg, hogy a szer- egyáltalán : befolyásolja-e bármiben
szempontnak tűnik a kötet szorosabb
ző bizonyos megoldásai „az esszé fe- kötet értékelését ? Talán meglepő, de
szemügyre vételének megkezdéséhez, lé terelik a kutató munkáját, és szű- nagyon is : mivel esszéként írásai nemmert (a tulajdonneveken túl) akár az kebb teret engednek a tudományos csak az értelmezői, de az irodalmi haiménti félmondat minden eleme beke- értekezés kibontakozásának.”2 Amel- gyományt is gazdagítják, mindkét mirülhetett volna a hátsó fül már emlege- lett, hogy a feddés mögöttes tartalmát nőségükben célszerű őket értékelnünk
tett szövegfelhőjébe. Turi fegyvertárá- (mármint hogy az esszé nem szimplán – ehhez pedig egészen eltérő kérdéscsonak egyik legkedveltebb és legjobban más, hanem alacsonyabbrendű műfaj portokat és elemzési szempontokat kell
sülő Kalasnyikovja ugyanis kétségtele- a tanulmánynál) csak értetlenséggel mozgósítanunk.
nül a parafrázis, ez pedig többszörös tü- vegyes elutasítással tudom kezelni, az
Ha most első körben irodalomként
körjátékot eredményez, tekintve, hogy általános félrekeretezési hajlandóság olvassuk a szövegeket, elsősorban azt
írásai tárgyai maguk is azok : Oroszor- okát abban látom, hogy irodalmi be- kell eldöntenünk, mennyire működszág- (Venegyikt Jerofejev : Moszkva- szédünk nemigen reflektál metaszinten nek esszéként : mennyire rendelkeznek
Petuski, Glukhovsky : Metró 2033), író- az esszéműfajra, így az már a legcseké- egyéni nézőponttal és sajátos nyelvvel,
(Szorokin : Kékháj, Tolsztaja : A macs lyebb hibriditás esetén is lekerül a ra- mennyire mernek bátran elkalandozkány), vagy épp vidékmítoszok (Szen darunkról : hajlamosak vagyunk példá- ni az eredeti témától, és mennyire jutcsin : A Jeltisev család) hol nevettető, ul azt hinni, hogy ha egy esszében/kri- nak meglepő konklúziókra. Turi esetéhol groteszk újraírásai. Tartalom és tikában lábjegyzet van, akkor az már ben már néhány sor után jól kitapintható a stílus és nyelv egyedisége : ahogy
forma így – látszólag – egymásra talál : tanulmány.

Gilbert Edit is kiemeli, minden mondata egy-egy rengeteg pepecseléssel
felépített és kicifrázott barokk katedrális. A tulajdonképpeni mondanivalóra újabb és újabb rétegben kerül föl
egy-egy metafora, jelző, geg, nyelvjáték
vagy épp extra műveltségelem, próbára téve a mondat teherbíróképességét
és az olvasó türelmét, mikor azonban
már azt gondolnánk, hogy a recsegőropogó eresztékek összeomlásba torkollanak, egy elegáns balkanyarral kikeveredünk a mondatból, miközben
olyan wow-élmény kerít minket hatalmába, mint mikor az első hullámvasút-élmény után meglepve tapasztaljuk, hogy minden várakozásunk
ellenére még mindig élünk. Tudatosítanunk kell magunkban : ilyen hatást csak a legnagyobb mondatbűvészek tudnak előcsalni az olvasóból ; ez
a fajta virtuozitás más esszéistákkal
összevetve is kivételes, főképp rendkívüli képteremtő ereje és nyelvi invenciója miatt. Hogy csak egy-egy példát
hozzunk, az olyan merész átértelmezések, melyek Nabokov félreértett elefántcsonttornyát olyan „többértelmű
(…) jeleket sugárzó adótoronyként”
értelmezik, „melynek adását (…) bizonyos társadalmi-morális frekvenciákon is fogni lehet” (28-29.), és az
olyan parádés, regiszterkeverő fordulatok, mint a Hamvas Bélát, Nietzschét
és a sarki kiskocsma törzsközönségét
egyszerre megidéző „Venyicska betintázott Zarathustraként hirdeti a (kannás)
bor filozófiáját” (80.) azt mutatják, Turi nagyon is tudja, mitől döglik a légy.
Néhány oldal után ugyanakkor
a mondatok mögött álló szerző személyisége is körvonalazódik : ennek
középpontját magam a végletes önbizalomhiányban látom, mely azonban
az olvasó számára meglepő előnyöket
kínál. Ahogy a beszédes című előszóból („A kézirat elég”) is kiderül, a szerző számtalanszor eljátszott a gondolattal, hogy gogoli ihletésre tűzre vesse
írásait, esetleg laptopját – a felhő alapú világban ugyanakkor minden Bulgakov Wolandját igazolja, így jobb híján kénytelen volt beletörődni : ebből
könyvnek kell lennie. Hogy így lett,
annak azért örülhetünk, mert a posztmodern bizonytalanságát teljes lényében megtestesítő Turi nyilvánvalóan
partnerként, útitársként kezeli olva-

sóját : kézen fogva, anekdotázva vezeti
végig választott szövegdzsungeljei csapásain, merész felütéseivel és fordulataival folyamatosan fenntartja benne
az kaland érzetét, és élvezettel tárja fel
előtte bizonytalanságait és kétségeit –
ezek ugyanakkor néhol felülkerekednek rajta. Az első esszében például addig-addig beszél a túlértelmezés veszélyeiről, míg maga is a csapdájába nem
esik (bár egy Nabokov-elemzés esetén ez már-már elvárásszámba megy),
az élvezetteli kóválygások közben pedig időnként le-leszáll a köd az olvasóra : Tolsztaja Macskányának elemzését olyannyira elárasztják a lábjegyzetbe kényszerített hosszú, leágazó gondolatok, hogy nehezen találunk vis�sza a főcsapásra, Szorokin Kékhájának
roppant szórakoztató olvasatába pedig
egy ponton váratlanul egy hétoldalas
( !) Sztálin-betét türemkedik be (144150.), ami kiváló alapanyaga lett volna egy másik esszének – itt azonban
teljesen kilóg a szövegből.
Ahogy az eddigiekből látható,
a mindent elmondani vágyás lázában
az olvasó iránti alázat néhol átadja
a helyét az öncélnak : ilyenek azok
a pillanatok, amikor Turit elönti a lista mámora. A szerző szemmel láthatóan kedveli a lajstromozást, ennek
célja ugyanakkor sokszor nem terjed
túl a regisztrálás boldogságán – sosem fogom megérteni például, miért
olyan sokatmondó, és hova vezethet
tovább az a tény, hogy „a Mi Jótevőjének és A macskány minidiktátorának
egyaránt megkülönböztető ismertetőjegye a megszokottnál nagyobb kézfej.” (109.)
Amint az iménti felsorolásból kitűnik, irodalmi és módszertani szempontból leginkább strukturális problémáink lehetnek a szövegekkel : néhol (főleg a korábbi írások esetében)
határozott érzésünk, hogy a kevesebb
több lett volna. A fejlődés ugyanakkor
szembeötlő : áramvonalasság és szerkezeti kiegyensúlyozottság szempontjából a legújabb írások, a Szencsin- és
Glukhovsky-esszék teljesítenek legjobban – utóbbi mindent összevetve talán
a kötet legkiemelkedőbb írása, még akkor is, ha virtuozitásban és szórakoztató potenciálban a Moszkva-Petuski és
a Kékháj elemzése bőven felveszi vele a versenyt.

