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Az eset esztétikája
A műfaj antropológiai és irodalmi elméleteinek konvergenciájáról*

Nem  foglalkozhatunk úgy Kari Philipp M oritznak az empirikus pszichológia terüle
tén végzett úttörő munkásságával, hogy ne térjünk ki arra a specifikus szövegfajtára, 
amely a Magazin zűr Erfahrungsseelenkunde (A tapasztalati lélektan tárháza) köz
ponti médiumaként szolgál a megszólított „embermegfigyelők" és a tőlük megkívánt 
„morális kísérletek"1 számára: az esettörténetre. A M agazinban az esettörténetek, 
amelyeket M oritz maga szerzett, vagy amelyeket más szerzők küldtek be, és amelyek 
olykor pusztán anekdotikusak, másszor viszont már messzemenő elméleti következ
tetésekkel társultak, gazdag archívumát képezik az ember lelki életének útjairól és 
tévelygéseiről szóló különös élettörténeteknek és betegséglefolyásoknak.

Közismert, hogy ez a szövegfajta M oritzot nemcsak mint szerkesztőt foglalkoz
tatta, hanem „pszichológiai regényén", az Anton R eiseren való munkáját is meghatá
rozta. Ezt az összefüggést azonban mindeddig leginkább keletkezéstörténeti összefüg
gésként látták, miszerint Anton Reiser, a regényszereplő lépésről lépésre a Magazinban 
olvasható önéletrajzi visszaemlékezésekből fejlődött ki, illetőleg „nőtte ki magát"2
-  miközben az empirikus megfigyelés protokolláris gesztusához a regényformán belül

A tanulmány eredeti megjelenési helye: „Fakta, und kein morális ebes Gescbwátz” Zu den Falige sebiebten 
im „Magazin zűr Erfaherungsseelenkunde” (1783—1793), szerk. Sheila D ic k so n  — Stefan G o ldm an

-  Christof W in g e r t s z a h n , Wallstein, Göttingen, 2011, 13-32* A fordítás az M TA-ELTE Általá
nos Irodalomtudományi Kutatócsoport (www.aitk.hu) „Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és 
technikák” (TKI01241) és az O TK A  „Történés, médium, nyilvánosság” (NKB1636) projektjének 
keretében készült. A fordítást az eredetivel egybevetette: Kelemen Pál.

1 Kari Philipp M o r it z , Vorscblag zu einem Magazin einer Erfabrungs-Seelenkunde, Deutsches Museum
1 (1782), 494.; 484.

2 Lothar M ü lle r , Die kranke Seele und das Licbt dér Erkenntnis. Kari Pbilipp Moritz’ Anton Reiser, 
Athenáum, Frankfurt am Main, 1987, 85. Hans Esselborn az esettörténet-író és regényszerző kons
tellációjának pszichológiai elemzését nyújtja (Hans E sselborn , D ér gespalténe Autón Anton Reiser 
zwiseben autobiograpbisebem Román undpsycbologiscber Fallgescbicbte, Recherches Germaniques 1995/5., 
69—90.), Andreas Gailus ezzel szemben Moritz esettörténet-alkaImazásának diskurzustörténeti be
sorolását végzi el, amelyben a Magazin úgy jelenik meg, mint a modern társadalom Foucault-féle kont- 
rolldiszpozitívumának a radikalizálódása, irodalomra tett hatását azonban kevésbé az Anton Reiser, 
mint inkább a romantika elbeszélésirodalmának tekintetében teszi témává (Andreas G ailus, A Case o f 
Individuality. Kari Pbilipp Moritz and tbe Magaziné fór Empirical Psychology, New Germán Critique 
2000/79., 67-105.).
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is hű maradt. Az esetarchívum és a pszichológiai regény között ily módon feltárt ösz- 
szefüggés a Magazin és az Anton Reiser konkrét koevolúcióján túl egy sor alapvető imp
likációt tartalm az. Ezekre összpontosítunk a következőkben. Ezek az implikációk 
a tudományos esettörténetekből és a szépirodalmi művekből álló konstellációk mellett 
érintik egyfelől az esetgyűjteményeknek azt a szerepét, amelyet ezek az embertudo
mányok (W issenschaften vöm M enschen) 18. század folyamán történő kialakulásában 
töltenek be, másfelől pedig az irodalom új fogalmát. Az itt következő megfontolások 
hipotézise tehát úgy hangzik, hogy az esettörténet műfaja a kései felvilágosodás episz- 
temológiája és esztétikája számára egyaránt jelentőséggel bírt, ennélfogva nemcsak 
mindkét területet átfogja, hanem egyúttal hozzájárult megszilárdulásukhoz és elkü
lönülésükhöz is. M oritz kettős célkitűzésének kettős kontextualizálása két kiinduló 
megfigyelésen alapul. Az esettörténetek egyrészt korántsem csak a tapasztalati lélek
tanban játszanak olyan kiemelt szerepet, mint M oritznál. Inkább az a helyzet, hogy 
ezt a szövegfajtát az adott kor antropológiai tudásának legkülönbözőbb területein ve
tik be -  a jogtól az orvostudományon át a pszichológia, az erkölcstan és a pedagógia 
különféle leágazásain keresztül egészen a törvényszéki orvostanig, a korai pszichiát
riáig, valamint a mesmerizmusig, a 20. századi pszichoanalízissel és társadalomtudo
mányokkal bezárólag.3 Másrészt ennek a szövegfajtának az irodalomtörténeti jelentő
sége egyáltalán nem korlátozódik a kései felvilágosodás „pszichológiai" vagy „antropo
lógiai" regényére: Meifoier és Schiller korai krimiirodalmától a K ohlhaas M ihályon  
vagy a Scuderi kisasszonyon át az eseteken alapuló szövegek rányomják a maguk bé
lyegét a német nyelvű irodalomra, a romantikától egészen a realista novellisztikáig és 
Schnitzler, Döblin, Benn vagy M usil modern prózairodalmáig. Ugyanebbe a sémába 
sorolhatók még az olyan költemények is, mint August G ottlieb Meifoier L ied  einer 
Gefallenenje (A z elesett dala) vagy D ie M örderinje (A gyilkos asszony), valamint olyan 
drámaszövegek is, mint Georg Büchner Woyzeckje .4 Ebből a megfigyelésből kiindulva

3 Vö* Johanna G e y e r -K o r d esc h , Medizinische Fallbeschreibungen und ihre Bedeutung in dér Wissens- 
reform des 17. und 18. Jahrbunderts, Medizin, Gesellschaft und Geschichte* Jahrbuch des Instituts für 
Geschichte dér Medizin dér Róbert Bosch-Stiftung 1990/9*, 7—19.; Special Issue „The Art o f Clinical 
Case History”, szerk* Joanne Trautmann Ba n k s  — Anne Hunsaker H a w k in s , Literature andMedicine 
1992/2*; Die Fallgeschichte. Beitráge zu ihrer Bedeutung als Forscbungsinstrument, szerk* Ulrich S t u h r

