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techné és theória sorozat

Sorozatszerkesztő: BEDNANICS GÁBOR és KÉKESI ZOLTÁN

A könyvsorozat arról a látványos fordulatról kíván képet adni, amely napja-
inkban megy végbe a humán tudományokban, s átalakítani látszik a kutatás 
tárgyát és módszertanát, valamint az intézményi felépítés és egyetemi oktatás 
szerkezetét. A kultúratudományi fordulat a közelmúltban számos új tudo-
mányág, kutatási terület, egyetemi szak megalakulásához vezetett, a régieket 
pedig arra késztette, hogy korábban nagyrészt ismeretlen kérdések mentén 
határozzák meg újra hagyományos tárgyukat és módszereiket. A könyvsoro-
zat e széleskörű átrendeződés néhány irányának a bemutatására vállalkozik, 
a három nagy kultúraképző tényező, a techné, a natura és a societas közül 
mindenekelőtt az elsőre helyezve a hangsúlyt. A humán tudományok kultu-
rális fordulata nyomán mindinkább felismerhetővé váltak az irodalom, a mű-
vészetek és a tudományok történetének materiális, technikai, médiatechnikai 
összetevői. A könyvsorozat olyan (elsősorban európai) szerzők műveit teszi – 
magyarul első ízben – hozzáférhetővé, akik e felismerést elmélyítve az iro-
dalomtudomány, a médiatudomány és a fi lozófi a szemszögéből vizsgálják 
azoknak a technikai médiumoknak, „nem szerves szervezeteknek” (Bernard 
Stiegler) a történetét, amelyekről „a lélek és az ember a történetük során min-
denkor mértéket vesznek” (Friedrich Kittler).
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Ráció–tudomány sorozat

Sorozatszerkesztő: BEDNANICS GÁBOR és BENGI LÁSZLÓ

Ahhoz, hogy a bölcsészettudományokat valóban tudományként kezeljék, nem kell feltétlenül 
a természettudományokhoz közelíteni őket. Szükség van azonban olyan nívós, szakmailag 
mérvadó munkák közreadására, amelyek bizonyítják eme tudományok önálló és érvényes 
kérdezésmódját a 21. század megváltozott tudományos közegében. A főként az irodalomtu-
domány új kérdéseire összpontosító könyvsorozat – amellett hogy klasszikus irodalomtör-
téneti témákat vizsgál – azokkal a kihívásokkal szembesít, amelyek e tudományt az utóbbi 
évtizedekben érték. A kultúra viszonylagossága, a nyelvnek mint az irodalom anyagának 
előtérbe kerülése, az intézményes feltételek megváltozása rendre arra késztették az irodalom-
tudomány művelőit, hogy kitágítsák kérdéseik határait, több szempont fi gyelembevételével 
közelítsenek tárgyukhoz. A könyvsorozat ennélfogva változatos, de mindenkor helyes és 
körültekintő elméleti alapvetésű írásokat ad közre, melyek a lehető legpontosabb kijelölését 
kívánják adni a bölcsészettudományok (azon belül pedig az irodalomtudomány) 21. századi 
helyzetének.  
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A kommunikációs térként értett kultúra

Közép-Európa példája

A Monarchia felbomlásával és a különböző nemzetállamok kialakulásával ért 
véget az a folyamat, amely a 19. század első felétől egyre meghatározóbb volt a 
közép-európai régióban. E folyamatot mindenekelőtt az előlegezte meg, hogy 
a Habsburg Monarchiában élő, nyelvileg és kulturálisan eltérő „nemzetiségek” 
autonóm kulturális és területi jogokat kaptak. Mind a mai napig jellemző, hogy 
éppen e „nemzeti teleológia” szempontjából mutatják be az 1918-ig tartó törté-
nelmi fejlődést. A történetírás persze ilyenkor nem tesz mást, mint hogy követi  
a 19. századi nemzeti narratívát, és csak elvétve kísérli meg, hogy ne kizárólag 
e nemzetállami perspektívából világítsa meg a régió nyelvi és kulturális különb-
ségeit, amelyeket ügyesen használt ki a nemzeti ideológia. Már csak azért is érde-
mes lenne megváltoztatni e perspektívát, mert 1918-at követően az utódállamok  
bizonyítottan hasonló gondokkal szembesültek, mint az egykori Monarchia: bár 
a párizsi békeszerződések kikötötték, hogy a nemzetiségi elv alapján alakuljanak  
meg az új államok, szó sem volt nyelvileg és kulturálisan egynemű területekről, 
amelyek hol kisebb, hol nagyobb számú kisebbségeknek is otthon adtak. Ez a plu-
rális, heterogén helyzet jellemezte az egykori Monarchia egészét is. Tanulmányom  
célja, hogy ne a nemzeti narratíva továbbírásával, hanem kultúratudományos szem-
pontú megközelítéssel magyarázzam az úgynevezett „nemzeti” különbsége ket.

Közép-Európa: modernizáció és válságok

A közép-európai régió, amely Milan Kundera szerint nem földrajzilag vagy 
politikailag elkülöníthető térként, hanem „nem intencionális egységként” hatá-
rozható meg,1 és ennyiben a Braudel-féle „mediterrán világhoz” hasonlítható, 

1 Milan KUNDERA, Einleitung zu einer Anthologie oder Über drei Kontexte = Die Prager Moderne, Erzählungen, 
Gedichte, Manifeste, szerk. Květoslav CHVATÍK, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991, 7–22., idézet: 22.
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nyelvi és kulturális szempontból roppant heterogén és differenciált régió volt. 
Nem a kulturális különbségeket állítólag megszüntető multikulturalitás, hanem  
a különbségeket láthatóvá tevő plurikulturalitás volt rá mindig is jellemző. Már 
a korábbi évszázadok is tisztában voltak a régió ezen hagyományos horizontális „kul-
turális” differenciáltságával, amely azonban csak a 19. századtól – főként a gyorsan 
növekvő városokban – lett szembeötlő, s melyet a nemzeti ideológia összefüggé-
sében negatívan értelmeztek. Ily módon erősödtek a válság azon tünetei, amelye-
ket a modernizáció, illetve az iparosodás és a technikai fejlődés okozott. Jóllehet  
a modernizációnak kezdetben egységesítő, „globalizáló” szerepe volt, a gazdaság  
eltérő fejlődése viszont a társadalom állandósuló differenciálódását vonta maga 
után. Vagyis a gyorsuló gazdasági fejlődésnek erősödő vertikális társadalmi differen-
ciálódás felelt meg. Új egyéni és kollektív referencia-rendszerek jöttek létre, ame-
lyek egyre összetettebbé, sokrétűbbé és látszólag tetszőlegesebbé váltak. A hely-
zet tehát megkövetelte, hogy búcsút vegyenek a legitimáció régi módozataitól. 
Jean-François Lyotard velős megfogalmazása szerint nem maradt más, mint 
azon „elveszett elbeszélés utáni nosztalgia”, amely „kiveszett az emberek többsé-
géből”.2 Lyotard meggyőződése szerint a legitimitás elvesztésének tapasztalata 
– a közkeletű feltételezéssel szemben – nem a posztmodern idején jelentkezett 
először. A századforduló tapasztalatáról van szó, amely mindenekelőtt Bécset, 
illetve Közép-Európát érintette az 1900 körüli évtizedekben. A legitimitás el-
vesztésének következményei persze feldolgozhatatlanok voltak, ami kedvezett 
azon pesszimizmus és gyászmunka („travail de deuil”) térnyerésének, amely 
„a századelő nemzedékét [táplálta] Bécsben […]: nemcsak az olyan művészeket, 
mint Musil, Kraus, Hofmannsthal, Loos, Schönberg és Broch, hanem az olyan 
fi lozófusokat is, mint Mach és Wittgenstein. Kétségtelenül olyan messze elmen-
tek, amennyire a lelkiismeretes és felelős elméleti s művészeti delegitimációban 
lehetséges.” Wittgenstein például „a nyelvjátékok vizsgálatában olyan legitimációt  
körvonalazott, amely nem a teljesítményelvre támaszkodik”: „A posztmodern 
világnak ezzel van dolga.”3 Kérdés, hogy mindez igaz-e Bécsre 1900 körül, és ha 

2 Jean-François LYOTARD, A posztmodern állapot, ford. BUJALOS István – OROSZ László = UŐ. – Jürgen 
HABERMAS – Richard RORTY, A posztmodern állapot, szerk. BUJALOS István, Századvég, Budapest,  
1993, 7–145., idézet: 89.

3 Uo. [a magyar fordítás a gyászmunka kifejezés helyett tévesen a „gyászos tevékenység” szóössze-
tételt használja – a ford.]; vö. a francia eredetivel: Jean-François LYOTARD, La condition postmoderne, 
Minuit, Paris, 1979, 68.: „Ce pessimisme est celui qui a nourri la génération début-de-siècle à 
Vienne: les artistes, Musil, Kraus, Hofmannsthal, Loos, Schönberg, Broch, mais aussi les philo-
sophes Mach et Wittgenstein. Ils ont sans doute porté aussi loin que possible la conscience et la 
responsabilité théorique et artistique de la déligitimation. On peut dire aujourd’hui que ce travail 
de deuil a été accompli. Il n’est pas à recommencer. Ce fut la force de Wittgenstein de ne pas en 
sortir du côté du positivisme que développait le Cercle de Vienne et de tracer dans son investiga-

igen, hogyan magyarázható. Megragadható-e valamilyen átfogó szociokulturális 
és történeti összefüggés alapján, vagy betagolható-e ilyen kontextusba? Hiszen 
először nem a századfordulós modernségben, hanem már a Vormärz idején lát-
hatóvá váltak ezek a jelek, amelyek általános elbizonytalanodáshoz vezettek; 
egyre inkább eluralták a közéletet, az irodalmat és a művészetet. A cseh író, 
Alfred Meißner nyíltan hangot adott szánakozásának: „A szétszakítottság egy-
általán nem tettetett. A szétszakítottság korunk betegsége. Hitünkben, költé-
szetünkben, a fi lozófi ában, az erkölcsben szétszaggatott minket a kor. Az ókor 
és a középkor régi világegysége odalett. Tudjuk, hogy el kell érkeznie a szabad-
ságnak, mi azonban béklyóban vergődünk, s úgy kezelnek minket, mintha kis-
iskolások lennénk, ami fáj, szaggat […]. Föld és menny között lebegünk, nem 
tudjuk, miben higgyünk, a vallás és a fi lozófi a közt tátongó szakadék oly nagy, 
hogy szétszakít minket… Elég ennyi szakadás egy 19. századi embernek.”4 E kü-
 lönbségekre reagáltak nemcsak a modern tömegpártok, amelyek az égető társa-
dalmi kérdések megoldására törekedtek, hanem a nemzeti ideológia azon „nagy 
elbeszélése” is, amely egy homogén nemzet megteremtésével igyekezett meg-
szüntetni a társadalmi és nyelvi–kulturális különbségeket.

A közép-európai régió heterogenitása

A következőkben röviden tárgyalom a Közép-Európa szempontjából tipikus-
nak tekinthető heterogenitás két vetületét. E többneműség véleményem szerint 
nemcsak egy endogén és a régióban történelmileg bizonyítható, hanem egy 
exogén, régiókon átnyúló, „globális” heterogenitást, illetve pluralitást jelentett. 
Endogén pluralitáson a régió egészében tapasztalható „etnikai” és nyelvi-kultu-
rális koncentrációt értek. A közép-európai régiót valójában már évszázadok óta 
meghatározta a népek, a nyelvek és a kultúrák sokaságának megléte.5 Legjellem-
zőbb ismertetőjegyéről van szó, s mondhatnánk úgy is, hogy a régió egysége  
éppen belső, endogén pluralitásában vagy heterogenitásában rejlett. Ez a többnemű-
ség más területeken is bizonyítható. Megmutatkozott a kulturális sokféleségben 

tion des jeux de langage la perspective d’une autre sorte de légitimation que la performativité. 
C’est avec elle que le monde postmoderne a affaire. La nostalgie du récit perdu est elle-même 
perdue pour la plupart des gens.”

4 Alfred Meißner Moritz Hartmannhoz, 1839. augusztus 24-én. Briefe aus dem Vormärz. Eine 
Samml ung aus dem Nachlaß Moritz Hartmanns, szerk. Otto WITTNER, Calve, Prag, 1911, 20.

5 Vö. Herwig WOLFRAM, Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung, Kremayr & 
Scheriau, Wien, 1987.;  UŐ., Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung, Ueber-
reuter, Wien, 1995.
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vagy abban a tényben is, hogy itt három egyistenhívő világvallás – a zsidó, a ke-
resztény és az iszlám hit – volt és van jelen a maga eltérő felekeze teivel, csopor-
tosulásaival. És ugyanígy megmutatkozott a királyságok és az országok eltérő köz-
igazgatási hagyományaiban, amelyek – bár az országok egy államban, a Habsburg  
Monarchiában egyesültek – a központosító törekvések dacára is megőrződtek. 
Jóllehet a helyzet plurális jellege elősegítette a csere folyamatok és az akkulturáció 
kialakulását, ám magában foglalta a különbségek,  s következésképpen az ellent-
mondások és ellentétek állandó jelenlétét is, amelyek  főként a nemzeti törekvések  
nyomán tudatosultak a nyilvánosságban. A heterogenitás ugyanakkor nemcsak 
az egészként értett régiót, hanem szubrégióit is érintette, például az egykori 
Habsburg Monarchia egyes királyságait, országait és tartományait.

A régió exogén pluralitásán a kívülről érkező, pótlólagos elemek összességét 
értem, amelyek kifejtve hatásukat sajátos kulturális és nyelvi konfi gurációk kiala-
kulásához járultak hozzá. Olyan „kulturális transzferekről” van szó, amelyek fő-
ként a régión kívül eső nyelvi–kulturális összefüggésekből származnak. Mind-
össze két példa említésére szorítkozom: legkésőbb a 16. századdal kezdődően 
sajátos és különösen intenzív spanyol befolyás tapasztalható a Habsburg Közép-
Európában. A 16. századi Habsburgok – főként I. Ferdinánd, II. Miksa, II. Rudolf  
és Mátyás – spanyol nevelésben részesültek. Az osztrákok kezdeti ellenérzése I. 
Ferdinánd trónra lépését illetően nem utolsósorban az „idegenség túlzott tér-
nyerésétől” való félelemnek volt köszönhető, hiszen nemcsak a spanyol köz-
igazgatás egyes formáit ültették át az osztrák örökös tartományokba, hanem – 
s ez többet nyomott a latban – fontos tanácsosok is Spanyolországból érkeztek. 
Lényeges spanyol behatást jelentett az ellenreformáció, melynek főszereplőit, 
a jezsuitákat egyértelműen meghatározta egyfajta spanyol szellemiség. Vallási 
igyekezetükkel együtt a spanyol barokk bizonyos tartalmait is elhozták Közép-
Európába, ami az alsóbb néprétegek mentalitása szempontjából is meghatározó-
nak bizonyult, mi több, a politikai kultúrát is befolyásolta, amelyre mind a mai 
napig jellemző maradt egyfajta tekintélyelvűség. „Történelmileg Spanyolország 
Ausztriával határos – mondta találóan Joseph Roth. – Grillparzeren kívül nem 
ismerek olyan német nyelvű klasszikust, aki Spanyolország felől érkezett volna, 
ám ő onnan származik, akárcsak a Habsburgok. Grillparzert Calderón nemzet-
te.”6 Már-már feledésbe merült viszont a behatások egy másik csatornája, amelyen  
az oszmán kultúra elemei áramoltak be a régióba. A keleti és délkeleti országo-
kat tartósan befolyásolta a hosszú török megszállás. Bár az ilyen hatások ritkán 
tudatosulnak, mind a mai napig nyomon követhetők a népviseletben (a magyar 

6 Joseph ROTH, Grillparzer. Ein Porträt = UŐ., Werke, III., Das journalistische Werk 1929–1939, szerk. 
Klaus WESTERMANN, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1989, 742–753., idézet: 746.

pásztor- és nemesi viseletben), az építészetben (a minaretekben, a késő 19. század  
„magyaros” stílusában, a balkáni parasztházak építészetében), a zenében (a jani-
csárzenének a császári ezredek katonazenekaraira gyakorolt hatásában, a bécsi 
klasszikus zene „alla turca” előadási módjában) vagy az étkezési kultúrában (példa 
erre a töltött káposzta, a rétes, a tarhonya és a kávé).7

A régió heterogenitása

A régió kifejezett pluralitása illetve heterogenitása már számos tudományos leírás  
tárgya volt, mégpedig nem kizárólag a 19. századtól kezdődően. A nemzetala-
pítások összefüggésében persze egyre inkább zavaró tényezőként jelent meg ez 
a heterogenitás: főként városi miliőkben fokozódó konfl iktusok és válságok ki-
váltója lett. Már a Magyar Királyságról 1798-ban készített statisztikában is rész-
letes leírást olvashatunk a „magyarországi emberek sokféleségéről”, melynek 
különböző nyelvek megléte felel meg.8 Mintegy száz évvel később egy bécsi 
geográfus, Friedrich Umlauft is a kontrasztok államaként jellemezte a Monar-
chiát: „Ahogy hazánk átmenetet képez az európai kontinens tagolt és hegyekben  
gazdag nyugati részétől a tagolatlan és sík északi részéig, úgy hosszában és szélté-
ben való jelentős kiterjedtsége miatt a legkirívóbb ellentéteket is magában fog-
lalja a fi zikai viszonyok, a népesség és a szellemi kultúra tekintetében – ezért 
joggal nevezhetjük a Monarchiát a kontrasztok államának.” Ily módon „etnog-
ráfi ai szempontból […] minden főbb európai népcsoport megtalálható az Oszt-
rák–Magyar Monarchia földjén, mégpedig jelentős mennyiségben: nyugaton 
germánok, délen románok, északon és délen szlávok élnek, s e főbb népek mel-
lett ott van a magyarok összessége.” Ez a tény jelentős a „történelmi emlékezet” 
szempontjából is, amelyet nemcsak egy, hanem több történelem határoz meg: 
„Ausztria történelme Németország, Magyarország és Lengyelország történelmé-

7 Az öltözködéssel kapcsolatban vö. Gabriella SCHUBERT, Die Rolle der Kleidung in den Nationalbe-
wegungen der Donau völker = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében / Die ungarische Sprache und 
Kultur im Donauraum, I., Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. század fordulóján / Beziehungen 
und Wechselwirkungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, szerk. Moritz CSÁKY és mások, 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest–Wien, 1989, 314–332.; vö. továbbá TÓTH 
István György, A magyar művelődés a kora újkorban = Magyar művelődéstörténet, szerk. KÓSA László,  
Osiris, Budapest, 1998, 136–203., különösen: 149–157.; a zenéhez vö. Horst REICHENBACH, Zur 
Frage des Populären bei Mozart. Ein Beitrag zur Mozartforschung, Habilitációs értekezés, Halle-Witten-
berg, 1975.; Bence SZABOLCSI, Exoticism in Mozart,  Music and Letters (37) 1956/4., 323–332.; Emil 
RAMEIS, Österreichische Militärmusik – von ihren Anfängen bis zum Jahre 1918, Schneider, Tutzing, 
1976.; a (magyarországi) étkezési szokásokhoz vö. TÓTH , I. m., 157–166.

8 Martin SCHWARTNER, Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch, Trattner, Pest, 1798, 87–107.
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ből tevődik össze ahhoz hasonlóan, ahogy különböző mellékfolyókat egyesít 
előbb vagy utóbb egy folyam nagy medre is, amely aztán egyesítve hordja tovább  
a fölvett víztömegeket.” Az itt élő népek időközben egymásba fonódtak, s ezért 
az etnogenezis dinamikus folyamatai hatnak rájuk: „Ám mivel az említett népek  
egyáltalán nem élesen elhatárolódó, zárt területeken élnek, hanem számos vidé-
ken kölcsönösen hatnak egymásra, az ilyen határterületeken gyakran bukkanunk  
sajátosan kevert népességre. Mi több, Európában sehol máshol sem annyira 
szem betűnő a különböző nemzetiségek keveredése, mint éppen hazánkban.”9 
A Rotteck- és Welcker-féle híres Staats-Lexikon már 1841-ben felhívta a fi gyel-
met erre a régió jellegzetes ismertetőjegyeként számon tartott pluralitásra, s ebből  
az alábbi következtetést vonta le: „A Monarchia fő nemzeteinek elhelyezkedése  
és nagysága táplálta azt a gondolatot, hogy úgy tekintsünk rá, mintha Európa 
lenne kicsiben, s hogy az európai mellett egy sajátos osztrák egyensúlyt is felté-
telezzünk.”10 Mindez az egyes szubrégiókra is érvényes volt. „Európa kicsiben” 
– Johann Csaplovics már húsz évvel korábban (1820-ban) megelőlegezte ezt a 
gon dolatot, amikor a plurikulturális Magyarországot így jellemezte: „De Magyar-
ország nemcsak fi zikai sajátosságai és terményei szempontjából Európa kicsiben;  
az ország népessége tekintetében is érvényes ez az állítás. Itt majdnem minden 
európai néptörzs és nyelv otthonra talált. Több kisebb és nagyobb, származását 
és nyelvét, valamint fi zikai és morális tulajdonságait tekintve eltérő nép lakja, s 
a napról napra uralkodóbbá váló keveredés dacára is mindegyikük megőrizte 
sajátosságát, a maga sajátos életmódját, saját szokásait és foglalkozását.”11 A magyar  
polihisztor Csaplovics egyébként, akiben bár egyre inkább tudatosult szlovák 
származása, műveit mégis németül vagy latinul írta, maga is tükrözi ezt a plura-
lisztikus helyzetet. Közép-Európa vagy „Európa kicsiben” – a 19. század végén 
Kume Kunitake japán diplomata roppant hasonló módon értékelte az egykori 
Monarchiát, jóllehet külön kiemelte azokat a nehézségeket, amelyek az itt meg-
lévő heterogenitások politikai kezelését illették: „Európa ezen országa soknem-
zetiségű államnak számít, vagyis sok különböző, nagymértékben keveredett nép 
otthonát jelenti. Oroszország vagy Poroszország nagyrészt egy népből áll, s ennek  
köszönhetően egyszerű ügyként kezelhető a népek egyenjogúsága. Ausztriában 
viszont nincs egy olyan tartomány, amelyben csak egyetlen egy nép tagjai élné-
nek. Ebből következik az, hogy az egyes országokban roppant nehéz megvaló-

9 Friedrich UMLAUFT, Einleitung = Uő., Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie Geographisch-statis-
tisches Handbuch, Hartleben, Wien–Pest, 1876, 1–4.

10 „Oestreich” = Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, XII., szerk. Carl von ROTTECK 
– Carl WELCKER, Hammerich, Altona, 1841, 143.

11 Johann CSAPLOVICS, Das Königreich Ungern [sic!] ist Europa im Kleinen, Erneuerte Vaterländische 
Blätter für den Österreichischen Kaiserstaat 13. [Wien, 1820], 410.

sítani politikailag egységes célokat.”12 Hugo von Hofmannsthal még 1915-ben, 
az első világháború idején is a Monarchia know-how-jára hivatkozva igazolta 
Európa-eszményét, mert úgy látta, hogy a népek közötti közvetítés küldetése a 
Monarchia plurikulturális hagyományában gyökerezik: „Ausztriának minden 
más országnál nagyobb szüksége van Európára – hiszen maga is Európa kicsi-
ben.”13 Hofmannsthal elképzelésében talán megmaradt valami abból, amit ma-
napság „soknemzetiségű világnak” („la multination”) neveznek.14

Közép-Európa pluralisztikus összetétele persze másként is értékelhető: még-
pedig nemzeti perspektívából szemlélve csakis negatívan. Jean-Pierre Rioux 
francia történész a bármely politikai közösség végső céljának számító nemzeti 
identitás vonatkozásában Közép-Európát „a nyelvek és a népek kakofóniájára 
ítélt” területként jellemezte („vouée aux cacophonies des langues et des peuples”). 
Ebből pedig azt a következtetést vonta le, hogy a nemzeti identitás tudata, amely 
Franciaországban példaszerűen kialakult, itt sohasem születhetett volna meg; 
szerinte Franciaország nemzetté válása egyedülálló egész Európában: „Francia-
ország elsősorban politikai és morális, azaz a szó legnemesebb értelmében vett 
kulturális képződmény” („la France fut d’abord une construction politique et 
morale: culturelle au sens le plus noble”).15 Az ilyen, korunk perspektívájából 
visszatekintve megfogalmazott felfogás persze a 19. század nemzeti narratí vájá-
nak köszönhető, amely uralkodó érvelési minta lett a közép-európai régió hete-
rogenitásának kezelésében is, ahol a különbségek elsősorban a konkrét nyelvek 
szintjén mutatkoztak meg. A konkrét nyelvre való vonatkoztatás révén igyekez-
tek bizonyítani a nemzeti önállóságot és a másokkal szemben való „hitelességet”.  
Az egy konkrét nyelv ellentételező, gyakran militáns kiemeléséről a kroměříži 
(kremsieri) alkotmányozó országgyűlés (1848/49) óta a legmagasabb politikai 
szinteken folytattak vitát,16 mely végül 1897-ben, a Badeni-kormány válságának  
idején tetőzött, amikor a cseh és a német nyelv cseh- és morvaországi közigaz-
gatásbeli egyenjogúsításáról volt szó. Az egy nyelv hangsúlyozása valójában nem 

12 Die Iwakura-Mission. Das Logbuch des Kume Kunitake über den Besuch der japanischen Sonder gesandt-
schaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahre 1873, szerk. Peter PANTZER, Iudicium, 
München, 2002, 250.

13 Hugo von HOFMANNSTHAL, Krieg und Kultur = UŐ., Reden und Aufsätze, II., 1914–1924, szerk. 
Bernd SCHOELLER – Rudolf HIRSCH, Fischer, Frankfurt am Main, 1979, 417–420., idézet: 417.

14 Stéphane PIERRÉ-CAPS, Soknemzetiségű világunk. Közép- és Kelet-Európa nemzeti kisebbségeinek jövője, 
ford. KOVÁCS Péter – KOVÁCS Péterné, Kossuth, Budapest, 1997.

15 Jean-Pierre RIOUX, La mémoire culturelle = Pour une histoire culturelle, szerk. UŐ. – Jean-François 
SIRINELLI, Seuil, Paris, 1997, 325–353., idézet: 343.

16 Stefan MALFÈR, Die Sprachenfrage und der verstärkte Reichsrat von 1860 = A Lajtán innen és túl / 
Jen seits und diesseits der Leitha. Elektronische Festschrift für Éva Somogyi zum 70. Geburtstag, szerk. 
RESS Imre – SZABÓ Dániel, MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 2007, 93–118., külö-
nösen: 101.
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takart más, mint a nemzeti ellentétek szándékos kihordását illetve elmélyítését 
a nyelvi különbözőségek kiemelése révén. A nyelvet a Monarchia politikai szim-
biózisának összefüggésében minden országnál erősebben használták eszközként  
kulturális és nemzetpolitikai célokra. A nyelv egyszerűen a nemzeti kultúra, 
illet ve a nemzet indikátorává lépett elő. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az 
ilyen megközelítés, amely a 19. század nemzetpolitikai narratívájának felel meg, 
elégséges magyarázattal szolgál-e mindazon múltbéli, olykor a válság formáját 
öltő folyamatokra, amelyek a régió nyelvi-kulturális versengéséből vagy szim-
biózisából eredtek. A kulturális transzfer általam említett magyarázati modellje 
vajon hallgatólagosan nem előfeltételezi a kultúra azon esszencialista felfogását, 
amelyre a nemzet – kulturális elemek betagolásával és kirekesztésével dolgozó 
– koncepciója alapul? Kérdés tehát, hogy nem kellene-e megpróbálnunk egy 
teljesen más perspektívából, vagyis egy átfogóbb, nem nemzetileg kódolt kul-
túrafogalom perspektívájából elemezni azokat a társadalompolitikai és történeti  
folyamatokat, amelyek olyannyira jellemezték és jellemzik Közép-Európát?

Nemzeti narratíva és kultúra

Ez az igyekezet már csak azért is tekinthető jogosnak, mert mind a mai napig el-
terjedt gyakorlat, hogy a kulturális jelenségeket elsősorban az egymástól külön-
böző vagy látszólag különböző nemzetek szempontjából vizsgáljuk. Ez a perspek-
tíva többek közt a történetírás számára is meghatározó, amely főként a politikai 
nyelvezetben még mindig vagy már megint fontos szerepet játszik (nemcsak 
a volt szocialista országok politikai identitás-diszkurzusaira, hanem Európa kö-
zös „értékek” révén meghatározott kulturális egységére is gondolok, melynek 
konstrukciója egyfajta nemzetállami mintát követ).17 Aligha tagadható, hogy 
a történetírás – még ha nincs is tudatában ennek – nacionalista tendenciákat erő-
sít az ilyen nemzeti narratívák használatával. A nemzeti narratívák átgondolt, 
kritikus és refl ektált használatának persze bizonyos mértékig van létjogosultsága.  
Különösen akkor, amikor történelmi folyamatokat vagy irodalmi emlékeket 
igyek szünk rekonstruálni egy-egy kor összefüggéseiben és összefüggéseiből, 
vagyis olyan perspektívából, amelyet a 19. század óta a szándékolt nemzetalkotás,  
az „imagined community” konstrukciója szempontjából elengedhetetlennek 
tartottak, vagy éppen az adott szereplők bizonyítottan használtak, amikor vala-
milyen nemzeti diszkurzust kívántak megteremteni. Tehát például akkor, ami-

17 Vö. Europa – geeint durch Werte? Die europäische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte, szerk 
Moritz CSÁKY – Johannes FEICHTINGER, transcript, Bielefeld, 2007.

kor a kultúra nemzetivé és területivé tételét kívánták érthetővé tenni a maguk 
érveléséből, vagyis a nemzeti ideológia önértéséből. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy ilyen esetekben egy történeti elemzés mindössze arra szorítkozott, hogy 
a „nemzeti társadalmat” olyan kulturális eszményként írja körül, amely csak 
a hagyomány (történet)tudományosan megszűrt elsajátítása révén születhetett 
meg. A kultúrát például úgy lehetett területivé tenni, hogy a nemzetet valami-
lyen politikai, illetve állami raszterbe helyezték, s ezzel azonosították. Niklas 
Luhmann is erre az átfogóbb összefüggésről és a „nemzeti” identitásokra gyako-
rolt hatásáról beszél: „Annak érdekében, hogy a képzeletből a valóságba kerül-
jön át mindaz, aminek nemzetté kell válnia, politikai (állami) eszközökkel kell 
gondoskodni a vallási, kulturális és szervezeti egységesítésről azon a területen, 
amelyet a nemzetállam magának követel. Így olyan politikai feladattá olvad ösz-
sze a nyelv, a kultúra és az államiság, amely már csak a kiinduló helyzet más és 
más történeti jellege miatt mutat eltéréseket. A nemzeti identitás nem adottság: 
meg kell határozni, meg kell szerezni, és biztosítani kell.”18 Természetesen óva-
tosnak kell lennünk, ha az ilyen elgondolások, amelyek egy „nemzeti” kulturális  
eszmét szolgáltak, változatlanul – és kritikus, dekonstruktivista elemzés nélkül 
– válnak történelmi értelmezések ismérveivé. Óvatosságra elsősorban olyankor 
van szükség, amikor főként nemzeti ismérvek bevetésével úgy osztályoznak tu-
dományosan egyes társadalmi-kulturális folyamatokat, hogy mindezt anakro-
nisztikusan rávetítik a múltra, amikor még semmiféle szerepet sem játszottak 
a nemzeti vagy az etnikai mércék, hiszen ezeket csak a 19. század szülte. És óva-
tosnak kell lennünk akkor is, amikor analóg módon magyaráznak jelenkori fo-
lyamatokat, hiszen napjainkban a gazdaság vagy a részvénypiac egyáltalán nem 
nemzetállami, hanem nemzetek feletti keretek közt működik, s az emberek – az 
új, egyre tökéletesebb kommunikációs eszközöknek köszönhetően – mind na-
gyobb mértékben részesülhetnek az ilyen kulturális illetve művelődési tartal mak-
ból; ezeket pedig nem a „saját” és helyi, vagyis „nemzeti” életvilág teremti meg.

Történelmi emlékezetprogramok

A nemzeti ismérvek részben nem refl ektált, anakronisztikus használatát jól pél-
dázzák a mai történeti emlékezetkutatás egyes megközelítései. A történeti em-
lékezetkutatás elsődleges célja abban áll, hogy történetileg rekonstruálja az adott 
nemzet számára releváns emlékhelyeket. Az emlékhelyek ilyen perspektívából 

18 Niklas LUHMANN, Der Staat des politischen Systems. Geschichte und Stellung der Weltgesellschaft = 
Perspektiven der Weltgesellschaft, szerk. Ulrich BECK, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, 345–380., 
idézet: 365.
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való történeti rekonstrukciója persze azon túl, hogy nem válik dekonstruktivista 
elemzés tárgyává, s alapvető többértelműsége is fi gyelmen kívül marad, egyfelől  
továbbírja a nemzeti narratívát, másfelől azt a veszélyt is magában rejti, hogy 
részt vesz olyan egyértelműsített nemzeti emlékhelyek megteremtésében, ame-
lyek a jelen számára is relevánsak lehetnek. Ez a kifogás mindenképpen jogos, ha 
tekintetbe vesszük a vonatkozó egyértelmű kijelentéseket. A Deutsche Erinnerungs-
orte című háromkötetes mű bevezetője például így fogalmaz Friedrich Nietzschét  
parafrazeálva: „Köteteink nem azért születettek meg, hogy az »élet elsatnyuljon 
és elcsökevényesedjen«, hanem »tettre« és »életre« való felhívásként olvasandók. 
Távol állnak attól, hogy »puszta okításként« szolgáljanak, hiszen inkább a »fel-
ele venítéshez« akarnak hozzájárulni.”19 Vagyis ha nem törekszünk a dekonst-
rukcióra, tudattalanul is a 19. századi nemzeti narratíva foglyai maradunk, s a 
(nemzeti) kultúra esszencialista, holisztikus képzetéhez folyamodunk (Herder 
például egy mást taszító golyókhoz hasonlítja a népek illetve a nemzetek kultú-
ráit),20 ezenkívül átvesszük a különböző, „nemzetileg” kódolt kultúrák teleologi-
kus irányultságáról és fejlődéséről alkotott képzeteket, amelyekben e kultúrákat  
maradéktalan koherencia és formális (nemzeti) elrendezettség jellemzi. Csakhogy 
– Clifford Geertz fi gyelmeztetésével élve – „a kulturális leírás érvényességének 
nem lehet alapvető próbája a koherencia”.21 Csöppet sem meglepő, sőt logikus, 
hogy nemzeti ismérvek alapján válnak el egymástól a történeti emlékezetkutatás  
területi vizsgálódásainak mezői is. Ezek az emlékezetprogramok tipikusan kü-
lönbséget tesznek „német”, „francia”, „olasz” vagy „osztrák” emlékhelyek között, 
vagyis számukra a nemzeti, „formális rendek” irányadók, és vonakodnak is attól, 
hogy olyan emlékhelyeket vizsgáljanak, amelyeknek esetleg a helyet, a területet 
meghaladó, azaz „transznacionális” jelentősége lehetne.22 Clifford Geertz tehát 
jogosan gondolja, hogy „a kulturális elemzést semmi sem járatta le jobban, mint 

19 Etienne FRANÇOIS – Hagen SCHULZE, Einleitung = Deutsche Erinnerungsorte, I., szerk. UŐK., Beck, 
München, 2001, 9–24., idézet: 24. Hasonlóan érvel Pierre Nora is: „Comment écrire l’histoire de 
France?” = Les Lieux de mémoire, II., szerk. Pierre NORA, Gallimard, Paris, 1997, 2219–2239. 

20 Vö. Wolfgang WELSCH, Transkulturalität. Zur veränderten Verfassung heutiger Kulturen = Hybridkultur. 
Medien, Netze, Künste, szerk. Irmela SCHNEIDER – Christian W. THOMSEN, Wienand, Köln, 1997, 
67–90.

21 Clifford GEERTZ, Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez ford. BERÉNYI Gábor = UŐ., Az 
értelmezés hatalma. Antropológiai írások, szerk. NIEDERMÜLLER Péter, Osiris, Budapest, 2001, 194–226., 
idézet: 210.

22 Vö. Moritz CSÁKY, Gedächtnis. Erinnerung und die Konstruktion von Identität. Das Beispiel Zentral-
europas = Nation und Nationalismus in Europa. Kulturelle Konstruktion von Identitäten. Festschrift für 
Urs Altermatt, szerk. Catherine BOSSHART-PFLUGER – Joseph JUNG – Franziska METZGER, Frauen-
feld, Frauenfeld–Stuttgart–Wien, 2002, 25–49.; UŐ., Die Mehrdeutigkeit von Gedächtnis und Erinne-
r ung = Itinera (25) 2004, 7–30. (Erinnern und Verarbeiten. Zur Schweiz in den Jahren 1933–1945, 
szerk. Georg KREIS)

a kifogástalan formai rend konstrukciója, amelynek valóságos létezését senki sem 
hiheti el teljesen”.23

A kultúra mint kommunikáció

Mindez főként akkor lesz magától értetődő, ha fi gyelembe vesszük a kontextuso-
kat, a „mezőket” (Pierre Bourdieu)24 és a „kereteket” (Erving Goffman),25 va-
gyis ha abból indulunk ki, hogy a kultúra – az etnológus Bronisław Malinowski 
szavaival – „az emberi viselkedés legátfogóbb összefüggéseként” jelenik meg.26 
Malinowski szerint a kultúra átfogó egész, amely „különböző népességcsoportok 
használati és fogyasztási javaiból, alkotmányos jogaiból és kötelességeiből, emberi 
eszményekből és képességekből, hittételekből és szokásokból tevődik össze”.27 
A kultúra tehát „magatartásmódok” dinamikus folyamata, amelyeket performa-
tív módon folyton újraértelmeznek. Az ellenőrző mechanizmusok jelentőségét 
emlegetve Clifford Geertz a kultúra funkcionális elemére is utal: „az eddigiektől 
eltérően a kultúrát nem konkrét viselkedésmódok – erkölcsök, szokások, hagyo-
mányok, megszokások – összességeként” kellene felfognunk, hanem „ellenőrző 
mechanizmusok – tervek, előírások, szabályok, utasítások (az informatikusok nyel-
 vén: »programok«) – halmazaként, amely a viselkedést szabályozza”.28 Simon Frith 
érvelését követve ezeket az ellenőrző mechanizmusokat folyton újra kell értel-
meznünk, hiszen tudjuk, hogy a társadalmi csoportok számára kevésbé irányadók  
az előírt (kulturális) értékek; ehelyett az értékeknek a társadalmi cselekvési gya -
korlatban való újbóli elsajátításáról, azaz a belső koherencia megteremtéséről 
van szó: „Más szóval inkább amellett tenném le a voksomat – írja Frith –, hogy 
a társadalmi csoportok nem egyeztetnek a kulturális tevékenységekben meg-
mutatkozó értékekről (ez esetben homológ modelleket feltételeznénk), hanem 
kulturális tevékenységek révén, esztétikai ítéletek által ismerik fel magukat cso-

23 GEERTZ, I. m., 211.
24 Vö. főként Pierre BOURDIEU, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris, 

1992. 
25 Erving GOFFMAN, Keretelemzés = UŐ., A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Tanulmányok, szerk. 

LÁSZLÓ János, ford. HABERMANN M. Gusztáv – BERÉNYI Gábor, Európa, Budapest, 1981, 545–738.; 
UŐ., Az én bemutatása a mindennapi életben, ford. BERÉNYI Gábor, Thalassa Alapítvány – Pólya, 
Budapest, 2000.

26 Bronislaw MALINOWSKI, A Scientifi c Theory of Culture (1941) = UŐ., A Scientifi c Theory of Culture 
and Other Essays, North Carolina, Chapel Hill, 1944, 1–144., idézet: 5.

27 Uo., 36.
28 Clifford GEERTZ, The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man, Bulletin of the 

Atomic Scientists (22) 1966/4, 2–8., idézet: 5.
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portként (egyéni és társadalmi érdekek, azonosság és különbözőség sajátos szer-
veződési formáiként).”29 Stephen Greenblatt kultúrafogalma is a Malinowski-féle 
elgondolás továbbviteléből indul ki: „A kultúra olyan értelmezések [negotiations] 
bizonyos hálózata, amelyek – a rabszolgaság, az örökbefogadás vagy a házasság 
intézményének köszönhetően – az anyagi javak, képzetek és emberek cseréjét 
érinti. […] Minden kultúrának van egy általános jelképtára, amely olyan jelek mi-
riádjaiból áll, melyek emberi vágyakat, félelmeket, agressziókat váltanak ki.”30

Jómagam csatlakozom ezekhez az elgondolásokhoz, s egy lépéssel tovább is 
mennék. Véleményem szerint a kommunikáció perspektívájából kell szemlél-
nünk a „viselkedési folyamatokként” értett kultúrát. Kölcsönösen, érthető módon  
viszonyulni a másikhoz nem jelent mást, mint hogy egymással kommunikálunk.  
A kultúra olyan víziójáról van szó, amelyben a kultúra „spontán folyamatként 
mentes mindenféle adminisztratív vagy vezető központtól”.31 Ezek alapján a kul-
túrát olyan elemek, jelek, szimbólumok és kódok együtteseként határozhatjuk meg, 
amelyek segítségével az egyének egy bizonyos társadalmi összefüggésben verbálisan és nem 
verbálisan kommunikálnak egymással. Átvitt értelemben tehát a kultúrát olyan kom-
munikációs térként is felfoghatjuk, amelyben – bizonyos elemek tételezése vagy 
elvetése révén – életvilágokat teremtünk meg, és hatalmi viszonyokat értelme-
zünk. A kultúra áteresztő határokkal rendelkező kommunikációs tér, mivel 
minduntalan magába fogad új elemeket, miközben más elemek veszítenek kifeje-
zőerejükből, átértelmeződnek vagy megszűnnek. A kultúra tehát olyan támpon-
tok, az érintkezés olyan nyelvi vagy mimetikus formáinak és kifejezési módjai-
nak – vagyis olyan jelentéseknek – a szövedéke, melyek segítségével az egyének 
és a társadalmi csoportok tájékozódni próbálnak egy átfogó társadalmi „térben”.  
Főként az írásra támaszkodó kultúrákban sokkal inkább performatív, írott vagy 
„képi”, mediális megjelenítések, mintsem rítusok és ünnepek által tanulunk bele 
a bizonyos kódokra és tartalmakra utaló (kulturális) jelrendszerbe. A közvetített  
tartalmak nemcsak mediális úton adhatók tovább vagy teremthetők meg (Marshall 
McLuhan), hanem egyúttal bírálhatók is, megkérdőjelezhetők vagy elvethetők, 
mégpedig nem ritkán a bahtyini értelemben vett szubverzív, „karneváli”, ellen-
tétes álláspontok elfoglalása révén.32

29 Simon FRITH, Music and Identity = Questions of Cultural Identity, szerk. Stuart HALL – Paul du GAY, 
Sage, London, 1996, 108–127., idézet: 111.

30 Stephen GREENBLATT, Kultur = New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, szerk. Moritz 
BASSLER, Fischer, Frankfurt am Main, 1995, 48–59., idézet: 55.

31 Zygmunt BAUMAN, Legislators and Interpreters. Cultures as the Ideology of Intellectuals = UŐ., Inti ma-
 tions of Postmodernity, Routledge, London, 1992, 1–25., idézet: 23.

32 Vö. Mihail BAHTYIN, François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája; Rabelais 
és Gogol, A szó művészete és a népi nevetéskultúra; Szatíra, szerk. SZŐKE Katalin, ford. KÖNCZÖL 
Csaba és mások, Osiris, Budapest, 2002.

A kommunikációs térként értett kultúra dinamikus, performatív, nem „hi-
teles”, s ily módon hibrid és többértelmű. Indiai tapasztalatai alapján Salman 
Rushdie egyértelműen elutasította a homogén, hiteles kultúráról alkotott elkép-
zelést, és ennek megfelelően ráirányította a fi gyelmet a kulturális folyamatok, 
gyakorlatok, formák és tartalmak többértelműségére. Rushdie kritikája nem utolsó-
sorban a nemzeti kultúra Európa-központú konstrukciójára irányul: „A nem-
zeti hitelesség keresésének egyik legabszurdabb vetülete – írja Rushdie – abban 
a teljesen téves feltételezésben rejlik, mely szerint léteznek olyan tiszta és hamisí-
tatlan hagyományok, melyekből meríteni tudunk. Egyedül a vallási szélsősége-
sek azok, akik komolyan hisznek ilyesmiben. Mi viszont tudjuk, hogy az indiai  
kultúra lényege éppen abban áll, hogy kevert hagyománnyal rendelkezünk, az 
elemek olyan egyvelegével, amelyben az ókori mogul-korszak nyelve és a mai 
amerikai Coca-Cola-nyelv egymás mellett létezik. Nem beszélve a moszlim, 
buddhista, dzsainista, keresztény, zsidó, brit, francia, portugál, marxista, maoista,  
trockista, vietnámi, kapitalista és persze hindu elemekről.”33 Rushdie-hoz hason-
lóan, de Európához kapcsolódva érvel a lengyel zeneszerző, Krysztof Penderecki 
is: „Hibrid vagyok – állította Penderecki egy interjúban. – A családom Kresyből 
[a történelmi Lengyelország keleti határvidékéről] származik. Apai nagyanyám 
örmény volt, nagyapám ellengyelesedett német. […] Apám Ukrajnából szár-
mazott. Ortodox volt […]. – Penderecki így folytatja: – Mindig is vonzott az 
ortodoxia, másrészt viszont a nyugati kultúra is elbűvölt nemcsak a maga racio-
nalizmusával, hanem a legbonyolultabb érzések kifejezésének művészetével is.”34 
Walter Benjamint követve tehát mindaz, amit kötelezettségeket jelentő tradíció-
nak, folytatólagos áthagyományozódásnak, rögzült kulturális örökségnek tekin-
tünk, nem más, mint konstrukció, és éppen ezért a hagyományra való hivatko-
zás katasztrofális tévedésnek bizonyulhat: „Létezik olyan hagyományozás, ami 
katasztrófa”,35 hiszen csakis az uralmon lévők, de sohasem a sok-sok alattvaló 
álláspontját tükrözi. Következésképpen „a történelem tárgyát ki kell repeszteni 
a történelem folyásának kontinuumából […]”,36 azaz abból a kontinuumból, ame-
lyet csakis mi, értelmezők írunk bele a történelembe.

A kultúra általam javasolt, átfogó fogalmának más előnyei is vannak.
Először is például az, hogy nem tesz különbséget a magas kultúra és a hét-

köznapok kultúrája közt, hanem egyenértékűnek tekinti az egész életvilágbeli 

33 Salman RUSHDIE, „Commonwealth Literature” does not exist = UŐ., Imaginary Homelands. Essays and 
Criticism 1981–1991, Granta Books, London, 1992, 61–70., idézet: 67.

34 Idézi Mieczisław TOMASZEWSKI, Der Schaffensweg des Krysztof Penderecki  = Silesia Nova. Viertel-
jahrsschrift für Kultur und Geschichte (5) 2008/1., 50–58., idézet: 53.

35 Walter BENJAMIN, Passzázsok (részletek) = UŐ., „A szirének hallgatása”. Válogatott írások, ford. SZABÓ 
Csaba, Osiris, Budapest, 2001. 201–249., idézet: 231.

36 Uo., 233.
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környezetet. Másodszor egyértelműen elveti a kultúra esszencialista felfogását, 
hiszen a (kulturális) kommunikációs terek jelrendszerek, s átvitt értelemben „szö-
vegek”, amelyeket minduntalan „újraolvasunk” és újra értelmezünk, vagyis nem 
önmagukban zártak, hanem más kommunikációs terekkel szemben cseppfolyós,  
illékony átmeneteket képeznek, és olyan nyomokat hagynak maguk után, ame-
lyek révén sokrétűen és dinamikusan összefonódnak egymással. Gondoljunk pél-
dául egy konkrét, beszélt nyelv nemcsak folytonos, dinamikus változására a maga 
új szóalkotásaival, értelem-tulajdonításaival, szóváltoztatásaival, hanem mind 
újabb elemek kölcsönzésére is más konkrét nyelvekből. Ez a dinamika legfő-
képp a nem verbális kommunikációt érinti. Ugyanazok a jelek és szimbólumok 
más és más kulturális összefüggésekben bukkanhatnak fel, ami mutatja, hogy 
elavult a kommunikációs terek zártságáról alkotott elképzelés. A nem verbális 
kommunikáció jelentősége evidens. A konkrét nyelvi kommunikációnál sokkal  
gyakrabban találkozunk vele a mindennapi életben. Az egyének vagy a csoportok  
nap mint nap útjelző táblák, közlekedési lámpák, ezek különböző színjelzései 
révén kommunikálnak egymással. Úgy tájékozódnak egy városban, hogy pár-
beszédbe elegyednek az utcák és a terek térbeli elhelyezkedésével, az útjelzőkkel,  
az utcanevekkel, az épületekkel – templomokkal, palotákkal, áruházakkal, em-
lékművekkel vagy az épületeken látható szobrokkal. Kommunikálnak egy temp-
lomtoronnyal, amely útjelzőként szolgál. A Bécs és a bécsiek című irodalmi város-
szemiotikájában Adalbert Stifter a Stephansdom tornyát jegenyéhez hasonlítva 
iránymutatóként használja a szegény „vándor” számára, aki ismeretlenként jár 
a városban: „Elnyeli egy végtelen utca; mint egy folyam, amely piszkos és csil-
logó tárgyakat sodor, s egyre sűrűbbé és lármásabbá válik, minél jobban közelít 
ahhoz a jegenyéhez, amely már nem is látható. De mégis, ott a ragyogó légben 
feltűnik karcsú, sötétlő, óriási ceruzaként, nem, mégsem; távolabb jobbra egy-
szeriben felbukkan egy szürkéskéken derengő még nagyobb, még békésebb, csú-
csán a sassal, ez az! Már szinte látható a törzsén magasba szökkenő fi nom lombo-
zat.”37 Vagyis az emberek egy város „szövegét” „olvassák”, különböző, valamire  
utaló jelekkel kommunikálnak, mint például egy toronnyal, amely biztonságot 
nyújt nekik, s ezért minduntalan azon vannak, hogy megpillanthassák. Egy em-
bertömeg tagjaként a szembejövők irányválasztása és járása alapján tájékozódunk,  
s ezt a helyzetet folyamatosan felülbíráljuk, kitérünk, és amikor például esik, 
igyekszünk, hogy az összeütközést elkerülendő esernyőnket mások esernyőihez  
alkalmazkodva tartsuk, esetleg meggyorsítjuk lépteinket, vagy fontolóra vesz-
szük, hogy a gyorsabb előrehaladás érdekében másik utat válasszunk. Vagy az is 

37 Adalbert STIFTER, Kilátás és szemlélődés a St. Stephansdom tornyáról = UŐ., Bécs és a bécsiek, ford., 
szerk. MUTH Ágota Gizella, Szent István Társulat, Budapest, 2005, 9–31., idézet: 10. sk.

lehet, hogy hangtalanul követjük azt az emberáradatot, amely feltételezésünk 
szerint oda igyekszik, ahol valamilyen ünnepséget tartanak, melyen mi magunk  
is részt szeretnénk venni. Pillantások, gesztusok, különböző testtartások, vagyis  
nem verbális, mimetikus kifejezésformák kísérnek minden verbális kommuniká-
ciót, amelyet olyan hangok is alátámaszthatnak, mint például a Közép-Európa 
különböző nyelveiben tipikus és többértelmű „aha” – ez pedig a konkrét, be-
szélt nyelvtől elvonatkoztatva, hangmagasság vagy tagolás szerint beleegyezést, 
kérdést, idegenkedést vagy elutasítást is jelezhet a maga nem verbális formájában.  
Különböző folklorisztikus ritmikai elemek zenei használata (például a bécsi ope-
rettben) olyan összefüggéseket is láthatóvá tesz, amelyek egy színpad esetében 
nem jöhetnének létre: egy keringő felcsendülésekor Bécs vagy egy vidéki esküvő  
képe bontakozhat ki előttünk. Egy csárdást hallva közvetlenül a magyar Alföld 
képzete tűnik föl, de az is lehet, hogy egy másik zenedarabra emlékszünk, amely-
ben elhangzik egy csárdás. Egy polka hallatán eszünkbe juthat egy csehországi 
táj, de ugyanígy a Johann Strauß Denevérjének második felvonását záró balett 
részlete is. A Lehár Víg özvegyében felcsendülő kánkán nemcsak a párizsi társas 
élet jelzője lehet, hanem ugyanígy utalhat Jacques Offenbachra is, hiszen ez a tánc 
része a Párizsi élet című operettnek.

Egy hiteles nemzeti kultúra konstruktőrjei, akik kizárólag vagy-vagyot is-
mernek, ugyancsak nehezen tudták és tudják kezelni az ilyen jellegű többértelmű-
ségeket, ezt a „vagy és vagyot”. Ők arra törekednek, hogy a több kommuniká-
ciós térben előforduló jeleket és szimbólumokat átértelmezzék, átírják, nemzeti  
kóddal lássák el, és félreérthetetlenül beolvasszák őket egy „képzelt nemzeti 
összefüggésbe”. A sajátosan reprezentatív kommunikációs szerepet játszó szim-
bólumok ilyenkor nemzeti célokra használt eszközökké válnak. De bevethetők 
eltérő és ellentétes kollektív identitások megteremtése érdekében is. A szlovák 
címer kettős keresztje a szlovák nemzet jelképe, míg a magyar címerben ugyanez  
a kettős kereszt a szlovák nemzettől eltérő magyar nemzet reprezentatív szimbó-
luma. Eltérő nemzetpolitikai diszkurzusok sajátítják ki azt, ami valaha népeket 
összekötő egyetemes jelkép volt, és történetileg szemlélve a plurikulturális Ma-
gyar Királyságot reprezentálta. Joggal jegyzi meg Jan Nederveen Pieterse, hogy 
„mivel a 19. század óta a nacionalizmus számított az uralkodó paradigmának, 
a kulturális vívmányokra rendszerint a »nemzet« tartott igényt, s így a kultúra 
»nacionalizálttá« és területivé vált. Más történelmi összképet látnánk, ha azt 
a teljesítményt vennénk alapul, amelyet a diaszpóra, a migráció, az idegenek és a 
közvetítők nyújtottak a kultúra alakításának és terjesztésének terén.”38

38 Jan Neverdeen PIETERSE, Der Melange-Effekt. Globalisierung im Plural = Perspektiven der Weltgesell-
schaft, 87–124., idézet: 119.
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Harmadszor: a kommunikációs térként értett kultúra feltételezésével a sajátos  
kulturális konfi gurációk, azaz különbségek nem csökkennek minimálisra egy 
hozzávetőleges transzkulturalitás kedvéért. Sokkal inkább arról lesz szó, hogy 
fi gyelembe vesszük nemcsak a kulturális kommunikációs terek közti dinamikus  
interakciókat, hanem a „nyílt” és mindig látható különbségeket is. A vita során 
nem lehet egyszerűen kihajítani azokat a differenciákat, amelyek a konkrét nyel-
vek különbségeiből adódnak, s a kulturális összefüggéseket tartósan meghatároz-
zák. A nyelvi különbségek persze nem ideologikusan gondolandók el – ilyesmi 
csak a nemzeti ideológia kontextusában történhet meg.

Negyedszer: fi gyelembe kell vennünk, hogy az egyének és a csoportok két 
vagy több „nyelven” érthetnek szót egymással, vagyis eltérő vagy különböző 
kom munikációs terekben (Malinowski szavával élve: „intézményekben”) mozog-
hatnak, és éppen ezáltal hághatnak át kommunikációs határokat. Már csak ezért 
sem tekinthető a konkrét nyelv elsődleges megkülönböztető ismertetőjegynek. 
Jurij M. Lotman gondolatmenetét követve sokkal inkább arról van szó, hogy 
minden kultúrában megvannak „azok a mechanizmusok, amelyek belső több-
nyelvűséget hoznak létre, és valójában minden kultúra csakis más kultúrák össze-
függésében létezik, amikor is ezen kultúrák nyelvének ismerete külső többnyel-
vűséget teremt meg.”39

Ötödször: a „nyílt határok” úgy válnak láthatóvá és megtapasztalhatóvá, hogy 
az egyének és a társadalmi csoportok felváltva vagy egyidejűleg több kommuni-
kációs térben, azaz külső többnyelvűségben tartózkodnak. Természetesen az is 
előfordul, hogy a csoportok vagy a személyek egy viszonylag egynemű nyelvi 
összefüggésen belül is más és más kommunikációs térben, vagyis egy belső, nem 
nyelvileg meghatározott többnyelvűségen belül találhatók. A többnyelvűség 
mind két formája olyan kevert, hibrid megalkotottságra utal, amely „fajilag”, 
etnikailag vagy nemzetileg nem meghatározható. Éppen amiatt, hogy „nemze-
tileg” sehová sem sorolható, gyakran kétesnek vagy gyanúsnak tűnik. „Ebből 
a szempontból nyilvánvaló – véli Elisabeth Geck-Gernsheim –, hogy azok, akik 
a nemzeti vagy kulturális besorolás határait áttörik, már puszta létezésüknél  
fogva gondot jelentenek a társadalmi rendre nézve. Zavaró tényezők a társada-
lom mindennapjaiban, mert megszokott, egyszerű és egyértelmű kategóriákkal 
nem ragadhatók meg.”40 A kommunikációs térként értett kultúra mindig „hibrid  
keverék”, és sohasem olyan multikulturalitást jelent, amelyben összkeverékként 

39 Jurij M. LOTMAN, Dynamische Mechanismen der Kultur [Thesen], ford. Karl EIMERMACHER = UŐ., 
Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur, szerk. Karl EIMERMACHER, Scriptor, 
Kronberg, 1974, 430–437., idézet: 431.

40 Elisabeth Beck-Gernsheim, Schwarze Juden und griechische Deutsche. Ethnische Zuordnung im Zeitalter 
der Globalisierung = Perspektiven der Weltgesellschaft, 125–167., idézet: 127.

megszűnnek a különbségek. A hibridizáció folyamata más, szintén hibrid kultú-
rákkal való csere révén is zajlik. Mindennek további következményei is vannak.  
A személyeknek és a csoportoknak lehetnek közös tapasztalataik, és együtt, egyet-
értésben emlékezhetnek jelentős történelmi eseményekre. Csakhogy egészen 
eltérő módon emlékezhetnek ezekre. Más és más emlékei nemcsak azoknak le-
hetnek, akik különböző kommunikációs terekbe tartoznak, hanem azoknak is, 
akik ugyanabban a társadalmi–kulturális környezetben élnek. Az histoire croisée-
nak41 megfelelően a történelem többértelmű, hiszen egy kollektív történelmi 
tapasztalathoz nem csupán egy kényszerítő erejű emlékezet, és nem csupán egy 
kényszerítő erejű történeti értelmezés illetve elbeszélés tartozik, hanem emléke-
zetek, történetek és elbeszélések sokasága, vagyis különböző érvényű értelmezési  
változatok. A palesztinok esetében Edward Said ezért kardoskodik egy többszö-
rösen kódolt történelmi elbeszélés elfogadása mellett: „Sok különböző palesztin  
tapasztalattal van dolgunk, amelyek nem foglalhatók össze egyetlen történeti áb-
rázolássá. Ezért lenne szükség arra, hogy külön írjuk meg a libanoni közösségek,  
a megszállt területek stb. párhuzamos történeteit. Ez a központi probléma. Gya-
korlatilag lehetetlen elképzelni egyetlen elbeszélést.”42 A köztesség, a köztes terek,  
a diaszpórák történeteiről van szó, melyek előfeltétele a folytonos migráció és 
mobilitás. Clifford Geertz szerint az ilyen többértelmű kulturális tapasztalatok 
és folyamatok elemzése ideális esetben „jelentések találgatása […], a találgatások  
értékelése és magyarázó következtetések levonása a helyesebb találgatásokból – 
nem a jelentés világának felfedezése és testetlen tájainak feltérképezése”.43 Kö-
zép-Európában ilyen hibrid kulturális helyzetről főként a városi miliők esetében  
beszélhetünk, ahol különböző kommunikációs terekből érkező és különböző 
kommunikációs terekben élő emberek találhatók. Határokon átnyúló kreolizá-
lásról van szó, mely révén a regionális többközpontúság összesűrűsödik a város-
központban, miközben a centrum maga instabillá válik az asszimilációs folyama-
toknak köszönhetően; ez pedig a látszólag stabilizáló hatalmi konstrukciókkal 
szemben kifejtett, szubverzív ellenállásnak felel meg. A kultúra tehát hibrid, egy-
fajta kreolizáló együttes, s ugyanakkor nemzetek, helyek és területek feletti, ha-
táraitól megfosztott, cseppfolyós, állandóan mozgásban lévő, nem pedig egynemű  
és esszencialista. Ha sikerül megszabadulnunk attól a képzettől, hogy a kultúra 
le szűkíthető nemzetállami vagy úgynevezett etnikai meghatározottságokra, akkor 
ellentétes diszkurzusok, hálózatos összefüggések és határokon átnyúló folyamatok  

41 Bénédicte ZIMMERMANN – Michael WERNER, Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a refl exi-
vitás kihívása, ford. KISS Zsuzsa, Korall (8) 2007, 5–30., különösen: 28–29.

42 Salman RUSHDIE, On Palestinian Identity. A Conversation with Edward Said = UŐ., Imaginary Home-
lands, 166–184., idézet: 179.

43 GEERTZ, I. m., 214.
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sokasága válik láthatóvá. Ezek pedig legalább annyira tartósan befolyásolják az 
egyének és a társadalmi csoportok tudatát, mint a művileg alkalmazott nemzeti  
vagy nemzetpolitikai meghatározások.

Hatodszor: a kommunikációs térként értett kultúra nem zárja ki a gazdasági 
szempontokat. A kommunikatív „viselkedésnek” eredendően az a célja, hogy egy 
csoportban élő egyénként vagy csoportként biztosítva legyen a biológiai túlélés 
egy tágabb társadalmi összefüggésben: „A végső motívum vagy ösztön elsősor-
ban mindig is a biológiai túlélés volt.”44 Marxi értelemben persze a személyek kö-
zött forgó árukként is jellemezhetnénk ezeket az elemeket, jeleket, szimbólumo-
kat és kódokat. Az áruk fétise egyrészt abban állhatna, hogy átfogó társadalmi 
összefüggésben társadalmi meghatározottságoknak köszönhetik létüket, és ezek-
re refl ektálnak. Az áruk a „személyek dologi viszonyainak és a dolgok társadalmi  
viszonyainak”45 bizonyulnak. Másfelől viszont néhány ilyen áru elveszítheti ere-
deti használati értékét, kommunikációs csereértékét. Az áruk a maguk kulturá lis 
„körforgásában” túlértékelődhetnek vagy ideológiailag feltöltődhetnek, akárcsak  
bizonyos szimbólumok, amelyeket például a nemzeti identitás megteremtése 
érdekében eszközként használnak, vagyis egy „valóságtól távoli”, patetikus mí-
tosszal veszik körbe. Ily módon válnak benjamini értelemben vett fantazmagó-
riákká. A kommunikációs tereket olyan egyének és csoportok teremtik meg, 
akiket gazdasági és társadalmi célok képzetei vezetnek. A kommunikációként 
értett kultúra tehát magában foglalja az egymással versengő személyek és csopor-
tok konkurenciáját is, azaz vannak nyertesek és vesztesek – olyanok, akik elsajá-
títottak valamilyen gazdasági és szimbolikus tőkét, és olyanok is, akiknek ez nem 
sikerült.