Esszéként tehát a szövegek az időnkénti túlfutások ellenére is megállják
a helyüket – de mennyire teljesítenek
jól orosz irodalomról szóló esszéként ?
Mielőtt e kérdés minőségi dimenzióira helyeznénk a hangsúlyt, először muszáj tisztáznunk : Turi írásaiban (ahogy
a sikerült esszékben általában) legalább
olyan fontos az alany, mint a tárgy –
akkor is érdekelne, amit ír, ha a ponthegesztésről, a koalamackók emésztéséről vagy Szilézia acéliparáról értekezne. Ez viszont azt is jelenti, hogy a Rejtekutakban az orosz irodalom nemcsak
tárgy, hanem eszköz is : az, hogy Turin
keresztül olvassuk az orosz irodalmat,
éppoly pontos megállapítás, minthogy
az orosz irodalmon keresztül olvassuk
Turit. A kötet épp ezért sokkal inkább
szerzői önarckép, mint irodalomtörténet : az, hogy a könyv nyolc írása által
kirajzolt, javarészt disztópikus világ az
identitás, a kultusz, a mítosz, Oroszország és a (meta)irodalom körül forog,
nem annyira az orosz irodalom huszadik-huszonegyedik századi történetét,
mint inkább Turi saját kánonját hivatott ábrázolni. Fenti, hangzatos megállapításunk („egy mániákus önújraíró mániákus önújraírókról szóló es�széi ezek”) éppen ezért csak annyit jelent, hogy a szerző az irodalomban is
a magafajták társaságát keresi, nem pedig azt, hogy az orosz irodalom Freudot megszégyenítő módon, 0-24-ben
analizálja magát – még ha a branding
errefelé tolja is a róla kialakított képet.
Ahogy az előszó fogalmaz : „a Rejtekutak a pusztaságban nem vállalkozik az
újabb orosz próza minden részletre ki-
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terjedő feltérképezésére, helyette beéri
annyival, hogy egy-egy reprezentatív
szöveg elemzésén keresztül megpróbálja közelebb hozni az érdeklődőhöz
a választott szerzők életművét, felhívni a figyelmet írásművészetük sajátosságaira és kihívásaira, valamint egy tágabb irodalomtörténeti kontextus bevonásával szemléltetni az orosz kultúra néhány izgalmas sajátosságát és jelenkori fejleményét”. A kötetnek tehát
nem áll szándékában sem irodalomtörténet, sem a posztmodern orosz
genealógiáját felállítani : ha, ahogy azt
Teleki Anna feltételezi,3 ez lett volna
a cél, egy egészen más kötetet kellett
volna összeállítani, melyben semmi
keresnivalója nem lett volna Roman
Szencsin újrealista vidékregényének
vagy Glukhovsky sci-fi-sorozatának,
miközben aligha maradhatott volna
ki belőle Akszjonov, Viktor Jerofejev,
Petrusevszkaja vagy épp Pelevin valamely műve. Csak hát éppen nem ez
volt a cél.
Mindezt fejben tartva tegyük fel
most úgy a kérdést, vajon milyen metszetet kapunk az orosz irodalomról, ha
Turi Márton szubjektív szűrőjén át tekintünk rá ? Ha kezdetnek hármas tükörben, az orosz, a magyar és a világirodalomban próbáljuk elhelyezni
a kötet lapjait kitöltő Nabokov, Szo
kolov, Venegyikt Jerofejev, Tolsztaja,
Szorokin, Szencsin, Glukhovsky hetes tagjait, rögtön láthatjuk, hogy hazai pályán egyértelműen kiemelkedő,
helyenként kultikus alkotókról van
szó (még ha, mint azt a kötet részletesen taglalja, Szorokinnak erős ellenkultusza is van, Glukhovsky pedig
egész más pályán játszik, mint mondjuk Szokolov), akik közül ugyanakkor
a nemzetközben és nálunk is magasan
kiemelkedik Nabokov alakja. Szencsin
kivételével mindegyiküket lefordították angolra (és számos más világnyelvre), legtöbbjüknek pedig könyvtárnyi nemzetközi szakirodalma van, így
ezen a ponton már sejthetjük : nem az
alaposan képzett ruszisták adják Turi
fő célcsoportját – ami nem jelenti azt,
hogy nekik ne mondhatna újat. Ha
ugyanakkor szembesülünk azzal, hogy
a magyar olvasó Turién kívül egyetlen
recenziót sem olvashat anyanyelvén
mondjuk Szasa Szokolov Bolondok iskolája című regényéről, és hogy hozzá

képest a nemzetközi piacon mostanság
feltünedező újrealista Roman Szencsin
a maga féltucat recenziójával valóságos
rocksztár az orosz irodalom magyar
kritikájában, nos hát, akkor könnyedén megtalálhatjuk a könyv potenciális olvasóját az orosz irodalom a kielégítetlen étvágyú olvasói személyében.
Turi szemmel láthatóan nem törekszik arra, hogy alapjaiban írja át az
orosz irodalomról és egyáltalán, Oroszországról alkotott képünket : szelekciója, elemzési szempontjai és stílusa inkább eddigi sztereotípiánk extrém méretűre hízlalására, s így egyszersmind
elkomolytalanítására biztatnak. Ha
érdeklődési gócait egyetlen jelenetbe akarnám sűríteni, az valahogy így
nézne ki :
Az apokalipszis utáni tájban váratlanul feltűnik egy bölcs bolond, majd
karjához nőtt vodkásüvegét megmeghúzva zavaros hablatyolásba
kezd a Nagyorosz Birodalom feltámadásáról, melynek végén Puskin alakú darabot választ ki májából. A többi hozzá hasonló buckalakó szentként kezd tisztelni a Puskin-cafatot ; a gazdatest vergődése
és halála így már senkit sem érdekel. A Nagyorosz Birodalom nem
támad fel, se más-, se harmadnapra.
Abban a valószínűtlen esetben, ha
iménti szüzsénket képesek vagyunk
afféle tématérképként használni, láthatjuk, hogy összes felsorolt témája
(messiáséhség, írókultusz, alkoholizmus, értelmetlen önpusztítás a gyűlöltszent Oroszország oltárán) nagy tradícióval bír az orosz irodalomban, Turi
pedig becsülettel regisztrálja is e hagyományokat (a lista mámora, ugye),
legtöbbször ugyanakkor eme szétroncsolt, majd újraépített sztereotípiák
vonzáskörzetében marad. Jól érzi magát az óriások vállán : legsajátabb műfaja a továbbgondolás.
De milyen alapokról rugaszkodnak
ezek a továbbgondolások ? Turi elemzési szempontjait alapvetően angolszász
és magyar tanulmányokból és esszékből meríti : nagy hatással vannak rá az
orosz kultúrát egyszerre kívülről és
belülről látó gondolkodók, mint Boris Groys vagy Mihail Epstejn, a hazaiak közül pedig főleg Szőke Katalin,

