
meire, összekapcsolva intencióját egy 
annak megfeleltethető műfajelméleti kiin
dulással (a „kétszintes dráma" Bécsy Ta
más-féle elvével). Az a befogadás-történeti 
pozíció tehát, melyben a Tragédia újraol-
vasásra kerül, Bahtyin teóriájának utó
modern értelmezésében kikristályosodó-
nak vélhető, vagyis a modernség záró
horizontjához utalható. E hovatartozást 
tanúsítja a mű tragikus jellegének - mint 
az emberi létet meghatározó alapszituált
ság kifejeződésének - a fenntartása is. 
A „létünk végső tragikumát" kiemelő 
attitűd pedig sajátosan erősíti a nézőpon
tok kölcsönös „idegenségének" elgondolá
sát azzal, miszerint ,,[a]z Úr igazsága, 
igazolódjék bár teljességgel az ő maga 
nézőpontja szerint, az ember számára csak 
második igazság lehet, mert túl van eg
zisztenciáján." S a tragikum eszerint abból 
a feszültségből születik, hogy „a cselek
mény lezárul, a polifónia mégis az utolsó 
pillanatig megmarad." 

A mondottak nyomán megkockáztat
ható, hogy S. Varga Pál megkerülhetetlen 
munkája megtette az utolsó fontos lépést 
egy recepciótörténeti fázis lezárásához, így 
járulván hozzá egy új szakasz kibontako
zásához, egy hatástörténeti fordulat létre
jöttéhez. Vállalva a tárgyalt értelmezés 
önmagára visszavonatkoztatásának elkop
tatott fogását, hadd nevezzem magát a 

tanulmányt is - egyik dialogikus távlatra 
nyitó elődjének szavaival - „két világ 
határán" állónak. Úgy tűnik, hogy a Tra
gédia minden részletében és egészében 
egy struktúra koherenciáját kereső, ám a 
mű (pár)beszédességének a saját struktú
ráját romboló inkoherenciájával újra és 
újra szembesülő olvasatából szintén ki
hallható egy „Úr-Lucifer" vita. S a vitában 
e két pozíció ugyancsak felcserélhető: hol 
az egyik, hol a másik szempontból kiin
dulva kerekednek felül egyrészt a mű 
„összhangzó értelmének" megragadási 
kísérletei, másrészt pedig széthangzásának 
érvei. Az interpretáció legáltalánosabban 
megfogalmazható érdeme, hogy a befoga
dás-történet leginkább folytatható mozza
natainak kritikai továbbgondolásával igen 
lényeges pontokon aratta le a későmodern 
horizont még fellelhető „termését", azaz 
gyakorlatilag kimerítette az e távlatra 
berendezkedő olvasásmód utolsó lehetősé
geit. Mindezzel pedig - igen hatásosan -
tulajdonképpen kényszerhelyzetbe hozta a 
Tragédia további magyarázóit: világossá 
tette a majdani kutatások számára, hogy a 
hasonló elveket működtető értelmezések 
területe immár „betelt", s Madách müvét 
illetően aktuális kérdéseket a jövőben csak 
a modernség utáni horizontról lehet felten
ni. 

Eisemann György 

BONYHAI GABOR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKAI 
Budapest, Balassi Kiadó, 2000,1—II, 281,423 1. (Opus: Irodalomelméleti Tanulmányok, 
új sorozat). 

Bonyhai Gábor neve elsősorban olyan, 
az irodalomtudomány szempontjából el
sődleges fontosságú szövegek fordítója
ként ismert, mint Gadamer Igazság és 

módszere vagy Ingarden Az irodalmi mű
alkotás című munkája. A korán elhunyt 
filozófus-irodalomtudós tanulmányai két 
kötetben láttak napvilágot, igazolva, hogy 
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Bonyhai nemcsak fordítóként, hanem a 20. 
századi irodalom és irodalomtudomány 
szövegeinek értő interpretá toraként is 
kiemelt helyet foglal el a hazai irodalom
elmélet szerzői között. 

Veres András előszavában így jellemzi 
Bonyhait: „tulajdonképpen filozófus volt, 
aki történetesen az irodalmat választotta 
empirikus kiindulópontnak elmélkedése 
számára" (A/10), s valóban, a most közre
adott szövegek arról tanúskodnak, hogy 
szerzőjük számára a szépirodalmi müvek 
értelmezései egy folyamatosan alakuló, de 
néhány alapvonásában szilárd filozófiai 
világkép megnyilvánulásai. 