Hetedszer: a performatív, dinamikus, határaitól megfosztott kommunikációs  
térként értett kultúra egyúttal azt is maga után vonja, hogy összetett rendszer-
ként fogjuk fel. Összetett dolgokkal, vagyis sokrétű összetevők koincidenciájával  
találkozunk bizonyos viselkedészavarok (depresszió) esetében vagy biológiai rend-
szerekben. A tudományelmélettel foglalkozó Sandra Mitchell szerint a komp-
lexitások magyarázata és értelmezése szükségessé teszi a módszerek, az elméleti  
megközelítések és a megismerési szintek „integratív pluralizmusát”.46 A komp-
lexitásokkal való foglalkozás nemcsak a vizsgálódás eddig fi gyelmen kívül ha-
gyott területeit nyitja meg, hanem olyan pluralisztikus megközelítési módot is 
eredményez, amelyet nem kizárólag az ok–okozatiság modellje irányít. Mindez 

44 MALINOWSKI, I. m., 10.
45 Karl MARX, Az áru fétisjellege és ennek titka = Karl MARX – Friedrich ENGELS Művei, XXIII., A tőke, 

I., Kossuth, Budapest, 1974, 74–85., idézet: 76.
46 Vö. Sandra MITCHELL, Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen, ford. Sebastian 

VOGEL, Unseld, Frankfurt am Main, 2008.

azt is jelenti, hogy nem csupán egy, hanem több helyes út kínálkozik az – analóg  
módon a társadalom területén is megtalálható – komplexitások elemzésére.47 
Ha a komplexitások ezen modelljét átültetjük a kultúrába, akkor kulturális je-
lenségek és folyamatok esetében is érvényes lesz az a meglátás, hogy az ok és az 
okozat nem határozható meg egyértelműen. Ugyanígy érvényes lesz például az 
is, hogy bár az új, időnként váratlan, bricolage-hoz hasonló48 konfi gurációkat 
eredményező elemek és jelek performatív, dinamikus betagolása vagy kizárása 
láthatóvá válik, ám ezek nem lesznek leszűkíthetők egyetlen értelmezési síkra, 
s nem is magyarázhatók egyetlen ilyen síkból kiindulva. Hasonlóképp áll a hely-
zet múltbéli kulturális folyamatok kutatása és elemzése esetén. Sandra Mitchell 
szerint a „komplex rendszerekre gyakran hatnak visszacsatoló mechanizmusok, 
ami ahhoz vezet, hogy a nem egyenes vonalú, kaotikus viselkedés következmé-
nyei felerősödnek vagy éppen gyengülnek; ilyen körülmények között kudarcot 
vall az összeadásra hagyatkozó kauzális magyarázat.”49 Mitchell így folytatja: 
„Némely komplex rendszer viselkedését az okok pluralizmusa, a szintek plu-
ralizmusa és az összevonások pluralizmusa jellemzi.”50 Ugyanez lesz érvényes 
a kulturális kommunikációs terekre, ha arra törekedünk, hogy a komplexitások 
illetve a komplex rendszerek szempontjából fogjuk fel őket. A kultúra nem 
egyszerű, nem egyértelmű; a kultúrát nem szemlélhetjük esszencialista vagy 
egészelvű formációként, mint ahogyan ezt mind a mai napig sugallja és alkal-
mazni kívánja a nemzeti narratíva; a kultúra mindig dinamikus és performatív, 
többértelmű és komplex.

Városi miliők

Térjünk vissza Közép-Európára: mire képes az ilyen kultúrafogalom a nemzeti  
kulturális modellhez képest? Először is teljesen nyilvánvalóan arra, hogy megha-
ladjon olyan művi, a nemzeti kultúra modelljében létrejött különbségtételeket, 
mint nemzet, etnikum, nemzeti kultúra és nemzeti történelem. A kulturális 
folyamatok ily módon „nemzetek felettiként” és területek felettiként lesznek fel-
ismerhetők és igazolhatók, vagyis nem torpannak meg politikai, illetve nemzet-
politikai határoknál. Ezenkívül Közép-Európa sokrétű nyelvi-kulturális hete-
rogenitása – a kommunikációs térként értett kultúra szempontjából – olyan 

47 Vö. Niklas LUHMANN, Szociális rendszerek. Egy általános elmélet alapvonalai, ford. BRUNCZEL Balázs  
és mások, AKTI–Gondolat, Budapest, 2009.

48 Vö. Claude LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Plon, Paris, 1962, 26. skk. 
49 MITCHELL, I. m., 50.
50 Uo., 139. sk.
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kulturális kommunikációs terek összességének bizonyul, amelyek különböznek  
egymástól, versengenek egymással és átfedik egymást. Ily módon felismerhetjük,  
hogy a főként nem verbális elemek, jelek és kódok folytonos és szabad lebegésé-
nek köszönhetően kialakul egy felsőbb rendű kommunikációs metatér, a konk-
rét nyelvek különbözősége dacára is mindenki számára érthető „textúra”. Egy 
közép-európai várost – még ha nem is ismerjük – könnyen „olvashatunk” építé-
szeti szerkezete, illetve azonos vagy analóg építészeti kódok alapján. A legszem-
betűnőbb megkülönböztető jegyek persze a konkrét, verbális nyelvek maradnak . 
Ha valaki nem érti meg a más nyelven beszélő szomszédját, másmilyennek érzi 
magát. Ha olyan valaki áll mellette, akinek nem érti a nyelvét, „idegennek” érzi 
magát anélkül is, hogy ezt az idegenséget ideológiailag töltött, különbségeket 
tételező harci eszközként vetné be. A nemzeti narratíva éppen ebből a pontból 
kiindulva törekedett arra, hogy rögzítse a nemzeti „hitelességet”, és politikailag  
sajátítsa ki a különbségeket. Ezért csöppet sem meglepő, hogy a 19. századtól kez-
dődően szinte mindig nyelvi konfl iktusokhoz vezetett a közép-európai kulturális  
kommunikációs terek versengése (fentebb már említettem a Badeni-kormány 
válságát), illetve mind a mai napig vezet, mint például a karintiai helységnévtáb-
lák ügyében, ahol a kevert nyelvű községek esetében vitáznak a helységnévtáblák  
kétnyelvű feliratozásáról.

Ez a regionális makrokozmosz tükröződik vissza a városi miliők mikrokoz-
moszában. Nederveen Pieterse szerint e mikrokozmoszok története szükségképp  
„a nagyvárosi kultúrák hibridképzésének történetírása, vagyis olyan alternatív 
történetírás, amely szembefordul az imperiális történetírással.”51 Ennek meg-
világítása érdekében csupán néhány példát szeretnék felhozni. Bécs szó szerinti 
és metaforikus „soknyelvűsége”, amely a régió „soknyelvűségének” tükörképe, 
mélyen befolyásolta az itt lakók mentalitását. 1900-ban Bécs 1,7 milliós lakos-
ságának 60 százaléka bevándorló volt. Az egymással versengő kommunikációs 
terek egyre láthatóbbá és nap mint nap megtapasztalhatóvá váltak; nagy feszült-
ségekhez, válságokhoz és konfl iktusokhoz vezettek. Ez a „soknyelvűség” persze  
elsőrangú zavaró tényezőt jelentett mindazoknak, akik nacionalista álláspontot 
foglaltak el, mint például az író Eduard von Bauernfeld: „Sokkal inkább érzem 
ma gam Lessing és Goethe honfi társának – írja Bauernfeld –, mintsem valamiféle  
»Wenzel«, vagy »Janos« vagy olyan ember honfi társának, akinek a neve »-inski«-re, 
»icki«-re vagy »-vich«-re végződik, akikkel egyfajta politikai sors köt össze, de 
akik alapjában véve ugyanannyira kevéssé akarják, hogy közük legyen hozzám, 
mint én, hogy közöm legyen hozzájuk.”52 Az egyének verbális és nem verbális 

51 PIETERSE, I. m., 119.
52 Eduard von BAUERNFELD, Aus Alt- und Neu-Wien (1873) = UŐ., Ausgewählte Werke in vier Bänden, 

IV., szerk. Emil HORNER, Max Hesse, Leipzig, [1905], 90.

kommunikációját szolgáló elemek Bécsben „kreolizáló” nyelvvé álltak össze, 
ami konkrétan a bécsi köznyelvet érintette. Maria Hornung mindezt így szem-
lélteti: „Egyetlen más európai nagyváros dialektusában sem tapasztalható annyi 
idegen nyelvű behatás, mint itt. Figyelemre méltó, hogy Bécs miként volt képes  
(és most is képes) feldolgozni ezeket a behatásokat; gondoljunk csak a csehek 
masszív beáramlására, amely a múlt század második felében kezdődött, és az első 
világháborúig tartott […]. Elég, ha belepillantunk egy bécsi telefonkönyvbe, hogy 
lássuk az idegen nevek nagy arányát: csakhogy ezek a cseh, szlovák, lengyel, 
magyar, horvát, olasz és friuli családnevek nem hangzanak idegenül, és viselőik 
egyaránt hamisítatlanul beszélik a bécsi dialektust.”53 Hugo von Hof mannsthal 
megfogalmazása szerint ez a nyelv „minden német nyelv közt a leg ke vertebb”, 
a legtöbb idegen szóval átitatott, ám „ezek a mi idegen szavaink, már évszázadok 
óta itthon vannak nálunk, és olyannyira a mieinkké váltak, hogy valódi hazá-
jukban már el is vesztették polgárjogukat.”54 Richard Reichensperger megmu-
tatta, hogy Johann Nestroy miként igyekezett felhívni a fi gyelmet nem csak Bécs 
nyelvi-kulturális heterogenitására, hanem a város eltérő szocioöko nómiai és 
szociokulturális valóságaira is, amikor idegen szavakat használt, vagy olyan 
nyelvekből kölcsönzött szavakat vagy szintaktikai elemeket, mint például a 
csehre hasonlító Böhmakeln vagy a jiddis Mauscheln: „Ha ezt kivetítjük a város 
szemiotikájára, úgy elmondható, hogy Nestroy nemcsak a városszerkezet szin-
tagmatikai keresztmetszetét, hanem hosszanti metszetét is nyújtja, amikor 
különböző nyelvrétegeket boncolgat. Tehát Stifterrel ellentétben nem pusztán 
a városszerkezet szintagmatikus, hanem paradigmatikus tengelyét is kihangsú-
lyozza. Nestroy a modern város »külső soknyelvűségét«, nyelvi keveredését úgy 
vezeti át az irodalmi, nyelvi formába, hogy színdarabjai belső soknyelvűségében  
a dialektustól kezdve a túlzott színpadi nyelvig alkalmaz nyelveket, illetve egyes 
nyelveket a csehtől az olaszon és a francián át a németig, sőt szaknyelveket is.”55 
Stefan Simonek impozáns tanulmányban bizonyította,56 hogy a közvélekedéssel  
ellentétben a város századfordulós irodalmi reprezentációját nemcsak a német 
nyelvű irodalom nyújtotta, hanem „távolságtartó közelségből” egy törzsökös 
cseh ( Josef Svatopluk Machar), szlovén (Ivan Cankar), lengyel (Tadeusz Rittner) 

53 Maria HORNUNG, Sprache = Die Stadt Wien. Österreichisches Städtebuch, VII., főszerk. Peter CSENDES 
– Ferdinand OPPL – Friederike GOLDMANN, SZERK. Othmar POCKL, ÖAW, Wien, 1999, 85–95., 
idézet: 85.

54 Hugo von HOFMANNSTHAL, Unsere Fremdwörter (1914) = UŐ., Reden und Aufsätze, 360–366., 
idé zet: 363–364.

55 Richard REICHENSPERGER, Zur Wiener Stadtsemiotik von Adalbert Stifter bis H. C. Artmann = Lite-
ratur als Text der Kultur, szerk. UŐ. – Moritz CSÁKY, Passagen, Wien, 1999, 159–183., idézet: 174.

56 Stefan SIMONEK, Distanzierte Nähe. Die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne, 
Lang, Bern – Berlin, 2002.
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és ukrán (Marko Čeremšyna) nyelvű irodalom is. Theodor W. Adorno is meg-
állapította később, hogy az úgynevezett idegen elemek napjainkig a bécsi la-
kosság és a nyelv szerves részei maradtak, s olyan hagyomány alkotóelemeivé 
váltak, amely ellen persze újra és újra harcot indítottak: „E tényállást megerősíti,  
hogy […] az ebben a dialektusban hemzsegő idegen szavak kitűnnek a maguk 
területen kívüli és agresszív jellegével, mely egyébként a német nyelvben is sa-
játjuk. Ha már egyszer is hallottunk egy portást egy ajánlott levélről beszélni, 
ráismerhetünk a különbségre, erre a nyelvi légkörre, amelyben az idegen idegen,  
s egyúttal ismerős is […].”57 Adorno ebben a hibrid helyzetben látja gyökerezni 
a város zenei kreativitását is. Felhívja a fi gyelmet a bécsi muzsikálás táptalaját 
alkotó különböző, heterogén „nemzeti” elemek meglétére. Nemcsak az olasz 
zenéből való mozarti – „a nemzeti elemeket […] dialektikusan ötvöző” – köl-
csönzés,58 hanem „a schuberti à la Hongroise […] is magában hordozza azt az 
érintetlenséget, szándékolatlanságot, amely nem hajlandó alávetni magát az 
integráns zene civilizáltságának, túlfokozott kultúrimmanenciájának, az eleven  
szub jektumtól való elidegenedettségének.”59 Ugyanez érvényes az 1900 körüli 
évtizedekre is: „Az a központi zenei hagyomány, amely integráns formára törek-
szik, és az egyetemesség eszméjével, vagyis a 19. századi nemzeti iskolák antité-
zisével leginkább rokon, Bécsnek köszönhetően nemzeti beütést kapott. Bécsiesen  
beszél Mahler és Berg számos témája; titkon még Webern is, de éppen ezért annál 
kifejezőbben […]. Nyelvjárásként a bécsi dialektus a zene valódi világnyelve 
volt. Ezt pedig a motivikus-tematikus munka kézműves hagyományozása köz-
vetítette.”60

Bécsen kívül más városokra is utalhatnánk. A prágai Franz Kafka például 
– barátaihoz hasonlóan – roppant hibrid, egymással versengő, ugyanakkor egy-
mást átfedő kommunikációs terekben mozgott, amelyek identitást teremtettek: 
„Franz Kafka – jegyzi meg Leopold B. Kreitner – mindenkinél erősebben három  
kultúra szülötte volt: a cseh, a német és a zsidó kultúráé.”61 Nemcsak németül be-
szélt, hanem a szülői házban csehül érintkezett a „kisasszonnyal”, a nevelőnővel,  
s ugyanígy csehül beszélt a rokonokkal (húga, Ottla családjával), kollégákkal, 
barátokkal és az Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt-ban is, ahol „választékos 

57 Theodor W. ADORNO, Wörter aus der Fremde = UŐ., Gesammelte Schriften, XI., szerk. Rolf TIEDE-
MANN, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1998, 216–232., idézet: 220.

58 Theodor W. ADORNO, Einleitung in die Musiksoziologie  = UŐ., Gesammelte Schriften, XIV., 356.
59 Uo., 359.
60 Uo., 357. sk.
61 Leopold B. KREITNER, Der junge Kafka. Erinnerungen = „Als Kafka mir entgegenkam …” 

Erinnerungen an Franz Kafka, szerk. Hans-Gerd KOCH, Wagenbach, Berlin, 2005, 52–58., idé-
zet: 52.

cseh irodalmi nyelven beszélt”,62 időnként csakis cseh könyveket és újságokat 
olvasott, s csehül írta meg leveleit.63 „Nagy kedvem lenne bebizonyítani […]– 
írja Kafka legközelebbi bizalmasa, Max Brod –, hogy Prága esetében nem lehet 
tiszta német és tiszta cseh nemzetről beszélni, hanem csakis prágaiakról […].”64 
Kafka személyében további, egymást átfedő kulturális „terek” is találkoztak, 
amelyek tartósan befolyásolták többrétű identitását. Az említett német és cseh 
nyelvű kommunikációs tér mellett utalnék még arra, hogy Kafka tudatosan vál-
lalta – ahogy ő fogalmazott – „a mindannyiunk számára közös zsidósághoz”65 
való tartozását. Az elnevezés talán túl általános, hiszen Kafka érdeklődési kö-
rébe ugyanúgy beletartozott a zsidó vallás, mint a jiddis kultúra (például a zsidó 
színház), a keleti zsidóság haszid hagyományai és különösen a cionista mozga-
lom, melynek alakulását nagy szimpátiával követte. Elkezdett héberül tanulni 
(„[…] a kémia mellett talán marad idő a héberre. Nagyon lassan haladok vele 
[…]”),66 és héber szövegeket olvasott („kicsit olvasok héberül, főként Brenner 
egyik regényét […]; „[e]gyébként keveset olvasok, és csak héberül […]”).67 Ez a 
„többnyelvűség” persze könnyen okozhatott válságokat és konfl iktusokat, fő-
ként olyan korban, amikor a nemzeti ideológia arra törekedett, hogy elnyomja 
az ilyen többpólusú identitásokat, és csak egyet, vagyis egy egyértelműen nemzeti  
identitást tűrjön meg. A Bécsben élő, németül és lengyelül író Tadeusz Rittner 
ezért mondhatta beletörődve: „A német és a lengyel nyelv között állok. Vagyis 
ismerem és érzem mindkettőt. Származásom, belső hajlamaim alapján lengyel 
vagyok. És gyakran úgy érzem, könnyebb lengyelül gondolkoznom. Időnként 
azonban épp fordítva áll a dolog. Néhány általam írt dologról a németek azt 
mond ják, lengyel, a lengyelek pedig, hogy német. Sokszor mindkét oldalon ven-
dégként kezelnek. Én pedig itt is, ott is sok mindent egy idegen ember pártat-
lan szemével nézek.”68 Rittner sorsában, amely jól példázza a hibrid és összetett 

62 V. K. KROFTA, Im Amt mit Franz Kafka. Erinnerungen = „Als Kafka mir entgegenkam …”, 97–99., 
idézet: 98.

63 Franz KAFKA, Briefe 1902–1924, Fischer, Frankfurt am Main, 1966, 327–328. (Dr. Josef David-
hoz 1921 májusában írt levél). Vö. továbbá a következő levelekkel: Uo., 80., 92., 127., 169–170., 180., 
308., 324., 328., 392., 401., 416., 426.; továbbá: UŐ., Naplók, levelek. Válogatás, szerk. GYÖRFFY 
Miklós, ford. TANDORI Dezső, Európa, Budapest, 198., 682., 728.

64 Max BROD, Der Prager Kreis, utószó Peter DEMETZ, Suhkamp, Frankfurt am Main, 1979, 61.
65 KAFKA, Briefe, 478. (Klopstock Róberthez 1924 májusában írt levél.)
66 Uo., 456. (Klopstock Róberthez 1923. október 25-én írt levél.)
67 Uo., 453. (Max Brodhoz 1923. október 25-én írt levél); Uo., 459. (Klopstock Róberthez 1923 

októberében írt levél).
68 Idézi Johana GIEL, Das zweisprachige Schaffen von Thaddäus Rittner in den Augen polnischer Litera-

tur historiker = Transitraum Deutsch. Literatur und Kultur im transnationalen Zeitalter, szerk Jens ADAM 
– Hans-Joachim HAHN – Lucjan PUCHALSKI – Irena WIATŁOWSKA, ATUT–Neisse, Wrocław–
Dresden, 2007, 283. (Das Literarische Echo (19/7.) [1917. január 1.], 400–401.); vö. továbbá Stefan 
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kulturális rendszerben élők többpólusú identitását, mások is osztoztak, például 
Ödön von Horváth: „Azt kérdezik, hol a hazám, én meg azt felelem: Fiuméban 
születtem, Belgrádban, Budapesten, Pozsonyban, Bécsben és Münchenben nőt-
tem fel, és magyar útlevelem van – de »haza«? Olyat nem ismerek. Tipikus 
ó-osztrák–magyar keverék vagyok: magyar, horvát, német, cseh […]. Ám a »szü lő-
föld« nacionalistává hamisított fogalma idegen tőlem. Nekem a nép a szülőföl-
dem.”69

Kultúra – kommunikáció – globalizáció

A kommunikációs térként értett kultúra fogalmán olyan kulturális folyamatok 
megközelítése értendő, amelyek elsősorban egy Közép-Európához hasonló sűrű  
és összetett kulturális rendszerben válnak láthatóvá. Olyan nemzeti kulturális 
értelmezői mintákkal szembeni, alternatív magyarázati modellként kell felfog-
nunk, amelyek – tudatosan vagy tudattalanul – mindmáig meghatároznak számos  
történeti értelmezést. Ezeket változatlanul a nemzeti narratíva beszédmódja tartja 
fogva, és időnként még mindig egyfajta esszencialista (nemzeti) kultúra képze-
té hez folyamodva igyekeznek megszüntetni kulturális különbségeket. Olyan 
nyelvet használnak, amely annak idején a nemzetépítés („nation building”) mo-
torja volt. A történész Philipp Ther jogosan vélekedik így: „Szakmabeli okoknál  
fogva a nacionalizmus-kutatást messzemenően a nemzet ugyanazon telosza ha-
tározza meg, mint amely meghatározza a történelmet is, még ha különböznek 
is a nacionalizmus kialakulását és hatását leíró egyes modellek.”70 Az ilyen ér-
telmezések nem látják vagy marginálissá teszik az átmenetek, a köztes terek és 
a hibrid határterületek jelentőségét, mégpedig nem utolsósorban kreatív erejük 
tekintetében.

Közép-Európa heterogenitása éppen a kommunikációként értett kultúra 
szempontjából válik láthatóvá mint egymás mellett létező, egymást átfedő, ha-
tárukat vesztett, performatív és egymással versengő kommunikációs terek so-
kasága, illetve mint interakciók és elutasítások dinamikus folyamata. Mindez 

SIMONEK, Tadeusz Rittners literarisches Debüt im Rahmen der Wiener Moderne  = UŐ., Distanzierte 
Nähe, 19–62.

69 Idézi Antal MÁDL, Nikolaus Lenau und sein kulturelles und sozialpolitisches Umfeld, IKGS, München,  
2005, 314.

70 Philipp THER, Einleitung. Sprachliche, kulturelle und ethnische „Zwischenräume“ als Zugang zu einer 
trans nationalen Geschichte Europas = Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischen-
räumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, szerk. UŐ. – Holm SUNDHAUSEN, Herder-Institut, Mar-
burg, 2003, ix–xxix., idézet: xii.

teljes mértékben összevethető saját jelenünkben zajló folyamatokkal. Amikor 
magyarázatot próbáltak adni a történelmi korszakként felfogható globalizációs 
korszakban zajló analóg folyamatokra, olyan elméletek láttak napvilágot, ame-
lyek visszatekintve a múlt analóg folyamataira is alkalmazhatónak tűnnek; új 
látásmódokat, a perspektívák sokszínűségét és következésképpen az ismeretek 
gazdagítását teszik lehetővé. A kulturális hálózatosság, a globalizáció, a kulturá lis 
transzfer, a hibridizáció, a keverék, a kreolizálás vagy a meszticség fogalma olyan 
jelenségeket ír le, amelyek nem a jelennek köszönhetik létüket, hiszen – bár 
nem ilyen néven, de – kimutathatók a múltban is.71 Mégpedig különösen egy 
Közép-Európához hasonló összetett és érzékeny régióban, ahol a kommuniká-
ció gyakorlata láthatóvá teszi, hogyan zajlanak az ilyen folyamatok. Ezért meg-
fordítva, tehát a múlt felől is érvelhetnénk, s erre a következtetésre juthatnánk: 
Közép-Európát olyan mikrokozmosznak tekinthetjük, ahol már a múltban is 
tapasztalhatók voltak azok a kulturális folyamatok, amelyek mára általános jelen-
tőségre tettek szert a globalizálódó világ makrokozmoszában. Ezeket a folyama-
tokat a múltban is válságok és konfl iktusok sora kísérte. E múltbéli konfl iktusok  
elemzése bizonyos mértékben fontos lehet ahhoz, hogy kezelni tudjuk a hasonló  
jelenkori konfl iktusokat és válságokat.

Teller Katalin fordítása

71 Ehhez lásd többek közt Ver-rückte Kulturen. Zur Dynamik kultureller Transfers, szerk. Federico 
CELESTINI – Helga MITTERBAUER, Stauffenburg, Tübingen, 2003.; Übergänge und Verfl echtungen. 
Kulturelle Transfers in Europa, szerk. Gregor KOKORZ – Helga MITTERBAUER, Lang, Bern, 2004.; 
Ent-grenzte Räume. Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart, szerk. Helga MITTERBAUER 
– Katharina SCHERKE, Passagen, Wien, 2005.; Helga MITTERBAUER, Konzepte der Hybridität. Ein 
Forschungsparadigma für den zentraleuropäischen Raum = Zentraleuropa, Ein hybrider Kommunikations-
raum, szerk. UŐ. – András F. BALOGH, Praesens, Wien, 2006, 17–30.
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KULTÚRA – MÍTOSZ – NYELVISÉG

K U L C S Á R  S Z A B Ó  E R N Ő

Kultúra – mítosz – nyelviség

A kultúratudomány eredetéről

A kutya […] ha egyetlen szót megértene valaha emberi értelemben,  
akkor nem szolgálna tovább, akkor maga teremtene magának mű-
vészetet, államot és nyelvet.

(Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache)

Ez a tudomány tehát úgy jár el, mint a geometria, amely maga teremti 
meg a mennyiségek világát, miközben ezt saját elemeiből felépíti 
és szemléli; de reálisabban, amennyiben az emberek ügyei több való-
ságot tartalmaznak, mint a pontok, vonalak, felületek és testek.

(Vico: Scienza nuova) 

A kulturalitásnak minden bizonnyal csak azóta vannak kezdetei, amióta van 
tudománya. És ezeknek a szükségszerű kezdeteknek attól még be kellett követ-
kezniök, hogy „hitelesen” nem rekonstruálhatók. Mert bár hermeneutikailag 
„a tudomány egyáltalán nem olyan faktum, amelyből ki lehetne indulni”,1 azzal  
még nem hagyjuk el az ellenőrizhetőség terepét, ha emlékeztetünk rá: a kultúra  
mibenlétére – s vele a kulturális eredetre – irányuló kérdés ugyan maga is a tudo-
mánynak köszönhető, de olyan tudománynak, amely többek közt éppen ennek 
a kérdésnek a kényszere alatt tért le a tudományosság 18. századig uralkodó el-
járásainak útjáról. Ez az új kérdezésmód mindenekelőtt azon a felismerésen ke-
resztül tette tudományos megértés tárgyává a kulturalitást, hogy az embert körül-
vevő világ egyfelől nem maradéktalanul a természet vagy a teremtés „műve”. 
Nem csupán olyan létezőkből áll tehát, amelyek összességét tőlünk független, 
úgyszólván „eredendő” környezetként vesszük tudomásul. (Ne feledjük, még 
messze a romantikán túl is mélyen gyökerezik annak képzete, hogy a természet 
örök, azaz: nincs története.) Másfelől az alapozta meg a fentebbi felismerés messze 
ható következményeit, hogy az emberi környezet alkotott része – amint azt Vicó-
tól Herderig különféle formában már a 18. században hangsúlyozzák – azért az 

1 Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, ford. BONYHAI Gábor, Gondolat, Budapest, 1984, 187.

emberi világ maga, mert az élőlényeknek az a faja hozta létre, amelyet a maga ren-
deltetése szerint „nem fokozati különbség emel az állatok fölé, hanem jellegénél  
fogva áll magasabban”.2 Ezért az emberi világ – szemben a kész formában fellel-
hető, „örök és időtlen” natúrával – egyazon okból bizonyul egyszerre előállított 
és történeti világnak.

Az újkori tudományosság e korszakos fordulata – mely minden bizonnyal 
összefügg a történelem episztémétörténeti képzetének kialakulásával3 – innen 
tekintve legalább két vonatkozásban alapozta újra a(z emberi) világ időbeli valósá-
gának értelmezhetőségét. Egyrészt azzal a premisszával kötötte össze az emberi 
műként értett világ hozzáférhetőségét, hogy mivel „a népek e [történeti] világát 
nyilván az emberek alkották (ez az első kétségtelen elv, amelyet fentebb megálla-
pítottunk), […] így saját emberi szellemében megtalálhatjuk annak módosulásait.”4  
Ami elvileg azt is jelenti, hogy az ember elől, aki – miként majd a századfordulós  
kultúratudományi eszmélkedés fogalmazza – egyszerre alkotója és terméke, sőt 
hordozottja is a maga (történeti) világának, elvileg nincs elzárva a történelem 
megértésének lehetősége.5 Másrészt beláthatóvá válik, hogy az emberi mű nem-
csak megérthető, hanem – miként azt majd Herder a történelmi világ helyett 
a kultúra (Cultur) közegében hangsúlyozza – tökéletesíthető, vagy bizonyos kor-
rekciókkal jobbá tehető. Mert ha „a teremtés első szabadon bocsátottjaként”6 élő 
embernek – aki így egyszersmind „a természet legelárvultabb gyermeke is”7 – 
„nincs olyan gondolata, amely a természet közvetlen műve volna”, akkor minden 
alkotása saját mű: „nem alkot tehát semmit sem, amit a továbbiakban ne tudna 
kijavítani”.8  Azt persze, hogy az emberi világ közös okra visszavezethető meg-
érthetősége és javíthatósága miért áll kapcsolatban az éppen világmagyarázó 
elvvé emelkedő történetiség új képzetével, könnyebb belátni, mint fölfedezni 
benne a tudománytörténetnek azt a fordulatát, melynek során egy új tudomány-
fajta egyszersmind olyan tárgy létesülésével jár együtt, amely a Bacon-féle Novum 
Organum értelmében eleve kizárult a tudományosság műveleti területeiről.

2 Johann Gottfried HERDER, Értekezések, levelek, Európa, Budapest, 1983, 200. (UŐ., Über den 
Ursprung der Sprache = UŐ., Zur Philosophie der Geschichte, I., szerk. Wolfgang HARICH, Aufbau, 
Berlin, 1952, 336–434.)

3 „[T]udományunk […] örök eszmei történelmet ír le, amely szerint az összes népek története időben  
megy végbe, születésük, felemelkedésük, megállapodásuk, hanyatlásuk és elmúlásuk formájában.”  
Giambattista VICO, Az új tudomány, ford. DIENES Gedeon – SZEMERE Samu, Akadémiai, Buda-
pest, 19792, 236.

4 Uo.
5 Ezt a világot „mivel emberek alkották, az emberek megismerni is képesek”. Uo., 227.
6 Johann Gottfried HERDER, Sämtliche Werke, XIII., szerk. Bernhard SUPHAN, Berlin, Weidmann, 

1888, 146.
7 HERDER, Értekezések, levelek, 198.  (Uő., Über den Ursprung der Sprache, 336–434.)
8 Uo., 201.
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A 18–19. század fordulóján a fi lológiában még a tényszerű létezés igazságára  
támaszkodó indukciós eljárások természettudományi módszere számít tudomá-
nyosnak. Az obszervatív ténymegállapítás egzaktsághite a történeti szövegek 
világában is olyan értelmezést követ tehát, amelyre nézve a fogalmi nyelv értelmes  
struktúrája, illetve a világ természeti törvények szerint artikulált rendje közti 
megfelelés a mérvadó. Ami – némi egyszerűsítéssel fogalmazva – annak norma-
tívája alá helyezi az interpretációt, hogy a fi lológiában csak olyan írásos közlés 
tekinthető igaznak vagy hitelesnek, amelynek a grammatikai rendjében nyelvi-
ként adekvát módon van reprezentálva a világ nem-nyelvi létezésű rendje. Amit 
azután az így természettudományi felügyelet alá helyezett fi lológia történeti 
világ gyanánt állított elő, azt lényegében éppen saját konstrukciós műveleteinek 
eltüntetésével hajtotta végre. Lényegében annak – tudományosan nagyon is meg-
nyugtató – látszatát keltve, hogy konstrukciói éppen attól igazak és érvényesek, 
hogy nem konstruáltak. Ilyenként a fi lológia feltárta múlt nem volt egyéb, mint 
az első igazolt szövegforrásoktól fogva „dokumentáltan” nyomon követett, való-
jában azonban mindössze a régiség nyomaiból „történetiként” restituált állapotok  
kronologizálása. Mintha a történetírás feladata a térbeliségek időbeli linearizációja 
volna. E kétféle kiterjedést egyaránt kiszolgálni képes metonimikus – okozati 
vagy érintkezés-elvű – technikák a 18. századi tudományos episztémé rendjé-
ben végső soron hibátlanul állíthatták elő annak máig is élő képzetét, hogy csak 
az történelmi valóság, ami „adatolható”, azaz: a történelem voltaképpen egybe-
esik azokkal a forrásokkal, amelyek tanúskodnak róla.

Az alkotott humán világra irányuló kérdezés első kultúratudományi példái 
tehát nemcsak azért mondhatók késeinek, mert a kartéziánus tudományosság 
antropológiai érdekeltsége nemigen terjedt túl az animal rationale horizontján. 
Vagy ha mégis, akkor az ember kettős, természeti és kulturális konstitúciójának 
értelmezése az utóbbit döntően az eszes biológiai lény értelmi kondícióira korlá-
tozta. „[S]zubsztancia vagyok,” – olvasható a Discours de la méthode IV. fejezeté-
ben – „melynek egész lényege vagy mivolta abban áll, hogy gondolkodik, s mely-
nek léte nem függ se valamely helytől a térben, se valamely anyagi dologtól”9. 

9 René DESCARTES, Értekezés a módszerről, ford. SZEMERE Samu, Kossuth – Tekintet Alapítvány, 
Budapest, 1991, 49. Már itt érdemes felfi gyelni arra, hogy bár Descartes is alapvető különbséget  
tesz a kizárólag a természethez tartozó állat és az eszes ember nem-természeti eredetű cselek-
vése között („eszük [az állatoknak] éppenséggel nincs, […] csak a természet működik bennük 
szerveik berendezése szerint” Uo., 73.), hiába tárgyalja behatóan a gondolkodó lény (= a kul-
túra embere) mibenlétét, az Értekezés… épp azért nem beszédes a kultúratudományok vagy 
a kultúrfi lozófi ák horizontjában, mert az ember lényegét éppen az ember lehetséges világaitól 
elválasztva próbálja meghatározni. Ezért is bizonyul nagyon találónak Lévi-Strauss ama meg-
jegyzése, mely szerint Rousseau-hoz képest, akinél jóval bonyolultabb az én önmegtapaszta-
lásának konstrukciója, „Descartes azt hitte, hogy az ember belső világából egyenesen át lehet 

Ilyen episztémétörténeti környezetben a kultúrára irányuló kérdezés már maga 
is arra kényszerült, hogy a tárgyára vonatkozó okfejtéssel úgyszólván párhuza-
mosan saját diszkurzív legitimációjának műveleteit is elvégezze. A Scienza nuova 
(1725) éppúgy változatos formáit mutatja a tudományosság természettudományi  
axiomatikájával vívott módszertani (és retorikai) küzdelemnek, mint Rousseau 
Essai sur l’origine des langues-ja (1781) vagy Herder Abhandlung über den Ursprung 
der Sprache-ja (1770). Az tehát aligha véletlen, hogy aki – Vicótól Herderen át 
Kantig – ekkortájt bármilyen módon tett is kísérletet az emberi világ, az em-
beri történelem (kulturális) kezdeteinek tudományos magyarázatára, a Bacon 
és Descartes közti diszkurzív térben arra kényszerült, hogy időlegesen felfüg-
gessze az okadatoló fi lológia követelményeit s úgyszólván „magyarázkodva” 
hozza működésbe a történeti értelmezés hermeneutikáját. „[A] népek ama hiú-
sága miatt – tapint rá Vico az egyetemes fi lológiai felügyelet legsebezhetőbb 
pontjára –, hogy mindegyik magát tekinti a legrégibbnek, nincs sok reményünk  
arra, hogy a fi lológusoknál találjunk rá e Tudomány alapelveire […] Ezért, ami-
kor ezekbe a kutatásokba fogunk, úgy kell tennünk, mintha nem is volnának 
könyvek a világon.”10 A Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte legelső lapjait  
Kant is ama mérlegelésnek szenteli, miként vállalkozhatunk az emberi törté-
nelem „első kezdetének” hihető felidézésére, amely ugyan a maga elérhetetlen 
messzesége okán bizonyosan nem adatolható, de nem is önkényesen „megkölt-
hető” esemény. Kant ebben a helyzetben különös egyensúlyt teremtve „az ész 
kísérte képzelőerő” munkájára hagyatkozik, ami egyfelől nyilvánvaló felértéke-
lése a Descartes kárhoztatta fantáziának, másfelől azzal mégis természettudomá-
nyi elvárásoknak felel meg, hogy az így keletkező tudás igazságát a természeti 
analógia szerint vett tapasztalat ellenőrzése11 alá helyezi.

lépni a külvilágba, és nem vette észre, hogy a két véglet között egész társadalmak, civilizációk, 
másképpen szólva: emberi világok foglalnak helyet.” (Claude LÉVI-STRAUSS, Strukturális antropológia,  
II., ford. SALY Noémi, Osiris, Budapest, 2001, 37. Kiemelések tőlem.) Mai kultúratudományi 
nézetben talán már úgy is fogalmazhatnánk: Descartes-nál azért sem jelenhetett meg semmilyen  
formában a kulturalitás médiuma (Lévi-Strauss szavával: az „emberi világok”), mert a természet-
tudományi alapú logika spekulatív teréből az igaz–hamis oppozíció anyagtalan transzparenciája 
eleve kizárja az ember külső és belső világa közti közvetítés mediális tapasztalatát. Így többek 
közt annak kérdését is, milyen módon létezők („valódiak” – DESCARTES, I. m., 54.) a fogalmak, 
vagy miként „mondja [ki az értelem], hogy minden fogalmunkban vagy képzetünkben van bizo-
nyos igazság”. (Uo., 56.)

10 VICO, I. m., 226.
11 Legalábbis amennyiben „az első kezdet tapasztalata sem jobb, sem rosszabb nem volt annál, aho-

gyan mi most találkozunk vele”. Immanuel KANT, Werke in zehn Bänden, IX., szerk. Wilhelm 
WEISCHEDEL, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1983, 85.
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Mindazonáltal az emberi világ, a kulturalitás történeti eredete („az első kez-
det”) egyrészt még Kantnál is a természet műve,12 másrészt természettudományi  
marad a tudományos hihetőség minden főbb instanciája is. Ezért a kulturális 
ke letkezés-történetként vett Genezis kanti olvasata már jó előre azzal is korlá-
tozza saját igazságérvényét, hogy „csupán egy vidám utazás”13 példája kíván ma-
radni. Hasonló helyzetben, szintén a Genezis értelmezése kapcsán azt majd csak 
Hegel – aki egyébként éppenséggel nem volt híve a történelem antropológiai 
értelmezésének – szögezi le váratlan határozottsággal, hogy „[h]elyénvalónak lát-
szik, hogy a bűnbeesés mítoszát a logika elején vegyük szemügyre, mert a logiká-
nak a megismeréssel van dolga, és ebben a mítoszban is a megismerésről, annak 
eredetéről és jelentőségéről van szó. A fi lozófi ának nem szabad félnie a vallástól 
és úgy elhelyezkednie, mintha be kellene érnie azzal, hogy a vallás csupán meg-
tűri őt. Ugyanúgy el kell azonban utasítani azt a nézetet is, mintha az efféle mí-
toszok és vallási ábrázolások valami elintézett dolog volnának, mert évezredes 
tisztelet övezi őket a népek körében.”14

Arra nézve, hogy miféle nehézségeket kellett leküzdenie a korai kultúra-
tudományi kérdezésnek akkor, amikor – jóval Hegel idézett okfejtése előtt – tör-
téneti források híján nem folyamodhatott fi lológiai technikákhoz, előzetesen is 
érdemes felidézni Herder új eredetű, értelmezés-elméleti dilemmáit: „Nem bírom  
elképzelni az első emberi gondolatot, helyére tenni az első megfontolt ítéletet 
anélkül – írja a nyelv(ek) keletkezésének elképzelt helyzetét valószínűsítve –, 
hogy ne dialogizálnék, vagy ne igyekeznék dialogizálni lelkemben; tehát az első  
emberi gondolat természeténél fogva előkészít arra, hogy párbeszédet tudjunk 
foly tatni másokkal. Az első ismertetőjegy, amit felfogok, emlékeztető szó a ma-
gam számára, és a közlés szava lesz mások számára.”15 Ez a nevezetes hely tehát 
úgy is explikálható, hogy Herder értelmében már önmagában ahhoz is, hogy 
a megfontolás ismertetőjegye szóvá váljék, egyfajta közvetítő történésre, a mediá-
lis fordítás eseményére van szükség. Minthogy nem az itt tárgyalt összefüggésben  
van jelentősége, ezúttal nem feltétlenül az a szembeötlő, milyen egyedülálló her-
meneutikai érzékkel ismeri fel Herder a beszéd szavának eredendően kétirányú 
artikuláltságát és teszi azt – Bahtyint másfél századdal megelőzve – minden kom-
munikáció alapjává. (Mindezt azért szükséges csupán megjegyeznünk, mert 
Bah tyint a szakirodalom csaknem kizárólagosan egy Herderhez ritkán „csatla-
koztatott” Humboldt hagyományvonalában szokta elhelyezni.)

12 Lásd Uo.
13 Uo.
14 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, I., Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 19995, 88. (Werke, 8.)
15 HERDER, Értekezések, levelek, 226.

Fontosabb ennél, hogy az új, már biztonsággal kultúratudományinak mond-
ható érvelésmód nemcsak azzal kerül éles ellentétbe a Descartes-féle világmegér-
tés ismeretelméleti modelljével, hogy a poézisként keletkező nyelv fenoménján 
– közelebbről: a nyelv metaforikus jellegén – keresztül materializálja, tehát mediá-
lisan már érzékelhetővé teszi nyelv és gondolat Descartes-nál „közvetlen”, anyagta-
lan és áttetsző kapcsolatát. (Ne feledjük, a fogalmat Descartes-nál isteni eredetű  
valódiság és eleve bizonyos igazságtartalom jellemzi, amivel nehezen fér össze 
Herder ama kényszerítő erejű következtetése, „hogy tudniillik a költészet előbb 
volt, mint a próza”.)16 A gondolat ilyenként tehát még akkor is mediális „meg-
valósuláson” – a szó mint ismertetőjegy kettős artikulálódásának „megosztó” 
történésén – megy keresztül, ha mindössze önmagunkkal folytatunk (néma, 
a hangzásban nem materializálódó) párbeszédet. De az előbbinél talán még ra-
dikálisabban kerül szembe Herder felfogása azzal a kartéziánus antropológiai 
hagyománnyal, amely az ember lényegét az animalitás horizontjában rögzítette.  
És itt távolról sem az isteni képmás gondolatának visszatéréséről van szó. (Annak  
maradványaiból érdekesmód jóval több fedezhető fel Vicónál vagy Descartes-
nál.) Herder kulturális diszkurzusa ugyanis épp ezen a ponton kamatoztatja azt 
a többletét, amellyel a tudomány kartéziánus ismérveihez képest rendelkezett. 
Maga az a megközelítésmód ugyanis, amely az Abhandlung über den Ursprung der 
Sprache argumentációját vezérli, a kulturalitás legalább három dimenzióját hozza 
játékba – és okfejtése az innen származó szakismeretek egymást megvilágító ösz-
szefüggéseiben van megalapozva. Nyelviség, lélektan és (természettudományos)  
érzékeléstan képezi nála azt a logikai bázist, amely elsősorban a történeti dimen-
zionáltság többletével készíti elő azokat a következtetéseket, amelyek számos 
helyen meggyőzően írják felül – La Mettrie-től Rousseau-ig – a felvilágosult 
antropológia doktrínáit. Mindenekelőtt arra derítve fényt, milyen egyoldalú-
sággal szűkül le a felvilágosult antropológia rációelvű szubsztancializmusa egy 
életidegen, „kulturális” környezetben elképzelhetetlen ember fogalmára. Herder 
úgy látja, csak az ész félreértésével lehet az ember racionalitására korlátozni a hu-
mán tartalom lényegi mibenlétét: „[M]intha valaha is lehetséges volna a szellem 
egyetlen különálló cselekedete, mikor az ész vagy az értelem önmagában mű-
ködik” […] „mindenütt a teljes, osztatlan lélek működik”.17

Mármost ha nem értjük történetietlenül félre a lélek („die ganze unabgeteilte 
Seele”) fogalmát, akkor annak herderi jelentésében a korai kulturális antropoló-
gia ama felismerése testesül meg, hogy az ember lényegi mibenléte – noha ész 

16 Uo., 237.
17 Uo., 203.
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és nyelv Herdernél is összetartozik18 – nem merülhet ki a natúra eszes állatának 
képzetében. A humán létező lényegisége itt ugyanis az ember természeti és kul-
turális konstitúciójának egyenrangú összeilleszkedésében nyilatkozik meg és 
ebben a szerkezetben a kulturális konstituens nemcsak átfogóbb, hanem (nyelv, szel-
lem, nevelés, környezet, hagyomány gyanánt) sokszorta összetettebb is a racioná-
lisnál.19 (Persze elsődlegesen itt még nem a Bildung klasszikus schilleri értelmé-
ben, ahol a kulturálisnak a naturálison végzett munkája az ember mindenkori 
szabadságának is letéteményese.) Herdernél a fenti összefüggésben az a döntő, 
hogy az ember nem-naturális, nem nyersen-lényegi elgondolhatóságának fel füg-
geszthetetlen feltétele a kulturális konstitúció azon minimuma, amely primer 
módon a nyelviség, illetve a nyelvi kommunikáció artikulálta társiasság (egymás-
sal-lét) révén egyáltalán világgá változtatja a környezetet és – szemben az animá-
lissal – emberi elhelyezkedést tesz lehetővé benne. Ez a konstitutív mozzanat 
tehát kulturális tényezőként része az emberi lényegnek, mert, ahogyan másutt le-

18 „Bebizonyítottam, hogy az ész használata nem csupán jogosult, hanem az ész minimális haszná-
lata, a legegyszerűbb világos felismerés, az emberi megfontolásból eredő legszimplább ítélet sem 
lehetséges ismertetőjegyek nélkül; két dolog közötti különbség ugyanis mindig csak egy harmadik  
révén ismerhető meg. Éppen ez a harmadik, ez az ismertetőjegy, lesz tehát a belső emlékeztető szó, 
a nyelv ennélfogva egészen természetesen következik az ész első aktusából.” Uo., 215  Igaz azon-
ban az is, a bonyolult okfejtés lényege szerint utóbb valamiképp mégiscsak a nyelv elvi elsőbb-
ségére derül fény: legalábbis amennyiben „az észnek még első, legkezdetlegesebb használata sem 
volt nyelv nélkül lehetséges”. Uo., 216. Az így keletkező ellentmondás feloldását tulajdonképpen 
az teszi lehetővé, hogy a logosz többjelentésűségének közbejöttével Herder az alábbi formában 
„szintetizálja” nyelv és értelem (oksági és elsőbbségi kérdését felfüggesztve) egyidejűségét: „Ami-
ről ezúttal a legkevésbé szívesen mondok le, az a többféle kitekintési mód, mely a nyelvnek erről 
a genetikai pontjáról a logika, esztétika és pszichológia tág területeire nyílik az emberi lélekben, 
legkivált ami azt a kérdést illeti: mennyire tudunk nyelv nélkül gondolkodni, mit kell a nyelv bir-
tokában gondolnunk? Olyan kérdés ez, mely azután az alkalmazások területén szinte valamennyi 
tudományra kiterjed. Most legyen elég annyi, hogy a nyelv kívülről tekintve éppoly valóságos  megkülön-
böztető jellege a mi fajunknak, mint ahogy az ész belülről az. Ezért több nyelvben a szónak és az észnek, a 
fogalomnak és a szónak, a nyelvnek és az oknak is ugyanaz a neve, és ez a szinonímia teljes egészé-
ben magában foglalja genetikai eredetét. A keletieknél rendszeres idiotizmussá lett, hogy egy dolog 
elismerését névadásnak nevezik; a lélek mélyén ugyanis mindkét cselekedet egy. Az embert beszélő  
állatnak nevezik, az oktalan állatokat pedig némának. A kifejezés érzékileg karakterisztikus, a gö-
rög άλογος is tartalmazza mindkettőt. A nyelv ennélfogva az értelem megnyilvánulásává, kifeje-
zésévé és szervévé válik, az emberi lélek művészi érzékévé, ahogy a látás ereje alkotja meg az ókori 
emberek szenzitív lelkének a szemet s ahogy a méh ösztöne a kap tárt.” Uo., 225–226. (Kiemelés tő-
lem.) Még tisztább azonban az ellentmondás feloldása azon a he lyen, ahol – s ez is elkerülte Kittler 
fi gyelmét –, Herder egyszersmind a felvilágosult észfelfogás egyik legtalálóbb bírálatát is adja: „Ha 
ugyanis az ész nem különálló, egymagában működő erő, hanem valamennyi erőnek az emberi 
fajra jellemző, sajátos iránya, akkor az embernek már első állapotában birtokolnia kellett az észt, 
mivel ember. […] de azért nem értették meg az észt, mert félreértették.” Uo., 205.

19 Erre az összetettebb antropológiai konstitúcióra emlékeztet Wilamowitz-Moellendorff elhíresült  
szólása: „Semelyik ember nem imádkozik fogalmakhoz.” Idézi Hans-Georg GADAMER, Gesammelte 
Werke, VIII., Mohr, Tübingen, 1993, 186. 

szögezi, „[k]ultúra híján az ember nem csupán valami nyers fa vagy faragatlan 
már vány és nem is volt az, hanem puszta brutum és az is lesz.”20

Az emberinek a (még-nem) emberitől való kulturális elválasztása a 18. század-
ban elsősorban tehát azzal vette kezdetét, hogy a világmegértés ismeretelméleti  
és természettudományi („érzékeléstani”) értelmezésének terébe eladdig ismeret-
len diszkurzív nyomatékkal lépett be az ember és a világ közötti viszony nyelvi 
közvetítettségének kérdése. És ennek a történésnek alighanem az volt az újkori 
tudománytörténet egyik legjelentősebb fordulatát előkészítő következménye, 
hogy mintegy helyreállította az ember természeti/biológiai és kulturális értel-
mezésének egyensúlyát. A történés nyomában kibontakozó és –némi merész-
séggel – elsőnek nevezhető kultúratudományi fordulat ugyanis azért bontakozhatott 
ki, mert az új kérdezésmód az empirizmusnak a szenzus és az intellektus kapcso-
latából magyarázott ismeretelméleti emberképét („nihil est in intellectu qui non 
fuerit in sensu”) nem a Leibniz-féle kritika21 felől („nihil est in intellectu qui non 
fuerit in sensu – nisi intellectus ipse”) vette revízió alá, hanem a maga saját al-
kotásában – a történeti-emberi világban – való elhelyezkedés képessége felől 
igyekezett megérteni a humán mibenlétet.

A kilencvenes évek nyelvszemiológiája nem véletlenül hangsúlyozta más felől, 
hogy ez a fordulat a nyelviség szociális működésére és ilyenként az ember társas 
konstitúciójára irányította a fi gyelmet. Mert a nyelv iránti szükséglet kérdésével – 
így Jürgen Trabant –  „Vico bizonyos tekintetben inkább Hobbes Leviathanjához, 
mintsem Locke Essayéhez kapcsolódik, amennyiben a nyelv keletkezésének te ma-
tizációja nála egyértelműen a társadalom fi lozófi ájával van összekötve, politikával, 
a mondo civile fi lozófi ájával.”22 És valóban, a nyelvkeletke zés sokasodó refl exiójával 
Vico és Humboldt között nemcsak nyelv és értelem viszonyának kérdései kerül-
nek „anyagszerűbb”, medializáltabb horizontba, ha nem a natúrából a kultúrába 
átkerült ember belehelyezettsége is abba a környezetbe, amely éppen, mert embe-
ri mű, és mert az ember itt egyszersmind saját művének terméke is, a világ olyan 
megértésének válik a tárgyává, amelyben „[i]smeretelméletileg a részvétel mi-pers-
pektívájából [Wir-Perspektive] végbemenő  közös cselekvés az elsődleges, mely a se-
matizálásban praxissá, a hagyományozás ban pedig kultúrává lesz.”23 A naturális 

20 HERDER, Sämtliche Werke, XXII., 310.
21 A Leibniz-féle kritika szépen dokumentált, szakszerű értelmezését lásd BOROS Gábor, Nyelv és 

ész Locke és Leibniz morálfi lozófi ai vitájában = Nyelvfi lozófi a Locke-tól Kierkegaard-ig, szerk. NEUMER 
Katalin, Gondolat, Budapest, 2004, 45–56.

22 Jürgen TRABANT, Ethische Momente in Sprachursprungstheorien = Orientireung in Zeichen und Interpreta-
tion, III., szerk Joseph SIMON, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, 226–227.

23 Dirk HARTMANN – Peter JANICH, Die kulturalistische Wende = Die kulturalistische Wende. Zur 
Orientierung des philosophischen Selbstverständnisses, szerk. UŐK., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1998, 17.
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kötöttségből a történeti-kulturális komplexitás változékonyságába jutva alap-
vetően más törvények alá kerül az ember. A kultúra tudományainak azért az 
embert a maga világba-tartozásán keresztül, és az ilyen elhelyezettség térbeli és 
időbeli valóságának közegében – ami azt is jelenti: az elhelyezkedés mindenkori 
mediális közvetítettségének összefüggésében – kell megérteniök.

Ez a kérdezésmód – tárgyának fentebbi létmódja következtében – értelem-
szerűen nem hagyatkozhatott rá annak a természeti térben kutató tekintetnek 
az omnipotenciájára, amely a kartéziánus episztemológia módszerhite szerint 
tudományosan éppen azért optimalizálható, mert maga nem tartozik hozzá a 
tárgyához, elválaszthatónak bizonyul attól. Az emberi alkotású (történeti-kul-
turális) világ nem természettudományi módszer szerinti hozzáférhetőségének 
viszont pontosan az az episztémétörténeti feltétele, hogy a benne élők ne csak 
cselekvési, hanem tudati tér gyanánt is megtapasztalják a valódiságát. Ami más-
felől azt jelenti, hogy a kulturális világmegértés számára csak akkor adottak 
a feltételek, amikortól fogva – miként elsőként Droysen még a 19. század dere-
kán felismerte – „az ember [lesz] ennek a történelemnek a szubjektuma, ahogy 
egyidejűleg objektuma is”.24 Azaz, amikor nemcsak olyanként érti meg önma-
gát, mint aki mindenkor benne áll a történelemben, hanem úgy is, mint akiben 
benne magában is ott van a történelem. Mindazonáltal azzal, hogy a kultúra-
értelmezés a gondolt és az érzékelt világ mediális kontaminációjával kezdte vizsgálni 
az ember és világa közötti viszonyt, nem olyasvalami megy végbe, ami egyedivé  
és összetéveszthetetlenné tenné a 18. század második felétől fogva kibontakozó 
(s ekkor még elsősorban) kultúrfi lozófi ai látásmódot.25 A jelenség minden bizony-

24 Johann Gustav DROYSEN, Historik, I. kiad. Peter LEYH, Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad 
Cannstatt, 1977, 369.

25 Nincs itt terünk annak behatóbb vizsgálatára, vajon a kronologikus kultúratörténet és a kultúra  
fogalomtörténetének nézetében gyakran Turgot-nak, Rousseau-nak vagy Vicónak tulajdonított  
kultúraelméletbeli elsőbbség megalapozható-e abban, hogy a kultúra egyszerre cselekvési és 
tudati térként értett kettőssége rendelkezik-e náluk is azzal a mindent átfogó morfológiai teljes-
séggel, amelynek segítségével Herder a kultúrát egy második genezis jegyében emeli az emberi 
világ voltaképpeni dimenziójává. Nem rendelkezünk ugyanis kiterjedt kutatásokkal arra nézve,  
hogy a fenti kontamináció az előbbieknél is elvezet-e a kultúra – hagyományos kifejezéssel élve 
– olyan „eszméjéhez”, amely alakilag nem úgy különül el annak cselekvési terétől, hogy valami-
képp ne ismételné azt a diszkurzust, amely a kultúrát mindig mint valaminek a kultúráját értel-
mezi (a kezdeteknél: cultura agri, cultura animi vagy később: cultura mentis, cultura ingenii 
stb.). Mert itt az a tényleges kérdés, vajon rokon morfológia szerint működik-e a kulturalitás abban 
az esetben, amikor megmarad, sőt korrektív érvénnyel marad meg benne a természet(esség)be 
való visszatérés lehetősége, vagy pedig amikor éppen az a visszafordíthatatlan történés konstituálja 
a kultúra világát, hogy az ember – ha részlegesen is, de – végleg kiszabadult a natúra teljhatalma  
alól. Mert ha morfológiailag lényeges ez a különbség a cselekvési és tudati térként kontaminált 
kultúraértés szempontjából, akkor a Rousseau-i modell továbbörökíti a „kultúra = valaminek 
a kultúrája” konstrukciót, a herderi értelmezés viszont a kultúra „mint olyan”, tehát a kultúra 

nyal azért hozható összefüggésbe egy átfogóbb gondolkodástörténet fordulat-
tal, mert ez az új történeti tapasztalat alakilag rokon fejleményeket hívott életre 
el a fi lozófi atörténetben is.

Mert az bizonyára nem véletlen, hogy amikor Heidegger majd a megértést 
a (mindig saját világára ráutalt, ezért ennyiben mindig világhoz tartozó) jelen-
valólét létmódjaként tárja fel, mindenekelőtt a megértés- és ismeretelméleti 
perspektivizmust az életvilágbeli elhelyezkedésből származtató Nietzschéhez 
kapcsolódik, aki a történelemben (kultúrában) való cselekvő emberi részesülést 
radikálisan felértékelve fordult szembe azzal a hegeli hagyománnyal, amely a 
Szellem útjaként elgondolt történelmi folyamatot ítélőszék26 gyanánt emelte az 
emberi világ fölé. (Maga Heidegger is utal arra, hogy az ilyen szisztematika 
mindig olyasvalamit emel a történelem törvényévé, ami épp azzal, hogy annak 
„lényegeként” el is választható, mert úgyszólván eléje kerül a történelemnek, 
lényegében láthatatlanná teszi a történelem létező történését27. Márpedig ebbe 
– mint a lét történetébe – „beletartozik a [Hegelnél Szellemként fenomenalizált] 
gondolkodás”28 is.) A Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ezért a 
kultúrát is olyan önmagától történő világnak tekinti, amelynek a keletkezési dina-
mikáját – ahogy a történelem hegeli Világszelleme a történő történelmet magát 
– szerkezetileg ugyanolyan hamis lényegiségként fedi el a dekorációszerűen mű -
ködő „műveltség”, mint az ékszer azt, amit ékesít. Ezért lehetséges, hogy „az 
igazi kultúrnépek művelődésében (Bildung) egyáltalán nem látták a jel leg zeteset: 
azt, hogy a kultúra csak az életből nőhet és virágozhatik ki.”29

egyáltalán való elgondolhatóságával lépteti életbe a fentebbi kontaminációt. Tudniillik az egyik 
esetben végső soron egy jól vagy rosszul kulturálható természet(esség)ről van szó (mely tehát 
ilyenként továbbra is a kulturalitás – mint művelés – tárgya marad), míg a másikban nem tárgyi 
viszony, hanem kölcsönösség uralja a kontamináció formáját. A kultúra itt ugyanis pontosan azért 
nem szorul rá a natúrához való visszatérés remediumára, mert az egyenrangú kontaminá ció arti-
kulálta tudása következtében a kultúra nem csupán alkot és cselekszik, hanem tudatában is van 
önmaga olyan cselekvő működésének, hogy mivel a kulturalitásban az embernek minden műve 
saját mű, ezért az elhibázott dolgok ezen az ember alkotta világon belül orvosolhatók. A magam  
feltevése szerint ez a kultúraszemléletbeli különbség Rousseau és Herder közt alighanem az 
instrumentális, illetve egy eredendően dialogikus nyelvfölfogás ellentétére vezethető  vissza.

26 „A népszellemek elvei – különösségük miatt, amelyben mint egzisztáló egyének objektív va-
lóságukat és öntudatukat bírják – általában korlátozottak. Sorsaik és tetteik egymáshoz való 
viszonyukban e szellemek végességének megjelenő dialektikáját alkotják, amelyből az általá-
nos szellem, a világ szelleme mint korlátlan éppúgy létrehozza magát, mint ahogyan ő gyako-
rolja rajtuk jogát – s az ő joga a legeslegfőbb jog – a világtörténelemben mint a világ ítélő 
székében.” Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, A jogfi lozófi a alapvonalai, ford. SZEMERE Samu, 
Akadémiai, Budapest, 19832, 355.

27 „Das Geschehen der Geschichte west als das Geschick der Wahrheit des Seins…” Martin HEIDEGGER, 
Gesamtausgabe. I/IX., Klostermann, Frankfurt am Main, 1976, 335. (Kiemelés tőlem.)

28 Uo.
29 Friedrich NIETZSCHE, Kritische Studienausgabe, I., DTV, München, 1999, 326. (Kiemelés tőlem.)
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A világ megtapasztalásának perspektív viszonylagosságát Nietzsche „a létező  
létezőségének lényegi karakterévé emelt hatalomra-irányuló akarat”30 egyetemes  
érvényével ellensúlyozza ugyan, de a mediális fi ziologizmus jegyében értett élet 
világtapasztalatának sokfélesége – ha a nyelviség nem érheti is el a dolgok lénye-
gét – nála is csak a kulturális világban való elhelyezkedés hogyanjából vezethető le. 
Ezért igen jellemző, hogy mivel Nietzsche fi ziológiai nyelvszemlélete – az ész 
lényegi közreműködését korlátozva31 – csak a nyelv világtapasztalatán keresztül 
különíti el egymástól a natúra és a kultúra valóságát, éppen a nyelv „nem-logi-
kus” működését szemléltetve viszonylagosítja is az előbbi különbségtétel érvé-
nyét. Eszerint „[m]indaz, ami az embert elválasztja az állattól, annak képessé-
gétől függ, hogy sémává párolja az eredeti szemléleti metaforákat, vagyis hogy 
a képet fogalommá oldja fel.”32 Ez a különös, akár kultúrkritikainak is nevez-
hető eljárás egyfelől az antropomorf világlátásnak, másfelől a bizonytalan me-
diális fordításokkal (idegingerület – kép[zet] – hang/szó) operáló és a tapasztalati  
különbségeket eltüntető nyelvi absztrakcióknak tulajdonítja a világ félreértelme-
zését. A primer kultúraalkotás szerve, a(z alapvetően retorikai működésű) nyelv 
a világ igaz fogalmi artikulációjának becsvágyával ily módon nemcsak a dolgok 
lényegét nem éri el, hanem az egyediséget kitörlő, „tökéletlen” világtapasztalata  
révén maga zárja el a fogalmiság „értelmes” emberét mindattól, ami a kultúrát 
lényegileg fölé emelhetné a természetnek.

Az olyan kulturalitást tehát, amely az igaz világmegértésnek magát így elkö-
telező embert, egyáltalán: az intellektus nembeli fölénye jegyében „az embert 
tartja minden dolgok mértékének”33, az fenyegeti, hogy  – mivel a cogito instru-
mentumaként ismeri félre a nyelvet – a világot a megértésben rendre összeté-
vessze annak nyelvi formájával. Csakhogy a valóság ismeretelméleti és kulturális  
antropomorfi zálása, amely az embert veszi dolgok mértékéül, éppen nem kikü-
lönbözteti, hanem visszahelyezi az embert az állatvilágba.34 Egy öntudatlan, mert 
pontosan a fölcserélhetőség elhárításán munkálkodó művelet fölcserélődésének 

30 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, II., Neske, Pfullingen, 19895, 13.
31 És ez távolról sem Descartes vagy Rousseau ellenében történik így. Descartes úgy fogalmazott, 

„az állatoknak […] egyáltalán nincs eszük; mert hiszen látnivaló, hogy igen kevés kell belőle, 
hogy beszélni tudjunk…” DESCARTES, I. m., 72. Rousseau pedig azt írja: „…nem annyira az 
értelem által válik ki az ember az állatok közül, mint inkább azon tulajdonsága által, hogy 
szabadon cselekszik.” Jean-Jacques ROUSSEAU, Értekezések és fi lozófi ai levelek, ford. KIS János, 
Magyar Helikon, Budapest, 1978, 96.