Goretity József, Szilágyi Ákos és Hetényi Zsuzsa vezetik lépteit (érdekes
módon mesterét, M. Nagy Miklóst viszonylag kevésszer idézi). Sajnálatosan
szembetűnő, milyen kevés orosz hivatkozást használ – ami már csak azért is
furcsának tűnik, mert nem egy fordítása jelent már meg oroszból – ahogy
jogos bírálat az is,4 hogy a magyar fordításokra való túlontúl bátor hagyatkozásával számos, fordítás során elveszett jelentéstöbbletről lemarad ; az
ember szíve belesajdul, ha belegondol,
hány további szójátékról és nyelvi bravúrról maradunk le ezáltal.
„Mi kívántatik meg egy kirándulásvezetőtől ?” kérdezi Szergej Dovlatov
narrátora a Puskinlandban, s gyorsan
meg is válaszolja : „Érdekes, emlékezetes mesélés.” Turi Mártont mintha
erre teremtették volna : Puskinland
hoz hasonló magán-Oroszországának
kétségtelenül ő a Mitrofanova, aki virgonc Vergiliusként kalauzolja olvasóját az apokaliptikus díszletek közt, szavait hallgatván pedig „a turisták olykor elájulnak a megfeszített figyelemtől”.5 Aligha hiszem, hogy esszéista ennél többet kívánhat.


jegyzetek
1 És természetesen tévednénk : némi kutakodással ugyanis hamar kiderül, hogy a kötetben 21 oldalt elfoglaló
Jerofejev-írás szintén két lépésben, egy 5000 karakteres
rövidkritikából hízott vágómarha-súlyúra.
2 Teleki Anna : „Szemelvények a kortárs orosz irodalomból –
újraolvasva” Alföld, 2017/9, 106.
3 „Ha valóban az volt a szándék, hogy a kronológiában haladva eljussunk a posztmodern szövegekig, és megmutassuk ezek irodalmi előzményeit (…), akkor adekvátabb lett
volna vagy Nabokov még orosz nyelven írott művei közül
választani, vagy az olyan regényei közül, mint például az
Ada, esetleg a Lolita”Teleki : I.m., 107.
4 Teleki : I.m. 106.
5 Szergej Dovlatov : Puskinland / Ezek vagyunk mi. Ford. M.
Nagy Miklós és Páll Erna. Bp., Európa, 2010. 54.

n Zelei Dávid (1985) : Bodor Béla-díjas
irodalomkritikus, történész, a Horizontok
világirodalmi sorozat szerkesztője. Kritikái,
esszéi többek közt az Élet és Irodalomban, a Magyar Narancsban, a Jelenkorban,
a Kalligramban és a Hévízben jelennek
meg. A folyóiratok és a világirodalom
rendíthetetlen szerelmese.
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Szüntelen
romtalanítás
Arany Zsuzsanna : Kosztolányi Dezső élete. Osiris, 2017
Szilágyi Márton : „Mi vagyok én ?”. Arany János költészete.
Kalligram, 2017

Két kanonizáció Magyarországon
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Két irodalomtörténeti munka, két eltérő módszer és
stílus.
Arany Zsuzsanna roppant terjedelmű kötete Kosztolányi Dezső életrajzát adja, míg a másik, Szilágyi
Mihály könyve inkább tanulmánygyűjtemény, melynek tárgya, az alcíme szerint : Arany János költészete.
Vagyis ez esetben szó sincs életrajzról, legfeljebb an�nyiban, hogy – mint Szilágyi írja – „azt a megoldást
választottam, hogy bevezetésképpen írtam egy koncentrált, csak a költő társadalmistátusz-változásaira
ügyelő életrajzi áttekintést”.
De egy közös pont mindenképpen akad a két könyv
között : mindkettő egy-egy klasszikusunk, kanonizált
szerzőnk alakját (és részben életművét) állítja a középpontba. Ám miközben Arany János már műve első pillanatától (Toldi) kezdve szinte magától értetődő
módon vált klasszikussá és megkérdőjelezhetetlenné,
addig Kosztolányinak sok idő kellett a teljes elismeréshez. És a kanonizáció folyamata is fölöttébb eltérően alakult : Aranyt egy pályatársa (Petőfi) avatta szentté, és így volt ez Kosztolányi esetében is, csakhogy ezúttal nem kortársa, hanem egy nála 75 évvel később
született író kente fel és helyezte el végleg a panteonban. Esterházy gesztusa (mert róla van szó) egyszerre volt ironikus és kalaplengető. Froclizós és leborulós. A Spionnovella című korai novellájában ezt adta elbeszélője szájába : „Mint pincér Kosztolányit tartom mesteremnek”.

