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A hasznos „Más”

Ahhoz, hogy a sajátunktól eltérő kultúrákkal foglalkozzunk az önreflexióra 

irányuló folyamatos összpontosítás szükséges, annak örökös felülvizsgálata, 

hogy megállapításainkat torzítja-e, illetve hogyan és mennyire torzítja saját 

perspektívánk. A modern tudomány számára már alapvetés, hogy a szubjektív 

perspektívától, a vizsgálódási pont egyedi körülményeinek meghatározó hatá-

saitól nem lehet teljesen megszabadulni, habár törekedni kell rá. Míg a társa-

dalomtudományok, illetve a különböző összehasonlító bölcsészettudományok 

átestek egy olyan paradigmaváltáson, melynek eredményeképpen különböző 

módszerek és nomenklatúrák jöttek létre a tudományos objektivitás felé való 

törekvésre, addig magának a „civil” kultúrának semmi szüksége rá, hogy ha-

sonló elveket követve hasonlóan fegyelmezetten viselkedjen. Nem csak hogy 

nem kötelessége, de (egyelőre) képtelen lenne rá. Ám ennél is fontosabb, hogy 

a tapasztalat azt mutatja: a szubjektív nézőpontok torzító hatásai korántsem 

csak negatív eredményeket hoznak, sőt, a „Más” félreértése tulajdonképpen 

a kultúra örökös színesebbé tételének egyik alapvető motorja.

A kulturális „Más” félreértésének és a félreértésekből adódó következtetések 

potenciálisan jótékony hatásának egy érdekes példáját mutatja be ez a dolgo-

zat. Az eset két „felvonásra” tagolódik: az első helyszíne a „Nyugat”, tárgya 

az anglo-amerikai modernizmus, ezen belül Ezra Poundnak a kínai költészet 

(és nyelv) iránti érdeklődése kapcsán kibontakozó munkássága; a második 

helyszíne a „Kelet”, tárgya a poszt-Mao korszak Kínájában új irányokat kereső 

ún. „második nemzedék” költészetének kapcsán kibontakozó vita a nyugati 

modernizmusról.

Az eset a szereplők közti földrajzi és kulturális távolság, valamint a történelmi 

hátterek miatt is tanulságos. A történet szereplőit kontinensek, a két felvonást 

évtizedek választják el egymástól. Mindemellett számos szerkezeti egyezés is 

kimutatható: mind a nyugati modernisták, mind a kínai „második nemzedék” 

az értékszegénynek ítélt kulturális környezet ellen igyekeztek harcolni radi-

kális nyelvi és stiláris eszközöket mozgósító költészettel. A maguk idejében 
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mindkét fél a másikkal kapcsolatos tévedések alapján hajtott végre minőségi 

ugrást. A műveletek párhuzamos volta arra ösztönzi a dolgozat íróját, hogy 

Edward W. Said elméletével szemben Xiaomei Chen álláspontját fogadja el, 

aki szerint a történelmi „orientalizmus” nem kizárólag az imperializmus egyik 

járulékaként értelmezendő: sokkal inkább konkrét történeti megnyilvánulása 

egy olyan etnocentrikus mechanizmusnak, melyet minden kultúra a maga 

módján művel és hasznosít.1

A dolgozat egyik felismert hátránya, hogy nem tartalmaz – mellékletben 

sem – példaverseket, melyek szemléltethetnék az egyes költészeti mozgalmak 

alkotásainak főbb jellegzetességeit. A formai követelményeknek való meg-

felelés szükségszerűsége miatt ezt részben indokolja, hogy a dolgozat tárgya 

nem is annyira konkrétan a költészet, mintsem az azt körülvevő eszmeiséget, 

ideológiát tükröző diskurzus. Az alább leírt, esetenként egymással is versengő 

vélemények és nézetek közül egyik sem a szerző sajátja; a dolgozatnak nem 

célja az állásfoglalás, csupán egy „történet” bemutatása.

Pound modernizmusa és a Kelet

Ezra Pound (1885–1972) a nyugati modernista költészet egyik atyjának tekint-

hető. Nem csak azért, mert a modernizmus szinte minden jelentős alakjával 

kapcsolatban állt és pártfogoltjait (például T. S. Eliot és James Joyce) a moder-

nista irodalom legjelentősebb alakjai közt tartja számon az irodalomtörténet, 

hanem azért is, mert  ő vezette azt a költészeti mozgalmat, amelyet ő maga 

imagizmusnak nevezett el, és amelyet a XX. századi költészet egyik kiinduló-

pontjának tekinthetünk. Ő volt az a nyugati költő, aki valódi paradigmaváltást 

hozott a költészet terén; az általa javasolt költői stratégiát vette alapul, ezt ak-

názta ki az utána következő modernista és posztmodern költők egész sora.2

Jelentőségének érzékeltetése után essen néhány szó a díszletről, a történel-

mi és kulturális háttérről. A századfordulótól egészen az első világháborúig 

Anglia, ahol Pound és társai (T. E. Hulme, F. S. Flint, Edward Storer, Joseph 

Campbell, Hilda Doolittle, Richard Aldington, valamint egy ideig Amy Lowell 

és J. G. Fletcher is) működtek, a világ legjelentősebb birodalmi központja 

volt. A viktoriánus korszakban megszilárdult a polgári társadalom, sőt, me-

revvé vált; a társadalmi mobilitás lelassult, a társadalmi élet minden területe 

1 Xiaomei Chen, Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China, Oxford 

University Press, Oxford, 1995, 47-48.; Saidról lásd: Edward W. Said, Orientalism, Vintage 

Books, New York, 1979.
2 A poundi örökségről lásd: Lászlo K. Géfin, Ideogram. History of a Poetic Method, University 

of Texas Press, Austin, 1982.
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szigo rú szabályok mentén zajlott. A művészeteken belül a költészetet széles 

réteg fogyasztotta és művelte, a verseket azonban meghatározott nyelvezet, 

forma, fordulatok, és stílusbeli követelmények szerint gyártották, a „verselést” 

intézménnyé, szellemi tornává téve.

