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Bábeli adományok*

Levelek Kenyeres 
Zoltánnak

2010. március 15.
Kedves Tanár Úr! Olvasom vala-

hol (egyébként éppen honlapodon, 
Babitsod és Kosztolányid – Egy kap-
csolat mozaikjai – végkövetkezteté-
sében), hogy az újabb matematika 
állításai szerint az egymással szemben 
álló kijelentések és vonatkozások (a jó 
öreg Arisztotelészre bizony alaposan 
rácáfolva) néha egy időben is igazak 
tudnak lenni. Szerintem is. (Erről 
egyébként a mellékelt kötet mélyén 
valahol, talán Erich Frommot idézve 
magam is teszek kijelentést.)

Hogy az ellentéteknek ez az egy-
beesése vagy egyszerre való fennállá-
sa mennyire igaz (megállapítás) tud 
lenni, azt Kosztolányi Füst Milán által 
elbeszélt egyik esete (vö. Még egy em-
lékezés Kosztolányi Dezsőről, 1956, in: 
Füst Milán válogatott művei, Szépiro-
dalmi K., 1978) is kiválóan bizonyítja. 
Tudom (sejtem), hogy újabban éppen 
Kosztolányival kívánsz alaposabban 
foglalkozni. Mivel nem lehetek biztos 
abban, hogy még a Te árgus tekintete-
det is nem kerülte-e el a szóban forgó 
anekdota, ide írom.

„A  horgas elméjű szikár úr” egy 
alkalommal beteg kisgyerek kórházi 
látogatására igyekezve arról beszélt az 
őt elkísérő Kosztolányinak (aki mon-
danivalójával sűrű bólogatások közben 
egyet is értett), hogy mennyire helyte-
len a gyerekeket nevelés címén túl ko-
rán a felnőtt társadalom igájába fogni. 

A  kórteremben aztán a gyerek anyja 
mintha igazolni akarta volna Füst ál-
lítását, a  csak nemrég koponyalékelé-
sen átesett kicsit az etikett szabályaira 
igyekezett hajlítani: „köszönj szépen a 
bácsiknak!”. Füst Milán s kaján ördö-
ge (a gyerek nyilvánvaló örömére) így 
válaszolt e fogadtatásra: „Látod ezt a 
ronda bácsit? Mondd néki: Taknyos 
M. bácsi!” Az anya ezen az imperti-
nencián megbotránkozva bizonygatta 
nevelési elveit, melyek szerint („a  bá-
csi” felfogásával szöges ellentétben) 
a társasági elvárások érvényesítésére 
éppen a gyerek érdekében kell minél 
előbb sort keríteni. A  jelenetet és az 
okfejtést fi gyelő Kosztolányi most is 
buzgón helyeselt. A  kórházból távoz-
ván Füst Milán nem is mulasztotta el 
megjegyezni: „Megengedem Dezső-
kém, hogy ne érts velem egyet, de leg-
alább öt percig tarts ki a véleményed 
mellett”. Erre Kosztolányi titokzatos 
mosolyával: „Ne haragudj rám ezért, 
kedves Barátom! Én valóban ilyen em-
ber vagyok. Nincsen véleményem”.

Kedves Tanár Úr! A  véleményal-
kotás e hiánya, e  mosolyogva beval-
lott „elvtelenség” is bizonyára beso-
rolható a „coincidentia oppositorum” 
azon esetei közé, amelyekről Te Kosz-
tolányi és Babits kétféle felfogásával 
kapcsolatban, a  két író egymástól 
eltérő művészi karakteréről szólván 
beszélsz („az ellentétek néha egyszer-
re és egy időben és vonatkozásban is 
igazak lehetnek”). Kosztolányi eseté-
ben egyetlen életművön belül is – ezt 
a fönti anekdota csak megerősíti. Ta-
nulságát, e  sajátos „elvtelenséget” az 

írói alakítás persze az életbölcsesség, 
a  világlátás magasabb szintjére eme-
li (az „opus”, az „oeuvre” világában). 
Gondolom, elég, ha itt éppen csak 
utalok az Esti Kornél-novelláknak 
egyébként általad is idézett, mára már 
közismert, de a korabeli fogadtatás 
idején értetlenséget, sőt megbotrán-
kozást is okozó sajátosságára: az er-
kölcsi megítélés alá vonható pszichi-
kus jelenségek diszparát voltára, villó-
dzó kétértelműségére.