32 NIETZSCHE, I. m., 881. 
33 Uo., 883.
34 Az emberi intellektus – melyre csak saját birtokosa, vagyis önmaga tekint a világ centrumát 

megillető pátosszal – ilyenkor ténylegesen kizárólag önmagára vonatkoztatva képes tudomásul 
venni a világot. „De ha megértenénk egymást a szúnyoggal, megtudhatnánk, hogy ő is ezzel 
a pátosszal úszik a levegőben és úgy érzi, őbenne van ott e világ repülő középpontja.” Uo., 875.

áldozataként voltképp ugyanúgy jár tehát el, mint a szavak és a dolgok különbsé-
gét felszámoló igazsághit „immateriális” percepciója. Mert amikor a mindenkori  
közvetítettséget kiiktatva „úgy veszi a metaforákat, mint a dolgokat magukat”,35 
éppen a kulturalitás legjelentősebb teljesítményét, a mediális megkülönböztetés ké-
pességét helyezi hatályon kívül.

Amikor tehát Nietzsche a gondolkodás törvényeként működő hegeli történe-
lem helyett a kultúra történeti világának emberi alkotottságával hozta összefüg-
gésbe a világ hozzáférhetőségének, illetve az – ezt a hozzáférést az életvilághoz 
tartozóként végrehajtó – megértés igazságának kérdését, lényegében olyan episz-
témétörténeti teret nyitott meg, amelyben – s különösen ez kedvezett a kultú-
rára irányuló vizsgálódás föllendülésének – innen fogva még a Husserl-féle ún. 
„tudatfi lozófi ai” kérdezés absztrakciós műveletei sem függetlenedhettek az élet-
világ morfológiájából adódó ismeretelméleti premisszáktól. És bármily indokol-
tak voltak Heidegger davosi fenntartásai36 a kultúrfi lozófi ai orientációval szem-
ben, a megértésnek a fakticitás fogalmában feltáruló alapszerkezete ugyanabban 
a horizontban alakult ki, amelyben a kultúratudományi érdeklődés (Herder 
utáni) eredetisége is láthatóvá vált. Ezen a ponton az a különbség is defi niálható,  
amely Nietzsche perspektivizmusának kultúratudományi, illetve a jelenvalólét 
meg értő létmódjának Heidegger-féle fi lozófi ai konstrukciója közt fennáll. Míg 
Nietzsche az életvilág megértésformáit rendre a kulturális nevelődés, az inst-
rumentális nyelvhasználatba „beleszőtt” világtudat, sőt némelykor kifejezetten 

35 Uo., 883.
36 „Az annak a létmódjára irányuló kérdés, ami a szimbolikus formák cassireri fi lozófi ájában rej-

tőzik, azaz a belső létszerkezetre irányuló középponti kérdés az, amely az ittlét metafi zikáját 
meg határozza - de ez nem a kultúra területei és a fi lozófi ai diszciplínák eleve adott rendszere 
alapján megy végbe.” Martin HEIDEGGER, Kant és a metafi zika problémája, ford. ÁBRAHÁM Zol-
tán – MENYES Csaba, Osiris, Budapest, 2000, 348. Ezt a későbbiekben majd még fontossá váló 
különbséget, amelynek értelmében az ember történeti létezése szempontjából nem a kultúra a 
végső tét, a következőképpen explikálja Fehér M. István: „A fi lozófi a feladata – s ebben mindket-
ten egyetértettek –, hogy valamilyen értelemben hozzájáruljon az ember szabaddá tételéhez, 
felszabadításához. E felszabadítást azonban az önmagát tudatosan és nyíltan az idealista tradíció 
örökösének valló Cassirer szemében az ember az önmaga által teremtett szellemi birodalomban 
éri el; ha a fi lozófi a ily módon szabaddá teszi az embert – mondotta Cassirer –, akkor egyúttal 
megszabadítja a szorongástól is. E »szellem«, e»szellemi birodalom« Heidegger számára viszont 
kiüresedett, jelentését vesztett fogalom; az ember – jegyezte meg egy ízben – meghatározott 
világban találja magát az őt körülvevő létezővel s egyúttal önmagával – »nem szellemként, 
amely a magasból pillant le«, hanem belevetett ittlétként. E belevetettség mindazonáltal nem 
ok a pesszimizmusra vagy a vigasztalanságra, hanem éppen a cselekvés, a felszabadulás előfel-
tétele; a fi lozófi a feladata ezért inkább az, hogy átadja az embert a szorongásnak, hogy »az olyan 
ember gyanús arculatából kimozdítva, aki a szellem alkotásainak puszta használatára korlátozza  
magát, bizonyos értelemben visszavesse az embert sorsának keménységébe«.” FEHÉR M. István, 
Martin Heidegger, Göncöl, Budapest, 19922, 219–220. 
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a képzés intézményeinek37 összefüggésében szemléli, addig Heideggert egy ennél  
eredendőbb kérdezés vezeti. Éspedig az, hogy egyáltalán miként megy végbe 
(miként gondolandó el helyesen) az a létmegértés, amelynek történése elvá-
laszthatatlan a jelenvalólét mindenkori fakticitásától. Hiszen „[h]a jelenvalólét 
egyáltalán van, az egymássallét létmódjával bír.”38

A megértés létmódjaként felfogott jelenvalólét faktumának ténylegessége 
ezért tehát alapvetően különbözik a világbanlét kulturalitásbeli moduszától („Szó 
sem lehet a »jelenvalólétnek« nevezett létező »egymásmellettjéről« a »világnak« 
nevezett másik létezővel.”39), legalábbis amennyiben az előző „elhelyezkedés” 
megléte eleve feltétele a másik megtapasztalhatóságának. A megértés és a kultu-
rális tudat világhoz-tartozása közti szerkezeti hasonlóság azonban abban is meg-
mutatkozik, hogy a kultúrában való emberi elhelyezkedés éppoly szükségszerű, 
mint amilyen megelőzhetetlen az a történés, hogy erről az elhelyezkedésről 
a ( jelenvalólét létmódjaként értett) megértés révén szerzünk tudomást. Úgy is 
mondhatnánk, az életvilág kultúra-alkotta dimenziójában való elhelyezkedés 
hogyanja ugyan csak a jelenvalólét felől mutatkozik meg, de mindkettőnek fak-
tikus a jelenléte. Alakilag ezért mindkét létezőre jellemző, hogy „képes olyan-
ként megérteni magát, mint aminek a »történelmi sorsa« annak a létezőnek 
a létéhez kötődik, amely a tulajdon világán belül az útjába kerül”.40 Ami azt is 
jelenti, hogy az egész létértelmezésre vonatkozó érvénnyel itt veszi kezdetét az 
ember és világ kapcsolatának premisszájaként kezelt objektum versus szubjek-
tum viszony megértéselméleti felülvizsgálata. A megértendőhöz való ilyen oda-
tartozás fölismerése – mely a közvetítő nyelvi médium elvi kiiktathatatlansága 
következtében távolról sem közvetlen odatartozás – tehát az az új gondolkodás-
történeti tapasztalat, amelynek a kidolgozásában az új kultúratudományok osz-
toznak a 20. század fi lozófi ájával. Hogy máig mennyire élő kérdésről van szó, 
jól szemlélteti, hogy utóbb ismét a nyelv kapcsán konfrontálódtak hasonló szer-
kezetben az objektivista és a „fakticista” elgondolás világmegértési paradigmái. 
Robert B. Brandom kissé túlünnepelt könyvének (Making It Explicit, 1994) 
a „korrekt szabálykövetésben” megalapozott objektivitáskoncepcióját bírálva em-
lékeztetett Tietz arra, hogy a „diszkurzív számlavezetés” explikációs potenciálja  
bizonyosan nem írja felül a hermeneutikai beszélgetés terének igazságosságát: 
„Véges lények számára az objektivitás egyedül interszubjektív módon biztosít-

37 Lásd mindenekelőtt az Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Sechs öffentliche Vorträge című 
előadássorozatát: NIETZSCHE, I. m., 641–752.

38 Martin HEIDEGGER, Lét és idő, ford. VAJDA Mihály és mások, Gondolat, Budapest, 1989, 257.
39 Uo., 159.
40 Uo., 160.

ható – vagy sehogy. A beszélgetés az egyetlen olyan hely, ahol meggyőződéseink  
minősége felől megállapítható valami.”41

Mármost ha az újkor legnagyobb hagyományú gondolkodástörténeti para-
digmája a megismerés tárgyától vagy a megértendő dologtól való elválasztottságban  
látta a lét igaz hozzáférhetőségének zálogát, a keletkezőfélben lévő új éppen az 
odatartozás megelőzhetetlensége és a világbanlét hogyanjában bennefoglalt meg-
értés kondicionáltsága (történetiség, lezárhatatlanság, parcialitás) jegyében ke-
resi annak útjait. Utóbb még a hermeneutikai fi lozófi a fenomenológiai eredetét 
hangsúlyozó értelmezések is – Nietzsche, illetve Heidegger és Gadamer között 
tehát nem Dilthey vagy Yorck gróf, hanem Husserl közvetítőszerepét kiemelve 
– különös nyomatékkal hangsúlyozzák ennek az új kiindulási alapnak a jelentő-
ségét. „Hogy Heidegger alapvetőleg elismeri azt, amire Husserl az életvilág fogal-
mával utal, azt jelenti, hogy nemcsak az objektum, hanem a szubjektum fogalmát  
és azt az ezzel összefüggő feltevést is radikálisan el kell utasítania, hogy hasadás 
volna a szubjektum és az objektum között.”42 A szubjektum és az objektum 
közti „hasadás”, amely a világmegértésnek azt a formális szerkezetét képezi le, 
hogy a megértés igazságának a tárgy tőlünk való elválasztottsága a biztosítéka, 
innen fogva folyamatosan defi citesnek bizonyul két, egymással összefüggő és 
Nietzsche óta megkerülhetetlen felismeréshez képest.

Az egyik annak belátása, hogy a világbanlét tapasztalata nem a végső és tiszta  
gondolati-fi lozófi ai megértés ellenpólusán elhelyezkedő empirikus köznapiság, 
hanem „a jelenvalólét eredeti végrehajtásformája”43 – és mint ilyen, a maga 
fakticitásában levezethetetlen és megelőzhetetlen. A létben sohasem vagyunk úgy 
ott, hogy ne megértést – mely ebben az értelemben maga az önmagát (is) megértő  
lenni-tudás – hajtanánk végre. A világmegértés formális szerkezetének érvényét  
pedig – s ebben van a másik felismerés fő hatáspotenciálja – az írja felül, hogy 
az ilyen világbanlét egzisztenciáléja nem teszi lehetővé szubjektum és objektum 
elválasztását. Vagy, ahogyan Gadamer fogalmazza: a tapasztalat és a megértés 
– az előbbiekből adódóan – pontosan azért nem kizárólag a szubjektivitás cselek-
vése, mert „a megértés sohasem egy adott »tárgyhoz« való szubjektív hozzáállás,  
 hanem a hatástörténethez tartozik, s ez azt jelenti: a létéhez tartozik annak, amit 
megértünk.”44 Mármost ha jól megfi gyeljük, ennek az új gondolati alapzatnak 

41 Udo TIETZ, Objektivität, Wahrheit und Intersubjektivität = Die Artikulation der Welt. Über die Rolle der 
Sprache für das menschliche Denken, Wahrnehmen und Erkennen, szerk. Georg W. BERTRAM – David 
LAUER – Jasper LIPTOW – Martin SEEL, Humanities Online, Frankfurt am Main, 2006, 183.

42 John Wrae STANLEY, Die gebrochene Tradition. Zur Genese der philosophischen Heremenutik Hans.
Georg Gadamers, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2005, 196.

43 GADAMER, I. m., 187.
44 Uo., 13.
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mindkét premisszája jellegzetesen hermeneutikai eredetű. Explikált következtetése 
annak a romantika óta érlelődő megértéselméleti eszmélkedésnek, amelynek 
látó szögében a tiszta cogito cselekvése belátható érvénnyel csak az életvilágba tar-
tozó történésként bizonyul igazolhatónak. Ami azt is jelenti, hogy ily módon 
a megértési műveletek azért terjeszthetők ki – a fi lológiával ellentétben – akár a 
nem-írásos, dokumentálatlan, sőt, mítoszi előidőkbe vesző jelenségekre is, mert 
az embernek ebbe a kulturális-történeti térbe való beletartozása45 maga az a létező  
tény, az a levezethetetlen fakticitás, amely elvileg teszi lehetővé a dolgok és az 
ember közt levő (térbeli vagy időbeli) távolságok áthidalását. Végső soron annak  
tapasztalata, hogy éppen azért érthetünk meg valamit, mert – ugyanabba tar-
tozván – maradéktalanul soha nem vagyunk elválasztva attól, ami az emberi 
alkotású világ részeként képezi a megértés „tárgyát”.

Hogy tehát a kultúratudomány kezdeteinek első, 18. századi jelzései, illetve  
maga a kultúratudomány születése nehezen képzelhető el olyan kérdéstávlatok 
nélkül, amelyeket csak a hermeneutikai tradícióhoz tartozó eljárások tudnak 
létesíteni, olykor még abban a diszkurzusban is igazolódni látszik, amely a her-
meneutika legkövetkezetesebb riválisaként értelmezi önmagát. A kultúra kérdéssé  
vált történeti mibenlétével szembesülő Vicónak – írja némi fogalomtörténeti 
nagyvonalúsággal még Kittler is – „(megint csak René Descartes-tal összeha-
sonlíthatóan) el kellett felejtenie maga körül a »civilizált« világot annak minden 
kifejlett tudásbeli rendszerével együtt, és helyette kísérletet tennie arra, hogy 
a lehető legnagyobb távban hidalja át annak a történelmi tudattalannak elkép-
zelhetetlenségét, amely igazságokat nem, csupán mítoszokat tudott elképzelni. 
Az, hogy a »vezérkulcsról« és a »megértésről« beszél, már azt hirdeti, hogy az 
egyszerű racionális levezetések vagy magyarázatok helyére egész más metodika 
lép – mégpedig az az eljárás, amelyet aztán Schleiermacher óta a hermeneutika 
névre kereszteltek.”46 Ami másfelől tehát azt jelenti, hogy a kultúraértelmezés 
újkori modelljének – amely már sem nem valamely dolog művelése (cultura agri, 
cultura animi, cultura litterarum, cultura mentis, cultura ingenii stb.), sem nem 
a civilizáció általános „ellenfogalma” – kialakulása, úgy, ahogyan annak disz-
kur zív keretei mai is megképződnek, lényegében hermeneutikai impulzusoknak  
köszönhető. Vagy másképpen fogalmazva: a 18. század előtti kultúraértelmezés 
hermeneutikai támogatással jutott át azon a tudománytörténeti küszöbön,47 amely 

45 „Megértésünk mindig tartalmazni fogja azt a tudatot, hogy mi is hozzátartozunk ehhez a világ-
hoz.” Uo., 207.

46 Friedrich KITTLER, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, München, Fink, 20012, 36.
47 Hogy nálunk milyen nyomai vannak – mert lenniök kell – ennek a fordulatnak, az újabban a 

hazai fi lológiát is elkezdte foglalkoztatni. A korai 19. század szövegarchívumából utóbb Labádi 
Gergely autentikus értelmezése  vett szemügyre e szempontból nagyon is beszédes dokumentu-

egyáltalán lehetővé tette, hogy végül – nem Birminghamben és nem is a Yale-
en vagy a Columbián – önálló diszciplináris formát öltve, mint kultúratudo-
mány, nagykorúvá váljék.

Mármost ha a 18. század második felének kultúra iránti érdeklődése alap-
vetően azzal az új episztémétörténeti tapasztalattal áll összefüggésben, hogy a 
tudati és cselekvési térként kontaminált emberi világban a megértés nem vá-
lasztható el a megértendőtől, akkor ebből szinte kényszerítő erővel adódik a 
kultúratudományi kezdetek legfogasabb kérdése. Éspedig az, hogy hogyan he-
lyezkedik el a kultúra „termékeként” értett ember saját, emberi műként meg-
alkotott világában. Ez a khiasztikus szerkezetű dilemma nem egyszerűen abban 
a terméketlen paradoxonban leli magyarázatát, hogy vajon ember-e már az a 
természeti-biológiai lény, aki bizonyos intézmények és kulturális technikák 
létrehozásával átlépi a natúra és a kultúra közti küszöböt. (Az antropológiai vá-
lasztóvonalon való ilyen átjutás különleges megrázkódtatásai természetesen 
nem kerülték el a kultúrakutatás fi gyelmét. A válaszok azonban itt is csupán 
paradoxonokba ütközhettek. Mert „ha abban áll minden kultúra, hogy rituá-
lékkal és erkölcsökkel, vagy általánosabban szólva, szabályokkal csillapítsa az 
egyik stádiumból a másikba való veszélyes átmeneteket, felmerült a rejtélyes 
kérdés, hogy valósulhatott meg maga az átmenet a természetből a kultúrába.”)48 
Annak feloldhatatlan ellentétén túl, hogy a (naturális?) rendezetlenségből mi-
ként teremti meg önmagát kultúra (= szabályozott emberi világ) gyanánt a kul-
túra, fontosabb talán, hogy – történt lett légyen bárhogy – a természetből való 

mokat. (Lásd LABÁDI Gergely, Kísérletek a culturáról. Verseghy és a modern kultúrafogalom kialakulása  
a 18–19. század fordulóján = Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. AMBRUS  
Judit – BÁRÁNY Tibor – CSÖRSZ Rumen István – HEGEDÜS Béla – VADERNA Gábor, rec.iti, Buda-
pest, 2009, 57–65.) Ezek a még ritka vizsgálódások jelenleg azonban olykor anélkül szorgalmazzák  
a kultúra terminus fogalomtörténeti artikulációját, hogy a történeti kultúraértés jelentésváltozá-
sait feltáró fi lológiai műveleteiket szembesítenék az új kultúratudományi paradigmák (nagyon 
eltérő) eljárásaival és összehangolnák a múlt mediális közvetíthetőségének hatástörténeti pre-
misszáival. Ezért aztán az ilyen vizsgálódásokban többnyire homályban marad, hogy mi ellenőrzi 
(vagy vezérli) a jelen és a múlt horizontjai közti értelmezői közvetítést, amelynek során a kora-
beli fogalmi distinkciók némelyike relevánsnak, mások elhanyagolhatónak bizonyulnak, megint 
mások pedig be sem kerülnek a közvetítés terébe. És félreértés ne essék, az új kultúratudományi  
paradigmákra nem azért van szüksége a fi lológiának, mert – úgymond – tájékozottnak illik len-
nie abban, „hol is tart” az irodalomtól elválaszthatatlan kultúrakutatás. Sokkal inkább azért, 
mert nélkülük nem vezethetők be a múlt és jelen közti közvetítésbe a jelen önmegértésének azok 
a kérdései, amelyek egyáltalán képesek szóra bírni a múlt szövegeit. Hisz ilyen kérdések híján 
meg sem nyilatkozik a múltbeli szövegek közlési igénye, következésképp annak földerítésére sincs 
ilyenkor módunk, vajon a közlés élő igényével, vagy csupán egy időközben antikváriumivá lett 
probléma emléknyomaival van-e dolgunk.

48 KITTLER, Eine Kulturgeschichte…, 190. 
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kilépés maga, noha végleges, sohasem lehet maradéktalan.49 Ennek okából az 
em ber kultúrtörténete voltaképpen amolyan kettős vezérlésű – az ön- és fajfenn-
tartás naturális ösztönének és a kulturális (nyelvi-tudati) önmegalkotásnak az 
ural ma alatt álló – folyamat, amely nem egyéb, mint az ember természeti és 
kulturális konstitúciójának összehangolására irányuló műveletek története.

Lényegesen fontosabb azonban ennél az a „tárgyi” szerkezetképződés, ame-
lyet – a fenti episztémétörténeti tapasztalatnak megfelelően – nem khiasztikus 
ellentét ural, hanem az eredet elgondolhatóságának másfajta kölcsönösségében 
vagy szimmetriájában alakul ki. Mert ha a kultúra lényegére – nem pedig kultúra-
tudományi nézetben szóba jöhető teljességének határolhatatlan permanenciájá-
ra – kérdezünk, akkor a kérdés az eredet mibenlétére összpontosul. Legalábbis 
abban a heideggeri értelemben, hogy „[a]zt, ahogyan valami az, ami, a lényegé-
nek nevezzük. Valaminek az eredete nem más, mint lényegének a származása.”50  
Innen tekintve pedig a fenti kölcsönösség úgy képződik meg, hogy a kultúra-
értelmezésnek ugyan maga a kultúra az eredete, de kultúra csak értelmezett 
módon, valamiféle kultúraértelmezésben lehetséges, tehát a kapcsolatnak a tulaj-
donképpeni alanya maga az a viszony, amely lehetővé teszi, hogy a (történeti) 
értelmezés során kultúra névvel ellátott dologról beszélhessünk egyáltalán.

A lényeg származásaként felfogott eredetet természetesen nem olyan auto-
ritás helyeként (és kivált nem valami geográfi ai pontként) kell elgondolnunk, 
amely egy előre meghatározott történeti pályán irányítaná a kezdetekbe entelek-
heiaszerűen beíródott lényeg folyamatos kibontakozását – egészen a kiteljese-
désig. Ezek a helyek már eleve is felderíthetetlenek a fi lológia számára. Vagyis azt, 
hogy hol és miként veszi kezdetét a világ mint emberi mű, melyben a kultúra 
„műveként” maga az ember is berendezkedik, nem tanúsíthatják autentikus do-
kumentumok. A(z első) kezdet „dokumentumaival” szemben támasztott hiteles-
ség-igény nyilvánvaló képtelensége éppen abban van, hogy a kultúra esetében 
azok maguk is csupán – áttételes és távoli – következményei a keletkezésnek. 
A kultúra lényege (és eredendő származása) kérdésének tehát mindig hozzáfér-
hetetlen forrásokkal van dolga és mint ilyen szükségszerűen a mítosz és a vallás 
képezte diszkurzív térbe vezet vissza minden kultúrakutatást. Innen nem tudósít  
semmiféle fi lológia és nincs közvetlen hagyományközvetítés sem. A kultúra-

49 Még akkor sem, ha Rousseau úgy véli, a kulturális képzés (elveszíthető) eredményeinek meg-
semmisülése az embert ismételten az állatokhoz teszi hasonlóvá: „Miért csak az ember lehet fél-
kegyelmű? Nem úgy áll-e a dolog, hogy ilyenkor visszatér eredeti állapotába, és hogy az öreg-
ség vagy valamilyen más baj elveszi tőle mindazt, amit tökéletesíthető volta révén megszerzett 
magának, s így az állatnál is mélyebbre süllyed, mert az állat semmit sem tesz magáévá, tehát 
nem is veszíthet el semmit.” Jean-Jacques ROUSSEAU, Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség 
eredetéről és alapjairól = UŐ., Értekezések és fi lozófi ai levelek, 96.

50 Martin HEIDEGGER, Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 19947, 1.

kutatás e speciális megértési érdekeltsége azonban nem jelenti egyszersmind vál-
lalkozásának hiábavalóságát is. Legalábbis ha nem ő maga akarja felfüggeszteni 
az eredetre vonatkozó kérdések tudományos indokoltságát.

Mindenekelőtt annak tapasztalatát tehát, hogy a természetből a kultúrába 
történő átmenet, illetve a jelen közé fi lológiailag nem, csupán hermeneutikai 
el járásokkal lehet hidat verni. Ami nem jelenti azt, hogy csak mert hozzáférhe-
tetlen, kételkednünk kellene az eredet létében. A benne való kultúratudományi 
megbizonyosodás lehetetlensége a tapasztalatnak természetesen nem ugyan-
abban horizontjában áll, amelyben Karl Barth nevezetes kijelentése ösztönözte 
vitára Bultmannt („Jézus feltámadása nem olyan történelmi tény, melyet a törté-
nettudomány eszközeivel meg lehetne állapítani. Ebből azonban az nem követ-
kezik – véli –, hogy ne történt volna meg”).51 A tőlünk távoli történéshez való 
értelmezői viszony feltűnő kérdésszerkezeti hasonlósága jól mutatja, miért jut 
a kulturális eredetre irányuló vizsgálódás olyan műveleti területekre, amelyek 
hagyományosan az evangélium- és a mítoszértelmezésekhez tartoznak. A vallás  
és a mítosz létmódjának mély hatástörténeti rokonsága és értelmezésük eljárásai-
nak feltűnő morfológiai hasonlósága különösen annak a romantikának a nézeté-
ben jött a felszínre, amely a régmúlt történéseinek valódiságát nem a fi lológiai 
dokumentálhatóságtól tette függővé. Jacob Grimm korszakos jelentőségű Német  
mitológiája (1835) maga is hermeneutikai úton, a jelen felől, vagyis: a nyelvi jelen-
lét cáfolhatatlan tényével világítja meg, hogy a(z itt már nemzeti közösségekről 
tudósító) mítoszok meglétében való kételkedés olyan szükségszerűség oktalan el-
utasítása, amely éppen egy sajátságos, mert hozzáférhetetlen megtörténtség bi-
zonyosságának a beláthatóságában van megalapozva. És bár ez a történés doku-
mentálhatatlan, de a (múlttól el nem választható) jelen(nek épp a múlttal való 
összetartozásból adódó) tapasztalata azt támasztja alá, hogy meg kellett történnie. 
„Úgy fogalmazhatunk – írja úttörő munkája előszavában –, e mitológia valóságos  
meglétének tagadása nagyjából azt jelenti, hogy nyelvünk régiségét és folytonos-
ságát is kétségbe vonjuk. Minden népnek szükségszerűen van istenhite, aho gyan 
nyelve is. A veszteségből (Abgang) és a gyér emléknyomokból senki nem követ-
keztethet arra, hogy elődeink valamely időben ne gyakorolták s ne plántálták 
volna tovább a nyelvüket.”52

A jelen és a múlt közt megépíthető hermeneutikai híd közbejötte okán a kul-
túraértelmezésben az eredet nem ruházható fel olyan „lényegkibocsátó” vagy 

51 Idézi Rudolf BULTMANN, Glauben und Verstehen, II., Mohr, Tübingen, 19844, 234. Barth és Bult-
mann híres vitájának egyik legújabb összefoglalását lásd Jacob THIESSEN, Die Auferstehung Jesu 
in der Kontroverse. Hermeneutisch-exegetische und theologische Überlegungen, LIT, Wien – Zürich – 
Berlin, 2009, 15–18.

52 Jacob GRIMM, Deutsche Mythologie, I., Fourierverlag, Wiesbaden, 2003, VI.
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„hitlétesítő” teljhatalommal, amely alapján metafi zikai jelentőségre tehetne szert. 
Inkább olyan autoritás gyanánt jut érvényre, amelynek a megelőzhetetlensége 
magában az eredni hagyásban van ott. Vagyis abban, hogy az eredet akként, aho-
gyan az „indító” történést működésbe hozza, mögékerülhetetlen és megelőz-
hetetlen. Ezen a helyen kell emlékeztetnünk azonban arra is, hogy az eredet és 
a jelen közti távolságot nem lehet – pusztán, mert az eredet hozzáférhetetlen – 
egy rosszul értelmezett horizont-összeolvadással felszámolni. A horizontok 
közötti közvetítés során a hermeneutika ugyanis sohasem – még valamely 
„dokumentált” eredet esetén sem – a múltat magát éri el vagy „veszi birtokba”. 
„A történeti kutatás számára – jegyzi le már 1858-ban Droysen –, nem a múlt-
beliségek képezik az adottat, mert ezek elmúltak, hanem az, ami az Itt és Most-
ban még nem múlt el belőlük, legyenek azok visszaemlékezések arról, ami volt 
és ami történt, vagy pedig a maradványai annak, ami volt és megtörtént. Ennek 
a jelennek minden pontja keletkezett pont. Az, hogy [egy-egy ilyen pont] mi volt 
és hogyan lett, elmúlt; de eszmeileg (ideell) ott van benne a múltja.”53 A horizon-
tok közti közvetítés hermeneutikai eljárásai a kulturális eredet kérdésével szem-
közt elsősorban a bekövetkezés szükségszerűségét tudják beláthatóvá tenni. Ha 
az eredet autoritása nem valamely felderíthető pontszerűségben van, hanem az 
eredni hagyás erejében, akkor, utaltunk rá, az új kérdezésmód lényegi tárgya 
– mely itt források híján maga a hozzáférhetetlenség – visszahat a diszciplína 
keletkezési módjára is. Úgyszólván szükségszerű tehát, hogy a kultúra értel-
mezése a hasonlóan dokumentálhatatlan kezdetek kutatási hagyományáról vesz 
mértéket és saját eljárásait – a mítosz-, illetve a vallásértelmezés eszközeitől való  
artikulált elhatárolással – kialakítva kezdi meg kikülönülését a szellemtudomá-
nyi integráltság állapotából. Egyebek közt olyan kérdések mentén, hogy vajon 
a mítoszi történetek változékonyságával és a vallás kanonikus szövegeinek változ-
tathatatlanságával szemközt hogyan viselkednek és mire nézve értelmezendők 
egyáltalán azok a ránk maradt kulturális dokumentumok, amelyek a kulturális 
eredet magyarázatának másodlagos „forrásaiul” vehetők.

A kikülönülés lassú történeti útjának megfelelően csak a 19. század legvé-
gén jelenik meg ennek a jóval korábban kezdődött folyamatnak a diszciplináris 
refl exiója. Számottevő terminológiai előzmények híján – és tudós kollégái un-
szolására – Rickert maga is csak 1894-ben próbálkozik meg a kultúratudomány 
(Kulturwissenschaft) fogalmának bevezetésével.54 Itt akár úgy is fogalmazhatnánk,  

53 DROYSEN, I. m., 422.
54 „Egy általánosan használt és elfogadott közös névnek a hiánya közel hozza azt a kérdést, vajon 

ezzel nem párhuzamos-e egy pontosan meghatározott fogalom hiánya is, és épp ezért az itt kö-
vetkező fejtegetések célja, hogy kifejtsem azt a fogalmat, amely a nem természettudományos disz-
ciplínák közös érdekeit, feladatait és módszereit meg tudja határozni, és a természetbúvárokéval  

hogy az a folyamat, melynek mai végpontján a materiális kultúratudományok 
úgyszólván okkupálták a hagyományos szellemtudományi területeket, a termé-
szettudományok és szellem- (vagy humán) tudományok 19. századi oppozíciójá-
nak olyan felülvizsgálatával vette kezdetét, amely már ekkor materiális tényezők 
bevezetésével artikulálta újra a nem-természettudományi kutatás kérdezési ér-
dekeltségét. Az ugyanis nagyon feltűnő, hogy az elhatárolás tárgyi-tartalmi 
szempontjait Rickert újkantiánus eljárása a kétfajta tudományos érdeklődés ér-
vényesebb különbségeivel igyekszik felülírni. Jó példája ennek a kultúra olyan 
értékhangsúlyok mentén való újraértése, amelyek már nem csupán szellemi 
folyamatokra korlátozzák annak kiterjedését: „Természeti termékek az olyanok,  
amelyek szabadon nőnek ki a földből. Kultúrtermékeket is hoz a szántóföld, de 
csak akkor, ha az ember szántott és vetett. Eszerint tehát a természet összességén  
a magától keletkezett, a »született« és a maga saját »növésére« hagyatott dolgokat 
értjük. A természet fogalmával szemben áll a kultúra; ez nem más, mint azon 
dolgok összessége, melyeket az értékcélok szerint cselekvő ember vagy közvetle-
nül hozott létre, vagy pedig ha már megvannak, legalább a hozzá tapadó értékek  
kedvéért szándékosan ápol.”55 A kultúraértelmezés szaktudományi differenciáló-
dása a 18. századi kezdetekhez képest tehát a századfordulón két tényező újszerű  
összehangolásával megy végbe. A természeti keletkezésnek az emberi előállítású  
világba való részleges beépülése ugyanis, mely jelentősen kiszélesíti a humán mű-
ként értett kultúra tartományait, csak azért következhetett be végbe éppen a 
századfordulón, mert a romantikához képest időközben materializálódni kezdtek 
a kulturalitáshoz való odatartozás ismérvei.

A szellemtudomány hagyományosan vett tárgyköreinek tovább-artikulá-
lódása így azután bizonyos szükségszerűséggel vezetett a szellemi tartományban 
megalapozott „művelődési” (Bildung-jellegű) kultúrafogalom revíziójához. Bár 
a klasszikus–romantikus korszak – s különösen annak első szakasza – nem töre-
kedett a kultúra szubsztancializálására, de Herdertől Schilleren át Hegelig elsőd-
legesen a szellemi művelés formájaként határozta meg azt. Ilyen módon egy olyan 
immateriális képzetkörre koncentrálta a kulturális jelenséget, amely azért ölthe-
tett mégis alakot az ember lelki-szellemi kiteljesedésének és szabadságának eszmé-
jében, mert eredete szerint nem volt levezethető a natúrából. Vagy, ahogyan majd 
még Simmel is fogalmazta: „A szellem számtalan olyan képződményt állít elő, 
amelyek sajátos önállósággal tovább léteznek, függetlenül attól a lélektől, amely 

szemben el tudja határolni. Azt hiszem, hogy a kultúrtudomány szó jelöli e fogalmat legjobban…”  
Heinrich RICKERT, Kultúrtudomány és természettudomány = Történetelmélet, II., szerk. GYURGYÁK 
János – KISANTAL Tamás, Osiris, Budapest, 2006, 193.

55 Uo., 202.
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alkotta őket, ahogy ama másiktól is, amely befogadja vagy elutasítja őket.”56 
(Simmel kései példája itt azt szemlélteti, hogy ez a hagyomány a klasszikus mo-
dernség korszakküszöbén sem szakadt meg. Szinte töretlennek mondható az 
a folytonosság, amely a kultúra szellemi, sőt lelki „lokalizációjának” gondolatát 
Burckhardttól57 egészen a kései T. S. Eliotig58 továbbítja.)

A 19. század végétől fogva azonban, mint láttuk, épp a megkülönböztetés 
ismérveinek medializálódása következtében nem bizonyultak már olyan magáról  
értetődőnek azok az („egzakt”) ismeretelméleti műveletek, amelyek természet 
és kultúra rigid elválasztására irányultak. A ráció vezérelte emberi perfektibilitás 
kanti kritikájának nyomvonalán most az érték/esség,59 a mediális kimeríthetet-
lenség60 és a hatás/következmény61 jegyében veszi kezdetét a szellemi-művelő-
dési kultúrafogalom kiterjedt revíziója. Ez pedig – nemritkán kultúrkritikai hang-
súlyok kíséretében – az örökölt szellemi-művelődési modell klaszikus-idealista 
kontúrjainak elbizonytalanodásával járt együtt. A kultúra jelentésének ilyesfajta  
disszeminálódása következtében a harmincas évektől kezdve lényegében már 
minden számottevő defi níciós kísérlet elsőül annak dilemmáival szembesült, 

56 Georg SIMMEL, Philosophische Kultur, Kröner, Leipzig, 19192,  223.
57 „Kultúrának nevezzük a szellem ama fejleményeinek összességét, amelyek spontán történnek és 

nem tartanak igényt egyetemes vagy kényszerítő érvényre.” Jacob BURCKHARDT, Weltgeschicht-
liche Betrachtungen, szerk. Rudolf MARX, Kröner, Stuttgart, 1978, 57.

58 „Felfogásunk szerint a kultúra és a vallás két különböző aspektusa ugyanannak a dolognak. […] 
Gondoljuk csak el, hogy amit hiszünk, nem pusztán olyas dolog, amit szabályokba foglalunk és 
elfogadunk, mert viselkedésünk maga is hit, s még a legtudatosabb és legkifi nomultabb ember 
életének is van olyan szintje, ahol a hitet és a magatartást nem lehet egymástól elválasztani.” Thomas 
Stearns ELIOT, A kultúra meghatározása, Szent István Társulat, Budapest, 2003, 30., illetve 32–33.

59 „A kultúra fogalma értékfogalom. Az empirikus valóság annyiban «kultúra» a számunkra, mert és 
amennyiben értékeszmékkel hozzuk kapcsolatba s a valóságnak azokat az alkotórészeit – és csak 
ezeket – foglalja magában, amelyek eme kapcsolaton keresztül jelentősek lesznek a számunkra.”  
Max WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, Tübingen, 19887, 166.

60 „Az ember a »szimbolikus formákban«, melyekben lény(eg)ének és tudásának legsajátabbja van 
ott, egy olyan feladat megoldását hajtotta végre, amelyet az organikus természet mint olyan nem 
volt képes megoldani. A »szellem« teljesítette azt, ami megtagadtatott az »élettől«. Az egyedinek  
a keletkezése és hatása itt egészen más, mélyreható módon van összekapcsolva az egészével. Amit 
az individuumok éreznek, akarnak és gondolnak, nem marad elzárva bennük; a műben tárgyia sul.” 
Ernst CASSIRER, Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien, Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt, 1994, 126. Így azonban olyan kölcsönös közvetítettség alakul ki, melynek 
során „[a]z Én – írja másutt Cassirer – nem egyszerűen csak a saját, számára kezdettől adott for-
máját nyomja rá a tárgyakra, hanem ezt a formát azoknak a hatásoknak az összességében találja  
meg és nyeri el, amelyeket a tárgyakra gyakorol és amelyeket azoktól vissza(kapva be)fogad.” UŐ., 
Philosophie der symbolischen Formen, II., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1977, 239.

61 „A valamely értelemben alkotó lélek vibráló, fáradhatatlan és a határtalanba fejlődő életével a 
saját szilárd és elvben megingathatatlan terméke áll szemben, azzal az kísérteties (unheimlich) 
visszahatással, hogy megrögzítse, sőt megbénítsa ezt az elevenséget; gyakran olyan ez, mintha 
a lélek termékenyítő dinamikájának saját terméke okozná a halálát.” SIMMEL, I. m., 228–229.

hogy a spekulatív szubsztancializmus és a korlátozhatatlan permanencia feszült-
ségének terében miként szilárdíthat meg olyan kultúrafogalmat, amely egyáltalán  
operacionalizálhatónak bizonyul. Ennek megfelelően – a minimalista pragma-
tizmustól62  a propedeutikai extenzión63 át a monopolizált mediális materializ-
musig64 – meglehetősen széles is azoknak a defi nícióknak a színképe, amelyek 
a kultúraértelmezés diszkurzív terét azóta betöltik. A jelen kultúrakutatásának 
mindezek okán egyedül talán azt a premisszát övezi közmegegyezés, hogy a kon-
tingens képződésű kultúra az egyetlen, amiről bebizonyítható, hogy rajta kívül 
nincs más történeti a priori.

62 „Elegendő tehát megismételnünk, hogy a »kultúra« szó a teljesítmények és intézmények (Ein-
richtungen) teljes összességét jelöli, amelyekkel az életünk eltávolodik állati őseinkétől és amelyek  
két célt szolgálnak: az ember természet elleni védelmét és az emberek egymás közti viszonyai-
nak szabályozását.” Sigmund FREUD, Gesammelte Werke, XIV., Werke aus den Jahren 1925–1931, 
Fischer, Frankfurt am Main, 1999, 448–449.

63 „A kultúratudomány az ember előállította intézményeket, az emberek közötti – főként mediá-
lis közvetítésű – cselekvés- és konfl iktusformákat, valamint ezek érték- és normahorizontjait 
kutatja. E munkája során a kultúr(ák)ról szóló elméleteket és a [tudományos] munka olyan ma-
teriális mezőnyeit alakítja ki, amelyeket szisztematikus és történeti vizsgálatok tárgyává tesz. 
Ennyiben a kultúratudomány számára az egészként értett kultúra egyszersmind tárgyát és kereteit 
is képezi saját operatív eljárásainak.” Hartmut BÖHME – Peter MATUSSEK – Lothar MÜLLER, Orien-
tierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2000, 104.

64 „A döntő ösztönzés, amelyet a kultúratudomány a húszas években kapott, annak felfedezésében  
állt, hogy minden kulturális gyakorlat […] kultúrtechnikaként írható le.” KITTLER, Eine Kultur-
geschichte…, 16. Kittler itt azonban csupán ama elgondolásának történeti előzményeire utal, amely 
– McLuhan Understanding Media című munkájára (1964) támaszkodva – már 1986-ban médium-
függőnek nyilvánított minden kulturális megnyilatkozást. Márpedig ha a mindenkori kommu-
nikáció médiumainak materialitása megelőzhetetlen módon befolyásolja egy kultúra jellegét és 
karakterét, akkor nem maga az emberi alkotású világ (= a kultúra) válik apriorivá, hanem annak 
mediális technológiája. „Ha a médiumok antropológiai apriorik – hangzik Kittler meglepő kö-
vetkeztetése –, akkor egyáltalán a nyelvet sem találhatták föl emberek; az embereknek a nyelv 
háziállatai, áldozatai és alattvalói gyanánt kellett keletkezniök. […] [K]ezdetben volt a szó és a szó 
Istennél volt. Csak nem mint beszéd, ami az állatoknak is sajátja, hanem írás gyanánt, amelynek  
a tároló- és továbbító képessége egyáltalán kultúrát tett lehetővé.” Friedrich KITTLER, Grammo-
phon – Film – Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin, 1986, 167.
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FIGURA ÉS ANOMÁLIA

O N D E R  C S A B A

Figura és anomália

Kazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzője

Tudni a nyelv törvényeit elmulhatatlanul szükség, szük-
ség azt is tudni, mi van szokásban: de azt is szükség tud-
ni, mi adhat trópicus díszt, s el nem feledni, hogy kevés 
regula van kifogás nélkül, és hogy a regulától eltávozni sok 
helyt trópus vagy fi gura, s nem anomalia.

(Kazinczy Ferenc, Dayka élete)

I. Közbevetés és perjel

Először is (leginkább) az alcímben szereplő zárójelre és a mögötte lévő névelőre  
hívnám fel a fi gyelmet. A zárójel nélkül az itt (vagyis az alcímben) mondottak 
viszonylag jól érthetőek volnának: Kazinczy Ferenc és a Mondolat szerzője. A záró-
jel ártatlannak tetsző alkalmazása, pontosító, habár jelentéktelennek tűnő közbe-
vetésként mégis alkalmas arra, hogy zavart keltsen. A zárójelen a kijelentés le-
hetségesnek tűnő értelme, ha szabad egy hasonlattal élnem, gellert kap: akadályba 
ütközik, és ezért irányt változtat, ügye meghiúsul, az elbeszélés tervbe vett ese-
ménysorozata nem óhajtott irányba terelődik. A kötőszó ilyetén való kiiktatása, 
jelentéktelenné tétele a zárójel mögött lévő határozott névelőt állítja előtérbe. 
A közbevetés nélkül olvasható „a” határozott névelő egy látszólag értelmetlen, 
habár grammatikailag helyes kijelentést eredményez: Kazinczy Ferenc a Mon-
dolat szerzője.

Miképpen lehetséges ez?
A Mondolat szerzője nem Kazinczy Ferenc volt. Az 1813-ban megjelent Mon-

 dolat Somogyi Gedeon szerkesztői tevékenységének köszönhető, vélt szerzői 
kö zött pedig több nevet is említhetünk, de Kazinczyét a legkevésbé. Miképpen 
lehet ez a fi lológiailag irreleváns kijelentés mégis igaz? Törekvésem, hogy egy 
monda ton belül mutassak be egy látszólagos anomáliát, nem öncélú törekvés. 
Az irodalomtörténet írásban „nyelvújítási harc”-ként megnevezett, a 19. század 
első harmadában lefolyt nyelvi „pör” – egy talán megengedhető szójátékkal élve  
– perjelein sorozatosan gellert kap az értelem, kizárva az egyértelmű és egyoldalú  

értelmezői döntések lehetőségeit. Elbeszélésünk arról kívánja meggyőzni majd az 
olvasót, hogy a perjel(ek)en irányt változtató értelem hogyan képes ezt a fi lológiai  
értelemben pillanatnyilag irreleváns kijelentést (Kazinczy Ferenc a Mon dolat szer-
zője) mégis a legtermészetesebb, habár mulatságos módon olvastatni. A jelekkel 
való játékot, vagyis azt, hogy egy mondaton belül beszélhessünk Kazinczyról 
és a Mondolat szerzőjéről, illetve Kazinczyról mint a Mondolat szerzőjé ről, éppen az 
elbeszélendő történetben felbukkanó trópusok és fi gurák, és persze az ezekből 
következő anomáliák teszik lehetővé. Ezek szerint pedig igenis Kazinczy Ferenc  
a Mondolat szerzője.

A Mondolat a Kazinczy szövegek által kiprovokált vitához szól hozzá, első-
sorban bizonyos jelenségekre, vagy ha jobban tetszik: fi gurákra (amely fi gurák 
éppúgy lehetnek személyek, mint ahogyan diszkurzív nyelvi alakzatok) adott 
szatirikus válaszként.1 A nyelvújítási pör kezdeti szakaszában ugyanis jellemzően  
nem a nyelv kérdése kerül a középpontba: a ténykérdés szinte másodlagos. A pör 
sokkal inkább szól személyekről, hatalompolitikai kérdésekről (a literatúra teré-
nek uralását jelentő kanonizációs szándékok értelmében), ennek kritikájának 
mikéntjéről, az értelmezői közösségek megképződéséről és azok olvasásmódjai-
ról, a műfajok (elsősorban a szatíra és a paszkvillus) által is képviselt beszédmódok  

1 Kazinczy fontosabb diszkurzuskezdeményező szövegei: Poetai epistola Vitkovics Mihály barátomhoz  
(1811), Tövisek és virágok (1811 – a továbbiakban TésV), Recenzió Himfy szerelmeiről (1809, 1814). 
Fontos megjegyezni, hogy mind a Vitkovics-episztola (lásd KAZINCZY Ferenc Összes Költeményei,  
s. a. r. GERGYE László, Balassi, Budapest, 1998, 160–166., illetve lásd még a jegyzeteket: 394–395., 
402–403. [RMKT XVIII. század]), mind a Tövisek és virágok ([KAZINCZY Ferenc] Tövisek és virá gok. 
Széphalom, 1811. (Hasonmás kiadás a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtá-
rában [Sárospatakon] őrzött példányról, szerk. CSORBA Csaba, 1987.) még a szerzői név feltüntetése  
nélkül jelent meg (lásd még a 11. lábjegyzetet). A Himfyről írott bírálat (a német nyelvű változat 
után – Annalen der Literatur des In- und Auslandes, 1809) magyar nyelvű változatának végén 
Kazinczy azonban már azt jegyzi meg, eléggé hangsúlyosan, hogy – ellentétben az Annalis insti-
tutumaival – itt jónak látja nevét feltüntetni: „hogy azok, akik meg nem foghatják, hogy dicsérni 
hizelkedés s gáncsolni idegenkedés nélkül lehessen, érezzék, hogy tiszta lélekkel jártam el dolgom-
ban. Aki tettemet vádolni akarja, így tudhatja, kit vádoljon. Én azt hiszem, a nemzet izlését 
semmi sem tisztíthatja inkább, mint a bátor igazságos recenziók […], s e közhaszon kedvéért 
bátran fogom kitenni magam azon kedvetlenségeknek, hogy egyik vagy másik írónk gáncsomért  
megneheztelni talál. A feddtelenség legbiztosbb paizs, azt mondja egy görög író és a lelkiesméret 
nyugtató szava.” (Erdélyi Muzéum, Kolozsvár, 1814, Első füzet, 72–89. = KAZINCZY Ferenc, Versek, 
műfordítások, széppróza, tanulmányok, vál., szöveggond., jegyz. SZAUDER Mária, Szépirodalmi, 
Budapest, 1979, 733–747., idézet: 746.) A szerzői onimia előtérbe kerülése tehát morális döntés 
Kazinczy részéről, amely azonban a „pör” nyitó aktusában még egyáltalán nem volt jellemző. 
Későbbi méltatlankodása és feledékenysége ezért is lehet meglepő: „En Himfyt recenseáltam, 
’s alá írtam nevemet. Sicariusi döfést nem szoktam adni, mint a’ Mondolatisták. Az én lelkem 
nem ismer irigységet ’s kevélységet, de az élességet nem szégyellem, ’s tudom hogy az mit hasz-
nál.” Kazinczy Ferenc Kölcsey Ferenchez, Széphalom, 1815. június 2–3. KÖLCSEY Ferenc, Levele-
zés, I., 1808–1818, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Universitas, Budapest, 2005, 383–389., idézet: 384.
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alapvetően inkább morális aspektusairól, és persze a felsorolt kérések képlékeny-
ségéről. Nyilván a legszembeötlőbb eme fi gurák közül Kazinczy alakja. A Mon-
dolat (az egyszerűség kedvéért) éppen ő ellene fordul, Kazinczy latens és explicit  
hatalmi törekvéseit kérdőjelezve meg a kifi gurázással. Az ellenfelek személyes 
ellenfelek, nem elvi vitapartnerek, a személy és a személyt jellemző nyelvhaszná-
lat támadása lényegesebb az elvi kérdéseknél. A személy ritkítása (a diszkurzusban 
megjelenő perszonifi káció alakzataként) alapvetően a hatalmaskodónak ítélt 
tekintély lebontásában érdekelt. A tekintélyrombolás során alkalmazott perszo-
nifi kációs eljárások, beszédmódok és bizonyos műfajok túlmutatnak az adott 
diszkurzuson, a személysértés kapcsán felmerülő etikai kérdések akár a polgári 
peres eljárások alapjául is szolgálhatnának.2 A Mondolat összetett válaszjelenség 
tehát a Kazinczy provokálta vitában. A „Mester” nyelvi és képi megkonstruá-
lásával és karikírozásával együtt a szemben álló felek (nyelvi és beszédmódbeli) 
határainak kijelölését és karakterizálását is elvégzi, olyan szöveg kontextust is 
létre hozva, amelyben Zafyr Czenczi (azaz Kazinczy Ferencz) nem csak sajátos 
feminitást kap, de ezzel együtt a Mondolat szerzőjévé is válik. Eme paródiával 
(és az abban rejlő anomáliákkal) a válaszra késztetettek önképződése (a „ka-
zin czyánus tábor” felállítása) is megtörténik. A Felelet pedig – eme jelenség in-
verzeként –, a Mondolat olvasás- és fogadtatástörténetének, pontosabban emez 
értelmezői közösség önreprezentatív olvasás- és értésmódjának paródiájával a 
Mon dolat híveit, a Mondolatot olvasó értelmezői közösséget képzi meg, amelyben  
az ellentábor olvasását alapvetően a szerző tudatlanságából és refl ektálatlanságból, 
a nyelvi humor és a szatíra elégtelen voltából fakadó félreolvasások és félreértések  
jellemzik. Ha tömören és ismert módon kívánnánk jellemezni mindezt, akkor 
a Mondolat valójában azt mutatja meg, ahogyan a „neológusok” beszélnek: „Így 
beszéltek ti”. A Felelet pedig erre adott válaszként azt, ahogyan a másik fél, vagyis  
az „ortológusok” olvasnak: „Így olvastok ti”.3 A Feleletet író Kölcsey Ferenc és 
Szemere Pál végül is szellemes paródiával (humorral és szatírával) válaszol a Mon-

2 A polgári vétkekről (Delicta Civilia), ezen belül is a becstelenítésről (Dehonestatio) lásd: [KÖVY 
Sándor], A’ Magyar Törvénynek rövid Summája, Wéber Simon Péter költségével és betüivel, Pozsony-
ban, 1789, 59–60. (Hasonmás kiadás a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára  
[Sárospatak] példányról, szerk., s. a. r. CSORBA Csaba, 1989.)

3 Kazinczy a TésV-ben palaelogoszokat és neologoszokat említ: eleve megosztó retorikával él tehát, 
elsősorban a debreceniek ellen irányítva töviseit (Vö. TésV, A’ Neo- és Palaeologósz, 7–8, illetve 
magyarázatok 47.). Az ortológus és neológus megnevezések megosztó és leegyszerűsítő kettőssége  
jórészt ebből fakad. Hogy a vitához és provokációhoz szükséges megosztás mégis mennyire két-
élű, azt Kazinczy saját bőrén tapasztalja meg, amikor a Mondolat az általa is kárhoztatott túlzó 
neologista írók közé illeszti. A megosztó retorika és hagyományszemlélet hátteréről, ennek 
következményeiről illetve revíziójáról lásd: CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és 
irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, Akadémiai, Budapest, 1990, 59–103.

dolat szarkasztikus paródiájára, követve az ellenbeszédeknek az eredeti beszéd-
ből építkező, azt ki- és felforgató retorikai logikáját. Mindaz, ami aztán eme 
szövegek egykorú fogadtatása során történik, a regulától (egy nyilvános pör reto-
rikailag és morálisan belátható szituációjától, vagy éppen a műfajok kanonikus-
nak hitt vagy remélt rendjétől) való olyan eltávozásnak tekinthető majd, amely 
nem „trópus vagy fi gura” lesz, hanem sokkal inkább anomália. 

II. A Mondolat

A most elbeszélendő történet a Felelet a’ Mondolatra néhai Bohógyi Gedeon Úrnak 
című szöveg olvasásával kezdődik, és valahol ezzel is ér véget.4 A Mondolat ol-
vasását a Felelet olvasásával kívánjuk majd elvégezni, amennyire ez lehetséges.5 
(Az egykorú olvasási horizont visszanyerésének ez a módja a humoros és szatiri-
kus, kevésbé jellemző értelmezéseket, míg a fogadtatás később elbeszélendő jelen-
ségei a paszkvillus-értelmezéseket teheti láthatóvá.) Éppen ezért a Mondolatról 
most csak leíró jellegű bemutatást készítünk.6 A munka címe konkrét műfaji 
megjelölés is egyben, amely oratiót, beszédet ígér, ugyanakkor a Mondolat még-
sem kizárólag beszéd, sokkal inkább olyan szövegegyüttes, amely bevezetői 
mellett egy rövid, a neologista nyelvi törvényeket áttekintő, három cikkelyből 
álló értekezést (Mondolat. A’ Magyar Nyelv’ Kimiveléséről, és azt tárgyazó Külömbféle 
Segédekről), és egy (neologista) szótárt (Szótár) tartalmaz, amint arra a teljes cím is 
utal.7 A Mondolat különféle műfajú szövegei funkciójukat tekintve három nagyobb  
egységre oszthatóak. A bővítményekre, azaz a könyv mint szöveghordozó médium  

4 Felelet / a’ / Mondolatra / néhai / Bohógyi Gedeon Úrnak. / „Mondolat. Sok bővitményekkel, és egy ki-
egészített új Szótárral eggyütt. Dicshalom (azaz Weszprém) 1813.” czímü Pasquilusára. // Pesten, 
Trattner Ján.Tam. Betűivel 1815. (A továbbiakban: Felelet 1815.)

5 A két szöveg egymástól aligha elválasztható (beszéd és válaszbeszéd), miként sajátosan egységes 
egykorú és későbbi megítélésük is kihat egymásra (ti. ami jó lehetne benne, azt is elrontja a dur va 
személysértés). A két szöveg bizonyos értelemben reprezentatív: az úgynevezett nyelvújítási harc 
szinte összes jelentékeny mozzanata, fi gurája, problémája (intertextusként, allúzióként, idézet-
ként stb.) felismerhető benne. A Mondolat és a Felelet egymást olvasó szövegként való olvasása 
csak úgy az irodalomtörténet nagy adóssága, mint ahogyan a Feleletnek a Kölcsey-féle humor és 
irónia, illetve a kritikusi beszéd- és normarendszer korai darabjaként való vizsgálata. Talán túlzás 
nélkül állítható, hogy a Felelet és a Mondolat későbbi története és olvasása az irodalomtudomány 
elveszett paradigmája, a nyelvtörténet által kisajátított és elhanyagolt történet.

6 Mondolat. Sok bővítményekkel, és eggy kiegészített újj-szótárral együtt, Dicshalom, 1813 (A továbbiak-
ban: Mondolat 1813.)

7 A cím fő elemének – mondolat – értelmezhetőségére a Szótár tesz majd ajánlatot, lásd ennek 
alcímét: „A’ Nyelvmívelők’, szorgszerények’ által, részint termesztetett, részint öltöztetett újj Magyar szók’ 
mostani helyesitett Jelenteteinek értésére.”
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peritextusaira (címlapkép és -szöveg, dedikáció, mottó); a kiadói szövegekre: Édes 
Angyalném, Vezérszó, előfi zetői felhívásként Hiresztelés, és hibaigazító Függelék; 
illetve a belső, a szövegek egészén, lapalji jegyzetként végigfutó kommentárszerű 
megjegyzésekre.

A képi peritextus. A Mondolat címlapképének objektív leírásának lehetősége 
erősen kérdéses: a metszet szinte csak értelmezéseiben nyerhet bármiféle értelmet.8  
A metszet a szöveges peritextuális mező önálló képi illusztrációjaként, a képi- és 
szöveges peritextusok egymásra ható összjátékában tanulmányozható. Ezekre 
az adott szöveghelyeken röviden utalunk majd. A metszet alatt olvasható vers-
szöveg (kézzel írott) képaláírásként olvasható. A Vályi Nagy Ferenctől származó  
idézet nem pontosan idézi Vályi Nagy ódáját, mi több, az eredeti szövegkör-
nyezetből kiszakítva egészen más értelmet nyer a szöveg.9 Feltehetően a képhez 
kiválasztott és hozzá igazított szövegrészlet így a Pannon Énekesről szól, aki 
a haza nagy költője lesz. A kép és a képaláírás összefüggésében a metszeten látható  
alak sem lehet más, mint eme Pannon Énekes.10

Műfaji kódok (A Mondolat belső címlapja): 

MONDOLAT. // Sok Bővitményekkel, / és eggy / Kiegészített Újj-Szó-
tár ral / eggyütt. // Angyalbőrbe kötve, eggy Tünet-forint. // DICSH[A]
LOM.11 / 1813. 

8 ONDER Csaba, Egy „paszkvillus” anatómiája. Kazinczy Ferenc a Mondolat címlapján? = Ragyogni és 
munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. DEBRECZENI Attila – GÖNCZY 
Monika, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2010, 183–192.

9 „A’ bőlts APOLLÓ’ fűggve-hevert ezűst / Lantjára kezd egy Isteni bájoló / Erő patakkal folyni,  
’s Pannon’ / Énekesit heve lelkesíti. // Örülj Hazám – már láttya Te benned a’ / Bóldog Jöven-
dőt! // Nagy.” Az eredetei szöveg: „A’ bőlts Apolló’ fügve hevertt ezüst / Lantjára lezd eggy 
Isteni bájoló / Erő patakkal folyni ’s Pannon’ / Énekes’it heve lelkesíti // Örűl Hazám – már látta 
te benned e’ / Bóldog Jövendőt még mikoronn valál / Vidék’it édes Nemzetemnek / Lelki 
Barátjaival bejárni.” (Vö. VÁLYI Nagy Ferenc, JÓ’SEFHEZ, Ő Királyi Fő Hertzegségéhez; Ma-
gyar Ország’ Palatínusához 1806-dikbann. = Ódák Horátz’ mértékeinn, Kassa, 1807, 72. http://www. 
tankonyvtar.hu/szepirodalom/odak-horatz-mertekeinn-080905-103) Lásd még: ONDER, I. m.

10 A metszet és a versidézet mint képaláírás az emblémaköltészetet idézi, ahol vers és kép egymásra  
utalásaiból – akár rejtvényszerűen – bonthatja ki a szemlélő-olvasó a rejtett tartalmakat.

11 Kazinczy 1793-tól kezdve nevezi kisbányácskai otthonát Széphalomnak, de a Széphalmy Vintze 
álnevet már 1790-óta használta az Orpheus kiadójaként (vö. Első folyóirataink: Orpheus, s. a. r. 
DEBRECZENI Attila, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001, 10., illetve: 390., 422.). Az ALZ-ban 
(1816) a vitáról írott német nyelvű ismertetésében Rumy Károly megemlíti azt a szóbeszédet, 
hogy Kazinczy bizonyos „fekete taláros jóakarói” a Széphalom mintájára képzett Dicshalomban 
lévő D-t P-nek ejtik, obszcén jelentést hozva ezzel létre. Vö. RUMY Károly, A Mondolat és a Felelet 
birálata az Allgemeine Literatur-Zeitungban, Halle u. Leipzig. 1816. IV. 308–311 = Felelet a Mondo-
latra. Pesten 1815. Függelék: A Mondolat és a Felelet egykorú bírálatai és Somogyi Gedeon válasza 
a Feleletre, kiadta BALASSA József, Franklin-Társulat, Budapest, 1913, 83–88., idézet: 85. (A továb-
biakban: Felelet 1913.)

A bővített cím egy beszédet ígér (mondolat ti. oratio), amely sok bővítménnyel 
(a szöveget körbevevő, a könyv mediális terében megjelenő kiadói peritex tusok-
ként), és egy (valamihez képest már bővített, „kiegészített”) új szótárral együtt 
jelenik meg. A következő külön-külön oldalakon egy idézet (mottó) és egy de-
dikáció található. Az idézet a Tövisek és Virágokból való, előre jelezve mindazt, 
ami a következőkben (a Mondolatban) várható, azaz bosszút az otromba beszédért 
(ti. Kazinczy és a Tövisek és Virágok otromba beszédéért).12 A kiadói dedikáció 
helyét és funkcióját tekintve teljesen szokványos kiadói ajánló dedikáció. Ami 
nagyobb fi gyelmet érdemel, az a kitüntetett olvasó, azaz Zafyr Czenczi, akinek 
neve, a kiadóhoz való viszonya (ifjú hölgy rokon), és neme (mind a biológiai – sex 
–, mind a társadalmi nem – gender – értelmében) szerepet játszik majd. Fontos 
az is, hogy a Mondolatnak nincs megnevezett szerzője, itt és a későbbiekben is 
következetesen a névtelen Kiadó írja alá a szövegeket.

ZAFYR CZENCZINEK
Kedves Cousinémnek,
Mivelt lelkű onkelem’

Jó leányának.
//

hálás buzgalommal
tulajdonolja

a’ Kiadó

Zafyr Czenczi neve olyan anagrammatikus név, amely az eddigi peritextuális 
mozzanatok alapján is (vö. Dicshalom, idézet a TésV-ből) kétség kívül Kazinczy  
Ferenc nevét teszik felismerhetővé (Zafyr Czenczinek = Kazinczy Ferencz). Az 
ilyetén módon Kazinczynak szánt és neki címzett Mondolat azonban az olvasó 
számára azonosíthatóvá tett személy alakját is megképzi, Kazinczyt nem csak 
a met szeten látható bajuszos költő, a Helikonra szamaragoló férfi  fi gurájával, de 
Zafyr Czenczi alakjával is egyértelműen azonosítva, aki a Kiadó kuzinja (uno-
kahúga), nagybátyjának leánya és a Mondolat kitüntetett női olvasója is egyben. 
Kazinczy neve konkrétan tehát nincs leírva, alakja nincs élethűen ábrázolva, a képi 
és szöveges peritextuális jelenségek együttese azonban mégis alkalmasak arra, 
hogy a „Kazinczy Ferenc” névvel jelölhető jelenséghalmazt felidézzék.13A Kiadó  

12 „Szent Andrastéa, / mérj bosszút ez otromba beszédért!”; a TésV-ben: A’ Nehéznyelvű, TésV 4., 
ill. magyarázatok: 44–46.

13 Az, hogy ez az anagramma jól elérthető, azt éppen Radó Sándor levele bizonyítja, aki elsőként 
küldi meg Kazinczynak a Mondolat egy példányát (lásd: KANYARÓ Ferenc, Egy érdekes adat a Mon-
dolatpörhöz, Erdélyi Muzéum 1892, 563–564.) Lásd még Kazinczy válaszával együtt: Kazinczy 
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és Zafyr Czenczi vérségi és olvasói kapcsolata, illetve ennek jelentősége az ezt 
követő kiadói peritextusban bontakozik majd ki teljes egészében.