Pound és társai, akik érzékelték a költészet hanyatlását, már magát az angol 

nyelvet, sőt, a birodalmat is a „vulgarizmus” mocsarának biztos áldozataként 

látták.3 Mint megannyi újító irányzat képviselői, az angol és amerikai moder-

nisták is az előző nemzedékkel szembehelyezkedve határozták meg magukat, 

és a költészet, az irodalom megreformálását, megmentését tűzték ki célul. 

Az ideális költőt, az irodalom megmentőjét olyan „tanítóként” képzelték el, 

aki az érzékelhető világ jelenségei helyett „szintetizált intellektuális tudást” 

nyújt.4 Ennek a költő-tanítónak, avagy prófétának az alakja szöges ellentétben 

állt a romantikus hagyomány költőképével, melynek fő motivációja az önki-

fejezés volt. Pound és követői a romantikus hagyománnyal szembehelyezkedve 

objektív, személytelen költészetre törekedtek.

A hősi reformot új formákkal, ritmusokkal, nyelvi elemekkel és struktú-

rákkal, új költői stratégiákkal tervezték végrehajtani. Újításnak számított pél-

dául a franciáktól átvett vers libre, mely rímek és bevett ritmuselemek helyett 

a beszélt nyelv ritmusára épít. Ilyen új, hasznosítható alapanyagként fogadták 

a Távol-Keletről, Japánból és Kínából érkező költészetet is, a birodalom peri-

fériáinak kultúrájáról, művészetéről ugyanis éppen ebben az időben, a XIX. 

század végén, és még inkább a XX. század első évtizedében kezdtek el filológiai 

értelemben is értékelhető információk beszüremleni.5 

A századforduló idején működő orientalisták ismertették meg az anglo-ame-

rikai modernistákkal a haiku versformát, a nó színházat, valamint a kínai 

nyelv, írás és irodalom sajátosságait is. A történet egyik alapkonfliktusa viszont 

éppen az, hogy a száz évvel ezelőtti nyugati filológus munkáját még erősen 

meghatározta a klasszikus orientalizmus szemlélete, és az általuk szolgáltatott 

információknak a modernista művészek általi értelmezését és feldolgozását is 

az európai műveltség nézőpontja határozta meg.

Poundnak két meghatározó találkozása volt a Kelettel, és mind a két alkalom 

új költői korszakot eredményező ihlettel ajándékozta meg. Tiszta lappal indul-

va a költészet újraalkotásának ambícióját dédelgető költő először a hai kuval 

3 Lásd: Ezra Pound, ABC of Reading, Faber and Faber, London, 1961, 34.
4 Mihálka Réka, Japanizmus és Moderinzmus: Ezra Pound és kora, Disszertáció, ELTE, 2010, 

113.
5 Lásd: Louise Blakeney Williams, Modernism and the Ideology of History: Literature, Politics, 

and the Past, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 117–118.
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ismer kedett meg, melynek hatására, saját elmondása szerint, (1912-ben) ki-

kristályosodott számára az ún. Image, az új, imagista költészet alapegységének 

fogalma.6 Az új költői eszköz olyan gondolati komplexum, mely két egymás-

tól elütő, de legalábbis lényegileg különböző részkép szembeállításából áll. 

Az Image-ben rejlő feszültség alapvetően a részelemek szokatlan párosításából, 

eltérő jellegéből, illetve gyakran az állítmány hiányából, valamint vizuális vagy 

egyéb érzékszerveket megragadó szuggesztióból fakad, és ez a feszültség a be-

fogadót szubjektív értelmezési aktusra kényszeríti.

A második találkozást Ernesto Fenollosa orientalista filológus írásai jelen-

tették. Fenollosa amerikai származású művészettörténész és műgyűjtő volt, aki 

a Tokió Egyetemen filozófiát és közgazdaságtant tanított. Szemléletét nagyban 

meghatározta a spenceri társadalomelmélet melletti elkötelezettség, illetve 

az emersoni transzcendentalizmus, melynek egyik jellegzetessége az emberi 

nyelv és a természet szoros kapcsolatában való hit.7 A képzőművészet mellett 

érdekelte a japán színház, a japán és kínai költészet, illetve a kínai nyelv is. 

Az ezekkel kapcsolatos kiadatlan, zömmel befejezetlen tanulmányainak gyűj-

teményét özvegye 1913-ban Ezra Poundnak adta át, hogy a fiatal művész nézze 

át, dolgozza fel, adjon formát hajdani férje félbe maradt munkáinak.