Nem folytatom, ellenkező esetben 
kénytelen lennék e levelemet is beso-
rolni a mellékelt kötet „bábeli” iromá-
nyai közé. Ettől pedig (e  levéltől) már 
mentse meg a jóisten a tisztelt olvasót. 
Túl nagy csalódást azért, remélem, nem 
okozok vele (s  kéretlen okvetetlenke-
désemmel). Fáradozásod, véleményed 
előre is köszönöm. Tanítványi tisztelet-
tel és barátsággal üdvözöllek: S. Pali

2010. május 5.
Kedves Zoltán! Köszönöm szíves 

közbenjárásod, remélem, lesz is va-
lami eredménye. Remélem továbbá, 
hogy nem Dienes-fájljaimtól lett rosz-
szul a számítógéped. Ezt az előadást 
egyébként Dienes Valéria a tihanyi 
szemiotikai konferencián személye-
sen adta elő kilencvenhét vagy kilenc-
vennyolc éves korában. A küldött szö-
veg eredeti gépírás (ennek szkennelt 
másolata). (Vajon tudtál-e vele vala-
mit kezdeni?)

Nem hagy nyugodni egy nem is 
olyan régi (vagy nem is olyan közeli) 
történet, benne egy részemről mind-
eddig refl ektálatlanul hagyott meg-

Fotó: Kállay Kotász Zoltán

* Írások a szerző Bábeli adományok c. könyvéből (Napkút Kiadó, 2011).
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jegyzéseddel. Bevallom: egy ideje a 
bögyömet nyomja, talán a legjobb, ha 
most kibeszélem magamból. Biztos 
Te is emlékszel rá, valamilyen doktori 
vagy kandidátusi disszertáció védésé-
ről volt szó, melynek során az előadó 
Kaff ka Margitot a mai gender-divat-
nak megfelelően kívánta interpretálni, 
valahogy így: „női identitás”. Te akkor 
felszólaltál s megjegyezted: talán óva-
tosabb kézzel kellene az identitás kér-
déséhez nyúlni, mert ha Kaff kát a női 
identitás utcájából közelítjük (közelít-
hetjük), akkor ugyanilyen joggal köze-
líthetnénk pl. magyarságának utcájá-
ból is (vö. pl. Színek és évek). Túl azon, 
hogy e kérdésfelvetés már önmagában 
is elgondolkodtathatta az előadót, Te 
még hozzá is tetted: „identitás márpe-
dig csak egyéni lehetséges”.

E  megjegyzésed ütötte a szöget a 
fejembe. Nem azért, mintha engem 
itt és most különösebben éppen a 
Kaff ka-kérdés érdekelne. Ebben, a ku-
tatások irányát, folyását, hangsúlya-
it, tematizáltságát stb. is fi gyelembe 
véve, megengedem, igazad lehet. De. 
Ugyanakkor alaposabban is meg kellett 
néznem a lapot (kártyádat), amellyel 
az előadóét ütötted (és vitted). Sejtem, 
hogy amit akkor ott láttam-hallottam, 
az a jéghegynek (felfogásodnak) csu-
pán a csúcsa. Ennek ellenére vagy ép-
pen ezért én a helyében nem fogadtam 
volna el az érvedet (persze akkor már 
nem ő lettem volna – hanem, csak, 
én.) Felfogásom szerint ugyanis kol-
lektív identitások is léteznek (egyre ke-
vésbé, elismerem, de még mindig, hála 
istennek). S hogy léteztek, ez a nem is 
nagyon távoli múltban még egyáltalán 
nem volt kétséges. Elég, ha itt olyan 
klasszikusokra utalok, mint Petőfi , 
Ady, József Attila vagy Illyés Gyula. De 
hogy ez mai irodalmi életünk neural-
gikus pontja, elismerem, és sajnálattal 
konstatálom. Mintha a skolasztika ko-
rába hátráltunk volna vissza. Én egyéb-
ként így is tekintem e vitát: harc az 
univerzálék kérdése körül.

Az az érzésem, hogy e problé-
mát pusztán teoretikusan sohasem 
lehet megnyugtató módon tisztáz-
ni, vagy csak úgy, ahogy a skolasz-
tika is tudta. Vagy ahogy a Gulliver 
firtatja: melyik végén kell a tojást 
feltörni, a  vastagabbikén-e vagy a 
vékonyabbikén. S ha már itt tartunk, 
azt is firtatni lehetne, hogy melyik 