(1) Az Édes Angyalném címet viselő szöveg a Mondolat szövegterében lénye-
gében a dedikációhoz kapcsolódik. Rendeltetése a szöveg létrejöttét mintaol-
vasójának bemutatni, beszédmódját és formáját tekintve személyes hangvételű 
kiadói ajánlólevél. Különösen a címet (megszólítás), illetve az aláírást (a Kiadó) 
követő sorok utalnak ez utóbbira (hétköznapi refl exiók és tanácsok). Tárgyát 
tekintve két dologról szól alapvetően: a szerzőről és művéről, ennek tulajdon-
ságairól és motivációiról, illetve, éppen az ajánlás miatt, a Mondolat egyik lehet-
séges olvasójáról és az olvasás ajánlott módozatairól. A dedikációt követő, he-
lyét és funkcióját tekintve szokványos kiadói peritextus a fi ktív név fi ktív alak-
jának (Zafyr Czenczi) megkonstruálását is elvégzi, ami így együtt nem várt, 
egyedül a Felelet által némiképpen refl ektált anomáliához vezet. Kazinczy ne-
véből női nevet alkot a szerző, eme név hordozója egy fi atal nő, aki a Mondolat 
kiadójának rokona, egy nagy tudós lánya. A már elholt „mivelt lelkü onkel” 
ugyanis egy nagy nyelvész volt, a Mondolatot most közrebocsátó Kiadó így nem 
csak vérségi alapon, de szellemiekben is rokona mindkettőjüknek, hiszen eme 
családi tudós hagyományok örököse és fenntartója is egyben.14 

Figyelemre méltó a rövid dedikációban már jelzett rokoni viszonyrendszer 
kibontása, és ennek következménye. Eszerint az édes Angyalné (a. m. ’szülőanya’ 
– vö. Szótár), azaz Zafyr Czenczi a Kiadó unokahúga, a Kiadó elhunyt nagy-
bátyjának (onkel – aki apjának vagy anyjának volt testvére) leánya, aki most a 
Kiadó nőtestvérénél (Vértestném) lakik. A szövegből megtudjuk, hogy a nagy-
bácsi „nagy Beszéllettudós” volt, de immár halott. Leánya, vagyis Zafyr Czenczi 
még hajadon, és nem csak apja, vagyis a nagybácsi nevét (Zafyr) viseli, de apjához  

Ferencz levelezése, XI. kötet, s. a. r. VÁCZY János, MTA, Budapest, 1901, 515–517. A névjáték a 
Feleletben is folytatódik, az anomáliákat pedig fokozza, hogy a fi kciós szövegtérben felbukkanó 
nevek hatása és értelmezésmódja a diszkurzus szövegterének egészében felbukkan. Például Kölcsey 
nevét is sokan pszeudo-névként olvassák majd; illetve Kisfaludy Sándort vélik eleinte a Mondolat 
szerzőjének, aki Somogyival „csak magát fedezi” (vö. Berzsenyi Dániel Helmeczi Mihálynak, 
Mikla, 1814. május 20. BERZSENYI Dániel Összes művei, s. a. r. MERÉNYI Oszkár, Szépirodalmi, 
Budapest, 1978. 459.)

14 A nőalak és a név kapcsán eldönthetetlen, hogy melyik volt előbb: a fi atal nőalak vagy az anag-
ramma ötlete. A Czenczi név több ismert Kazinczy- (és Berzsenyi-)versben előfordul, mi 
több, így hívták Kazinczy kedvenc lovát is („A Kesely nevű ló fi a Czenczi, 1802 március 31-én 
született, szegsárga” MTAK Kt. RUI 4r. 15sz. 272.; Czifra Mariann szíves közlése). A Zaphyr 
a görög zaphürosz szót is felidézheti (ismét csak kedvelt antikizáló reminiszcencia), és nem 
mellesleg éppen a TésV által is alkalmazott beszélő nevek felől is olvasható beszélő név (Zafyr = 
Zyfra), ahol a cifraság, tarkaság negatív jelzői tonalitású. (Zafyr Czenci = Zyfra Incze = Kazinczy 
Ferenc). A Zafyr Czenczi így egyszerre lehet anagramma, beszélő név, illetve egy jelen ség (Kazinczy)  
indexe.

„hasonérzelmű” is (a beszédtudományt illető vonzódásában). Az elholt „művelt 
lelkű onkel” egyaránt példaképe a Kiadónak és Zafyr Czenczinek is. Zafyr 
Czenczi valójában árva (anyjáról nem esik szó), és mint ilyen, támogatásra szorul.  
A Kiadó Zafyr Czenczihez beszélve az idősebb nagybácsi hangján szólal meg. 
A Kiadó nővérénél élő fi atal szűz leányzót a Kiadó a házasságra és a szerelemre 
bíztatja, illetve az esti étkezésekre vonatkozó atyai intelmekkel látja el. Zafyr 
Czenczi ugyanakkor bizonyos értelemben a Mondolat ihletője is (szülőanyja: 
„ritka kecseidnek emléke ez”). Mindez egyaránt lehet köznapi kompliment, de 
akár fi ktív eredettörténeti utalás is. A Kiadó által (a lehetséges keletkezés valós 
mozzanatait fi ktív módon) előadott keletkezéstörténet alapján a Mondolat egyrészt  
már publikus volt (a „Közönyújságokban”), másrészt a személyes beszélgetésekben  
is szóba került a Kiadó és Zafyr Czenczi között. Erre való tekintettel a Kiadó 
ezért nemcsak a fi atal leánynak (mint Múzsájának) ajánlja a művet, hanem prak-
tikusan a könyv méretét is olyanra szabja, hogy az a leány erszényébe (a kötöget-
nivalók közé) is elférjen. Zafyr Czenczi a Mondolat szemünk előtt megképződő 
érzékeny és naiv („hiszelékeny”) mintaolvasója, aki számára a Kiadó már magát 
a lehetséges és kívánatos olvasási szituációt is megképzi, azt ajánlva Czencinek, 
hogy nővérével a kert fái közt le s alá sétálgassanak („fel ’s alá bitzegve”) olvasás 
közben. A Kiadó ennek kapcsán a „könyvmunka” „lapos gunyor”-jának és 
„pengő szójátéká”-nak” a nővérre gyakorolt hatását is leírja, aki, Czenczivel 
együtt, „a legújabb olvasottság’ lajtorjáján áll”, és várhatóan „tsaknem kiömöl 
majd nevettében”.15 Rá is fér ez a Kiadó nővérére, hiszen mióta „elférjesedett”, 
sokkal szomorkásabb „Titokírász” (secretarius, a. m. ’titkár’, vö. Szótár) férje miatt,  
akit egyébként a Kiadó még nem ismeri, és nem is kíván megismerni. Megjegy-
zendő még, hogy a Kiadó egy második, bővített kiadást is tervez, a „nemzet 
géniuszának” újabb rajzolatával, és amely új Mondolat címlapjára várhatóan az 
addigra „elférjesedett Czenczié mellett” férjurának „érdemteli nevét” is felírja. 
Hogy mi lesz ez a név, még nem tudni.

Néhány rövid, elkerülhetetlen következtetés: ha a Kiadó apjának testvére 
volt az elholt nagybácsi, akkor a Kiadót szintén Zafyrnak hívják. (Ha a Kiadó 
anyjának volt a testvére a nagybácsi, akkor nem tudni, hogyan hívják a Kiadót, 
így akár Somogyinak vagy majd Bohógyi Gedeonnak is hívhatják. Ez utóbbi 
lehetőség majd csak a Mondolatot olvasó Feleletben áll rendelkezésünkre, amely 
válaszbeszédként az ellenfél szövegének ilyen értelemben való megforgatását is 

15 Igazi megértési anomália: Zafyr Czenczi végül is min fog nevetni? Ne feledjük: a Mondolat fi k-
ciója szerint a Kiadó maga is neológus, akinek „lapos gunyorjain” és „pengő szójátékain” csak az 
„ortológus” olvasó nevethetne. A „neológus” olvasó Zafyr Czenczi számára azonban szintén 
nevetés van megelőlegezve. Mindez vagy valamiféle bonyolult irónia, vagy kevésbé átgondolt fi gu-
ra, amelyet a Felelet maximálisan ki is használ, a félreértő olvasásmódok megkonstruálása során.
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elvégzi.) Abban az esetben viszont, ha a Kiadó mégis apai ágon rokona Zafyr 
Czenczinek, akkor, a jelzett vérségi kötelékekből adódóan, a Kiadó neve és ezzel  
együtt anonimitása is feloldódik. A mindebből következő anomáliák a követ-
kezőek. Mivel a családban mindenki (az Onkel, a Kiadó és Zafyr Czenczy) Zafyr, 
akkor a peritextuális utalások alapján azonosított Kazinczy-név tk. egy egész 
famí liát,  az ezzel a névvel leírható fi gurák alakmásait jelöli. Egy már halott nyel-
vésztu dóst, egy borzasztó neologizmusokat használó költőt és egy ifjú, naiv hajadont.  
A Mondolat első kiadói peritextusa ezzel olyan belterjes család-, keletkezés-, ha-
tás- és olvasástörténet alapoz meg, ahol a szellemi atya, az önjelölt kiadó-költő 
és az ihletadó múzsa mint lehetséges mintaolvasó egyaránt Kazinczy, a Mondolat 
pedig nem más, mint ennek a neologista nyelvész családnak a missziója.

(2) A Vezérszó alapvetően önrefl ektáló szöveg: a Mondolat keletkezéstörténe-
tének elbeszélését, illetve a Kiadó identifi kációs elbeszélését tartalmazza. A Kiadó 
eszerint költő, a poézis új Papja, aki először lép Apolló zsámolyára. Az első sorok 
egyértelműen Berzsenyi-szövegekből építkező fi gurát mutatnak, akinek önjel-
lemző leírása köszön vissza a Mondolat címlapképén.16 Akár a metszet alapján ké-
szült a leírás, akár a leírás alapján a metszet (feltehetően ez utóbbi), mindenesetre  
mindkettő a Kiadót mutatja, aki tehát maga a Mondolatos Zafyr (= Kazinczy) és 
leginkább úgy beszél, ahogyan Berzsenyi ír.17

A Mondolatnak a Kiadó által előadott keletkezéstörténeti elbeszélése ezt 
 követően olvasható. Az egyik legfontosabb kijelentése, hogy a Mondolat (vagyis 
A’ Magyar Nyelv’ Kimiveléséről, és azt tárgyazó Külömbféle Segédekről alcímet viselő, 
a kiadvány címével megegyező című rész) nem a saját műve. A Kiadó egy régen 
volt barátját, egy „túdós hazánkfi át” látogatta meg, és annak egyéb más „rakás 
iramata” közül kerül elő a Mondolat, amely „mesterműnek” a Kiadó nyomban 
híve lesz. A Mondolat valódi szerzőjének kiléte ugyanakkor, a Kiadó nem szűnő 
tudakolózása ellenére is, ismeretlen marad. A Kiadó felolvassa barátainak a Mon-
dolatot, amely elnyeri tetszésüket („felsikoltva javallák olvasásomat”), és az ő 
unszolásukra adja azt ki, hogy „aki a forrásból nem merít, általam juttatnék tu-

16 Berzsenyi verseinek első kiadása 1813 nyarán jelent meg. A Mondolat vezérszója Ikrek havának 
1-jére van keltezve. Ha ez a május 22-ével kezdődő csillagászati hónapot, a nyári napforduló 
idejét jelöli, akkor a szerzők csakis kéziratokból ismerhettek Berzsenyi szövegeket, méghozzá 
nem keveset és igen alaposan.

17 Lásd még: ONDER, I. m. Érdekes módon elsősorban mindenki Kazinczyra ismer, vélhetően az 
olvasást és értelmezést alapvetően meghatározó képi- és szöveges peritextusoknak (ezek között is 
a címlapszövegeknek) köszönhetően. Kazinczy felismeri Berzsenyit („Öklelő hajdú. (Berzsenyi 
szava)”: Kazinczy Dessewffy Józsefnek, Széphalom, 1814. február 24. KAZINCZY levelezése, 241.), 
Berzsenyit sem hagyja teljesen hidegen a dolog („Ha kitanultad szerzőjét, kérlek, add tudtomra  
minél előbb, hogy, ha kedvem jön a feleletre, helyesebben felelhessek.” Berzsenyi Dániel Helmeczi 
Mihálynak, Nikla, 1814. május 15. BERZSENYI, I. m. 458. Kiemelés tőlem), de mégis Kazinczyt 
sértő ügynek gondolja mindezt (Uo., 418–419., 429.)

dásához”. A Kiadó beszámol textológiai elveiről is („Sokáig tűnődtem, mely plánt 
tartsak?”), az eredeti alapszöveg (Mondolat) változatlan kiadása mellett döntve 
(„az originalt szúratról szúratra azon leplezetben adjam ki, melyben kaptam”). 
Az alapszöveget ugyanakkor – „ahol jónak látszott” – jegyzetekkel bővítette meg, 
kiegészítve egy Ajánlat-Levéllel, Vezérszóval, Híreszteléssel (ezt a mecénások 
kedvéért), és egy „pótul ragasztott Új-Szótárral”. Az eredetileg költő Kiadó 
tehát korrekt fi lológiai szerkesztő munkát végezve adja ki a Mondolat főszöve-
gét, azt megfelelő értelmező kiadói „bővítményekkel” ellátva, a főszöveg eredeti  
címét adva az egész munkának.18 A Mondolat deklaráltan több szöveg kompilá tuma 
tehát, legalább két szerzőtől: az eredeti Mondolat ismeretlen szerzőjétől, és a Kiadó  
költőtől, akinek említett peritextuális szövegei a kommentálás, a beleírás és az újra-
írás mozzanatai együttesen jellemeznek.

(3) Mondolat és a lapalji jegyzetek. A Mondolat címet viselő szöveg bevezető-
ből és három cikkből álló szabályos beszédmű (nyilván a tudományos beszéd, 
pontosabban írás paródiájaként), amelyet értelmező peritextusok fognak körül.  
Ami igazán érdekes lehet, azok az „a”-tól „z”-ig tartó lapalji jegyzetek.  (A fenn-
maradó három lapalji jegyzet jelzete: „j”, „v”, illetve „-”.) A Kiadó jegyzetszöve-
gei abc sorrendben a főszöveg alatt a beleírás és kommentálás tényét  és lehetséges 
olvasási funkcióját jelzik. Ez utóbbi kapcsán elgondolkodtató, hogy a jegyzetek 
kommentárjait milyen viszony fűzi a főszöveghez. Fontos megemlí te nünk, hogy 
a lapalji jegyzetek az egész szöveget (tehát a Vezérszót is) végigköve tik (egészen a 
Híresztelésig), nem csak a Mondolat című részt. Azaz egy folyamato san fenntartott,  
mindenre kiterjedő önrefl exiós belső peritextuális szövegháló szövi  át a Mondolat 
egészét. Nyilván ez a Kiadó identitását is érinti.19 Mivel a Kiadó deklarálja, 
hogy jegyzeteket készít a Mondolathoz, érthetetlen, hogy saját vezérszó jához miért 
fűz újabb kommentárokat (szám szerint ötöt). Miért is jegyzetelné meg, miért 
is kommentálná még külön a saját maga által írt szövegeket? Ha nem nyomtatva  
lenne mindez, azt is mondhatnánk, hogy jellegzetesen (helyesírásukban is elté-

18 Ez a keletkezéstörténeti elbeszélés jól összevethető a Mondolatnak a Kazinczy-levelezésben ösz-
szeálló keletkezéstörténeti elbeszéléseivel (vagy akár a Felelet hasonló elbeszélésével), miszerint 
a Kölcsey által már Debrecenben olvasott Szentgyörgyi-féle alapszöveg került el a Dunántúlra, 
elvesztve szerzője nevét, szövegében alaposan átalakulva, és hogy a szöveg baráti körben ismert 
és olvasott volt, s eme kör nyomásása és segedelmével adta ki Somogyi a Mondolatot.

19 A Balassa kiadás alapján készült népszerűsítő kiadás (vö. A magyar nyelvújítás antológiája. Mondolat. 
Felelet a Mondolatra. Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél, bev. BALASSA 
József, össszeáll., előszó FODOR Irén, Polis, Kolozsvár, 1995.) például nem eredeti helyén, hanem  
a szövegvégi magyarázó jegyzetapparátus részeként hozza mindezt, megváltoztatva így az ere-
deti kontextust, S. G. (sic!) monogrammal közölve a jegyzeteket, holott ez a szövegben így 
nincs jelölve. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Feldmájer Benjáminnak a dolgozathoz 
fűzött értékes megjegyzéseiért.
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rő) olvasói autográf peritextusokat láthatunk.20 A lapalji jegyzetek inkább több 
kommentáló és beleíró szerzőt feltételeznek. A hatáskörök, funkciók és terüle-
tek összekötésében a lapalji kommentárok különleges szerepet  töltenek be, meg-
erősítve azt az egykorú vélekedést, hogy a Mondolat többszerzős  munka. A belső 
peritextusok tehát a kötet egészében megjelenve, az egyes fő részeket (Vezérszó, 
Mondolat, Híresztelés, Függelék) körbeölelve önálló életet is élnek, a kéziratos 
szövegbe való beleírások lehetséges nyomaiként (nyomtatott olvasói autográfok-
ként), a könyv és a könyv kiadása körüli összes lehetséges kri tikus helyet játékba 
hozva.21

(4) Klasszikus előfi zetésre buzdító szöveg a Hiresztelés, amely nem kanoni-
kus helyen, vagyis a szövegműveket követően, hanem a Szótár előtt áll. A Hir-
esztelésben egy lábjegyzet van csillaggal jelölve – egyedül erről bizonyos, hogy 
a Kiadó lapalji szövege, köszönetnyilvánítása a mecénások felé. Az ide csatolt 
újabb, tipográfi ájában is eltérő lábjegyzet viszont egy Berzsenyi parafrázis, Berzse-
nyi szerzői nevének feltüntetésével, valós idézet(ek) látszatát keltve.22 A Függelék  
a maga módján szintén paródia a Szótár után következve: egyszerre a nyomatatási  
hibák fölött kesergő szerző-kiadó hagyományos, leginkább a tipográfi ai játék 
alapján érzékelhető lamentálása (a betűk kiemelése a puristák, a fordítók, a jottis-
ták írásmódjának kifi gurázása), illetve valóságos hibaigazító. Ha jobban belegon-
dolunk, nem is lehetne ez másképpen, ha a kiadó nem kíván kilépni szerepéből 
(márpedig nem kíván). Itt esik szó először és utoljára a metszetről is: a munka 
elé „jeless Rézképett is mettzenyi hattam”– írja a Kiadó. 23

 (5) A Szótár nem pusztán parodisztikus és elrettentő szószedet, hanem 
a Mondolat szövegeinek olvasásában és értelmezésében (neologista szavainak he-

20 Lásd: „a’ fentebb nemű Prósa nem piatzi beszéd, ’s a’ Poësis nem Prósa. e) – e) Tsakhogy a’ 
Geszner’ Prósája szép Poëzis!” Mondolat 1813, 16. Vagy lásd a 43–44. oldalon (miután a lapalji 
jegyzetek jelöléséhez használt abc betűi a z-vel már kifogytak) j-vel jelölt megjegyzést, amely 
a Mondolat című szövegrész („Hazánknak Költőit”) kommentárjaként Kazinczynak az Epigram-
mai morál (= TésV, 36.) című versét idézi elrettentő példaként.

21 A belső mottók: a Vezérszó előtt lévő idézet tulajdonképpen kompiláció Kazinczy Dayka Gábor élete 
című írásából (1810, 1813: Dayka Gábor versei és Kazinczynak Poétai Berke). A „Lassan megyünk 
elő” rész = KAZINCZY, Versek, műfordítások…,, 766., „Lassún megyünk elő, de hatalmasan, – 
akármit mond Boeótia!” (voltaképpen Kazinczy itt Dayka Gábort idézi). A „Magyar Iskolánk” 
rész = „így lesz magyar iskolánk. Keletre vissza, nem nyugotra!” (Uo., 773. – ez is idézet, még-
hozzá a Debreceni Grammatikából, amivel Kazinczy történetesen egyet ért). A szövegből össze-
ollózott részletek maguk is idézetek, itt összeírva őket más értelmet nyernek, éppen ellenkezőt. 
A Mondolat című rész előtt álló idézet, „Csabai A.” aláírással: a veteményedelem, a Püspök sé-
gedelem: Barczafalvi Szabó Dávid szavai.

22 Mondolat 1813, 50. „Győztem! – lerázták combjaim a’ fövényt – / Izzadt fürtyeimen szent 
olajág lebeg; / Nevem’ kivivtam melly porából / ’S által adám Maradékaimnak. / – – „Melly 
diadal! Mi kevélly dicsőség!” // Berzsenyi.

23 Mondolat 1813, oldalszám nélkül.

lyes  elértésében) is közrejátszó, önértelmező szöveg. Mivel a beszéd (Mondolat) 
érthe tetlen, szükség van egy értelmező szótárra ennek felfejtéséhez. Mindez egy-
szerre  paródiája így a forrásul használt Barczafalvi Szabó Dávid regény for dí tás-
nak, és az ahhoz csatolt szótárnak, amely a regény újonnan alkotott szavai nak  
olvasói megértését szolgálta, vagy akár az egykorú szótárkészítési gyakorlat-
nak is.24

III. A [Mondolatot olvasó] Felelet

A Felelet a Mondolatra hasonlóan nem egyszerűen válaszbeszéd, mint ahogyan 
a Mondolat sem volt kifejezetten csak oratio. A jól érzékelhető és nyilvánvalóvá 
tett funkciók (beszéd és válaszbeszéd) mellett mindkét szövegmű sajátos mű faji-
sággal rendelkezik. A Felelet az elhangzott beszédnek és ellenbeszédnek a vita szi-
tuáció alapján elvárható retorikai formaságait követi, miközben ezek a beszéd ként  
aposztrofálódó megnyilvánulások alapvetően képi és textuális képződ mények. 
A Mondolatot a beszéd köré épített kiadói peritextusok teszik egyedivé, a könyv-
nek mint önálló médiumnak juttatva szerepet. A Felelet elsősorban a Mondolatra 
vonatkozó, ahhoz kapcsolódó (fi ktív és imaginárius) feleleteket, első sorban levele-
ket tartalmaz – a Mondolat képzelt (megképzett) fogadtatását és olvasását reprezen-
táló szövegek gyűjteményeként. Míg a Mondolat az általa megtámadott „neoló-
gusok”, „puristák” kedvenc könyvészeti (pl. szótárkészítés, előbeszédek, arckép)  
eljárásait (forgatja és) használja fel, addig a Felelet a „biográfi a” és a „levelezés” 
közreadásával éppenséggel a védeni hivatott Kazinczy kedvelt és programsze-
rűen gyakorolt eljárásait idézi.25 A Mondolat olyan orációnak tekinthető így, amely 
a korabeli tudományos diszkurzusokban megjelenő könyvek tulajdonságai vesz-
nek körül. Beszéd és könyv egyszerre. A Felelet nemcsak reagál erre a kettősség-
re, hanem folytatja és bővíti ezt az eljárást. Miközben feleletként, azaz válaszbe-
szédként defi niálódik a peritextusban, a bevezető alapján mégis egy posztumusz  
szövegkiadásként (és ahhoz kapcsolódó biográfi aként) aposztrofálja magát, a szer-
zőhöz írt és összeszedett levélszövegek koncepciózus gyűjteményeként. Vagyis 
mind a Mondolat, mind pedig a Felelet egyszerre viseli magán a per beszédszituá-

24 Vö. Szigvárt klastromi történet, Pozsony 1787. (A Szigvártról lásd: MARGÓCSY István, Szigvárt apoló-
giája = Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, szerk. SZAJBÉLY 
Mihály, Magvető, Budapest, 1999, 151-168.) J. Ch. Adelung: Versuch eines vollstandigen grammatisch-
kritisch Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 1774–1786, 1793–1801; De akár a Tövisek és virágok 
is szóba jöhet architextusként, hiszen annak végén is számos magyarázó jegyzet található (vö. 
TésV, 41–52.)

25 Lásd itt például a Dayka-kiadást és annak biográfi áját (1813), vagy majd a Báróczy- (1813–
1814), Kis János- (1815) kiadásokat.
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ciójának és retorikájának jegyeit, mint ahogy magába sűrít néhány jellemző 
korabeli műfaji megoldást is.

Bővebben a címlappal foglalkozunk (1), a bevezetővel (2), a többi szöveggel 
csak rövidebben (3). Elsősorban azt kívánjuk megmutatni, ahogyan a Felelet 
a Mondolatot olvassa (ahogyan felel).26 A Felelet a következő elemekből áll: 
1. Címlap; 2. [Bevezető ]; 3a. „Levelek Bohógyi Gedeon hagyatékából” (Zafyr 
Gergely és Zafyr Czenczi levelei, Vandza Busongó Ámoránnak egy teremtménye,  
a Debreceni Grammatika egyik szerzője, Hőgyészi Hőgyész Máté episztolája és 
epigrammája, Egy ismeretlentől származó levél; 3b. „Költői művek Bohógyi 
Gedeonnak” (A Mondolat címlapképének szereplői a Mondolat írójához): A’ Lepe, 
A’ Satyrus, A’ Szamár, A’ Magyar Pegasus, A’ Lant; 4. Jegyzetek a’ Versek alá. (1) 
Címlap - A szöveg műfaji reprezentációi. A Felelet címlapja alapvetően két dolgot 
tár elénk: önmaga defi nícióját, illetve azt, ahogyan a Mondolatot műfaji értelem-
ben minősítve olvassa.

FELELET / A’ / MONDOLATRA / NÉHAI/ BOHÓGYI GEDEON ÚR-
NAK. // „Mondolat. Sok Bővitményekkel, és egy kiegészített új Szótár ral 
eggyütt. Dicshalom (azaz WESZPRÉM) 1813.” czímü Pasquilusára. // Pes-
ten, / Trattner Ján. Tam. Betűivel 1815.

A Felelet címe valójában a Mondolatból építkező, a műfajra és a szerzőre vonatkozó  
információkat és minősítéseket tartalmazó összetett cím. A válaszként érthető 
felelet (felelés) a Mondolat című munkára való hivatkozás során nyer önálló, cím-
szerű nevet. A Feleletként rövidülő megnevezés pontos címe azonban: Felelet 
a’ Mondolatra néhai Bohógyi Gedeon Úrnak. A mondatszerűen olvasható címleírás-
ban (amely egyszerre mutatja az egykorú címadási hagyományt, és a műfaji logi-
kát is) a sorok tördelésének és a tipografi kus megkülönböztetésnek fontos szerep  
jut, mivel a hangsúlyokat éppen ezek adják meg. Eszerint a mű műfaji értelemben  
válaszbeszéd, egy konkrét szituáció konkrét megnyilvánulására adott refl exió. 
Az első mondat magába foglalja a válaszbeszéd címzettjét, aki már nem él, miköz-
ben a feleletet adó beszélő neve hiányzik a címlapról, azaz nem tudni, pontosan 
ki is felel egy már halott embernek. Majd csak később, a szöveg egészének is-
meretében derül ki, hogy a Feleletet betű szerinti olvasatban a Bohógyihoz írott 
feleletek alapján kell értenünk. Mindez aligha meglepő, hiszen a Feleletnek nem 
is lehet egyetlen kitüntetett szerzője (legfeljebb csak szerkesztője vagy kiadója), 
hiszen egy hagyaték kerül közreadásra, számtalan megszólalóval. (Mindez a Mon-
dolatból kiinduló, azt felforgató retorikai válaszeljárás része is, hiszen a Mondolat 

26 A két szöveg keletkezéstörténetét, fogadtatását és mindennek a szerzők későbbi munkájára gya-
korolt lehetséges hatását egy későbbi fejezetben (Appendix) mondjuk el.

Kiadója szintén nem a saját szövegét adja közre.) A cím ezt követő része idézet-
ként emeli be saját kontextusába a Mondolat címleírását, bibliográfi ai-fi lológusi 
pontossággal adva meg és jelölve ki a választárgyat. Ez a leírás csaknem a Mon-
dolat eredeti címlapjának megismétlése. Az idézet nem idézi az „Angyalbőrbe 
kötve, eggy Tünet-forint” kitételt, viszont az idéző jelen belül pontosító közbevetést  
alkalmaz: Dicshalom azaz Veszprém volt a megjelenés valódi helye (és itt látható  
egy ortografi kus belejavítás is: „eggy” helyett „egy”; „újj” helyett „új” szerepel).  
Jelentékenyebb az idéző jelen kívüli műfaji minősítés szerepeltetése: a „czímű Pas-
quilusára” nem része a Mondolat eredeti címének, hanem műfaji értelemben vett 
erőteljes minősítés. A Mondolat valós megjelenési helyének rögzítése, Veszprém  
lokalizációja többféle értelemmel rendelkezhet. Ha mindez a Kiadó pontosító 
közbevetése, akkor a pejoratív Dicshalom jelölés visszaírása elsősorban a Felelet 
szövegeinek egészéből következő ironikus fi lológiai pontosítás. A Mondolatot 
olvasó felelők leveleiből következő, a helyes elértést szolgáló rekonstrukció. A mű-
faji minősítés ehhez hasonlóan kétértelmű. A Felelet logikájából adódóan ugyanis 
a címlapon jelölt műfaji megjelölés is a Mondolatot olvasó felelők leveleiből kö-
vetkezik, a Mondolat paszkvillusként való minősítése valójában eme értelmezői 
feleletekből ered, mint ahogyan a Mondolat szerzőjének megnevezése is valójában  
tőlük való.

Az, hogy a Felelet a már címlapon műfaji minősítést tesz, alapvetően befolyá-
solja a Mondolat (és ezzel együtt a Felelet) olvasásához való hozzáállást. A válasz-
tárgy körülhatárolása, megnevezése, határozott műfaji minősítése és kategorizá-
lása jelentős és jellemző, a válaszadás logikájából természetesen következő esemény.  
A Mondolat paszkvillusként való azonosítása a személyt sértő (irodalmi) eljárások  
reprezentánsaként jelöli meg a szöveget. Eme lokalizációs logikába illeszkedik 
a szerző (látszólagos) megnevezése (még az első sorban), a Bohógyi Gedeon név 
szerepeltetése.27 A retorikai szempontból az első sor röviden és tömören jelöli 

27 A Somogyi/Bohógyi név kapcsán az olvasás- és a fogadtatás anomáliáiról a kiadástörténeti 
anomáliák elbeszélése során szólunk részletesebben. Röviden: (1) A Felelet kiadója Trattner 
javasolta, hogy a Somogyi nevet változtassák meg, hogy a cenzor engedélyezhesse a kiadást. 
A Bohógyi név szerepeltetése a címben így a szerzőpárostól eredhet (vö. SZEMERE Pál munkái, 
III., s. a. r. SZVORÉNYI József, Budapest, 1890, 291.), de a többi változtatásról (amely Bilkei Papp 
Ferenchez köthető) nem volt információjuk (a legfontosabbakat lásd: KÖLCSEY, I. m., 407., 408., 
413., illetve 419–421.) A változtatások teljesen más értelemtulajdonító játéklehetőségeket és 
anomáliákat állítottak elő. A Mondolat szerzőjéről szóló egyetlen kijelentés sem lesz így igaz 
a Felelet címlapján, hiszen azt nem is úgy hívják, és még él. A fi ktív felelet így egy fi ktív szerző nek  
fog szólni. Az átírás következetlen ségei egyébként jól látszanak a nyomtatásban megjelent szö-
vegben, lásd: S. B. G. (vö. még Felelet 1913, 3–5.) : (2) Miképpen olvasnánk a Feleletet Kölcsey 
és Szemere eredeti szándékai szerint, azaz a címlapon feltüntetett valós szerzői nevekkel, és 
Somogyi Gedeon névvel? (3) A Felelet fogadtatása során az álnév ellenére is referenciális (név) 
olvasás történik. Lehetőségek: A) Ha Somogyi valóban halott lett volna a megjelenés idején, 
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meg a beszéd tárgyát, irányát, és a címzettet, a második sor pedig idézőjelesen, 
éppen ezért meggyőző, tényszerű hitelességgel rögzíti ugyan azt. A cím két 
legjelentősebb mozzanata tehát a választárgy szerzőjének megnevezése, és művé-
nek műfaji értelemben vett minősítése.

A „néhai Bohógyi Gedeon Úrnak” formula két lehetőséget is feltételez a szer-
 zőség kapcsán (eltekintve most attól, hogy a pszeudo-név utólagos alkalmazásával  
a szerzőség és a szerzői név érvényesíteni kívánt valóságvonatkozásai alap vetően 
deformálódnak). Az egyik, hogy a Felelet nemcsak a Mondolatra felel, ha nem azzal  
együtt „szerzőjének” is, Bohógyi („Somogyi”) Gedeonnak, annak paszkvillu-
sára. A mondatba foglalt cím és a „néhai” miatt ugyanakkor az ajánlás lehetősége  
is implikálódik: Felelet a Mondolatra, néhai Bohógyi Gedeon Úrnak ajánlva. Míg az 
első lehetőség egyértelműen a Mondolat szerzőjeként nevezi meg Bohógyit (aki 
tehát már nem él), a másik, nyilván kétértelműen, éppen a kegyeleti jelleget 
erősíti. Mivel Bohógyi már nem él, ezért lesz neki ajánlva a Felelet, tisztelgő 
mementóként, hiszen a mű éppen az ő hagyatékában feltalált (a Mondolatra ref-
lektáló), most közreadandó feleleteket tartalmaz. Sokkal jelentősebb ennél, hogy 
a Felelet mégis csak egy már halott, éppen ezért tehát válaszra, mi több: a felelet 
meghallgatására (és olvasására) is képtelen „személyhez” szól. A „néhai” meg-
jelölés (az etikai kérdéseket most leszámítva) többféle funkciót is betölt így a 
Feleletben: a „sajátos” vakságból és süketségből adódó válaszképtelenség ironikus  
bizonyítása mellett mindez komikusan ható alázatos tisztelgés is az „elholt” nagy 
(nyelv-) tudós előtt.28

Az, hogy ki felel a Felelet által, ki a beszélője a Mondolatra adott válasznak, 
a címlap alapján nem világos. Ebben az esetben a peritextuális homályt éppen 
a szöveg egésze fogja majd eloszlatni. Onnét ugyanis egyértelműen kiderül, hogy 
ez a felelet valójában a Mondolatot olvasó Bohógyi rokonok, barátok, szimpatizán-
sok, illetve kreatúrák (a Mondolat címlapjának lényei) válaszai, feleletei, reakciói.  
Valójában eme összegyűjtött feleleteket tartja kezében az olvasó, amelyeket az 
eredeti címzett Bohógyi Gedeon már nem olvashat, mivel halott. Ugyanakkor, 
éppen a levelek datálása és helyrajza azt feltételezi, hogy a Felelet szövegeinek 
egyetlen szerzője van.29 Emez implikált szerző nem lepleződik le, egyedül a [Be-

akkor egy halottból űztek volna csúfot. B) Egy élő ember holt hírét keltik, nevét is leírva. 
C) Egy élő ember holt hírét keltik, ráadásul nevét is elferdítve.

28 A Kölcsey- (és Szemere-) féle humor, irónia (komikum, paródia, szatíra, szarkazmus stb.) fogal-
mainak alkalmazhatóságáról egy későbbi fejezetben szólunk. Fogalomértésünk alapjául lásd: 
Z. KOVÁCS Zoltán, „»Vanitatum vanitas« maga is a húmor”, Az irónia korlátozásának változatai a ma-
gyar romantika irodalmában, Osiris, Budapest, 2002, különösen 32–52.

29 A Felelet valós keletkezési szituációját tehát a szerzőpáros (Szemere Pál és Kölcsey Ferenc 1814 
nyarán, Pécelen írják a Feleletet) felfejthetően rejti el a szövegben, a fi ktív feleletekkel való tény-
leges felelés alapkoncepciójaként.

vezetőt] aláíró Kölcsei Ferencz, Bohógyi biográfusa, hagyatékának kezelője keve-
redhetne gyanúba, a Mondolatra adott fi ktív feleletek és levelek deklarált össze-
gyűjtése, válogatása és elrendezése apropóján lényegében azok valós szerzőjeként  
felel a Mondolatra. A Kölcsei Ferencz nevű biográfus azonban saját szerepkörét 
éppen a Mondolat szerzőségével kapcsolatos kételyeivel teszi hitelessé: magyarán 
szerinte koránt sem biztos, hogy Bohógyi lett volna az igazi szerző, és talán 
a Mondolat mégsem paszkvillus. A Felelet címlapján lévő pontosítás (a megjelenés  
helye) éppen ezért eredhet a biográfus-szerkesztőtől (Kölcsei), a szerző megneve-
zése  és a Mondolat személyeskedő gúnyiratként való műfaji minősítése pedig a fe-
lelőktől. A szerzőséggel űzött kétértelmű játék fontos része a Feleletnek. A Kölcsei 
nevű kiadó kiáll a Mondolat kiadója, azaz Somogyi/Bohógyi Gedeon mellett, 
munkájának alapvető félreérthetőségét szerzőjének tudatlanságából és nevének 
elrejtésből eredeztetve. A felelők félreértése olvasásuk naiv és referenciális jelle-
géből adódik, és leginkább ama elvárásból, amelyet éppen a szerző ismert sze-
mélye és munkájának előzetes híresztelése képzett meg, amely alapján Bohógyi 
olvasói képtelenek elérteni a Mondolatban rejlő gúnyt és a szatírát.

A Felelet az ellenfél beszédének lebontását retorikailag szabályos módon úgy 
végzi el, hogy annak minden szavát, cselekményét, argumentumát visszafordítja.  
Ez (a Mondolatból építkező) logika a Felelet minden mozzanatában megfi gyel-
hető: többnyire a Mondolat szereplői vannak újra szerepeltetve, illetve a címlapkép  
alakjaiból és a Zafyr család kvázi genealógiájából adódóan kibontva. Mindebből  
egyébként világosan következik Bohógyi Gedeon halála is, hiszen éppen a Mon-
dolat hozta játékba a (neologista nyelvész) Zafyrok legjelentősebb alakjának, az 
onkelnek már elholt nyelvtudósként való bemutatását. Bohógyi vagy Somogyi 
„meghalasztása” a Feleletben (bárhogyan is tudta azt valójában Szemere és Köl-
csey 1814 nyarán Pécelen), a Mondolat fi kciós játékából átvett, onnét továbbírt 
alapötletként is logikusan értelmezhető - de minderről majd még később.

(2) [Bevezető] – A szerző biográfusi megkonstruálása. A [Bevezető] aláírója Kölcsei, 
Ferencz aki a szövegben a Mondolat című munkára felelő levelek és egyéb írások 
kiadójaként nevezi meg magát. A szöveg, amely cím nélkül áll, funkcióját te-
kintve összetett. Eme összetettség a kiadó szerep önértelmezéséből határozható 
meg. Eszerint a kiadó egyszerre Bohógyi Gedeon hagyatékénak kezelője (nem 
tudni, erre honnét és kitől kapott felhatalmazást, nem tudni, a kiadó a szerzővel 
milyen  viszonyban állt), a hozzá írott hagyatéki levelek kiadója, illetve a szerző 
biográfusa  is egy személyben (de szerepkörei bővülnek majd: szemlélő és literátor is egy 
személy ben). Mindez azt jelzi előre, hogy a kiadó valójában nem szerzője, mind-
összesen szerkesztője a Felelet című munkának, hasonlóságot mutatva ezzel a 
Mon  dolat Kiadójával, aki, peritextuális megnyilvánulásai alapján, szintén csupán 
kiadója és kommentáló-szerkesztője volt a hozzá egy ismeretlentől elszármazott 
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Mondolat című munkának. Bármely szerepkörét vizsgáljuk is azonban a Kölcsei 
nevű kiadónak, mindannyiban közös lesz a távolságtartó objektivitásra való tö-
rekvés szándéka (amit néhány utalás önironikussá tesz a beszédszólamban, a mű 
egészé ben humoros hatást keltve): az előzményektől (Mondolat), és a rá adott fele-
letektől (levelek), összességében a történtektől való távolságtartása, illetve sze-
mélyes függetlenségének és pártatlanságának hangsúlyozása. Éppen ez a kiadói 
és his torikusi távolságtartó elbeszélői pozíció teszi számára lehetővé az esemé-
nyek, különösképpen pedig a Mondolat keletkezésének, műfajának és kiváltképp 
a szer ző személyének tárgyilagos, tudós-biográfusi megítélését. Eme távolság-
tartásra a szöveg elején refl ektál, saját pozícióját is fi nomítva, amennyiben magát 
a magyar  literatúra eseményeinek („előmenetel”), és szövegszerű megnyilvánu-
lásainak („produktumi”) külső, mindezeken hol örvendező, hol bosszankodó 
szem lélője ként írja le. Figyelemmel lehetünk arra a sajátosságra is, hogy a kiadó 
önmagáról  egyes szám harmadik személyben beszél, eme beszédmóddal is az ér-
deklődő, ha bár elfogulatlan külső szemlélő pozícióját erősítve. A kiadó ugyanak-
kor író is, ami személyes érdeklődését magyarázza, de eme újabb szerepkörre is 
jellemző a hidegvérrel való szemlélődés. A kiadó, miközben saját kívülállását hang-
súlyozza,  magát ítéletalkotásra képes személyként is meghatározza, van (sze -
mé lyes és esztétikai alapú) véleménye mindarról, amit látott, csak nem mondja 
el, nem lép a magyar publikum színe elé. Amikor ezt mégis megteszi (és ezzel 
a mondattal kezdődik a szöveg), mégsem akar vagy tud ítélni: „Mit kelljen ezen 
Levelekről tulajdonképen itélni a’ Kiadó Szerényen vallja-meg, hogy ő azt nem 
tudja”.30 Ha úgy tetszik, a kiadói pozíció alapvetően nem kíván különbözni a ko-
rábbi né zői pozíciótól, amennyiben mindkettőre a távolságtartás és a nyilvános 
ítélet alkotás hiánya jellemző.

A kiadói pozíció elfogulatlanságát ama egyszerű tény teszi lehetővé, amely 
a levelek kiadásának indokául szolgál, illetve ami a [Bevezető ] tulajdonképpeni 
tárgyát is meghatározza, nevezetesen, hogy a Mondolat című könyv írója, Bohógyi 
Gedeon halott. A kiadás így valójában egy halott szerzőt kíván bemutatni, a hoz-
zá írott levelek, művére válaszoló személyes kommentárok alapján. A kiadó jelzi,  
hogy a Mondolat egy „újonnan kezdődni látszó” literátori versengést tett volna 
lehetővé, amennyiben a szerző, munkája megjelenését követően nem sokkal, nem 
hal meg. Mivel azonban meghalt, és mivel a megtámadott felek így nem válaszol-
hatnak egy halottnak, a versengés elmaradt. 

Nem lehet tudni, ha a’ megtámadott felek fogtak volna e az említett Könyv 
ellen kikelni, vagy inkább (minthogy a’ Litteratori versengésekben, fájdalom több-

30 Felelet 1815. [III.] lap

nyire személyes villongások forognak-fenn) annak Írója ellen, mivel az a’ munka’ 
megjelenése után nem sokára megholt, ’s ez által minden lehető veszekedés-
nek elejét vette.31

Az ismeretlen pártfogónak a kiadó által szó szerint idézett instrukciói és ösztön-
zése alapján elvégzett hagyatéki leltár és kutatás, illetve az ennek alapján létrejövő  
kiadás nemcsak az elmaradt literátori versengést hivatott pótolni, de az emléke-
zetben tartással, vagyis a kiadás emlékállító és megőrző aktusával kultikus szere-
pet is játszik, elősegítve a szerző biográfusának munkáját, vagyis az eleddig nem 
ismert és immár csak imígyen megismerhető író arcképének megalkotását is.32 
A Bohógyihoz írott levelek közül végeredményében csak azok lettek kiválogatva  
és közreadva, amelyek a Mondolatra refl ektáltak. Eme közreadandó, és éppen a 
közreadással utólag megkonstruálódó vita az elmaradt vagy nem kiteljesedő 
fogadtatástörténetnek olyan részlete, amelynek különlegességét éppen a levél-
íróknak a szerzőhöz való személyes viszonya adja. Magyarán az eleddig isme-
retlen és halála miatt már nem megismerhető szerző megkonstruálása is meg-
történhet egy csapásra, hiszen a levelek a szerző privát életének egyedüli kútfői. 
„Nincsen semmi, melly vélünk a’ már megholtat kinek privát-életét más Kútfőkből  
már nem meríthetjük, jobban megismértesse, mint azon ő maga, vagy Ismérőji 
által írt levelek, mellyek nem azzal a’ czéllal iratván, hogy másokról is olvastassa-
nak, a’ szív rejtekébe hagynak pillantani, ’s felvonják a’ kárpitot, melly a’ házi 
életnek magányos scénájit mindeddig fedezte.”33 A magánlevelezés közreadása 
egyaránt szolgálja így az ismeretlen pártfogó korábban idézett szándékait, és a szer-
ző művének, illetve személyének őszinte, forrásértékű, a képmutatástól és a mes-
terkedéstől mentes feltárását.

Bohógyi Gedeon szerzői és polgári személyének ezt követő, a rendelkezésre  
álló levelek alapján való megkonstruálása ama tanácstalanság és kutakodás ön-
iro nikus játéka és talán paródiája is, amely Kazinczyt és fi atal barátait jellemezte  
a Mondolat megjelenése után. Hiszen a Mondolat egykorú fogadtatástörténetének  
egyik legfőbb jellemzője éppen a szerző vagy szerzők kilétének kiderítése körüli  
tanácstalanság és hitetlenkedés, amely a már viszonylag pontos információk bir-
tokában sem volt képes elfogadni azt, hogy egy jelentéktelen és ismeretlen fi gura  

31 Felelet 1815. [III.] – IV. lap (Kiemelés tőlem.)
32 „Némelly levelek, s épen ezek, mellyek itt kiadatnak, s az Íróhoz az általa kiadott munka miatt 

küldettek, halála után több irásai közt találtattak, ’s Literatúránknak eggyik pártfogója jónak 
látta, hogy azok kiadassanak. – „Mivel, úgymond, a’ Mondolat már sokaknak kezén forog, és 
az is illő, hogy a’ megholt literatorok emlékezete fenntartassék, ezen Levelek mind a’ Mondolatra 
néműnemű Commentarius gyanánt szolgálhatnak, mind a’ néhai Szerző Biographusának valamelly 
részben segédjére lehetnek.” Felelet, 1815. IV. lap (Kiemelések tőlem.)

33 Felelet 1815. IV–V. lap
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(Somogyi Gedeon) volna a Mondolat szerzője. Ez a kételkedés, mindamellett, 
hogy az ellenfél láthatóvá tétele elengedhetetlennek tűnt a pörös vitaszituációt 
megképző és egyre inkább megkívánó és elváró stratégiában, a [Bevezetőben] is 
megmarad. Kell valaki, akinek a fi ktív válaszokkal felelni lehet. Ha ez a személy  
nem jól látható, akár azért, mert nevét nem szerepeltette művében, akár azért, 
mert a Mondolat szerzősége összetett volt, legegyszerűbb megalkotni azt. A beve-
zető ezt az alapvető feladatot kívánja elvégezni azzal, ahogyan a kiadó a maga 
távolságtartó biográfusi eljárásával a forrásértékűnek feltüntetett levelezésből és 
hagyatékból megkonstruálja Somogyi Gedeon személyét (Akit aztán a Felelet 
tényleges kiadója Bohógyira ír át, a nyelvújítási per leggyönyörűbb anomáliáját 
hozva ezzel létre.) A személy megkonstruálása egyben arra is alkalmat nyújthat, 
hogy távolságtartó módon váljék megítélhetővé a Mondolat műfajisága, azaz a 
paszkvillus vagy szatíra kérdése, végső soron a személysértés fennforgásának meg-
állapíthatósága. A literátori versengések tapasztalata a kiadó számára (aki saját 
bevallása szerint több ilyet is látott már) azt mutatja, hogy roppant nehéz a szerző  
és a szöveg elválasztása, a retorikai teljesítménynek és a vita tárgyának leválasz-
tása és megítélése magától a rétortól és a szerzőtől.34

A [Bevezető ] a biográfi a után a Mondolat keletkezéstörténetét és fogadtatását 
beszéli el, amely meglehetős pontossággal rekonstruálja a Mondolat valós kelet-
kezési- és kiadási körülményeit.35 A fogadtatás kapcsán pedig ezt írja:

Az Olvasó Publicum külömböző érzések közt vevé a’ megjelent munkát, 
né mellyek tapsoltak, és azt mondogatták, hogy az újítók derekasan le vagynak 
ültetve; némellyek pedig nem tapsoltak, és azt vallottak, hogy az újítók közt 
választást kellett volna tenni. A’ tapsolók azt állították, hogy a’ munka nagyon elmés, 
és Satyrai lélekkel iratott; a’ nem tapsolók, hogy a’ munka pasquilus, személysértés ’s 

34 A kiadói beszédmód és a karakter, illetve az életrajz megalkotása, a szövegek státusa és az olvasási  
stratégiák kialakítása kapcsán érdemes fi gyelemmel lenni a kritikaíró fi atal Kölcseyre is, vö. külö-
nösen: BORBÉLY Szilárd, Ahogy Kölcsey olvassa Csokonait = Folytonosság vagy fordulat? A fel világosodás ku -
tatásának időszerű kérdései, szerk. DEBRECZENI Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1996, 344–352.

35 Lásd: „Még 1809. közzűl készített egy tiszteletre sok tekintetben méltó Hazafi  D. Sz. Györgyi Jósef 
eggy kis munkát, mellyet ő Bacczafalvinak szavával M o n d o l a tnak nevezett, ‘s abban Schulcz’’ 
új Nemzetségének formájára a’ rossz Neologokat elméjen kicsufolta. Ezen M o n d o l a t kézirásban 
sokaknál megfordúlt, ‘s elérkezett Weszprémbe is. Az Antiquitás’ ott lévő pár tosi híját látták az 
Írásnak, mivel sok újítók még nem voltak benne kicsufolva, öszve állottak, B e y t r a g o k a t adtak, 
‘s S. B? G. feltüzelték, hogy Talentumainak vegye hasznát, csináljon ezen Beytragokból egészet, ‘s 
adja-ki. A’ munka elkészült, ‘s az Író társával eggyütt árkus papirost horda széllel Weszprémben ‘s 
pénzt gyüjtött annak kiadására, de hogy a’ Publicum annál várat lanabbul legyen meglepve, nem 
mondá-el, mit fog kiadni. És így meg is jelent a’ munka 1813. Weszprémben, mert a’ czímlapon 
megnevezett Dicshalom jól talált döfés e, vagy burschi elmésség, ezeknek Írója ugyan meg nem 
határozhatja, de meri még is állítani, hogy a’ kettőnek eggyike.” Felelet 1815. XI–XII. lap

nem tiszta kútfőböl szólt. Mellyik félnek légyen igaza, meghatározni nem köny-
nyü: ’s már megholt, ’s ezeknek Írója mint a’ megboldogultnak historicusa 
köteles a’ maga itéletét igazán, ’s hímezés nélkül előadni.36 

A kiadó már korábban többször is hangsúlyozta a Mondolat megítélése körüli leg-
alapvetőbb dilemmát: a szatíra avagy paszkvillus kérdését. A kiadó a nehézséget 
abban jelöli meg, hogy mindez a befogadói előfeltevések és a prekoncepcionáltság  
alapján dőlhet csak el, minthogy alapvetően személyes, mi több személyeskedő 
jellegű szituációk azok, amelyek ezt a dilemmát jellemzik. Ezért csak megalapozott  
esztétikai és morális ítélet végeredményeképpen állhat majd elő a műfaj végső 
megítélés is. A kiadó által készített biográfi a, miközben részletesen  ismerteti Bo-
hógyi gyermekéveit, neveltetését, iskolázottságát, munkáját, leg inkább eme kér-
dést emeli ki. Előbb a személyt konstruálja meg, megfelelően karakterizálva, 
hogy majd a szerző személyének és művének összekapcsolásával a paszkvillus 
vagy szatíra kérdésének megítélése is megtörténhessen. A kiadó „mint a megbol-
dogultnak historikusa”, szövege végén, a karakter egészének ismereté ben foglal 
állást. Bohógyi valós személyes karakterének feltárása számára nemcsak  kötelesség,  
de lehetőség arra is, hogy kompetens és pártatlan ítélői pozíciót hozzon létre, 
amelyből ítélete egyszerre lesz megalapozott és független, ellent mondva ezzel 
a literatúrai vitákról szerzett korábbi tapasztalatának (miszerint ilyen pozíció 
nincs). E tekintetben érdemes utalnunk a Kazinczy kezdeményezte pör ama de-
fektusára, miszerint a nehezen körvonalazható tudós vagy értő közösség lehetne  
bírája a vitatkozó feleknek, holott ez így mégsem lehetséges. A Nekrológ-ügy 
éppen azt mutatta meg, mily nagyon is örvend Kazinczy a külső megerősítés-
nek (Szemere Pál), a Rosta-ügy pedig már azt jelzi, hogy Kazinczy nem csupán 
önnön történetének analógiájára ismer a katekizmus recenziós meghurcoltatásá-
ban, hanem abba bekapcsolódva immár tudatosan azt a pozíciót foglalja  el, amelyet  
annak idején elhibázott, vagyis a pártatlan ítélőét.37

A Mondolat műfaji megítélését tehát két tényező teszi lehetővé (és szerepéből  
adódóan kényszerítővé is) a kiadó számára: a szerző halála, illetve helyes biográ-

36 Felelet 1815. XII. lap (Kiemelés tőlem.) A Hőgyész-episztola „Satyrázni születtek” kitételéhez 
fűzött jegyzetben a jegyzetíró már lakonikusan jegyzi meg: „Satyra és pasuillus nálunk mind 
eggy.” Felelet 1815. 82.

37 CZIFRA Mariann, „Fejedelmek védelmezték”. Kazinczy önimázsformáló mechanizmusai egy protestáns 
katekizmus recenziós vitájának fényében, ItK 2008, 447–476.; ONDER Csaba, „…ő lesz Dictátor közöt-
tünk?”  A Nekrológ-ügy Kazinczy hatalmi stratégiájában = Uő., Illetlen megjegyzések, Ráció–Szép-
irodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2009, 151–170. Az ezzel egy időben készülő Ortológus és 
neológus, még ha nehezen is szakítható el a közvetlen diszkurzus hétköznapiságától (Füredi Vida), 
szándékaiban, ama nevezetes és dicsért szinkretizmusában, hasonló pozíció kivívására törekszik.  
Bíróként, salamoni döntéssel, de Kazinczy maga kívánja lezárni a vitát.
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fi ájának, különös tekintettel személyes emberi karakterének megalkotása. E két 
tényező által lehetséges a megalapozott, habár személyes ítélet, amely a paszk-
villus vs. szatíra kérdését nem esztétikai vagy poétikai, hanem a rekonstruált 
szerzői karakter morális aspektusából igyekszik megalkotni és meghatározni. 
A kiadó biográfus végső soron nem hiszi, hogy a szerző etikátlan lett volna, mert 
nem készakarva akart bántani Mondolatával:

Ezek szerént talán így lehetne az ellenfeleket a M o n d o 1 a t’ megitélésében 
eggyezésre vonni. A’ Könyv, mint Litterátori munka, jó lehetett volna, ha az 
Író helyes pontból látta volna a’ dolgokat, ’s tudta volna, miben külöm bö zik 
a’ jó a’ rossztól; minthogy pedig ezt tudni nem látszik, úgy azon szerencsét-
len igyekezetek közzé számláltathatik, mellyek czéljoktól önn gyengeségeik 
miatt elmaradtak. Mert hogy ezen különbözésnek nem tudása kész akarva 
esett volna, annál fogva a’ Könyv személysértés, pasquilus lenne, azt ezen 
Biographiának Írója örömest nem hiszi, ’s mindent a’ mi személyes sértegetés-
nek tarthatnék, inkább humanissimusi tónus és ingeniositásból eredt botlások-
nak tart, mellyek a’ culturával ugyan ellenkeznek, de azon tollerantiát mégis  
belőlünk ki nem vehetik, mellyel mások tapasztalatlanságból jövő gyenge-
ségeiknek tartozunk.38

A „helyes pontból való látás” képességének hiánya jellemzi Bohógyit, eme hiány  
nem teszi lehetővé számára jó és rossz megkülönböztetését. A biográfus szerint 
S[omogyi] ezt, vagyis a helyes pontot „tudni nem látszott”. Ha a jó és rossz kü-
lönbségének nem látása refl ektálatlan, akkor a kiadó szerint a szerző S[omogyi] 
menthető. Amit tett az (persze ironikusan értve a kiadói beszédszólamot): „hu-
manizmusi tónus és ingeniozitásból eredt botlás”. Ha refl ektáltan, azaz készakarva  
keverte volna a jót és a rosszat egymással (például a szélsőséges és a nem szélső-
séges neologisták  összemosása ilyen), nos, akkor ebben az esetben a könyv „sze-
mélysértés, pasquilus lenne.” Ami tehát a biográfus szerint személyes sértegetésnek 
tartható S[omogyi]-nál: az emberi alkatból (humanizmusi tónus) és az alkotó, 
tehetséges szellemből (ingeniozitás) eredő botlás.39 Azaz az emberi gyarlóság és 
megtévelyedett nagyság  együtteséből következik kibontakozni Somogyi Gedeon 
alapvetően humoros alakja . A kiadó biográfusi komolysággal hozza meg ítéletét 
ebben a neuralgikus kérdés ben, mely szerint tehát S[omogyi] hülye volt ugyan 
(neveltetése, miliője, félműveltsége), de semmi esetre sem személysértő paszk-
villista. A paszkvillushoz ugyanis, eszerint a logika szerint, készakarás kell és 
némi tudomány és tehetség. A címlap egyértelmű műfaji megjelölése ennek ellent 

38 Felelet 1815. XIV–XV. lap
39 Felelet 1815. uo.

mondani látszik, de ismét hangsúlyoznunk kell: ott ez nem (egyértelműen) 
a biográfusi, hanem a kiadó által megjelenített értelmezői közösség műfaji meg-
jelölése (amely kettősség nyil ván egyszerre ellentmondó és árulkodó, ismételten 
a humoros eljárás részeként).

(3) Levelek Bohógyi Gedeon hagyatékából - Az értelmezői közösség önreprezentatív  
szatírája. Az [Bevezető ] alapján az itt közreadott szövegek a hagyaték részét kép-
zik, a Mondolatosnak írott, neki elküldött és most közreadott szövegek tematikus  
és válogatott, egyedül a Mondolatra refl ektáló írások gyűjteményeként. A szöve-
gek között a családtagok leveleit és más leveleket (köztük egy episztolát), illetve 
verseket találunk. A levelek fi ktív írói jórészt a Mondolat eltulajdonított névjáté-
kából vannak megkonstruálva (kivéve Hőgyészi Hőgyész Mátét és a Debreceni 
Grammatikának egyik meg nem nevezett szerzőjét), a maga módján mindegyik 
remek stílusparódiaként. A leveleket követő versek „írói” a Mondolat képének 
imaginárius fi gurái (a lepe, a satyrus, a szamár, a magyar pegazus, a lant) közül 
kerülnek ki, különféle versnemekben, a karakternek megfelelő stílusban és mű-
fajban megszólalva. A szövegek jó része datálva van, közös bennük, hogy kivétel  
nélkül mind Bohógyi bejelentett halála (1814. április 1.) után, és kivétel nélkül 
egy helyre, Péczel 1814. vannak keltezve. A levelek egy valóságos földrajzi he-
lyet jelölnek meg, minden levélíró és résztvevő (akármit is mond a szövegé-
ben) Pécelről ír. (Éppen arról a helyről, ahol Szemere és Kölcsey a Feleletet írják.  
A Kölcsei név és Szemere Pál lakóhelye érdemleges valóságvonatkozásokként 
mindenképpen szerepelnek ebben a szövegben,40 még ha a Kölcsei név pszeudo-
névnek olvasódik is – Kazinczy új álneveként). A Pécelről származó szövegek 
egyetlen szerzőt  feltételeznek, a [Bevezetőben] mondottak hitelét egyszerre erő-
sítve (van egy aláíró: Kölcsei) és aláásva (nem lakhat mindenen levélíró Pé ce-
len). A levelek közül részletesebben most csak az első hárommal, Zafyr Gergely 
és Zafyr Czenczi leveleivel foglalkozunk.

A szövegek egyik közös nevezője, hogy mindegyik a Mondolat szerzőjét szó-
lítja meg, annak munkáját negatív módon kommentálva. A [Bevezető ] külön fel-
hívja a fi gyelmet arra, hogy az első levél (de a többié sem) dátuma nem egyezik 
meg Bohógyi halálának dátumával. (Mi több: az 1813-ban megjelent Mondolat után 
egy évvel íródnak a szövegek.) Magyarán minden, a hagyatékban fellelt, a Mon-
dolatra refl ektáló levél Bohógyi Gedeon halála után íródik, senki sem értesülve 
arról, hogy a szerző 1814. április 1-jén, reggel 7 és 8 óra között Tótvárzsonyban 
már elhalálozott. Ez a közbevetés a [Bevezető] biográfi ájának olyan kiszólása, amely 
– ironikusan önmagát is gyanúba keverve – saját hitelességét kérdőjelezi meg, 

40 Vö. ezzel Rumy ismertetését, amely bennfentes információk alapján tartja azt, hogy a levelek 
Szemere írásai! Felelet 1913, 87.
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jó előre fi gyelmeztetve az olvasót a Felelet minden szövegéhez való megfelelő vi-
szonyulási forma kialakítására.41

A Felelet összességében egy adott értelmezői közösség paródiáját adja. A kö-
zösségképzés alapja, hogy az alakok mind a Mondolatból vétettek, olyan karakte-
rek tehát, amelyek onnét ismerhetőek fel, eltorzításuk eme felismerhetőségből 
fakadóan válik komikussá vagy szatirikussá. A kiadói bevezető biográfi a ironikus  
és humoros jellege mellett a Felelet komikuma kettős forrásból fakad. Az első az, 
hogy a levélírók vagy nem értik el a Mondolat humorát, nincs érzékük a Mondolat 
szatírázására, szó szerint, alapvetően referenciálisan olvasnak, ebből adódóan 
mindent félre is értnek, vagy nem tudják előzetes elvárásaikat (a szerzővel és a 
mű híresztelésével) az olvasott szöveg tapasztalata alapján megegyeztetni (ami-
kor pedig igen, mélyen felháborodnak – lásd Zafír Gergely második levelét)42. 
A levélírók mindannyian ortológusok, akik a szintén ortológus Bohógyi tréfáját  
komolyan véve azt hiszik, Bohógyi vagy megbolondult, vagy maga is neológus 
lett. A komikum másik forrása, hogy testvérük, rokonuk halála után írják levelei-
ket, pedig a Zafyr testvéreknek csak tudniuk kellene Gedeon haláláról, hiszen 
maguk is ott voltak a temetésén.43 Az olvasó ezek alapján joggal gyanakodhat 
tehát, hogy mindez csak április elsejei tréfa.44

41 A Felelet elején, mottóként álló két (görög és latin) idézet akár a levélírók tanulságaként is ösz-
szegezve előlegezi meg a Somogyi/Bohógyi Gedeonra mint szerzőre vonatkozó tapasztalato-
kat. „gőgnél az igazság mindig jobb, a saját kárán a balga tanulja” Hésziodosz: Munkák és napok, 
217–218. sor, Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása. Illetve: „A bűnöst a bűne végül utoléri, 
nyomon követi, végül megbolondítja.”

42 Vö. ezt a [Bevezetőben] már korábban jelzettekkel: „A’ munka elkészült, ‘s az Író társával 
eggyütt árkus papirost horda széllel Weszprémben ‘s pénzt gyüjtött annak kiadására, de hogy 
a’ Publicum annál váratlanabbul legyen meglepve, nem mondá-el, mit fog kiadni.”

