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szövegközeli értelmező fi lológia kibontakozásával, amelynek szigorúsága nem az iro-
dalom esztétikai tapasztalatától érintetlen, történészkedő adatbogarászásban merül 
ki, hanem autentikus tudása van arról is, milyen sokféleképpen mehet végbe a nyelv-
művészet igazságába való bevonódás szakmai eseménye. Mert ez éppúgy nem áll az 
értelmezés alanyának kizárólagos irányítása alatt, ahogyan egyetlen jelentős mű-
alkotás sem vezethető le a maga (irodalom)történeti előzményeiből.

SMID RÓBERT

Metarealitások & materialitások
Konstanz – Dubrovnik – Stanford*

Az 1970-es években olyan forradalom kezdődött Németországában, amelynek egyet-
len irodalomelméleti kézikönyvbe sem sikerült bekerülnie,1 miközben jelentősége, 
amennyiben a résztvevők utóéletére tekintünk, világos lehet számunkra. Jelen szöveg 
arra vállalkozik, hogy Hans Ulrich Gumbrecht életművére fókuszálva megpróbálja 
feltárni a 1980-as években rendezett, úgynevezett Dubrovnik-kollokviumok2 kivál-
tó okait, ezzel adalékokat szolgáltatva a recepcióesztétika befogadástörténetéhez 
is. Ennek megfelelően igyekszem bemutatni, hogy a dubrovniki kör szempontjából 
a recepcióesztétika látszólag apologetikus vállalkozásának rejtett normativitása mi-
lyen politikai hozadékkal nem bírt az olvasásban és mégiscsak bírt az esztétikai ta-
pasztalat tekintetében; kiváltva a fi atalabb generáció elégedetlenségét és igényét egy 
másfajta – valójában ennek inverzét produkáló – megközelítésre. Tehát a dubrov-
niki konferencia résztvevői politikai téteket kívántak érvényesíteni az olvasásban és 
apolitikus attitűd gyakorlását várták el az esztétikai tapasztalat irányában. Állás-
pontjukat alapvetően két problémakör határozta meg. Az egyik, hogy a történeti-
séggel való obszessziója ellenére a hermeneutikai szövegolvasás valójában ahistorikus 
interpretációkat produkál. A másik pedig, hogy a megélt tapasztalat, az élmény (Er-
leb nis) kiközösítésével, a szövegeket mindenfajta anyagiságtól megfosztva, a recepció-

* A szöveg a marbachi német irodalmi archívumban 2013 októberében és novemberében folytatott 
kutatásom terméke. Mindez a Deutsche Schillergesellschaft által adományozott Marbach Stipendium 
nagylelkű anyagi támogatásával valósulhatott meg. Köszönettel tartozom továbbá Hans Ulrich 
Gumbrechtnek és a marbachi kézirattár valamennyi munkatársának. A tanulmány az MTA–ELTE 
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák 
(TKI0124) projektjének keretében készült el.

1 Kronológiai sorrendben: Az irodalom- és nyelvtörténet diskurzusa. A tudománytörténet mint innovációs 
norma (Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Wissenschaftsgeschichte als Innovationsvorgabe), 1981; 
Korszakküszöbök és korszakstruktúrák az irodalom- és nyelvtörténet diskurzusában (Epochenschwellen 
und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie), 1983; Stílus. Egy kultúratudományi 
diskurzuskomponens történetei és funkciói (Stil. Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen 
Diskurselements), 1985; A kommunikáció materialitásai (Materialität der Kommunikation), 1987; Para-
doxonok, disszonanciák, összeomlások. A nyílt episztemológia helyzetei (Paradoxien/Dissonanzen/Zu sam-
menbrüche. Situationen off ener Epistemologie), 1989. A résztvevők között pedig olyan nevek szerepeltek, 
mint Hans Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittler, Niklas Luhmann, Paul Zumthor, K. Ludwig Pfeiff er, 
Bernhard Siegert és Jean-François Lyotard.