volt előbb: a  tojás vagy a tyúk? (Ez 
utóbbira egyébként van megnyug-
tató válasz. A  tyúk. Hogy miért? 
A  Jóisten nem volt bolond a tojást 
teremteni először – akkor neki kel-
lett volna kiköltenie.) A  válasz ko-
molytalansága nyilvánvaló, de lehet 
komoly olvasata is. Mikszáth jut 
eszembe, aki egyszer az Akadémia 
üléséről tudósított, s  meglepődött, 
hogy képviselőtársaival szemben az 
akadémikus urak gyakorlati kérdést 
(ti. hogy ki legyen az elnök) elegáns 
módon elméletileg, a kompatibilitás 
kontra inkompatibilitás fölvetésével 
oldották meg. Szerintem az identi-
tás felfogásában is hasonló a teória 
szerepe. Az, hogy uneversalia ante 
rem vagy in re stb., bizonyos érte-
lemben ízlés kérdése. Ezzel csupán 
azt akarom mondani, hogy értékvá-
lasztásé. Erről pedig (bizonyos ke-
retek között maradva) csakis disku-
rálni érdemes. Vagyis ott elkezdeni, 
ahol a vége van.

Bocsánat a csapongásért. Azért is, 
amiért a levélírás (mániájának?) örvé-
nye fölé vittelek. Remélem, nem kö-
veted a példámat – veszélyes. Figyel-
medet azonban előre is köszönöm, 
s barátsággal üdvözöllek: Pali

2010. május 6.
Kedves Zoltán! Sokat töprengtem 

leveleden (pedig még egy napja sincs, 
hogy „kézhez vettem”). Sok mindent 
kavar és forgat, mint egy mosógép, 
s most alig tudom, mit emeljek ki be-
lőle. (Mindenesetre megvárom, amíg 
lejár a program.)

Talán a „kollektívum” kérdését. 
Megértem „eluralkodásával” kapcso-
latos aggodalmaidat, sőt, osztom. De 
azt már nem gondolom, hogy ennek 
(az eluralkodásnak, a  kizárólagos-
ságra törekvésnek, vagy nevezzük 
bárminek) maga a kollektívum lenne 
az oka. Totális rendszert (újabban!) 
akármire lehet építeni – médiaura-
lomra is. Hálózatokra, mit tudom én! 
(E tekintetben fi gyelemre méltó dol-
gokat Kiss Lajos András és Kovács 
Gábor könyveiben olvastam – vö. 
Haladásparadoxonok – bevezetés az 
extrém korok fi lozófi ájába, illetve: 
Az utolsó kísértés – változatok a ha-
talomra, mindkettő Liget Könyvek.) 
A  magam részéről ezek után nem 
szívesen állítom szembe az egyest az 

általánossal (mérsékelt realista len-
nék? – universalia in re?). Lehet. Már 
csak azért is, mert meghatározni 
bármit is csak valamiféle nemfoga-
lom alatt tudok (megkülönböztetve a 
megkülönböztetendőket). Magamat 
is csak így (emberként, magyarként, 
cigányként, bevándorolt feketeként, 
angolként) azonosíthatom. Hogy 
hova álljanak ezek után (s a vicc sze-
rint) a belgák, én sem tudom. De ez 
legyen az ő gondjuk. Jut még eszem-
be Farkas Attila Márton könyve is, 
ez már a mai magyar közbeszédről 
(Arrobori – Liget). Ebben mindenféle 
őrültség szépen le van írva (akárcsak 
Defoe-nál az angol pöcegödör). Any-
nyi mindentől kellene félnem ezek 
után, hogy már nem is félek. Ez per-
sze nem igaz, félek én magyarként is, 
zsidóként is, cigányként is becsüle-
tesen és rendesen mindentől. Most 
már baráti üdvözletekkel is: Pali

2010. szeptember 21.
Kedves Zoltán! A nyáron többször 

eszembe jutottál. Mi tagadás, aggaszt, 
hogy keveset tudok az egészségi álla-
potodról. Remélem, a nyarat gyógyu-
lásra használtad! Én mindenfélére, 
de többnyire kifolyt a kezeim közül. 
Nemrég hallottam Horváth Ivánt a 
rádióban irodalomtörténetéről (a „vil-
lanyspenótról”) nyilatkozni. Az iro-
dalomtörténet poszt-posztmodern 
teóriáját fejtegetette, kíváncsivá tett, 
hát megnéztem bevezetését az inter-
neten. Tetszett, hogy van „prekon-
cepciója” – az irodalom bizonyos né-
zőpontból olyasmi, mint egy kávéau-
tomata: csak akkor ad ki valamit, ha 
bedobjuk az érméinket. Ha van ilye-
nünk. Neki van. Eddig rendben is len-
ne, de H. I. szerintem nem kávét töl-
töget (oszt) – sokkal inkább ítéletet, 
ahelyett, hogy megértene, hogy meg-
értésre (konszenzusra, párbeszédre, 
a  szociális minőségnek legalább a 
fönntartására, akármire) törekedne. 
Ezzel pedig (számomra elfogadhatat-
lanul) kirekeszt. Ilyen alapállásból föl 
sem merülhet az igazság kérdése, pe-
dig ugyancsak ezt feszegeti. Még azt 
is megengedem, hogy igaza van, de 
az igazság nem bot stb. Itt küldök egy 
verset, egyelőre nem kívánom megje-
lentetni, de szeretném, ha Te olvas-
hatnád. Jó egészséget kívánok, baráti 
üdvözletekkel: Pali
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Levél Sipos Lajosnak