Pound a haiku műfajából merített új költői stratégiát alkalmazta a fenollo-

sai anyagban talált kínai versek fordításakor, melynek eredménye az 1914-es 

„Cathay” című kötete. A versek, jóllehet az eredeti művektől igencsak elru-

gaszkodott szabad fordítások, teljesen váratlanul érték és elbűvölték az angol 

közönséget. Nemcsak az ábrázolt világot találták izgalmasnak és vonzónak, 

de a versek nyelvezetét is. Pound kísérlete tehát sikert hozott: e kötete révén 

tett szert először nemzetközi hírnévre, és az angol irodalomban e munkája 

kapcsán a kínai költészet „felfedezőjének” tartják.8

6 A haikutól való eredeztetésről lásd: Lea A Baechler – Walton Litz – James Longenbach, 

(szerk.), Ezra Pound’s Poetry and Prose Contributions to Periodicals, 1 köt. Garland Publishing, 

New York, 1991, 281.
7 Haun Saussy, “Fenollosa Compounded: A Discrimination”. Haun Saussy – Jonathan Stalling 

– Lucas Klein (szerk.): The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. A Critical Edition. 

Fordham University Press, New York, 2008, 14–57, 38.
8 Yingjie Guo – Wen Wang, „An Intertextual Perspective of Chinese and American Poetry 

around 1920s”, International Conference on Applied Social Science Research (ICASSR), 2013, 

6.; Guangzhong Yu, “Translation and creative writing”. Leo Tak-hung Chan (szerk.): Twentieth-

Century Chinese Translation Theory. John Benjamins, Philadelphia, 2004, 173–174, 173.; Marie 

Chan, “Function Words in T'ang Poetry”. Marie Chan, Chia-lin Pao Tao, Jing-shen Tao (szerk.): 

Excursions in Chinese Culture: Festschrift in honor of William R. Schultz. The Chinese University 

of Hong Kong, Hong Kong; 2002, 99–123, 99.
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Pound ezután újabb kincsre bukkant Fenollosa írásai közt: a filológus kí-

nai nyelvvel és írással kapcsolatos tanulmányára. Az ebben rejlő félreértések, 

illetve saját félreértései révén újabb költői módszert dolgozott ki, mely alap-

vető befolyással bírt saját és az őt követő nemzedékek költészetére. Fenollosa 

egyik érdemi – és téves – gondolata az volt, hogy a kínai nyelv kizárólag (vagy 

legalábbis elsősorban) igékből, folyamatokat kifejező nyelvi elemekből áll. 

Transzcendentalista háttere arra a felismerésre juttatta, hogy a természetet 

az a művészi nyelv tudja a leginkább megragadni (hiszen a művészet célja 

a mimézis), mely kizárólag dinamikus nyelvi elemekből épül fel, mivel a ter-

mészetben nincsen statikus állapot, minden folyamatosan változik. Egy másik 

téves képzete, melyet Poundra örökített, a kínai írásjegy felépítését és értelme-

zési módját érintette. Úgy képzelte, hogy az írásjegy jelentését minden egyes 

alkotóelemének egyéni jelentése tartalmilag befolyásolja, és ezeket az „al-je-

lentéseket” mind az egyes szavaknak-írásjegyeknek a kialakításakor, mind 

pedig a szövegek értelmezésekor is tekintetbe veszik. Az egyes alkotóelemek 

fonetikai szerepéről Fenollosának nem volt tudomása, illetve elutasította en-

nek lehetőségét.

A dolgozat szempontjából a legérdekesebb azonban Pound saját „félreértése,” 

amellyel Fenollosa utóbbi tévedését tetézte. Fenollosa a „dinamikus” kínai 

nyelvvel kontrasztba állította a nyugati gondolkodást, mely absztrakt fogalmak 

halmazaival, ezek alkotóelemeinek ide-oda rendezésével operál. A mondatal-

kotókat egymás mellé helyezett téglákként írta le, melyeket a létige malterja köt 

össze, a konkrét jelenségekből eredő absztrakt fogalmakat pedig újabb és újabb 

ilyen egymás mellé helyezett téglákból épülő hatalmas piramisként, melynek 

csúcsán a „létezik” fogalma áll. Pound – figyelmetlenségből vagy tudatosan 

– félreértelmezte Fenollosa absztrakciós példázatát, és a kínai fogalomképzés 

módszereként könyvelte el. Vagyis a kínaiak, Pound szerint, úgy „alkotnak 

meg” (írnak le) egy absztrakt fogalmat, hogy összekapcsolják azoknak a konkrét 

jelenségeknek fogalmait (írásképeit), melyek mindegyikére valamilyen módon  

érvényes a fogalom. Ez az elgondolás egybevág Fenollosának a kínai írásjegy-

ről alkotott téves elképzelésével, viszont Fenollosa magát a példát a nyugati 

gondolkodásmódra utalva fejtette ki. Pound a saját kultúrájának meghatározó 

vonását vetítette rá a kínai gondolkodásmódra, és ez megihlette.9

A kínai ideogramma vélt felépítése megerősítette az általa kifejlesztett Image 

létjogosultságában, sőt fejleszthetőségében. Hiszen egy kínai írásjegy is gyakran 

három, négy, vagy még több elem kombinációjából áll össze. A költő tehát maga 

9 A félreértés pontosabb leírásáról lásd: Géfin, i.m., 28–29.



216 Hanák János

alkothat eredeti gondolati egységeket, melyeknek alkotóelemei az ő szubjektív 

logikája szerint tartoznak egybe. Az egyre bonyolultabb fogalom-komplexu-

moknak azonban nem egyetlen helyes megfejtésük van; fő funkciójuk, ahogy 

az imagista költeménynek is, hogy a befogadót szubjektív értelmezési aktusra 

ösztönözzék. Ezen a kompozícionális elven, az ún. ideogrammatikus módsze-

ren alapulnak Pound Cantó-i, sőt irodalomelméleti munkái, az ABC of Reading 

(1934) és a Gudie to Kulchur (1938) is.