43 „[Somogyi/Bohógyi] sok évekről fogva száraz betegségben küszködött, ’s ezen nyavalya testét 
mind inkább-inkább gyengítette, ’s végre nem sokkal azután, hogy munkáját közre adta, úgy 
mint 1814. évben Evvel az első levél dátuma meg nem eggyez. April. 1-ső napján reggeli  7 és 8 
óra közt Tót-Vázsonyban Anyjának, ’s szeretett Testvérjeinek karjai közt meghala.” Felelet 1815. 
XV. Lap Balassa József a szögletes zárójelben lévő mondathoz ezt fűzi hozzá jegyzetében: „Ez az 
ide nem tartozó megjegyzés tévedésből került a szövegbe.” Felelet 1913, 29. A közbevető meg-
jegyzés kapcsán Szemere levelében ezt olvashatjuk: „ A’ hol az mondatik, hogy S. B. G. (mert 
így van) 1814 évben megholt ezen bészúrt pont áll: Evvel az első levél datuma meg nem egyez” 
[…] Hát a’ datumok S. Gedeon halála után! De ezekből még tréfát csinálhatunk.” (Szemere Pál 
Kölcsey Ferenchez, Lasztóc, 1815. szeptember 22. KÖLCSEY, I. m., 419–420.) Úgy tűnik, hogy 
a levelek dátumozása a szerzőpárostól származik, de ez több helyütt el van hagyva, illetve az 
említett pontosító közbevetés bizonyosan nem tőlük, hanem feltehetően a kiadó-szerkesztő 
Bilkeitől származhat. Egyedül eme változtatás kapcsán írja azt Szemere Kölcseynek, hogy az 
még hasznukra válhat, amelyből tréfát csinálhatnak, az ironikus-szatirikus olvasást erősítendő.

44 Ha valaki mégis gyanakodna, hogy mindez mégsem tréfa (még ha igen éles is), annak számá-
ra a temetésről tudósító sorok adhatnak bizonyosságot: „Halotti Beszédet Sógora T. Fábián 
Jósef Tót-Vázsonyi Préd. tartott felette azon leczkéből: Gedeon! ne félj, te nem halsz meg. Bir. 
Könyv VI. Rész. 23. v.” Felelet 1813. XV. Lap. Hogy a fi kció és a valóság egymásba fonódó 

A Mondolat peritextusaiból építkező biográfi a alapján Zaphyr Czenczi bátyja 
Bohógyi Gedeon. A Mondolat Zafyr Cencit unokahúgnak nevezi. A Feleletben 
következetesen bátyád, húgod megnevezés szerepel. Mindez itt vagy következet-
lenség, vagy szándékos félreértés, esetleg a húg az unokahúg szinonimájaként 
értendő. Ha ők testvérek, akkor a Bohógyi név valójában beszélő költői álnév (és így 
a Kölcsey és Szemere eredeti szándékai szerint szerepeltetett Somogyi név is az). 
Ha az unokahúg Zaphyr Czenczi nevét ebben a kontextusban valós személy-
névként olvassuk, akkor a biográfi a által jótékonyan elhallgatott valódi szerzői 
név nem lehet más, mint Zafyr Gedeon, aki a Mondolat kiadója (aki az ott alkalma-
zott anagramma játék alapján pedig Kazinczy).

A levelek egyik aláírója Zafyr Gergely, a Mondolat szerzőjének, Bohógyi 
Ge deonnak a bátyja. Zaphyr Gergely előfi zetett a Mondolatra, és most fel van há-
borodva, magyarázatot vár a szerzőtől, mert egy szót sem ért a munkából, öccsét  
„ostoba pedantnak” mondja, mi több, csalással vádolja (a fi zetési felhívás mást ígért, 
mint amit a munka kínál), nem érti a címlapot sem: minek is affektálja magát eny-
nyire előnytelen helyzetben az autor?45 Második levele az elvárt válasz hiányában  
íródik (Bohógyi ekkor, a biográfi ája alapján, már régen halott, ráadásul „szere-
tett Testvérjeinek karjai közt” hunyt el), nem várva már szerzői magyarázatot, 
mivel időközben (ahogyan ez lenni szokott, és a Mondolat fogadtatása esetében 
jellemzően meg is történik), szóban már felvilágosították. 

Tábla-Biró Barátom Tót-Vázsonyban megmagyarázta a’ dolgot előttem. Te né-
melly jobb Íróink ellen költél-ki. Eggyiket azok közzül ültetted szamárra,  ’s 
nevéből ostoba Anagrammát csináltál, a’ legrosszabb Írókkal tetted egy sorba,  
hogy köztök a’ jó nevetséges legyen, és mit nem még eggyebet […] hogy 
orozva?46

anomáliái valóban ne érhessenek véget, érdemes fi gyelemmel lennünk arra is, amit Somogyi 
Gedeon valós halála kapcsán Balassa megjegyez: „Midőn Somogyi Gedeon 1821 decz. 2-án 
meghalt, Pap István bu csúztató beszédében ugyanezt a verset vette alapigéül. A beszéd nyomta-
tásban is megjelent. Az Élet történeteire s jövendő állapotjára nézve magára békességre lépett Tudós. 
Weszprém, 1822.” Felelet 1913, 30. 

45 Felelet 1815. 3. Zafyr Gedeon értelmezésében a szamárháton lévő szerző: „Dőzsölő Silenus a’ 
szerént! Úgy minek hát a’ lant? Minek a’ Sonett írók symbólja ’s a’ kőmíveseké? hiszen te eggyik 
sem vagy azok közzül.” Felelet 1815. 3. Szilénoszra, Dionüsszosz kísérőjére Kazinczy is utal 
Dessewffynek szóló levelében, amelyben először szól részletesen a Mondolatról, a triangulumot 
viszont nem a szabadkőművesek szimbólumának nevezi: „A’ munka előtt egy eggy réz áll, 
mellyen én azon a’ paripán lovagolok a’ Dicsőség’ Temploma felé, a’ mellyen eggy elrészegűlt 
Mythol. Isten szokott volt paradírozni, ’s ölemben három musicalis szer van: a’ háromszeg, a’ görög 
lant, és a’ guitarr (Sonetto’ lantja).” (Kiemelés tőlem.) Kazinczy Dessewfy Józsefnek, Széphalom, 
1814. február 24. KAZINCZY Levelezése, 237–241., idézet: 241.

46 Felelet 1815. 4–5.
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Zaphyr Gergely nagyon komoly szemrehányást tesz, hogy öccse miért nem 
mondta meg becsülettel az igazat, szemtől szembe (mint egy férfi as ütközetben),  
mivel így csak álnok gazságot követett el ellenfeleivel szemben. A helyes maga-
tartásminta megadása után érzékletesen minősíti is rokona cselekedetét:

Van út becsülettel megmondani az igazat. Te a’ rossz útat választottad, te 
ellen kezés helytt pasquilizálsz, ütközet helyett titokban szúrsz – pfuj Öcsém, 
úgy a’ Sicarius47 teszen! Írtál valaha más munkát is? nem? ’s ezen elsőre nem 
tudtál egyebet találni, hanem hogy, orozva gyilkolj? Úgy van, megérdemlet-
ted, hogy életedben semmi jobb gondolat ne forduljon-meg agyadban! 48

Zaphyr Gergely (akinek „szíve és szája is egyenes”) morálisan kritizálja öccsét, 
annak becsületsértő álnoksága miatt, vele kész volna férfi asan megvívni, de az 
már erre sem méltó, és csak korbácsot érdemelne. A szemmel láthatóan indulatos,  
a megértés különféle fokozatait is demonstráló két levél után a Mondolatból már 
megismert Zafyr Czenci hosszú levele következik. A férfi - és női beszéd- és 
olvasásmódok különös kontrasztot adnak az értelmezői közösségben. Zafyr Cenczi 
levele egyszerre árulkodik Bohógyi szándékának elértéséről („az erőltetett Ma-
gyarságú Írók ellen könyvet ír”), és értetlenségről („’s azt nekem ajánla. Mi okból  
érdemlettem ezt? Holott én is gyomromból utálok minden újítást, bizony, bi-
zony mondom, gyomromból útálom.”).49 Úgy vélekedik, hogy Bohógyi talán 
elnémetesedése miatt akarta őt kiszatírázni. Zafyr Czenczi ugyanis időközben 
férjhez ment, már meg is özvegyült, és most elvesztett leánykori magyar asszonyi  
viseletét, ízlését és gondolkodását kívánja visszanyerni, amelyet egyébként meg-
boldogult apjától, a nagy nyelvésztől örökölt. Zafyr Czenczi levelének különös 
pikantériát ad magyarságtudatának és asszonyi voltának hangsúlyozása, amely 
elholt németes ízlésű férjével való Pesti utazásának elbeszélése kapcsán válik 
különössé. A beszámoló konkrétumai ugyanis nagyban egyeznek Szemere Pál 
Kazinczynak írott levelével, amelyben Berzsenyi Dániellel való pesti találkozó-
jukról számol be. Kölcsey, Vitkovics Mihály és Szemere sokáig fürkészik a budai  
hídfőnél 1810 tavaszán a számukra arcról ismeretlen költőt, „a’ német festése után 
a kis kövér magyart”, aki Zafyr Czenczihez hasonlóan inkább vonzódik a cigány-
prímás Bihari muzsikájához, mint a németekből álló muzsikához, és akivel ba-

47 A sica (lat.) a. m.: ’tőr’; ’orgyilkos’ és ’útonálló’ – a római császárkorban általában a gyilkos 
megnevezése, akiket a 12 táblás törvény halállal büntetett.

48 Felelet 1815. 5.
49 Felelet 1815. 6. Vö. ezt a Mondolat Kiadójának étkezési tanácsaival, amelyet kuzinjának szán: 

„A pro pos! Az egészségedre felvigyázz, ha sürget is evéskivántsod, ne lakmározz, ’s legsűl rövid 
estasz tallal élj.” Mondolat 1813, XIII.

rátai csak úgy betérnek a Hét Választófejedelmekhez címzett fogadóba, mint 
ahogyan Czenczit is elviszi oda férjura. A Felelet eme mozzanata azért lehet 
külö nösen mulatságos, mivel dokumentálhatóan Szemere és Kölcsey Berzse-
nyi-élménye szövődik bele Zafyr Czenczi szövegébe és alakjába.50 Azé a Zafyr 
Czenczié, aki az anagramma alapján egyébként Kazinczy Ferencz volna, és az 
a Berzsenyi Dániel feminizálódik kérkedő magyarságával, akinek magyaros 
bajusza és versszövegei jól érzékelhetően jeletek meg a Mondolatban.51

(Kivezetés) Betű szerint olvasva, a Feleletet fi kciójában Bohógyi Gedeon ha-
lála nem lehet valóságos, az erről tudósító beszéd maga is kétértelmű (ironikus), 
a levelek pedig egyenesen ellentmondanak ennek (ami így már humoros). Éppen  
a halál megítéléséhez való viszony fogja átrendezni a lehetséges szövegszerű ol-
vasatokat, mint ahogyan a fogadtatás során is ez bizonyul, habár nem a kívánt 
módon, meghatározónak, amennyiben az élő ember holt hírének keltése túllépte  
a jó ízlés határát, imígyen a szöveget azon nyomban (szinte mind a mai napig) 
morális kisiklásként aposztrofálta. Ezt a határsértést a Felelet valóban elköveti, 
a Mondolatnak pedig odatulajdonítják. Ebből a szempontból irreleváns az, hogy 
Somogyi vagy Bohógyi neve szerepel a szövegben, és az is, hogy létezik-e a Köl-
csei nevezetű szerző vagy sem. Mint ahogyan az is, hogy mit tudott valójában 
Szemere Pál és Kölcsey Ferenc 1814 nyarán Lasztócon Somogyi Gedeon egészségi  
állapotáról és evilági életének kilátásairól. A szerzők állítólag úgy tudták, hogy 
valóban meghalt (ezt híresztelték, írja Kölcsey),52 akár így volt, akár nem: vala-
miképpen (biztos, ami biztos: legalább kétértelműen) meg kellett halasztaniuk 
Somogyi Gedeont, hogy megalkotható legyen végleges biográfi ája, hogy ki lehes-
sen adni a hozzá írott leveleket, hogy eldönthető legyen a szatíra vagy paszkvillus  
kérdésének a személy helyesen megállapított karakterére alapozódó megítélése. 

Az eredeti szerzői szándékok szerint Szemere Pál és Kölcsey Ferenc valós 
szerzői nevek feltüntetésével kívánták közreadni válaszukat. Mindez éppen azért 
lehet szatíra vagy humor, és nem paszkvillus, mert az aláírások és a támadás célsze-
mélye nyilvánvalóvá lett tett, azaz nem alantas a szándék vezette őket. A helyes 

50 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek, Pest, 1810. április 27. KAZINCZY levelezése, VII., 398–407, 
idézet: 398. A pesti találkozás Zafyr Czenczi utazásaként való előadására Berzsenyi láthatóan 
egyáltalán nem refl ektál. A pesti találkozás narratíváiról lásd még: VADERNA Gábor, Egy csók és 
más semmi. Berzsenyi Dániel 1810-es pesti kirándulása, Holmi 2004/10., 1217–1234.

51 A szamaragló fi gura bajusza kapcsán lásd még a Felelet 1815. jegyzeteit a versek alá (Hőgyész): 
„Itt a’ hol bajuszos. Tudni való, itt az igazi Magyaros Helicon forog szóban. – Aquo ceu fonte 
peronni etc.” 82.

52 „Valamennyi Ember a’ Tisza’ kerűleteiben lakik, csak nem mindenik azt hiszi, hogy Somogyi 
megholt. Fél órával ezelőtt volt nálunk egy Pápai Legatus, kérdém, ismeri-e Somogyit és Oroszit? 
Igen felele. De látta-e mostanában? Állította, ’s ezt veté hozzá, hogy Somogyi nem holt-meg, 
mint itt híre van.” (Kölcsey Ferenc Szemere Pálhoz, Cseke, 1815. október 16. KÖLCSEY, I. m., 434.)
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műfaji és morális megítélés elvárása mellett Kölcsey és Szemere érvényesíteni 
kívánja Kazinczynak azt az egyre erősödő igényét is, hogy a szerző adja a nevét 
kritikai munkájához, válasszon jól műfajt, és a műfaji határokon belül legyen 
kemény, de nem személysértő. Mindehhez tehát a szerzői név megadása nyújt 
morális alapot, amellyel Kazinczy a személyeskedés elkerülhetőnek véli. A perben  
résztvevők arcának megmutatása terelheti csak vissza a diszkurzust választott 
beszédtárgyához. A Felelet morálisan ezért, szándéka szerint, bátran viselkedik, 
példát ad, és maga konstruálja meg bujdosó ellenfelét, hogy legyen ki nek felelni.  
A kiadó Kölcsei is elismeri, hogy a Mondolat „mint Litterátori munka, jó lehetett  
volna”, ha a morális aspektus (a jó és rossz megkülönböztetésének képessége) is 
a szerző rendelkezésre állt volna. A szerzői név vállalásával eme morális alap, mely 
tehát a jó literátori munkához, de legfőképpen a félreért hetetlen szatírázáshoz 
kell, a Felelet esetében rendelkezésre áll. Hogy ez mégis kudarcot vall, hogy a 
félreértések túláradnak a szövegen, áthatva minden mozzanatát, hogy a kiadó 
Kölcseiről azt hiszik, Kazinczy álneve, hogy Kölcsey és Szemere valóban úgy 
hiszi, Somogyi halott, hogy Somogyiból valahogyan Bohógyi lesz, és feltámad, 
és hogy a Mondolat fogadtatásához hasonló esemény áll elő, sajátos anomáliák 
sorozata. Somogyi halálhírének keltése, akár csak a Mondolat metszete, felülírja, 
és eleve prekoncepcionáltan olvastatja a szöveget, elfedve egyéb teljesítményeit. 
Legfőképpen irodalmi szövegként való olvashatóságát, amely zseniális pamfl et-
ként megalapozója volt Kölcsey oly híres és oly sokat vitatott humorának.

BA B U S  A N T A L

Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 

Kézirattárában

Radnóti Miklós hagyatékát huszonegy nagy, lepecsételt csomagban 2008. ja-
nuár 11-én szállítottuk be az MTAK Kézirattárába Radnótiné Gyarmati Fanni 
Pozsonyi úti lakásáról. Tekintettel rendkívüli értékükre – a megszokott gyakor lat-
tól eltérve –, a kéziratokat tételesen vettük állományba, azaz minden csomag ban 
darabonként megszámoltuk a dokumentumokat, a fontosabbakat le is fóliál tuk, 
mindent ideiglenes címmel ellátott borítékba tettünk, s mindezt jegyzékben  
rögzítettük. A több napig tartó munkát 2008. augusztus 11-én – Radnóti és 
Gyarmati Fanni házasságkötésének évfordulóján – fejeztük be. A kéziratok szám-
bavé telénél végig jelen volt Ferencz Győző, a Radnóti-hagyaték kijelölt gondo-
zója. Az átadási-átvételi listát is ő írta alá.

Milyen hagyaték Radnóti Miklósé? Teljes, hiánytalan hagyaték csak elmélet ben  
létezik, tehát a Radnótié sem az, de közelít hozzá. Mindez Gyarmati Fanni  érde me,  
több mint hat évtizeden át ő tartotta egyben, őrizte, óvta férje hagyaté kát. Az is 
az ő gondosságának köszönhető, hogy a kéziratok jó állapotban kerültek  hozzánk.

A teljes hagyatékot lehetetlen bemutatni, ezért csak néhány fontosabb, érde-
kesebb darabjából szemezgetek dióhéjban.

Radnótinak az életében megjelent önálló köteteiben 163, az 1946-os posztu-
musz Tajtékos égben pedig 69 (az itt újra publikált Naptárt nem számolva) verse 
látott napvilágot. Ez a 232 vers később még bővült az abdai sírból előkerült, 
csak a bori noteszben olvasható Gyökérrel és a négy Razglednicával, tehát összesen  
237 verssel számolhatunk. Pontosabban fogalmazva, ennyi önálló verscíme sze-
repel a köteteiben, mert a több ízben megjelenteket, például az Újmódi pásztorok 
énekének tíz versét, amelyeket a Lábadozó szélbe is átvett a költő, csak egynek 
számoltam. A 237 versből 119-nek, majdnem pontosan a versek felének az auto-
gráfja került a Kézirattárba. Ha fi gyelembe vesszük, hogy Radnóti jó esetben is 
csak verseinek végleges változatát tartotta meg, versvázlatait szinte kiirtotta, ez 
nem rossz arány. Hogyan oszlanak el a versek autográfjai az időben? Radnóti 
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a Pogány köszöntő és az Újmódi pásztorok énekének egy híján minden versét – 24-et 
illetve 30-at, összesen 54 verset – bemásolta kéziratos füzetébe. Tehát az összes, 
a 119 autográfnak majdnem a fele a hangját próbálgató két korai kötetből való. 
Az 1933-as Lábadozó szélből csak gépiratunk van. Az 1935-ös Újhold 22 versé-
ből 5-nek, a Járkálj, csak halálraítélt! 24 verséből 15-nek, a Meredek út 26 verséből 
16-nak, az 1942-es Naptár 12 verséből 2-nek maradt meg az autográfja. Meg-
érkeztünk az életmű csúcsához: a Tajtékos ég 69 verséből 17-nek az autográfját 
őrizzük. Ebben a 17-ben már benne vannak a Szalai Sándornak 1944 nyarán Bor-
ban, külön lapokon átadott Levél a hitveshez, a Hetedik ecloga, az Erőltetett menet, 
a Nyolcadik ecloga, és az A la recherche is. Vitathatatlan, hogy a hagyaték leguni ká-
lisabb darabja a Bori notesz, ebben tíz vers található, a Szalainak átadott verseken 
kívül még a Gyökér és a négy Razglednica. Összegzésképpen elmondható, hogy 
a pályakezdő Radnóti duzzadó alkotói öntudata minden verse kéziratát gon-
dosan megőrizte, az életműve közepén kevesebb fi gyelmet fordított kéziratai 
sorsára, pályája végén, a kiélezett történelmi és egyéni léthelyzetben pedig helye-
sen mérte föl műveinek jelentőségét, s gondoskodott kéziratai fennmaradásáról.  
Kivételes szerencse, hogy a legnagyobb versek – a „bori versek” – két példányban  
is megvannak: a Szalai Sándornak átadott lapokon és a Bori noteszben is.

A kötetbe nem sorolt 1930–1944 közötti versek száma harmincegy, s tíznek 
maradt ránk az autográfja. A hét tréfás vers közül a hat Ortutay Gyulának írott-
nak, a hét Eaton Darr-versből pedig egynek van meg az eredeti kézirata. A költő  
if júkori versei, zsengéi két füzetét és számos kéziratos lapját is őrizzük.

A száraz statisztikai adatoknál azonban mindenkit sokkal jobban izgat, hogy 
vajon van-e még publikálatlan vers a hagyatékban? Ferencz Győző kezében 
Radnóti szinte minden kézirata megfordult, s a legapróbb részletekre is kiter-
jedő monográfi ájában rendre idézte is a kiadatlan költemények teljes szövegét, 
például a Babitsról írott gúnyverset. A kérdést tehát át kell fogalmaznunk: ma-
radt-e még Ferencz Győző után is kiadatlan versszöveg? Maradt. Nemcsak a szá-
mos kamaszkori zsengére gondolok, hanem három további epigrammára, ame-
lyek közül most csak a leglangyosabbat, egyben a legszalonképesebbet idézem:

Epigramma

Orrod közepét beköpte a légy és nem veszed észre,
Itt a tükör, nézd! Lekaparni hiába igyekszel
S hidd el, rendjén van ez így! Verset olvasni se tudsz,
Hát legyeket termelsz elavult orrod közepén.
És ha nevedből kicserélnél két betűt, akkor
Láthatnád magad is, hogy – simán undor vagy.

Cseréljük ki a két betűt: simán undor nem más, mint Simon Andor költő, Móricz  
Zsigmond veje, aki az 1933-as Lábadozó szélről lefi tymáló kritikát írt, s Radnóti  
ezzel az epigrammával állt rajta bosszút.1

Előkerült egy kiadatlan versrészlet is. A Tajtékos ég kötet Páris című köl-
teményének két versszaka maradt fenn kéziratban, de az egyik végül kimaradt 
a nyomtatott kötetből. Ezt idézem:

A St MICHELtől jöttünk együtt és
VAVINnél hirtelen kiszállt a lány,
Még látom combja apró billenését,
Tündér, akár egy lépdelő virág
úgy ment a napvilág felé fel.
Érezte, hogy kívánom s búcsúzón
megmosdatott szemével.

A strófa esztétikai színvonala nem indokolja, hogy Radnóti lemondott róla. 
Egye lőre nincs rá kézzel fogható bizonyíték, de azt gondolom, hogy a házas-
ember szemérmessége kerekedett fölül benne a költői hiúságon. Szép számban 
maradtak  fenn versgépiratok a költő autográf javításaival, de ezekre most nincs 
hely kitérni. 

Radnóti prózai írásai közül az Ikrek havából tizenhárom fóliónyi folyamatos  
kéziratos szövegünk és két teljes gépiratos változatunk van, valamint a melléjük 
tűzött számos kéziratos pótlap. A prózai szövegek között is több publikálatlan 
akad. Miniatűr címmel Radnóti két elbeszélését ismerjük, de a hagyatékban négy 
található. Ezen kívül egy 67+5 fóliónyi, cím nélküli, kiadatlan regénytöredék is 
várja a nyomdafestéket és a fi loszokat.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy Radnóti az egyik legkiválóbb műfor-
dítónk. Volt szó róla, hogy verskéziratai közül mindig csak a legutolsó változatot  
tartotta meg, az előzményeket megsemmisítette. Szerencsénkre, versfordításai-
val nem volt ennyire szigorú, több mint harminc költőtől maradt ránk egy-egy 
vers számos kéziratos variánsa. Ezek révén bepillanthatunk a költő műhelyébe, 
végigkövethetjük a fordítás alakulását, fejlődését, a költő küzdelmét a tökéletes-
ségért. Szinte érzéki élvezet ezeket a keresztül-kasul összefi rkált, verslábakkal, 
apró rajzokkal tarkított lapokat forgatni. A kiadásra érdemtelennek tartott va-
riánsok gyakran majdnem olyan jól sikerültek, mint a véglegesnek tekintettek, 

1 Ferencz Győző tudott róla, hogy Radnóti válaszlépést tervezett Simon Andor cikkére, de ez az 
epigramma nem került a kezébe. Vö. FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Osiris, 
Budapest, 2005, 276.
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s egy majdani kritikai kiadásban föltétlenül helyet kell kapniuk. Állításomat iga-
zolandó citálom Walther von der Vogelweide Visszatérés című versét, ami 1938 
februárjában ugyan megjelent az Új Időkben, de gyakorlatilag ismeretlennek 
mondható, csak a későbbi, az átdolgozott Ó jaj, hogy eltűnt minden című válto-
zata hozzáférhető az Orpheusz nyomában kötetben.

Ó jaj, gyerekkorom nem integet felém!
Az életem csak álom volt, vagy éltem én?
Mi fontos volt nekem, elszállt, mint úti por?
Mély álom ringatott el, csak nem tudom mikor.
Most íme fölriadtam és oly idegen
Mit úgy ismertem én még, akár saját kezem.
Az emberek s a táj, amelyet úgy szerettem,
Gyerekkorom vidéke eltűnt s ez ismeretlen.
Ki akkor víg barát volt, ma sír felé hajol,
Erdőket vágtak és beomlott a major;
Ha régi patakunk is másképen folyna itt,
Mint hontalan, csak nézném eltűnő fodrait.
Akikre ismerősként gondoltam még tavaly,
Alig köszönnek s mindent betölt a baj s a jaj.
Úgy foszlik semmivé most a lágytekintetű
Gyerekkor, mint a tenger vizére írt betű.
Örökre már, ó jaj!

Radnóti 1944 Vízkeresztjének napján fogott hozzá Shakespeare Vízkereszt, vagy 
amit akartok című drámájának fordításához. A szakirodalom egyöntetűen úgy 
tudja, hogy májusig, mielőtt bevonult harmadik munkaszolgálatára, a dráma 
első két felvonásának magyarításával végzett, a harmadik, negyedik és ötödik 
felvonást pedig Rónay György fordította le. A töredékes autográfok között 
azonban van hat lap a 3. felvonás 4. jelenetéből. Radnóti csakúgy, mint a töb-
bit, ezt a hat lapot is gondosan beszámozta 75-től 80-ig. A kéziratcsomóban a 
75. előtt az utolsó számozott kéziratos lap a 41., tehát az is megkockáztatható, 
hogy a jelenleg hiányzó 42–74. lapokon a dráma 3. felvonása volt olvasható. 
Egyelőre még nem tudjuk, hogy a kéziratból hiányzó résznek mi lett a sorsa, 
lappang-e valahol, vagy megsemmisült.

A 2. felvonás 4. jelenete Gyere hát, te halál már! kezdetű betétdalának végle-
ges szövegétől sok helyen eltérő, de remek, készre csiszolt ismeretlen variánsa is 
megmaradt.

 Jöjj el, jöjj el már halál,
Rejts el ciprusok tövébe, föld!
Szállj el, lelkem, szállj te már;
Szép leány volt s szívtelen megölt.
Ó szemfedőm legyen fehér,
készítheted;
hívebben halni, mint ma én,
nem lehet.
 Nézd, virág se, még virág se kell,
légy csupasz koporsóm! senkisem,
még barát, barát se jöjjön el
Síromhoz, hol csontom elpihen.
Ne tudja az se, kit temet,
ki eltemet;
hű szerető se lelje meg
testemet.

A hagyaték tekintélyes része Radnóti Miklós levelezése. Akkor sem járnék mesz-
sze az igazságtól, ha úgy fogalmaznék, hogy a költő és felesége levelezése, mert 
a mintegy másfél ezernyi levél 90-95%-a kettejük levélváltása. A levelek túlnyo-
mó többsége a szegedi egyetemi években keletkezett, ritkán múlt el úgy nap, 
hogy ne adtak volna hírt magukról egymásnak. Levelezésükből a nagy közönség 
egyelőre szinte csak annyit ismer, amennyit Ferencz Győző idézett monográfi á-
jában. S a legérdekesebbekből idézett is! A levelek – Gyarmati Fanni kérésének 
megfelelően – nem hozzáférhetőek, de annyit talán elárulhatok a tartal mukról, 
hogy leginkább napi ügyes-bajos teendőkről, vizsgák előtti izgalmakról  esik szó 
bennük, valamint főként arról, amiről két szerelmes szokott „értekezni”. Gyar-
mati Fanni korrektségét mutatja, hogy Radnóti más nőkkel folytatott levelezését  
is megőrizte. Nemcsak „Tini”-nek, a költő libereci szerelmének 23 levele maradt  
meg, hanem a külvilág elől a legutóbbi évekig eltitkolt, Beck Judit hoz fűződő 
kapcsolat dokumentumai is. Külön csoportot alkot Radnóti munkaszolgálatos 
levelezése. Mindhárom munkaszolgálat idején a költő és felesége annyit írtak 
egy másnak, amennyit csak a katonai szolgálati szabályzat engedélye zett. Házi 
üzenő céduláik között is vannak szellemesek, tartalmasak.

Az 1940-es Válogatott versek, és az 1946-os Tajtékos ég kivételével a verseskö-
tetek első kiadásai is bekerültek gyűjteményünkbe. Az Újhold kötetünk érdekes-
sége az, hogy az Este a kertben című versét Radnóti két helyen is saját kezűleg ki-
javította, de ennek ellenére a hat évvel későbbi Válogatott versekbe csak az egyik 
javítása került át. Radnóti műfordítás-kötetének, az Orpheusz nyomábannak három  
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példányát őrizzük. Az egyik különösen értékes. A könyvet Ortutay Gyulának 
ajánlotta a költő, de ezen fölül egyik példányunkban a nyomtatott dedikációt 
hosszú kéziratos ajánlás, valamint az akkor még kiadatlan Páris című vers hét, 
kézzel lemásolt versszaka egészíti ki.

Tudjuk, hogy Radnóti mindössze egyszer publikált hivatalos neve, a Rad-
nóczi alatt. 1934-ben a szegedi Magyar Irodalomtörténeti Intézet ezen a néven 
jelentette meg Kaffka Margitról írott doktori disszertációját. Még ugyanebben 
az évben a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában, immár 
Radnóti névvel is napvilágot látott a dolgozata. Mindkét kiadásból került hoz-
zánk példány.

Radnóti négy verseskötete és az Ikrek hava kiadásához is előjegyzéssel terem-
tette elő a szükséges pénzt, vagy annak egy részét. Nyomdaművészeti szempont-
ból különösen szép az Újhold kötet színes, nyomtatott előjegyzési íve, amelyet 
Buday György, a későbbi világhírű grafi kus, fametsző, a költő szegedi barátja 
tervezett.

Az újságkivágatok között is vannak rendkívüli ritkaságok, de most csak egyet 
említek meg. A Déli Hírlap 1944. október 30-i száma Költők a szögesdrót mögött 
főcím alatt egy egész lapon közölt válogatást a bori deportáltak verseiből, Rad-
nótitól a Hetedik eclogát és az A la recherche-t. A Hetedik eclogának itt Az alvó tábor 
a címe. Borból szabadulván, Szalai Sándornak sikerült átjutnia Romániába, és 
Temesváron, a Déli Hírlapban ő jelentetett meg kettőt a neki külön lapokon 
átadott Radnóti-versekből.

Ugyancsak ritkaságnak számítanak azok a diákfolyóiratok, amelyekben a pá-
lyakezdő Radnóti publikált. A Haladás házi sokszorosítású lap volt, s 1926-ból 
és 1927-ből tíz számnak tizenhárom példányát őrizzük. Mindkét példánya meg-
maradt a mindössze két számot megért „1928”-nak, amelybe nemcsak írt Radnóti,  
hanem egyik szerkesztője is volt. Ugyancsak a Kézirattárba kerültek a Kortárs, 
és a Mindnyájunk Lapja Radnótihoz köthető példányai is.

Különlegesség a Szólok hozzád, Bánat-asszony című kötet. Bálint György és 
Komor András egy dilettáns költő fentebbi című verseskötetéhez új címlapot 
nyomtattak Radnóthy Miklós névvel, s 1937 novemberében, a következő meleg  
hangú dedikáció kíséretében postán elküldték a Pozsonyi utca 1.-be: „Radnóti  
Miklósnak, hazánk jeles költőjének, több neves fővárosi lap mélyentisztelt mun-
katársának a szent Poézisben és nevében szerény rokona ajánlja szíves szeretettel 
szerény szerzeményeit a szerző. Radnóthy Miklós.” A beugratás túl jól sikerült, 
Radnóti kétségbe esett.

Radnóti nem hiába tanult könyvelést a kereskedelmi iskolában, egy könyvelő  
precizitásával vezette megjelent verseinek listáját, gyűjtötte a róla írott kritikákat.  
1929–1936 között száz darab számozott kartonlapra felragasztotta az újságkivá-

gatokat, s Frankl Sándorral, könyvkötő barátjával külön erre a célra készíttetett 
dobozban tárolta őket. Radnóti később is összegyűjtött minden vele foglalkozó 
írást, halála után pedig Gyarmati Fanni folytatta ezt a munkát. Egy majdani, Rad-
nóti recepcióját vizsgáló tanulmánynak hasznos forrása lehet ez a tetemes anyag.

A hagyaték legnagyobb értékei kétségkívül az abdai tömegsírból előkerült 
dokumentumok, kéziratok. Ettől a csoporttól elválaszthatatlan az a szamár-
kóró,  amelyet Gyarmati Fanni 1946-ban, férje holttestének azonosításakor tépett  
a sírról.

Radnóti legkedvesebb kortárs költőjét, József Attilát parafrazálva még csak 
azt sem mondhatom, hogy „immár kész a leltár”, mert a Radnóti-hagyaték fel-
dolgozása folyamatban van, s végleges adatok helyett egyelőre csak helyzetjelen-
téssel szolgálhattam.
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84 IRODALOMTÖRTÉNET • 2010/1

AZ ANYAG ÉS A FORMÁK

MŰHELY 85

A N G Y A L O S I  G E R G E LY

Az anyag és a formák

Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásáról

Ha Radnóti Miklós tanulmányait, cikkeit, vagy éppen a naplóját olvassuk, az 
a benyomás erősödik meg bennünk, hogy szerzőjük nem volt elméleti ember. 
Nem mintha nem érdekelték volna a fi lozófi ai, esztétikai, vagy – az ő korában 
ebben az értelemben még nem nagyon használt szóval élve – poétikai kérdések. 
Ezeket azonban a legritkább esetben érintette önmagukért valóan; a műalkotás 
csodája nyűgözte le, ezt akarta mindenekelőtt megérteni. Tudatában volt annak,  
hogy az alkotás tárgyiasulás, képződmény és eleven történés egyszerre. A teória 
csak akkor jöhetett számításba nála, ha esélyt adott arra, hogy megközelíthetővé  
váljék a művészi képződmény felépítése, vagy egzisztenciális eseményként való 
működése. Kivételt legfeljebb a verstan képezett, amelyet irodalmár kortársai 
többségénél jóval fontosabbnak vélt; mindenesetre sokkal többre tartotta a vers-
írás puszta technikai dimenziójánál.

Rövid életének bizonyos szakaszaiban azonban mégiscsak érdeklődést mu-
tatott az „elvontabb” esztétikai kérdések iránt. Kaffka Margitról szóló disszer-
tációjának mintegy melléktermékeként született a Jegyzetek a formáról és a világ-
szemléletről című cikke, amely – akárcsak maga a disszertáció – a fi atal Lukács 
György egyes műveinek hatását mutatja. (Elsősorban A lélek és a formákét, valamint  
az Esztétikai kultúráét.) Bármilyen elnagyoltak és néha naivan leegyszerűsítők 
a Jegyzetek fejtegetései, fi gyelemreméltó az a biztonság, amellyel Radnóti rátalál a 
hazai földön jóformán egyedülálló szellemi forrásra, ahonnan ilyesfajta elméleti  
ösztönzést meríthetett. Maga is érezte, hogy még számos tisztázni valója lenne 
ebben a kérdéskörben; erről egy 1941-ben, a Babits halála utáni napon írott napló-
jegyzete tanúskodik. (Az időpont nem véletlen, a halálhír hallatán szükségét érzi 
egyfajta számvetésnek.) „Tudományos tervek? A forma és a világnézet problé-
májáról szeretnék hosszabb értekezést írni. Néhány hozzáférhetetlen könyv és 

nyugalom kellene hozzá…”1 Még csak találgatni sem tudjuk, milyen könyvekre  
gondolt, s hogy az óhajtott nyugalom meglelése esetén merre vitte volna esztéti-
kai érdeklődése. Ferencz Győző mindenesetre meggyőzően érvel amellett, hogy 
a Kaffka-könyvben olvasható fejtegetések a formakezelés és a világszemlélet vi-
szonyáról bizonyos értelemben önmegértési gyakorlatnak foghatók fel. Radnóti  
útja Kaffka Margitéval ellentétes irányban, a szabad verstől a kötött formák felé  
haladt, afelé az „új szintézis felé”, amelyhez az értekezést záró megállapítása sze-
rint Kaffka nem jutott el.2 A felmerülő elméleti problémák tehát mindig szoro-
san tapadnak költészetének önrefl exiójához, és minden jel arra mutat, hogy ez 
a későbbiek során sem változott volna lényegesen.

Mindennek ellenére persze nem volna lehetetlen mikrofi lológiai munkával 
feltérképezni a Radnótit ért esztétikai és fi lozófi ai hatásokat, különös tekintettel  
a Sík Sándor közvetítette elméleti impulzusokra. A magam részéről nem vállal-
kozom erre a feladatra. Jobban érdekel ugyanis a költő esztétikai tájékozódásának  
pusztán csak kikövetkeztethető, feltételezhető, fi lológiai adatokkal csak részben 
alátámasztható vetülete. Az alakulóban levő és tragikusan torzóban maradó íz-
lés halványan kirajzolódó szellemi hátországa. Ehhez a töprengéshez itt és most 
néhány naplóbejegyzést választok kiindulópontként.

Az 1934-ben induló jegyzetek egyik első, esztétikai problémára utaló kulcs-
szava a „formaválság”. Majd néhány gondolattal később már fölvetődik a forma 
és az anyag viszonya egy Petőfi re való utalással. Az odavetett, elliptikus gondolat-
menet lényege alighanem az, hogy Petőfi  népszerűségét bizonyos értelemben 
a fi atalságából adódó „mesterségbeli és művészi tudásának” hiányosságai magya-
rázhatják. Ez lenne „Petőfi  átkozott nagy titka?” – vívódik. A tudatos és tudós 
költőt talán azért szeretik kevesebben, mert az olvasó nem érezheti úgy, hogy ezt 
a verset akár ő is írhatta volna. Aki népszerűségre vágyik, annak tanácsos elrejte-
nie azt, hogy érti a szakmát. „Suttyomban hozni a tudást, az anyag kezelésének 
művészetét?” – kérdezi ifjonti keserűséggel. Ezekben a megjegyzésekben szá-
munkra nem az a fontos, hogy mennyire vehetők komolyan Petőfi re vonatkozó-
lag, vagy milyen mértékben fűtik őket a Babits kritikája által kiváltott indulatok.  
Sokkalta lényegesebb az, hogy Radnóti nagyon tudatosan kapcsolja össze saját 
„formaválságát” azzal a dilemmával, amit a személyes nyelvi anyag és az örökölt  
vagy elsajátított formavilág összhangba hozása jelent.

Ezt a dilemmát szólaltatja meg egy két nappal későbbi bejegyzés, amely már 
a zene és az irodalom kapcsolatának kérdéskörét is érinti. Radnóti egy Huxley-

1 RADNÓTI Miklós, Napló, s. a. r RADNÓTI Miklósné, utószó, jegyz. MELCZER Tibor, Magvető, 
Budapest, 1989, 179.

2 FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Osiris, Budapest, 2005, 295–297.
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regényt olvas, amely A végzet bábjátéka címmel jelent meg magyarul (ma inkább 
az 1968-as  Pont és ellenpont című fordítást forgatjuk). Az a kérdés izgatja, hogy 
a regényírás sikere mennyire következik az írói módszerből. Különösen meg-
ragadja az angol író „kép és zeneleírás technikája”. Hangsúlyozza, hogy a Philip 
Quarles nevű hős a regény kulcsa, mivel „mindent tud magáról”. A költő itt 
valószínűleg Quarles azon feljegyzéseire utal, amelyek a számára kívánatos regény-
technikai eljárásokról szólnak. A regény megzenésítése lenne ez, írja a műben 
Quarles, mégpedig „nem szimbolista eljárással, az értelmet alárendelve a hang-
zásnak”, hanem konstrukciós alapon. Beethoven B-dúr kvartettjének „hirtelen 
átmeneteit”, modulációit, variációs formáit említi példaként, amelyek „könnyen  
áttehetők regénybe”, mondja. „Csak megfelelő számú szereplő és párhuzamos, 
de ellenpontos cselekményszálak kellenek hozzá. […] Váltogasd a témákat. A mo-
dulációk és variációk érdekesebbek, de nehezebbek is. A regényíró úgy modulál,  
hogy megsokszorozza a helyzeteket és a jellemeket.” A regényíró, ha kívánja, az 
„isteni alkotók kiváltságával él”, úgy cserélgeti a síkokat és nézőpontokat, ahogy 
csak akarja, és egyáltalán nem kell tekintettel lennie azokra, akiknek ez nem 
tetszik.3 Radnóti ezt – a korban nagyon is radikálisnak számító – felfogást szem-
besíti Ignotus véleményével. „Regény? A kérdés föltevése nem jogosult. Ignotus  
itt hibáz. Anyagszerűség? Nos, »formátlan műfajról« van szó.”4 Az utóbbi jelzős 
szerkezetet talán azért teszi idézőjelbe, mert Huxley felfogásának megfelelően 
szabadnak tartja a modern regényírót, ám az általa kialakított szerkezetet nem 
egyszerűen amorfnak, hanem bizonyos értelemben a formátlanság formájának 
gondolja.

Felvetődik a kérdés, hogy az általa egyébként hálával és nagyrabecsüléssel 
kezelt Ignotus melyik írására utal itt Radnóti? Melczer Tibor, a Napló gondos 
jegyzetírója bevallja, hogy a forrást nem találta meg, ezért egy két évvel későbbi  
Ignotus-cikkel magyarázza a célzást.5 Annyiban jogosan, hogy az 1936-os írás-
ban a Nyugat hajdani főszerkesztője önironikusan megemlíti: már hosszú évek 
óta hirdeti a regényműfaj halálát, holott a regény azóta is szemmel láthatóan él 
és virul. Mindazonáltal leszögezi, hogy például Huxley vagy Proust nem egé-
szen abban az értelemben regényíró, mint amilyenben, mondjuk, Zola még az 
volt. Nincs kizárva tehát, hogy Radnóti olvashatta valahol egy hasonló értelmű 
nyilatkozatát, és azt tartotta túlságosan merevnek. Az anyagszerűség fontosságát  
viszont vele magával kapcsolatban is kiemelte Ignotus, mégpedig a számára oly 
fontos Utóirat című 1933-as cikkben. Azt írja itt, hogy a fi atal költő rátalált a 

3 Aldous HUXLEY, Pont és ellenpont, ford. LÁTÓ Anna, Irodalmi, Bukarest, 1968, 332. 
4 RADNÓTI, I. m., 8. 
5 Uo., 282.

saját, többrétegű nyelvére, „melyből úgy vágja és vájja ki a verset, mint a szobrász  
a szobrot a kőből vagy a keményfából, erei és csomói szerint formálva mondani-
valóját”.6 Nem tudhatjuk ellenben, hogy olvasta-e Radnóti a második Neovoj-
tina-cikket, amelynek megjelenése idején mindössze tizenhét éves volt. Ignotus 
Művészetek és lehetőségek címmel arról értekezett 1926-ban, hogy a kötetlen for-
ma nem formátlanság, hanem „csak egyszeri forma, nem előre rendelt s ezzel 
a kifejezést bizonyos fokig előre megszabó, hanem az eset szerint alakult s ezt 
ennek saját adalékaival kifejező”.7 Az anyagszerűség, az anyag kínálta lehető-
ségek és az általa szabott korlátok tudatos fi gyelembevétele már ekkor is döntő 
fontosságú Ignotusnál, aki regisztrálja a műfajok határainak feloldódását is, pél-
dául a mondat ritmusának benyomulását a zenébe. Ettől pedig nem esik nagyon  
távol Huxley gondolata a zeneileg megkomponált regényről. Radnóti egy lé-
péssel tovább megy: elveti a regényműfaj formai alapon való meghatározásának 
igényét, pontosan azért, mert szemmel láthatóan elfogadja a regényíró „isteni” 
mindenhatóságának elvét.

Az, hogy az anyaghoz való alkalmazkodás fontosságát éppen a zene és az 
iro dalom összevetésével vagy egymásra vonatkoztatásával kapcsolatban említi 
Radnóti, egyáltalán nem tekinthető véletlennek. 1934. szeptember 14-én újabb 
zenei tárgyú megjegyzést olvashatunk a Naplóban. „Miért szeretem Bachot: 
a mindenségre nyílik kilátás a kompozíció tudatos résein át. A haját fújná a ma-
gasjáratú szél. De nincsen haja. Ilyen puha anyag nincsen e konstrukción. Grá-
nitból van az egész és sima, kopasz.”8 Ez a gyönyörű megfogalmazás alighanem 
kifejezi azt az anyag–forma viszonyt, amelyet a költő eszményinek tart ebben 
az időben. A végtelenre való nyitást, amely ugyanakkor a tudatos szerkezetalakí-
tás révén valósul meg, a tökéletesen tiszta és éles kontúrokkal kirajzolódó konst-
rukciót, amelyben semmilyen ködös, elmosódott, „puha” vonás nincsen. A forma 
tisztaságának és a formán belüli végtelen szabadságnak az eszménye ez, amely 
egyúttal a tiszta értelem idealitásának a dicsőségét is hirdeti. Alighanem a szak-
irodalomban joggal említett „klasszicizáló” fordulat forrásvidékénél járunk. A zene 
azonban nem csak ebben az ideális tisztaságban jelenik meg a Napló lapjain. Az 
1941. január 10-i bejegyzésben Radnóti egy hangversenyélményről számol be 
„Eddig ravasz mosolygással mentem s csak nagyon ritkán hangversenyre – kép-
zettársítani. Egy-két szám után a »munka« megszűnt s csak azért nem hagytam 
ott a »tett helyét«, mert kényelmetlen lett volna s kicsit kíváncsi is voltam min-
dig.” Amikor egy ismerősének beszámol új érzéséről, az örömét fejezi ki, hogy 

6 IGNOTUS válogatott írásai, Szépirodalmi, Budapest, 1969, 274.
7 IGNOTUS, Művészetek és lehetőségek, Nyugat 1926/16., 244. 
8 RADNÓTI,  I. m., 15. 
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végre „megérkezett a zenéhez”. Radnóti viszont megint csak a „csapdába esést” 
hangsúlyozza, Thomas Mannra, valószínűleg A varázshegy „Szép hangok özöne”  
című fejezetére hivatkozva. „Pedig meg kellene egyszer fogalmazni, hüvösebben 
és szigorúbban, mint Th. M., hogy igenis gyanús és megbízhatatlan az egész 
kapcsolat, ellenőrizhetetlen, csupán ösztöni, magasrendű s ugyanakkor aljas, igen, 
aljas! kiszolgálás, lejtőt varázsol az úgyis menekülő értelemnek.”9

Az a gondolat, hogy a zene, és tágabb értelemben mindenfajta művészet által 
nyújtott gyönyör lehet erkölcsileg „gyanús”, több szálon is eljuthatott Radnóti-
hoz. Jelen volt például annak a fi atal Lukácsnak a gondolkodásában, akinek a 
mű veit a Kaffka-dolgozat megírása idején tanulmányozta. Emlékezhetünk rá, 
hogy az Esztétikai kultúrában „a lelki züllöttségnek, az alkotni és cselekedni 
tudás hiányának, a pillanatoknak való kiszolgáltatottságnak életprincipiumokká 
való emeléseként”10 írta le a puszta művészi élvezetet. Balázs Béla így számolt be 
erről a felfogásról a maga naplójában, közvetlenül az első világháború kitörése 
előtt: „Gyuri új nagy fi lozófi ája: a messianizmus. A homogén világ, mint meg-
váltási cél. A művészet a luciferi »jobban csinálás«. A világ homogénná látása 
annak megvalósulási processzusa előtt. A művészet erkölcstelensége.” 11 Radnóti-
nál is felbukkan ez a gondolat, például 1939 őszén, szintén egy világháború ki-
törése előtt, Krúdy „Vörös póstakocsiját” olvasva. „Erkölcstelenül megnyugtató  
epika – írja –. Krúdy tanított meg újra hosszú idő után olvasó módjára olvasni. 
Nem véletlen, hogy az ember mikor nyúl egy könyvhöz, egy íróhoz. Eddig 
őszintén untatott.”12 Az „olvasó módjára” való olvasás tehát az erkölcstelenséggel  
határos, hiszen nem hozzákapcsol a világhoz, hanem eloldoz tőle. Radnóti tehát  
azzal magyarázza hirtelen lelt örömét Krúdyban, hogy menekülne a világból 
(aznap délután egy első világháborús emlékmű láttán azon morfondírozik, hogy 
készíthetik-e már a következőt). Ahogy két évvel később megfogalmazta volna,  
Krúdy is „lejtőt varázsolt az úgyis menekülő értelemnek”.

Hans Castorp Schubert „hársfadalát” hallgatja a szanatórium gramofonján, 
s közben felötlik benne, hogy voltaképpen „tilos szeretnie a bűbájos dalt és an-
nak világát”, mert „a halál áll e bájos műremek mögött”. A szellemi vonzalom, 
amely ellenállhatatlanul árad ebből a zenéből, önmagában nem bűnös vagy bete-
ges, magyarázza a regény narrátora. „Az életnek ezt a gyümölcsét a halál nem-
zette, és halállal terhes. A lélek csodája, talán a legfőbb csoda a lelkiismeret nélküli  
szépség színe előtt, és e szépség áldását viseli, ám a felelősen uralkodó életszere-
tet, a szerves életszeretet csak gyanakvással szemlélheti, nyomós okai vannak erre, 

9 Uo., 131–132.
10 LUKÁCS György, Esztétikai kultúra = UŐ., Ifjúkori művek 1902–1918, Magvető, Budapest, 1977, 426. 
11 BALÁZS Béla, Napló 1903–1914, Magvető, Budapest, 1982, 615.
12 RADNÓTI, I . m., 64.

és a lelkiismeret végső, megfellebbezhetetlen ítélete szerint önmagunk legyőzé-
sével kell legyőznünk.”13 Emlékszünk rá, hogy Radnótit 1934-ben lenyűgöz-
ték Huxley regényének zene-leírásai, különösen Beethoven A-moll vonósnégyese 
III. tételének leírása. Fel is jegyzi magának, hogy meg kellene hallgatnia valahol  
ezt a részletet, amely a Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der 
lydischen Tonart címet kapta a zeneszerzőtől. Nos, a Huxley-féle leírás teljes mér-
tékben összecseng A varázshegy narrátorának érvelésével. A Spandrell nevű sze-
replő, aki halála előtt barátainak lejátssza a gramofonon ezt a tételt, azt az állítá sát 
akarja meggyőzővé tenni számukra, hogy ez a zene Isten létének közvetlen bizo-
nyítéka. A regény gyönyörű leíró részéből kiderül, hogy az első harminc lassú 
ütem valóban „felépítette a mennyországot”, de ez a szépség földöntúli, s a be-
lőle sugárzó derű „Isten békéje”. Spandrell vitapartnere éppen ezt emeli ki. „Ez 
tényleg a mennyország, ez maga a lélek élete. Még sohasem találkoztam a szellem  
ilyen tökéletes elvonatkozásával a valóságtól. De miért törekedett erre az elvont-
ságra? Miért nem érte be azzal, hogy ember legyen és ne elvont lélek?” Majd 
hozzáteszi, hogy „ez az átkozott, elvont lélek olyan, mint a rák, fölfalja a termé-
szetes, igazi emberi valóságot, terjed és egyre terjed az élet rovására”. Az öreg 
Beethoven tehát „a lélek absztrakt rákdaganatával” helyettesítette a valódi életet.  
Vagyis Huxley hőse ugyanúgy „a felelősen uralkodó életszeretet, a szerves életsze-
retet” nevében ítéli el a zene csodáját, mint Thomas Mann elbeszélője. A regény  
cselekményének utolsó fordulata is ezt a logikát támasztja alá: Spandrellt vára-
kozásának megfelelően megölik, miközben a lemez még forog a gramofonon. 
De néhány oldallal korábban egy belső monológban lényegében ő is elismeri, 
hogy az esztétikum mint „istenbizonyíték” súlyosan problematikus. „A zene bi-
zonyítja, hogy Isten létezik. De csak addig, míg a hegedűk szólnak. Mikor a vonók 
elhagyják a húrokat… Mi jön akkor? Szemét és ostobaság, könyörtelen aszály.”14

 Ezeknek a bizonyítható hatásoknak az alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
Radnóti esztétikai felfogása szintén ezek között a pólusok között ingadozott. 
A művészet alapvető ambivalenciájának megszenvedett átéléséről tanúskodnak 
a naplófeljegyzések, vitathatatlanul mutatva, hogy a költő, ha nem teoretikus 
formában is, de kora legnagyobb európai szellemeinek szintjén gondolkodott 
ezekről a kérdésekről. Tudhatjuk azt is, hogy nem rendült meg a hite a nagy mű-
vek transzcendens bizonyosságában, amelyet a test pusztulása nem ingathat meg. 
1940 végén egy József Attila-esten fi gyeli a közönséget, melynek reakciói arról 
tanúskodtak, írja, hogy „a versek átfordultak náluk is a halhatatlanságba. Külön 
akusztikát kaptak a halállal.” Felidézi, hogy egy korábbi előadásában pontosan 

13 Thomas MANN, A varázshegy, II., ford. SZÖLLŐSY Klára, Európa,  Budapest, 1960, 447. 
14 HUXLEY, I .m. 479–482.
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erről beszélt: „a mű, amit a költő haláláig alkot, halálával hirtelen egész lesz, 
s a kompozíció, melyet éltében szinte testével takart, a test sírbahulltával válik 
lát hatóvá, fényleni és nőni kezd… láthattuk a bámulatos metamorfózist, mikor 
egy folyton épülő mű teljesen készen átfordul az időtlen öröklétbe…”15 Talán 
véletlen egybeesés, hogy ugyanazt a kifejezést használja, mint majd a negyedik 
Razglednicában: „átfordult a teste”. A költő teste a pusztulásba, a mű a halhatat-
lanságba „fordul át”. Radnóti hitt ebben a transzfi gurációban: ennek a hitnek 
köszönhetjük a csodálatos utolsó verseket.

15 RADNÓTI, I. m., 125–126. 

F Ö L D E S  G Y Ö R G Y I 

Az Ikrek hava mint ars poetica

Radnóti Miklós Ikrek hava című novelláját a szakirodalom többnyire az önélet-
rajzi irodalom körébe, és ezen belül is a trauma- vagy vallomásos művek közé 
utalja, vagy legalábbis – mint Ferencz Győző1 vagy Ozsváth Zsuzsanna2 – arra 
helyezi  a hangsúlyt, hogy az élmény a trauma feldolgozásával, elhalványodásával 
fi kcióvá  objektivizálódik, átkerül a nyelviségbe, és ott például az önmegalkotás 
folya ma tát segíti, vagy a bűn és az áldozat ábeli–káini mítoszát felhasználva 
metafo ri zá lódik. Ezek persze lehetséges olvasatok (mint ahogy több versével 
hasonló a helyzet, az És kegyetlenben, illetve a Huszonnyolc évben ez a trauma 
ugyancsak megjelenik), de a műnek létezik egy másik, voltaképpen meglehető-
sen magától adódó értelmezése is: egy olyasféle ars poeticának tekinthető, amely 
különböző, egymás mellett álló panelekbe rendezve, vagy másképp, mondjuk 
így patch work szerűen idézi fel a szerzőnek az irodalomról vallott, és saját élet-
művében is itt-ott alkalmazott elképzeléseit. 

Az ars poetica műfajának legfőbb veszélyét, a didaxist a dialogicitás elvével oldja 
fel a szerző: a szöveg mindvégig különböző dialógusokba rendeződik, s mindez 
tel jes összhangba kerül magával a címmel is, mely az „ikerségnek” köszönhetően  
a „kettősség” elvét evidens módon hordozza magában. Itt érdemes megjegyezni,  
hogy már ez is, azaz a művön végigvonuló kettősség, dialogikusság is ars poe-
ticájának részének tekinthető, hiszen úgyszintén jellemzi a költő egész líráját. 
Radnóti az egyes versekben amúgy is gyakran folyamodik megszólításhoz, aposzt-
rophéhoz. Ez a legpregnánsabban, a legnyíltabb módon az eklogákban van jelen: 
jó részük a tradíciót követve párbeszédes formájú, s többnyire látszólag ellentétes,  

1 FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Osiris, Budapest, 2005, 459–460.
2 Zsuzsanna OZSVÁTH, Orpheus nyomában. Radnóti Miklós élete és kora, ford. HERNÁDI Miklós, 

Akadémiai, Budapest, 2004, 21.
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mégis komplementernek vagy egyenesen egymással kibékíthetőnek tekinthető 
párfogalmakra, ikerelvekre épül. A legjellemzőbbek: realitás kontra költészet 
(a Második eclogában Repülő és a Költő), halálvágy kontra életre biztatás vagy lelki-
ismeret (a Negyedik eclogában a Költő és a Hang) stb.

A cím is idézte ikermítosz közel áll az alter ego, a Doppelgänger mitológiájá-
hoz, hiszen mindkét esetben valamiféle hasonmásokról van szó. Az ikrek ugyanis 
– akik külsejüket illetően majdnem azonosak, ám intellektuális és affektív tulaj-
donságaikban gyakran jelentősen eltérnek egymástól – egyszerre fejezhetnek ki 
azonosságot és ezen belül mégis oppozíciót; a lét minden szintjén jelképezhetik 
fogalmi egységek szimmetrikus két felét; vagyis minden létező dualitását, haj-
lamainak kettősségét, a szembenállást spiritualitás és anyagszerűség, nappali és 
éjszakai természet között. (Mindez egyébként annak ellenére íródik bele a szö-
veg jelentésébe, hogy Radnóti naplójából kiderül, nem beszélhetünk tényleges 
írói szándékról: ő az első cím, a Napló a gyerekkorról elvetése után egy másik fajta  
kettősségre, a két anyára utalt volna szívesebben: „Sokáig gondolkoztam délután,  
hogy nincs-é a mithológiában valami a két anyával…nem találtam. Ikrek  hava, 
írtam a kéziratra végül, májusban születtem, ikergyerek vagyok…”)3

Jean Citadin azonban – akinek alakját már önmagában is két francia barátjá-
ból gyúrta össze Radnóti – egyértelműen a narrátor (a kvázi-önéletrajzi én) alte-
regója. Kettejük többes szám első személye mintha külön nyelvtani alakot, ket-
tős „mi”-t (beide, both), sőt egyfajta iker-„mi”-t képviselne, amelynek két fele 
– azon túl, hogy mintha külön univerzumot képezne – bizonyos értelemben 
teljesen lefedi egymást: „Lustán és tétován csavarogtunk Párizsban, loptuk a na-
pot. Egyikünk sem csinált semmit. Néha napokat aludtunk, néha napokig alig. 
Jártuk a várost, kirakatok előtt ácsorogtunk, délutánokat álldogáltunk át olvasva  
a parton, egy-egy könyvesláda előtt, tereken ültünk, gyerekekkel játszottunk 
és lányokkal, sokszor ketten egy lánnyal is, sokszor meg ketten tíz gyerekkel”.4 
Sőt Jean gyermekkori története – miszerint húgával együtt rajtakapta az anyját 
a szeretőjével, akitől pedig ajándékot is kaptak – valójában a narrátorral kapcso-
latba hozható szerző (mondjuk így, a kvázi önéletrajzi én) emléke, még ha ez 
a rokonság nem is derül ki a Naplót nem ismerő befogadó számára.