2 Még az olyan összefoglaló igényű kiadások sem foglalkoznak a konferenciasorozattal, amelyek ponto-
san ennek a korszaknak a humán tudományi változásaira koncentrálnak. Például Helmut Kreuzer 
Pluralismus und Postmodernismus. Zur Literatur- und Kulturgeschichte in Deutschland 1980–1995 című 
kötetében (Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996) mindösszesen a bevezetőben bukkan fel – akkor is 
csak említés szintjén – Kittler, Luhmann és Gumbrecht neve, teljes mértékben negligálva közös 
munkájukat.
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elmélet sikeresen vezetett be rejtett ideológiai szempontokat. Az ideológia itt azon-
ban semmifajta rezonanciával nem bír Jauß világháborús szerepvállalására,3 hanem 
az irányzat interpretációs praxisából kibontható politikai diskurzust értem alatta. 
Annak érdekében, hogy ez tényleg megmaradjon immanens kritikának, igyekeztem 
úgy válogatni a gumbrechti korpusz szövegeit, hogy azok lehetőleg még 1995 előtt-
ről datálódjanak. A recepcióesztétikát azonban még ma is leginkább a dekonstruk-
cióval (és tágabban véve, a posztstrukturalizmussal), illetve ritkábban a marxizmussa l 
állítják szembe; a dubrovniki kör komoly riválisként fel sem merül. Ennek egyik leg-
főbb magyarázata, hogy a konferenciasorozat résztvevőinek saját bevallásuk szerint 
sem sikerült átfogó elmélettel szolgálniuk az irodalmiszöveg-olvasás terén. A mate ria-
litásokra koncentráló olvasásmód mindazonáltal olyan eljárásként állítódik elénk, 
amely egyszerre nyújtja alternatíváját a történetileg szituált értelmezéseknek, és tá-
gítja ki a szövegolvasás horizontját úgy, hogy a szenzuális faktorokat a jelentés cent-
ri kussággal szemben érvényesítse.

Jelen szöveg tehát nem a Dubrovnik-kollokviumok egyes résztvevőinek életmű-
veihez nyújt bevezetőt, hanem a konferencia céljaival összhangban lévő elemeket 
emeli ki, fi lológiai adalékokkal szolgálva az egyes témák megjelenéséhez az életmű-
vekben. A fi lológiai orientáció ellenére e tanulmány mégsem egyfajta hermeneutikai 
történeti horizontban mozog: nem egy recepcióesztétika-ellenes narratívát próbál 
felvázolni, hanem dokumentálni szándékozik az eddig feltáratlan, de jelentősnek 
gondolt vagy pusztán érdekes összefüggéseket egy harminc évvel ezelőtti irodalom-
tudományi csatározásban, markáns szerzői véleménynyilvánítás nélkül. Ennek meg-
felelően arra törekszik, hogy ismertesse – amennyiben ez részrehajlás nélkül sikerül-
het –, Gumbrecht és társai milyen inkonzisztenciákat találtak a jaußi vállalkozásban, 
anélkül, hogy elméleti belátásaikat annak meghaladásaként tüntetné fel. Eközben 
azonban nem kíván – mert nem is feladata egy ilyen beállítottságú szövegnek – vála-
szolni az érveikre, vagy azokat hermeneutikai szempontból diszkreditálni. Hiszen 
amennyiben ezt megtenné, félő, hogy még az előtt berekesztené bizonyos poszther-
meneutikai érvek rekapitulációját, mielőtt azokat az olvasó elé tudná tárni. A szö-
veg középpontjában ugyanis mégiscsak kevésbé a recepcióesztétika, mint inkább 
Gumb recht akadémiai serdülőkora és azon kollégái állnának, akik éréséhez így 
vagy úgy, de hozzájárultak. Ennek megfelelően bár hermeneutikakritika sem kíván 
lenni, kény telen felvenni egy olyan poszthermeneutikai nézőpontot, melyet a tárgya-
landó szöve gei alkalmaznak, annak érdekében, hogy érzékletesen tudja bemutatni 
azon gócpon tokat, amelyek miatt az 1980-as években Gumbrecht és köre úgy érez-
te, szembe kell szállniuk a Poetik und Hermeneutik kutatócsoporttal, és meg kell 
alapozniuk egy ténylegesen új intellektuális stílust – az első valódi háború utáni ge-
nerációként.4

3 Ezt a témát legutóbb Kulcsár-Szabó Zoltán járta körül: Kulcsár-Szabó Zoltán, Szemérmes (ön)
megértés. Hans Robert Jauß = U., A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi 
történetéből, Ráció, Budapest, 2014, 296–318.