2008. november 29.
Kedves Lajos! Nem ismerlek erről 

az oldaladról, ezért némi kis aggoda-
lommal kérdezlek: ugye nem veszed 
rossz néven, ha szembe dicsérnek? 
Ezt azért kell kérdeznem, mert elol-
vastam (végre) Tamásidat (Tamási 
Áron, Élet- és pályarajz, Elektra Ki-
adóház, 2006). Meg kellett állapíta-
nom, hogy ennek a fi ckónak igen nagy 
szerencséje volt: ennyire értő fülekre 
találni, s  mindjárt a szomszédságból 
(talán a rokonságból is?), nem utolsó 
kivételezettség. Mindvégig, minden 
mondatában nagyon élveztem köny-
vedet. Úgy is, mint fogalmazást, de 
lefegyverzett (pedig nem könnyen 
tudom megadni magam) – megfo-
gott megállapításainak pontosságával, 
arányosságával és méltányosságával, 
a  szakirodalom szuverén felhaszná-
lásával is. Milyen kitűnő pl. a žme-
gači valószerűség kontra nyelvsze-
rűség fogalmainak adaptálása pl. az 
Ábel-elemzésben. S  egyáltalán: az 
értelmező alázata a művel és élet-
művel szemben: nem beskatulyázni, 
hanem kibontani és megvédeni akar, 
az újabb keletű, modern fegyverzetű 
értetlenségekkel szemben is. És tud is 
(felfogásomban kb. ezt jelenti a szuve-
rén irodalom-felhasználás). Ha mégis 
néha a fejemet csóváltam, erről nem 
Te tehetsz, kedves Tanár Úr! Egy ki-
csit bántott Tamásinak a Kádár-re-
zsim utolsó éveiben a hatalommal 
szemben mutatott engedékenysége, 
s  azt sem értettem egészen, miért 
kellett mindig, mindjárt (négyszer 
is!) megnősülnie és elválnia. Persze 
tudom, emberek vagyunk, esendősé-
geinkkel együtt igazán színes a kép. 
A  Te könyved azonban mindenféle 
esendőség nélkül színes és gazdag. 
Köszönöm, és gratulálok szeretettel 
és üdvözlettel: S. Pali

Levelek Búzás Hubának

2008. október 27.
(részlet)

Drága Barátom! A Te tollad köny-
nyedén fut a papíron gondolataid 
nyomában, én meg olyan vagyok, 
mint egy tyúk vagy kappan toll nél-
kül: leforrázva. Vagy mint az ökör: 