Pound tehát megvalósította a programját, egy teljesen új poétikai stratégia 

és nyelvezet megalkotását: kidolgozta és kifejlesztette a modernista költészetet. 

Az oda vezető úton többször is, kulcsfontosságú momentumokban, a keleti 

„Másból” merített ihletet, holott felfedezéseinek valódi tartalmai adottak vol-

tak saját elméjében, illetve kultúrájában.10

A kínai „második nemzedék” költészete és nyugat

A történet a „világ” és a XX. század másik végén folytatódik, a Kínai 

Népköztársaságban, 1976-ban, a kulturális forradalom és a négyek bandájának 

bukása után. A Deng Xiaoping vezette reformerek a szélsőbaloldali frakcióval 

küzdve próbálták megszilárdítani hatalmukat, és elindítani az országot az ún. 

„Négy Modernizáció” útján, mely többek között társadalmi konszolidációt és 

a külvilág felé való nyitást is jelentett. A felzárkózás reményében az értelmiséget 

és a technikai szakembereket „visszafogadták” a munkásosztályba, a társada-

lom egy szűk csoportjának lehetőséget adtak a vagyonszerzésre, és gazdasági 

segítséget kértek a nemzetközi kapitalista világtól. A reformok ellenzőivel 

szembeni partneri támogatás reményében az értelmiség hosszú idő után újra 

szabad kezet kapott rendszer-kritikus vélemények megfogalmazására. Az el-

múlt tíz év sérelmei természetesen bőven szolgáltattak alapanyagot a kritikák-

hoz. Deng Xiaoping 1978-ban kihirdette a „nyitás és reform” programját, és 

egy közleményben a „gondolat felszabadítására” és a tényeken alapuló igazság 

megragadására ösztönzött. Számos addig margószélre került szerzőt rehabili-

táltak, és a külföldi irodalommal való érintkezést is engedélyezték.11

10 Arról, hogy Poundnak már a haikuval való találkozás előtt körvonalazódott az Image gon-

dolata, a Fenollosa-anyaggal való találkozása előtt az ideogrammatikus módszer gondolata, 

lásd: Hugh Kenner, The Pound Era, University of California Press, Los Angeles, 1971, 

185.; illetve Ezra Pound, „I Gather The Limbs of Osiris IX. On Technique”, Poetry I (1912), 

297–299, 298.; Ezra Pound, Literary Essays of Ezra Pound, T. S. Eliot (szerk.): Faber and 

Faber, London, 1954, 53.
11 Jeffrey C. Kinkley, „Introduction”, Jeffrey C. Kinkley (szerk.): After Mao: Chinese Literature 

and Society 1978–1981, Harvard University Press, Cambridge, 1985, 1–14, 6.
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Az irodalmároknak még jobban megjött az önbizalmuk, mikor Deng 1979-

ben az Írók és Művészek Negyedik Kongresszusán, amellett, hogy előre bo-

csátotta, az elfogadható irodalom egyetlen kritériuma, hogy elősegíti-e a Négy 

Modernizációt, ígéretet tett, hogy az állam nem fog beavatkozni az irodalom 

alakulásába. Ennek hatására 1979-ben és 1980-ban évtizedek óta nem tapasz-

talt mennyiségű prózai mű született a kritikus realizmus jegyében.12 Ezen kívül 

egyre inkább hozzáférhetővé vált a nyugat irodalma, mely az 1920-as, 1930-as 

években még egyet jelentett a haladással, ám a maoista korszakban teljesen eltűnt 

Kínából.13 A modernista költészet, és ezen belül a 1930-as, 1940-es években már 

megismert anglo-amerikai modernizmus is rendkívüli érdeklődés középpontjába 

került a hetvenes évek végén kialakult konszolidációs légkörben.14

Az irodalomban tehát hatalmas erők kezdtek buzogni, és ennek az erőnek 

lendületet adott a közös cél, hogy megfogalmazzák azokat a megfogalmazha-

tatlan igazságtalanságokat és borzalmakat, melyek a maoista rendszer velejárói 

voltak.15 A kezdeti egységben azonban hamar törésvonalak mutatkoztak a ha-

gyományos kritikai realizmus követői és az új irányokkal kísérletezők között, 

akiket a kortárs kínai irodalomkritika modernistáknak nevezett el. A törés, 

vagyis a jól körvonalazható mozgalom – és annak ellentábora – a költészetben 

volt először tetten érhető.16 A törés két oldalán tulajdonképpen két nemzedék 

állt, egy idősebb nemzedék, melynek nagy része a konszolidációs időszakban 

jutott újra szóhoz hosszú évek után, ám még mindig megtartotta saját politi-

kai idealizmusát és a kritikai realizmus hagyománya melletti elkötelezettségét, 

illetve egy fiatalabb nemzedék, melynek tagjai a kulturális forradalom ifjúsá-

gából kerültek ki, és akiket kiábrándultság, tettrekészség és a reform ambíci-

ói hajtottak. A „modernizmus” körüli vita elülése után kibontakozó új, ún. 