B
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Idő nagy részében egyenes irányú,
egyenletes mozgással múlik a Múlt –
Illyés szavaival : „cél felé, bár közömbösen”. De olykor nekiszilajodik, vad vágtába kezd és
útját ekkor koporsók szegélyezik : Bojtár Endre, Esterházy Péter, Fejes Endre, Kertész Imre, Kocsis Zoltán, Márkus György, Melis László, Réz Pál. Az elmúlt
pár évben már-már azt éreztük, hogy a továbbiakban
nekrológok írásával és olvasásával fogjuk tölteni napjainkat, míg csak el nem jutunk a saját nekrológunkig. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy lezárul egy korszak. Noha nem mindig tudjuk pontosan, hogy minek a kora. Ennek kiszaglászását segíthetik a jelentős
emberekről írt monográfiák.
Mi, magyarok nemigen szoktuk gyakorolni a német Vergangenheitsbewältigung műfaját. De az utóbbi
időben, legalábbis az irodalom terén, mintha kezdenénk jobban állni. Megsokasodtak a teljes életműveket, életpályákat summázó kötetek, Kerényi Ferenc Petőfi-monográfiája és Ferencz Győző Radnóti-könyve
nyitotta a sort, és aztán olyan jelentős könyvek csatlakoztak hozzá, mint Tverdota György Németh Andorról szóló kétkötetes pályaképe, Havasréti József Szerb
Antal-monográfiája, Szilágyi Márton egy-egy kötete
Csokonairól, illetve Lisznyai Kálmánról, és pár hónapja vehettük kézbe Schein Gábor 700 oldalas Füst Milán-értelmezését. No, ebbe a társaságba érkezett most
két könyv, Arany Zsuzsanna Kosztolányiról szóló kritikai életrajza, illetve Szilágyi Márton nagy ívű kötete
Arany János költészetéről.
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Jóval később, már tökéletesen beérkezett íróként,
egy 1985-ös előadásában még egy duplafenékkel látta el a szellemdús tézist : „Hölgyeim és Uraim, Mint
pincér Kosztolányit tartom mesteremnek, írtam, és talán tudják, nem vagyok pincér. Ismeretes, ebből még
nem következik, hogy Kosztolányit nem tartom mesteremnek – nota bene csak annyi, hogy ha Kosztolányit nem tartanám mesteremnek, nem volnék pincér.
De bármennyire vágynék is pincér lenni, Kosztolányit nem tartom mesteremnek. Nem tartom, mert
nem tarthatom. Ma nincs mester, és így nincs tanítvány. Hölgyek, Urak, nektek sincs mesteretek, ti sem
vagytok tanítványok.”
A különbség már abban is ordít, hogy Aranyt sokan tekintették mesterüknek, így például Kosztolányi is, és a legismertebb megfogalmazás egyik legfontosabb pályatársától és olykor barátjától, Babits Mihálytól származik : „hunyt mesterünk”.
„Kosztolányi tehát nem mester. Hanem mi ? Megmondom. Kosztolányi a bátyánk” – folytatja Esterházy.
Ez azt sugallja, hogy az újabb korszakban, a Kosztolányi halála óta eltelt alig ötven évben radikálisan
megváltozott magyar művészeti világ szerkezete. Ma
(azaz Esterházy radikális fellépése idején) már nem
a hierarchikus, az alá-fölérendeltséget adottságnak
tekintő, tekintélyelvű kapcsolati háló a meghatározó,
hanem a családias, a familiáris viszonyrendszer. Nem
bratyizás ez, hanem kollegialitás. A jobb híján posztmodernnek nevezhető szellemi világállapotban a művek (és ekként a szerzők is) párbeszédbe lépnek egymással, és ez szinte kizárja a mester–tanítvány kapcsolat fenntarthatóságát. Anything goes – vagyis minden belefér. Még az is, hogy eltűnjenek a mesterek.
De velük együtt persze a tanítványok is, ami roppant
öntudatot adhat.
Ráadásul az Esterházy-féle paradigmaváltásnak volt
valamiféle, hogy úgy mondjam, ideológiai alapja is. Ez
is oppozíciós érzületet erősítette. Egyrészt már azzal
is, hogy a prózára került a fő hangsúly. A Kádár-Aczél
korszak irodalomtörténete (és persze már az „irodalmi
Deák-párt”té is) költészetcentrikus volt : Petőfi–Arany–
Vörösmarty–Ady–József Attila. Hozzájuk társult a Juhász Ferenc–Nagy László kortárs láncszem. És hatalmas tekintélyt élvezett mind a hatalom, mind az olvasótábor részéről Illyés, Pilinszky és Weöres is. Egy költőhöz hasonló presztízsű prózaíró utoljára Jókai Mór
volt a magyar irodalom életében. És aztán sokáig senki.
Déryből (és kisebb mértékben Örkényből) még Aczél
és Fehér Ferenc sem csinálhatott Jókait.
Ráadásul az első paradigmaváltás is a költészeten
belül ment végbe : Petri elhatárolta magát József Attilától, és kijelentette, hogy az ő lírája közvetlenül nem
folytatható, és ezzel gyakorlatilag egyszerre Tandori
Dezső kopernikuszi fordulatot hozott második verseskötetével, de az ő kánonjába már Petri által megtisz-

tított József Attila se fért bele. Tandori könyvének címe (Egy talált tárgy megtisztítása), bár bedobja és kiforgatja József Attila egy sorát, de éppoly erővel idézi fel Marcel Duchamp avant-garde művészetét is, és
akkor a talált tárgyból objet trouvé lesz.
Ám Esterházy a próza világában váltott paradigmát,
és a kánon nélküli magyar próza esetében az ilyesmihez természetesen az is kell, hogy az ember művészeti hagyományt teremtsen magának. Ez sokszor ellenzéki hagyomány. Szembeállás a kor adott és hivatalos
kánonjával. Esterházy fellépésekor a magyar irodalmi kánonban Kosztolányi szerepe kissé még bizonytalan volt. Bár a sokáig tiltólistán szereplő Édes Anna
1963-as (csak minimális mértékben cenzúrázott) újrakiadásától számítják a megváltozott légkört, a fordulatot nem elsősorban az irodalomtudomány vagy
-kritika, hanem maga a szépirodalom és a vele szövetséges irodalomkritika hozta meg – nagyon helyesen.
Ugyanakkor mára ez a folyamat is lezárult, a paradigmaváltás szerzői – részben még élő – klasszikusok lettek. Jól mutatja ezt, hogy a Bevezetés a szépirodalomba szerzőjének halálakor megjelent nekrológok
zömében előkerült az érzés : Esterházy az apánk volt.
És ez mindaddig így lesz, amíg nem jön egy valóban
új, valóban paradigmaváltó író, akinek meg sem fordul a fejében, hogy apjának tekintse Esterházyt. De
mesterének se.
Nos, ismétlem, ebbe a közegbe kerül bele Arany
Zsuzsanna könyve. És persze Szilágyi Márton es�székötete is.