Thomas Mann az az író, aki leggyakrab
ban szolgál „ürügyként" Bonyhai elmélke
déseihez, az összegyűjtött tanulmányok első 
kötete az ő műveiről írott munkákat tartal
mazza. A gyűjtemény első és egyben leg
terjedelmesebb szövege Bonyhai 1966-ban 
írott, de csak jóval később, 1974-ben némi
leg átdolgozva megjelent doktori disszertá
ciója, Az értékek rendszere Thomas Mann 
„A kiválasztott" című regényében. Már itt 
megfigyelhető a Bonyhai-féle értekező pró
za precizitása, letisztult fogalomhasználatra 
való törekvése, mely az életmű egészére 
jellemző. A szerző a gyakorlatban is igyek
szik megvalósítani azt az elvet, melyet 
későbbi, Leírás és interpretáció című ta
nulmányában minden tudományos vizsgá
lattal szemben felállított elvárásként fogal
maz meg: „Tudományos vizsgálat csak 
világos, egyértelmű, előre rögzített foga
lomrendszer segítségével lehetséges. Ha a 
tárgy vizsgálatánál alkalmazott fogalmak 
bizonytalanok, homályosak, hibásak vagy 
félreérthetők, a vizsgálat eredménye eleve 
kétséges" (B/l 8). 

A kiválasztott elemzésének bevezetője 
kijelöli azt a filozófiai „teret", amelyben 

Thomas Mann müveinek későbbiekben 
következő interpretációi értelmezhetővé 
válnak. Bonyhai Thomas Mann-tanulmá-
nyaiból egy olyan elemzői világkép látszik 
kibontakozni, amit legegyszerűbben talán 
dualistának nevezhetnénk. Goethe nyomán 
beszél Bonyhai a világ két síkjáról, egy 
időtlen és egy mulandó síkról, és a manni 
epika kiválósága szerinte többek között 
éppen abban áll, hogy ezt a kettősséget 
egyedülállóan képes nyelvi síkra vetíteni. 
Thomas Mann szövegeinek epikai, időbeli 
síkja az e mögött húzódó értékrendszer 
szimbólumaként értelmeződik, vagyis e 
szövegek éppen azért különlegesek, mert 
nem ábrázolnak egy metafizikai rendszert, 
hanem minden apró részletükben megjele
nítik azt. 

A kiválasztott epikai síkja mögött meg
húzódó értékrendszer két központi fogal
ma az Élet és a Szellem, Bonyhai a mű 
egészét a Szellemtől az Életig, majd a 
magasabb szinten megvalósuló Szellemig 
tartó folyamatként értelmezi. A regény 
epikai síkjának minden apró momentuma a 
cselekményelemektől a színek szimboli
kájáig egy olyan fejlődési folyamat szol
gálatában áll, melynek végső célja annak a 
humanizmusnak a megvalósulása, amely a 
regény értékrendje szerint nem más, mint 
„...az Életből kinövő, majd ahhoz vissza
térő, vele harmonikusan összeolvadó, sőt 
az Élet negatív aspektusait megszüntető 
Szellem" (A/86). Bonyhai elemzése meg
győző alapossággal, pontról pontra építi 
fel azt az értelemkonstrukciót, mely Ger
gely pápa többszörös vérfertőzéssel és 
szenvedéssel teli történetét az értékek 
állandó kiegyenlítődésében megnyilvánuló 
világrend dokumentumává teszi. Az epikai 
és a zenei-imaginatív sík közötti kapcso
latot az irónia határozza meg, ami Bonyhai 
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elemzésében egyszerű retorikai alakzat 
helyett egyfajta struktúraszervező logikai 
rendként jelentkezik, és a két sík közötti 
kontrapunktikus viszonyban nyilvánul meg. 