„harmadik nemzedék” megjelenésének idején nevezték el a két tábort „első 

nemzedéknek,” illetve „második nemzedéknek.”17

12 Michael S. Duke, „Chinese Literature in the Post-Mao Era: The Return of ’Critical Realism’”, 

Michael S. Duke (szerk.): Contemporary Chinese Literature: An Anthology of Post-Mao Fiction 

and Poetry, Armonk, M. E. Sharpe, 1985, 3–6, 4.
13 Michelle Yeh, „A New Orientation to Poetry: The Transition from Traditional to Modern”, 

Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 1990/12, 83–105, 89.
14 Yeh, „A New Orientation”, i.m. 96–97.
15 Duke, „Chinese Literature”, i.m., 4.
16 Sylvia Chan, „Two Steps Forward, One Step Back: Towards a ’Free’ Literature”, The Australian 

Journal of Chinese Affairs, 1988/19–20, 81–126, 98.
17 Michelle Yeh, „Anxiety and Liberation: Notes on the Recent Chinese Poetry Scene”, World 

Literature Today,  LXXXI/5, 28–35, 32.
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A kritikai realista irányzat mellett megjelenő új irányzat verseinek kísérleti 

jellegű technikáihoz és hangvételéhez hasonlót a korabeli olvasóközönség még 

soha nem látott.18 Míg ezek a Kínában újszerű technikák számos tekintetben 

hasonlóságot mutatattak a Pound által kifejlesztett imagizmussal, az irányzatról 

informáló források hiánya miatt nehezen feltételezhető bármilyen kézzelfog-

ható kapcsolat.19 Az olvasóközönség és az idősebb költő-generáció képviselői 

értetlenül álltak a látszólag semmiből jött költészet előtt. Az utóbbi csoportnak 

tartalmilag is nehezére esett a versek értelmezése. Az alábbi, 1980-ból származó 

idézetben Gu Gong ( ), az ún. „első nemzedék” egyik jeles képviselője fia, 

Gu Cheng ( ) költészetét kommentálja.

Vajon mi formálta ilyenné Gu Cheng gondolatait, hangzásvilágát, szép-

séghez és rútsághoz való viszonyát, az emberek és dolgok külső héjához és 

belső feszültségéhez való érzékét? Vajon a május negyedike mozgalom után 

kibontakozó iskoláktól örökölte? A nyugati modern iskolák voltak rá nagy 

hatással? Nem, nem, Gu Cheng kulturális sivatagban nőtt fel, egy művészeti 

szempontból anarchikus korban. Nem találkozott soha – és ma is alig – szim-

bolizmussal, futurizmussal, expresszionizmussal, stream of cosciousness-el, 

az abszurd iskolával. Nem imitál, nem a múltat, az idegen hangvételt keresi; 

a maga útját járja. […] Hasonlóak ezek a versek a nyugat költészetéhez és 

a korábban Kínában megjelent modernizmushoz? Van valami lelki kapocs 

a kísérleteikben? Ebben feltétlenül van valami.20

Az új típusú költészetet felkarolói és támogatói a poszt-Mao korszellem 

reprezentatív alkotásaiként ünnepelték, az irányzat azonban jelentős 

ellentáborral rendelkezetett,21 akik ezt a számukra nehezen érthető költészetet 

menglong-shi-nek ( ), vagyis „ködös” költészetnek bélyegezték. Bár 

az újítók védelmében korán elhangzott az érv, mely szerint a homályos költői 

megfogalmazás korántsem volt idegen már a klasszikus kínai költészettől 

sem,22 a praktikus igazság az volt, hogy az ellenzők ellenérzését valójában 

18 D. E. Pollard, „The Controversy over Modernism, 1979-84”, The China Quarterly, 1985/104, 

641–656, 644. 
19 Michelle Yeh, „Light a Lamp in a Rock: Experimental Poetry in Contemporary China”, Modern 

China, XVIII/4, 379–409, 384. 
20 Gu Gong, „The Two Generations”, Helen F. Siu – Zelda Stern (szerk.): Mao’s Harvest: Voices 

from China’s New Generation, Oxford University Press, New York, 1983, 9–16, 15.
21 Michael S. Duke, „A World of Their Own”, Duke, Michael S. (szerk.): Contemporary 

Chinese Literature: An Anthology of Post-Mao Fiction and Poetry. Armonk, M. E. Sharpe, 

1985, 39–40, 39.
22 Yeh, „Light a Lamp in a Rock”, i.m., 389.
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nem a ködösség zavarta, hanem éppen a „köd” mögött megbúvó tartalom.23 

Arra, hogy a versek az olvasóközönség jelentős része számára egyáltalán nem 

érthetetlenek, elegendő bizonyíték lett volna egyre növekvő népszerűségük.24 

A menglong körül talán nem is alakul ki meghatározó vita, ha a fiatal, feltörekvő 

nemzedék nem maga hívja fel harsányan és vakmerően a saját művészete 

mögött rejlő problémákra a figyelmet.25

A „második nemzedék” költészete körüli vita ugyanis a korszak inherens 

feszültségeinek leképeződése volt, a költészeti kérdések mögött politikai kér-

dések húzódtak meg. Emiatt a költészet körül kialakuló vitában az esztétikai 

és a politikai érvek összefonódtak. Az új, liberalizációt hozó rendszerben ren-

geteg volt a bizonytalanság afelől, hogy ha drasztikus változások következnek 

be, mi az, ami megmarad abból, amiért életüket áldozták, nem fog-e idővel 

szétesni minden, amiért eddig tűrtek, szenvedtek, és dolgoztak. Az új típusú 

költészettel kapcsolatban több alapvető probléma merült fel. Egyrészt a költé-

szet és a költő szerepét illetően: ha a költészet akadályokat gördít az olvasó és 

a mű közé, azzal elfordul a társadalomtól, melyet szolgálni hivatott. A nehezen 

érthető költő magának alkot, „művészet a művészetért” alapon, és ezt sokan 

károsnak ítélték.26 Ezen felül, mihelyst a menglong költészetet összekapcsolták 

a külföldi költészettel, az idegen hatás fenyegetése is ellenséges érzelmeket szült. 