Mi az, hogy kritikai életrajz ?
A múlt irodalmi életművei befejezettnek látszanak.
Talán több is ez látszatnál, hiszen megalkotójuk halála véglegessé teszi lezárásukat, és mintegy lepecsételi az oeuvre addig nyitott borítékját ; a test alászáll és
vele süllyed a mű korpusza is, melyhez az alkotó már
nem képes bármit is hozzátenni. (Hacsak nem a hagyatékból, de ez már kívül esik a halottak ellenőrzésének körén, és olykor erősen akaratuk ellenére történik ;
Franz Kafka életműve a legjobb példa erre. Minderről szellemdús kötetet írt Milan Kundera Elárult testamentumok címen). Ám az idő folyamatosan rombolja a mégoly rendíthetetlennek tűnő életműveket,
és szétzilálni vágyik minden kontextust, mely egykor
az övék volt. A sír anatómiája ez, mely átrendezi az
életmű egykor eleven és értelmesen összerakott testét,
hogy másként rendezze újjá. Vagy végleg föleméssze.
Ez ellen harcolnak az értelmezések, kommentárok, emlékiratok, fordítások, de legkivált az életrajzok. Az olyan életrajz (közkeletű angol nevén a critical
biography), mely a „költészet”, vagyis a mű mellett és
vele együtt számba veszi a „valóság”-ot is, vagyis az

állapításait. Nem hagyhatók figyelmen kívül a vizuális
emlékek, a fényképek sem, ezek esetlegessége is segít
a kapcsolati hálók feltérképezésében, az összetartozások intimitási fokának megérzésében. (...) S mindezt
a forráskritika vértezetében.”
Úgy tűnik, nagyon fontos, hogy az életrajzíró
distanciálja magát könyve hősétől, és nyilván így gondolja Kerényi és Ferencz is, de ezt talán annyira természetesnek veszik, hogy feleslegesnek tartják külön
megemlíteni.

Az életrajzírás mint művészet
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Arany Zsuzsanna azonban mintha másként látna. Még
a Kosztolányi-monográfia írása előtt jelentette meg
a Kortárs 2011/7-8. számában azt az esszéjét, melynek már a címe is eltérő álláspontot sugall : Az életrajzírás művészet(-)e ( ?)
Nos, mielőtt ismertetném Arany Zsuzsanna válaszát, hadd feleljek magam a kérdésre – messze nem
kimerítően. Persze, lehet művészet, ha művész, vagyis
író írja, szólhatna a legnyilvánvalóbb válasz ; és ekkor
elég lehet akár egyetlen név felvillantása: Stefan Zweig.
Az ilyesmit magam inkább esszéregénynek nevezném,
és alig van köze a critical biography zsáneréhez, mely
azért mindenképpen tudományos jellegű. (Érdekes,
hogy a magyar kultúrában ez az – olykor fellengzésreszenvelgésre hajló – típus inkább a zeneszerzői életrajzokban dívott ; legyen elég megemlíteni két remeket,
Szabolcsi Bence 1947-es Beethoven-könyvét, illetve
Sólyom György 1966-ban megjelent Wagner-monográfiáját ; előbbiről nem véletlen írta a radikális zenetudós Wilheim András, hogy mai szemmel nem vérbeli zenetudományi munka, hanem inkább csak „olvasmány”, azaz irodalom...).
De az újabb, sőt posztmodern korszakban is találunk példát a művészetként felfogott (vagy legalábbis ahhoz közelítő) életrajzra, persze már egészen más
indíttatással. Mert miközben Zweig (vagy Szabolcsi)
nyilván meg volt győződve arról, hogy hősei amolyan
kultúrhéroszok, azaz az emberiség mitologikussá vált
alakjai, így szépirodalmi, félig meddig fikciós ábrázolásuk teljesen legitim és találkozik az olvasók belső
igényeivel, addig a jelentős, de nálunk sajnos kevéssé ismert német író, Wolfgang Hildesheimer 1977-es
(magyarul 1985-ben, Györffy Miklós nagyszerű fordításában) Mozart-kötetében egészen más okból nyúlt
az alcím szerint a Biographischer Essay (életrajzi esszé)
műfajához, ez a megjelölés a magyar kiadásból sajnálatosan lemaradt. A szándék ellenzéki volt. Egyrészt
szembeállás a zenetudomány addigi Mozart-képével,
mely Hildesheimer szerint túlságosan édeskésre, bécsiesen biedermeirre sikeredett. Vagy ha nem, akkor
túlzottan heroikusra.
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életet, talán nem egyéb, mint szakadatlan romtalanítás – elhordani és megtisztítani a lerobbant elemeket.
Ám teremtő aktus egyben, hisz a cél nem kevesebb,
mint a törmelékből újjáépíteni a művet, mely egykor
– vagyis az Idő lomtalanító munkája előtt – késznek és
befejezettnek mutatkozott. Ám ez egyben értelmezés
is, és ekkor újabb késznek és zártnak tűnő életművek
keletkeznek a sír anatómiájának ellentételezéseként.
Igen ám, de az újjáteremtett művek ismét új anyagot kínálnak az idő és az újabb értelmezések pusztító
munkájának. Végtelen processzus ez, és az önismeret
kimeríthetetlen forrása. A múlt mozog, de vele mozgunk mi is a jelenben. Ebben az újraalkotó folyamatban nemcsak a mű támad ismét életre, hanem maga
a szerző is, az életmű megalkotója. Ez a resurrectio persze csak egy újabb elhalálozást készít elő, és így tovább
az idők végezetéig. Élünk és meghalunk.
Persze akadnak művek, melyek végleg elpusztulnak, hiszen nem minden mű alkalmas a feltámadásra. Minél többször képes újjászületni a mű, annál valószínűbb, hogy jelentős, mit több halhatatlan alkotást tisztelhetünk benne. A művészet világában az örök
élet talán nem más, mint folyamatos halál és megdicsőülés. Egyik szüli a másikat. És közben megszüli
a kritikai életrajz műfaját is, azaz önmaga reflexióját.
Hogy mi lenne a kritikai életrajz, az viták tárgya
magyarul is ; Széchenyi Ágnes, a téma egyik avatott
szakértője és a műfaj kiváló művelője, két remek életrajzíró, Ferencz Győző és Kerényi Ferenc egy-egy meghatározását idézi fel. Előbbi így jellemezte írta könyve
bevezetőjében a saját munkáját : „(1) bemutatja Radnóti életrajzát, (2) alkotói pályájának alakulását, (3)
költészetének és egyéb irodalmi munkásságának fogadtatását és (4) utóéletét, (5) kísérletet tesz arra, hogy
költészetét elhelyezze a korszak irodalmában és líratörténetében, továbbá (6) kísérletet tesz elemző értékelésére.” Míg Kerényi szerint könyve tartalmazza Petőfi :
„(1) tüzetes életrajzát, (2) költői pályájának alakulását,
(3) költészetének egykorú fogadtatását, (4) kiadás- és
befogadástörténetének főbb irányait”.
De Széchenyi Ágnes saját definíciót is ad : „A kritikai életrajz a lehető legtöbb oldalról járja körül »tárgyát« , amelyet eltart magától, azaz nem tekinti az írót,
kritikust sem apjának, sem más rokonának, de ellenségének sem, nem istenít és nem pocskondiáz, munkája idejére elfelejtkezik a köztudatban róla élő, az olykor az önmaga által sugallt képről, bele- vagy visszahelyezi korába, lehántja róla a rárakódott megítéléseket,
(mifelénk többnyire) ideológiai okokból ráaggatott
holt súlyokat, ballasztokat. Variált forrásokat használ,
megszólaltatja nemcsak a műveket, hanem az adattárakat, az irodalomtörténészek által ritkábban használt levéltárakat is, a levelezéseket, visszaemlékezéseket, áttekinti a kiadatlan műveket, és természetesen
visszaemeli a figyelem fókuszába a szakirodalom meg-
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Másrészt Hildesheimre könyve szembehelyezkedés általában is a „triviális életrajzzal”, amely szerinte „mindenre megtalálja a kézenfekvő magyarázatokat a könnyen hozzáférhető és a mi élményvilágunk
sugarán elhelyezkedő valószínűségen belül. Az elsődleges forrás azonos az indítékkal : vágyképpel. Az író
azonosulása a hőssel, a csüggése rajta minden ábrázolt
tényt mélységesen valószerűtlenné tesz.”
Hildesheimer ugyanakkor elválasztja a fikciós műveket az életrajzoktól, mégpedig a szerző pozíciója
alapján. „Fikciókban nem utolsósorban az alakok mögött manifesztálódik a szerző lelki és szellemi alkata.
Ám objektivitásának foka nem kritériuma minőségének ; ki ne tudná, hogy gyakran éppen a neurózis ruházza fel a művet ama rögeszmés, olykor monumentális szubjektivitással, amely által páratlan értékét elnyeri ? A biográfiában viszont e foknak kell a döntő
kritériumnak lennie. Az olvasó ugyanis a közvetítésre
kíváncsi, nem a közvetítőre. De itt is mindig csak az
ábrázoló szubjektív szemszögéből fog megtudni valamit a tárgyról, és rajta múlik, hogy elfogadja-e, vagy
elutasítja. De éppen ott kellene őt elfogadnunk, ahol
nem feledkezik meg szubjektivitásáról, ezért a meggyőződés tekintélyét minőség és fegyelem gyanánt kellene elismernünk. Ehhez persze a szerzőnek előbb képet kell adnia önmagáról, valamilyen önismeret tanúságát. Mert lehetetlenség megértenie a múlt egy alakját, hát még egy zseniét annak, aki soha nem kísérelte
meg önmagát megérteni (...), ezért az interpretátornak
a pszichoanalízis felismeréseit – éspedig az önmagán
végzett pszichoanalíziséit – kell alkalmaznia”.