Jean és a narrátor olykor irodalmi kérdéseken vitatkoznak. Ekkor látszólag 
inkompatibilis álláspontot vallanak, de aztán ebből rajzolódik ki Radnóti tényle-
ges, árnyalt véleménye, olykor pedig e szembenálló gondolatok a költő különböző  
pályaszakaszain vallott nézeteinek feleltethetők meg, amelyek egymásba játsza-

3 RADNÓTI Miklós, Napló = UŐ., Ikrek hava – Napló, szerk. FERENCZ Győző, Osiris, Budapest, 
2003, 90.

4 Uo., 19.

tása adhat valamilyen magyarázatot, hátteret a bekövetkezett-bekövetkezendő 
szemléletváltásnak. Ilyen például annak a kérdése, hogy minek kellene inkább 
dominálnia, a forma és a nyelv mint nyersanyag előtérbe helyezésének vagy a tar-
talomnak (nem feltétlenül a puszta referencialitásnak, itt inkább az affektivitás 
kérdése a mérvadó), illetve ilyen a műfordítást érintő vita, amelynek legfontosabb  
aspektusa (formahűség kontra tartalomhűség) lényegileg ugyanoda vezet, mint 
az előbbi probléma. (Radnóti amúgy az Orpheus nyomában című fordításantoló-
giájának utószavában, mondjuk így, fordítói programjában is kitér a disztichon-
fordítás fi nomságaira, továbbá ugyanitt idézi – Goethe és Hölderlin sajátos disz-
tichonváltozatai mellett – éppen Tibullusnak az Ikrek havában is elszavalt sorait.)5 

Egy példa: Jean nem szereti Cocteau-t, mert formabűvész, mert mutatványai  
mögött szerinte semmi nincs. A narrátor viszont kedveli, néhány versét szeretné  
is lefordítani (ekképpen mintegy „kikacsint” a megírás pillanatának szerzőjére, 
aki addigra már valóban magyarra ültette a francia költő két versét),6 továbbá 
kifejti, hogy Jean szemlélete, miszerint a vers célja a befogadó szívének meg-
érintése, egysíkú érzelmi esztétika, nem valódi poétika. Mindazonáltal, amikor  
Jean a saját költészetéről azt mondja: „Még nagyon foglalkoztat a nyelv, akadályo-
kat gördít elém, rosszindulatú és makacs. Még érezni a versen, hogy írták. Még 
sok benne a mutatvány, a bűvészet. […] Úgy fejezze ki az érzelmeket a vers, mint 
egy fütty, egy jajszó vagy egy csuklás borozás után! Ne érződjék, hogy anyag-
ból épül! Érzed a követ a strasbourg-i katedrálison?”7 – akkor már ő is, bár még 
mindig kicsit sarkosan fogalmazva, közelíteni látszik egyes elemekhez Radnóti  
tényleges szemléletében. Hiszen Radnótit ezek az itt csírájukban megtalálható 
dilemmák felettébb foglalkoztatták, mindegyre kitért rájuk elméleti jellegű szö-
vegeiben, melyekből nagyrészt rekonstruálhatók esztétikai-poétikai nézetei is. 
Egyfelől megkérdőjelezhetetlen a számára, hogy a költő számára az alapanyag 
min denkoron a nyelv, s „az anyaggal való küzdelem eredménye a mű”. De ez 
csak az érem egyik oldala, hiszen a szerző a nyelven keresztül autonóm realitást 
teremt, egyfajta második referencialitást, amely már – mint azt Jean is jelezte 
– bizonyos értelemben le is válhat hordozójáról, a nyelvről, mint ahogy hozzá-
járul az alkotói szubjektum felépítéséhez is. (A Lukács György által megihletett 
Jegyzetek a formáról és a világszemléletrőlben pedig arról is szó esik, hogy a – társa-
dalmi produktumként is értett – világszemlélet úgyszintén lényegileg a formán 
keresztül fejeződik ki, azáltal válik valósággá.)8 S a Jean által célul kitűzött elvek  

5 RADNÓTI Miklós, Utószó = UŐ., Orpheus nyomában, Phaos, Budapest, é. n. [1943], 168.
6 A negyvenes évek elején is fog még két másikat.
7 RADNÓTI, Ikrek hava, 19.
8 RADNÓTI Miklós, Jegyzetek a formáról és a világszemléletről = RADNÓTI Miklós Összegyűjtött prózai 

írásai, szerk. FERENCZ Győző, Osiris, Budapest, 2007, 333–337.
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teljes összhangban vannak azzal is, amit pedig Radnóti – Charles Bally Le langage 
et la vie című művére támaszkodva – Kaffka Margit lírájának egyik erősségeként  
emelt ki, azaz az alapvetően nyelven kívüli valóságok (la réalité extra-linguistique) 
színrevitelével, amelyet paradox módon az egyetlen, a költő rendelkezésére álló  
eszköz, a nyelv segítségével lehet megvalósítani. „Mert Bally szerint a nyelv nem 
tudja közvetlenül és maradék nélkül kifejezni az érzelmeket, hanem csak úgy, 
hogy a kifejezetlen érzelmet átalakítja a kifejezésbe beleértett asszociációk játé kává; 
hogy az érzelemkifejezést a kifejezéshez kapcsolódó társulások hatóerejére  bízza. 
De amilyen módon át tudja alakítani a kifejezetlen érzelmet, oly mértékben  kö-
zelíti meg az abszolútumként föltett, közvetlenül és maradék nélkül kifejezett 
érzelmet. És így viszonylagos mértékét kaphatjuk az anyaggal való harc sikeré-
nek s mértékét egyúttal az író kifejezéskészségének – ahogy mondani szokták.”9  
E meggyőződése miatt lelkesedik szegedi tanára, Zolnai Béla Szóhangulat és ki-
fejező hangváltozás című könyvéért is, amely, mint írja, ideális a költők számára, 
hiszen a nyelv emocionális elemeinek teljes és részletes vizsgálatára törekszik, 
s számba veszi a szó jelentésének és hangulatának kapcsolatait, vizsgálja a beszéd  
akusztikai elemei által felkeltett hangulatot. Ez utóbbin belül az ismétlés akuszti-
kai jelenségét is (melyhez pedig természetesen hozzátartoznak az olyan lírai esz-
közök, mint a szóismétlés, refrén, alliteráció, rím, ritmus, numerus, szóismétlés,  
cezúra, enjambement, strófa); továbbá kitér a kifejező hangok típusaira (az indulat-
szavakra, hangutánzásra, hangmetaforára, hangsúlyra és melódiára, duplikációra, 
expresszív hangváltozásra).10

Talán Doppelgängere a narrátornak Ági, a kishúg is, aki sajátos meséjével, 
vol taképpen költői hazugságaival egy lehetőségét, vagy éppen egy mindenképpen  
létező aspektusát képviseli a történetmondásnak: egyfajta fi kcióalkotást, tágabb 
értelemben pedig a művészi teremtését. A hatéves Ági otthon elmeséli a gyere-
kek önmagában is döbbenetes utcai élményét, egy katona nyilvános kivégzését, 
mely történetet képzeletbeli elemekkel egészít ki (nem elég hogy lelőtték az áldo-
zatot, még karddal is levágták a fejét; ez az ember egyébként gyerekrabló cigány  
volt, a végrehajtó katonák ezren voltak és trombitáltak stb.) Az akkor még szinte 
gyerek narrátor ragaszkodik a tapasztalati, látott-hallott valósághoz, mondjuk így, 
a referencialitáshoz, és a hallottak izgatottsággal töltik el: „Most előttem fejlő-
dött, nőtt óriássá a hazugság, nemcsak az izgalmas továbbfejlesztés tanúja voltam,  
hanem valóságos művészi teremtésé, a közös élmény szinte eltűnt, s ez felizga-
tott”.11 Ági történetmesélői metódusa nem csupán a narrátor kisfi úkori önmagá-

9 RADNÓTI Miklós, Kaffka Margit művészi fejlődése = UŐ. Összegyűjtött prózai írásai, 252.
10 RADNÓTI Miklós, Szóhangulat és kifejező hangváltozás. Zolnai Béla új könyve = UŐ. Összegyűjtött 

prózai írásai, 225–228.
11 RADNÓTI, Ikrek hava, 8.

nak primer realitásigényével szembesítődik, hanem – mint azt látni fogjuk a ké-
sőbbiekben – komplementer módon a már felnőtt, elméletileg kellően felvérte-
zett narrátor bergsoni és freudi ihletésű tudatfi lozófi ai szemléletével, Prousthoz 
közelálló prózapoétikájával is. „Úgy éreztem most már, hogy semmi sem igaz 
az egészből. Ági találta ki. […] A délután [ti. a megrázó esemény, illetve metoni-
mikusan annak ideje] megrendített, és épp ezért a tudatmélységeiben lappangott  
immár,  múlt volt vagy múlt sem volt már, álomi időtlenségben élt a többi buj-
káló emlék között a mélyben, ahonnan lassan bukik majd fel, apró villanásokból,  
ízekből, illatokból, mozdulatokból, és hangokból, hangokból rakódik újra össze,  
véglegesen, hűen és örökre. Akkor persze még nem tudtam ez, csak nagyon sze-
mélyes ügyemmé lett hirtelen Ági tódítása.”12

 Ági füllentései hasonló problémát érintenek, mint amit Radnóti egy kriti-
kára, Rónai Mihály András számonkérésére írt válaszul, ti. arra a kérdésre, miért  
nem referenciálisak a versei önéletrajzi szempontból. Bár recenzens-barátjának 
tényszerűen sincs igaza, esztétikai szempontból végképp elhibázott a felvetett 
prob léma, mondja Radnóti, főként Arany Jánosra hivatkozva. „Az esztétika is-
mer belső valóságot, s ez bír olyan fontossággal, mint a valóság. Sőt, ismer költői 
valóságot is, ismer egész életre szóló hősi, termékeny szerepvállalásokat, amelyek 
az életnél is fontosabbak. A jog nem ismer ilyeneket. A termékeny élmény a fon-
tos, mely lehet tájélmény, közösségi élmény és ezer más. De a két említettet meg-
kaphatja a költő egyetlen kirándulásból is. Nem is beszélve egy egész gyermekkor  
gazdag élményeiről. Ismered a költők költőjét? Részletesen kifejti a Vojtinában”.13 

Radnóti szemléletének pontosabb megvilágítására idézzük fel egy pillanatra  
Iser fi ktív- és imaginárius-fogalmát. Mindkettő egyfajta megélt tapasztalat, az 
előbbi (fi ktív az, ha „olyan hazugságokról és megtévesztésekről esik szó, melyek  
létezésünk korlátain túlra vezetnek el bennünket”) és az utóbbi is (az az imaginá rius,  
amikor „álmodozásaink és képzelgéseink során” élünk „képzeletbeli életet”).14  
A megéltség itt persze azt is jelenti, ezek antropológiai, a mindennapi életünkhöz  
is hozzátartozó fogalmak, vagyis nem csupán az irodalomra korláto zódnak, de 
mégiscsak olyasféle tudati működésekre utalnak, amelyek kitüntetet ten, hangsú-
lyo san mégis ez utóbbiban vannak jelen. Nem is igazán leválaszthatóak egymás-
ról, együtt működnek, még ha az adott szövegre nézve arányuk talán mégis árul-
kodó lehet. Az imaginárius egyik meghatározása Isernél ugyanis így hangzik: 
„Ha a fi kcionális szöveg az ábrázolt valós világot  egy lehetetlen világgal vegyíti,  
az így keletkező ábrázolás olyasvalami meghatározásához vezet, aminek termé-

12 Uo., 10.
13 RADNÓTI Miklós, Költészet és valóság = UŐ. Összegyűjtött prózai írásai, 78–80.
14 Wolfgang ISER, A fi ktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein, ford. MOLNÁR Gábor 

Tamás, Osiris, Budapest, 2001, 14.
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szete szerint meghatározhatatlannak kell lennie”15  Az imaginárius a valós látsza-
tát keltheti, behatol és beavatkozik az adott világba, vagyis a fi kcióképzés aktusa  
két világot hoz működésbe: „A reprodukált valóság egy önmagán túli » valóság-
ra « utal, míg az imaginárius formát ölt. Mindkét esetben határátlépés történik: 
a valóság meghatározottsága túllép önmagán, s ezzel egyidőben az eleddig za-
varos imaginárius formát kap és ellenőrzés alá kerül. A szövegen kívüli valóság 
ezáltal beleolvad az imagináriusba, s az imaginárius a valóságba.”16 Ági túlfűtött  
meséjével is minden valószínűség esetén ez a helyzet, sőt ennek egy speciális ese tét  
képviseli, hiszen a gyerekek úgy képzelődnek, és élik bele magukat a fantáziá lá-
sokba, hogy közben intellektuális szinten tisztában vannak vele, mindez így nem 
történt meg. A Rónai Mihály Andrásnak szóló válaszcikk pedig legfőképp a fi k tív 
aspektust védelmezi, hiszen a fi kcionális szöveg sok ponton referenciális annyi-
ban, hogy számos dolgot átvesz a külső világból és az irodalmi hagyomány ból, ám 
ezek a „külső valóságok” is mintegy zárójelbe kerülnek, felfüggesztődnek: a „fi k-
cionalizáltság jegyeit” viselik magukon. „Fikcionalitásának önfeltárása során 
a fi kcionális szöveg egy fontos sajátossága kerül fölszínre: a szöveg a benne újjá-
szervezett világ egészét »mintha« konstrukcióvá változtatja. Ezen besorolás (ame-
lyet kimondatlanul elfogadunk, amint olvasáshoz fogunk) teszi valóságossá, hogy 
az ábrázolt világgal való szembesülés pillanatában föl kell függesztenünk termé-
szetes hozzáállásunkat a » valós « világgal szemben.”17 Mindezt azért volt érdemes  
ilyen hosszan részleteznünk, mert Iser a fi kcionalizált szövegre egyik legjellem-
zőbb példaként Vergilius eklogáit említi (és elemzi), illetve az ezekből táplálkozó  
bukolikus hagyományt, márpedig tudjuk, Radnóti Ecloga-sorozata (főként az 
első darabok) nem csak hogy ennek a tradíciónak részei, hanem éppen a latin 
költő fordításából származó ihletből születtek. Mintha Radnóti Első eclogájáról 
szólna például Isernél az az érvelés, miszerint Árkádia, a kitalált vergiliusi világ 
műalkotásként magát a művészetet veszi tárgyául, s teszi ezt épp azáltal, hogy 
kivonja magát a másik világból, még ha az érintkezik is a költészetével – illetve, 
hogy „a költészet önutánzása […] nem autonóm művészet, hanem valamely 
[a politikából eredő] (el)romlással fenyegető dolog helyrehozása.”18 (A Második 
Eclogában amúgy már megváltozik, aktualizálódik a környezet, de a költői ön-
iden tifi káció, sőt a költői lét lényege továbbra is az írásban megfogható. Azonban  
mivel a költő élete – és ezzel együtt az írás lehetősége – állandó fenyegetettség-
ben van, nehéz eldöntenünk, mennyire lehetséges a két világ, a reális és a művi 
hasadása.)

15 Uo., 35.
16 Uo., 24.
17 Uo., 34.
18 Uo., 57.

A másik aspektus, az imaginárius pedig pregnáns módon van ott például a 
tudattalant előtérbe helyező művészeti-irodalmi irányok poétikájában, a roman-
tikáé mellett legfőképpen a szürrealizmuséban (amely egyébként előszeretettel 
hivatkozik a gyermeki képzelet működésére, mint egyfajta mintára, ennyiben 
ro kon az Ági-féle történetmondással), márpedig a szürrealista líra Soupault révén 
be is emelődik az Ikrek havába. Az viszont problematikus, hogy egyértelműen 
modellként vagy már megkérdőjelezett státuszban, túlhaladottnak minősítve 
jelenik-e meg. Egyfelől, Philippe Soupault-t a narrátor tréfásan úgy kívánja vé-
delmezni nagybátyjával szemben, hogy azt állítja, a francia költőt beválasztották  
a francia Akadémiába Victor Hugo helyett (ám valójában a két szereplő civódása  
itt is csupán egy régebbi vita kiüresedett tartalmú, játékos folytatása). Másfelől 
viszont a Mágneses mezők társszerzője egy olyan rövid verse révén emelődik be 
a prózaszövegbe, amely ugyan megidézi szerzőtársát, a szürrealizmus vezetőjét is, 
de elég kétes kontextusban, ha a szöveg által megidézett minitörténetet, a Breton  
képviselt irányzat Radnóti által a megírás pillanatában megítélt helyzetére, érté-
kére vonatkoztatjuk (tudniillik, hogy Breton útjának mi volt a végkimenetele.) 

Docteur Breton va à Gien
Par un temps de chien
Il est tombé dans un trou
On ne sait où

(Gienbe19 tart doktor Breton
Kutyaidő van az uton
Beleesett egy nagy lyukba
Nem tudni merre)20

A feltételezhető ironikus felhangnak oka lehet, hogy Radnóti az Ikrek hava meg-
írásakor már nem igazán érezte magáénak a különböző avantgárd poétikákat. 
(Tegyük itt persze azt is hozzá, hogy a versnek, lévén először a Littérature-ben, 
a szürrealisták egyik bástyájának tekintett folyóiratban jelent meg, eredetileg 
nem nagyon lehetett efféle konnotációja.)

Hasonlóképpen az imagináriushoz kapcsolhatjuk általában az avantgárd 
irányok alkotói szemléletének azt az aspektusát, amelyet pedig Radnóti itt is, 
akárcsak francia szakdolgozatában, egzotizmusnak nevez, és amely – mint látni 
fogjuk – voltaképpen szinekdochikusan tartalmazza magának a szemléletnek is 

19 Ti. egy viszonylag jelentéktelen városkába.
20 Somlyó György fordítása: RADNÓTI, Ikrek hava, 17., illetve 245.
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a magját. s Az egzotizmus egyik legjellemzőbb megnyilvánulási formájának a 
pika reszkverseket tekinti, s az Ikrek havában – amellett, hogy idéz is az általa 
legjellemzőbbnek ítélt szövegekből, Yvan Goll, Cendrars és Larbaud költemé-
nyeiből – egyfajta defi nícióját is adja: „Hisz a háború után – miért? most nem? 
– Európa az ismeretlen őserdő, emberevők, fejvadászok tanyája, a bokrok alján 
kígyók fütyülnek, – s milyen romantikus a nyugtalanság szülte utazás. London-
nál, Párizsnál, Berlinnél jobban érdekelte őket Budapest, Belgrád, Harkov vagy 
Bukarest. S mit törődtek ők a »couleur locale«-lal! Nem a táj kell nekik, inkább 
a tudat, az utazás, pontosabban a szabadság tudata. Úgy dolgoztak az idegen he-
lyeken, akár otthon a könyveik között, s otthon úgy, akár az őserdő mély bozót-
jai közt. A lélek valóságát mondom – s kijavítom a szót: mondják, mely független már 
minden más valóságtól. [F. Gy. kiemelése] S tollhiba volt-e ez az imént? Magamról  
is beszélhetnék.”21 Az egzotizmus köthető tehát akár Kelet-Európához is, s min-
denképpen lelki utazást jelent (az érzelmibe, a képzeletibe vagy akár a tudatalatti-
ba való áthelyeződést), mint ahogy szakdolgozatában is úgy emeli ki az utazást 
az egzotizmus (máshol: „új romantika”) legfőbb tevékenységeként, hogy „a nyug-
talan lélek utazásának nevezi, mely maga a nyugtalanság”, egyszerre „intellek-
tuális gyönyör” és  „pszichózis”.22 (Mindez még akkor is így van, ha a primitív 
kultúra, például az afrikai törzsi kultúra költői alkotásait is természetesen az egzo-
tizmushoz sorolja itt Radnóti, mint ahogy az ezek által inspirált szürrealista ver-
seket úgyszintén, sőt mindezt átteszi költői praxisába is: azon túl, hogy később 
összeállít majd egy fordítás- és átíráskötetet a törzsi kultúra szövegeiből [Karunga, 
a holtak ura], megírja az Ének a négerről, aki a városba ment és Tűzhimnusz című ver-
seit is.) Radnóti egyébként ebben az egyetemi szövegében az egzotizmus poéti-
kai megvalósulásának az anyaggal szembeni brutalitást nevezi, amelynek eredője  
éppen az, hogy a bensővé tett külső valóságot ábrázolja teljesen közvetlenül, s 
ez felborítja az eddig megszokott kifejezés kereteit, alapeleméig, a szóig bontja le 
a nyelvet.23 Úgyszintén fontos, hogy ezt a szemléletet illetően a költőt leginkább  
az ehhez gyakran társuló belső, asszociatív képalkotás, az „asszociációs egzo tiz-
mus” érdekli; márpedig – miként Baróti Dezső is megfogalmazta – korai köte-
teit, az Újmódi pásztorok énekét és a Lábadozó szelet úgyszintén jellemzik „az éles 
ellentéteket összefogó, a paradoxon határát súroló, groteszk asszociációra épülő 
képsorok”.24

S ami még kiemelkedően fontos: Radnóti szerint Proust regénypoétikai elvei 
is ebbe a kategóriába tartoznak, hiszen közvetlen hatás létezik ezek és a kortárs 

21 Uo., 13.
22 RADNÓTI Miklós, Egzotizmus a háború utáni francia költészetben = UŐ. Összegyűjtött prózai írásai, 473.
23 Uo., 466.
24 BARÓTI Dezső, Kortárs útlevelére. Radnóti Miklós 1909–1935, Szépirodalmi, Budapest, 1977, 453.

lírafelfogás között, mely a tényleges valóságot a nyers, a „brute” szenzációban 
látja, s leírás helyett revelációkat óhajt rögzíteni, akár a szintakszis destrukciója 
árán is. Ismert tény, hogy prousti ihletés (Bergson és Freudé mellett) az Ikrek 
havában is érvényesül, vagy – mondjuk így – ez a szöveg a kísérlet par excellence 
megvalósulási helye (Itt tehetjük hozzá, a prousti regényfolyam címét idéző A la 
recherche… című versre csak erős megkötésekkel igaz ez a poétikai felfogás: leg-
alább olyan erősek benne az apollinaire-i és középkori reminiszcenciák, illetve 
a klasszicizáló formai megoldások.) Egyébként már maga Radnóti egy napló-
jegyzetéből is értesülhetünk erről a hatásról: a szerzőt elsősorban nem a halál-
esetek izgatták, a tét számára egy olyan szerkezet megalkotása volt, ahol „az idő 
tragikus játéka, a jelen idejű múlt” érvényesült, s ugyanitt siratja el „ifjúkora 
mesterét”, Henri Bergsont is. Ebből az időszemléletből következik sajátos, na-
gyon bonyolult szerkezete a többféle jelennel (a történet jelenével, az emlékezés 
idejével, az írásfolyamat lassanként múlttá váló jelenével) és a különböző múlt-
beli, a jelenekben felidézett vagy ható eseményekkel. Ferencz Győző az Ikrek 
havában megjelenő idősíkok szétválasztását, illetve ezek összejátszatásának bo-
nyolult technikáját nagyon precízen, több oldalon vázolja fel monográfi ájában, 
ezért erre most hosszabban nem térnék ki.25

Mindazonáltal e rokonsággal kapcsolatban több megjegyzést is tehetünk. 
Először is, már Proust és Bergson szemlélete sem fedte egymást teljes egészében:  
mint ahogy Karafi áth Judit is megjegyzi, Proust „mémoire volontaire” és „mé-
moire involontaire”- megkülönböztetésében a ribot-i intellektuális és affektív 
emlékezet fogalma hagyta rajta a lenyomatát.26 Másodsorban Radnóti talán 
mintha módosítaná Proust „mémoire involontaire”, nem szándékolt emléke-
zés-felfogását, nagyobb és aktívabb szerepet juttatva az akaratlagosságnak: a nar-
rátor nem egyszer hangsúlyozottan intencionált cselekvést hajt végre, kifejezetten  
„visszaemlékezni akar” valamire, csak éppen ehhez felhasználja érzékleteit, leg-
főképpen hallását is, mintegy „átfülel” a múltba.

Érdemes felfi gyelni rá, hogy az Ikrek hava szerkezete a fenti két aspektust 
összekötve is meghatározható, hiszen éppen e két pilléren nyugszik, a látszólag 
térbelin és a temporálison. A kvázi-spatiális pillér a már említett utazás: a máso-
dik egységben (nevelő)anyja vonattal érkezik, majd a narrátor látogatja meg őt és 
bátyját, úgyszintén vonaton; ezen az úton olvassa egyébként a pikareszk-avant-
gardista versgyűjteményt is; továbbá szintén nem elhanyagolandó adat, hogy 
nagybátyja úgyszintén Amerikában járt, ami jelentősen meghatározza identitását  
(sőt az ehhez tartozó nevet is, Edéből ekként lesz Eduárd); az egység vége pedig 

25 FERENCZ, I. m., 460–465.
26 KARAFIÁTH Judit, Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában, Akkord, Budapest, 2007, 45.
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a narrátor visszatér Budapestre. Látszólag oda, de a következő egység ben  már 
Párizsban vagyunk, ott vitázik a narrátor Jean Citadinnel; a negyedik egység 
hely színe pedig egy falu, ahonnan az akkor még gyermek narrátor-szereplőnek 
a sötét éjszakában egyedül kell felvonatoznia Budapestre orvosért. A le zárás-
ban az itt-ott feltűnt szereplőkről említést nyer, hogy ki az, aki halott, vagyis 
ekként van örökre távol, a többiek pedig mintegy szétcikáznak a szél rózsa minden  
irányába: anya és nevelőanyja messze él, s Jeant is mozgósítják, az állomáshelyére  
kell térnie (megint csak vonaton). Ezek az utazások azonban egyfelől egyfajta 
időbeli létezésmódba fordulnak át, de oly módon, hogy fontos lesz nyelvi aspek-
tusuk is. A nyilvánvaló átfedések ellenére is próbáljuk tehát ket tébontani őket. 
Időbeliségre utal a nevelőanya meglátogatása, amely „gyerekes álom, utazás”; 
a szövegben idézett Gyerekkori emlék című vers a nagybácsiról szól, s kiemeli annak  
amerikai tartózkodását is; hazafelé pedig: „A gyerekkorból uta zom vissza a rosz-
szul világított zötyögő kocsiban”;27 majd félálomban hallja egy nőtől (franciául) 
a következő mondatot: „Mégis nagy dolog a gyerekkor!”,28 ame lyet, mint arra 
már a pályaudvaron rájön, Jeantól hallott évekkel azelőtt, s amely visszaveti pári-
zsi emlékeihez. A pesti orvos riasztásakor a tízéves fi ú a vonatutat félig öntudat-
lanul bóbiskolja végig, mint ahogy már felnőttként az asztalra ráborulva az e rész 
megírásának (a szövegben megjelenített) aktusát is, s közben az olvasó ide-oda 
csúszkál a gyermek és az őt megíró felnőtt narrátor ideje között. E váltások jel-
lemző állapota gyakran a (fél)álom, az öntudatlanság, a tudat kikapcsolása, amely 
pedig különböző érzékletekhez kapcsolódik: „álmo sító zsongásból ébresztő han-
got hallok”;29 vagy: a vonatülésen „nedves, kemény  szoknyák elborítanak, lejjebb  
csúszom, sötétség hull rám”30 stb. A feltételezettség  visszafelé nem működik, va-
gyis bár a múlt felidézése valamilyen érzékeléshez (a narrátor esetében többnyire  
a halláshoz vagy a hallás dominálta érzékelés-együt teshez) kötődik, egyrészt nem 
mindig utazás közben történik meg, másrészt – mint láttuk – nem is mindig 
(fél)öntudatlan  állapotban: számos esetben kifejezetten intencionált cselekvés-
ről, „fülelésről”, valakire vagy valamire gondolásról van szó, amelyhez viszont 
aztán egy erős szenzáció is kapcsolódik, vagy a kettő bizonyos kombinációjáról. 
Például: „A mondat lejtése kísért, a szavakat keresem. Lehajtom a fejem, hallgató-
zom.”31 Vagy a két nő kihallgatott beszélgetése után: „– Nagy dolog a gyerekkor 
– mondom a mondatot, kínlódom, s úgy érzem, valami halaszthatatlant kell gon-
dolnom erről, és nem jut eszembe. – Hát persze, Jean – enged fel a szorongás –, 

27 RADNÓTI, Ikrek hava, 18.
28 Uo., 20.
29 Uo., 18.
30 Uo., 27.
31 Uo., 7.

Jean mondta évekkel ezelőtt.”32 Az auditivitás dominanciája eredhet abból is, 
hogy a térbeli-temporális aspektus átfordítódik valamiféle nyelviségbe is, s külö-
nös módon ezek az eredetileg poétikai szempontból nem kifejezetten megfor-
mált nyelvi törmelékek (ezúttal például érdekes, különös hangzású településne-
vek) mintegy megemelődnek, a közvetlen realitásból előbb belső érzékletté válva 
végül esztétikai-poétikai szintre kerülnek át. E jelenség jó része kifejezetten az 
utazáshoz kapcsolódik. A narrátor a vonaton Cendrars szintén erősen nominális  
szerkezetű, szavakra széteső utazásversét olvassa zúgó füllel, majd zökken egyet 
a jármű, „s egy hang süvölt: Soroksár! s mintha a versből süvítene”.33 Majd Lar-
baud hasonlóan „egzotista” szemléletű, Múzsám című versére tér át, s miközben 
eltűnődik az általa elnézett és lánynévnek vélt Ilanéro34 szó hangzásán és szinesz-
téziás kapcsolatain (mely egyébként anyja és nevelőanyja nevére, az Ilonára is 
rímel), lent valaki a Taksony helységnevet kiáltja. E helyütt aztán buszra száll, ahol 
is verssé alakítja a falu neve után asszociált vezérnév-sorozatot: „Taksony, nézem az 
állomást, hét betű, hét… Tass, Huba, Töhötöm, Huba, Kond, öreg Álmos, Előd, 
fene Ond – hogyha a régi ve zérek előre rohannak a … skandálom, szinte oda se 
fi gyelve, a gyűlő daktiluso kat”,35 s a szöveg következő mondatában már meg is 
érkezett az anyjáék házához,  vagy, ahogy utóbb értesít róla bennünket, a gyer-
mekkorba. Némileg másfajta nyel vi trükk érvényesül akkor, amikor a gyermek 
narrátor értesülve az utolsó nagy titokról, tudniillik, hogy nemcsak az anyja, 
hanem az ikertestvére is meghalt születésénél, felnőtté válik, elhagyja a gyer-
mekkort, s ezzel megérik vagy csak ráutalódik a versírásra: a traumatikus gyer-
mekkor lezárultával az ifjúság már a nyelvi természetű feldolgozásé. Ennek egy 
sajátos megnyilvánulásával éppen e ponton találkozhatunk: „S akkor elkezdődött  
valami, amiről csak verset lehet írni… akkor kezdődött volna az ifjúság? S mi-
csoda évek! Te maradtál volna meg? vagy a másik? Megölted őket – beszélt a 
hang, megölted őket, megöl ted ő ket, megöl ted ő…”36 Azaz a traumatizáló 
mon datot felrobbantva, szétdarabolva egyrészt egy olyan névmássorozattá bontja, 
amely mintegy összemossa – vagy éppen szembeállítja? esetleg tükörviszonyba 
helyezi? – saját magával, az önmeg szólító „te” névmással az „őket” (vagyis általá-
ban a halottakat, az anyát és újszülöttjét), s közülük is kiemelve az „ő”-t, a ma gá-
tól nem megkülönböztethető ikertestvért, másrészt vonatkerekek kattogásához, 
esetleg törzsi dalok ritmusához  hasonlóan skandálhatóvá is teszi egyúttal.

32 Uo., 18.
33 Uo., 13.
34  Helyesen: llannéro, pusztalakó.
35 Uo., 14.
36 Uo., 34.
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Végezetül pedig: a temporálisnak a nyelvi-esztétikaiba való átfordulásának 
még egy szempontját idézhetjük. Nagyon erős párhuzam mutatkozik a között, 
amit Ricœur a prousti regényfolyam legfontosabb motívumának látott, és a 
Rad nóti-féle szövegszerveződés között: Ricœur szerint ugyanis „kimondhatjuk,  
hogy a megtalált idő a metafora, amely egy  »csiszolt stílus nélkülözhetetlen for-
máiba« fogja a különbségeket; másodszor a fölismerés, amely betetőzi a térhatású 
látásmódot; végül pedig a megtalált élmény, amely kibékíti az életet és az irodal-
mat. Ha tehát az élet az elveszett időnek, az irodalom pedig az »időn kívülinek« 
az alakzata, akkor bátran állíthatjuk, hogy a megtalált élmény az életnek a mű-
alkotásba való beemelését fejezi ki.”37  A francia fi lozófus hozzáteszi még, hogy 
Proust regényében az utolsó szavak (annak kérdésességét illetően, hogy a narrá-
tor egyáltalán be tudja-e fejezni az éppen elkezdett munkát) az ént és az embert 
állítja helyre az Időn belül. „Olyan helyre, amely, igaz, »tágas ahhoz képest, ame-
lyet a tér annyira szűkre mér ki számukra« – mindamellett olyan helyre, amely 
»az Időben van«.” Radnótinál – noha egyébként az egyes elemeket illetően – 
kivéve az időstruktúra alapvető sajátosságát – más megoldásokat alkalmaz, mint 
Proust, hasonló következtetések vonhatók le. Vagyis a Prousttal rokon tem po rá lis  
szerkezet mellett a Ricœur által mondottakat erősíti az intenzív spatiális szöveg-
szerveződés (a pikareszk jelleg), a novella tényleges témája (ars poetica), továb bá 
a szöveg lezárása. Ez ugyanis egy esztétikai képződmény, egy metaforán  alapuló 
költői szöveg, amely – amellett, hogy ismét a „kettő” motívumára épül – rá-
adásul a halálról szól, de annak pillanatát egyfajta öröklétté merevíti ki: 

Kétszer leshettem csak meg a pillanatot, mikor a szirom 
elhagyja helyét s a földre perdül. S tulipán volt mind 
a két virág és mind a kettő fehér.
S halott-e már a perdülő szirom,
Ha hullni kezd?
Vagy akkor hal meg, hogyha földet ér?

37 Paul RICŒUR, Az eltűnt idő nyomában: az átjárt idő, ford. BÁRDOS László = Az irodalom elméletei, 
IV., szerk. THOMKA Beáta, Jelenkor, Pécs, 127.

S Z É N Á S I  Z O LT Á N

„Én nem vagyok magyar?”

A zsidó és a katolikus identitás problémái Radnóti Miklós 
és Sík Sándor életművében

(A zsidó identitás kérdése) Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy hogyan 
került a Radnóti és Sík Sándor zsidó és katolikus identitását vizsgáló dolgozat cí-
mébe az ismert Ady-versből származó idézet. A válasz első megközelítésre egy-
szerű: Sík Sándor idézi 1939. január 8. és 10. között keletkezett naplójegyzetében 
Arany János és Petőfi  mellett Adyt. Az az élethelyzet azonban, amelyben a bejegy-
zések születtek, sokkal bonyolultabb ennél, s rávilágít az adott korszak, a magyar 
történelem adott szakaszának ellentmondásosságaira is. A magyar–zsidó fogalom-
pár szinonimájaként volt értendő a két világháború között is a keresztény–zsidó, 
eredendően vallási tartalmú szópár, s ennek köszönhetően a történeti, nyelvi és 
kulturális közösségként értett nemzet fogalmára alapozott identitással szorosan 
összekapcsolódott, időnként összekeveredett a vallási közösséghez való tartozásból  
fakadó önazonosság. Nemcsak Sík Sándor naplójegyzeteinek példája mutatja, 
hogy azokban az években, amikor több évtizedes asszimilációs folyamatnak vé-
get vetve a magyar társadalom jelentős részében felerősödik az antiszemitizmus,  
s mind ezt a jogalkotás szintjén törvények és rendeletek sora legalizálja,1 a zsidóság 

1 Ez az önmagát „keresztény kurzus”-ként meghatározó politikai rendszer egyik ellentmondására  
világít rá. A hatalom szellemi alapját jelentő konzervatív ideológiának kezdetektől fogva része 
volt az antiszemitizmus, de nem volt egyértelműen defi niálva, hogy kit is tekintsenek zsidónak.  
A kérdés már az 1920-ban elfogadott numerus clausus kapcsán felmerült, mivel az egyetemekre 
és főiskolákra való beiratkozást nemzetiségi alapon szabályozó törvény úgy vonatkozott a magyar-
országi zsidóságra is, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény értelmében, amely az anyanyelvet 
tekinti a nemzetiséghez tartozás kritériumának, a magyarországi zsidóság nem nemzetiség, 
s nem is a magyar jogrendben ismeretlen „népfaj”, hanem vallási felekezet volt. Hasonlóan vallási 
alapon határozza meg a zsidóságot az 1938-ban elfogadott zsidótörvény is, míg az ugyanezen év 
december 23-án benyújtott második zsidótörvény indoklása, noha a törvény végrehajtása során  
szintén nem tud elszakadni a felekezeti szempontok érvényesülésétől, a zsidóságot a magyarság-
tól elkülönülő népcsoportként határozza meg. (GYURGYÁK János, A zsidókérdés Magyarországon. 
Politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest, 2001, 117–158.)

FÖLDES GYÖRGYI 
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mibenléte mellett bizonytalanná válik annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy 
„mi a magyar?”, „ki a magyar?”.2

1938–1939 fordulóján tehát egy katolikus szerzetestanár, cserkészvezető, köl-
tő, egyetemi tanár örökíti meg naplójában fájdalmas önvizsgálatát. „A kormány  
bemutatta és pártja elfogadta az új zsidótörvényt – írja 1938 karácsonyán Sík. 
– Életem legnagyobb fejbeütése: a javaslat szerint én zsidó vagyok. Néhány hét 
múlva 50 éves leszek: eddig soha még álmomban se jutott soha eszembe, hogy 
még ilyen is lehet, hogy magyarságomat kétségbe lehessen vonni. 10 éves voltam,  
mikor megtudtam, hogy szüleim valamikor születésem előtt zsidók voltak; de 
azóta egy percig sem jutott eszembe, hogy ebből ilyen következtetést is lehet le-
vonni. Az életem nyitott könyv, megmondtam, és benne tucatnál több valóságos  
könyv is: azokból mindenki napnál világosabban kiolvashatja magyarságomat.”3  
A második zsidótörvény tervezetének értelmében Sík Sándor is zsidónak számí-
tott, s ez a tény – noha az országgyűlés által elfogadott törvény végül mint egye-
temi tanárt és szerzetest kiveszi a jogszabály hatálya alól – mély számvetésre 
késztette. „Vajon zsidó vagyok-e én?” – teszi fel a kérdést Pilátussal együtt. Az első 
vá lasza: „Vérség szempontjából kétségtelenül igen.” Radnótihoz hasonlóan4 Sík 
is mindkét szülői ágon tisztán zsidó származású volt. Édesanyja, Winternitz 
Flóra jómódú és művelt, miskolci zsidó családban született, a család az 1870-es 
évek ele jén elszegényedett, s Miskolcról Pestre költöztek. Édesapja, idősebb Sík 
Sándor ügyvéd volt, eredeti családi neve Schik volt, Síkra csak az 1870-es évek 
végén vagy az 1880-as évek elején magyarosította családnevüket. Mindkét 
ágon tehát a magyarságba teljesen asszimilálódó zsidó családról van szó. A fent 
idézett napló részletből az is kiderül, hogy Sík Sándor szülei a gyerekek születése 
előtt katoli záltak, Sík tehát már katolikusnak született,5 családi és iskolai nevel-
tetése révén nem alakulhatott ki benne a zsidó identitástudat. Idézett napló-
jegyzeteiben Sík nem is vállalja a közösséget a zsidósággal: „Semmi, de semmi 
közösséget a zsidó sággal érezni nem vagyok képes.”6

Lényegében Síkéhoz hasonló választ ad a zsidó identitástudat kérdésére Kom-
lós Aladárnak írt levelében Radnóti is: „Zsidóságomat soha nem tagadtam meg, 
»zsidó felekezetű« vagyok ma is […], de nem érzem zsidónak magam, a vallásra 
nem neveltek, nem gyakorlom, a fajt, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben 

2 Vö. Mi a magyar?, szerk. SZEKFŰ Gyula, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1939.
3 SÍK Sándor, Naplójegyzetek = A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor 

hagya tékából, szerk. SZABÓ János, Magvető, Budapest, 1993, 205.
4 FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz, Osiris, Budapest, 2005, 19–22.
5 Lengyel András tehát téved, amikor azt állítja nemrég megjelent tanulmányában, hogy „Sík 

[…] maga is zsidónak született, de katolizált […].” LENGYEL András, Radnóti identitásszerveződé-
sének kérdéséhez, Forrás 2009/5., 19.

6 SÍK, Naplójegyzetek, 206.

remegő ősi bánatot baromságnak tartom és nem »szellemiségem« és »lelkiségem«  
és »költőségem« meghatározójának.”7 Radnóti esetében azonban más az életrajzi  
háttér. Bár zsidó vallásos nevelésben – ahogy az az előbb idézett levélrészletből 
is kiderül – ő sem részesült, de zsidó szármázásával tisztában volt, ezzel folyama-
tosan szembesülnie is kellett. Már Radnóti családja elindult az asszimiláció út-
ján, a többségi nemzetbe való beolvadás, más nézőpontból a származás, az eredet  
„elleplezésének”8 utolsó két lépését, a névváltozatást és a vallásváltást Radnóti 
tette meg. S bár, véleményem szerint, a Komlósnak írt levélben többről van szó, 
mint a magyar–zsidó költői antológiában való részvétel elutasításáról, annyiban 
mégis egyetértek Schein Gáborral, hogy Radnóti számára nem volt elfogadható  
a disszimiláció semmilyen formája mint a kialakult történelmi helyzetre adott 
válaszreakció.9

Ferencz Győző Radnóti Miklós életéről és költészetéről írt nagymono g-
ráfi ájában Sík Sándor szellemiségének alakulását vizsgálva pontosan világít rá 
a szin tén asszimilált, eredetileg német anyanyelvű családból származó Prohászka 
Ottokár szerepére, és hatásának ellentmondásosságára. Azt az állítását azonban 
vitatnám, mely szerint „Sík Sándornak, aki zsidó szárma zása miatt maga is asszi-
milációs problémákkal küzdött, Prohászka antiszemitizmusának problémáját nem 
létezőnek kellett tekintenie, hogy ne vonatkoztassa magára.”10 Egyrészt ugyan-
is abban az értelemben, ahogy Prohászka a hazai zsidóságról megnyilatkozott, 
például a numerus clausus vitájában, Sík nem számított zsidónak. Az egyetlen 
helyes útnak Prohászka Ottokár a zsidóság teljes (nyelvi, társadalmi és vallási) 
beolvadását látta,11 s ebből a szempontból Sík életpályája mintaszerű volt. Más-
részt viszont ha nem is tudatosan, de Sík sem tudott  teljesen mentes maradni 
Prohászka vagy általában a korszak antiszemitizmusától . Találunk olyan kitéte-
le ket naplójegyzeteiben, melyek Prohászkát vagy a zsidótör vények tárgyalása so-
rán elhangzott érveket idézik: „Tökéletesen látom – írja –, hogy pogányság és 
erkölcstelenség, ami velük történik, de éppen ilyen tökéletesen látom azt a ren-
ge teg bűnt is, amellyel kihívták maguk ellen a végzetet.”12 Ugyanitt saját magyar-
sá gának az igazolására jegyzi meg, hogy a Cserkészszövet ség elnökeként ő kezde-
ményezte a cserkészeten belül a zsidóknak a keresztények től való különválasztását, 

7 RADNÓTI Miklós, Napló, s. a. r. RADNÓTI Miklósné, utószó, jegyz. MELCZER Tibor, Magvető, 
Budapest, 1989, 210.

8 Erving Goffmann nyomán Kovács András használja a „leplezkedés” kifejezést. (KOVÁCS András,  
Asszimiláció, antiszemitizmus, identitás = UŐ., A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni 
Magyarországon, Gondolat, Budapest, 2008, 72.)

9 SCHEIN Gábor, Egy történet jele = UŐ., Traditio. Folytatás és árulás, Kalligram, Pozsony, 2008, 66.
10 FERENCZ, I. m., 179.
11 Vö. GYURGYÁK, I. m., 299.
12 SÍK, Naplójegyzetek, 206.
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hangsúlyozottan világnézeti és nem faji alapon. Van ennél korábbi bizonyítéka 
is annak, hogy Sík irodalmi értékelését Prohászka kulturális antiszemitizmusa 
határozta meg.13 Kiss József 1921-ben bekövetkezett halála után Síkot választot-
ták a Kisfaludy Társaság megüresedett helyére. A társaság szokásai szerint szék-
foglaló beszédében elődjét kellett méltatnia. Az 1923-ban az Életben is publikált 
mélta tásban a következőket olvashatjuk: „A művész élményét képzelete és világ-
nézete  formálja, azért stílus és világnézet, esztétikai érték és világnézet a legszer-
vesebb,  legelválaszthatatlanabb összefüggésben vannak. Világnézet szempont-
jából Kiss József szintén szerencsétlen korszaknak és szerencsétlen miliőnek volt 
gyermeke.  […] Kiss József zsidó volt; ezzel adva volt számára a lehetősége a nagy-
szerű ószö vetségi világnézetnek, a zsoltárok és a próféták, vagy akár a középkori 
nagy zsidó költők világnézetének, akik egy nép lelkét fejezik ki. Őt is elérte a mo-
dern zsidó ság nagy, végzetes tragikuma: a régi talajról lesiklott, de utat nem talált 
a lába alá.”14

Radnóti írásaiban hasonló megnyilatkozásokat aligha találnánk.15

* * *

(A katolikus identitás kérdése) Sík Sándor, noha élete végéig megőrizte Prohászka 
szellemi hatását, irodalomfelfogásában a harmincas évekre túllépett a fehérvári 
püspök művészetszemléletén. 1935-ben megjelent tanulmányában a katolikus 

13 Prohászka a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában például a magyar kultúra és az irodalom 
elzsidósodásáról beszélt, s párhuzamba állította Adyt és Heinét: „Amint Heine lekicsinyel min-
dent, ami német, úgy Ady lekicsinyel mindent, ami magyar. Ahogy Heine a kereszténységet 
csakis karikatúrákban tudja meglátni, úgy Ady Endre a mi magyar tradíciónkat és a mi nagy 
érdekeinket valamiképpen karikatúrákban, valamiképp hamis látószög alatt látja. […] Én ezt 
fel hozom példaképül, hogy a zsidóság szelleme miképpen járja át és miképpen hamisítja meg 
a magyar érzést, a magyar szellemet, a magyar kultúrát, és nem azért, hogy a kegyeteknek a kul-
túrája vagy szelleme rossz. Én most ettől elvonatkoztatom.” (A Nemzetgyűlés 103. ülése 1920. 
évi szept. hó 16-án, csütörtökön = Nemzetgyűlési Napló 1920–1921, V., 348.)

14 SÍK Sándor, Kiss József, Élet, 1923/22., 486. Figyelembe véve Sík Sándor személyiségét és pályá-
jának egészét, igen erős túlzásnak érzem Schein Gábor minősítését, aki Kiss József költészetének  
recepciója kapcsán jegyzi meg: „E fogadtatás legvisszataszítóbb jelenetére 1923-ban került sor, 
amikor Sík Sándort épp Kiss József helyére választották meg a Kisfaludy Társaság tagjává, és szék-
foglaló előadásában a Társaság szokásai szerint 1921-ben elhunyt elődjéről emlékezett meg, 
bepillantást engedve huszadik századi rémtörténetünk lelki bugyraiba, s egyben megelőlegez-
ve a világnézeti kritika két és fél évtizeddel későbbi tónusait is[.]” SCHEIN Gábor, Az irodalmi 
modernizáció pillanatfelvétele a Nyugat megindulásakor = SCHEIN, Traditio. Folytatás és árulás, 39.

15 Bár Vári György Ferencz Győző monográfi ájáról írott kritikájában Radnóti Sík Sándorhoz 
1942. január 28-án, Horváth Bélának a Vigiliában megjelent antiszemita támadása után írt leve-
léről szóló elemzése mintha ilyen értelmezést is lehetővé tenne. (VÁRI György,  Aki nem száll 
gépen fölébe. Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete, Jelenkor 2007/2., 211–212.)

irodalom fogalmát már egy autonóm irodalomfogalomra építette. „A művészet 
a szépség birodalma – írja –,  egészen külön világ, amely lényege szerint minden  
mástól különbözik, önmagán kívül mással nem mérhető és csak önmagából ért-
hető meg.”16 Az írót kötő erkölcsi parancs tehát pusztán az, hogy azt mondja, 
amit lát, azt fejezze ki, amit érez megalkuvás és színlelés nélkül. Szerinte tehát 
a műalkotás erkölcsisége nem a min, hanem a hogyanon fordul: „A mű erkölcsi 
tartalma a közeledés módjától függ, az írónak az erkölcsi világrenddel szemben 
elfoglalt attitűdjétől. […] A mű erkölcsisége az ő tökéletessége.”17 Sík tehát egy 
olyan katolikus irodalomszemlélet körvonalait vázolja fel tanulmányában, mely 
lehetőséget adott a konzervatív kritika számára is az irodalmi művek erkölcsisé-
gére vonatkozó tételének újragondolására. Ekkorra Sík már jócskán eltávolodott  
Prohászka irodalmon kívül álló morális alapokra épített művészetfi lozófi ájától. 
Tanulmányának lábjegyzetében (Karl Rahner „anonim kereszténység”-ről val-
lott nézetét előlegezve) az irodalmi értelemben vett katolicitás fogalmának radi-
kális kiterjesztésére is utalást tesz: „A katolikus tanítás szerint az egyház lelkéhez  
tartozik (tehát valójában katolikus) mindenki, aki jóhiszeműen szolgálja az Istent 
úgy, amint hite szerint az Isten kívánja. Ez megmagyarázza, miért érezzük sokkal  
katolikusabbnak nem egy tiszteletreméltó protestáns, sőt zsidó írót, mint azokat,  
akik katolikusnak vannak ugyan anyakönyvelve, de életükben és művészetükben  
a katolikumnak nyoma sincs, vagy akik katolikusnak vallják ugyan magukat, de 
írásaikban a katolikumnak csak halvány sejtelmeit, nem egyszer valóságos paró-
diáját adják.”18

Ebbe a „katolikus irodalom”-koncepcióba, melybe a magyar irodalom szá-
mos alkotása és életműve beilleszthető, valóban beletartozónak érzem Radnóti 
költészetét, különösen utolsó korszakának verseit, noha a magam részéről osztom  
Rónay György megállapítását is, aki szerint Radnóti költészetében nem találha-
tunk „fülbemászó katolikus hangot”.19 Annak ellenére ugyanis, hogy ismerjük 
vallomásait saját katolikus hitéről, s már több színvonalas tanulmány is vizsgálta  
verseinek biblikus motívumait, spiritualizmusának sajátosságait, ahhoz, hogy 
költészetét meggyőzően el tudjuk helyezni a katolikus, vagy általában keresztény  
irodalom keretein belül, a fentebbiek mellett fi gyelembe kellene venni (Radnóti  
költészetének központi motívumaként szereplő) saját halálához, s – ezzel szoros 
összefüggésben – saját gyilkos korához való viszonyát is. Radnóti válaszai, véle mé-

16 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához. Egyetemesség és forma, Vigilia 1935/2., 9.
17 Uo., 12.
18 Uo., 15.
19 Idézi MELCZER Tibor, „Ha minden összetört…” Radnóti Miklós költészete utolsó verseinek tükrében, 

Argumentum, Budapest, 173.
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nyem szerint, összetettebbek annál, semhogy líráját problémátlanul a „katoli kus 
költészet” (önmagában is nehezen meghatározható) kategóriájába sorolhatnánk.  
Ahhoz a katolikus költészethez, mely a századforduló politikai katolicizmusából  
nőtt ki, s melynek leginkább fi gyelemre méltó képviselői Harsányi Lajos, Sík 
Sán dor és Mécs László, Radnóti lírájának nincs köze. Noha professzorának, atyai 
barátjának költészetéről naplójában is elismerőleg nyilatkozik („A Magányos 
virrasztó volt az első verseskönyve, amit igazán szeretek s azóta egyre szebbeket 
ír.” – írja Síkról),20 Mécs László líranyelvét viszont szellemes naplóbejegyzésben 
fi gurázza ki.21 Más a helyzet, ha Babits költészetének és újklasszicizmusának ha-
tását vizsgáljuk, s újklasszicizmusának azt a szemléletbeli alapját tekintjük, mely 
Babits – Sík felfogásával is rokon22 – katolicitás-fogalmának is a lényegét jelenti.  
Ez a katolicitás-fogalom ugyanis, a szó etimológiai jelentéséből fakadó egyete-
messég-igényt jelent, melynek értelmében a költő elzárkózott minden felekeze-
tiségtől (a katolikustól is) és minden részlegességtől. Ebben a metafi zikai alapú 
egyetemesség-eszmében gyökerezik a kései Babits irodalomszemlélete is. Minden  
bizonnyal nem véletlen, hogy mindkét életmű utolsó alkotásainak egyikében 
az ószövetségi próféták alakja elevenedik meg. De épp ezért is tanulságos Beney 
Zsuzsának a Nyolcadik ecloga kapcsán tett megállapítása: „A düh, a harag, a bosszú  
ótestamentumi istenét próbálja itt a jézusi szelídség Országával összebékíteni. 
Nem tudjuk megítélni, hogy sóvárgó, égető vágyból-e, vagy azért, hogy a pró-
féták hite mellett annak a másik, felmentő, megbocsátó hitnek lélektani igényét 
is beteljesítse. Akárhogy is – Radnóti soha nem kerül közelebb ősei hitéhez, s 
ami legalább ennyire fontos: ősei látásmódjához, mint ebben a költeményben”23  
Ez viszont egy másik kontextust is kijelöl Radnóti költészete számára: a ma-
gyar–zsidó irodalomét.

* * *

(A magyarságtudat kérdése) 1940-ben a Katolikus írók új magyar kalauzában megjelent  
Sík 1935-ös tanulmányának egy bővített és átszerkesztett változata is. Ebben Sík 
a katolikus irodalom fogalmát elemezve bevezeti a „magyarság elvét” is. A nem-
zeti problematikájának bevonása a katolikus irodalom fogalmának tárgyalásába 
azonban az ő esetében nem a politikai diszkurzusnak tett valós vagy látszólagos 

20 RADNÓTI, I. m., 51.
21 Uo., 145–147.
22 Ezzel kapcsolatban: SZÉNÁSI Zoltán, Sík Sándor „katolikus irodalom”-koncepciója, http://epika.web. 

elte.hu/doktor/SzenasiZoltan.pdf
23 BENEY Zsuzsa, Radnóti angyalai, It 1996/1., 199–200.

kedvezmény. A nemzethez (mint nyelvi-történeti-kulturális közösséghez) tarto-
zás nála az alkotó és a befogadó oldalán is összekapcsolódik a nyelviség proble-
matikájával, s ezen keresztül a magyar katolikus irodalom hagyománykeresésével.  
Ez a megközelítés alkalmasnak bizonyult arra, hogy a személyes érintettségnek 
egy defenzív álláspontjáról a politikai diszkurzus által az irodalommal szemben 
felállított „nemzeti” követelményének új értelmet adjon: „Az irodalom tehát 
legbelsőbb mivoltánál fogva szükségképpen nemzeti jelenség. Ez az irodalom mi-
voltával összefüggő tény, és nem követelmény. Az íróval szemben követelésként 
állítani fel, hogy »nemzeti« legyen, éppen olyan felesleges és értelmetlen kívánság  
volna, mint az almafától azt kívánni, hogy almafa legyen.”24 Ebből pedig egyér-
telműen következik, hogy az író magyarsága nem tehető függővé a származástól:  
„Tökéletes művészet magyar nyelven csak magyar lélekből jöhet; tökéletes ma-
gyar nyelven megírt, igazán művészi alkotás a magyar léleknek legcsalhatatla-
nabb bizonyossága, sokkal biztosabb, mint a származási adatok.”25 Ezek mögött 
a fejtegetések mögött minden bizonnyal nemcsak saját katolikus költészetének 
és magyarságának az igazolását sejthetjük, hanem Radnótinak, Szerb Antalnak,  
Vas Istvánnak és másoknak az életművével és sorsával való számvetést is.

1939 decemberében keletkezett Sík Családfa című verse:

Bizony a vér se szín turáni: 
Kerülközött egy-egy Gvadányi, 
Pázmány neméből németek, 
Egy Zrínyi is, ki hősi horvát 
Rögön emelte daca tornyát, 
Volt rác is, tót is, egy sereg, 
Mint ama Petrovics-gyerek. 

Volt közte hős, volt áruló is, 
Akadt egy-két cigány zsidó is, 
Börtönt is ült nem egy üköm. 
Nyugtalan nép! ki tehet róla! 
Enyéim, s Isten a tudója: 
E sokgöcsörtű dús tövön 
Bútt napvilágra csepp gyököm. 

24 SÍK Sándor, Irodalom és katolicizmus = Katolikus írók új magyar kalauza, szerk. DR. ALMÁSY József, 
Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, é. n. [1940], 299.

25 Uo., 300.
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S ha tudakolnád nagyapámat, 
Ki megnyitotta szóra számat, 
S ha kérdeznéd apámuram: 
Amaz Mihály, a nagy Merengő, 
A sasok útját túlkerengő, 
S az apám János, színarany, 
A pecsétgyűrűm tőle van. 

Ím a családom, ím a vérem. 
Szavam elállja a szemérem, 
Hogy így kiadtam mindenem, 
De mindent rajtuk át öleltem, 
Lelkükből lelkezett a lelkem, 
És Istenük az Istenem. 
Más ősömet nem ismerem. 

Az idézett versrészlet utolsó sora mintha Radnóti egyik korai versét idézné: 
„Az őseimet elfelejtettem […]” (Csöndes sorok, lehajtott fejjel). A Családfa magyar-
ságszemlélete már lényegében megegyezik Sík később publikált tanulmányáéval,  
hisz nem a származást („Bizony a vér se szín turáni”) tekinti a magyarsághoz 
való tartozás kritériumának, hanem a történeti, kulturális és nyelvi közösséget. 
Az ekképp elgondolt, s lényegében virtuális közösséghez tartozás történeti pers-
pektívája szempontjából lesz az identitásszerveződés nélkülözhetetlen része az 
ősök kiválasztása. Sík költőket sorol, mintegy önigazolásként is, akik annak elle-
nére részei a nemzeti irodalom kánonjának, hogy „vér szerint” nem magyarok. 
Az említett naplóbejegyzés tanúsága szerint Radnóti ismerte és nagyra értékelte  
ezt a Sík-verset,26 s magyarságtudatának formálódására is hatással volt. „A »Mi 
a magyar?«-vita elfajulásáról és túltengéséről esik szó – olvashatjuk szintén Rad-
nóti naplójában –. Ezt mondom: Mi a magyar? Olvassátok Aranyt és Petrovicsot. 
Megtudjátok. És írjatok magyarul, becsületesen, azok magyar művek lesznek.”27 
Arany és Petőfi  (Petrovicsként, mint a Sík-versben) említése tehát nem a nem-
zeti klasszicizmus hagyománykeresésének a jele Radnótinál, mint ahogy azt 
Vári György feltételezi.28 Sokkal inkább a külső kényszer  (a korszak politikai 

26 „Sík Sándor érkezett meg reggel a nyaralásból, délben a rendházban találkoztunk. Barnára sült, 
fi atal, lelkes. A veletöltött óra egészen felfrissített. 24 verssel és 150 oldal esztétikával érkezett 
haza: Néhány remek verset olvasott föl: egyet nekünk írt, a Szegedi Fiatalok-nak. A »Családfa« 
csodálatosan sikerült.” (RADNÓTI, I. m., 51.)

27 Uo., 138.
28 VÁRI, I. m., 209.

antiszemitizmusa, a zsidótörvények) által megrendített iden titástudat válságából 
induló keresés eredménye, melynek célja az új önazonosság  megtalálása, újrate-
remtése, azon a területen, ahol a támadás érte: a származás, de már nem vér sze-
rinti, hanem történeti és kulturális nézőpontból tekintett leszár mazás területén. 
Az idézett naplórészlet s a Komlós-levélben leírt rokonsági sor az adott politikai 
diszkurzus által képviselt, kirekesztő magyarságtudattal és a kü lönböző disszimi-
lációs törekvésekkel szemben egy etnikailag, kulturálisan és vallásilag sokszínű 
és toleráns nemzetfogalom igényéről is szól.

* * *

Dolgozatomban Radnóti Miklós és Sík Sándor zsidó és katolikus identitásának 
és magyarságtudatának az elemzése során az adott történelmi korszak kihívásai-
ra adott, sok részletében hasonló válaszaikat emeltem ki. A hasonlóság ellenére  
azonban, túl az élettörténetek lényegesen eltérő végkifejletén, fontos különbsé-
gek is vannak. Sík Sándor esetében ugyanis a gyermekkorától kialakított vallási  
és nemzeti identitástudat a második világháború és az azzal összefüggő események  
hatására válságba került ugyan, pályája azonban 1945 után is – idővel a politikai 
hatalom által leszűkített és szabályozott térben – háború előtti szellemben foly-
tatódott. Radnóti identitásképlete eltér ettől, s nemcsak az erőszakos halál élet-
pályát korán lezáró ténye miatt, hanem a Síkétól eltérő szocializációja miatt is. 
Az ő esetében zsidó származásának és választott katolikus magyarságának fe-
szültségében formálódó önazonosságtudata sokkal inkább egy olyan iden titás-
alakzatként írható le, melyet döntően meghatároztak az asszimiláció során fel-
színre kerülő ellentmondások és feszültségek.29 De akárhogy is értelmezzük 
Radnóti önazonosságtudatát, bori noteszének bejegyzése szerint is önmagát 
ma gyar költőnek vallja. S mi mást mondhatnánk mi ehhez képest?

29 Kovács András hasonló eseteket vizsgálva „másodlagos identitás”-ról beszél, mely értelmezése 
sze rint a tradícióból fakadó identitással szemben az asszimiláció során kialakuló feszültségek, 
konfl iktusok, az asszimiláció ellenére érzékelt antiszemitizmus hatására alakul ki […].” (KOVÁCS, 
I. m., 70.)
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Két monográfi a Gion Nándorról

Elek Tibor: Gion Nándor írói világa; 
Gerold László: Gion Nándor*

Gion Nándor ismeretlenségét (ha az olvasók felől közelítünk), el nem ismertségét  
(ha az irodalomértelmezők szempontjából fogalmazunk) a róla csaknem egy idő-
ben íródott két monográfi a megjelenésének ténye már önmagában is kérdésessé  
teheti.1 Ritka eset, hogy egy néhány éve (2002-ben) elhunyt, határon túli szerző-
ről két könyv is szülessék egyszerre. Az egyiket, Elek Tiborét az író életműsoro-
zatának kiadója láthatólag hozzá kívánta kötni Gion műveihez a könyv ki vi te-
lezésével is, egyértelműen megszólítva ezzel nemcsak a szakmabelieket, de a Gion-
regények, -novellák, -novellaciklusok olvasóit is, a másik pedig a Kalligram 
rangos, Tegnap és Ma sorozatának huszonkilencedik kötete. Miért emlegethetünk  
hiányokat, adósságokat mégis? Többek közt azért, mert Elek Tibor már az első 
oldalon elmarasztalja az irodalomtörténetet Gion mellőzése miatt: „az elmúlt 
évtizedek prózairodalmával foglalkozó újabb szakmai diskurzusokban általában  
el sem hangzik a neve, jeles irodalomtörténészek a korszak prózájával foglalkozó  
tanulmányaikban, tanulmányköteteikben le sem írják a nevét, a legújabb iroda-
lomtörténeti kézikönyvek nem szólnak róla”.2 Miközben Elek Tibornak, aki ezt 
a megállapítását Gion egykori népszerűségével, díjaival, gazdag recepciójával 
szembeállítható ellentmondásként határozza meg, részben igaza van,3 az iroda-
lomtörténészeket vádló szavainál mégis némi óvatosság szükségeltetne: a hiány-

* Az írás a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj keretében, az EEA és Norway Grants (az EGT 
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus) támogatásával készült.

1 Ezt a két monográfi át megelőzte egy Gionról szóló könyv: ÁRPÁS Károly, Az építő-teremtő ember,  
Bába, Szeged, 2008.

2 ELEK Tibor, Gion Nándor írói világa, Noran, Budapest,  2009, 7–8. A továbbiakban Elek Tibor 
monográfi ájára csak oldalszámmal hivatkozom.

3 Csak a pontosság kedvéért: A magyar irodalom történetei harmadik kötetének két fejezetében is 
szerepel Gion. A Komáromi Gabriella és Rigó Béla által írott, a Szövegek metamorfózisa és ván-
dorlása a gyerekirodalomban (1955. Weöres Sándor Bóbita) címűben, és a Virág Zoltán által írottban: 
A margó vándorai (1965. Az Új Symposion indulása). Például Tolnai Ottót sem említik máshol, 
csak ebben a Virág-féle fejezetben.

listák sorolása ugyan meglehetően gyakori eljárás (mind Kulcsár Szabó Ernő 
A magyar irodalom története 1945–1991 című monográfi ája,4 mind a Szegedy-Ma-
szák Mihály főszerkesztésével megjelent A magyar irodalom történetei recepciójában  
találkozunk vele),5 önmagában mégsem érzem termékenynek az effajta vállalko-
zásokon számon kérni, kik nem szerepelnek bennük. Igazságtalanságok ugyan 
jelentős számban vannak, de a lehetőség mindig megvan, hogy megtörjük a hall-
ga tást. Különösen Elek Tibor könyvének első lábjegyzetét nem érzem szerencsés-
nek - itt a Gion nevét „le sem író” irodalomtörténészekről a következő listát 
kapjuk, művek megjelölése nélkül: „Lásd például Balassa Péter, Dérczy Péter, 
Györffy Miklós, Szirák Péter, Thomka Beáta munkáit!” (7.) Ha azon gondolko-
zunk, vajon (hogy egyetlen példát hozzak) Dérczy Péter miért nem foglalkozott  
Gionnal (felteszem, amúgy nem áttekintésre vállalkozó, hanem a kritikusi munka 
esetlegességet jól mutató, egyetlen könyvében, a 2004-es Vonzás és választásban 
tehette volna ezt meg), nem sokra jutunk. Hiszen Dérczy ebben a könyvben a szin-
 tén a történetmesélés „életbentartójaként” emlegethető, Vajdaságból áttele pült, 
sokak szerint a magyarországi irodalomértésben nem érdemeihez mérten emle-
getett íróról, Balázs Attiláról például alaposan és éppen értékítéletünk helyre-
billentésének szándékával ír, tendenciózusságot tehát nehezen tudnék felfedezni  
nála Gion mellőzésében. Egyetlen nevet mégis kiemelnék Elek Tibor névsorá-
ból, Thomka Beátáét: az ő hallgatását ugyanis Gion másik monográfusa, a mind 
Gionnal, mind Thomkával közös közegből, az újvidéki Magyar Tanszékről in-
dult Gerold László is beszédesnek (és megmagyarázhatatlannak) tartja. Gerold 
könyve utószavában tér ki arra, hogy Gion Ezen az oldalon és Olyan, mintha nyár 
volna című kötetei odaállíthatóak lennének azon művek és szerzők mellé,6 akik-
hez Thomka a „jugómagyar próza” irányváltását köti, de sem ekkor, sem „több 
évtizedes valóban példásan alapos prózaelméleti és -kritikai vizsgálódásai során”7 
nem foglalkozott Thomka Gion-művekkel. Azt hiszem, Thomka hallgatását már 

4 Ebben a könyvben is szerepel Gion, a Metonimikus elbeszélés változatai című fejezetben.
5 És felbukkantak például a Szépírók Társasága által 2006. szeptember 14-én, az elmúlt huszonöt 

év irodalmának tárgyalására szervezett Újraolvasott negyedszázad című szimpózium körüli vitá-
ban is. Opponensi hozzászólásában Elek Tibor is emlegette Giont, sok hiányzó mellett: „De ne 
feledkezzünk el Grendel Lajosról sem, ha határon túl járunk, vagy Gion Nándorról, akinek a 
neve szintén nagyon-nagyon nem hangzott el.” Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma 
a Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 2006. szeptember 14., szerk. BODOR Béla, Szépírók Társasága, Buda-
pest, 2007, 143.