A kiválasztott elemzéséből adódó tanul
ságok általánosítására törekszik a kötet 
második, Cselekmény rendszer és érték
rendszer című tanulmánya. Bonyhai itt 
arra a kérdésre keresi a választ, milyen 
módon viszi tovább, egyszersmind hagyja 
figyelmen kívül Thomas Mann a 19. szá
zadi polgári regény hagyományait. A szö
veg tanulsága szerint a manni regény egy
részről erősen sematizálja a polgári regény 
plasztikus figuráit, ugyanakkor ezek az 
erősen tipizált figurák új jelentéssel telí
tődnek akkor, amikor Thomas Mann egy 
pontosan vázolt, mindent átfogó érték
rendszer szolgálatába állítja őket. Bonyhai 
részletesebben kitér A kiválasztott esetében 
is struktúraszervezönek tartott manni ér
tékrendszer jellemzésére: hangsúlyozza, 
hogy ebben az egyes értékek csakis egy-
egy konkrét konstelláció tagjaiként értel
mezhetők, és ennek elemei kizárólag az 
adott konstelláción belül minősíthetők 
pozitívként vagy negatívként, sohasem 
önmagukban. Ezt a Bonyhai által manni 
humanizmusnak nevezett értékrendszert 
éppen az különbözteti meg a mindig kor
hoz kötött, így esetleges egyoldalú huma
nizmustól, hogy plasztikus rendszerébe 
képes integrálni olyan hagyományosan 
negatívnak tekintett értékeket is, mint a 
halál vagy a bűn. Ebben a fajta humaniz
musban a hagyományosan bűnnek tekintett 
cselekedetek (mint pl. a vérfertőzés A ki
választottban) sokkal inkább értelmezhe
tők logikai vagy ontológiai, mint etikai 
síkon. A rendszer elemei két központi 
érték, a Szellem és az Élet köré rendeződ
nek, és a fejlődést az adja, hogy „az egy

mással ellentétes életértékek és szellemi 
értékek között sohasem jöhet létre nyuga
lom, az egyensúly viszonya, elérhetetlen a 
harmonikus megelégedettség" (A/213). 

Bonyhai szerint Thomas Mann írói 
nagyságának másik záloga a fenti érték
rendszer megjelenítésének módszere a 
müvek epikai szintjén, vagyis a humán
komplexumok (az ember számára „meg
hitté" vált képződmények, pl. társadalom, 
művészet, vallás stb. együttese) szétszedé
se és mesterséges rekonstrukciója, úgy, 
hogy a cél a humánkomplexum lényege, 
anyag és szellem magasabb típusú egyen
súlya marad. 

A Thomas Mann alkotómódszeréről cí
mű tanulmány az irodalomtudomány egyik 
legalapvetőbb kérdésével, a poétikai és a 
történeti vizsgálatok összekapcsolásának 
problémájával foglalkozik. Hangsúlyo
zottan korlátozott érvénnyel és kísérleti 
jelleggel Bonyhai megkísérli az értékrend
szer fogalmát olyan elméleti segéd foga
lomként hasznosítani, amely alkalmas 
különböző létszférák közötti közvetítésre, 
„melynek segítségével így áthidalható az 
alkotó, a mü és a valóság közt levő onto
lógiai szakadék" (A/223). A tanulmány 
szerint Thomas Mann életmüve különösen 
alkalmas a fenti gondolatkísérlet véghez
vitelére, ugyanis Bonyhai a műelemzések 
által felfedhetőnek vél egy olyan egységes, 
az egész életművön végighúzódó érték
rendszert, amely anélkül jelenik meg a 
manni művek értékstruktúráiban, hogy 
azok bármelyikének értéktartalma kimerí
tené. 

A Doktor Faustus keletkezése című 
Mann-esszé részletes elemzése során a 
tanulmányíró lényeges összefüggéseket ta
lál Thomas Mann élete és művei között, 
miközben az értékrendszer kategóriája 
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segít elkerülni a biográfia és mü között 
kauzális összefüggést látó életrajzi olva
sást. Bonyhai író és valóság viszonyát 
ennél jóval árnyaltabbnak látja: „...az 
objektív világ-művészi szubjektum vi
szonyban konstituálódó s ezért nem telje
sen szubjektív törvényszerűségeknek lé
nyegi előfeltétele, hogy nemcsak a művész 
esztétikai szemléletét határozza meg világ
szemlélete, hanem világszemléletét is 
erősen befolyásolják alapvető esztétikai-
művészi struktúraelvei" (A/248). 