fejtést, illetve melyeknek nem, s hogy mindezt milyen
sorrendben teszi. Valahol a megírandó élet esszenciáját
kell olvasói elé tárnia. Természetesen a filológiai hitelességre való törekvés a kötelessége, s ennyiben rejlik
a műfaj hangsúlyozottabb tudományossága, de az alak
ábrázolása a vele történt események megírásán keresztül szükségképpen magán fogja viselni az életrajzíró
világról alkotott szemléletmódját, valamint saját élettapasztalatait is. Ugyanakkor meg kell kísérelnie – és
ez szintén kötelessége ! – az alanyával való lehető legteljesebb azonosulást. E nélkül az elsősorban lelki-érzelmi megközelítés nélkül nem lehet jó életrajzot írni.”
És az summa : „A biográfusnak tehát – akárcsak
a színésznek – azonosulnia kell azzal a szereppel, ami
munkájának tárgya.”
Ám ezzel már nehéz egyetérteni. Az efféle módszer
végeredményben olyan művekhez vezethet, mint, teszem azt, Harsányi Zsolt, Dallos Sándor és Passuth
László regényes életrajzai. Azaz merő fikcióhoz. Vagy
giccshez. Szerencsére Arany Zsuzsanna nem lépett rá
erre az útra. Könyve, mely adatközlésben, filológiai
terepmunkában, forráskritikában egészen bámulatos
minőséget képvisel, megmarad a szolid irodalomtudomány keretei között. Bizonyos értelemben alapművet
hozott létre, még akkor is, ha olykor írásmódja iskolás,
és bizonyos részek úgy hatnak, mint egy kiszakított
lexikoncikk. Ugyanakkor a könyv a szorgalom fényes
emlékműve. Mostantól ide fogunk fordulni, ha Kosztolányi életének folyásáról meg akarunk tudni valamit.

A szorgalom emlékműve

Szilágyi Márton nem akart Arany-életrajzot írni. Noha
nem ártana egy ilyen, hiszen siet kijelenteni : „mindmáig nincs nagy, mértékadó Arany-monográﬁánk. Mert
ugyan lehet hivatkozni arra, hogy rendelkezésünkre áll
Voinovich Géza három-kötetes biográﬁája, későbbről
Keresztury Dezső esszé-monográﬁája, s emellett számos egyéb életrajzi jellegű vagy átfogó, műértelmező
jellegű könyv. Ám a tény ettől még tény marad : olyan
típusú, tiszteletet parancsoló alapozó monográﬁák,
mint amilyennel a Petőﬁ-szakirodalom rendelkezik
(gondoljunk egyfelől Horváth János magisztrális könyvére, másfelől Kerényi Ferenc kiváló életrajzára), valóban nem találhatók az Arany-szakirodalomban. Van
tehát ez a hiány – s bizonyos, hogy jelen könyv sem
tudja ezt betölteni. Nem is akarja persze.”
De kérdés : miért nem ? A válasz hiteles, de talán
nem teljesen meggyőző : „egyre kevésbé vagyok biztos
benne, hogy a nagy Arany-monográﬁára szükség van,
illetve hogy meg lehet-e írni egyáltalán. Az utóbbi negyedszázad ugyanis inkább azt mutatta, hogy a tematikus Arany-monográﬁák jelentették a szakirodalom legfőbb gyarapodását : azaz Aranyról számos monográﬁa