6 A következőket emlegeti itt Gerold – Tolnai Ottó: Látszott rajta, hogy nem őslakó, 1965, Rovarház,  
1968; Végel László: Egy makró emlékiratai, 1967; Domonkos István: Kitömött madár, 1968; Balázs 
Attila: Cuniculus, 1979; Juhász Erzsébet, Fényben fénybe, sötétben sötétbe, 1975; Bognár Antal: 
Textília, 1976.

7 GEROLD László, GIon Nándor, Kalligram, Pozsony, 2009, 189. A továbbiakban Gerold László 
monográfi ájára csak oldalszámmal hivatkozom.
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nem lehet a „prózafordulattal” összefüggő kánonátrendezés szándékával magya-
rázni, ahogy Elek Tibor bevezetőjében ezt általánosságban teszi: „Azok, akik 
ezen elméleti és történeti szempontból létező tendenciákat, hangsúlyeltolódáso-
kat8 fejlődéselvvel és értékmozzanatokkal is társítják, netán valamilyen áttételes 
módon még érdekeltek is a paradigmaváltásként értett és hirdetett folyamatban, 
a kanonikus átrendezésben, természetszerűen inkább csak az olyan alkotókra 
fi gyelnek, akik beilleszthetőnek látszanak ebbe a sémába.” (8.) Thomka Beáta 
esetében a magyarázatot sokkal inkább abban látom, hogy (és ahogy) Gion sza-
kított a Symposion-körrel: vagyis itt máris elértünk ahhoz a kérdéshez, hogy 
Gionnak a vajdasági irodalomban betöltött helyétől a mai irodalomtörténeti 
gon dolkodásunkban megmutatható pozíciója nem függetleníthető.

A Gionhoz való viszony ellentmondásosságának okait keresve két szempon-
tot tartok fontosnak kiemelni. Az egyik az, hogy Gion egészében hanyatlónak mi-
 nősíthető pályáján a legfontosabb művek az 1960-as évek legvégén és az 1970-es 
években születtek: olyan időszakban, amelynek akkor legjelentősebbeknek tar-
tott, Magyarországon megjelent prózai művei úgy egészében újrafelfedezésre, 
újraolvasásra várnak. Beszédes az a lista, amelybe Gerold beilleszthetőnek tartja  
a Gion tényleges irodalomba lépését jelentő Testvérem, Joábot, hiszen ezekről 
alig ha esik napjainkban több szó, mint az 1969-es Gion-regényről: „Sarkaditól 
A gyáva, Fejestől a Rozsdatemető, Sántától a Húsz óra, Az ötödik pecsét, Somogyi 
Tóthtól a Próféta voltál, szívem, melyek írói a hatalom és az erkölcs viszonylatában  
addig ki nem mondható társadalmi igazságokat fogalmaztak meg lényegében 
a magyar realista prózahagyományt követve.” (188.) A másik megfontolásra ér-
demes szempont, hogy a határon túli irodalmak vonatkozásában újra és újra 
beleütközünk abba, irodalmunk egyetemessége leginkább szép szólam marad. 
A szinkronitás látszólagos, ha meg is állapítunk ilyesmit, ez az irodalmi köztudat-
ban alig hagy nyomot. Lehetne emlegetni itt távoli példaként a nyugati magyar 
irodalom hatvanas-hetvenes évekbeli, a nyugat-európai neoavantgárddal és poszt-
modernnel a magyarországi műveknél sokkal inkább párbeszédben álló, itthon 
szinte egyáltalán nem ismert műveit,9 vagy Gionhoz közelebbi példaként Balázs  

8 Olyan jelenségekre utal Elek Tibor, ahogy ennek az összegzésnek a felvezetéséből kiderül, mint 
például az „ábrázoláselvű és történetelvű, referencialitásra és folytonosságra alapuló narráció” 
helyére lépő refl exivitás, fragmentalizáltság, szövegszerű megalkotottság. (8.)

9 Gondolhatunk itt akár Ferdinandy György a hatvanas években megjelent köteteire (Nemezio 
Gonzalez egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz; Valenciánál a tenger), vagy Karátson Endre  
itthon szinte alig emlegetett munkáira. Ferdinandyra, a novellaciklusról és Latroknak is játszott-
ról írt szövegeire amúgy Elek Tibor többször is hivatkozik könyvében – sajnos, következetesen 
Ferdinándyként. És van egy olyan oldalpár is a könyvben (68–69.), ahol nemcsak Ferdinandy 
neve szerepel többször hibásan, de a novellaciklusok elméletével foglalkozó Hajdu Péteré is 
(hosszú ú-val), a legmulatságosabb hiba viszont ugyanitt a Tóth atyafi ak.

Attila 1979-es Cuniculusát, amelyet a vajdasági kritika a vele egy időben meg-
jelent, a prózafordulat emblematikus műveként számon tartott Termelési regény 
mellé állíthatónak tartott, a magyarországi irodalomértés mégis alig vett (vesz) 
róla tudomást. (De emlegethetném a vajdaságiak közül Sziveri János költészetét 
is, úgy egészében.) A magyarországi fogadtatást tehát Gion vajdasági mivolta (bár 
az életmű és életút a kilencvenes évek közepétől Magyarországra tevődött át) 
jelentősen befolyásolja, ugyanakkor az, hogy „saját közegéből” is kizáródott 
va lamelyest, részben a Symposion-körrel való szakítása miatt történhetett meg: 
nem csak Thomka Beáta hallgat Gionról mindmáig, de azt sem tapasztaljuk, 
hogy az élő, részben Vajdaságban születő, részben oda kötődő irodalom újraírná  
Giont, hivatkozna rá. Pedig a sajátos irodalmi tér létrejöttét Lovas Ildikó, Bozsik 
Péter, Virág Gábor, a már emlegetett Balázs Attila műveiben jól láthatjuk, ahogy 
azt is, hogy az ezen szerzők műveiben újraírt hagyomány vajdaságivá emeli 
Kosz tolányi Dezsőt és Csáth Gézát.

A két, csaknem egy időben megjelent, de egyfelől a Vajdaságból, másfelől 
Magyarországról megszólaló monográfi a éppen arra adhatott volna lehetőséget,  
hogy jól láthassuk a kétféle közelítés elkülönülését: annak oka, hogy a vélemény- 
és szemléletkülönbséget a két könyvet együtt olvasva csak nyomokban érzékel-
hetjük, mindkét monográfusnak a Gion-recepcióhoz való hozzáállásában keres-
hető. Igen alapos és lelkiismeretes munkájuk nyomán remekül feltárul az eddigi  
Gion-recepció, Elek és Gerold saját álláspontja viszont sokszor rejtve marad, 
legalábbis az egyes művek elemzésekor szinte elsikkad. A legmarkánsabban az 
Elek-könyv bevezetésében, illetve Gerold utószavában és a Symposion-kérdést 
vizsgáló fejezetében rajzolódik ki a személyes irodalomtörténészi vélemény. 
Ge rold, aki olyannyira az összetartozás helyzetéből beszél, hogy mindkét kötet 
fotómellékletében megtaláljuk azt a képet, amelyen egyetemista társaságban 
egykori csoporttársa mellett ül, vitába száll Gionnal a Symposion-kört megta-
gadó, élete utolsó évében, éppen Elek Tibor által készített interjúja kapcsán. 
Gerold itt „pálfordulásról” beszél, s annak szerencsétlen igazolásáról: „nem 
tudom  elfogadni, hogy az itteni fi atal magyar írókat tudatosan szembeállították 
magyarországi kortársaikkal, és azon a bizonyos, sokat kárhoztatott jugoszláv-
ságon is talán inkább azt a Gion által is dicsért szellemi nyitottságot kell érteni, 
mint a nemzeti tudat elleni ravasz támadást. Ezenkívül talán azon sem ártana 
elgondolkodni, hogy a symposionisták elleni kozmopolitizmus vádját a nemzeti  
melldöngetők hangoztatták, hangoztatják, mert így látnak lehetőséget saját szel-
lemi impotenciájuk elleplezésére.” (18.) Az egyébként szelíden vitázó, a recepció  
állításait nem lesöpörni, de megérteni és saját elemzéseibe beépíteni kívánó Ge-
rold itt vitatkozik legélesebben Gionnal, másutt közös múltjukat inkább elrejti 
(egyetlen „mint a symposionisták közül többünket” kitételre bukkanunk csak 
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a könyv 185. oldalán), pedig a személyes érintettség erőteljesebb vállalása néhol, 
épp a Symposion-kör vagy az összegző értékelés kapcsán izgalmasabbá tehette 
volna a monográfi át.

Felmerülhet a kérdés, hogy a két, eltérő közegből érkezett monográfus egy-
mással vajon vitatkozik-e: az egyidejű megjelenés ellenére erre lenne lehetőségük,  
hiszen mindketten foglalkoznak már jóideje Gionnal (Gerold már az 1968-as, 
Kétéltűek a barlangban című Gion-kötetről írt kritikát, Elek Tibor nemcsak kriti-
kusként követte Gion pályáját, de több interjút is készített vele), és a monográ-
fi ákból számos előzetes publikáció is napvilágot látott, különféle folyóiratokban.  
Az egymásra hivatkozásoknak köszönhetően fonódik össze nehezen kibogozha-
tóan a két kötet, hiszen mindkét monográfus a recepció fontos alakjának tekinti  
a másikat, emiatt gyakran támaszkodik is rá. Vitát kettejük közt látunk apróbb 
megállapításokban: Elek a Mit jelent a tök alsó? című Gion-kötetről szólva nem 
érti, Gerold az „Ezt legalább kilenc kiváló kolléga hajlandó bizonyítani az egész 
magyar nyelvterületről” mondatban miért nem veszi észre az iróniát, öniróniát. 10 
De az is lehet, ez a megjegyzés mégsem egy apróbb nézeteltérés jele: azt hiszem,  
Gion halála után megjelent, élete utolsó időszakában született novellái kapcsán 
az teszi nehézzé a döntést – tudniillik olvashatjuk-e ironikusként azokat a kije-
lentéseit, amelyeket az önirónia mellőzésével, sajnos, sokszor kínosnak minő-
síthetnénk –, hogy Gion ugyanez idő tájt született, nem egyszer szerencsétlen 
interjúbeli megszólalásai is befolyásolnak minket. Ennek az utolsó korszaknak 
az értelmezéséhez viszont egy újabb monográfi ára lesz majd szükség, olyanra, 
amely sorsot, életutat, identitásválságokat is vizsgál. A mostani két könyv alapve-
tően a művekre koncentrál (Elek ezt már a Gion írói világa címmel is megjelöli), 
Gion utolsó szövegeinek és interjúinak értelmezése pedig véleményem szerint 
csak annak a törésnek a kontextusában értelmezhető, amelyet az író számára az 
áttelepülés jelentett, illetve annak a lecsúszásnak, szétesésnek a szem előtt tartá-
sával, amelyet ezekben a kötetekben szinte csak a fotómellékletből, Gion arcának  
változását fi gyelve olvashatunk ki. Az effajta szembenézéssel nemcsak Gion ese-
tében adósak az irodalomértelmezők: életút és életmű hasonlóan együttes vizs-
gálatára lenne itt szükség, mint Tar Sándornál (akiről még egyetlen könyv sem 
jelent meg, készüléséről sem tudok). Ráadásul Gion és Tar között sok párhuzam  
is felfedezhető: a korszerűtlennek tűnő, de esztétikailag sokak által nagyra ér-
tékelt műveket eredményező írói beszédmód mellett az árulás problémája (ha 
jelentős eltérésekkel is), a kiheverhetetlen törések, a mellőzöttség-érzés, az önvád  
és az alkoholizmussal összefüggő szétesés egyaránt összeköti a két írót. Ennek 
a tárgyalását természetesen nem Eleken és Geroldon kérem számon, csak jel-

10 Elek Tibor itt (239.) Geroldnak a Vigilia 2005/1-es számában megjelent kritikájára hivatkozik.

zem: a következő Gion-monográfusoknak ezen a területen még bőven maradt 
feladat.

Van vita a két monográfus között alapvető kérdésben is: még ha ezt az ellen-
tétet névsorba, zárójelbe rejtve találjuk is meg Geroldnál. Gerold Gion pályájának  
utolsó, egyértelműen gyengébb időszakát tárgyalva mutat rá arra, hogy a magyar-
országi kritika egy része a vajdaságinál sokkal hajlamosabb a kisebbségi irodal-
mat az esztétikai szempontok mellőzése árán is felemelni. Az effajta szemlélet 
nevesítésekor pedig Elek Tibort is megtaláljuk: „az esztétikai kódokat és a nem-
zetiségi elvárásszinteket nem lehet egybemosni, mert másféle minőségekről van 
szó. A Gion-próza esetében pedig az újabb, elsősorban magyarországi tanulmá-
nyokban, kritikákban (Görömbei, Márkus, Elek, Pécsi stb.) ez fi gyelhető meg. 
Ennek következménye, hogy háttérbe szorul művei immanens irodalmi jegyei-
nek, értékeinek s hibáinak kellő mélységű szakmai vizsgálata, ami a vajdasági 
magyar kritikára (Bori, Bányai, Utasi) viszont inkább jellemző (volt).” (192.)

A két monográfi a nemcsak sokszorosan refl ektál egymásra, szerkezetük is 
erősen hasonlít: mindkettőben találunk életrajzi vázlatot, műlistát, fotómellékle-
tet, a további tájékozódást segítő bibliográfi át. Geroldnál láthatjuk azt is, milyen  
fordításokban jelentek meg Gion művei – egyszer megemlíti a Latroknak is játszott  
szerb fordítását az elemzésben is. Szívesen olvastam volna több effajta megjegy-
zést, hiszen egy idegen nyelv és irodalom tükrében a sajátra tekinteni minden 
esetben érdekes, különösen akkor, ha ezzel az idegenséggel Gionnak is, Gerold-
nak is igen szoros szellemi kapcsolata volt. A monográfi ák tárgyalásában ott ta-
lálunk eltérést, hogy Elek egyes, ciklusként felfogható, egymással is összetartozó  
művek tárgyalását szétbontja az időrend miatt (így például a Latroknak is játszott 
első két kötetéről, majd a második kettőről külön-külön fejezetet kapunk): mi-
közben éppen Elek utal a ciklusokban gondolkodás Gionról a monográfusra át-
sugárzó hatására,11 a két szerző közül ő az, aki az időrend elvét erősebben érvé-
nyesíti. (Gerold, hiába van szó időben egymástól távoli művekről, mégis együtt 
tárgyalja a Latroknak is játszott négy kötetét.) Érdekes, hogy monográfusok ko-
rábbi Gion-értelmezéseket felülíró döntései is párhuzamosak: mindketten úgy 
gondolják például, hogy az Angyali vigasságot az ifjúsági regények közt érdemes 
vizsgálni. A monográfi a indításában viszont jelentős eltérést találunk: míg Gerold 
a kötetet és a gondolkodást Gion ifjúkori kritikái felől indítja, ezzel is bizonyítva,  
hogy az író kezdetben „aktív és alkotó tagja volt a zömmel az újvidéki Magyar 
Tanszék első és második nemzedékének hallgatóit tömörítő Symposion-moz-

11 „A monográfi a szerkezeti felépítése során talán a ciklusalkotó gioni logika hatása alá kerültem 
magam is, mert a kötet egyes fejezetei tulajdonképpen kronologikusan követik nyomon a gioni 
életmű alakulástörténetét, ugyanakkor ciklusszerű csoportosításokban (is) tárgyalják a műve-
ket és az életmű tematikai, műfaji, formai kérdéseit.” (22.)
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galomnak” (11.), addig Elek első kiemelt témája a Testvérem, Joáb című regény 
és ennek ellentmondásos, politikailag is viharos fogadtatása – igaz, ezt a regényt  
Elek szintén az „Új Symposion folyóirathoz tartozó nemzedék törekvéseinek és 
tevékenységének kontextusában” (23.) tartja értelmezhetőnek.

Az Új Symposion mint kontextus az egyik lehetőség arra, hogy igazoljuk: 
Gion kihagyhatatlan a 20. század második felének irodalmából. A két könyv 
meg mutat még néhány olyan szempontot, amelyek mentén a Gion-életmű meg-
szólítható: ilyen lehet többek közt a novellaciklus – regény kérdésköre, az ifjúsági  
regények, illetve a valóság – fi kció – legenda – mítosz összefonódásának problé-
mája. A két monográfi a viszont központi kérdésként is azonosat jelöl meg: a mese, 
a történet kerül bele mindkét könyv borítóra is emelt mottójába („az igazi elbe-
szélők, a régi mesemondók valóban méltó örököseként” – Elek könyvén; „Szere-
tek mesélni. Leginkább igaz történeteket.” – olvashatjuk a Gerold-féle borítón).  
De ugyanígy izgalmas lehetőség az önéletrajziság, személyesség kontextusában 
is olvasni Giont: ennek alaposabb kifejtéséhez viszont az interjúszövegek és a szép-
irodalmi művek egybeolvashatóságának kérdését is fel kell tenni újra, ehhez pe-
dig feltehetőleg a már emlegetett életútvizsgálat is szükségesnek látszik. Ezeket 
a kontextusokat azonban csak megmutatja, de nem fejti ki ez a két, elsősorban 
az eddigi Gion-recepció feltérképezésére, az életmű számbavételére és az egyes 
művek elemzésére vállalkozó, egymással szorosan összefonódó monográfi a, ame-
lyet nemcsak most, de a remélhetőleg folytatódó, későbbi Gion-kutatásban is 
együtt fogunk majd emlegetni. Ahhoz azonban, hogy Gion az irodalmi köztu-
datban valóban eleven szerzőként éljen, nemcsak az irodalomtörténészekre, de 
a kortárs írókra és az olvasókra is nagy szükség lenne. Gerold László és Elek Tibor  
mindenesetre együtt képeztek alapot a következő Gion-monográfusok számá-
ra: a hiányérzetet tehát reménnyé is transzformálhatjuk, bízva abban, hogy az 
ezekben a könyvekben csak érintett, de meg nem válaszolt kérdésekre is választ 
kapunk majd valamikor, valakitől.

(Kalligram, Pozsony, 2009. [Tegnap és Ma, 29.]; Noran, Budapest, 2009.)

F Ö R K Ö L I  G Á B O R 

József Simon: Die Religionsphilosophie Christian 
Franckens, Atheismus und radikale Reformation im 

Frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa

A kora újkori magyar irodalom megközelítésében az eszmetörténeti tárgyalás-
mód fontossága vitathatatlannak tűnik, s a kor költészetét, szép- vagy értekező 
prózáját a szaktudósok igyekeznek az irodalomtudomány, a retorika, a fi lozófi a-, 
politika, és vallástörténet komplex rendszerében elemezni, bemutatni és elhelyez-
ni. A magyar nyelvű és a magyarországi irodalom – és általában véve a szellemi 
élet – kulcsfontosságú háttéreseménye természetesen a 16–17. században a pro-
testáns és a katolikus reform volt – s bár a hazai kutatások kétség kívül mindig 
is súlyának megfelelően kezelték a vallási megújulás szerepét az irodalom te-
matikai, nyelvi, formai és intézményi átalakulásában, rengeteg még a feltárásra 
váró terület.

Ezért tarthatjuk irodalomtörténeti érdekből is nagyon fontosnak egy elsősor-
ban fi lozófi atörténetet művelő szerző Magyarországon, sajnos, még igen kevéssé  
ismert kötetét. Simon József Németországban kiadott, Die Religionsphilosophie 
Christian Franckens, Atheismus und radikale Reformation im Frühneuzeitlichen Ostmittel-
europa (Christian Francken vallásfi lozófi ája. Ateizmus és radikális reformáció 
a kora újkori Középkelet-Európában) című könyvében új és gyümölcsöző szem-
pontból elemzi az unitarizmus egyik legérdekesebb képviselőjének, Christian 
Franckennek (1552–1610?) két fontos szövegét. A német gondolkodó a könyvben  
tárgyalt két latin nyelvű, vallásfi lozófi ai indíttatású munkáját második erdélyi 
tartózkodása (1589–1593) alatt írta, címük Disputatio inter theologum et philosophum 
de incertitudine religionis christianae (Egy teológus és egy fi lozófus vitája a keresztény 
vallás bizonytalanságáról) és Spectrum diurnum Genii Christiani Francken apparens 
malo Simonis Simonii Genio (Christian Francken szellemének nappali képe, amely 
Simone Simonis rossz szellemének megjelenik). A minden bizonnyal fi ktív dia-
lógust tartalmazó Disputatio két szereplője, egy teológus és egy ateista fi lozófus 
istenérveket vitatnak meg. A művet szerzője a kézirat címlapja szerint Kolozsvá-
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rott írhatta, maga a közzétett kézirat viszont egy bizonyos brassói Peter Scharff 
másolata. A Spectrum összefüggő vitairat, amelyet Francken Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelemnek ajánlott. A szöveg egy polémia része, amelyet Francken 
Simone Simonis olasz humanistával folytatott, s apologetikus-önéletrajzi pasz-
szusain kívül az istenismeret benne megfogalmazott problémái miatt érdekes.

A sokáig kéziratban pihenő szövegek rendkívülisége és fi lozófi atörténeti 
jelentősége abban áll, hogy alapos kritikáját nyújtják a skolasztikus metafi zika 
Isten létezését középpontba helyező érvelésének, s ezért ezen szövegek publiká-
ciója segíthet átértelmezni és újraértékelni a radikális valláskritikai mozgalmak 
magyarországi és erdélyi fogadtatását. A Wrocławban, illetve Székesfehérváron 
lévő kéziratokat először Keserű Bálint fedezte fel és másolta le; szerzőjük munkás-
ságával a magyar kutatók közül Keserű és Pirnát Antal foglalkozott, a legrészle-
tesebb bemutatást pedig a lengyel Lech Szczucki végezte el a magyarul Két XVI. 
századi eretnek gondolkodó. Jacobus Palaeologus és Christian Francken címen megje-
lent munkájában (Akadémiai, Budapest, 1980). Simon József könyve, amelynek 
függelékében végre először nyomtatásban is megjelenik a két szöveg, mind fi lo-
lógiai igényességét, mind alapos értelmezői munkáját tekintve az eddig megjelent  
legteljesebb Francken-elemzésnek mondható. Túl azon, hogy közzéteszi a két 
latin nyelvű szöveget, nagy gondot fordít a datálásukra és a velük kapcsolatos tex-
tológiai kérdések tárgyalására: nemcsak a korábbi eredményeket foglalja össze, 
hanem rengeteg saját érvet is felhoz álláspontja mellett, ezért arra is alkalmas 
a könyv fi lológiai fejezete, hogy az érdeklődő olvasó elhelyezhesse a szövegeket 
Francken szellemi életútjában, valamint a korabeli Lengyelország és Erdély vallási  
polémiáiban is. A könyv többi fejezetének segítségével kirajzolódik a korabeli 
Erdélyi Fejedelemség politikai helyzete, amelyben a vallási türelem gondolata 
Franckennél sajátos alapokon fogalmazódott meg. Simon értelmezésében Fran-
cken – aki katolikusként jezsuita oktatást kapott, majd fokozatosan a reformáció  
egyre szélsőségesebb irányzatai felé elmozdulva az unitarizmusig jutott, majd 
többször is rekatolizálni kényszerült – szembefordul azzal a gondolattal, amely 
szerint Isten megismerése racionalizálható lenne, és ezt a racionalizálhatóságot 
valamely vallás felsőbbrendűségének bizonyítására lehetne felhasználni. A Dispu-
tatio fi lozófusa sorra megcáfolja azokat a skolasztikából ismert érveket, amelyeket  
a vita teológus szereplője felhoz Isten létezése mellett. Simon tézise szerint ezen 
a fi lozófi ai ateizmuson alapul a sokféle felekezetet megjárt Franckennek a vallási  
tolerancia szükségességéről vallott felfogása is: mivel nem tartható fi lozófi ailag 
Isten létének teológiai minimuma sem, „a teizmus legredukáltabb formája sem 
biztosíthatja a vallási türelmet: a tolerancia gondolatának metafi zikai alapvetése 
kizárólag az ateizmusra épülhet.” (145.) Az új Francken-könyv szerzője tehát 
nem akármilyen állásfoglalást tulajdonít a német fi lozófusnak: az ateizmust, ame-

lyet csakis a sokféle hozzá kapcsolódó hagyomány fényében lehet megfelelően, 
a kor kontextusából nem önkényesen kiragadva értelmezni. Ezt teszi Simon  József  
is. Francken fi lozófi atörténeti helyét a skolasztika, a reneszánsz fi lozófi a, illetve 
a szkepticizmus ütközőpontjára teszi. Kezdjük az utóbbival.

A könyv nagyon érdekes állítást tesz Francken és a 16. századi Európában 
– elsősorban Sextus Empiricus kiadásával – újraéledő szkepticista fi lozófi a viszo-
nyáról. Ismeretes, hogy a vallási türelem gondolata a leggyakrabban olyan szer-
zőknél jelenik meg, akik, mint pl. Montaigne, a szkeptikus fi lozófi a hatása alatt 
fejtették ki tevékenységüket. Ugyanakkor a szkepticizmusnak ez a fi deistának 
nevezett ágazata megengedte, sőt esetenként meg is követelte, hogy az ember 
az ésszel nem megismerhető, hanem a katolikus egyház által tanított igazságok-
ban töretlenül higgyen. Richard H. Popkin azóta sokat bírált kutatásai a szkep-
ticizmus reformációellenes vonásaira hívják fel a fi gyelmet; Simon azonban 
nem elsősorban rá, hanem Winfried Schröder frissebb vizsgálataira támaszkodik.  
Schröder a kora újkori gondolkodás valláskritikai jellegére helyezi a hangsúlyt, 
s megállapítja, hogy – Simon József szavait idézve – „a valláskritika különböző 
formákban fellépő változatai nemcsak hogy nem kedveztek az ateizmus eljö-
vetelének, hanem azt egyenesen akadályozni látszottak.” (139.) A valláskritika 
ugyanis nem elsősorban az istentagadást, hanem a racionális teológia megerősö-
dését hozta magával. Azaz sem a szkepticizmus, sem a valláskritika esetében nem 
érhető tetten az átmenet az ateizmus felé. A két jelenség hatását mégis nyilvánvaló-
nak érezzük; valószínűleg ezért tarthatjuk joggal izgalmas szerzőnek Franckent,  
mert Disputatiójában – Simon meglátása szerint – a bizonyíthatóan jelenlévő 
szkep ticista szöveghagyomány a szkepticizmusétól teljesen idegen ismeretelmé-
leti alapokon nyugvó érvelés szolgálatában jelenik meg.

A szkeptikus tradíció a Disputatio végén egy igen érdekes vándormotívum 
formájában jelenik meg: egy ún. ateista-katalógust olvashatunk itt, amely isten-
tagadóként számon tartott antik szerzők mondásait tartalmazza nevek szerint. 
Amikor azonban a Disputatio fi lozófus szereplője folyton rámutat a metafi zikai 
istenfogalom ontológiai elégtelenségére, ezt a skolasztikus érvelések fogalomrend-
szerén belül maradva teszi – amint Simon körültekintő elemzéséből kiderül.

A könyv gerincét az a fejezet adja, amelyik a Disputatióban elhangzó istenér ve ket  
és azok cáfolatait végigveszi, s széleskörű teológiatörténeti, fi lozófi ai isme re tek-
kel kommentálja azokat. Meggyőzően mutatja be, hogy a teológus szereplő által 
képviselt, s megcáfolásra kerülő felfogás nem csupán a skolasztikus teológiát veszi 
alapul, hanem többek között a radikális arisztotelianizmust és az újpla to ni kus ha-
gyományt, sőt az európai és arab kultúra lehető legszélesebb körből vett istenköz-
pontú metafi zikáit is integrálja. A fi lozófus szereplő az istenhit metafi zi kai alapo-
kon nyugvó racionalitását kérdőjelezi meg, s vele együtt minden elkép zelhető 
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vallás bizonyosságát. Simon kellő érzékenységgel mutat rá a kinyilatkoztatás meg-
bízhatatlanságára vonatkozó érvekre, amelyeket Francken a fi lozófus szájába ad; 
a recenzált könyv szerzője viszont akkor nyújt igazán meggyőző teljesítményt 
elemzésében, amikor a skolasztikus gondolkodásnak azt a logikai vonulatát bontja  
ki, amely a Deus est (Isten létezik) mondat szükségszerű igazságát próbálta bizo-
nyítani. A létezést tagadó predikátum nem állhat Isten neve mellett – emellett 
igyekezett érvelni a skolasztika. A létezés mint Istenre alkalmazott predikátum 
számos szemantikai és ontológiai problémát vetett fel a középkori teológia szá-
mára, s alapvetően két megoldási kísérlet született erre: az analógia és az uni vo-
citás elmélete. Ezek bemutatása nem tisztünk; a könyv tézise szempontjából az 
a fontos, hogy Simon szerint Francken az analógiaelméletre épülő istenérveket 
az univocitásra épülő érvekkel cáfolja, illetve az univocitás segítségével mutat rá 
arra, hogy nem szükségképpen értelmezhetetlen Isten létének tagadása.

Visszatérve tehát Francken és a szkeptikus tradíció viszonyára: amikor a Dis pu-
tatio fi lozófusa kifejti az istenérvek episztemológiai bizonytalanságát, azt egy-
általán nem a szkepticista ítéletfelfüggesztés nevében teszi, hanem egy olyan 
gon dolkodás talaján állva, amely a megismerés mércéjévé a – korabeli ontoló-
giai elmélet értelmében vett – objektív igazságot teszi. A Deus non est mondat 
logikai hibát, ellentmondást nem tartalmaz – állítja a fi lozófus szereplő. Simon 
amellett érvel, hogy Francken ezzel a gesztussal a metafi zikai problémák sorából  ki 
akarja söpörni Isten létezésének a kérdését, s az istenhitet – rámutatva arra, hogy 
Isten fogalma korántsem univerzális, hanem az egyes fi lozófi ai iskolák befolyása  
alatt áll – a vallásos magatartással együtt a (kvázi)szociológiai, (kvázi)pszicholó-
giai jelenségek területére utalja. Valószínűleg ez Simon könyvének legizgalma-
sobb és a legtöbb kérdést felvető pontja. Ezek közül a legfontosabb talán ez: vajon 
hogyan viszonyul ez az álláspont az éppen az adott korban megjelenő ateizmus-
fogalom jelentéstörténetéhez? Ennek megválaszolását valószínűleg nagyban segí-
tette volna, ha a könyv részletes áttekintést ad az ateizmus fogalomtörténetének 
bőséges nemzetközi szakirodalmáról, s saját tézisét ezekre refl ektálva fogalmazza  
meg. Erre a munkafázisra már csak azért is szükség lenne, mert a legtöbb ilyen 
vizsgálat – tisztelet a kivételnek – feltűnően nem veszi fi gyelembe más kutatók 
esetleg más nyelvű korpuszon végzett kutatását. Akkor ütközik ez ki, amikor 
arra – az tárgyalt tanulmány szempontjából sem mellékes – kérdésre keresik a 
vá laszt, hogy ki írhatta az első vitairatot az ateisták ellen az európai kontroverzista 
irodalomban – ilyenkor pl. a német és a francia eredmények nagyon eltérhetnek  
egymástól. De a tanulmány belső logikája szempontjából is hasznos lett volna 
felvázolni a 16. század egymással rivalizáló, különböző indíttatásokról árulkodó  
ateizmusfelfogásait: elvégre Francken is ezekre reagálva alakítja ki saját, a teoló-
giai intencióval felépített, metafi zikával szemben kritikus álláspontját. Egy olyan 

áttekintés, amely az ateizmusvádak retorikája mögött rejtőző politikai intenciók-
ra is kitér, segíthetné felfogni Francken ateizmusra felépített toleranciaelméle-
tének horderejét. S ha már Francken egyedisége mellett érvel Simon, ezt sokkal 
meggyőzőbben tehetné, ha a 17. századi Francken-recepciót, illetve a recepció 
hiányának a lehetséges okait azon narratívák tükrében ismertetné, amelyeket 
Schröder nyomán a szerző egy lábjegyzet erejéig az ateizmustörténet 17. századi  
legendagyárának nevez, utalva az akkoriban megszaporodó, az ateizmus törté-
netével foglalkozó, kellő forráskritikával olvasandó munkákra.

Ám ha kifejtetlenül és rendszerezetlenül tálalja is Simon dolgozata az ateiz-
musfogalom problematikáját, számos utalásból azért világossá válik, hogy a szerző 
kellő árnyaltsággal látja és tudja kezelni ezt a terminust. Érveléséből például ki-
derül, hogy Francken feltűnően nagy gonddal igyekezett elválasztani egymástól  
a politikai harcokban fegyverként használt ateizmusvádat a fi lozófi ai ateizmustól.  
Ugyanígy észreveheti a fi gyelmes olvasó, hogy Francken fi lozófi ai ateizmusa nem 
jár végzetes következményekkel a hívő ember személyes meggyőződésre nézve. 
(„A 36-os számú érv cáfolata is a Disputatióban arra nyújt bizonyítékot, hogy 
még egy ateista álláspont is érintetlenül hagyja a vallásos élmény pszichológiai 
struktúráját” – írja Simon a 139. oldalon.) Vajon akkor a természetes teológia 
– az emberi észre épülő teológia – franckeni kudarcából egyenesen következik 
az istentagadás kényszere? Nem magától értetődő ugyanis, hogy a hitnek és az 
emberi észnek egymást kellene támogatnia, sőt igazából a kettő között feszülő 
ellentmondás tűnik eredendőbbnek; a sokáig Tertullianusnak tulajdonított köz-
helyet is idézhetnénk ennek alátámasztására: credo quia absurdum (hiszem, mert 
képtelenség). A racionális teológiát magukat istenhívőnek tartó szerzők is kimu-
tathatóan zsákutcának tartják. Simon elemzése során bőségesen idéz fi lozófi a-
történeti párhuzamokat a racionális istenérvekkel kapcsolatban; az egyik ilyen 
helyen Descartes-ra hivatkozik, aki szerint „az ateizmus nem más, mint egy 
ob jektív istenfogalom logikai lehetőségének elfogadása.” (128.) Simon szerint 
Francken istentagadása valóban egy ilyen erőltetetten objektív istenfogalom lehe-
tetlenségéből következik.

Ezúttal Francken ellentmondásoktól, kifejtetlenségektől sem mentes fi lo-
zó fi ája veti fel a további kérdéseket: pl. miért zárja vajon ki a hitaktus értel-
mezésé ből az egész keresztény teológiai hagyomány számára olyan fontos isteni 
kegyel met? Mi az eredete az európai gondolkodásban, illetve Francken esetében  
a kinyilatkoztatással szembeni bizalmatlanságnak?  Ezek a kérdések már jóval 
túl mutatnak Simon értekezésén, mégis megérdemlik a fi gyelmünket. Ugyanígy  az 
elkövetkező vizsgálatok tárgya lehetne a frissen kiadott szövegek retorikai és mű-
 fajtörténeti összehasonlítása párhuzamos irodalmi jelenségekkel. Simon József  is 
említ irodalmi előképeket: megállapítja, hogy a teológus és a fi lozófus párbeszé de  

FÖRKÖLI GÁBOR JÓZSEF SIMON: DIE RELIGIONSPHILOSOPHIE CHRISTIAN FRANCKENS…
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Duns Scotus Opus Oxoniense című művének prológusa óta volt toposz; a Báthory 
Zsigmondnak ajánlott Spectrumot pedig a fejedelemtükrökkel rokonítja. Ezen felül 
azonban említést érdemelne az erős 16. századi Lukiánosz-recepció, amely mind 
az ateizmus gondolatkörére, mind a párbeszédes fi lozófi ai forma népszerűségé-
re nagy befolyással lehetett. E párhuzam tanulmányozásával talán pontosabban 
lehetne pozícionálni a Disputatio szereplőinek állásfoglalását.

Ez a feladat az irodalomtörténészekre vár. Simon József könyve számos új 
szemponttal gazdagította a 16. századi teológiai-vallásos irodalom kutatását. Bár 
a gondosan megírt fi lozófi atörténeti elemzés igazi jelentőségét igazán csak fi lozó-
fi atörténeti szempontból lehetne méltatni, Simon tanulmánya a kritikai igényű 
szövegkiadással együtt jó alapot nyújt a korszak eszme- és irodalomtörténeti 
vizs gálatához.

(Harrassowitz, Wiesbaden, 2008. [Wolfenbütteler Forschungen 117.])

O R B Á N  L Á S Z L Ó

Fried István: „Aki napjait a szépnek szentelé…” 
Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora 

emlékezetéből

A Kazinczy-emlékévre megjelent tanulmánykötetében Fried István – egy ki-
vételével – Az érzékeny neoklasszicista. Vizsgálódások Kazinczy Ferenc körül című, 
1996-os kötetének megjelenése után írt tanulmányait tette közzé. Az 1996-ban 
(újra)megjelent tanulmányokról, immár kellő időbeli távlatból szemlélve, el-
mondható, hogy a szerény kiállítású, vékony kötet az utóbbi időszak egyik leg-
nagyobb hatású Kazinczyról szóló munkájának bizonyult. Nemcsak azért, mert 
fontos témákról írt meghatározó tanulmányokat tartalmaz, hanem azért is, mert 
számos olyan kérdést tett fel, amelyek a Kazinczy-kutatás nagy adósságaira vilá-
gítottak rá. Hogy csak egyetlen, mintegy mellékesen, zárójelben felvetett kérdést  
idézzünk: „a fogság alatt fordított és – ritkábban – írt művek többnyire megőr-
zött kéziratainak vizsgálata rendszerint elmaradt. Mindez legendák megképződé-
séhez is vezetett (igen tetszetős, hogy Kazinczy a saját vérével írta műveit, ám 
ez csak jelképesen igaz!)” (A „Fogságom naplója” regénye = Az érzékeny neoklasszi-
cista…, 133.). Habár éppen a Fogságom naplója esetében fontos tanulmányok láttak  
napvilágot az utóbbi években, a kérdés mégis általánosítható: Kazinczy egyes 
szövegeinek alapos, kéziratokig visszamenő vizsgálata, elemzése, műveinek kri ti-
kus olvasata és a Kazinczy-kultusz jelenségének feltárása még mindig sok kiakná-
zatlan lehetőséget rejt a kutatás számára.

Másrészt Fried Istvánnak az a 16 évvel ezelőtti megállapítása is jórészt érvé-
nyesnek tűnik még ma is, amely a nagyívű tanulmányok, összefoglaló munkák, 
„korszerű” monográfi ák megjelenését hiányolja: „A Kazinczy-irodalom általában  
úgy határozható meg, hogy számtalan részletkérdésről készült számos jó, hasz-
nos vagy csupán adataiban érdemes tanulmány, a monografi kus vállalkozások 
elakadtak, a Kazinczy-fi lológia még a levelezésből adódó roppant tanulságokat 
sem tudta teljes mértékben hasznosítani, és így inkább egyes művekről, mintsem  
műfajokról, egyes pályaszakaszokról, mintsem a pálya egészéről van megbízható  
információnk.” (Kazinczy Ferenc útleírásai = Az érzékeny neoklasszicista…, 116.)

FÖRKÖLI GÁBOR 
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Nagy várakozással vettük kézbe tehát a 2009-es kötetet, noha az alcíme csu-
pán „fejezetek”-et ígért Kazinczy „pályaképéből és utókora emlékezetéből”. 
A könyv tizenegy dolgozatából tízet már korábban is megismerhettünk, de a 
tanulmányok összegyűjtésével, kronologikus-tematikus rendbe szerkesztésével 
nagy segítséget, újabb szempontokat kapott a termékeny újraolvasáshoz az érdek-
lődő. Az egyes tanulmányok közelebb kerülve egymáshoz ugyanis határozot-
tabban lépnek párbeszédbe, így egymást erősítve világítanak rá több oldalról is 
a kötet szerzőjét – vagy inkább csak a recenzenst? – leginkább foglalkoztató kér-
désekre: a Kazinczy életművének egészét behálózó önéletrajziságra és a magyar 
irodalmi-kulturális gondolkodást átszövő Kazinczy-kultuszra. E két alapvető 
érdeklődés fűzi össze az olyan, látszólag távoli területek vizsgálatát, mint a német 
irodalom hatása Kazinczyra vagy az ifj. Wesselényi Miklóshoz írt episztola, illet ve 
Babits Mihály vagy Németh László Kazinczy-(ön)képének elemzése. Az említett  
20. századi írók önmeghatározására – és így a róluk kialakított képre is – rávetül  
ugyanis egy-egy saját Kazinczy-portré. A kultusz kiépítői és felhasználói köl-
csönhatásban vannak a kultikus beszéd tárgyával.

A kötet címe és alcíme pontosan fejezi ki a kultikus és a kritikai beszédmód 
elválaszthatatlan kettősségét. A cím („Aki napjait a szépnek szentelé…”) a Kazin-
czy-kultusz állandó hívószavára, a „szép”-re játszik rá, amelyet a kötet előszavát 
jegyző Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, költői módon tovább 
is sző, egészen Nagy Lászlóig. Az alcím (Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és 
utókora emlékezetéből) már inkább a fogalmi nyelvezetre fogékonyabb olvasót cé-
lozza meg. Ám végül is mindkettő azt az értelmezői pozíciót képezi meg, amelyet  
Kosztolányi Dezső és Szauder József óta töretlen lelkesedéssel keres és talál meg 
az utókor, és amely az élet és az irodalom összefonódó ábrázolásához nyit teret. 
E pozícióból látható meg az a Kazinczy, aki életét a szépnek szentelte, éppúgy, 
mint az a Kazinczy is, aki a pályája emlékezetében nemcsak a pályáját, hanem az 
utókora emlékezetét is megírta. E kettős narratíva együttélésének vissza-visszatérő  
felvetése és sejtetése, esetenként pontosan kifejtett és árnyalt bemutatása a leg-
főbb érdeme Fried István könyvének.

Az egyes tanulmányok Kazinczy útkereső éveitől a fogság előtti szerkesztői 
munkásságon át a nyelvújítási harcok eseményeiig adnak fejezeteket a pálya-
kép ből. Ezzel párhuzamosan hangsúlyozza a kötet a befogadástörténetet. Fried 
István  nagy műveltségi anyagot megmozgató írásait ezúttal is széles világirodal-
mi tájé kozottságon, aprólékos és pontos olvasáson alapuló mű- és műfajelméleti  
elemzések  teszik szakmailag hitelessé.

A tanulmányokat a Kazinczy-kronológia mentén adja a kötet. Kazinczy itt 
bemutatott életeseményeinek időrendje azonban szerencsésen egybeesik az elem-
ző írások műfajával is. Így egymás mellé került a két könyvismertető elemzés (a 

Magyar Museumról és az Orpheusról), a két műfaji érdekeltségű írás (az epigram-
mákról és az episztolákról) és két 20. századi befogadástörténeti elem zés (Babitsról,  
ill. Kosztolányiról és Márairól).

A kötet nyitó tanulmánya, a Kazinczy Ferenc és a német irodalom (1780–1795) 
Szauder József nyomán hívja fel a fi gyelmet arra, hogy Kazinczy Gessner-, Wie-
land- és Goethe-fordításai egyáltalán nem esetlegesek, hanem egy átgondolt írói 
program részei. Kazinczy levelezését és egyéb – dokumentumnak tekintett – 
szövegeit egybeolvasva a fordításokkal egy közös cél irányába ható folyamatot 
láthatunk meg. A gondolkodástörténeti olvasat így összefűzheti a fordítások ki-
választásában megmutatkozó szándékot a felvilágosodás és a szabadkőműves moz-
galom eszmeiségével. Azaz Kazinczy irodalmi munkásságában és életeseményei-
ben szoros kapcsolat mutatható ki – és mindez talán nemcsak az utólagos értel-
mezői horizont fénytörése miatt látható így.

E rövid tanulmány (alig öt oldal) számos olyan fontos és fajsúlyos állítást 
tartalmaz, amelyek mindegyike külön-külön is alapos kutatómunkát feltételez. 
Az először a Széphalom-évkönyvben (1997) megjelent írás azonban inkább egy 
ismeretterjesztő összefoglalás retorikája szerint épül fel, amikor az aprólékosan 
kidolgozott, végigvezetett és önrefl exív érvelés helyett már csak az eredmények-
kel ismertet meg.

A tanulmányoknak két megjelenési helyük miatt kettős műfaji elvárásnak kel-
lene eleget tenni. Az alapvetően kultikus beszédnek teret adó évkönyv (a tizen  egy 
dolgozatból nyolc itt jelent meg) és a nagy nevű tudós tanulmánygyűjteménye más 
és más olvasói stratégiát kíván. A recenzens bizonytalansága e kettős ségből ered.

Nemegyszer találkozunk ugyanis ilyesféle felvezetéssel: „Ehhez azt szeret-
ném hozzáfűzni” (9.) és „Kiegészítésül csak ennyit” (10.). Ha a kiegészítéseket 
és hozzáfűzéseket érteni véljük is, s ha az állítások helyességét nem vitatjuk is, 
mégis úgy találjuk, hogy a Kazinczy-kultuszt ápoló évkönyvben talán nem 
egyértelmű minden utalás, a tanulmánykötet „szakmai” közönsége számára 
pedig ez talán túl általános. Lássunk erre egy konkrét példát. Egy helyütt Fried 
István a következőt állítja: „Kazinczy (és köre) túlságosan szűknek érezte azokat  
a pietista hagyományokat, amelyek a protestáns iskolákban még éltek és hatottak  
[…]” (10). Szívesen olvasnánk arról bővebben, hogy milyen pietista hagyomá-
nyokkal kell számolni, hogy Kazinczy milyen kölcsönhatásban volt ezzel a hagyo-
mánnyal, hatott-e a munkásságára, és milyen megnyilatkozásai, levelei nyomán 
mutatható ki az e hagyománnyal való számvetés. Az olvasó itt szerény tudására 
van hagyatva, miszerint Kazinczynak már első irodalmi munkáiban sincs nyoma 
az ezzel a hagyománnyal való nyílt számvetésnek (egy iskolai tankönyv mellett 
Bessenyeit, Kästnert, majd az érzékenység íróit fordította), de még az Orpheus 
Bé-vezetésében is csak „BABONASÁGTÓL meg-tisztúltt RELIGIO”-t említ. 
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A levelezésből és Fried István korábbi munkáiból tudjuk, hogy a református 
ifjaknak a kollégiumban „Vitringát, Witsiust, és Piktétet kell tanúlnia” (Kazinczy 
Kis Jánosnak, Regmec, 1793. júl. 27. KazLev II., 424.; vö. Az „érzékeny” Ka-
zinczy Ferenc = Az érzékeny neoklasszicista…, 14., a 11. lábjegyzet), ám Kazinczy 
minden önéletírásában e tanulás haszontalanságáról és eredménytelenségéről 
győz ködi kortársait és utókorát. A túl általános megfogalmazás nem tudja érvek-
kel megvédeni magát a bizalmatlan olvasótól – még ha „igaza” van is.

Egy másik példa: „[…] Kazinczy fordításainak és adaptációinak visszhangja  
jelzi, hogy (ezúttal is) az »élet utánozza az irodalmat« […]. […] Az érzékeny re-
gényben Kazinczy kiváló alkalomra lelt, hogy ama értelmiségit megjelenítse, aki 
nem tud beilleszkedni, és aki képtelen arra, hogy elviselje a magánéletében is 
le csapódó társadalmi-érzelmi méltánytalanságokat.” (10–11.) Az életrajz(ok) szo-
rosabb vagy lazább párhuzamba állítása a szövegekkel, ami a Bácsmegyeyt elemző  
Szauder nagy és sikeres találmánya, kétségkívül leegyszerűsít, de éppen ezért 
egy jól elbeszélhető, látványos és katartikus konstrukciót eredményez. Számta-
lan életeseményből, történetből válogathatott már maga Kazinczy is, de az iro-
dalomtörténész is, hogy létrehozza e párhuzamosságokat. Ezért ugyancsak meg-
fontolandó Fried István egy korábbi intése, amelyet éppen a Bácsmegyey kapcsán 
fogalmazott meg: „Igen nehéz és csak nagyon óvatos mérlegelés után lehet az ún. 
önéletrajzi elemeket feltárnunk.” (Az „érzékeny” Kazinczy Ferenc, 19.) A rövidre  
zárt, az „óvatos mérlegelést” elrejtő irodalomtörténészi elbeszélésekből éppen 
az a meggyőző erő hiányzik, hogy az előadott történet a lehetséges történetek 
leglehetségesebbike. (A Bácsmegyeynek összve-szedett Levelei időközben megjelent  
kritikai kiadásában a sajtó alá rendező Borbély Szilárd felhívja a fi gyelmet a vé-
letlen szerepére [Kazinczy tévesen Sonnenfels művének hitte Kayser művét], és 
arra, hogy igencsak szoros fordításról van szó.)

Az Egy előszó és „vidéke” és a Kazinczy Ferenc Orpheusa. A 2001-es kiadás mar-
gójára című írások Debreczeni Attila két szövegkiadásával, a Magyar Museum 
és az Orpheus újraközlésével foglalkoznak. E két írás több, mint könyvismer-
tetés: mélyreható szövegelemzéseken alapuló tanulmányok, amelyek Batsányi 
és Kazinczy fordításelméletét, szerkesztői és kritikusi elveit mutatják be. A két 
tanulmány a kritikai igényű forráskiadások által újrateremtett kontextusban ér-
telmezi újra a folyóiratok bevezetését, kritikáit és szépírói alkotásait. Egy-egy 
kötet elemezése mindig más (több?), mint elkülönülő művek vizsgálata.

A Magyar Museum programadó előszavát és „vidékét” alaposan körbejárva,  
Batsányi és Ányos, Kazinczy és Dayka műveit elemezve Fried István végül is 
a két rivális (leendő) irodalomszervező szerkesztői–kiadói vitapozícióját és iro-
dalomszemléletet vizsgálja. Batsányi és Kazinczy életrajzi tényként tekinthető 
szerkesztői vitája nyomán a szövegek vitáját, azaz a két Bé-vezetés és a négy költői  

életmű eltéréseit is vitapozícióban láttatja a tanulmány írója. A korabeli szöve-
gekben a szélesebb nyilvánosság előtt bizonyára rejtve maradó ellentétek elbe-
szélésére az életpályák későbbi alakulása, a visszaemlékezések és az irodalom-
történeti életrajzok ismeretében nyílhatott mód. Az életrajzi ellentétekben (is) 
elgondolt hagyomány újra csak az élet és irodalom összefonódó ábrázolhatóságára  
vagy ábrázolhatatlanságára kérdez rá.

A Kazinczy Ferenc Orpheusáról írtakban tűnik fel a kötet egyik fontos gondo-
lati csomópontja – amelyhez majd a későbbi tanulmányok számos szálon kap-
csolódnak –, a „kazinczyánus” és az „anti-kazinczyánus” irodalomértelmezések  
vitája. Fried István nyomán átgondolandó, hogy ezen küzdelmek értelmezhe-
tők-e egyáltalán a szakmai diskurzuson belül. Az Orpheusról írt tanulmány arra  
is felhívja a fi gyelmet, hogy e küzdelmekből jórészt kimaradt a szabadulás előtti  
Kazinczy értékelése, ami aligha véletlen. A fogság (és a feltételezett forradalmiság)  
vitathatatlan szimbolikus erővel töltötte fel a fi atal(abb) Kazinczy  alakját, és a 
kö rü lötte megképződő kultusz védelmet biztosított számára. De talán ennél 
is fon to  sabb, hogy nemigen volt szöveg, amit támadhattak volna az „anti-ka-
zin czyánu  sok”. A fogság előtti Kazinczy legjelentősebb, (irodalom)politikailag 
is ér telmez hető  alkotása, az Orpheus szerkesztése és írása a 2001-es újraközlésig 
ugyanis többé-kevésbé ismeretlen anyag volt.

Kazinczy „jakobinizmus” felé vezető útjáról Szauder József kutatásainak kö-
szönhetően tudunk sokat (noha a „jakobinizmus” mint korabeli szitokszó alkal-
mazhatóságát érdemes lenne felülbírálni), a fogság előtti Kazinczy világnézeti 
kérdéseiről és válaszairól Mezei Márta, az érzékenység témaköréről Debreczeni 
Attila adott ki meghatározó tanulmányokat. Emellett azonban még ma is érvényes  
Fried István 2002-ben rögzített megfi gyelése: „a fogság előtti Kazinczy nak túl-
zás nélkül állítható országos, de legalább is regionális jelentőségű tevékenysége, 
iskola-felügyelői, -szervezői munkássága még messze nincs feltárva, és így még 
sokat emlegetett jozefi nizmusának gyakorlati vonatkozásairól sem tudunk any-
nyit, hogy viszonylag elfogadható megállapításokat tehessünk.” (36.) Az Orpheus 
„mintaszerű kiadása, jegyzetelése” (15.) és a hozzá kapcsolódó Fried-tanulmány 
hiánypótló munka a jozefi nizmus, az 1790-es évek majdnem-rendszerváltásának  
és a fogság előtti évek Kazinczyjának megismerésében.

A tanulmányíró a Kazinczy által „vezércikként” közölt Zichy Károly-be-
széd elemzését a horatiusi államhajó-toposzt követve lépteti párbeszédbe Orczy 
Lőrinc és Teleki József beszédeivel, illetve Kazinczy és Virág Benedek versei-
vel. Így az Orpheus ismételt megjelentetésével megképződő szövegértelmezési 
lehetőségeket kihasználva, a történeti háttér fi gyelembevételével, olyan újszerű 
értelmezésre mutat Fried István példát, amely Kazinczy e kevésbé feltárt kor-
szakára, e korszak nyelv- és nemzetszemléletére is új fényt vethet.
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A kötet negyedik és ötödik tanulmánya, a Kazinczy Ferenc „grammatikai és 
aestheticai epigrammá”-i és a Kazinczy Ferenc episztolája ifj. Wesselényi Miklóshoz 
két, Kazinczy által igen kedvelt és nagy hatástörténettel bíró műfaj vizsgálata. 
Kazinczy a Tövisek és virágokkal (legalábbis részben) Goethe és Schiller xéniáit 
követte, így a későbbiekben harcos írásait meglehetős tekintélyekkel védelmez-
hette meg. Az olyan provokatív esztétikai-kritikai epigrammák, mint a Jót s jól…, 
a Himfy vagy a Herculeszhez hangütésével és témájával kívánta létrehozni – visz-
szaemlékezései szerint – azt a polémiát, amelyet egyébként „az irodalmi élet 
töredezettsége” és a „megfelelő sajtóorgánumok nem-léte” akadályozott, és ame-
lyet a magánlevelezések sem pótolhattak. Kazinczy kisded kötetének nagy ér-
deme, hogy „a nyilvánosság szerkezetváltozását sürgette, vállalta a polémiát és 
a művelődés ügyévé igyekezett avatni a nyelvi/ízlésbeli kérdéseket.” (70.)

Kazinczy elemzett episztolájának hőse ifj. Wesselényi Miklós. Az elemzés 
azonban a történeti személyiség és a műfaj történeti-elméleti bemutatásán túl kul-
tusztörténeti kérdéseket is felvet. Az episztola tárgya (személye) meghatározza 
a hangnemet is, de a műfaj is leszűkíti a lehetséges témák körét. Fried István meg-
győzően érvel amellett, hogy id. Wesselényi Miklós, aki pedig bizonyára sok kal  
közelebb állt Kazinczyhoz, miért csak egy epigrammányi helyet kapott, míg az 
ifjú – és ekkor, 1809-ben még alig ismert – Wesselényihez egy hosszú költői le-
vélben szólt. Az idősebb Wesselényi nagy, de heves jellemmel bírt, ezért „nem 
festette meg portréját egy költői levélben, amelyben (ha elkészült volna) mind-
arról szinte a biográfi ai hitelességig menően kellett volna beszámolnia, amit egy 
epigramma történeti utalásai az idealizálás körébe vonhattak.” (76.)

A lírai műveket elemző tanulmányok körébe tartozik a Problémák Kazinczy 
Ferenc költészete körül. A töredékek tanulsága, amely Kazinczy verseinek „másodlagos  
voltát” vizsgálja felül. E tanulmány összegzésként megállapítja, hogy „semmi 
okunk nincs arra, hogy Kazinczy »költészetét« túlértékeljük,” de arra érdemes 
fi gyelmet fordítani, „hogy érzékeljük és érzékeltessük: ez a költészet miképpen 
segíti Kazinczy irodalom-elképzelését, miképpen képes Kazinczy elhitetni kor-
társaival, hogy költészete irodalom-elképzelésének példázata.” (134.)

A kötet második felében kaptak helyet a szorosabb értelembe vett befogadás-
tör ténettel foglalkozó írások. A 19. és 20. századi költők és írók Kazinczy képe leg-
alábbis kettős. Egyrészt a kultikus beszéd lelkes felmagasztaló hangja szólal meg, 
másrészt az „anti-kazinczyánusok” neheztelése. Közös bennük, hogy mind kettővel 
vitába száll a irodalomtörténészi szakma, ám mindkettőre érdemes oda fi gyelni.

Már csak azért is, mert maga Kazinczy is a kultuszépítés nagy mestere volt. 
Dayka vagy id. Ráday Gedeon portréjának megalkotása és életművének (át)értel-
mezése, sőt Zrínyi és Sylvester felfedezése egyaránt a kultuszépítés stratégiáját 
követi. Nem kétséges, hogy Kazinczy profi tál a tekintélyes elődökként felmuta-

tott alkotókra ruházott tekintélyből. De akár még kézzelfoghatóbb példát is hoz-
hatunk. Amikor kitüntettette Ludvig János hobgárdi plébánost, erről cikket írt 
és közölt a Magyar Musában (1787). Azonban ez a kortársakat megcélzó „Jelen-
tés”, mint majd az utókort megcélzó jó néhány önéletírás, nemcsak a szegény 
gyerekeket segítő és tanító papra, hanem Kazinczy nagyszerű tettére (a ka tolikus 
pap elismertetésére) is felhívja a fi gyelmet. Vagyis a kultuszépítőre visszaháram-
lik a dicsőség egy része.

Nagy kérdés, hogy lehet-e párbeszéd a kultikus és a szakmai írások között? Fried 
István tanulmányai bizonyítják, hogy igen. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső 
és Márai Sándor Kazinczy-portréja, illetve az „anti-kazinczyánusok” kö zül Ady 
Endre és Németh László egy-egy megnyilvánulása, továbbá a Kazinczy- kutatók 
munkássága gondolatébresztő elemzések sorában válik újraértelmez hetővé.

Babits A literátor c. drámája főképp Váczy János Kazinczy Ferenc és kora című 
monográfi áját követve készült. Tanulságos, ahogy Babits az irodalomból merítve  
igyekszik életet lehelni drámája alakjaiba: „a rejtett versidézetek (a Fábchichról 
szóló Kazinczy-mondatok például a költő Fábchich című epigrammájából valók) 
is azt példázzák, hogy az életet át- meg átszövi az irodalom, s Kazinczy élete, pá-
lyája ezt beszédesen tanúsítja: élet és irodalom szüntelen átcsap egymásba.” (92.)

Az élet és irodalom összefonódásáról más szempontból, más szerzők kap-
csán írja Fried István: „a »tárgyi« hitelesség mellett Kosztolányi is, Márai is »ön-
kanonizációra« törekszik, amit ebben az esetben úgy is érthetünk, hogy egyfelől  
saját írói-irodalmi törekvéseit látja rá egy dokumentumok alapján rekonstruá-
landó magyar irodalmi múltra, másfelől viszont annak a többletnek hangsúlyozá-
sára is szolgál, amely a 20. századi szerző értelmezési stratégiájában meghatározó  
szerephez jut.” (95.)

A megszólalás igazságtartalma nem a szakirodalmi hivatkozások bőségétől 
függ, Babits „nagy nevelő” Kazinczyja, vagy Németh László „telefonközpont” 
Kazinczyja egyaránt érvényes vagy legalábbis elgondolkodtató ábrázolások lehet-
nek. Babits megállapítása mintát adhat Kazinczy különböző életszakaszainak 
egybeolvasásához. „Nagy nevelő” volt az 1780-as évek Kazinczyja, aki a Ratio 
Educationis szellemében (és nem németesített érdekében) ügyködött iskolafel-
ügye lőként, éppúgy, mint az a Kazinczy, aki az általa elfogadott szabadkőműves  
irányzat szellemében bízott az emberiség nevelhetőségében, vagy az a Kazinczy,  
aki irodalmi munkásságát az ízlés, a nyelv és az emberi értelem fejleszthetőségének  
hitében  végezte, sőt, akinek az egyik utolsó munkája is egy gyermekeknek szánt 
bibliai  tankönyv volt (Szent történetek az Ó és Uj Testamentom könyvei szerint, 1831). 
E mo dell alkalmazásával nincs törés Kazinczy élet- és pályaszakaszai között: egész 
életét nevelődés- és neveléstörténetnek olvashatjuk, erre tesz igen erőteljes aján-
lást  a Pályám emlékezete is, és talán ezért szól szinte kizárólag jellemekről, embe-
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rek ről és viselkedésformákról (és nem az ártatlanságról vagy bűnről és bűnhő-
désről) a Fogságom naplója. Németh László A tekintélyes ifjú (1930) című rövid írása 
– mellyel Fried István folyamatosan számol és leszámol – a hálózatelméletek 21. 
századi sikere idején több mint fi gyelemreméltó.

(Rákérdezhetnénk a jelenbeli Széphalom-jelenségre is: vajon erősíti vagy 
gyengíti a „helyes” Kazinczy-kép megalkotását a fontos kiadványokat, rendezvé-
nyeket megjelentető, megszervező és komoly intézményi háttérrel bíró, de az 
évkönyvekben és a kiadványokban néha egyenetlen színvonalat is megengedő 
Kazinczy Ferenc Társaság. Az talán kijelenthető, hogy a folyamatos kapcsolat 
az egyetemi kutatók és a kultusz ápolói között mindkét fél számára előnyös. 
A kutatói eredmények táplálják a kultuszt, a kultusz életben tartása támogatja 
a „hivatásos” kutató munkáját: haszontalansága miatt érzett kételyeire gyógyírt 
és – ha mégoly csekély is – társadalmi elismerést is jelent.)

A Kazinczy Ferenc Európája – Európa Kazinczy Ference egy differenciáltabb 
irodalomképet vázol fel, amikor az egymás mellé rendelt minőségek számbavé-
telével a német irodalomhoz hasonlóan egy klasszikus-romantikus periódusban 
láttatja Kazinczy korát. E korban egyidejűleg van jelen a magyar irodalomban az 
érzékenység irodalma és a klasszicizmus több különböző irányzata is. A tanul-
mány második felében arra kérdez rá, hogy „hol foglal helyet Kazinczy a kelet-
közép-európai irodalmi régióban.” (121.)

A Kazinczy Ferencről – mai szemmel és A vitássá tett Kazinczy-életmű eseménytör-
ténetéhez. A Kazinczy-értelmezés dichotómiái című tanulmányok Kazinczy önképé-
ről, a Kazinczy-kultusz kialakulásáról, továbbá az irodalomtörténet által megírt  
Kazinczy-kép változásáról értekeznek, arról, hogy hogyan válhatott Kazinczy 
emblematikus fi gurájává korának. Ebben – úgy tűnik – kiemelkedő szerepet 
játszott az, hogy az életmű helyett az írói (ön)életrajz került előtérbe. Mai szem-
mel úgy látszik, hogy e torzulást kiigazíthatja a „kulturális és szubkulturális je-
lenségek fi lológiai föltárása”, a „hagyománytörténés létesülésének” vizsgálata, 
az „esztétikai, formatörténeti események újszerű feltárása”, és a „kánon, a kano-
nizálás és a kanonizálódás vizsgálata.” (135.)

A kötet szerzője által ismételten és jogosan sürgetett régóta esedékes fi loló-
giai munka, amely az önéletrajzi írásokat hivatott feltárni, a Kazinczy-emlékév 
végére részben elkészült. Remélhetőleg immár „fény derülhet” a Pályám emléke-
zete (és a Fogságom naplója) „fi kcionáltságának” mértékére is.