Bonyhai Thomas Mann esetében elmo
sódni látja a különbséget művészi és nem 
művészi szövegek között, ugyanis egyrészt 
a műalkotások az esszékben kifejtett filo
zófiai problémák művészi megfogalmazá
sai, másrészt a nem művészi írások sok
szor rendelkeznek a műalkotások struktu
rális jellemzőivel. Az író személyét és 
életét azonban végső soron objektíve 
adottnak, kisebb-nagyobb pontossággal 
leírhatónak látja, és magától értetődőnek 
veszi, hogy az esszék jóval közvetlenebbül 
vonatkoznak az író életére, sőt éppen azért 
tartja azokat különösen alkalmasnak a 
poétikai és a történeti szempontok együttes 
alkalmazására, mert bennük a művészi 
megformáltság az író életéhez való köz
vetlen kapcsolódással párosul. Az érték
rendszer kategóriája ugyanakkor Bonyhai 
szerint alkalmas arra, hogy a poétikai, 
illetve a történeti vizsgálatba bevonja az 
olvasói aspektust is, végső soron a tanul
mány értelmezhető egy átfogó, a jakobsoni 
kommunikációs modellhez hasonló érték
elmélet felé tett első lépésként. 

Az első kötet utolsó tanulmányának cí
me: Az értékek kibontakozása és az ismét
lődés: Elemzéspélda a Doktor Faustus 
kompozíciójához. A tanulmány két szöveg
részlet elemzésén keresztül igyekszik 

megmutatni, hogyan alkalmazható struktú
raelemző elvként a Bonyhai Thomas 
Mann-olvasását meghatározó értékrend
szer-koncepció. A szerző ismét hangsú
lyozza az egyes értékek konstellációban 
való értelmezhetőségét, illetve kifejti, 
hogy ezek nem foglalhatók formális rend
szerbe, hiszen nem predikatív képződmé
nyek, és nem illeszthető hozzájuk egy 
adott logikai váz. Mindenesetre a Doktor 
Faustus értelmezésekor alapvető fontossá
gúnak tartja humanizmus és megismerés 
értékeinek összeütközését, melyet a két 
kiválasztott szövegrészlet elemzésén ke
resztül mutat be. Ahogyan A kiválasztott 
esetében, az egyes cselekményelemeket, 
illetve az ábrázolt tárgyiasságok momen
tumait itt is egy, a mü mélyebb rétegében 
jelenlévő értékrendszer szimbólumaiként 
értelmezi. 

A tanulmány és egyben az első kötet 
utolsó lapjain esszenciális összefoglalását 
olvashatjuk annak az általános elméleti 
koncepciónak, amely az előzőekben olva
sott Thomas Mann-értelmezések előfelte
vés-rendszerének elsődleges fontosságú 
elemét képezi. Eszerint az ún. humán
komplexum részeit humánegységeknek 
nevezett partikuláris képződmények, mint 
pl. művészet, vallás vagy társadalom al
kotják. Az ezekre irányuló különféle vizs
gálatok egyre elvontabbá, egyszersmind 
általánosabbá válnak, egészen addig, hogy 
a létrejövő lényeg-meghatározásokból egé
szen új képződmények vezethetők le. így 
végső soron lehetővé válik bármely hu
mánegység mesterséges újraalkotása és 
szabad variálása, ezáltal olyan új konst
rukciók születhetnek, „melyeknek feno-
menológiailag (mondhatni: »morfológiai
lag«) semmi közük az absztrakció kiindu
lási pontját képező formációhoz, s mégis 
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bebizonyítható, hogy sokkal tisztábban 
juttatják érvényre annak tulajdon lényegét" 
(A/278). Bonyhai elemzései szerint meg
szüntetésnek és rekonstrukciónak ez a 
folyamata látszik megmutatkozni Thomas 
Mann müveiben, illetve ugyanezt végzi el 
ö maga is e művek interpretálásakor. 