Ami azonban először felkeltette az idősebb nemzedék ellenszenvét, az a fiatal 

költőknek a jelen állapotokkal szemben megfogalmazott kritikai, sőt borús 

hangvétele volt.

Jellemző a már említett Gu Cheng elleni támadás 1981-ben, amiért a kínai 

hazafiasság egyik központi jelképét, a Jangcét egyik versében halotti lepelként 

( ) ábrázolta.27 A fiatal költők azzal érveltek, hogy a költészetnek is meg 

kell adni a jogot, hogy kritizáljon, ha már a prózában ez lehetségessé vált, a bí-

rálók azonban ragaszkodtak hozzá, hogy a költő sorsa az, hogy „nemzedéke 

harsonája” legyen.28 

Eközben, a művek formai újszerűségének tárgyalása kapcsán felmerült a nyu-

gati költészet. Az újítókkal szimpatizáló Xie Mian ( ) 1980-ban megjelent 

23 William Tay, „’Obscure Poetry’: A Controversy in Post-Mao China”, Kinkley, Kinkley, Jeffrey C. 

(szerk.): After Mao: Chinese Literature and Society 1978–1981, Harvard University Press, 

Cambridge, 1985, 133–157, 141.
24 Chan, „Two Steps Forward”, i.m., 101–102.
25 Pollard, „The Controversy over Modernism”, i.m., 654.
26 Yeh, „Light a Lamp in a Rock”, i.m., 384.
27 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 141–142.
28 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 145.
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cikkében megjegyezte, hogy a furcsa versek szerzői előszeretettel használták 

fel „a nyugati modernizmus bizonyos elemeit.”29 A nyugatnak a vitába való be-

emelése meghatározó mozzanat volt. Az idősebb korosztályt képviselő Ai Qing 

( ) például kijelentette, hogy pontosan azért érthetetlenek a fiatal költők 

versei, mert a nyugatiakat majmolják.30 A „biztosítékot” végül Sun Shaozhen 

( ) „verte ki”, aki 1981-ben közölt cikkével a „második nemzedék” párt-

ját erősítve kijelentette, hogy a kortárs olvasók igenis megfelelően képzett, 

absztrakt gondolatokra képes közönséget képeznek, akik fogékonyak az új 

fajta költészetre.31 Ugyanakkor leszögezte azt is, hogy az új nemzedék költői 

visszautasítják a „nemzet harsonájának” szerepét, és az egyénre, valamint 

az önkifejezésre fektetik a hangsúlyt.32 A két argumentumot összekapcsolva 

megállapította, hogy a menglong művészet a fiatal nemzedék elidegenedését 

fejezi ki. A cikk óriási felháborodást keltett. Nemcsak az volt vérlázító, hogy 

beigazolódni látszott, az ifjú költők valóban hátat fordítanak a társadalom-

nak, hanem már maga az a felvetés is, mely szerint a kortárs Kínában létezhet 

olyasfajta elidegenedés, amely a kapitalista Nyugat sajátja, és amely végül 

a modernizmust szülte.33 

Az immár „modernistának” titulált menglong-shi mozgalom többé nem 

szabadulhatott a nyugat-majmolás vádjától, a nyugati modernizmus körüli 

vita pedig úgy folyt tovább, hogy a vitatkozó felek közül egyik sem volt kellően 

tisztában az irányzat jellemzőivel (vagy nem szándékozott az lenni). A ren-

delkezésre álló források mind osztályelméleten alapuló munkák voltak. Yuan 

Kejia ( ) 1981-ban – minden bizonnyal a nemzetközi irodalom iránti 

érdeklődés miatt – jelentette meg a külföldi modernizmusról szóló munkáját 

( ), mely, tárgyát marxista szemszögből vizsgálva, a kapi-

talista társadalomra jellemző elidegenedés egyik szimptómájaként értékelte 

a modernizmust.34 Cheng Daixi ( ), aki Kína első számú Lukács György 

szakértőjének számított, szintén 1981-ben megjelent cikkében a Sun által kihir-

detett önkifejezés programját burzsoá individualizmussal és anti-racionalista 

29 Chen, „Occidentalism”, i.m., 75.
30 Pan Yuan – Pan Jie, „The Non-Official Magazine Today and the Younger Generation’s Ideals 

for a New Literature”, Jeffrey C. Kinkley (szerk.): After Mao: Chinese Literature and Society 

1978–1981, Harvard University Press, Cambridge, 1985, 193–207, 199.
31 Pollard, „The Controversy over Modernism”, i.m., 645.
32 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 146–147.
33 Yeh, „Light a Lamp in a Rock”, i.m., 385, 391.
34 Chen, „Occidentalism”, i.m. 72.
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anarchizmussal vádolta.35 Li Yuanluo ( ) azzal vádolta az ifjú költőket, 

hogy elárulták irodalmi hagyományaikat és őseiket.36 

A vitának ebben az ágában Xu Jingya ( ) 1983-as cikke hozott új 

fordulatot. Emlékeztetett rá, hogy az új költészet első alkotásai még 1976-ban 

jelentek meg, amikor a költőknek még nem lehetett kapcsolata külföldi iroda-

lommal, de hangsúlyozta azt is, hogy az új modernizmus részben visszanyúlás 

a május negyedike nemzedékéhez, az 1920-as, 1930-as évek kínai kísérleteihez. 

