
KÖNYVEK 351

műfajában is. Vignat szerint Artaud hangja és 
üzenete soha nem volt még annyira aktuális, 
mint bizonytalan korunkban.

Életrajzról lévén szó, a szerző részletesen ír 
Artaud édesanyjához és első nagy szerelméhez, 
Génica Athanasiouhoz fűződő viszonyáról, va-
lamint konfliktusokkal, vitákkal teli, szenvedé-
lyes és meghatározó barátságairól. Ezeknek a 
barátságoknak a tükrében rajzolódik ki Artaud 
élete, a húszasharmincas évek, majd a háború 
utáni pezsgő, párizsi irodalmi élet, amelyben ő is 
fontos szerepet játszott. Vignat többek között be-
mutatja Artaudnak számos kortárs művésszel 
vagy íróval való barátságát. A lista nagyon hosz-
szú, csak néhány név a sok közül, akik mindig 
kiálltak mellette: Arthur Adamov, Robert Des-
nos, Jean Paulhan, Anaïs Nin, Roger Blin, Bal-
thus, Jean Dubuffet, Picasso vagy Jacques Prevel. 
Számomra a könyv legérdekesebb fejezetei azok, 
amelyek a költő művészeti életben betöltött sze-
repéről szólnak, a korszak bemutatását pedig a 
nagyszámú levelezés ügyes és alapos feldolgo-
zása teszi hitelessé és szemléletessé.

A könyv tizenhét fejezetből áll, mindegyik 
fejezet címe egy Artaud idézet, amely jól foglalja 
össze az adott időszak vagy alkotói korszak cél
jait és terveit, sikereit és kudarcait, valamint a 
költő lelki és egészségi állapotát egészen a gyer-
mekkortól az 1948 márciusában bekövetkezett 
halá láig. A könyvhöz Serge Malausséna, Artaud 
unokaöccse és jogutódja írt előszót. A kötet vé-
gén található válogatott bibliográfia a legújabb 
kutatásokat is magában foglalja.

Laurent Vignat regényes Artaud életrajza ol-
vasmányos és izgalmas mű, amely egyszerű, 
klasszikus francia nyelven íródott, ugyanakkor 
költői és lírai betétekben is bővelkedik. Tudós fel-
készültségről is árulkodik, és még az irodalom 
iránt érdeklődő szakemberek számára is tud újat 
mondani.

Schneller Dóra

Balogh Magdolna, Rabul ejtett értelmek 
(Budapest: Balassi Kiadó, 2017), 325.

Balogh Magdolna tanulmánykötetének címét 
egyértelműen a lengyel Nobeldíjas író, Czesław 
Miłosz A rabul ejtett értelem esszékötete inspirálta. 

Miłosz e művében, amely 1951ben, már az emig-
rációban íródott, az általa Centrumként emlege-
tett elnyomó hatalom (tehát a Szovjetunió) ejti 
rabul az értelmet (a csatlós országokét) – és mivel 
Balogh Magdolna is közép és keleteurópai iro-
dalmakat vonultat fel könyvében (ráadásul szint-
úgy jórészt a kommunista érából), elég egyértel-
műnek tűnik, hogy ugyanolyan típusú „rabul ej-
tésről” van szó.

Így jutunk el az első problémafelvetésig, 
mégpedig a KözépEurópa, középeurópaiság 
kérdésköréig. A szerző ezt A hivatásos komparatis-
ta című bevezető tanulmányban találóan és óva-
tosan „sajátos kulturális jelenségegyüttesnek” 
nevezi – amivel rá is mutat, mennyi gond van 
ezzel a fogalommal. Mi is ez a régió, kik is az itt 
élő emberek, mi alapján határozható(k) meg, il-
letve valójában létező hely és fogalome, valóban 
vane egy jól elhatárolható, középnek nevezhető 
zóna a Nyugat és a Kelet között? Balogh Magdol-
na sokakkal ellentétben nem a geopolitikára he-
lyezi hangsúlyt, hanem „bonyolult kommuniká-
ciós folyamatként” tekint a kérdésre, azt emeli ki, 
hogy e fogalom a kulturális kommunikáció egy 
(elég fontos) része. Vagy része volt, hiszen a ké-
sőbbiekben már a fogalom elhalásáról beszél.

Az a kérdés is felvetődik, hogy ki is, mi is a 
közép-európai komparatista és komparatisztika. 
A szerző ezt a nyelv felől közelíti meg, kitér arra, 
hogy ha valaki közép-európai komparatistaként 
definiálja önmagát, annak a térség minél több – 
ha nem az összes – nyelvét ismernie kellene. Két-
ségtelen, hogy valóban ez lenne az igazán profi 
komparatisztika, de ugyanakkor irreális is volna 
az ilyetén elvárás. Balogh Magdolna is beletörő-
dik, hogy – bár több, és nem csak közép-európai 
nyelven – olvas és ír, vannak olyan nyelvek, me-
lyek irodalmát csak fordításokból ismerheti meg.

Így elkerülhetetlennek látszik, hogy előke-
rüljön a fordítások, illetve a fordításkritika kérdé-
se. Az, hogy Balogh Magdolna ezt a probléma-
kört is érinti, azért is figyelemreméltó, mert nap-
jainkban mintha kiveszőben lenne a fordításkriti-
ka – egyébként nyilvánvalóan elég kényes – mű-
faja. A Rabul ejtett értelmek kötetben két lengyel 
mű fordítása lett a vizsgálat tárgya, ami érthető 
is, hiszen az ember csak olyan szövegek fordítá-
sáról tud nyilatkozni, amelyek eredetijének nyel-
vét is bírja. Az egyik ilyen Czesław Miłosztól 
A lengyel irodalom története című írása, a másik 
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pedig Adam Mickiewicz Ősökje. Míg az utóbbi 
fordításával meg van elégedve a szerző, előbbiről 
már negatívabb véleménnyel van, amit egyrészt 
azzal indokol, hogy a könyv eredetileg angolul 
íródott, a magyar fordítás pedig a lengyel válto-
zatból készült, másrészt hosszú és érthetetlen 
mondatokra hivatkozik – a felhozott példák ezt 
azonban nem igazán támasztják alá. A fordítások 
elemzése ugyanakkor csak apró szegmensei egy-
egy tanulmánynak, nem ezeken van a hangsúly.