Némileg ezt az álláspontot képviseli Arany Zsuzsanna is.
„Mivel a biográfusok többsége nem lehet szemtanúja annak az életnek, amit megírni kíván, így rekonstruálnia kell a »kimaradt képkockákat«, tehát azokat
a mozzanatokat is, melyekről hiányosak a forrásai. Sőt,
az események mögötti mozgatórugókat, motivációkat
is látnia kell, ami beleérző képesség nélkül, az alany
pszichéjének mélyreható elemzése híján nehezen megy
(…) az életrajzírónak mindenképpen egy adott szinten pszichológusnak is kell lennie, s valóban, alanyának belső (lelki) életét is rekonstruálnia kell.”
Míg Kerényi és Ferencz Győző a távolságtartást tartotta evidensnek, Arany Zsuzsanna az azonosulás mellett szavaz: „Az életrajzíró a munkája során szintén a saját maga képét láttatja a könyve tárgyát képező híres
emberről, bármennyire követi is a forráskutatás során
föltárt adatokat és összefüggéseket. Már eleve azáltal
is torzíthat, hogy az életesemények közül melyeknek
szentel hosszabb fejezetet s egyúttal elmélyültebb ki-
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dett pályatárs érdeklődését : „Mi vagyok én ? Senki Pál.
/ Egy fájó gép, mely pipál.” E két önjellemzés közt telt
el Arany boldogtalan pályája, és Szilágyi Márton summája sem ad okot a derűlátásra, mert egyrészt persze :
„Arany utólagos nézetből voltaképp a rendi társadalomból egy polgári társadalomba vezető út győztesének tekinthető”. Ámde : „Aranynak megadatott mindaz, ami egy »írófejedelmi« tekintélyhez és életformához szükséges volt. S csak személyes tulajdonságain,
fizikai állapotán és belső bizonytalanságain múlt, hogy
ezt a lehetőséget nem használta ki”. Csak ? – kérdhetném szarkasztikusan.
Persze Szilágyié teljes, zárt és hiteles vízió Arany
életpályájáról. Kicsit hasonló ahhoz, amit Hatvany
Lajos ekként összegzett egy 1935-ös életrajzi vázlatában (meglepő, hogy ezt a tanulmányt Szilágyi nem
vette fel a kötet végén levő félelmetesen alapos irodalomjegyzékébe). „Magyarország betegsége ütközött ki
a legnagyobb magyar poétán, nem is annyira lelki és
testi, mint inkább szociológiai okokból ! Ebben a provinciális megjelenésű emberben ugyanis a polgár, mégpedig a városi polgár, a XIX. századnak legkorszerűbb
típusa volt kialakulófélben és tört derékon, mivel hogy
városi és polgári környezet híján, nem fejlődhetett ki.”
A városlakó Arany „a vidék betege” volt, írja máshol
Hatvany. Magam úgy érzem, 1849 után Aranynak
egyetlen boldog pillanata nem volt.

B

Politikamentes Kosztolányi ?
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Szilágyi Márton céljai világosak, és terveit maradéktalanul végbe is viszi a könyvében. De vajon miféle célokkal és eszményekkel fogott hozzá Arany Zsuzsanna a Kosztolányi-könyvhöz ? A Bevezetőben ez áll :
„Kosztolányi Dezső, a művész és gondolkodó szabadságra és önállóságra törekedett a 20. század első évtizedének Magyarországán. Egész életét végigkísérte az
irodalom átpolitizáltsága elleni küzdelem, miközben
a politikum mélyebb megértése is vezette : bár kezdetben különböző szekértáborokhoz is sodródott, később – tudatosan vállalva a maguk útját járók magányosságát – szigorúan kitartott a művészet politikamentességének programja mellett.” Ha jól értem, ez
egyben a summa is, az a bizonyos elérendő cél, miszerint az életrajznak „valahol a megírandó élet esszenciáját kell olvasói elé tárnia”. De már azonnal önellentmondásba ütközünk, a kezdetben „szekértáborokba sodródó” Kosztolányi és az apolitikus alak között.
Azt sejtem, az Arany Zsuzsanna által szuggerált portré megint amolyan ellenzéki alapokon áll : legyen már
végre egy tiszta írónk, aki végeredményben mocsoktalan maradt, csaljon bármennyire is a látszat. Arany
Zsuzsanna mintha felülne Kosztolányinak, ahogy önmagát ábrázolta az Édes Anna zárójelenetében. A háza