húzom lustaságom igáját, verem a 
billentyűket. És itt van még Hegel is, 
aki elől, látom már, nem térhetek ki 
szó nélkül. Jön szembe velem. Meg 
kell adnom magam, kedves Hubám, 
el kell ismernem „e  közhelyes fi ckó” 
zsenialitását. Hanem az az övé, s csak 
ritkán magyarázóié. Hegelt könnyű 
leegyszerűsíteni. Túlságosan nagy a 
csábítás erre. Nem véletlenül persze, 
mert Hegel, miközben az arisztote-
lészi azonosság tételét a tagadáséval, 
illetve a tagadás tagadásáéval vál-
totta föl, s  ezzel megújította a logi-
kát, ugyanakkor (ontológiája révén) 
önkényes kiterjesztésének hibájába 
is esett: a  logikai kategóriákat on-
tologizálta. Túl fényesre sikeredett 
így lételmélete és világmagyarázata. 
Ma már ez eléggé nyilvánvaló: a  va-
lóság (a rajtunk kívüli, de a bennünk 
lévő is) túlságosan heteronóm ahhoz, 
hogy jelenségeit néhány logikai vo-
natkozásra redukálni lehetne. A  vi-
lágszellem önmozgásának, az abszo-
lút eszméhez vezető útnak általa föl-
állított (meglehetősen determinisz-
tikus, determinisztikusan-optimista) 
teóriáját a történelem, történelmünk 
(sajnos) sehogy sem akarja igazolni. 
Minduntalan lekési a hegeli vonathoz 
a csatlakozást. Kénytelen szaladni 
utána. A fejlődés szép eszméje ennek 
következtében (mintegy kifi camítva a 
bokáját) elkezd sántítani. Legalább-
is az én szememben, kedves Hubám 
– ezért történhetett, hogy hegeli 
okfejtésed iránt (elismerem: eléggé 
udvariatlanul) csak kevés megértést 
tudtam tanúsítani. Ugyanakkor el kell 
ismernem Hegel gondolatfutamainak 
kivételes ökonómiáját, a bennük mu-
tatkozó valódi bölcsességet. Szinte 
félelmetes világának tágassága, ta-
pasztalatainak bősége, találatainak 
hajszál-pontossága. Ha ezekre tekint 
az ember, hajlandó megfeledkezni 
rendszerének közismerten gyenge lá-
bazatáról. Azt hiszem, az előbbiekben 
(és inkább csak ezekben) mi is nyu-
godtan követhetjük (vagy idézhetjük). 
Most én is megpróbálkozom vele, ép-
pen az általad fölvetett témában (té-
ged idézlek): „a  gyanútlan olvasókat 
elgázoló arc-nélküliek”, az „irodalmi 
turkálók” jellemzésére. (Hegelnek ez 
az okfejtése igazi trouvaille, a  lehető 
legpontosabb, fogalmazóját a tárgy 
abszolút birtokosának mutatja.)

Az Esztétika első részének har-
madik fejezetében, a  művészről szóló 
alpontokban olvasom a következőket 
(Fölteszem, Te is ismered, de bemá-
solom, mert bemásolni is élvezet.). 
Mindenekelőtt az ihlet jellemzése-
ként: „Az igazi ihlet valamely meg-
határozott tartalmon lobban lángra, 
amelyet a képzelet – művészi kifeje-
zése céljából – megragad; az ihlet en-
nek a tevékeny alakításnak az állapota 
mind a szubjektív bensőben, mind a 
műalkotás objektív kivitelezésében, 
mert mindkét tevékenységhez nélkü-
lözhetetlen.” Már ebből a meghatáro-
zásból is kitűnik Hegel alapkoncep-
ciója a műalkotás lényegéről: az igazi 
műalkotásban a tárgyi és a szubjektív 
oldalnak maradéktalanul eggyé kell 
válnia. Szinte paradox, de Hegelre 
nagyon is jellemző, és telitalálat érté-
kű, hogy az alkotásnak éppen ebben 
a „tárgyszerűségében” látja a művész 
(a művészet) eredetiségét. Erről a Mo-
dor, stílus és eredetiség című részben 
a következőket írja: „Az eredetiség 
ennélfogva a valódi objektivitással 
azonos, és oly módon egyesíti az áb-
rázolás szubjektív és tárgyi elemét, 
hogy a kettő már semmiféle idegen 
mozzanatot nem tartalmaz. Az egyik 
vonatkozásban ezért a művész legsa-
játabb bensősége fejeződik ki általa, 
másfelől mégis csupán a tárgy termé-
szete tárul fel, úgyhogy a művész sa-
játszerűsége kizárólag a tárgy sajátsze-
rűségeként jelentkezik, és ugyanúgy 
ebből a tárgyból jön létre, amiképpen 
a tárgy az alkotó szubjektivitásából.” 
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A  művész és a tárgy „sajátszerűsége” 
tehát összetartozik, ha nem, a  műal-
kotás eredetisége, sőt, maga a művé-
szet szenved csorbát. Ilyenkor jön az 
„idegen elem”: a szubjektív önkény, az 
„ötletbörze”, a  művészet címén foly-
tatott szélhámosság és különcködés. 
Erről-ezekről a következőket olvasom: 
„Az eredetiséget ezért mindenekelőtt 
el kell határolnunk a puszta ötletek 
önkényétől. Mert eredetiségen rend-
szerint különcségek létrehozását értik, 
amelyek az adott módon kizárólag egy 
bizonyos szubjektum sajátjai, senki 
másnak nem juthatnának az eszébe. 
Ez azonban csupán rossz partikula-
ritás.” E  jellemzést Hegel még humor 
és irónia címszavak kapcsán is foly-
tatja, ugyanilyen értelemben, úgyhogy 
ezektől már eltekinthetünk. A  fönt 
mondottakból az is nyilvánvaló, hogy 
az ilyen „alkotóművészek” (állítólagos 
„alkotóművészek”) kóklerkedésének 
leleplezéséhez nem szükséges sem-
miféle „regressziót” feltételeznünk 
(ahogy állítod). Ezek az urak vagy höl-
gyek már Hegel korában is kiválóan 
működtek.