— Friedrich-W* D e n e k e , Roland Asanger, Heidelberg, 1993*;Fallstudien. Tbeorie — Geschichte — Methode, 
szerk* Johannes S ü ssm a n n  — Susanne S c h o l z  — Gisela E n g el , Trafó, Berlin, 2007*; Falle aus dér 
Rechtsgeschichte., szerk* Ulrich Fa lk  -  Michele L u m in a t i -  Mathias S c h m o e c k el , Beck, München, 
2007*; Zum Fali machen, zum Fali werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin und 
Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts, szerk* Sibylle B r á n d l i — Barbara L ü t h i  — Gregor S p u h l e r , 
Campus, Frankfurt am Main — New York, 2009* Az esettörténet fogalma mindenesetre retrospektív 
gyűjtőfogalomként értendő, amely történetileg csak későn kimutatható, és amelyet a 20* századi vi
tákban egyrészről a pszichoanalitikus paradigma, másrészről a kvalitatív szociológiai kutatás uralt* 
Ahelyett, hogy privilegizálnánk vagy generalizálnánk egyetlen szak perspektíváját, megkülönböztetjük 
az esettanulmány, a jelentés, ajogeset és a betegtörténet, valamint a case report, medical history, clinical 
biography vagy, mint Olivér Sacksnál található, a clinical tale különféle formáit*

4 Vö* Rita W ö b k e m e ie r , Erzdhlte Krankheit. Medizinische und literarische Phantasien um 1800, Metzler, 
Stuttgart, 1990*; Erzdhlte Kriminalitdt. Zűr Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in 
Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920, szerk* Jörg S c h ö n er t , Niemeyer, 
Tübingen, 1991*; Alexander K o s e n in a , „Tiefere Blicke in das Menschenherz”. Schiller und Pitaval, 
Germanisch-Romanische Monatsschrift 2005/4*, 383—395*; Susanne L ü d em a n n , Literarische Fali-
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az esettörténetet olyan tárgyként foghatjuk fel, amely az irodalom és tudás közötti5 
újabban megint sokat tárgyalt interakcióra egy konkrét szövegkorpusz alapján enged 
összpontosítani. Az esettörténet példája azért olyan alkalmas a tudáspoétikai kérdés
felvetés számára, mert ez a szövegfajta nem tételezi fel eleve az em lített diskurzusok 
egyikének az elsőbbségét. Ehelyett úgy tűnik, hogy a jogi, orvosi, antropológiai és iro
dalmi érdekek mindig már a megalapozáskor közrejátszanak az esetalapú elbeszélő 
formák konstitúciójában, és ha ez így van, akkor az esettörténetek központi textuális 
kapcsolódási pontját képezik annak a projektnek, amely a késő felvilágosodástól re
konstruálja tudományos elméletek, populáris emberképek és irodalmi eljárások köl
csönös egymásrautaltságát.6

Az egyaránt tudományos és irodalmi szövegformák efféle koevolúciójának a meg
figyeléséhez mindazonáltal nem elegendő csupán megállapítani, hogy az emberről 
szóló tudományok narratív ábrázolási formákat használnak, míg a szépirodalom sze
replőinek pszichofizikai állapotáról készít gondolatkísérleteket. A z ilyen kölcsönös 
befolyásolás lehetséges, és valószínű, hogy a M agazin és az A nton R eiser konstellá
ciójában cáfolhatatlan is. Ám a kölcsönös befolyásolás diagnózisa nem válaszolja meg 
a kérdést, hogy miért mutat az ember iránti érdeklődés és az esetalapú elbeszélésfor
mák alkalmazása ilyen nagy közös metszetet, és hogy pontosan mi is a jelentősége 
ennek a közös metszetnek a tudomány és az irodalom viszonya számára. Úgy tűnik, 
hogy az a főként társadalomtörténeti megközelítésekben elterjedt remény sem visz 
messzire, hogy a tudományos ábrázoló formák irodalmi változatai az emberre vonat
kozó vizsgálódások nem kívánatos kísérő körülményeinek kritikájára, de legalábbis

geschichten. Schillers Verbrecher aus verlorener Éhre und Kleists Michael Kohlhaas = Das Beispiel 
Epistemologie des Exemplarischen, szerk. Jens R u ch a tz  — Stefan W il le r  — Nicolas P eth es, Kadmos, 
Berlin, 2007, 208—223.; Stefan Goldm ann, Sigmund Freud und Hermann Sudermann oder die wieder- 
gefundene, wie eine Krankengeschichte zu lesende, Noveííe, Jahrbuch dér Psychoanalyse 58 (2009), 11—35. 
Lásd továbbá Christiane Frey és Johannes F. Lehmann írásait az Alexander Kosenina szerkesztette 
kötetben: Fbemenbeft „Fallgescbicbten — Von dér D  okúm entation zurFiktion”, Zeitschrift für Germanistik 
2009/2. Az irodalmi, a jogi és az orvosi elbeszélő formák közötti rokonságot Katherine M. Hunter, 
Júlia Epstein idevágó monográfiái és legújabban Brian Hurwitz és Christian Biet is hangsúlyozzák: 
Katherine M. H u n te r , Doctors’ Stories. The Narrative Structure o f Medical Knovoledge, Princeton UP, 
Princeton, 1991.; Júlia E pstein , Altered Conditions. Disease, Medicine, and Story Teliing, Routledge, 
New York — London, 1995.; Brian H urw itz , Form and Representation in Clinical Case Reports, Litera- 
ture and Medicine 2006/25., 216—240.; Christian B iet,Judicial Fiction and Literary Fiction. The Example 
o f the Factum, Law and Literature 2008/20., 4 0 3 -4 2 2 .

5 Vö. Gideo St ie n in g , Am „Ungrund” oder: Was sind und zu welcbem Ende studiert mán Poetologien des 
Wissens, KulturPoetik 2007/2., 234—248.;Tilm ann K ö pp e , Vöm Wissen in Literatur, Zeitschrift für 
Germanistik, 2007/2., 398—410. Továbbá Roland Borgards válaszát ugyanabban a számban, és Andreas 
Dittrich, majd újfent Köppe válaszait a Zeitschrift für Germanistik következő számában.

6 Ralf Klausnitzerrel ellentétben, aki az esettörténethez való visszatérést a tudáspoétikai törekvések 
fogalmi bizonytalanságainak bizonyítékaként említi, mivel szerinte a nevezett műfaj túl általános, 
számomra az tűnik hasznosnak és fontosnak, hogy utaljak az esettörténet gyűjtőfogalmával célba ve
hető, alapvetően áttekinthetetlen, és a modern antropológia és irodalom számára való jelentőségében 
még mindig csak kezdetlegesen figyelembe vett archívumra. A következő fejtegetések fő vonalai a Natalie 
Binczekkel, Rudolf Behrensszel, Yvonne Wübbennel és Carsten Zellével egy ennek megfelelő, a Bochumi 
Ruhr Egyetemen tervezett antropopoétikai kutatási projektről folytatott előzetes beszélgetésekre tá
maszkodnak. (Lásd Ralf K la u sn it z e r , Literatur und Wissen. Zugánge — Modelle — Analysen, de Gruyter, 
Berlin -  New York, 2008.)



reflexiójára szolgálna. Hiszen az esztétikai artefaktumok nem számolhatók el egészé
ben véve a tudományos gyakorlatok ellen irányuló programszerű kijelentésekként. Itt 
is meg kell tenni, hogy rákérdezünk arra a specifikus szerepre, amelyet az esetalapú 
narratívák töltenek be magában az irodalmi rendszerben. így lehet az irodalmat és 
a tudást integráló, az esettörténetekre nyíló perspektíva alapján egy konkrét szöveg
fajtán keresztül bemutatni egyfelől az ábrázolási formáknak a tudás konstruálásában 
betöltött szerepét. Másfelől az irodalomtörténet-írás számára így megadatik a lehe
tőség, hogy azonosítson egy, a hagyományos műfaji határoktól független írásmódot, 
és így egy olyan új szempontból tekintsen az elbeszélő irodalomra a felvilágosodástól 
a jelenkorig, amely már nem szükségszerűen igazodik az olyan sémákhoz, mint az 
„életrajz" vagy a „fejlődés".