A fent említett Thomas Mann-elemzé-
sekben Bonyhai, dacolva korának a luká-
csista esztétika befolyása alatt álló elvárá
saival, igyekezett műimmanens szemponto
kat érvényesíteni, talán ez is oka lehetett 
annak, hogy műve az 1974-es megjelenés
kor hűvös fogadtatásra talált. Kérdés persze, 
hogy a mű (az életmű) hátterében, mélyré
tegében meghúzódni gondolt értékrendszer 
mennyiben tekinthető az adott szövegvilág, 
és mennyiben az értelmezői világkép részé
nek. Bár Bonyhai több szövegében is tesz 
lépéseket az értékrendszer-koncepció befo
gadói aspektus számára való megnyitása 
felé, Szili József találóan mutat rá a fenti 
koncepció korlátaira az összegyűjtött ta
nulmányokhoz függelékként csatolt 1979-es 
konferencia egyik hozzászólásában: „Nem 
is az az igazi probléma, hogy visszavezet-
hetö-e bármi másra az érték, hanem hogy 
mi ez az érték mint olyan. Vagy csak kü
lönböző értékek vannak, de az érték mint 
olyan nem létezik? [...] S Bonyhai Thomas 
Mann-könyvében is teljesen nyitva marad: 
az értékek hogyan hatnak az esztétikai 
térben?" (B/341.) Bonyhai Thomas Mann-
elemzései azonban a mai napig izgalmas 
olvasmányok, köszönhető ez talán nem 
utolsósorban annak, hogy új szempontokat 
szem előtt tartó interpretációival kimozdítja 
a nagy német írót az egyén történelmi vá
laszútjaira folyton figyelmeztető morális 
felvigyázónak abból a szerepéből, melybe 
az utókor hajlamos volt Thomas Mannt 
olykor belehelyezni. 

Az összegyűjtött munkák második kö
tetének tanulmányai két csoportra oszla
nak. A Leírás és interpretáció című rész 
szövegei egyrészt az első kötetben részle
tesen bemutatott értékrendszer-elméletet 
alkalmazzák újabb konkrét szövegek (Ju
hász Ferenc: Szarvas-ének, Paul Celan: 
Halálfúga) elemzésében, másrészt igye
keznek választ keresni az irodalomelmélet 
néhány alapkérdésére. Az elméleti tanul
mányokban megfigyelhető a formális 
logika erőteljes hatása, amely többek kö
zött az abszolút következetes fogalomdefi
níciókra és fogalomhasználatra való törek
vésben és a szinte végletekig szikár nyelv
használatban nyilvánul meg. A szövegek 
többnyire arra törekszenek, hogy tanulva a 
logika egyes ágainak szigorúságából, rög
zítsenek néhány, az irodalomtudományban 
közkézen forgó fogalmat, melyek tisztá
zatlansága számos félreértésre ad okot. 

A már említett Leírás és interpretáció 
című tanulmányban Bonyhai egy olyan, 
logikailag kevésbé kötetlen strukturális 
irodalomtudomány megalapozására törek
szik, amely összetett fogalmait pontosan 
rögzített egyszerű fogalmakból definiálná, 
és csak olyan terminusokkal operálna, 
amelyek a fenti módon meghatározhatók. 
Vizsgálódásának fókuszában a tiszta de-
skripció módszere áll, amely „ha nem 
túlozzuk el jelentőségét és nem tévesztjük 
össze az interpretációval" (B/33), hasznos 
eszköz lehet. 

Az Ertéknyelv című szövegben Bonyhai 
az értékeket, illetve azok objektivációját 
egyfajta jelviszonyként értelmezve azt 
vizsgálja, hogyan lehetne létrehozni egy 
olyan metodikai rendszert, amely úgy 
lenne alkalmas egy értéknyelv-elmélet 
megalapozására, hogy hasznosítja a nyel
vészet bizonyos eredményeit, ugyanakkor 
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nem esik a lingviszticizmus hibájába, 
vagyis nem tekint minden problémát nyel
vi problémának. Bonyhai ebben a tanul
mányában a már korábbi elemzésekben 
többször alkalmazott értékelmélet mód
szertani alapjait vázolja fel, az érték fo
galmának meghatározásával azonban adós 
marad, lényegében a metafizika körébe 
utalja azt. Felmerül a gyanú, hogy Bonyhai 
talán azért ódzkodik annyira a „ling-
viszticizmus"-tól, mert nyelv és világ az ő 
felfogásában külön adottságok, a nyelv, 
ahogyan az értékrendszer is, számára ob-
jektiváció eredménye. Pedig egy, a Witt
genstein! nyelvjáték fogalmát is hasznosító 
értéknyelv-koncepcióban explicitté válhat
na az a Bonyhai-tanulmányokban egyéb
ként többször felsejlö megállapítás, hogy 
érték (mint oly sok minden) csak értelme
zett formában létezik, az érték „mint 
olyan" mibenléte nem ontológiai vagy 
metafizikai, hanem hermeneutika! kérdés. 