Levelek Németh István 
Péternek

2008. szeptember 2.
(részlet)

Elkezdtem Czigány Györgyről szó-
ló monográfi ádat (Kalitkában is ma-
dár, Hungarovox K., 2006) is olvasni, 
kitűnő olvasmány, jó kalauz. Értőn 
vezet a versek és az életrajz világában 
is. Vajon Cz. Gy.-höz is személyes szá-
lak fűznek? (Lehet, hogy édesapádnak 
tanítványa volt? Győrben?) Kicsi ez a 
magyar glóbusz – biztos voltam ben-
ne, hogy hamar találunk (még) közös 
ismerősökre. Tehát „Czoma direktor 
úr”, egykori egyetemi csoporttársam 
apja s a Te nagyapád barátok voltak! 
Sajnálom, hogy édesapádat el kellett 
veszítened. Az én szüleim igen korán 
elmentek, édesanyám nem érte meg a 
hatvanat, őt több mint huszonöt, apá-
mat több mint tíz éve temettük (hár-
man vagyunk testvérek).

S  hogy kérdésedre is válaszoljak: 
érettségi után (’63-ban) költöztem el 
Paksról, azóta (Ágh István szavával) 
én is a „hűséges hűtlenek” közé tar-

tozom. A  „hűség” persze az én ese-
temben sokkal inkább jelent érték-
rendhez, mint helyhez való kötődést. 
Nem tudom egy szóval megnevezni 
a szülőhelyemet: Bezenyén születtem 
(Kormos István pátriáján is túl), de itt 
azóta csak egyszer jártam, ide a há-
ború véletlene vetette anyámat (s  ér-
telemszerűen: engem). Apám csak 
hat évvel később, malenkij robotból 
hazatérve láthatott először, Pakson, 
a  nagyszülők házában. Itt gyerekes-
kedtem, Pakshoz kötnek emlékeim 
– persze ez más Paks, mint a mai. 
Szülőföldem sokkal inkább létezik 
időben, mint térben. Nekem kell hor-
doznom, hogy legyen. De van.

Kedves Pista! Verseidet is szeret-
tem volna elolvasni, sajnos, a  Sza-
bó Ervin Könyvtárban hiába. Pedig 
a költőre is kíváncsi lennék. Vajon 
hol juthatok verseskönyveidhez? 
(A  könyvtárost kérdezem.) S  üdvöz-
löm barátsággal mindkettőtöket (vagy 
mindhármótokat): Pali

Ui.: Egy kissé kései (ti. az ui.) – de 
közben befejeztem Czigány-könyved 
olvasását. A  „témához”, Cz. Gy.-höz: 
verseihez, de személy szerint ő ma-
gához is nagy szeretet fűz, most, tük-
rödből nézve még inkább. S látom azt 
is, amit fönti levelemben még nem: 
édesapád osztálytársa volt, nem pe-
dig tanára Cz. Gy.-nek. (Egyébként, 
nem tudom, észrevetted-e: nagyjából 
másfél évtized van közöttünk – ez is 
egy névsor: Czigány, Suhai, Németh.)

2008. szeptember 8.
Kedves Pista! Köszönöm a velem 

való foglalkozást, ahogy te nevezed: 
a  „bíbelődést”. Több ez annál. Sajnos, 
a  dolgodat minden igyekezetem elle-
nére is csak kevéssé tudom megköny-
nyíteni. Mint a mellékletekből kide-
rülhet: kaptam (talán a nagy hallga-
tásokra válaszul? – s lehet, hogy tíz 
évenként?) biztatást és elismerést is, 
méghozzá igazán érdemes személyek-
től, de mintha Vészi Endre jó jósnak 
bizonyult volna: időnként föl kellett 
fedezni engem. Ez jó is, meg rossz is. 
Rossz: miért nem volt elég egyszer? Jó: 
úgy látszik, van mit fölfedezni rajtam 
(vagy bennem). Nem tudom, Csűrös 
Miklósnak a Kortársban megjelent 
tavalyi kritikája ezt a benyomást erő-
síti-e – vagy ő már ismerősként üdvö-

zöl? Majd Te eldöntöd! Mindenesetre 
érdekes fényt vetünk mi Búzás Hubá-
val a közelmúlt irodamára: itt van két 
szakállas csecsemő. Nem tudni, hogy’, 
de egyszerre csak előálltak.