Ezt az összefüggést a következőkben három lépésben fejtem ki. Először is a már 
em lített strukturális párhuzamok alapján az esetek tudományos és irodalmi elbeszé
lői formái között. Pontosan mi a tudományos és mi az esztétikai funkciója a minden
kori narrációs technikáknak, retorikai eszközöknek és textuális prezentációs formák
nak? Másodszor megmutatom, hogy az irodalmi esztétika elmélete a felvilágosodás 
és a klasszika között újra és újra visszatér az „eset" kategóriájára, amely tulajdonkép
pen nem tartozik a művészetfilozófiai diskurzushoz. Lessingnél, Blanckenburgnál és 
Schillernél ennek a visszatérésnek az az oka, hogy az esetek tudományos kiértéke
lése megengedi a műfaj olyan esztétikai elméletének kidolgozását, amely -  a genus’ 
és a ’genre’ kétértelműségének megfelelően -  egyaránt szemlélhető term észettörté
neti és poetológiai módon. A tudományos és az irodalmi „eset" kategóriájára való 
egyrészt elbeszéléselméleti, másrészt poetológiai utalás talaján végezetül adódnak 
majd olyan elemzési perspektívák, amelyek ebből a kérdésfelvetésből levezethetőek, 
és amelyek a további kutatás számára is gyümölcsözőek lehetnek.

1. Irodalom és tudomány között: az esettörténetek elbeszélő form ái

Az imént vázolt megfontolások kiindulópontját az irodalmi esettörténet két példáján 
keresztül illusztrálhatjuk. A z első példa Edgár Allan Poe elbeszélése 1845-ből: The 
Facts in the Case o f  M . V aláem ar (M onsieur V aláem ar kóresete tényszerű megvilágítás
ban). A szöveg egy kísérletről számol be, melyben egy halott em bert magnetizálnak. 
A kísérlet sikeres, mert annak folyamán a halott rövid időre valóban visszatér az élet
be. E tartalom tekintetében Poe története egyértelműen fikcionális természetű, vagy 
ahogyan a szerző maga nevezte, egy „hoax". Az elbeszélés címében a „tényekre" és az 
„esetre" vonatkozó paratextuális referenciák, valamint különösképpen az ábrázolás 
diagnosztikai gesztusa, melyben első pillantásra sehol sincsen ironikus törés, a kortár
sak körében mindenesetre ahhoz vezetett, hogy Poe egy sor megkeresést kapott kí
sérlete tudományos érvényességére vonatkozóan. Ezenfelül a „Valdemar-eset" több 
kortárs publikációban a mesmerizmus empirikus bizonyítékaként szolgált.7 Poe Val-

7 Vö* Edgár Allén P o e, The Facts in the Case o f  M. Valáemar [1845] = Uő*, Poetry and Tales, szerk* Patrick 
F* Q u in n , Library of America, N ew  York, 1984, 833-842* (Magyarul: Edgár Allan P o e , Monsieur 
Valáemar kóresete tényszerű megvilágításban, ford* Ba rto s  Tibor = Uő*, Összes müvei, I*, szerk* N e m es
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dem arja  ennélfogva olyan irodalmi szöveg, amelyet tudományos beszámolóként fogad
tak be. Ezzel szemben a második példa, Georg Büchner töredékes 1836-os L enz-  
novellája pontosan a fordított hatást váltja ki. Hiszen a forráskutatás azt tárta fel az 
elbeszélői modernitás kezdeteként általában nagyra becsült prózadarabról, hogy 
hosszú szakaszai egyáltalán nem Büchner tollából származnak, hanem egy a szerző 
számára rendelkezésre álló forrásból, egy elzászi pap, Johann Friedrich Oberlin tör
téneti beszámolójából, amelyet Jákob M ichael Reinhold Lenz költő 1778-as steintali 
látogatásáról írt. Ennek ellenére O berlin szó szerinti eredetijét Büchner szövegé
nek keretein belül mind a mai napig szépirodalomként olvassuk.8 Ily módon Poe és 
Büchner példája is az irodalom és a tudomány közötti határvonalat kérdőjelezi meg: 
Büchnernél empirikus megfigyeléseket olvasunk úgy, mintha költészetről lenne szó, 
Poe-nál pedig fikcionális jeleneteket tudományos fejtegetésként. És mindkét esetben 
azért lehetséges a félreértés, mert az esettörténet elbeszélő struktúrája mindig egy
formán nyitott az irodalmi és a tudományos olvasatok irányába is.

Melyek azok a strukturális elemek tehát, amelyek adottak mind Büchnernél, mind 
Poe-nál, de előttük már Pitaval Causes célébres et intéressantes (Híres és érdekes esetek) 
(1734-1743), Schiller D ér Verbrecher aus Infam ie (Bűnöző becsületvesztésből) (1786), 
C hristian H einrich SpieE Biographien dér W ahnsinnigen (Örültek életrajzai) (1895) 
vagy E. T . A. Hoffmann A z ördög bájitala (Die Elexiere des Teufels) (1815) című művei
ben is? Olyan strukturális elemeknek kell lenniük, amelyek megmagyarázzák, hogy 
miért esik annyira nehezünkre hozzárendelni ezeket a szövegeket a „tudomány" vagy 
az „irodalom" területéhez. Pitaval műve jogi esetek archívuma vagy a modern thriller 
előfutára? Schiller esztétikai programokat követ vagy Linné osztályozási rendszerét? 
SpieE a modern pszichiátriát előlegezi meg vagy kora érzékeny populáris irodalmá
nak sápatag epigonja csupán?

Ezekre a kérdésekre azért nehéz egyértelmű választ adni, mert az esettörténet 
műfaja az egyik vagy a másik irányból újra és újra áthidalja a szakadékot a később „két 
kultúrának" nevezett oldalak között, anélkül, hogy valaha is megállapodna az egyik 
vagy a másik oldalon. Sem  azt nem mondhatjuk, hogy az empirikus megfigyelések 
elbeszélései irodalmi elbeszélő formákból származnak, sem azt, hogy a felvilágoso
dott irodalom egyszerűen másolja az orvosi és a jogi diskurzusokat. Sokkal inkább 
az a helyzet, hogy a tudomány és az irodalom modern funkcionális rendszereinek 
elkülönülési folyamatában mindkét területen ugyanazok a struktúrák alakulnak ki 
az ember fejlődési vagy viselkedési formáinak ábrázolására. A műfajnak erre a köztes 
helyzetére már a „kázus" egyik legkorábbi irodalomtudományos jellem zése, André

Ernő, Szűkíts, Budapest, é* n*, 466—471*) Valamint lásd még a levelezést itt: www*eapoe*org/people/ 
ramsaya*htm#letters* A látszólag töretlen tudományosságban megírt elbeszélés implicit iróniájára 
Roland Barthes is utal* Lásd Roland Ba r t h e s , Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe = Sémiotique 
narratíve et textuelle, szerk* Claude C h a br o l , Librairie Larousse, Paris, 1973, 29—54*