Ami a tartalmi felosztást illeti, az író a kötet 
első felét leginkább a lengyeleknek és az oro-
szoknak szenteli, majd ezt követi egy, a szocreál 
kutatásaiból származó rész (Mire tanít ma a szoc-
reál – itt találunk magyar vonatkozásokat is), vé-
gül a címet inspiráló Czesław Miłosz esszéköte-
tének elemzésével zárul a könyv. Az egyes ré-
szek között nem mindig fedezhető fel szoros ko-
herencia. A szerző részletesen foglalkozik Miłosz 
emigrációjával is, tulajdonképpen az emigráns 
portréját kívánja megfesteni. A kommunista érá-
ban jelentős emigrációs hullám figyelhető meg a 
lengyel szellemi elit köreiben, és Miłosz ennek 
valóban az egyik legfontosabb alakja, akinek 
munkásságát mindenképpen érdemes és szüksé-
ges ebből a szempontból is górcső alá venni. 
A tanulmánykötet újítása abban áll, hogy nem 
csak az egyes író, értelmiségi emigrációját vizs-
gálja, hanem külön fejezetet is szentel az emigrá-
ció kultúrtörténetének (Az emig ráció kultúrtörté-
neti dimenziói). Ezzel pedig mindenképpen bizto-
sítja a szükséges háttérinformációkat az olvasó-
nak. További érdekesség, hogy az emigráns 
Miłoszt az orosz emigráció egyik legismertebb 
figurájával, Joszif Brodszkijjal állítja párhuzam-
ba (vagy ellentétbe), és így kettős portrét tár 
elénk a két emigráns-óriásról.

A szerző egyébként is olyan írókat vonultat 
fel, akik valamilyen módon „kívülállók”, emig-
ránsok, számkivetettek, akik a maguk korában 
saját hazájukban nem boldogulhattak. A legtöbb-
jükből viszont a későbbiekben ismert írók lettek, 
akik sokszor nem hogy részeivé, hanem alkotói-
vá váltak a kánonnak. Miłosz és Brodszkij mellett 
ilyen jelentős személyiségek a lengyel származá-
sú regényíró, Joseph Conrad, a galíciai, zsidó 
származású lengyel író és képzőművész Bruno 
Schulz, vagy a 19. század egyik legfontosabb len-
gyel írója, Adam Mickiewicz. A kötetben szere-
pel (a talán középeurópai kultúrával foglalkozó 

körökben is alig ismert) Hauser Arnold, filozó-
fus, kultúrtörténész. A lengyel irodalomtörténet-
nek pedig amúgy is fontos fejezetét képezi az 
emigráció irodalma.

Ha lengyel kultúráról vagy irodalomról van 
szó, általában nem lehet figyelmen kívül hagyni 
az oroszokat, az Orosz, majd a Szovjet Birodal-
mat. Ez a problémakör jelenik meg a kötet Orosz-
ország képe Mickiewicz Ősökjében című fejezeté-
ben. A szerző itt kiemeli, hogy a műből olyan kép 
rajzolódik ki Oroszországról, amely az egész ko-
rabeli lengyel gondolkodásmódot tükrözi az oro-
szokról, illetve amely a 20. században sem veszít 
érvényéből. Ezzel egyet is lehet érteni, hiszen az 
irodalom gyakran fontos eszköz abban, hogy egy 
adott nép szemében milyen kép alakul ki egy má-
sik népről.

A továbbiakban a nosztalgia kérdése, illetve 
ezzel kapcsolatban a rendszerváltás utáni lengyel 
irodalom egyik jelentős irányzata kerül a szerző 
figyelmének középpontjába (Nosztalgia és emléke-
zés a kortárs lengyel regényekben). Balogh Magdol-
na a szélesebb körben is ismert keletnémet Ostal-
giével vagy a posztjugoszláv nosztalgiával állítja 
párhuzamba a lengyel irodalomtörténetben „kis 
hazák irodalmaként” emlegetett trendet, ugyan-
akkor hangsúlyozza, hogy hiába divatos nap
jainkban a múltidézés, az idesorolható jelensé-
gek, irányzatok nagyon is különböznek egymás-
tól. A lengyel nosztalgikus irodalomban, a „kis 
hazák” irodalmában ez a szűkebb haza mindig 
egy rendkívül fontos helyet jelöl, az emlékek vi-
lágát, amely idilli maradt, amelyet nem rágott 
meg az idő vasfoga. Helyesen állapítja meg Ba-
logh Magdolna, hogy e mögött az irodalom mö-
gött mindig ott rejtőznek a 20. század traumái, 
illetve felhívja a figyelmet, hogy meg kell külön-
böztetni az idősebb, háború előtti generációt a 
háború után születettektől. Utóbbiak olyan kor-
ban születtek, amikor csak nagyon keveset tud-
hattak környezetük múltjáról, ők ezt a „kis ha-
zát” leginkább csak elmondásból ismerték.

Az irodalmi vizsgálódások mögött (vagy mel-
lett) pedig mindig ott van a társadalmi vagy tudo-
mányos háttér, ami sokat segít az eliga zodásban, 
az irodalmi művek kontextualizálá sában.

Németh Orsolya
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