Sun Shaozhen-hez hasonlóan hangsúlyozta, hogy a jelenlegi mozgalomért 

sem idegen-majmoló suhancok felelősök, hanem a kortárs társadalomnak 

olyan tagjai, akik a társadalom javát kívánják szolgálni. Elutasította a burzsoá 

individualizmus vádját azáltal, hogy a kínai költők társadalom-oreintált ön-

kifejezését megkülönböztette a nyugati költők egoista önkifejezésétől. Xu sze-

rint ez alapvető különbség a nyugati és kortárs kínai modernizmus között.37 

Ezért a nyugat által kifejlesztett technikáknak Kínában, új formában való 

megfogalmazását sokkal inkább tartotta követendő példának, mint a maoista 

költészet művészi törekvéseit.38 

Ezra Pound neve már a „modernizmus” kezdetén előkerült, és egyre gyakrab-

ban kezdtek utalni rá. Gu Gong már 1980-as írásában hivatkozik Poundra. 

Pound, az amerikai szimbolista költő úgy hitte, a költészet „nem az ember han-

gulatának hajtóműveként,” hanem „az ember hangulatának képleteként szol-

gál.” Azóta az absztrakt képek iskolájának költészete a stream-of-consciousness 

technika révén még mélyebbre hatolt, és többé már nem „a pillanatot” ragadja 

meg, hanem a teljes modern társadalmat – az emberi élet hatalmas panorámáját.

A költészetnek különböző antennái legyenek. 

A költészetnek különféle csápjai legyenek. 

Ahogy egyre jobban megértem a gyermekemet, úgy értem meg a költészetet is.

Ahogy megértem a költészetet, megértem a gyermekemet – az új nem-

zedéket.39

Mint az Gu Gong legalábbis zavaros értesüléseiből is kitűnik, 1980-ban (sőt, 

egészen 1982-ig) még nem állt rendelkezésre elegendő információ az imagiz mus 

35 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 150.
36 Yeh, „Light a Lamp in a Rock”, i.m., 389.
37 Wendy Larson, „Realism, Modernism, and the Anti-’Spiritual Pollution’ Campaign in China”, 

Modern China, XV/1, 37–71, 53–54.
38 Chen, „Occidentalism”, i.m. 76.
39 Gong, „The Two Generations”, i.m., 15.
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irányzatáról,40 és így magáról Poundról. Ennek ellenére 1982-ben Huang Ziping 

( ), bár Pound versei még nem voltak lefordítva kínaira,41 már kapcsolatot 

vélt felfedezni a menglong költők és Pound művei között. Huang példáját követve 

Xia Zhongyi ( ) egy 1984-es tanulmányában tett utalást arra, hogy Ezra 

Pound híres „hokkuja,” az „In a Station of the Metro” (és Kafka „Átváltozása”) 

a menglong költészetre is jellemző technikákat alkalmaz. 

IN A STATION OF THE METRO 

The apparition   of these faces   in the crowd : 

Petals   on a wet, black     bough .42

Xia megkockáztatta, hogy a Nyugati modernizmus gyökerei talán épp a kínai 

klasszikus irodalom hagyományából táplálkoznak.43

Ez az érvelési mód az ellentábor fantáziáját is megragadta. Annak tudata, 

hogy a kínai költészet szervesen hozzájárult a Nyugati művészet fejlődéséhez, új 

színben, történelmileg relevánsnak tűntette fel saját klasszikus hagyományukat, 

és egyszersmind a menglong-shi-vel szembeni megbékélést is elősegítette.44 Még 

Li Yuanluo is, aki néhány évvel korábban még árulóknak titulálta a „Második 

Nemzedéket,” előszeretettel hivatkozott a nyugati modernizmusra, mint ami 

a kínai ábrázolásmódnak köszönhetően alakult ki.45 Ezzel Li kimondatlanul is 

Ezra Pound munkásságára utalt.46 Így tett Shi Tianhe ( ) is, aki 1984-es 

tanulmányában összekapcsolta az imagistákat a klasszikus kínai költőkkel, és 

a menglong költőket az imagistákkal, sőt, javasolta, hogy a fiatal nemzedék 

költészetét nevezzék imagistának.47 

A nyugati modernizmus (és ezen keresztül a menglong-shi) megítélése te-

hát teljes fordulatot vett, ám mindeközben figyelmen kívül hagytak több igen 

jelentős tényezőt. Nemcsak Pound fasiszta elvei és a fasiszta propagandában 

való aktív részvétele felett siklottak át, de azt is figyelmen kívül hagyták, hogy 

a nemzetközi irodalomtörténet az 1970-es évekre már tisztában volt a tény-

nyel, hogy Pound klasszikus kínai költészetről és nyelvről alkotott nézetei 

40 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 137.
41 Chen, „Occidentalism”, i.m. 90.
42 Ezra Pound, „Contemporania.” Poetry 1913/04, 1–12, 12.
43 Chen, „Occidentalism”, i.m. 76.
44 Chen, „Occidentalism”, i.m. 89.
45 Tay, „’Obscure Poetry’”, i.m., 151.
46 Tay nem ért egyet azzal, hogy a kínai irodalomnak Pound költészetén túl hatása lett volna 

a nyugati irodalomra (151-152). Ezt vö. Géfin, Ideogram., mely szerint nagyon is volt.
47 Chen, „Occidentalism”, i.m. 89–90.
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tévedé seken alapultak. Poundot felkarolta a kínai irodalom és irodalomkritika; 