8 Vö* Büchner könyvével (Georg B ü c h n e r , Lenz [1836] = Uő*, Werke und Briefe. Müncbner Ausgabe, 
szerk* Kari P ö r n b a c h er  -  GerhardScHAUB -  Hans-Joachim S im m  -  Edda Z ie g le r , H anser-DTV, 
München, 1988,137—158*), melynek függelékében megtalálható azOberlin-jelentés is; a szöveggenezis
hez lásd Burghard D e d n er , Bücbners Lenz* Rekonstruktion dér Textgenese, Georg Büchner Jahrbuch 8 
(1990-1994), Tübingen, 1995, 3 -68*
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Jolles 1930-as „kis form ákat" tárgyaló könyve is utalt. Jolles jogi esettörténetekből 
indul ki, és arra a sajátosságukra utal, hogy bem utatnak egy konkrét eseten alapuló 
normakonfliktust, de nem oldják fel azt. Más szóval a „kázus" olyan szöveg, mely vá
laszadás nélkül vet fel kérdéseket.9 Kézenfekvő, hogy mindez egyáltalán nem csak a 
jogtudom ányra érvényes, hiszen M oritz azon posztulátum a, hogy „kizárólag valós 
tényeket" közöljünk, és „álljunk ellen a kísértésnek, hogy reflexiókat szőjünk belé
jü k ",10 a kazuisztikus ismeretelméletnek ugyanezt a funkcióját célozza meg: az eset 
itt nem olyan példa, mely egy már adott tudást igazol, hanem empirikusan konkrét, 
de teoretikusan még nem rendszerezett kiindulópontja egy még ezután megalapo
zandó tudásnak.

Jolles szerint az elméleti-deduktív regiszterből az induktív-gyakorlatiba való visz- 
szahúzódás ahhoz vezet, hogy mind a szerző, mind az olvasó a mérlegelés móduszá- 
ban marad -  olyan potenciálja ez az esettörténeteknek, amelyet nemrégiben Carlo 
Ginzburg mozgósított az ellen az igény ellen, hogy absztrakt módon rendszerezzük 
az embertudományokat.11 Tudománytörténeti szempontból az esettörténet „elmélet 
előttisége" elsősorban propedeutikai funkciójának alapja a sciences humaines majd min
den területén. M oritz előtt már Johann G ottlob Krüger az 1756-ban kiadott Versuch 
einer Experim ental-Seelenlehre (Értekezés a kísérleti lélektanról) című művét12 is egy 
esettörténeteket tartalmazó részletes mellékletre alapozza, a Magazinnal egyidejűleg 
pedig a Dessaui Philanthropinum nak a Johann Bernhard Basedow és Johann Hein- 
rich Campe által kiadott reformpedagógiai házi kiadványa is „megfigyelési és nevelési 
történetek" beküldését várja el,13 és ugyanezen elv szerint járnak el az olyan folyóira
tok is, mint Christoph W ilhelm  Hufeland Jou rn a l dér practischen A rzneykunde und 
W undarzneykunst (Gyakorlati gyógyszertani és sebészeti híradó) vagy Johann Christian 
Reil Beytráge zűr Beförderung einer Kurmethode au f psychischem Wege (Adalékok a pszichi- 
kai gyógymód előm ozdításához) című kiadványai, hogy csak néhány reprezentatív pél
dát említsünk.14 Az esettörténetek és azok gyűjteményei a jövőbeli embertudományok

9 „A kázus formai sajátossága azonban abban rejlik, hogy ugyan felteszi a kérdést, de a választ nem ad
hatja meg rá, tehát hogy a döntés kötelességét ránk rója, de magát a döntést nem tartalmazza — a mér
legelés valósul meg benne, de nem a mérlegelés eredménye/' André J o ll es , Einfacbe Formen. Legende, 
Sage, Mytbe, Rátsel, Sprucb, Kasus, Memorabile, Marcben, Witz [1930], Niemeyer, Tübingen, 1958,191.

10 M o r it z , L  m.} 4 9 0 .
11 Vö. Carlo G in z b u r g , Ein Pladoyerfür den Kasus = Fallstudien, 29—48. Az esetekből történő exemp- 

láris indukció tudományelméletéhez lásd John F o r r e s t e r , I fp  tben wbat? Tbinking in cases, History 
of the Humán Sciences 1996/3., 1-25.

12 Vö. Carsten Z e l l e , Experimentalseelenlebre und Erfabrungsseelenkunde. Zűr Unterscbeidung von Er- 
fabrung, Beobacbtung und Experiment beiJobann Gottlob Krüger und Kari Pbilipp Moritz = „Vernünftige 
Árzte”. Hallescbe Psycbomediziner und die Anfánge dér Antbropologie in dér deutscbspracbigen Frübauj- 
klarung, szerk. Carsten Z e l l e , Niemeyer, Tübingen, 2001, 173—185. Valamint Nicolas P e t h e s , 
Zöglinge dér Natúr. Dér literariscbe Menscbenversucb des lS.Jabrbunderts, Wallstein, Göttingen, 2007.

13 így szól Johann Kari Wezel felhívása (Johann Carl W ezel , Über die Erziebungsgescbicbten [1787] = Uő., 
Versucb über die Kenntnijl dér Menscben. Rezensionen. Scbriften zűr Padagogik, szerk. Cathrin Blöss

— Jutta H e in z , Mattes, Heidelberg 2001, 434.), amely ennyiben Moritz sejtését igazolja, miszerint a 
pedagógia a tapasztalati lélektan megfigyeléseinek kiemelt területe. Lásd M o r itz , I. m„ 499., 503.

14 Ezekhez a példákhoz tartozik természetesen a jogi esetek számos gyűjteménye, mint például Theophil 
Christian Beckeré 1780-ból, Schiller Pitaval-kiadása 1792-től 1795-ig, vagy az olyan folyóiratokban



megalapozásaként értik magukat, és ily módon az „ember" fajának általános megha
tározására szolgáló empirikus megfigyelési anyag gyűjtőhelyeiként. Emellett az isme
retelméleti funkció mellett Jollesnál már megtaláljuk annak megállapítását is, hogy 
a kázus az irodalmi formák kánonjának közelében helyezkedik el. Jolles nyomatékkai 
hívja fel a figyelmet az esettörténet „hajlamára, hogy művészi formává nője ki magát 
[...], hogy novellává váljék."15 A fordulópontok dramaturgiájának fenti strukturális 
megfigyelése értelmében az esettörténetek valóban konvergálnak a novellaelmélet alap- 
definíciójához, ami a „hallatlan esemény", és ami Jollesnál az „egyszerisége miatt meg
kapó esemény" lesz,16 továbbá amin Freud híres diktuma is alapszik, mely szerint 
betegségtörténeteit „úgy kell olvasni, mintha azok novellák lennének".17 De a novellák 
hagyományos ciklusba rendezése is meglepő párhuzamot mutat az esettörténetek fo
lyóiratokban történő gyűjtésével. Épp ezért úgy tűnik, hogy az eset elbeszéléssémája 
nemcsak az embertudományok, hanem az irodalomesztétika terén is számottevő in
novációs potenciált bontakoztat ki: az esettörténetek, amint azt hamarosan részlete
sebben is bemutatjuk, egy új irodalomkoncepció alapjává válnak, mely ennek a vonat
kozásnak megfelelően az individualizálás és a realizmus elveihez igazodik,18 és ily 
módon az esztétika területén is felveti a műfaj újbóli meghatározásának a kérdését.