T

írható (sőt írandó), s ezeknek egy-egy, jól körvonalazott problémát kell a centrumukba állítani. Olyan
könyvekre gondolok itt, mint például Dávidházi Péter
kritikatörténeti monográﬁája, Tarjányi Eszter könyve Arany parodisztikusságáról vagy Milbacher Róbert munkája.” De hogy még önmaga is bizonytalan,
azt a kissé ironikus folytatása sejteti : „S bármennyire
fontos lenne is egy részletes és jól adatolt, módszertani reﬂexiót sem nélkülöző Arany-biográﬁa, ez is egy
későbbi feladat kellene hogy legyen (ne feledjük, elég
sokat kellett várnunk arra is, hogy az első ilyen, igazi
Petőﬁ-életrajz, Kerényi Ferenc munkája megszülessen
2008-ban). Hátha egyszer megírja valaki”.
Magam azt mondanám, Szilágyi Márton nevében,
hogy talán egy új és az előzőt minden téren jelentősen meghaladó kritikai kiadás pótolhatná a nem létező Arany-biográfiát. És szerencsére ez már úton van ;
egyik első előfutára az a kétkötetes Arany-kiadás (Osiris, 2003), melynek éppen Szilágyi Márton volt a fantasztikus szöveggondozója, kommentátora. Ráadásul Arany Zsuzsanna könyve is felfogható úgy, mint
a Kosztolányi kritikai kiadás kísérőhajója, melyben
Arany Zsuzsanna komoly szerepet játszik. Vagyis nem
tűnik abszurd kijelentésnek, hogy filológia és biográfia
kéz a kézben jár. És ez mennyire jól van így, azt e két
könyv is fényesen bizonyíthatja. Szilágyi kötetében
az olyan filológiai bravúráriák, mint a Kapcsos Könyv
elemzése, vagy A dévaványai juhbehajtás című ifjúkori mű elhelyezése az Arany verskorpuszban.
És bár Szilágyi Márton nem írt részletes életrajzot,
roppant érdekes, felvillanyozó és láttató a kép, amelyet Aranyról ad az életrajzi vázlatban. A nagyszalontai segédjegyzőségtől a Pestig, az Akadémia főtitkári
székéig vezető utat lapozza végig, mely ebben az irodalomtörténészi látomásban két kérdés köré szerveződik.
Mindkettőt Arany tette fel magának, és Szilágyi virtuóz módon szövi össze az időben távoli szálakat. Az
első kérdés voltaképpen válasz volt, mégpedig Petőfi
verses kérdésére : „Ki és mi vagy ? hogy így tűzokádó
gyanánt / Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.”
Arany válasz pofonegyszerű, ám ugyanakkor ravaszul bonyolult; amit felel, az igaz, és mégsem az : „S mi
vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék.” Ami azért oly
duplafenekű, mert Arany egyrészt elébe megy Petőfi elvárásának, vagyis amolyan parasztnak vallja magát, ugyanakkor a népi sarjadék mégsem parasztot
vagy jobbágyot jelent, és hát tény, hogy az Arany család nemrég még perben állt azért, hogy elismertessék nemesi származásukat. Végül ez nem sikerült, és
Arany az ún. honorácior társadalmi státuszba került :
nem nemesi származású értelmiségiként sorolódott
be a társadalomba.
És aztán a pálya legvégén, immár önmegszólító
alakban hangzik fel a másik kérdés, mely persze őrzi
emlékezetében a régen meghalt, de el soha nem fele-
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előtt elhaladók szerint ez a „hírlapíró, aki írt valami
verset egy beteg gyerekről” egyrészt nagy kommunista, később nagy keresztény, aztán fehérterrorista, illetve vörös. „Azelőtt a zsidók fizették meg, s az ő pártjukon volt, most meg a keresztények fizetik. Okos ember ez. Tudja, hogy mit csinál.”
Ki tehet itt igazságot ? Csak egy állat, aki minden
emberi fölött áll, azaz maga a természet : „Beszédükre fölneszelt Hattyú, az a kuvasz, amelyik e ház békéjére ügyel, lefutott a kert sarkáig, és ott mérgesen csaholni kezdett, úgyhogy szavuk egészen elveszett a kutyaugatásba.” Kosztolányi azt sugallja, hogy személye
és művészete az emberek, a kortársai által nem elemezhető, és ha egyáltalán, akkor csak mintegy a sub
specie aeternitatis, vagyis az örökkévalóság felől nézve ítélhető meg.
De még maga Kosztolányi sem úszhatja meg ilyen
egyszerűen, nemhogy életrajzának írója. Ráadásul
például az Édes Anna ugyan mikor kerüli el a politikát ? Hát nem a Tanácsköztársaság utáni hónapok felejthetetlenül éles, vesékbe látó szatírája – sok egyéb
mellett ? És egyáltalán : Magyarországon, különösen a XX. században, hogyan kerülhette ki egy komoly szellem a politizálást ? Magam talán csak Krúdyt tudnám említeni a legnagyobb magyar írók közül,
de Krúdy mindig is bohém volt, amolyan vagabund,
és őt tényleg nem érdekelte a helyezkedés, ellenben
a magyar élet annál inkább : kései szatírái (Valakit elvisz az ördög ; Boldogult úrfikoromban ; Etel király kincse) mindennél irtózatosabb magyar pokoljárások, alkoholban úszó történelmi (politikai) víziók. Ha valaki, mint Kosztolányi, széplelkűen ki akarta kerülni,
akkor a politika hívás nélkül is bedübörgött koszos
csizmájával a szépen berendezett elefántcsonttornyába. Ma sincs ez másként.
Természetesen Kosztolányi sem kerülhette el a politikát, mindig is politizált, még a híres-hírhedt 1929es Adyról szóló különvéleményében is, mely látszólag
tisztán irodalmi indíttatású. És amikor rájött, hogy
vesztett a vitában, megírta a Marcus Aurelius című
nagy versét, amelyben eljátszotta, hogy ő fölötte áll
mindennek, ami „barbár”, és mint Moviszter doktor
az Édes Annában, ő is a „szív fölemelése”, a sursum
corda révén reméli a megváltás, vagyis a megszabadulást a politika földi mocskától. Azaz megint az örökkévalóság felől próbálta szemléltetni önmagát és pályáját.
Arany Zsuzsanna a Bevezető végén feltett kérdésekkel azt sugallja, hogy Kosztolányi élete (és működése)
ma éppen e téren, vagyis a tiszta művészet versus politikai művészet terén a legaktuálisabb :
„Vajon a 20. század első évtizedei óta más lett-e irodalom és politika viszonya ? Megtalálhatja-e a helyét
az az alkotó, aki nem kíván szekértáborokhoz csatlakozni, hanem pusztán tehetségéhez és tudásához mérten, tisztességgel és becsülettel szellemi értékeket kí-

ván teremteni ? Vajon nemzeti klasszikusaink megítélése, befogadástörténete, kánonbeli helye mennyiben kiszolgáltatott az irodalomtudományban uralkodó kultúrpolitikai irányvonal(ak)nak? Lehet-e tisztán,
ideológiamentesen bemutatni és/vagy értelmezni egyegy életművet ?”
És a fentebb már vázolt eszményének megfelelően, olyan mértékben azonosult könyve főszereplőjével, hogy nem a saját, hanem Kosztolányi Dezső szavait felidézve, a Lenni vagy nem lenni című csodálatos esszé mondataival adja meg a választ e kérdésekre :
„Kritikánk nincsen. Néha napvilágot lát egy-egy
magasztaló könyvismertetés. Ezt mosolyogva lapozza tovább a beavatott és be-nem-avatott, mert elképzeli azt az épületes jelenetet, amint az író térdenállva
kikunyorálta. Az a szomorú, hogy ez többnyire igaz
is. Néha napvilágot lát valami ledorongoló förmedvény. Ezt szintén mosolyogva lapozza tovább mindenki, mert sejti, milyen indítóokokból született. Többnyire ekkor is fején találja a szöget. Ennek a kritikátlanságnak tudható be, hogy az önálló véleményt eleve
gyanakvással fogadják s felhördülnek rá. Nem szokták
meg a szabad szót, nem bírják megérteni, hogy valaki politikai érdek, konc nélkül más véleményen lehet
egy irodalmi kérdésben, mint jómaguk. Egy-egy lázadó is akad. Időnként kiönti epéjét, lekaszabol valakit, talán igazságtalanul is. Ez, ha nem is menthető,
de érthető. A rabok csak lázadni tudnak, nem harcolni. Nincsenek is irodalmi rohamcsapataink, csak irodalmi terrorfiúink, akik szellemi ínségükre való tekintettel legszívesebben a szellem kapitalistáit, a lélek királyait szúrják le. Kritika híján az irodalom államformája az, ami az ancien régime-é : királygyilkossággal
enyhített zsarnokság. Vérengző pártok rémuralmában
élünk. A gondolatszabadság ebek harmincadjára jutott. Senki se mer nyikkanni. Ez a közös egyetértéssel
gyakorolt pártcenzúra, mely műveletlenségével, ingerlékenységével, kölcsönös büntetőexpedícióival egymást támogatja és táplálja, egymás erejét növeli, rettenetesebb minden hivatalos, nyílt cenzúránál. Ennek
esik áldozatul az irodalom közös ügye.”
Hát nem tudom. Mai helyzetünk kétségkívül rémes,
de azt már nem hiszem, hogy ennyire rosszul állnánk,
különösen nem az irodalom terén. Úgy érzem, hogy –
sok más mellett – e két könyv is éppen az ellenkezőjét
bizonyítja annak, amit Arany Zsuzsanna sugall Kosztolányi sajátosan aktualizált kórképének álarcában.


Bán Zoltán András (1954): irodalmár. Csont András néven
zenei írásokat is publikál. Korábban a Beszélő és a Magyar
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