neve a 80-as években közismert fogalommá nemesült.48

A „modernizmus vita” olyan jelentős volt, hogy nem maradt kizárólag az iro-

dalom medrén belül, hanem átszivárgott a politikába is. Az elidegenedés 

kérdése foglalkoztatta a politikusokat és párt-teoretikusokat is. 1983 vége 

felé Zhou Yang ( ) felvetette, hogy a jelenség Kínában is felütheti a fejét, 

ám a megnyilatkozást nem követte több hasonló, és a pártkommunikáció 

határozottan elhatárolódott az állásponttól.49 Sőt, Deng még az év vége előtt 

meghirdette az ún. „szellemi szennyeződés” elleni kampányt, mely elsősorban 

a Nyugati modernizmus, a humanizmus, és a szocialista rendszeren belüli 

elidegenedés elméletének térnyerése ellen irányult.50 A hatalom rövid időre 

hajlandónak bizonyult az „idegen” hatást ellenzők pártjára állni annak ér-

dekében, hogy a kapitalista rendszerekkel való együttműködés gondolatával 

hadilábon álló értelmiségiek támogatását is megőrizhesse.51 A kampány egy 

éven át tartott. Számos szerzőt nyilvánosan elmarasztaltak káros nézeteiért. 

Sokan visszavonták korábbi kijelentéseiket, köztük Xu Jingya is,52 ám a kor 

toleranciáját jellemzi, hogy sokan nem voltak hajlandók nyilvános önkritikát 

gyakorolni, és a hatalom elnézőnek bizonyult.53 1984 végén, mikor a „mo-

dernizmus vita” irodalmi berkeken belül eldőlni látszott, és az értelmiségi 

közvélemény megbékélt mind a nyugati modernizmus, mind  hazai variánsa 

létjogosultságának gondolatával, Hu Qili ( ), a Kínai Kommunista Párt 

Központi Hivatalának leköszönő elnöke az Írók Negyedik Kongresszusán 

nyilvánosan elnézést kért a túlzó politikai beavatkozásért, és újbóli ígéretet 

tett rá, hogy az állam kivonul az irodalom szférájából.54 

A „modernizmussal” való megbékélés a poszt-Mao korszak értelmiségének 

életképességét bizonyítja. Az ellentábor elfogadta, és ezzel legitimálta a meng-

long-shi vívmányait. A folyamat következményeként Kína szép lassan valóban 

új ismereteket szerzett a nyugati modernizmusról, de saját klasszikus irodalmá-

hoz is közelebb került, sőt, az 1930-es évek kínai kísérletező „modernistáit” is 

újból felfedezte, és értékelni kezdte.55 A menglong költők nemzedékét az utánuk 

48 Chen, „Occidentalism”, i.m. 78, 89, 90.
49 Duke, „Chinese Literature”, i.m., 5.
50 Chan, „Two Steps Forward”, i.m., 101–102.
51 Pollard, „The Controversy over Modernism”, i.m., 656.
52 Pollard, „The Controversy over Modernism”, i.m., 653.
53 Duke, „A Wolrd of Their Own”, i.m., 5.
54 Chan, „Two Steps Forward”, i.m., 104.
55 Leo Ou-fan Lee, „Beyond Realism: Thoughts on Modernist Experiments in Contemporary 
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következő ún. „Harmadik Nemzedék” intézményesítette, és besorolta a kínai 

irodalmi kánonba.

Hogy a történet ilyen pompás véget ért, annak köszönhető, hogy mind 

a menglong követői, mind ellenzői közös örökölt szempontrendszer szerint 

értékelték, és alapvetően félreértették a Nyugati modernizmust, s ezen belül 

Ezra Pound jelentőségét. Ha kifinomultabb ismereteik lettek volna a moder-

nizmusról, az elidegenedés, az önkifejezés, az egyén-központúság kérdései 

fel sem merültek volna, ugyanis ezek mind olyan jellemzők, amelyek ellen 

maguk a modernisták is küzdöttek. Pound és társai, követői éppen a sze-

mélytelen-objektív művészetre törekedtek, sikeresen. A poszt-Mao korszak 

Kínájában azonban az egymással vetélkedő költészeti irányzatokra egyaránt 

a marxista ideológián alapuló szempontrendszer mechanikus alkalmazása 

volt jellemző, és a vita tárgya valójában sohasem a nyugati modernizmus volt, 

hanem az ellenkező tábor költészete. Leo Ou-fan Lee a menglong-shi-t nem is 

sorolja a modernista költészethez, mivel technikailag inkább az impresszio-

nizmushoz közel állónak, tartalmilag pedig szentimentalizmussal áthatottnak 

találja. Vagyis a kínai költészet történetébe szervesen illeszkedő irányzatnak, 

mely a kínai hagyomány természetes modern folytatásaként értékelhető.56

Konklúzió

A történet két felvonásának szereplői tehát hasonló motívumok mentén, ha-

sonló mechanizmusokat követve jutottak el a végkifejlethez. Kelet és Nyugat 

mindkét esetben eléggé elszigetelt volt a másiktól ahhoz, hogy – mintegy fé-

lig áteresztő hártyán át – bizonyos információkra szert tehessen a másikról, 

de az információk pontosságát értékelő visszajelzések már ne juthassanak el 

hozzá. Mintha egy ablaküvegen keresztül szemlélték volna egymást, melyen 

saját tükörképük is megjelent. Tulajdonképpen csak formailag tettek a má-

sikról megállapításokat, tartalmilag saját magukról beszéltek. Meglehet, amíg 

az emberi civilizáció több különböző kultúrából tevődik össze, addig a kreatív 

gondolatok szintetizálásához szükség van egy ilyen mechanizmusra, mely kor-

látainkból fakadó szubjektív ismereteinkből félreértéseket generál.
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