Az esettörténeteknek szóban forgó fejlődési irányait és strukturális elemeit sem 
levezetni nem tudjuk a maguk egészében, sem a teljesség igényével kifejteni. Történe
tileg azonban leszögezhető, hogy az esettörténetek már az antik orvoslást és jogtudo
mányt is meghatározták. Ezekhez a szövegformákhoz nyúlnak vissza a kora újkor
nak azok a szerzői, akik morális, orvosi, jogi vagy más kérdéseket empirikus alapon 
akarnak tárgyalni. Ezt a csapásirányt nyomon követhetjük a felvilágosodás már em
lített folyóiratprojektjeitől kiindulóan a 19. századi pszichiátrián keresztül egészen 
a 20 . századi pszichoanalízisig és szociológiai kutatásaiig.

E hosszú m űfajtörténet ellenére mégis több okból ajánlatos a 18. századot vá
lasztani a tudomány- és irodalomelméleti funkciójának kezdőpontjaként. Először is 
az ekkor kialakuló könyvpiac teremti meg a médiatörténeti előfeltételét az esettörté
netek tág körű elterjedésének és archiválásának a M oritz M agazinja körüli számos, 
újonnan alapított folyóiratprojekten keresztül.19 Másodszor ezzel a konjunktúrával
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összegyűjtött esetek, mint az 1804—1807 között megjelenő Journal für Gesetzkunde und Rechstgelehr- 
samkeit (Törvénytani és jogbölcseleti újság)* Ezeknek a publikációknak a célja egyébiránt csak a nor
makonfliktusok Jolles által leírt mérlegelése, nem pedig egy új tudomány megalapozása, mint a fent 
említett példák esetében*

15 J o ll es , L  m., 191*
16 Uo„ 182*
17 Sigmund F r e u d  — Josef B r e u e r , Studien überHysterie [1895] = Sigmund F r e u d , Gesammelte Werke, 

I*, Fischer, Frankfurt am Main, 1999, 277* Ehhez az összefüggéshez lásd G o ld m a n n , L m.
18 Erre a központi összefüggésre az irodalomesztétika 18* századi újjászervezése és az esettörténetek 

írásmódja között Joachim Jacob hívta fel a figyelmet: Joachim J aco b , Das Besondere des Falles. Zűr 
kunsttheoretischen Vorgeschichte dér Fallstudie im I8.jabrbundert = Fallstudien, 251—264* Vö* ezenkívül 
a Alexander Kosenina (Tbemenbeft „Faligescbicbten — Von dér Dokumentation zűr Fiktion”) bevezető 
megfontolásaival*

19 Vö* Georg E c k a r d t  -  Matthias J o h n  -  Temilo van  Z a n t w ijk  -  Paul Z ic h e , Antbropologie und 
empiriscbe Psychologie um 1800, Böhlau, Köln—Weimar—Wien, 2001*



4 3 8 TA N U LM Á N YO K

párhuzamosan válik erőteljesebbé a kritikai vita az indukció és az egyedi esetmeg- 
figyelések általánosításának ismeretelméleti problémái körül; a körül a kérdés körül 
tehát, hogy a jogérzék iskolázása a precedenseken keresztül és a betegségek megha
tározása a betegágy melletti megfigyelések alapján tudományosan kellőképpen elis- 
mert-e.20 Harmadszor ezekben a megfontolásokban a fókusz eltolódik a mindenkori 
jogi vagy betegségesetről az ember testi funkcióinak és viselkedési módjainak általá
nos elemzése felé, ami azt jelenti, hogy egy pragmatikus-szakmai perspektíváról egy 
alapvetően antropológiai perspektívára vált, amelyen M oritz projektje is alapul.21 
Negyedszer pedig ez az esetalapú felvilágosult antropológia egyszerre irodalmi ant
ropológia is, tehát olyan, amely az esetmegfigyelések narratív, retorikai és fikcionális 
elemeire egyre inkább reflektál, és ezek alapján tulajdonít az irodalomnak az ember
ről szóló tudományok terén genuin megismerési értéket.22

Ehhez a négy történeti mozzanathoz további négy másik kapcsolható, amelyek a 
szövegfajta strukturális sajátosságaira vonatkoznak a 18. század óta, és amelyekből 
ennélfogva az összehasonlító elemzés kiindulhat. Az esettörténetek először is biográ
fiai elbeszélői sémákhoz igazodnak, amikor a jellemvonások kialakulásának, a beteg
ségtünetek kifejlődésének vagy a deviáns magatartásnak az okait akarják hihetően 
ábrázolni.23

20 Ezt a vitát olyan szerzők folytatták, mint Johann Georg Zimmermann Németországban, Pierre Georges 
Cabanis Franciaországban, az orvostudomány empirizálódásának idevágó tudománytörténeti össze- 
függéseit Michel Foucault és Sergio Moravia rekonstruálta: Michel Fou cau lt, Die Geburt dér Klinik. 
Eine Arcbdologie des árztlichen Blicks, ford., Walter S e it te r ,  Fischer, Frankfurt am Main, 1988. (Ma
gyarul: Uő., Elmebetegség és pszichológia. A  klinikai orvoslás születése, ford. R o m h á n y i T ö rö k  Gábor, 
Corvina, Budapest, 2000.); Sergio M oravia, Beobacbtende Vernunft. Pbilosopbie und Antbropologie in 
dér Aufklarung, Hanser, München, 1973.

21 Foucault 1976-ban utalt a magát az embert övező érdeklődés végső soron politikai, pontosabban bio
politikai hátterére, és összefüggésbe is hozta ezt az esetekkel: „Az eset itt már nem olyan körülmények 
összességét jelenti, amelyek minősítenek egy tettet és módosíthatják egy szabály alkalmazását, mint a 
kazuisztikában vagy a jogtudományban; az eset maga az egyén, úgy mint leírható, értékelhető, megmér
hető és másokkal összehasonlítható, épp a maga individualitásában, az egyén, úgy is mint megnevelendő 
vagy átnevelendő, osztályozandó, szabványosítandó, kizárandó stb. elem.” (Michel Fou cau lt, Über- 
wacben und Strafen. Die Geburt des Gefdngnisses, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1976, 246. Magyarul: 
Michel Fou cau lt, Felügyelet és büntetés. A  börtön története, ford. C sűr ö s  Klára, Gondolat, Budapest, 
1990, 260.) Andreas Gailus javaslatára meggondolandó, hogy ez az alapvető antropológiai érdeklődés 
azokra a jogi esettörténetekre is kiterjed-e, amelyeket Foucault a morálteológiai kazuisztikával együtt 
a modernitás előtti állapotukban vesz figyelembe: G ailus, I. m.

22 Ezeket a Helmuth Pfotenhauer, Hans-Jürgen Schings és Wolfgang Riedel által tárgyalt, az irodalmi 
antropológiára vonatkozó kérdéseket Jutta Heinz veszi szemügyre az esetnarratívákra vonatkozóan 
(Jutta H einz, Wissen vöm Menscben und Erzdblen vöm Einzelfall. Untersucbungenzum antbropologiscben 
Román dér Spataufklarung, de Gruyter, Berlin — New York, 1996.); ezek irodalomtörténettel való köl
csönhatására Alexander Kosenina utal (Alexander Kosenina, Literariscbe Antbropologie. Die Neuent- 
deckung des Menscben, Akademie, Berlin, 2008.); a kazuisztikus gondolatkísérletek tudástörténeti 
helyi értékével kapcsolatban lásd P eth es, I. m.

23 Ezekre a narratív alapelemekre Katherine Hunter a betegtörténetek jelenkori felhasználásával kap
csolatban utal (H u n t e r , I. m., 54., 63., 83., 96.), de egyszerre explicite el is határolja őket a biografikus 
műfaji formáktól: „A hagyományos orvosi narratíva [...] nem élettörténet, hanem az életrajzitól eltérő 
okokból elbeszélésre érdemes események különös sorozatának számbavétele.” (Uo., 64.) Nem utolsó 
sorban éppen az ilyen köztes megkülönböztetések miatt értünk egyet a Fallstudien című kötet szerkesz
tőinek álláspontjával: „Az esettanulmány narratológiája sürgősen pótlandó hiányosság.” (Fallstudien, 23.)