Fried István legújabb Kazinczy-kötetének átolvasása után joggal érezheti úgy 
az olvasó: „Ennek eredményeképpen jobban tudjuk, hogy kit és mit képviselt 
Kazinczy Ferenc, illetőleg […] mikor mire használta utókora, életének és élet-
művének értelmezése miféle előfeltételezéseknek volt kitéve.” (146.)

(Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely–Szeged, 2009.)

TV E R D O T A  G Y Ö R G Y

N. Horváth Béla: A líra logikája. József Attila

Voltak olyan időszakok, amikor szerzők, kritikusok, olvasók számára egyaránt 
magától értetődőnek tűnt, hogy irodalmunk kiemelkedő alkotóiról személyi 
monográfi át kell írni. Jó ideje már számos kétség merül föl az átfogó pályarajz 
és életmű-elemzés létjogosultságával szemben. S ha a kételyekre pozitív válasz 
született is, a korszerű monográfi a módszertana, szemléletmódja, az általa telje-
sítendő cél mibenléte további kérdések elé állította a szakembereket. A mono-
gráfi aírás létjogosultságában általában véve nem kételkedem. Más kérdés, kell-e 
ma József Attiláról nagymonográfi át publikálni? A „most” azért képezheti vita 
tárgyát, mert a költő nem oly régen elhunyt monográfusának, Szabolcsi Miklós-
nak az 1998-ban közzé tett Kész a leltár című könyvével lezárult az a vaskos kö-
tetekből álló sorozat, amely kimerítő igénnyel dolgozta fel a költő életrajzát és 
munkásságát. A monográfi a 2005-ben két kötetben történt újrakiadása azt su-
gallja, hogy elegendő újra megjelentetni a hatalmas terjedelmű munkát ahhoz, 
hogy az olvasó korszerű József Attila-képpel kerüljön érintkezésbe.

Nem Szabolcsi munkájának színvonalán múlik egy új szintézis időszerűsége.  
Nemcsak arról van szó, hogy a kutatás a tudós halála után tovább folytatódott, 
s ma is fontos új eredményeket mutat föl. Nemcsak az a körülmény okoz hiányér-
zetet, hogy Szabolcsi monográfi ájának első kötete 1963-ban, a második 1977-ben, 
a harmadik 1992-ben látott napvilágot, ezért a fi atal József Attiláról az első három  
kötet megjelenése után született tanulmányok tanulságai nem szűrődhettek le 
valamely szintézis elemeivé. Így méreteiben és jelentőségében tetemes feldolgo-
zatlan hátralék halmozódott fel. Nemcsak a bennünket körülvevő világ, a kul tu-
rá lis élet jelene, az irodalom alakulása készteti új kérdések megválaszolására a költő 
mai szakértőit. A rangos tudományos teljesítmény, amilyen a Szabolcsi Miklósé 
volt, számos problémát megoldott, de épp e megoldásokból sarjadtak ki új feladatok.  
N. Horváth Béla Akadémiai Kiadónál megjelent A líra logikája. József Attila című 
könyve ezekre a több irányból feltorlódott kérdésekre ígér megfelelő  válaszokat. 

ORBÁN LÁSZLÓ
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Én magam is a legkisebb kétség nélkül tűztem ki célul, hogy könyve  után vagy 
– ha a jelen idő kiterjedését meghosszabbítjuk, akkor – vele párhuza mosan be-
lefogjak egy újabb monográfi a megírásába a 20. század nagy magyar költőjéről. 

Az alapkérdés, amelyre az itt következő gondolatmenet válaszolni kíván nem 
az, hogy érdemes-e, hanem az, hogyan érdemes, hogyan célszerű ma József Attila  
pályaképet és életmű-áttekintést írni? Azaz egy általam vállalt feladat előkészü-
leteiről, egy koncepció körvonalazódó elemeiről szeretnék beszámolni, s ehhez 
az alapot N. Horváth Béla könyve, a József Attila-kutatás utolsó szintézis-igényű  
nagyvállalkozása képezi. Szinte előzetes megjegyzésként tartom fontosnak leszö-
gezni, hogy A líra logikája című könyvben hiányosságokra vadászni nem lenne 
sok értelme. A szerző alaposan ismeri a József Attila-szakirodalmat, a tények 
szintjén nem kaptam rajta ismerethiányból fakadó hibákon, s ez sokat elmond 
a monográfi a megbízhatóságáról. (Bakik azért akadnak a szövegben. A Fábián 
Dániellel közösen írt Ki a faluba című röpirat végén indokolatlan a következete-
sen kirakott felkiáltójel; az Öngyilkosság? című vallomás végére viszont kérdőjel 
kívánkozik; annak az intézménynek a neve, amelynek egyik estje az Ars poetica 
szü letéséhez szolgált kiindulópontul nem Gobden, hanem Cobden, „önonto-
logizáció” helyett többször az értelmetlen „önantologizáció” szerepel. Nicoletta 
Ferroni neve az 51. oldal 72. számú lábjegyzetében Ferrono, Nicolette, az iroda-
lomjegyzékben Ferroni, Nicolette változatban olvasható, a névmutatóból pedig 
kimaradt, miközben Férges Bendegúz és Fisztulás Ferenc, Nyűves René és Tul-
rothadt Jenő, egy Szabó Dezső-pamfl et fi ktív nevei helyet kapnak stb.) A felsorolt  
és ehhez hasonló bakik a szerkesztés és az önellenőrzés kihagyásaira utalnak, és 
nem indokolnák részemről a szerző vizsgáztatását. A dialógus, amelyet könyvé-
vel  folytatni szeretnék más, emeltebb szinten zajlik.

Az első kérdés, amellyel egy monográfusnak szembe kell néznie: hogyan 
viszonyuljon az életrajzhoz? Egy olyan tudománytörténeti pillanatban, amikor 
az irodalmi szövegek irodalmon kívüli információk segítségét igénybe vevő 
elemzésével szemben erős ellenérzések uralkodnak, s ezeket elméleti érvekkel 
(nem egyszer tekintélyi hivatkozásokkal) támasztják alá, akkor a hagyományos 
monográfi ák obligát alkotóeleme, a szerzői életrajz és korrajz létjogosultsága so-
kak szemében kérdésessé válik. Lehet kísérletezni olyan megoldásokkal, ame lyek  
leválasztják az életrajzot az életmű-értelmezésről, de az ilyen kísérletek eredmé-
nyessége iránt erős kételyeket táplálok. A dilemmával szemben N. Horváth Béla  
könyvében némi zavart, tanácstalanságot észleltem. A Bevezetőben leszögezi, 
hogy „[n]em szakítja el a poézist az életművet létrehozó költő József Attilától és 
a személyes létében megmutatkozó József Attilától, de nem is tekinti szempont-
nak az élettörténet és a költészettörténet egybevetését, összefüggésrendszerének  
feltárását.” Ezt a módszertani irányelvet a gondolatmenet egésze visszaigazolja. 

Egyrészt annyiban, hogy N. Horváth Béla számos részletkérdésben igenis tá-
maszkodik életrajzi adatokra, másrészt pedig annyiban, hogy kerüli az életrajz 
rekonstrukcióját és elemzését. Ezt a kettősséget nem marasztalom el elvtelenség-
ként, hanem a gyakorlat követelményeihez való indokolt és rugalmas alkalmaz-
kodásnak tekintem.

Az életrajzhoz való viszony azonban nem szakmai etikett kérdése. Probléma-
ként azt kell kezelni, ami megoldásra vár. Foglalkozni azzal kell, ami előre viszi 
a kutatást. Márpedig az életút és a költői pálya alakulása a kutatás mai helyzeté-
ben olyan vizsgálati terepet kínál, amelyre újból érdemes belépni, mert az itt 
fel tárható tudás az életmű értelmezésére nézve is lényegi tanulságokat ígér. Ez az 
a munka, amelyre a monográfi a nem vállalkozott. „Szabolcsi Miklós hatalmas 
négykötetes monográfi ája bőséges életrajzi, kortörténeti, irodalomtörténeti hát-
téranyagot szolgáltat” – olvassuk a Bevezetőben, azaz N. Horváth Béla összessé-
gében ráhagyatkozik erre a háttéranyagra. Ami persze még mindig jobb, mint 
ha az általa felhalmozott empirikus tudást trambulinként használva lépten-nyo-
mon bírálná a tudós pozitivizmusát, mint ahogy ezzel a visszatetsző gyakorlattal  
másoknál nemegyszer találkozunk.

A ráhagyatkozás mégis kielégítetlenül hagy, mivel úgy látom, hogy ideje új-
ra végiggondolni a költő társadalmi identitásának alakulását. A tudomány újabb 
felismerései tükrében az effajta végiggondolást nem újradefi niálásként képzel het-
 jük el, hiszen a kilét megjelölésekor nem érhetjük be az alany által alkalman-
ként deklarált önértelmezés („az Ucca és a Föld fi a vagyok”; „s élete, ha van élte 
még egy, / a proletár utókoré” stb.) jóváhagyásával. A társadalmi hovatartozás 
nem végeredmény, hanem dinamikus és ellentmondásos folyamat. Csak elbeszél-
ni lehet, ennek pedig természetes módja az élettörténet, és Gyertyán Ervin egy 
régen használt kifejezésével: az életelemzés. E narratívának itt csak két elemére 
hí vom föl a fi gyelmet. Az egyik a költő szocializációja, amelynek Szabolcsi – 
igaz, elképesztő alapossággal – jobbára csak a külső kereteit rajzolta meg. A másik  
neuralgikus pontot a költő társadalmi identitásváltozásai képezik, amelyek az 
ed digiekben nem részesültek kellő mélységű elemzésben. A szocializációra és az 
identifi kációs megrázkódtatásokra vonatkozóan több olyan bőséges információ-
forrás jutott felszínre az évek során, amelyekből Szabolcsi még nem merített (ta-
lán nem is meríthetett). Az itt adódó lehetőségek ma elérhető hasznosítási szint-
 jének N. Horváth Béla monográfi ája, talán a szerző módszertani gátlásai miatt, 
egészében véve alatta maradt. Belátom, hogy a részemről megfogalmazott igény 
inkább kivételesnek tekinthető, az ebben az irányban tett kezdeményezéseket 
a mai szakmai közfelfogás nemigen bátorítaná.

Szemre megbecsülve József Attila versei legújabb kritikai kiadásának belső 
arányait, megállapíthatjuk, hogy az 1920-tól 1927 derekáig írott verseket tartal-
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mazó első kötet körülbelül olyan vastag, mint a második, amely az 1927 második  
fele és a költő 1937 december eleji öngyilkossága között írt költeményeit foglalja  
magába. Ezt a benyomást úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a kísérletezés nyolc 
éve és az érett költészet bő egy évtizede alatt József Attila verstermése mennyisé-
gileg hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető. A túl hosszan tartó felkészülési idő-
szak, a túlzottan nagyszámú középszerű versezet folytán a fi atalkori költészet, 
a kísérletezés éveinek teljesítménye egyszerre követel a monográfustól szigorú 
mérlegelést és kivételesen rugalmas elemző készséget.

A korpusz három szempontból érdemel megkülönböztetett fi gyelmet. A kí-
sérletezés nem járt mindig kudarccal vagy félsikerrel. A fi atal költő jó néhány 
ifjú kori versében mintegy ráhibázott a remekművek alkotásának titkára. A hú-
szas évek első kétharmadában írt költeményeinek egyike-másika felér az érett 
korszak nagy alkotásaival, még akkor is, ha a Medvetánc kötetben történt újra-
közlés alkalmából kissé meg kellett fésülnie őket. N. Horváth Béla részletes 
elemzést nyújt a Tiszta szívvel és az Ülni, állni, ölni, halni című versekről. A fi atal  
József Attila másik antológia-darabjára, a Megfáradt emberre vagy a Hangyára azon-
ban nem fordít gondot, s a verscím-mutatóban hiába is keresnénk a Rög a röghöz,  
a Mikor az uccán átment a kedves vagy a Reggeli című darabokat. Pedig az ifjúkori  
repertoár bővítése nem idegen a szerzőtől. A szegényember-versek közel állnak 
hozzá, s így – egyébként teljes joggal – kiemeli a Szegényember balladáját és a 
Szegényember szeretőjét. Az Isten-ciklus elemzését ugyancsak helyeselhetjük. Én 
N. Horváth Béla helyében nagyobb hangsúllyal és kritikusabban viszonyulnék 
az ifjúkori versek – ma divatos szóval – kanonizálásának mai gyakorlatához. Az 
utóbbi évek befogadástörténete ugyanis, részint a megzenésítés, a színpadi elő-
adhatóság pragmatikus, és az elemzésre, elméleti tézisek bebizonyítására való 
alkalmasság – mi tagadás – szemellenzős szempontjait követve alaposan felzavarta  
a korábbi évtizedekben eléggé megbízhatóan leülepedett értékrendet. A reper-
toár bővüléséért bizonyos értékzavarral kellett fi zetnünk. Ráadásul a Medvetánc 
kötetet válogató költő sem siet ebben a tekintetben segítségünkre. József Attila 
(talán kényszerből is) túlzottan szigorú volt saját korai termésével szemben, s ki-
hagyott olyan darabokat, amelyeket a kortársak, barátok, érzékeny versértők 
(köz tük Kosztolányi vagy Németh Andor) teljes joggal sokra értékeltek.

A kutatás régóta számon tartja József Attila költészetének azt a sajátos voná-
sát, hogy műveit a költő többször tovább alakította. Még megjelenésük után is 
újabb változatokat tett közzé. Egyes sorok, mondatok, motívumok versről versre 
vándoroltak, míg megtalálták végső helyüket a kompozícióban. Az újraírás és 
a motívumvándorlás nagyon korán elkezdődött. Ez a körülmény szorosabb egy-
ségbe vonja a költő életművét annál, ahogyan a kutatás korábban az időben távoli  
művek közötti viszonyokat felfogta, és hangsúlyt ad olyan korai daraboknak is, 

amelyek önmagukban nem érdemelnének fi gyelmet. Gyenge vagy középszerű 
korai művekben felbukkanó félkész nyelvi formulák tűntek föl ragyogóan meg-
oldott részletekként, magvas gondolatok gyanánt az érett korszak remekművei-
ben. A vándorló motívumok folytonossága és átalakulása kedvező lehetőségeket  
nyújt a költői fejlődés ívének kirajzolására. N. Horváth Béla él ezzel a lehetőség gel, 
de talán nem eléggé. Könyvében alkalomszerűen előfordul ilyen előremutatás. 
Például az 1927-es Bevezető „öles kondérban főz babot” sora kapcsán a szerző 
fi gyelmeztet az 1935-ös Ajtót nyitok megfelelő részletére. A jelenség rendszere-
sebb összefüggés-keresést is megérdemelne. Javít az arányokon, hogy a későbbi 
fejezetekben, fordított irányba, egy-egy, az érett versekben kikristályosodott si-
keres megoldás előzményére szívesebben utal vissza a szerző.

A kísérletezés éveinek legfontosabb eredménye azonban a mutáló József 
Attila-i hang megtisztulása, a rátalálás azokra a versmodellekre, amelyek szinte 
megszakítás nélkül biztosították a sikeres alkotói gyakorlatot. A megtisztulás 
vég pontjához, a fordulathoz a költő lassan, visszaesésekkel, 1927-ben érkezett el. 
E folyamat kiindulópontján három irányban tartó kísérletezést találunk. A ma-
kói gimnazista a Nyugat esztétizáló modernségét követte. 1923 második felétől 
kezdve nagy hatással volt rá az avantgárd költészet. Majd felfi gyelt az Erdélyi 
József kezdeményezte új népi költészetben rejlő lehetőségekre. N. Horváth Béla  
a költő mindhárom irányú kísérletezésére fi gyelmet fordít. Legkevésbé a nyu-
gatos esztétizmus verstípusainak, költői nyelvezetének és ízlésformáinak adop-
tálását követi. Pedig a „második nemzedék” kiemelkedő költői, Szabó Lőrinc, 
Erdélyi József, Illyés Gyula közül érett korszakában nála maradt meg leginkább 
az ifjúkorban elsajátított artisztikum-igény. Az sem mellékes, hogy legszélsősé-
gesebb avantgárd kísérletezései dacára a fi atal költő végleg sohasem fordított 
hátat a nyugatos költészet poétikai elveinek. A kései Babits poétikájától sem vá-
lasztja el olyan távolság, amilyennek kialakulását a két költő személyi konfl iktu-
sai hatására, és az ideológiai kényszereknek engedve a szaktudomány feltétele-
zett közöttük. De az a kölcsönös megbecsülés, amelyet Kosztolányival egymás 
iránt tanúsítottak, s a kései költészetük közötti áthallások is ezzel a (megszün-
tetve) megőrzött esztétikai kultúrával szembesítenek.

A szerző sokkal nagyobb gondot fordít az avantgárd irányában folytatott 
kísérletezés magyarázatára, ami annál inkább dicséretes, mert a magyar és nem-
zetközi avantgárdkutatás újabb eredményeit igyekszik hasznosítani. Kár, hogy 
átveszi ennek a kutatásnak a doktrinerségét is, így például hajlamos eltúlozni a 
József Attila-i nyelvkritika jelentőségét, amely kevéssé időtálló művekben rea li zá-
lódott, s érett korszakában a költő nagyobbrészt visszakozott attól a radikaliz mus-
tól, amellyel ezt a nyelvi kísérletezést korai darabjaiban gyakorolta. A kísérlete-
zést alárendelte a nyelvi optimumot kereső költői gyakorlatnak Jobban örültem 
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volna, ha a monográfi a erősebben ellenállt volna annak a törekvésnek, amely 
érdemén felül méltat, és túlbonyolított magyarázatokkal lát el egyes darabokat, 
például [A bőr alatt halovány árnyék…] kezdetű halovány kísérletet, csak azért, 
mert ezzel a költő szürrealizmusát véli (mellesleg tévesen) alátámasztani. József 
Attila avantgárdizmusértelmezésének olyan útját tartom célravezetőnek, ame-
lyen Szabolcsi eredményeitől elsősorban a költészettörténeti folyamatok kevésbé 
látványos, de annál szorosabb és elmélyültebb elemzése révén lehet továbblép-
ni. Gáspár Endre Kassákról írott könyve, Németh Andor Kommentárja, a fi atal 
Déry esszéi, vitairatai közelebb visznek az itt felmerülő kérdések megválaszo-
lásához, mint bármely nemzetközi tekintély tételeinek alkalmazása.

A korai évek harmadik választott irányát az Erdélyi József nyomán kialakult,  
az ő példáját követő újnépies líramodell jelentette. N. Horváth Béla József Attila  
életművére irányuló kutatásainak első eredményei a költő folklór-hagyomán-
nyal, Petőfi  és Arany örökségével való találkozásának feltárása terén születtek. 
A monográfi a a kísérletezés éveinek ezt az aspektusát, a szegényember-verseket 
elemzi a legelmélyültebben. Az elemzés jelentőségét növeli, hogy a szerző egy 
hosszan tartó folyamat kezdeti stádiumát ragadja meg. A költő évekkel később, 
a húszas évek végén újabb erős népi és általában archaizáló irodalmi törekvések 
befolyása alá került. Mi több, ez a tájékozódás kommunista, majd urbánus, balol-
dali humanista elköteleződésének éveiben sem szűnt meg. Amivel a kísérletezés 
éveit taglaló fejezetben a monográfi a adós marad, az a három eltérő, egymással 
számos ponton összeférhetetlen tendencia hosszan tartó, nyilván nem feszültség-
mentes egymás mellett élése során a nyugatos, az avantgárd és az újnépies alko-
tásmódok közötti átszivárgás, majd lassú egybeötvöződés és a hagyományőrző 
modernség jegyében történő letisztulás folyamatábrája.

A húszas évek második felében, a franciaországi tartózkodást követő rövid, 
kétéves időszaknak (Medáliák-korszak, a tiszta költészet időszaka, a Vágó Már-
ta-szerelem hónapjai) szentelt negyven oldal önmagában véve is mutatja, hogy 
Horváth Béla felismerte az érett költészet kezdőpontjának döntő fontosságát az 
egész későbbi pályaszakasz megértése szempontjából. A Vágó Márta-szerelem 
életrajzi vonatkozásai, a kapcsolat intellektuális hozadéka (különös tekintettel 
a két fi atal spirituális tartalmakkal telített levelezésére), az ekkor írt versek poé-
tikai sajátosságainak jellemzése (középpontjukban a Medáliák értelmezésével) és 
az értekezői, bölcselkedői aktivitás nagy fellobbanása képezik e joggal terjedel-
mes fejezet tárgyát. Nem tagadom, hogy kettőnk felfogása, különösen a költő 
értekezői gyakorlatáról alkotott kép és a versértelmezések terén számos ponton 
(helyenként lényegesen) eltér, de a szerintem is kulcsjelentőségű időszak legfon-
tosabb kérdéseinek felvetése és tárgyalási módja megnyitja, és nyitva tartja az 
utat az 1927–1928-as fordulat jobb megértéséhez. 

A húszas évek végén és az évtizedfordulón József Attila két további döntő 
lépést tett a tiszta költészet álláspontjával diametrálisan ellentétes irányban, a 
kö  zösség ügyeiben állást foglaló, a tömegek nevében felszólaló költő szerepének 
megformálása, a cselekvő költészet modelljének kiépítése felé. A monográfi a 
végig követi azt a folyamatot, amelynek során a költő eltávolodott a tisztaság 
eszményé től az életközeliség jegyében, úgy vélem azonban, hogy annak a vonz-
erőnek a felmérése és leírása, amely képes volt őt a mallarméi abszolút költészet 
eszményétől eltántorítani, ennél is nagyobb fi gyelmet igényel. A népi radikaliz-
mus képviseletének, majd a szélsőbaloldali munkásmozgalomhoz való csatla ko-
zás nak van egy lényegi közös pontja: a kezdődő világválság idején a fi atal értelmi-
ség elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy kezdeményezze az ország sorsában 
gyökeres fordulat véghezvitelét. Ma már könnyű belátni, hogy a helyes hely-
zetértékelésből levont cselekvési program megvalósításának nemigen volt reális 
esélye, de ez nem változtat azon, hogy társaival együtt József Attila is azt hihette  
egy rövid ideig, hogy tevékeny részese, mi több, szellemi motorja lehet döntő 
tör ténelmi változásoknak. A cselekvő költészet eszménye nem hétköznapi érte-
lemben vett prakticizmusra, nem puszta politikai elköteleződés igényére épült, 
hanem történelmi tettek végrehajtásának a szóművészet birodalmában történő 
módozataként jött számba, mintegy a Petőfi -szerep megújításának lehetőségével  
kecsegtette a költőt.

Nagyobb jelentőséget tulajdonítok tehát a gyorsan felszámolódó történelmi  
alkalom ihletének, az azonnali történelemformálás ambíciójának, a teret nyitó 
sorsba vetett bizakodásnak mint motiváló tényezőknek abban, hogy a költő 
a politizáló költészet végletébe lendült át, mintsem bármilyen (népi, paraszti) 
identitás parancsoló erejének vagy valamiféle állítólagos hosszú távú szélsőbal-
oldali elköteleződésnek, amellyel kommunista párttagságát évtizedeken át ma-
gyarázták. Ettől eltekintve a Ki a faluba című fejezet a szegényember-versekről 
írott oldalakhoz hasonlóan színvonalasan foglalja össze a „barthás”, tehát korai 
népi tájékozódású József Attila költészetét és értekezői tevékenységét. Bár az 
előbbi fejezetben tárgyalt prózai írásokhoz (például az Ihlet és nemzet című töre-
dékhez) képest túlzottnak érzem azt a terjedelmet, amelyet a Magyar Mű és La-
banc Szemle című vitairatnak szentelt a szerző. Az Ákácokhoz című, kissé laposan 
allegorikus vers elemzésére pedig kevesebb energiát pazaroltam volna, mint 
amennyit – például – a Dörmögő értelmezésére szánnék.

A József Attila pálya és életmű legneuralgikusabb pontját a harmincas évek 
elejének illegális kommunista időszaka és az ekkor írt mozgalmi versek cso-
portja képezi. Értelmezése és értékelése ma is próbára teszi a szakembereket. 
Nem csak szorosan vett szaktudásunk használhatóságáról nyújt hű képet az, amit 
erről a komplexumról írunk, hanem a társadalom, a történelem alapkérdéseihez  
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való viszonyunkról is érettségi bizonyítványt állít ki. A költő befogadástörténete 
során három téves ösvényt taposott ki a kritika. Az ötvenes években a kommu-
nista rendszer az osztályharcos versekre hivatkozva sajátította ki a maga számára  
József Attilát, apologetikusan értékelve a Döntsd a tőkét, ne siránkozz és a Külvárosi  
éj kötetekbe foglalt termést. A rendszerváltás óta lehet találkozni olyan írásművek-
kel, amelyek nem vitatják, hogy az ötvenes években kiemelt művek a költőre 
nézve lényegbevágóan jellemzőek voltak, kategorikusan elutasítva a kommunista  
József Attila mindenfajta szellemi produktumát. A harmadik pozícióból nézve 
ez a korszak és ez a verscsoport ugyanilyen kímélet nélkül elvetendő, s szinte 
a művészet területéről is száműznék a verstermésnek ezt a hányadát. A szerző 
presztízsét azonban hajlandók hiánytalanul megőrizni, a hangsúlyt a pálya ko-
rábbi vagy későbbi szakaszaira, az életmű más övezeteire áthelyezve. A legnehe-
zebben járható és ezért a legkevésbé kitaposott ösvényre azok lépnek, akik sem 
az apológia, sem az elutasítás, sem a mentegetés kínálta könnyű megoldással nem 
élnek, hanem kritikával, egyúttal értékekre nyitott magatartással teszik mérleg-
re a munkásmozgalmi fordulat következtében kialakult alkotói gyakorlat ered-
ményeit. 

N. Horváth Béla mellett szól, hogy elszánta magát erre a rögös útra. Két 
nagy fejezetre tagolva, de együtt, egységes folyamatként tárgyalja az 1930 nyara  
és 1933 tavasza közötti pályaszakaszt. Nem emel falat a Döntsd a tőkét, ne siránkozz  
és a Külvárosi éj kötetek közé, sőt a későbbi, már a párttal való szakítása után meg-
jelent A város peremént és az Elégiát is teljes joggal e korszak versei között tárgyalja.  
A megrendelésre írt Lebukottat nem állítja szembe az egyöntetű elismeréssel fo-
gadott Téli éjszakával. „[N]em tagadható a kontinuitás az ilyen típusú alkotások 
és a későbbi, a formává vált tartalmat példázó művek között. Nemcsak a temati-
kus rokonság köti össze a Munkások és az Elégia valóságvilágát, hanem a szemlé-
leti és politikafi lozófi ai alap is” – írja a tárgyalt időszak kezdeti és végső teljesít-
ményeit összehasonlítva. Az anyag ilyen elrendezése, a presztízzsel rendelkező 
darabok kimentése és az elítélendő produkciók karanténba zárása révén mestersé-
gesen megteremthető „tiszta helyzet” elutasítása lehetőséget biztosít N. Horváth  
Bélának a korszak méltányos és tárgyszerű mérlegre tételére. Még akkor is, ha 
a részletekben ő is tesz engedményeket az előítéletes megközelítési módoknak.

Az ördög, persze, a részletekben rejtőzik, s közelebbről szemügyre véve, 
A pro letár művészet poétikája és a Válság és reneszánsz című fejezetek számos ellen-
vetésre adnak okot. Így az 1931 első hónapjaiban született Irodalom és szocializmus  
című nagy tanulmányt a monográfi a eleve rossz helyen, a Külvárosi éj, a Holt vidék, 
a Mondd, mit érlel és a Ritkás erdő alatt című versek elemzése után tárgyalja, pe-
dig pszichológia-ellenessége, a pauleri fi lozófi ára támaszkodása, hirtelen jött 
marxiz musa, és ezt kompenzálandó, némileg vulgárszociológiai társadalomképe  

és egyéb okok miatt ez a „szabadelőadás” a József Attila-i „proletárköltészet” 
kez deti időszaka esztétikai megalapozásául szolgált, amelyen az említett darabok  
túlléptek. Több versértelmezéssel szemben is fenntartásaim vannak. Így például  
azt, hogy az Elégia A város peremén című ódához képest új fejlődési stádium ter-
méke lenne, s „az ideologikus világkép megrendüléséről vallana”, nem tudom 
elfogadni. Még akkor sem, ha megfontolandónak tartom azt, a Berda József em-
lékezése által sugallt javaslatot, amely szerint A város peremén keletkezése 1932 
nyarára, kora őszére, tehát a nácizmus győzelmét követő sokkhatás előtti hóna-
pokra vezethető vissza.

Itt érkezünk meg N. Horváth Béla József Attila-értelmezésének magjához, 
amelyet a Mélylélektan és szocializmus fejezetcím, illetve az egyik alfejezet címe: 
Freudomarxizmus ad vissza a legtömörebben. Nagyon gazdag tartalom sűrűsödik  
ezekbe a kulcsszavakba. Mindenek előtt a költő szocializmusa, illetve marxista 
tájékozódása mellett kell megállnunk. A szerző tudja, és nem rejti véka alá, hogy 
a költő „társadalmi kérdésekben” 1930-tól kezdve mindhalálig „a tudományos 
szocializmus logikáját vette irányadóul”, s a leninizmus elutasítása, az illegális 
párttól való elszakadás, a munkásmozgalom történelmi vereségének tudomásul-
vétele, a Szovjetunióban bekövetkezett torzulások számon tartása, majd legvégül  
a marxi tanok bírálata és a liberális urbánus értelmiséggel való kapcsolatépítése 
sem ingatta meg őt ebben az állásfoglalásában. 

A mélylélektan, illetve a freudi elem az idézett kulcsszavakban ugyanakkor 
több olyan vonatkozásra fi gyelmeztet, amelyek nem csupán árnyalják, befolyá-
sol ják, hanem alapvető módon átformálják a költő gondolkodásának képletét 
a kez deti ortodox (ilyen tiszta formájában lehet, hogy csak hipotetikus) marxista-
leni nista kiindulóponthoz képest. Az 1932-ben megjelent Egyéniség és valóság című 
tanulmány – ahogy N. Horváth Béla fogalmaz – „megrengette a költő mozgalom-
beli pozícióját”, s ez azért történt, mert, mint a cím is mutatja, gondolkodásában  
alig több mint egy évi pártmunka után a korábban hegemón pozíciót elfoglaló 
kollektivizmus rovására az egyéniség problémái kerültek a középpont ba. Az 
egyé niségé, a maga teljes komplikáltságában: a test esendősége a vágytól a beteg-
ségig, a lélek esendősége a lelkifurdalástól, a bűntől a neurózisig. A magány, a 
szorongás, a semmi vonzása, s az én problematikussá válása. 

N. Horváth Béla választása kétségkívül szerencsés, amennyiben a freudo-
marxizmus révén talált egy olyan alapelvet, amely köré elrendezhette a költő 
utolsó hat és fél évének fejlődéstörténetét, s amely nagyrészt lefedte a társada-
lomkritikától és utópiától a feloldhatatlan lelki és morális belső konfl iktusokig 
azt a szellemi teret, amelyre egy József Attila-i méretű tehetség fi gyelme ki ter-
jedhetett. A kísérlet szó gyakori felbukkanása az 1931 dereka előtt született versek  
kapcsán mutatja, hogy a monográfus időszámítása szerint a költő érett korszaka 
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akkor kezdődött, amikor a Rapaport Samuval történt kapcsolatfelvétel után mar-
xizmusa fokozódó mértékben ötvöződött a freudi ihlettel. Merev, rugalmatlan 
egyoldalúság hibájába a szerző nem esett, más szellemi indításokat is fi gyelembe 
vett a költő harmincas évekbeli pályaszakaszát végig követve, domináns sze-
repet – mai tudásunk szerint joggal – mégis a mélylélektan és a marxi felfogás 
ötvözetének juttatott.

Nem nehéz belátni, hogy ez a kettős kulcs számos mű interpretációja során 
sikeresen alkalmazható, s az eredmények visszaigazolják az alkalmazott szem-
pontrendszert. Kritikai szempontokat keresve a monográfi a értékeléséhez, első 
látszatra itt csak mellékes formahibát vethetünk a szerző szemére. Amennyiben 
egy monográfi a a tárgyául kiválasztott szerzővel közvetlenül vagy közvetve ösz-
szefüggő tudnivalók elősorolására hivatott, nem lenne megengedhető, hogy túl-
zott részletességgel tárgyaljon a téma szempontjából mégoly fontos kérdéseket, 
mint amilyen a marxizmus és a pszichoanalízis közötti viszony alakulásának a 
köl tőtől független története. (A népi–urbánus ellentét részletező önálló tagla lása  
hasonló kitérőt jelent. De ha már így történt, akkor a Szép Szóról, a költő szer-
kesztette folyóiratról és a halála előtti két évben legfőbb publikációs fórumá ról 
nem kevésbé részletesen kellett volna szólnia.) Ezt a korlátozást nehéz betartani, 
és a nagymonográfi ák, amelyeken nevelkedtünk; annyi és olyan mérvű sza badsá-
got engedtek meg maguknak ebben a tekintetben, hogy szinte illetlenség önkor-
látozásra inteni az újabb szintézisek készítőit. A líra logikája szerzőjének annyiban  
még szerencséje is van, hogy – miután Erős Ferenc kezdeményezését folytatva 
áttekinti a freudomarxizmus történetét és József Attila találkozását az elsősorban  
Wilhelm Reich nevéhez köthető tendenciával – Gyömrői Edit személyében olyan 
terapeuta életútját kellett felidéznie, aki Berlinből Budapestre költözve kezeltjé-
nek szinte házhoz szállította berlini pszichoanalitikus mestere tanait.

Az olvasóban az a benyomás alakul ki, s ebben a jelzett, terjedelmes és tartal-
mas kitérőnek is része lehet, hogy a kései költészet számos versének értelmezését  
N. Horváth Béla eszmetörténeti alapra, a freudomarxista teória József Attila által 
magáévá tett tételeire alapozza. A benyomást fokozza – és ez a szerző tagadha-
tatlan érdeme – a költő harmincas évekbeli értekező és teoretikus aktivitásának 
beható és alapos elemzése a monográfi ában, kezdve az Egyéniség és valósággal, 
A szo cializmus bölcseletén át a Hegel – Marx – Freuddal bezárólag. Ide sorolhatjuk 
a költő pszichoanalitikus iratainak elemző számbavételét, a Rapaport-levelektől 
a Szabad-ötletek jegyzékéig. Ahogy a költő nem kész freudomarxista ötvözetet vett 
át Wilhelm Reichtől vagy bárki mástól, hanem saját marxi tanulmányait igyeke-
zett egyeztetni freudi erudíciójával, úgy a költő pszichoanalitikus tájékozódását 
elemezve N. Horváth Béla is egyre nagyobb és önálló teret biztosít a freudi teó-
riák költő általi recepciójának. Ezt az elméleti megalapozást egyetértéssel, de 

nem felhőtlenül jó lelkiismerettel olvastam, mert az eszmetörténeti megközelítés  
túlzásaira ébresztett rá. Olyan hibára, amelynek elkövetésére való hajlamot ma-
gamban is felismertem.

Be kell látni ugyanis, hogy ennek az iránynak az egyoldalú követése re duk-
cionizmushoz vezethet, amelyet a (mélylélektani értelemben) pszichologizáló és 
teoretizáló N. Horváth Béla műinterpretációiban nem tudott elkerülni. Ebben 
látszólag kezére játszott az a körülmény, hogy József Attilát 1933–1934-ben el-
kapta az öngyötrő moralizálás örvénye. A lelkiismeretvizsgálat, a bűn, a szenve-
dés, a vágy, a magány, a betegség tartalmai előtérbe kerülésének, az anya–gyer-
mek konfl iktus érthetetlenül erős újraélésének magyarázata során azonban nem 
érhetjük be sem a mélylélektan, sem a szociológia, sem a szociálpszichológia ösz-
tönzéseinek, mint intellektuális motivációknak számbavételével, hanem – jobb 
szó híján ezzel a terminussal élek – az egzisztenciális szférában kell kutakodnunk.  
Másrészt a versek interpretációja során nagyobb szerepet kell szánni a hagyo-
mányőrző modernség programjában érvényre jutó formagond, artisztikum mél-
tatásának, fi gyelmesebben kell követni a József Attila-i szublimáció műveleteit.

Az egzisztenciális vizsgálódás innen, az esztétikai szempontok érvényesítése  
pedig túl van a mélylélektan és szocializmus ötvözetéből kialakuló megközelí-
tési módon. E két irányból célszerű szemügyre venni N. Horváth Béla interpre-
tációs gyakorlatát, amely 1933-tól kezdve, a remekművek szinte nyomasztó szám-
beli sűrűsége és jelentőségének növekvő súlya folytán átveszi az irányítást A líra 
logikája gondolatmenete fölött. Az elemzések erényei és hiányosságai ugyanazon  
forrásból erednek. A freudomarxizmus, vagy ha úgy tetszik, a marxizmus és a 
freudi teóriák kulcsa sok mű zárjába beleillik, de monográfi ájában a szerző egy-
úttal túl is becsülte ennek az értelmezési gépezetnek a teherbíró képességét. Az 
adott keretek között reménytelen vállalkozás lenne sorra venni, hol érzem kielé-
gítőnek az egyes elemzések nyújtotta megoldásokat, s melyek azok az interpre-
tációk, amelyek hiányérzetet vagy ellenkezést váltanak ki belőlem. Beérem két 
általános megjegyzéssel, amelyeket érvényesnek tekintek a kései költészetről 
a monográfi ában alkotott összkép egészére.

A freudomarxizmus eszmetörténeti megalapozása sok esetben elégséges 
ahhoz, hogy a monográfus a versekről találó megállapításokat tegyen. Máskor 
azonban ez a nézőpont csak approximációra ad lehetőséget, azaz a versről kiala-
kított értelmezés nagyobb távlatból elénk táruló összkép gyanánt megállja a he-
lyét, de a konkrét részletek, amelyeken az esztétikai hatás vagy a szöveg értelme 
megfordul, nem élesíthetők ki. Ilyenkor valamiféle sematizmust érzékel az olva-
só, egy elvontságokból összetevődő szaknyelvi gépezet működését tapasztalja, 
amelyben a szemiotizálás, medializálás, poetizált projekció, pragmatizáció, szét-
olvasási tendencia, fi guralizáció, a „nem a temporalitás szekveniálja” stb. típusú 
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szószerkezetek mozgósítása helyettesíti a szöveghez rugalmasan illeszkedő, mon-
dandóját árnyalataiban is észlelő, a mű üzenetétől nem elidegenedett nyelvezetű 
feltáró munkát. A másik feltűnő vonás, e sematizmussal szoros összefüggésben, 
egy olyan terminológia, módszertan és szempontrendszer beszüremkedése a mo-
nográfi ába, amelyet ma korszerűnek szokás tekinteni. Ez a szofi sztikált és egyben 
szofi sztikus módszertan és szemléletmód a költő írásainak csak a felhámjába tud 
ugyan behatolni, de önnön szakszerűségét nagy hatékonysággal képes elhitetni.

Ezt a jelenséget azért konstatálom kissé kedvetlenül, mert Horváth Béla mo-
nográfi ája egészében véve példamutató módon azon a körön belül marad, amely-
ben József Attila életpályájával és életművével kapcsolatban érdemi kérdések 
merülnek föl, és amelyben e kérdésekre jól irányzott válaszok születnek. A nyelv, 
amely gondolatait artikulálja, alkalmas az olvasó érdemi eligazítására. A líra logikája  
olyan szintézis, amely a Szabolcsi Miklós által kialakított modellt alapjában véve  
jó irányban fejleszti tovább. Erőteljesen csökkenti, de nem iktatja ki az életrajzi 
tanulságok felhasználását a szövegértésben. Az összképet önálló, a szerző saját 
ered ményeit tükröző műértelmezésekre alapozza, amelyek Szabolcsinál, különö-
sen az utolsó monográfi ában kissé túlságosan is háttérbe szorultak. A mélylélek-
tani szempontnak, amelyet szerencsésen ötvöz a szociologizáló, marxi szempont-
rendszerrel, a korábbi monográfi áknál jóval nagyobb szerepet biztosít. A munka  
fontos értékének tartom, hogy a szerző gondot fordít a népköltészeti, a régi ma-
gyar irodalmi, illetve a 19. századi klasszikus magyar irodalmi hagyomány jelen-
létének bemutatására az életműben. Nem hanyagolja el a teoretikus József Attila  
eredményeinek számbavételét. A monográfi a a felsőoktatásban jól használható 
kézikönyv, a további kutatások számára inspiráló kiindulópont, s olyan vonalon 
halad, amely egy következő monográfi a számára is iránymutató lehet.

(Akadémiai, Budapest, 2009.)

S E P S I  E N I KŐ

Józan Ildikó két könyvéről

(Mű, fordítás, történet. Elmélkedések; 
Baudelaire traduit par les poètes hongrois)

A francia nyelvű könyv, amint azt a köszönetnyilvánításokból is megtudjuk, 
Józan Ildikó a Sorbonne Nouvelle és az ELTE együttműködésében, közös téma-
vezetéssel született és megvédett doktori értekezésének átdolgozott változata. 
A kötet a francia akadémiai szerkesztésmód elvárásának megfelelően strukturált:  
hosszasan vezeti be az olvasót a magyar fordításelméleti tradíció sajátosságaiba, 
a fordításnak a magyar irodalom történetében megfi gyelhető, kiemelkedő terü-
letére, mindig ügyelve a metodológiai választások pontos körüljárására. 

A dolgozat első része régi hiányt pótol, ti. felvázolja a fordításról kialakult 
magyar diszkurzus történetét a 16. századtól a 19. századig, s jelzi, hogy a 20. 
század első negyedének költői tevékenységét (Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, 
Szabó Lőrinc fordításait) posztstrukturalista szemléletben kívánja áttekinteni. 
A Nyugat szerteágazó tájékozódásának idején az egyik legnagyobb és legnép-
szerűbb fordítói teljesítmény volt Baudelaire A ro mlás virágai (1923) című kötete  
a „szép hűtlenek”, Babits Mihály, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordításában. Az 
1957-ben megjelent új kiadás a réginek negyedik utánnyomása volt, ám ebben 
Szabó Lőrinc valamelyest változtatott korábbi tolmácsolásain, s amikor 1964-ben  
megjelentek Baudelaire Válogatott művei, Tóth Árpád átültetéseit is javították itt-
ott. A kötet ezt az időszakot és ezt a vállalkozást joggal tekinti a későbbi idő szak 
fordításról alkotott elképzeléseinek meghatározó kiindulópontjának, ráadá sul 
a magyar primer költészetbe szervesen beépült corpusként. Ennek a fejezetnek  
sokkal inkább az áttekintő, semmint a fordításelemző szemlélet az erénye, de ez 
az áttekintés mindig nagy igényességgel, kifejtettséggel, gazdag referenciaanyag-
gal valósul meg.

A harmadik fejezet a 20. század második felének – ezen belül Rába György 
és Somlyó György – fordításról alkotott elképzeléseit tekinti át. A negyedik feje-
zet Edgar Allan Poe The Raven (A Holló) c. versének fordításain és azok recepció-
ján keresztül vizsgálja a fordításkritika magyar nyelvezetét és eszköztárát. A négy 
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fejezetre építve az ötödik az intertextualitás és fi kcionalitás fordításkritikában 
alkalmazható termékeny szemléletmódja mellett foglal állást perspektivikusan, 
és a VI. fejezet foglalkozik végül a francia kultúrközeghez választott kötetcímben  
megjelenő szerzővel, Baudelaire-rel, ahogyan Ady Endre fordításaiból megis-
merhetjük.

A könyv egésze kísérlet arra, hogyan lehet elmozdulni a magyar fordítás-
elméleti hagyomány által erősen megkonstruált, eredeti szöveg–fordítás dichotó-
miából, a modern fordításelméletek, többek között Antoine Berman, Paul Ricoeur, 
Gérard Genette, Michael Riffaterre fogalomrendszerére és szemléletmódjára 
alapozva. A francia kultúrában felnőtt olvasónak azonban nem ez jelenti a kötet 
nóvumát, hanem a magyar fordításkritikai hagyomány bemutatása (a relatív kor-
társak közül a közelmúltban elhunyt Somlyó György viszonylag ismert Fran-
ciaországban), valamint Baudelaire magyarországi recepciója, melyet a szerző 
a fordításokon keresztül vizsgál. Ezeket a kétségtelen kultúraközi kapaszkodókat 
Stéphane Michaud is kiemeli előszavában, ahogy azt is láthatjuk ugyanebből a 
szövegből, hogy egy ilyen mű franciaországi publikálása országpromóciós ese-
mény is: a régió kultúrájának létezésére, történelmére is felhívja a fi gyelmet (és 
a kevés eruditustól eltekintve az elvárási horizontra vonatkozóan sajnos ennél 
többet aligha mondhatunk el).

A magyar olvasó pedig kevésbé Baudelaire, mintsem Ady újraértelmezésének 
lehetőségét látja ebben a vállalkozásban. Ennek a szükségességére Kulcsár Szabó 
Ernő hívta fel a fi gyelmet 1998-ban, hiszen eladdig az uralkodó ideológiák Adyt 
a „referencialitás és poétika burkolt ellentéte” (281.) mentén értelmezték. Ady 
Baudelaire-fordításainak értelmezési horizontját Korompay H. János és Szegedy-
Maszák Mihály munkái határozták meg elsősorban, s ettől a jelen kötet szerzője 
sem távolodik el, de felhívja a fi gyelmet arra, hogy „annak ellenére, hogy a francia  
költészet hatása Ady verseire ugyanolyan meghatározó, mint Ady Baudelaire- 
és Verlaine-frodításainak hatása a későbbi fordításokra, egyiket sem vizsgálta ala-
posan az irodalomtörténet”. (291.) Egy rövid tanulmány erejéig a szerző erre is 
kísérletet tesz. Ehhez a kísérlethez, vagyis az utóbbi években ismét előtérbe ke-
rült Ady újraértelmezéséhez még egy optikát érdemes azonban hozzátennünk, 
s ez Ady franciaországi jelenléte, melynek bizonyosan fontos eleme két franciául 
megjelent kötet: André Ady: Poèmes, Armand Robin fordításában és bevezető-
jével (Le temps qu’il fait, 1981) és Ady Endre, Rónay György bemutatásában, 
Guillevic és Gara László válogatásában (Corvina–Seghers, Budapest–Párizs, 1967.)

A magyar nyelvű kötet tartalmilag szinte teljesen átveszi a francia kötet 
anyagát, a fejezetcímek esszéisztikusabbak, eltérő struktúrájúak lesznek, és a kö-
tet két új fejezettel is kiegészül (vagy épp fordítva: a francia kötet lesz szűkebb, 
hisz nagyjából egy időben jelent meg a két mű). Az egyik új fejezet Petri György 

költészetének többnyelvűségét, nyelvköziségét faggatja, a másik a fordítást az 
iro dalom ricoeuri értelemben vett fi kciójaként szemléli Borges Pierre Ménard, a 
Don Quijote szerzője c. írásából kiindulva. A Petri-szövegek, akárcsak a fordítás 
parabolájaként gyakran idézett Borges-szöveg egy fordításkritikai elmélkedés 
pretextusai. Ezen elmélkedés a fordításkutatás korszerű irodalomértelmezési 
mód szerré alakítását várja, célozza, miközben a pretextus szövegeit ennek men-
tén értelmezi is. Ezen a ponton a szerző George Steiner After Babel című könyve  
rövidnek ítélt értelmezését cáfolja, mely értelmezés szerint „Pierre Ménard, a Don 
Quijote szerzője (1939) című elbeszéléshez fogható pontossággal és lényeglátással 
senki sem írt még a fordítás mibenlétéről. Mondhatni, minden, a fordítással 
foglalkozó tanulmány, beleértve ezt a könyvet is, mintegy – Borgesszel szólva 
– kommentár csak az ő kommentárjához”. (338.) Józan Ildikó meggyőzően, apró-
lékosan, mégis gördülékenyen végigvitt gondolatmenetében, az irónia erőteljes 
jelenlétére alapozva végül arra a megállapításra jut, hogy a szöveg „a gondolko-
dásról, a szellemi gyakorlatról szól”, miközben „nincs olyan szellemi gyakorlat, 
amely végeredményben ne lenne fölösleges” (önmagát leépítő). (352.) Az olvasat 
sérülékenységét, vagyis azt a körülményt, hogy Józan Ildikó Jánosházy György 
„irodalmi alkotásként” értékelt fordítását olvassa (és nem az „eredetit”), az elmé-
let javára sikerül fordítania: a fordítás szövegét nem ekvivalenciaként, az erede-
ti–fordítás kettősségében vizsgálja, hanem megnézi, következetesen végigvitt 
olvasata nyomán kiállja-e a magyar nyelvű szöveg a következetes értelmezés pró-
báját (ezt megelőlegezi a szöveggel kapcsolatban akkor, amikor kulcsfontosságú 
magyar nyelvű kifejezések mentén indítja az értelmezést). Egyébként George 
Steiner értelmezése is más nyelvű, a párbeszéd-párosok tehát felvetik a világiro-
dalom (fordításokon keresztüli) létezésének klasszikus kérdését, vagyis azt, „hogy 
egyazon szerzői név alá tartozó különböző nyelvű szövegek létrehozhatnak-e 
akár időben, térben és beszélt-olvasott nyelvben távol eső olvasókból értelmezői  
közösséget: fenntartható-e a világirodalom fogalma.” (354.)

Bár a kötet szerzője arra vállalkozik, hogy a 20. század végéig vizsgálja a mű-
fordítás fogalmának változásait, kétségtelen aránytalanság, hogy a 20. század 
vé géig kifejezetten kortárs fordításokról vagy a francia költői-fordítói életmű-
vek ben megjelenő kvázi-fordításelméletekről, azok magyar fordításairól, a jel-
lemző  kortárs gyakorlatokról szinte egyáltalán nem esik szó (ahogy a kortárs 
Baudelaire-fordításokról sem, holott ezek elmozdulnak a 20. század első felének  
fordításelméleteinek horizontjától). A magyar kötetben olvassuk a következő 
so rokat, melyek 2009-ben már nem állják meg a helyüket, vagyis ha korábban 
íródott a szöveg, revideálást, pontosítást igényeltek volna: „A magyar nyelvű 
ta nulmányokban több-kevesebb rendszerességgel hivatkozott szerzők közül 
például Efi m Etkind, Gideon Toury, Even-Zohar, Henri Meschonnic, Antoine 
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Berman, Willis Branstone művei alig vagy egyáltalán nem olvashatók magyarul.  
Blanchot-ról, Bonnefoy-ról már nem is beszélve.” (208.) Éppen ez utóbbi szerző  
esetében fi gyelhető meg példaértékűen, miként válik a fordítás a költői életmű 
és életút szervezés részévé (ahogy a fordításszövegek az irodalomtörténet-írás 
részévé). A Shakespeare-t, Yeatset fordító, a fordításokról gyakorta értekező 
Bonnefoy idevágó szövege, A költészet fordítása magyarul is olvasható. Ebben az 
esszében a szerző egyrészt elismeri (más szóval helyet ad annak a hagyományos 
vélekedésnek), hogy a verset nem lehet lefordítani, hiszen „túl sok feloldhatatlan  
ellentmondást találunk benne, túl sok mindent kell elhagynunk”, ám rávilágít 
arra a folyamatra is, amivel a fordítás voltaképpen megismétli a kezdeti teremtő 
aktust: „Hogy láthassuk, valójában mi motiválja a verset; hogy újra átélhessük 
az aktust, mely létrehozta és el is tűnik benne; és megszabadulva a merev formá-
tól, amely ennek csak lenyomata, a kezdeti szándékkal, intuícióval (mondjuk 
az zal, ami felé vágyakozott, ami nem hagyta nyugodni, valami univerzálissal) 
talán újra lehet próbálkozni a másik nyelvben, és immáron annyira hűen, hogy 
ugyanazzal a nehézséggel találjuk szembe magunkat: a fordítás nyelve, ahogy 
az elsődleges nyelv is, megbénítja azt a kérdezést, ami maga a beszéd”. (Kép és 
jelenlét. Yves Bonnefoy válogatott írásai, szerk. Sepsi Enikő, Argumentum, Buda-
pest, 2007, 169.) A hűség, az eredet egy újabb értelmezési lehetőségét veti fel az 
idézett szöveg. Ugyanilyen érdekes fordításelméleti szempontból Michel Deguy 
A ce qui n’en fi nit pas – thrène (Ami nem ér véget soha – gyászdal, Romhányi Török 
Gábor fordításában) c. prózakötetének (Seuil, 1995.) Baudelaire, Rimbaud, stb. 
idézőjel nélküli vendégszövegei, sőt a szó tág értelmében fordításai, vagyis ön-
álló értelmezési kísérletei egy sajátos, nem datált és nem oldalszámozott inter-
textuális viszonyrendszerben (még érdekesebb ez utóbbi szempontból Derrida 
Schibboleth című könyvével összevetve).

Józan Ildikó eddigi munkáit végigtekintve, bizton várhatjuk, hogy további 
kortárs szövegek fordításkritikai vizsgálatához is el fog jutni. A jelen kötet ugyan-
is a Balassi Kiadó egy fontos vállalkozásának, a „pont fordítva” sorozatnak egyik 
eleme, amelyben korábban már 2007-ben és 2008-ban egy nemzetközi és egy 
magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény is napvilágot látott részben Józan 
Ildikó szerkesztői munkájának köszönhetően. (A sorozatot Jeney Évával együtt 
szerkeszti). A magyar nyelvű könyv utolsó oldalán megfogalmazottak szerint a 
további kutatások célja „az irodalomtörténet-írás olyan átstrukturálása, mely 
képessé válik a fordításként létrejött műveket (a fordítók irodalmi munkásságát) 
az anyanyelvű irodalom sajátos részeként megragadni”. Ennek a megvalósulása 
a magyar irodalomtörténet-írás esetében vitathatatlan jelentőségű volna.

(Balassi Kiadó, Budapest, 2009.; Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2009.)

BEDNANICS GÁBOR

Kerülőutak és zsákutcák
 A modern magyar líra kezdetei
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„A klasszikus modernség kezde-

teiről olyan leírást kívánok adni, 

mely nem az archeológia leletmen-

tő erőfeszítéseit támogatja, hanem 

archívumként tekint az időszakra, 

amely a jövő felől nyitott jelen 

 generálta kérdésekben ölt testet. 

Vizsgálódásaim során nem az elő-

történet kitalálása vagy a 19. szá-

zad végének 20. századot előlegező  

kiegészítése volt a célom, hanem 

hogy a Petőfi /Arany és Ady köze 

eső időintervallumban felvázolható 

nyelvi-poétikai  mintázatok nyomá-

ba eredjek, melyeket a modernség 

fogalma alá szándé kozom összerendezni. A klasszikus modernség egyfelől 

integratív történeti modelljenek erősítését szorgalmazom, másfelől azonban 

olyan diszkurzív erő térként tekintek erre a periódusra, melyben az irodalmi 

szövegek „irodalmisága” nem független az e textusokat meghatározó me-

diális beszédhely zetektől.”

Bednanics Gábor 1976-ban született Budapesten, jelenleg az Eszterházy 

Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa. Első 

tanulmánykötete 2003-ban jelent meg Beszédformák között címmel a Fiatal 

Írók Szövetsége kiadásában.
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Filológia – interpretáció – médiatörténet 
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Az elmúlt másfél-két évtized irodalomtudományában számos, ese-
tenként rend kívül eltérő irányú javaslat fogalmazódott meg a fi lológia  
mint tudomány önmeghatározásának újragondolására, s ezek egy ré-
szét Magyarországon is nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai közvé-
lemény. Ez a kötet, illetve huszon egy szerzője arra tesz kísérletet, hogy 
a fi lológia elméletének és gyakorlatának tág összefüggéseit úgy tegye  
vizsgálat tárgyává, hogy meghaladja a gyak ran előbukkanó kliséket 
a fi lológia elméletidegenségéről vagy az elmélet fi lológiai gyakorlat 
iránti érdektelenségéről, és egyúttal felülvizsgálja a fi lológia dogma-
tikus módszertani elkülönülését. 

SIMON ATTILA

Dionysos színrevitele – A közvetítés kulturális 
technikái az antik irodalomban és fi lozófi ában

2009; 288 oldal; 2800 Ft

„Dionysos nem csupán Héraklés szere-
pének felöltésére képtelen, hanem volta-
képpen saját isteni »szerepének« (tehát 
tulajdonképpen »természetének«) töké-
letes »el játszására« is – ám e »természet« 
végül is győzedelmeskedik. Az isten 
maszkja mögül minduntalan emberi-
esendő arc buk kan elő – akárha az őt ala-
kító színészé vagy valamely nézőé volna.  
Vagy általában véve  előbukkan a társa-
dalmi identitás minden kori – kulturá-
lisan kódolt és különböző médiumok 
által létrehozott – maszk jel lege,  anél-
kül, hogy ennek eredményeként  végül 
a személyes identitás is puszta csaló ka 
tüneményként lepleződnék le.”
 

Simon Attila a DE ÁJK docense. Kutatási területe az antik gyakorlati fi lozófi a  
és esztétika, valamint a klasszikus görög dráma. Fontosabb munkái: Az örök 
feladat. Antik tanulmányok (Csokonai, Debrecen, 2002); Platón: Phaidrosz (for-
dítás és kommentár, Atlantisz, Budapest, 2005); M. T. Cicero: A törvények 
(fordítás és kommentár, Gondolat – DE ÁJK, 2008).
 
Az e kötettel induló Classica & Theoria könyvsorozat célja ókortudomány 
és modern irodalomtudomány egymáshoz közelítése, illetve eleve adott 
közelsé gük tudatosítása. A sorozatban olyan monográfi ák és tanulmánykö-
tetek lát nak napvilágot, amelyek antik szövegek értelmezésére a modern 
irodalom-  és kultúratudományok belátásainak alkalmazásával vállalkoznak, 
illetve ame lyek alapvető irodalomelméleti problémákat a klasszika-fi lológia 
sajátos szempont rendszere felől helyeznek új megvilágításba.



A kötet megrendelhető vagy kedvezményesen megvásárolható a kiadó szerkesztőségében:
Ráció Kiadó • 1072 Budapest, Akácfa utca 20. • tel.: (1) 321-8023 • fax: (1) 402-1293

e-mail: racio@racio.hu • www.racio.hu

L. SIMON LÁSZLÓ

A római szekér. Kulturális politika – politikai kultúra
2010; 280 oldal; 2600 Ft

Manapság sokan idegenkednek a kultúrpoli-
tika kifejezéstől. Pedig a kultúrpolitika nem 
szükségképpen a kultúrharc folytatása más 
eszközökkel, és nem is a kulturális szféra álla-
mi kézi vezérlését jelenti. Felelősségteljesen 
művelve a közpolitika elengedhetetlen része,  
különösen egy olyan gazdasági-geopolitikai 
helyzetű ország esetében, mint Magyaror-
szág, amelynek számára a kultúra igen hang-
 súlyos kitörési pontot jelenthet. L. Simon 
László A római szekér című kötete – a kortárs 
hazai palettán ritkaságként, ám a szerző mun-
 kásságában korántsem előzmények nélkül – 
ezen felismerés nyomán bátran és vállaltan 
fordul a magyar kultúrpolitika kérdései felé. 

Fontos, bár nem kizárólagos célja az állapotfelmérés: az elmúlt nyolc év kon-
cepciótlan, sodródó, a kultúra szempontjait egyéb érdekeknek alárendelő po li-
tikájának kritikai igényű elemzése, rövid- és hosszútávú hatásainak számbavé-
tele. A gondosan adatolt tanulmányok persze nem a múltba tekintés, hanem 
a jövőbe mutató stratégiai gondolkodás ösztönzésének ambíciójával születtek.  
Ennek érdekében nem csupán a művészetekre, az elitkultúrára össz pontosí-
tanak, hanem épp olyan súllyal a hazai közművelődés intézményrend szerére 
is, melyet a „nagypolitika” a legritkább esetben kezel a megfelelő helyiértéken. 
A szerző ugyanis vallja, hogy míg a művészet alapvetően nem demokratikus 
jellegű tevékenység – hiszen az egyenlőséggel szemben (tegyük  hozzá: nagyon  
helyesen) a kiválóságot helyezi előtérbe –, addig egy demokra tikus társadalom-
ban minden polgárnak joga van a kultúrához, a művelődéshez való egyenlő 
hozzáféréshez. Ahhoz pedig, hogy ez megteremthető legyen,  meglátása sze-
rint „új, polgári kultúrpolitika kell, aminek a zászlaján a következő fogalmak-
nak kell szerepelniük: minőség, szabadság, közösség, hagyomány, örökség.”

PÁPAY GYÖRGY



Ráció–tudomány sorozat

Sorozatszerkesztő: BEDNANICS GÁBOR és BENGI LÁSZLÓ

Ahhoz, hogy a bölcsészettudományokat valóban tudományként kezeljék, nem kell feltétlenül 
a természettudományokhoz közelíteni őket. Szükség van azonban olyan nívós, szakmailag 
mérvadó munkák közreadására, amelyek bizonyítják eme tudományok önálló és érvényes 
kérdezésmódját a 21. század megváltozott tudományos közegében. A főként az irodalomtu-
domány új kérdéseire összpontosító könyvsorozat – amellett hogy klasszikus irodalomtör-
téneti témákat vizsgál – azokkal a kihívásokkal szembesít, amelyek e tudományt az utóbbi 
évtizedekben érték. A kultúra viszonylagossága, a nyelvnek mint az irodalom anyagának 
előtérbe kerülése, az intézményes feltételek megváltozása rendre arra késztették az irodalom-
tudomány művelőit, hogy kitágítsák kérdéseik határait, több szempont fi gyelembevételével 
közelítsenek tárgyukhoz. A könyvsorozat ennélfogva változatos, de mindenkor helyes és 
körültekintő elméleti alapvetésű írásokat ad közre, melyek a lehető legpontosabb kijelölését 
kívánják adni a bölcsészettudományok (azon belül pedig az irodalomtudomány) 21. századi 
helyzetének.  

A sorozat eddigi kötetei:
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A TARTALOMBÓL

Moritz Csáky: A kommunikációs térként értett kultúra. Közép-Európa példája

Kulcsár Szabó Ernő: Kultúra – mítosz – nyelviség. A kultúratudomány eredetérő l

Onder Csaba: Figura és anomália. Kazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzője
 

ELTE BTK MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET
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techné és theória sorozat

Sorozatszerkesztő: BEDNANICS GÁBOR és KÉKESI ZOLTÁN

A könyvsorozat arról a látványos fordulatról kíván képet adni, amely napja-
inkban megy végbe a humán tudományokban, s átalakítani látszik a kutatás 
tárgyát és módszertanát, valamint az intézményi felépítés és egyetemi oktatás 
szerkezetét. A kultúratudományi fordulat a közelmúltban számos új tudo-
mányág, kutatási terület, egyetemi szak megalakulásához vezetett, a régieket 
pedig arra késztette, hogy korábban nagyrészt ismeretlen kérdések mentén 
határozzák meg újra hagyományos tárgyukat és módszereiket. A könyvsoro-
zat e széleskörű átrendeződés néhány irányának a bemutatására vállalkozik, 
a három nagy kultúraképző tényező, a techné, a natura és a societas közül 
mindenekelőtt az elsőre helyezve a hangsúlyt. A humán tudományok kultu-
rális fordulata nyomán mindinkább felismerhetővé váltak az irodalom, a mű-
vészetek és a tudományok történetének materiális, technikai, médiatechnikai 
összetevői. A könyvsorozat olyan (elsősorban európai) szerzők műveit teszi – 
magyarul első ízben – hozzáférhetővé, akik e felismerést elmélyítve az iro-
dalomtudomány, a médiatudomány és a fi lozófi a szemszögéből vizsgálják 
azoknak a technikai médiumoknak, „nem szerves szervezeteknek” (Bernard 
Stiegler) a történetét, amelyekről „a lélek és az ember a történetük során min-
denkor mértéket vesznek” (Friedrich Kittler).

A sorozat eddigi kötetei:
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Ára: 500 Ft
Előfi zetés egy évre (4 szám): 1500 Ft
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