4 Hans Ulrich Gumbrecht, After 1945. Latency as the Origin of the Present, Stanford UP, Stanford, 
2013, 187.

A dolgozat első felében így Gumbrecht recepcióesztétikai korrekcióit, az irány-
zathoz kötődő problémáit veszem sorra, különös tekintettel a megértés történeti 
jellegére. A második felében „a kommunikáció materialitásai” kifejezés Gumb recht-
nél megjelenő használata kerül górcső alá, annak két tagját egy-egy fejezetben tár-
gyalva. Mivel az életmű bizonyos szövegei először kerülnek referenciapozícióba, ezért 
kevésbé értelmezni, inkább dokumentarista módon kívánom megközelíteni a kéz-
iratokat, adalékokként használva a publikált tanulmányokhoz, mintegy kiegészítve 
utóbbiak néhány enigmatikus passzusát. Az 1987-es konferencián elhangzott, ritmus-
ról szóló szöveg eredeti kéziratának tárgyalását egy annak recepciójában eddig meg 
nem jelent szempontból kísérlem meg, mely remélhetőleg képes árnyalni a Gumb recht 
által elgondolt történelmi konstelláció alapjait, ahogyan azok egy hangsúlyozottan 
nem konszenzusos, mégis kollektív tapasztalat modelljévé is válnak. A korpusz egyik 
legkönyörtelenebb darabja, mely a spanyol inkvizíciót vizsgálja, pedig kifejezetten 
az 1926 kísérőesszéihez szolgáltathat adalékot, állításaival megvilágítva azt, hogy 
Gumbrecht saját kommunikációfogalmával szemben milyen alkalmazott modellt 
társított a hermeneutikához.

A humán tudományok születési traumájának kiújulása 
a hetvenes–nyolcvanas években

Szimptomatikusnak tekinthetjük, hogy az elmúlt években a Gumbrecht által egyre 
többször hangoztatott, az irodalomelmélet történetét az immanens szöveginterpre-
táció és az irodalom szociális funkciói között lengő ingával azonosító elmélet, először 
éppen az 1970-es években, a Jauß programadó szövege (Irodalomtörténet mint az iro-
dalomtudomány provokációja) által az irodalomszociológia és a hermeneutika között 
kirobbantott viták hevében jelentkezett. Ugyanakkor, ha fi gyelembe vesszük a dub-
rovniki kollokviumok utóhangjának is tekinthető, 1991-ben a Stanfordon rendezett 
Writing/Écriture/Schrift konferencián elhangzó előadást David Wellberytől (Az írás 
külsődlegessége), akkor evidenssé válik, hogy a résztvevőknek annak ellenére sem sike-
rült az öt alkalom után kialakítani egy új, átfogó elméletet, hogy Gumbrecht nézete 
szerint maga az irodalomtudomány mint innovációs forma is pont egy krízis szülötte. 
E krízis abban gyökerezik, hogy az irodalomnak az a funkciója, mely a mindennapi 
élet és a társadalom normatív képe közötti feszültség feloldását teljesíti be, felfüggesz-
tődik annak tulajdoníthatóan, hogy a társadalom saját vonatkozási rendszere meg-
bicsaklik.5 A hidegháború vége, a berlini fal ledöntése és a kelet-közép-európai kom-
munista diktatúrák bukása mind egy ilyen időszak jellemzői, holott éppen 1989/90 
után nem beszélhetünk egységes, vagy legalábbis átfogó elméleti színtérről (mint 
tehettük azt például a strukturalizmus kapcsán).