Másodszor az esettörténetek eközben az élettörténet specifikus dramaturgiai for
dulópontjaira fókuszálnak, amelyek alapján a kérdéses fejlődési összefüggések külö
nösen szemléletesekké válnak.24 Harmadszor a jellem m el, a tünettel vagy a deviáns 
magatartással sosem a hétköznapira vagy a nem feltűnőre irányulnak, hanem az elvár
ható normális értékektől való specifikus eltérésekre.25 Végül pedig, negyedszer, a nor
mától való eltérés iránti érdeklődésüket mindezek ellenére összekötik a példaszerű 
érvényességre tám asztott igénnyel, azaz a leírtnak a legalábbis potenciális általáno
síthatóságával.26

Döntő jelentőségű tehát, hogy az esettörténeteknek mind a négy strukturális ele
me -  a biográfia sémája, a fordulópontok dramaturgiája, a normától való eltérés iránti 
érdeklődés és a példaszerűség igénye -  nem vagy tudományos, vagy irodalmi sajá
tosság, hanem mind a négy esetben mind  ismeretelméletileg, mind  esztétikailag is 
kódolható: a biográfiai elbeszélői séma esztétikai szempontból narratív vázlatként, 
ismeretelméleti szempontból ok-okozati összefüggések konstrukciójaként szemlélhető. 
A specifikus fordulópontokra összpontosítás az esztétika szempontjából a peripeteia 
hagyományában áll, a tudomány szempontjából a krízisdiagnosztikáéban. A normá
tól való eltérés kimenetele esztétikai szempontból érdeklődést kelt az elbeszélni ér
demes, ha nem éppen a szenzációs iránt, míg tudományos szempontból patológiai 
tünetként releváns. Az esettörténetek példaszerűsége pedig egyszerre követi irodalmi 
műfaji konvencióként a hasonlat, a fabula és az exemplum hagyományát, és érinti az 
általános és a különös tudományelméleti problémáját. így tehát az esettörténet mind 
a négy dimenziójában tudományos és irodalmi szövegfajtának is tekinthető, és ponto
san ebben az értelemben képvisel egy a bevett diszciplináris határok és műfaji kon
venciók alatti integrális írásmódot.

2. A z „eset” mint esztétikai kategória Lessingnél,
Blanckenburgnál és Schillernél

Nem csak a közös elbeszélői struktúrákra hivatkozva támogatható az a tézis, mely 
szerint az esetre a 18. században nem pusztán jogi, teológiai vagy ismeretelméleti ka
tegóriaként tekintettek, hanem annak poetológiai dimenziójára is. A felvilágosodás 
esztétikai vitája újra és újra hivatkozik az „eset" fogalmára, anélkül, hogy jogi, orvosi 
vagy pszichológiai összefüggéseket implikálna. Más szóval ez azt jelenti, hogy az eset 
elfogadottá válik, mint sajátosan irodalmi kategória. Ennek az első ránézésre esztéti
kán kívüli kategóriának az első effajta im portjára az irodalom elméletébe G otthold 
Ephraim Lessing Értekezések a meséről (Abhandlung über die Fabei) című 1759-es mű

24 Vö.: „Az elbeszélhető ség kritériuma a váratlan, orvosi szempontból érdekes, megmagyarázatlan eset/' 
H u n t e r , L m 92.

25 Az esettanulmány, mint egyes személyekre vagy eseményekre vonatkozó vizsgálat diametrikusan szem
ben áll a „nagy számok” normalisztikus eljárásával (amely a kvalitatív szociológiai kutatásban dominál)* 
A benne rejlő potenciált, hogy megkérdőjelezze az általános normákat, Jolles és Ginzburg hangsúlyozza. 
A normától való eltérés megfigyelésének alapján történő tudáskonstrukcióhoz lásd Zum Fali macben, 
zum Fali werden.

26 Az „esetekben gondolkodásról”, mint önálló tudományos gondolkodási formáról lásd F o r r e s t e r , L  m.
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vében kerül sor. Lessing ebben az írásában köztudottan arra törekszik, hogy a mese27 
tradíciójával való számvetés során alapozzon meg egy olyan irodalomfogalmat, amely 
felszabadult a francia klasszicizmus előírásai alól. E célból az Értekezések  a kor min
den bevett mesedefiníciójának ellentmond: Antoine Houdar de la M otte definíciója 
ellen, miszerint a mese egy szabály allegóriája, Lessing azt hozza fel, hogy az allegória 
hasonlóságon nyugszik, míg ha egy általános szabályt egy különös történettel illuszt
rálunk, az tényleges rokonságot feltételez a kettő között. A mese m int kép Dávid 
Henry Richer-féle meghatározásának Lessing azt veti ellen, hogy a mese egy cselek
mény elbeszélése. Johann Jákob Breitinger metaforáját a minden mesében benne rejlő 
tanulságról Lessing a mese szemléletességére és konkrétságára hivatkozva utasítja 
vissza. Charles Batteux allegorikus cselekményről szóló kijelentésével pedig az elbe
szélt történés önértékét szegezi szembe.28 Lessing tehát minden esetben a mesének 
az írás többszörös értelmére alapozó olvasatait utasítja vissza, és ezekkel szemben a 
mese történésének közvetlen konkrétságát követeli. Hogy ebbéli szándékát hangsú
lyozza, Lessing bevezeti a döntő term inust: „Nem azt mondom, hogy az erkölcsi ta
nulság a mesében cselekmény révén fejeződik ki; inkább egy tágabb fogalomkörbe 
tartozó szót keresek, és azt mondom: az általános tételt a mese révén egyedi esetre ve
zetik vissza."29 Ezzel Lessing a fogalmat egyúttal az irodalmi exemplum hagyományá
tól is elhatárolja: „Az egyedi esetet, melyből a mese áll, valóságként kell ábrázolni. Ha 
beérem ennek puszta lehetőségével, akkor példa, p arabola  lesz belőle."30 Lessing szá
mára az a döntő, hogy a mese a jelentését nem absztrakt eszmék és általános igaz- 
ságposztulátumok alapján nyeri el, hanem az empirikusan különösre vonatkozásán 
keresztül: „A valóság csak az egyedit, az individuumot illeti meg; semmiféle valóság 
nem gondolható el individualitás nélkül."31

Eset alatt tehát az „egyedi", így hát individuálisan azonosítható és a „valóságos", 
egyszóval nem valami fantasztikus vagy allegorikus esemény értendő. Egy mese kö
vetkezésképpen mindig akkor felel meg a funkciójának, ha a cselekménye vonatkoz
tatható egy valóságos egyedi eseményre. Azzal, hogy ezt a vonatkozást elhatárolja az 
allegorikus dimenziótól, Lessing éppen azt a „megvalósulás" és „szemléltetés" közötti 
megkülönböztetést veszi figyelembe, amelyet Jolles az Einjache Form enbzn  a kázus 
definíciójához fog felhasználni.32 Az „összetett mesék", ahogyan Lessing nevezi őket,

27 A továbbiakban a fabula  értelmében verm esérő l” van szó. — A ford.
28 Vö. Gotthold Ephraim L e ss in g , Abhandlungen über die Fabei [1759] = Uő., Gesammelte W erke in 

zebn Bánden, IV., szerk. Paul R i l l a ,  Aufbau, Berlin—Weimar, 1968, 5—85, első szakasz* (Magyarul: 
Uő., Értekezések, a meséről, ford. K á r p á t y  Csilla = Uő., Válogatott esztétikai írások, vál. B a l á z s  Ist
ván, Gondolat, Budapest, 1982, 4 0 —66.)