Kíváncsian várom tudósításodat 
bazsi-i élményeidről, a  sümegi bú-
csúról. (Ágh István visszaemlékezé-
seiből is látom, hogy a Ti vidéketeken 
milyen fontos esemény a búcsú – ezt 
én, sajnos, a magam pátriájában nem 
tapasztaltam.) Nagyon tetszett Czi-
gány-köteted: megkapott benne az ér-
tékek iránti teljes odaadás (a feltétlen 
szeretet) képessége. Hol juthatok ver-
seidhez? S  ugye 10-én találkozunk? 
Én már fölkészültem. Barátsággal üd-
vözöllek: Pali

2009. március 8.
(részlet)

… A  reformáció genfi  emlékműve 
előtt megszólaló Illyéssel tartok (még 
akkor is, ha magamat „katolikusnak” 
tudom). Mit számít, ha „a kétféle had 
papjai” szószékeikről „bent még ősi-
mód dörögnek, / de kijövet az utcán 
átköszönnek / s ujjon mutatják, hogy 
hány órakor / s kinél lesz ferbli-kör 
vagy harcsa-tor / s egy kis ital”. Tu-
dom, irodalmi életünk „véresen ko-
moly” valósága még messze van a hit-
béli kérdések e kedélyes-patriarkális, 
de nagyon is praktikus „megoldásától”, 
számomra mégis ez, ez a „megmoso-
lyogtató” a szimpatikus és kívánatos. 
Nem remélek, nem is akarok egy hitet, 
de megértést igen. Megint csak Ily-
lyéssel szólva: „Értsük meg egymást!” 
Ha Veres Péter annak idején „nép-
ben-nemzetben” gondolkodott, én 
hajlamos vagyok „ellipszisben” gon-
dolkodni. (Véletlenül sem „körben” 
– a „kör” csak egy középpontot enged 
meg, az „ellipszis” azonban kettőt – a 
Másik, egy másik álláspontját, s ezzel 
máris a dialógus lehetőségét.)

Esszék, kritikák
Világteremtés – 
történetekkel

A  történet és szinonimái olyan 
szóbokrot alkotnak, amelynek egyes 
elemeit a köznyelv és a tudomány is 
használja anélkül, hogy értelmüket, 
jelentésüket illetően általános kon-
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szenzusról beszélhetnénk. Ha valaki 
tehát ilyen kifejezéseket használ, mint 
történet, történelem, történés, törté-
netmondás stb., elsőrendű feladata és 
érdeke, hogy az általa a szónak tulaj-
donított jelentést világossá tegye.

A  nehézségek másik része fogal-
mi természetű, s  a szövegmagyarázat 
tárgykörébe tartozik. Mind a történe-
lem, mind az irodalom tudományának 
különböző korszakai voltak, s  ezek 
történelemképe lényegesen különbö-
zött. A pozitivizmus pl. a megismerő 
és tárgya egymástól való függetlensé-
gét, az „objektív” történelmi „törvény-
szerűségek” megismerhetőségét hang-
súlyozta. A  szellemtörténet ugyanezt 
a hozzáállást az intuíció jegyében s 
egy-egy korszak „uralkodó eszméivel” 
szemben kívánta érvényesíteni. Nem 
így az elmúlt évtizedek hermeneuti-
kája, amely a hatástörténeti tudatot 
tartja fontosnak, vagyis az értelmezé-
si, sőt értelemadási törekvést. A  szö-
veg tanulmányozásába (mint valami 
párbeszédbe) a kutató (elme) saját 
kérdéshorizontját is bevonja. Ilyen 
értelemben olvasandó a „modern” 
hermeneutika atyjának, Hans-Georg 
Gadamernek a kijelentése: „aki egy 
szöveget olvas […], maga is benne 
van a szövegben. Ő  is hozzátartozik 
a szöveghez, melyet megért”. A törté-
nelemmel adott hagyomány fölött (az 
utókor valamiféle többlettudásának, 
hamisan értelmezett fölényének bir-
tokában) nem „ítélkezni” kell tehát. 
A  feladat e hagyomány párbeszédbe 
vonása, megértése, amely ennek ered-
ményeként mindig önmegértés is. 
Semmiféle értelem nem lehetséges e 
dialógus előtt. Mivel nincs két azonos 
értelmező, nem lehetséges két azonos 
értelmezés sem. A történelem (ha van 
ilyen egyáltalán) egy, a  történet vi-
szont annyi, ahány a vele diskurzusba 
elegyedő személy. Ha mindezt emlé-
kezetünkbe idézzük, világossá válik, 
miért van szükség időnként az iroda-
lom történetének újraírására. Nem 
egyszerűen az ismeretek „bővülése” 
igényli e munkát, hanem a szemlélet 
változása, új nemzedékek új horizont-
jának a megjelenése. Elég, ha itt éppen 
csak utalok a magyar irodalom utóbbi 
évtizedeinek nagy tudományos para-
digmaváltására, s  ennek eredménye-
ként az összefoglaló munkákra: már 
címükben is, mintegy homlokukon 