A második kötet Hermeneutika és mor
fológia címet viselő második részének 
néhány tanulmánya mára szinte klasszi
kussá vált. A Helikon 198l-es azonos 
című tematikus számához írott bevezető 
tanulmány {Régi és új hermeneutika), il
letve a Gadamer Igazság és módszerének 
fordításához fűzött utószó (Hermeneutikai 
filozófia) megírásával Bonyhai elévülhe
tetlen érdemeket szerzett a hermeneutika 
hazai irodalmi diskurzusba való beilleszté
sében. Az előbbi tanulmányban röviden 
összefoglalja a 20. századi hermeneutika 
legfontosabb megelőlegezőit és szerzőit, 
az utóbbi szövegben Gadamert helyezi el a 
hermeneutika kétezer éves hagyományá
ban, és hozza dialógusba néhány öt meg
előző filozófussal, mindenekelőtt Heideg-
gerrel. Mindkét szöveg több, mint egysze
rű kommentár vagy összefoglaló, olyan 

értő, ugyanakkor olvasmányos interpretá
ciók ezek, melyek maguk is a hazai iro
dalmi hermeneutika alapszövegeivé váltak. 

Mindenképp megemlítendő két, Lukács 
Györgyről, illetve Popper Leóról szóló 
tanulmány: Lukács mint közvetítő, Egy 
nem-divinatórikus megértéselmélet kezde
tei Popper Leónál és a fiatal Lukács 
Györgynél. Ezekben Bonyhai egyrészt 
rámutat Lukácsnak a nyugat-európai és a 
magyar filozófiai hagyomány közötti két
irányú közvetítői szerepére, másrészt fel
hívja a figyelmet arra a kiemelkedően 
inspiráló hatásra, amelyet Popper Leó 
gyakorolt a 20. századi hermeneutika, il
letve a recepcióesztétika kialakulására. 
Popper mindenekelőtt a félreértésről írott 
(a creative misreading bloomi fogalmát 
megelőlegező) gondolataival, illetve a 
nyitott, csak a befogadásban befejeződő 
mű koncepciójával hatott termékenyen, 
nem nélkülözve persze Lukács közvetítő 
szerepét. 

Veres András előszavából kiderül, hogy 
Bonyhai Gábor a nagymérvű fordítási 
munkákkal párhuzamosan, illetve azok 
hatására felhagyott a saját művek alkotá
sával. Az összegyűjtött tanulmányok során 
végigtekintve valóban az látszik, hogy a 
müvilágokba hatalmas lendülettel beleme
rülő elemző, majd példás precizitással 
elméleteket alkotó Bonyhait fokozatosan 
felváltja a kommentáló, szintetizáló Bony
hai. Jelentős lépést tesz egy mindent átfo
gó, általános értékelmélet kidolgozása felé, 
ez azonban kezdeti stádiumában marad. 
Szintén Veres előszavában olvashatunk 
arról, hogy Bonyhai folyamatos újrakez
désben élt, valamiféle bölcseleti bizonyos
ságot keresve sajátított el különböző filo
zófiákat, majd minősítette ugyanezeket 
vakvágánynak. Talán ha ezeket a „vakvá-
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gányokat" újra megnyitotta és összekap
csolta volna, ha hagyta volna a gondolko
dásában váltakozó, egymást elbizonytala
nító filozófiákat termékenyen egymásra 
hatni, létrejöhetett volna egy olyan, az 
értékelmélet strukturalizmusát a herme
neutika és a recepcióesztétika tanulságai

val ötvöző átfogó filozófiai rendszer, 
amely még így, kezdeti széttöredezettsé
gében is termékenyítőleg hathat a hazai 
irodalomtudományra, és méltó az utókor 
elismerésére. 

Jászberényi-Kamrás Orsolya 
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