29 Uo„ 37. (Magyarul: 60.)
30 Uo„ 39. (Magyarul: 62.)
31 Uo„ 40. (Magyarul: 63. A fordítást módosítottam. — Aford,)
32 J o l l e s ,  I. m., 179. Lessing meseelméletét a kutatásban sokat tárgyalták, de az „eset” fogalmának haszná

latát, amennyire én látom, mindenesetre mégnem tematizálták és kontextualizálták. Magától értető
dik, hogy nem arról van szó, hogy abban az értelemben vegyük a mesét kázusként, mint Jolles, hanem 
pusztán Lessing poetológiai döntéséről, amellyel egy irodalmi műfajt ugyanolyan módon köt annak 
valóságvonatkozásához, ahogyan ez ajogi esettörténetekre is érvényes. Ruth Koch mutatta meg, hogy 
a valóságvonatkozás keresése közben nem csak az allegóriától való különbözősége, hanem az eset és az
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nem egy erkölcsi tanulság illusztrálására szolgálnak, hanem egy erkölcsi tanulság alkal
mazására egy „valóban megtörtént, vagy valóban megtörténtként feltételezett esetre". 
A mese allegorikus struktúrája tehát az általános tantétel, az őt közvetítő történet és 
azon valóság háromtagú relációjából áll, amely számára a mese érvényes: „Csak azt 
ne mondja senki, hogy a mese és az erkölcsi tétel között áll fönn az allegória. A mese 
és a megtörtént eset között áll fönn, mely a mesére alkalmat adott, amennyiben mind
kettőből ugyanaz az igazság adódik."33 Ez azt jelenti, hogy a mese döntő vonatkozási 
pontja nem az általános tanulság, hanem a konkrét eset, amelyre alkalmazzák. Ennek 
az esetnek a valóságosságához elegendő, ha „valóban m egtörténtként feltételezett", 
azaz fikcionális esetként mégiscsak konzisztens a valósággal szemben tám asztott el
várásokkal, tehát legalább potenciálisan  tényleges.

így aztán az eset fogalma esztétikai kategóriaként használva nemcsak elbeszélés 
és tanulság között közvetít, hanem fikciók és tények között is -  tehát irodalmi és tu
dományos ábrázolási formák között is. Ezt a közvetítési teljesítményt az a megfigye
lés is alátámasztja, hogy az esetfogalom révén az általános és különös viszonyának is
meretelméleti problémája sajátosan esztétikai problémaként válik megragadhatóvá. 
Hiszen az Értekezések a meséről azt is megmutatja, hogy az indukció tudományelmé
leti problémája -  a kazuisztikus eseményről az általános szabályra való következte
tés -  ugyanúgy érvényes a műfajelméletre is. M ás szóval a mese Lessingnél nemcsak 
annyiban eset, amennyiben egy konkrét individualitásra vonatkoztatható, hanem 
azért is, mert minden egyes mese konkrét és egyedi eset-példája egy általános műfaji 
formának. A mese így magának az esetnek az esete, és ily módon nyilvánvalóvá teszi, 
hogy az az antropológiai probléma, hogy az ember fogalmát az egyes individuumok 
megfigyelése alapján definiáljuk, analóg a költészetelmélet problémájával: ugyanúgy, 
ahogyan az egyes embernek reprezentatívnak kell lennie az emberiségre nézve, az egyes 
elbeszélést egy fölérendelt szövegfajtára nézve fogjuk fel reprezentatívként. A műfaj 
fogalma -  ahogy Jacques Derrida a The L aw  o f  Genre-bán (A műjaj törvénye) érvel -  
olyan fogalom, amely egyaránt jelen  van „a természetben és a művészetben", mivel 
m indkettő a kazuisztikus osztályozás elve alapján já r  el. Ezért aztán az eset a ter
m észettörténetet és a poetológiát átfogó írásmódként pontosan az „a műfaj műfaja", 
amelyről Derrida beszél.34

De az esetfogalom a specifikusan műfajpoétikai kérdésektől függetlenül is haszná
latos az esztétikai elméletekben. Ez azért lehetséges, mert az „eset" fogalma egyál
talán nemcsak az esettörténethez tartozó szövegfajtát jelöli, hanem az ábrázolások 
alapvető vonatkozását is konkrét empirikus eseményekre. Az individuális eset vagy 
még általánosabban fogalmazva, a valóság mentén történő tájékozódás köztudottan 
az egyik olyan központi következmény, amely azzal já r  együtt, hogy az irodalomesz
tétika a 18. század második felében elfordul a retorikai előírásoktól. Az antik témák 
és toposzkonstellációk helyére nemcsak műfajtörténetileg, de anyagtörténetileg is a

exemplum közötti különbség is látható: Ruth K o ch , Dér Kasus und A. Jolles Theorie von den Einfachen
Formen, Fabula 1973/3., 194-204 .

33 L e ss  in g , I. m., 18. (Magyarul: 45.)
34 Jacques D e r r id a , The Law o f Genre, Critical Inquiry 1980/7., 55—81.; különösen 59., 61.
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tényleges, és mint olyan egyedülálló és új esemény lép, amely ugyan irodalmi transz- 
formáción esik át, legtöbbször azonban -  gondoljunk csak Goethe W ertherére vagy 
Schiller Verbrecher aus Infam ie című művére -  egyértelműen felismerhető maradt.

Az irodalomnak ez az irányváltása a -  legalábbis lehetséges -  individuális valóság 
irányába kivehető többek közt Christian Friedrich Blanckenburg Versuch über den 
Rom án (Értekezés a regényről) című 1774-es művében, amely minden elbeszélés kiin
dulópontjaként az „eseményt" jelöli meg, és hozzáteszi: „A költő még akkor sem tud 
elég szemléletes, elég meghatározott lenni, ha arról van szó, hogy pusztán leírjon egy 
hatást. M ég ha csak prózában ír is, az első követelmény vele szemben az, hogy az el
vontat konkrétra változtassa; hogy amit mondani akar nekünk, azt egy egyedi eseten 
mutassa be."35 Blanckenburg szerint ez a konkretizálás a regényirodalom hatását il
letően is lényeges: „És az olvasónak egy egyedi esetre kell gondolnia, [...] ha a dolgot 
érzékileg kell, hogy felfogja, [...] ha meg akarjuk indítani."36 És ez garantálja végeze
tül a regényirodalom antropológiai dimenzióját: „Az általános esetnek ez az egyedi 
képe szolgál számunkra egyedül [...] emberismerettel, azáltal, hogy látjuk azokat a 
bizonyos megnyilatkozásokat és alakokat, melyeket az ember a feltételezett esetek
ben felvehet."37 Az eset jegyében tehát nemcsak az új embertudományokban, hanem 
ezek megalapozásával egyidejűleg az irodalomelméletben is elbúcsúznak attól, hogy 
általános vagy metafizikai képzetekhez igazodjanak, és a művészetet ezek helyett -  
a filozófiával vagy a természettudományokkal ellentétben -  a konkrét különöshöz 
rögzítik, mint például Schillernek abban az 1796-os, Ü ber die notwendigen Grenzen  
beim Gebrauch schöner Formen (A szép fo rm á k  használatának szükségszerű határai) című 
írásában, amelyet a tudomány és az irodalom viszonyának kérdése felől eddig kevés 
figyelemre méltattak. Ebben a következőket írja: „A képzelőerő természete szerint min
dig szemléletekre törekszik, azaz teljes és teljesen meghatározott képzetekre, és szünet 
nélkül törekszik arra, hogy az általánost egyedi esetben ábrázolja, térben és időben 
határolja, a fogalmat individuummá tegye, az elvontnak testet adjon."38 Lessingtől el
térően Schiller megkülönbözteti a tudomány arra való törekvését, hogy általános faji 
ismertetőjegyeket nyerjen ki, a műalkotás érzéki szemléletességének céljától, ami első
sorban nem az értelmet szólítja meg, és éppen em iatt pontosan az egyedi valósághoz 
igazodás alakjában enged teret a teremtő képzelőerőnek: „Azáltal, hogy a fajt az egyén 
által reprezentáljuk, az általános fogalmat pedig egyedi esetben ábrázoljuk, levesszük 
a képzelet bilincseit, amelyeket az ész helyezett fel, és teljhatalm at adunk neki a te
remtő önérvényesítésre."39