hordozzák sajátos történelemfelfogá-
sukat. Az egyik az 1964-es, hatköte-
tes mű (népszerű nevén a „spenót”): 
A magyar irodalom története. A másik 
egészen friss: A magyar irodalom tör-
ténetei. A címben csupán egy jottányi 
az eltérés, de micsoda különbség a 
szemléletben! Az egyiket a „történel-
mi célelvűség”, illetve a „megkérdője-
lezhetetlen objektivitás és totalitás” 
(marxista) követelménye, a  másikat 
éppen az előbbiek tagadásaként az 
irodalomtörténeti „narratívák” „plu-
rális modelljének” s a „nyitott törté-
net-elbeszélés” ideálképének napjaink 
tudományosságára jellemző felfogása 
hívta életre. (Hogy milyen sikerrel és 
saját elvei jegyében-e – erről most ne 
beszéljünk!)

A  mai ember történelemről szól-
ván valamilyen lineáris eseménysort 
hajlamos elképzelni, amelynek eleje, 
közepe és vége van. Ez a hármas ta-
golás nagyjából megfelel civilizációnk 
időképének: a múltról, jelenről és jö-
vőről alkotott felfogásunknak, amely, 
mint azt pl. Vilém Flusser Az írásról 
szóló könyve mutatja, maga is törté-
nelmi termék. Történeti konstrukció, 
melynek kialakulásában a szóbeliség-
ről az írásbeliségre való áttérés ját-
szotta a döntő szerepet. Csak a betű-
jelek egymás utáni sora, szakadatlan 
áradása alapozta meg ugyanis az em-
ber tudatában a linearitás képzetét, 
amelyet aztán az eddig körben forgó 
idő fogalmára is átvittek, megalkotva 
ezzel a kronológia, az időbeli egymás-
utániság (és a múlt, jelen, jövő) el-
képzelésének lehetőségét. Ez egészen 
más „történet”, mint amit a „rituális 
koherencia” korában, a szóbeli hagyo-

mányozás világában átélt az archaikus 
ember. A mitikus szövegekben még a 
világ ősi rendjének ciklikus időszerke-
zete érvényesült, szemben a születés 
és halál két végpontja közé szorult 
egyéni életek vagy a rend megszegését 
jelentő egyedi esetek későbbi, lineáris 
(és sokszor tragikus) történéseivel.

Volt idő, amikor az idő (túl vagy 
innen a linearitáson) visszafelé is 
folyt. A középkori ember pl. a bibliai 
utolsó ítéletre várakozva a jövőt mint-
egy megelőlegezte: „A  kereszténység 
története […] egyfelől a végidőkre 
való szüntelen várakozásnak, másfelől 
a világvége folyamatos késlekedésé-
nek a története. […] Ez a jövő nem az 
idők végén helyezkedik el, a linearitás 
jegyében, hanem az idők vége eleve 
csak azért tapasztalható, mert az egy-
ház már mindig is magában hordoz-
ta.” Reinhart Koselleck eme okfejtését 
Elmúlt jövő című könyvéből idéztem. 
E  cím a maga beszédességével már 
önmagában is mutatja az idővel kap-
csolatos fogalmaink egyáltalán nem 
„természetes”, nagyon is konstruált 
jellegét.

Nem árt, ha tudjuk: minden lát-
szat ellenére magunk teremtjük 
nemcsak történeteinket, de (általuk) 
önmagunkat és világunkat: történel-
münket is. Minden történet (és törté-
netmondási szisztéma) egy identitás 
alapkőletétele. Világteremtés a tények 
széthulló birodalmában. A  felelősség 
pedig ott kezdődik, ahol ez a világte-
remtés is: a  Másikkal való találkozás 
határán és hatására.

(A  Liget, 2008/2. számának írása 
alapján.)
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