Nem  fejthetjük ki ehelyütt Schiller tanulmányának további implikációit, mely kü
lönösképpen a tudományban való „szép írásmód" kérdésének szenteli magát (és kevés

35 Friedrich B la n c k e n b u r g , Versuch über den Román [1774]. Faksimiledruck dér Originalausgabe, 
Metzler, Stuttgart, 1965,498.

36 Uo., 500.
37 L7o., 501.
38 Friedrich S c h i l l e r ,  Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen [1796] = Uő., 

Samtliche Werke, V., szerk. WolfgangRiEDEL, Hanser, München, 2004, 672.
39 Uo., 676.
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bé az episztémikus írásmódnak a szépirodalomban). Leszögezhetjük azonban, hogy 
Lessing, Blanckenburg és Schiller irodalomesztétikai fejtegetései kimondottan az eset 
fogalmára hivatkoznak, annak ellenére, hogy ez a fogalom az emberről szóló tudomá
nyok különböző területeiről származik, és nem tartozik az esztétika standard ter
minológiájához, amelyet az adott korban például Johann Georg Sulzer állít össze. 
Mivel az eset fogalma idegen test az esztétikai diskurzusban, használata éppen ezért 
különösen figyelemfelkeltő: esettörténet és irodalom M oritz művében oly evidens 
összefonódását bizonyítja, mint a 18. századi irodalom- és tudománytörténet alap
vető összefüggését.

3. Esettörténet'elemzések irodalom és tudomány között

M i következik vajon abból a messzire mutató tézisből, hogy az 1800 körüli évek iro
dalma az emberről szóló tudományok esettörténeteinek népszerűségével közvetlen 
összefüggésben álló irodalomként olvasható? Végezetül legalább öt szisztematikus 
szempontot kell jeleznünk, amelyek a vázolt összefüggésből levezethetők, és az ily mó
don körülhatárolt kutatási területen folyó további munka számára irányadók lehet
nek: először az esettörténet műfaji struktúráinak a kérdését. Például hogyan lehet 
megkülönböztetni egyfelől a Magazin esettörténeteit a megfigyelési jegyzőkönyvektől 
vagy szakvéleményektől mint rokon, mégis eltérő szövegfajtáktól, és másfelől az er
kölcsjavító elbeszélésektől, amelyek „locsogásától" M oritz éppen a „tények" nevében 
kíván távol maradni, amelyeket azonban -  gondoljunk csak a pedagógiai esettörté
netekre -  sohasem lehet teljesen kizárni? Ezen a ponton kezd belejátszani az em
beri faj osztályozásának feltűnő visszafordulása az esettörténetekben abba, ahogyan 
ezek a történetek mint szövegfajták műfaji szempontból meghatározzák magukat. 
M ásrészt annak megfigyeléséből, hogy az esettörténetek nemcsak az irodalomhoz 
vagy csak a tudományhoz -  ez utóbbi esetben egy specifikus tudományághoz -  tar
toznak, a tudományág-specifikus és tudományágakat átfogó szövegstruktúrák viszo
nyának a kérdése következik. Ez egyrészről a stabil narratív tipológiák, antropológiai 
topikák, valamint az evidenciát előállító formális elbeszélői technikák, perspektiváló 
eljárások és technikák azonosítását jelenti. Másrészről viszont egy eset különböző 
tudásterületeken, illetve a tudományban és az irodalomban történő narratív ábrá
zolásainak összehasonlítása révén vizsgálhatóvá válik annak ismeretelméleti és esz
tétikai dinamikája, ahogyan egy és ugyanazon eset különböző történetekbe transz
formálódik.

Harmadrészt mindez megengedi, hogy megvizsgáljuk az esettörténetek viszonyát 
különféle paratextusaikhoz és narratív keretezéseikhez. Milyen szerepet játszik a M a
gazinban a kiadói kommentár a szövegalakok tekintetében? Milyen szerepet játszik  
a részben kinyilvánított, részben homályos szerzőségük? M i a viszonya a konkrét eset
elbeszélésnek az elméleti diskurzusokhoz? Hogyan biztosítják a beszámoltak hiteles
ségét és tényszerűségét? És milyen módon transzform álják az eseteket, amikor más 
összefüggésben idézik őket, vagy -  az irodalomban -  feldolgozzák és továbbgondol
já k  azokat?
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Negyedrészt ez utóbbi, az esetek kiadói és narratív keretezését illető kérdés a tör
téneti médiaformátumokhoz való kötöttségüket is érinti, szintúgy azok ismeretelmé
leti és irodalomesztétikai funkcióját. Egy olyan folyóirat, mint a Magazin nemcsak 
az antropológiai tudás sajátos archívumát hozza létre, hanem csatornázza az eset
alapú elbeszélés dokumentálásának, autentifikálásának és standardizálásának e tu
dás számára aztán alapvető stratégiáit is. Legfőképpen azonban, ötödrészt, az olyan 
esettörténet-gyűjtemények, m int a Magazin zűr Erfahrungsseelenkunde, azt a spe
cifikus funkciót is világossá teszik, amelyet e gyűjtemények propedeutikai funkciójá
nak nevezek. Hiszen a Magazin esettörténetei nem egy már létező, az emberi lélekre 
vonatkozó tudás példaszerű igazolására szolgálnak, hanem a pszichológia eljövendő 
tudományának empirikus megalapozásra. A z esettörténeteknek ez az előkészítő je l
lege többszörösen megismétlődik a tudománytörténetben, a legprominensebben azok
nak az esettörténeteknek az alakjában, amelyek a 20 . század elején Freud pszicho
analitikus elméletét vezetik be. A fentebb kifejtettek középpontjában annak megmu
tatása állt, hogy az esettörténeteknek ez a propedeutikai funkciója semmiképp sem 
korlátozódik az emberről szóló tudományok területére. Amennyiben az eset 1800 
körül az irodalomesztétikának is állandó kategóriája, annyiban a kazuisztikus elbe
szélő formák kialakulása M eifoiertől Hoffm annig egyfelől, az eset fogalmához való 
visszatérés Lessingtől Schillerig másfelől olyan esztétikai program részeként olvas
hatóak, amelyben az esettörténetek egy jövőbeli irodalom megalapozásának médiu
mává is válnak.

Fordította: Zsellér A nna
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