5 Vö. Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Nineteenth and Twentieth Century Tradition of (Academic) Literary 
Studies. Can it Set an Agenda Today?, Manchester UP, Manchester, 2009, 5. Az állam a társadalmat a 
felvilágosodás korában megalkotott képe felé igyekezett terelni, melyhez a kompenzációt, vagy az azzal 
való megbékélést az irodalomnak kellett volna biztosítania. A humán tudományok ennek megfelelően 
váltak e funkció zavartalan működésének biztosítékaivá.
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De miért is kellett volna Gumbrecht körének valahogyan pozicionálni az iro-
dalomtudományt, miért igényelték maguk a dubrovniki konferencia résztvevői új 
teoretikus keret kialakítását, amikor az átfogó elméleti konszenzus éppen annak az 
értelmezési paradigmának volt az egyik raison d’être-je, amely ellen felléptek? Az el-
méleti krízisek klasszikusan a referenciális keret megingásából fakadnak, a 19. szá-
zadban (az „irodalom aranykorában” – Gumbrechttel élve) ez a nemzeti történelem 
és az antropológia mezején történt meg: az utóbbi a fenomenológia sikertörténeté-
hez vezetett (az olyan fogalmak, mint az emberiség megkérdőjelezésével), az előbbi 
pedig a marxizmus előtt nyitotta meg az utat, mint önmaga helyreállító újra po zi-
cionálása.6 Az irodalomtudománnyal kapcsolatban és annak címezve olyan kérdések 
jelentek meg, amelyek világosan megmutatták az igényt az irodalom biztos defi níció-
jára.7 Figyelembe véve a történeti tudat dominanciáját, egyáltalán nem meglepő, hogy 
e meghatározás kényszere végül az irodalomtörténet és az egyéb diszciplináris tör-
ténetek vitájához vezetett. Következésképpen az irodalmi szövegeknek a történeti 
eseményekhez képesti pertinenciája központi kérdéssé lépett elő, esélyt adva a her-
meneutikának arra, hogy önmagát a szövegek és események szintézisét elvégző dis-
kurzusként állítsa be, az irodalom történetét egyéb történetekkel átszőve. Az 1989-est 
megelőző krízis, mely az 1960-as években ütötte fel a fejét Németországban, így 
a recepcióesztétika győzelmével zárult, mivel Jauß nemcsak az irodalomtudományt, 
de az irodalmi szöveg ágenciáját érintő kételyekre is sikeresen adott választ egy 
diltheyi alapvetéshez történő visszatéréssel; eszerint a humán tudományok feladata 
abban áll, hogy az egyéni élményiségben8 termelődő kulturális objektumok megje-
lenési feltételrendszerét vizsgálják az interpretáció műveletén keresztül. Így Jauß 
arra alapozva pozicionálta az irodalmat ismét a történelem ütőeréhez, hogy a szöve-
gek és azok recepciója a történelmi változásra és stabilitásra hatással lehetnek, még-
hozzá az olvasók tudásának, attitűdjének és gondolkodásmódjának formálása révén.9 
A gumbrechti szemlélet alapján azonban ez a legkevésbé sem volt progresszív csele-
kedet, mint inkább visszatérés a 19. századhoz – a historista kronotoposz zenitjéhez. 
Nem véletlen, hogy az a Poetik und Hermeneutik kutatócsoport által rendezett 
konferencia, mely a Gumbrecht, Luhmann és Pfeiff er által szervezetteket elindítot-
ta,10 éppen A fi kció funkciói (Funktionen des Fiktiven) címmel került megrendezésre. 
A „funkció” szerepeltetése ugyanis rávilágít a legjelentékenyebb ütközőzónára Jauß 
és Gumbrecht között: a recepcióesztétika a 19. századi funkcióorientált irodalom-
6 Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Present Transformation of the Philological Disciplines in Western Ger-

many. Observations on a Historical Background (1988-ban [valószínűbb, hogy 1989-ben] Budapestre 
szánt előadás, amely sosem került megtartásra), kézirat, Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), 
Bestand Gumbrecht (BG), Kästche 8, Mappe 2.

7 Uo.
8 Ez egyszerre mutatna a szerző eredeti tapasztalatára és a befogadó élményére, amelyet a művel való 

találkozás eszközöl ki, akár a szerzői státuson át közvetített eredeti tapasztalat révén is. Vö. Hans 
Ulrich Gumbrecht, Lived Experience? What Max Weber and His German Contemporaries Expected 
from the Humanities as an Academic Profession, DLA, BG K7, M3.

9 Gumbrecht, Th e Present Transformation.
10 Hans Ulrich Gumbrecht, Production of Presence. What Meaning Cannot Convey, Stanford UP, 

Stanford, 2004, 3. 

felfogáshoz történő visszalépéssel lényegében az irodalom szubverzióját hajtotta vég-
re, tehát mindannak ellenére, amit Jauß programja meghirdetésekor tűzött ki célul, 
a recepcióelmélet nem az irodalmi szövegek történelemformáló potenciálját bonta-
koztatta ki, hanem azokat végső soron az egyes eseményekhez való hozzáférés egyik 
eszközévé silányította.

Természetesen történtek kísérletek ennek elkerülésére „házon belül”, méghozzá 
éppen az olvasó szerepének felértékelése révén, vagyis azzal, hogy az esztétikai tapasz-
talat alapjává a befogadót tették meg. Eközben azonban az elvárási horizont rekonst-
ruálásának aktusát elmulasztották megalapozni, legfőképpen pedig arra nem mu-
tattak rá, hogy a vizsgált szövegeknek a történeti szituáció kézzelfogható, faktuális 
elemeivel való kapcsolata milyen szerepet tölt be a horizontrekonstrukcióban. Így 
az elvárási horizont mindig is kiszolgáltatott maradt annak a billognak, mely szerint 
pusztán heurisztikus, bizonyíthatatlan redukció.11 A tényszerű elemek mellőzésével 
pedig – a dubrovnikiak szempontjából – a recepcióesztétika által tételezett olvasó-
fi gura nem kerülhette el, hogy egyre absztraktabbá váljon, egészen addig, míg pusz-
tán újabb (és egyáltalán nem kiemelt szereppel bíró) réteggé formálódott a történeti 
közvetítésben. Ez vezetett el ahhoz a beismeréshez, mely tompította az eredeti jaußi 
célkitűzés élét: a recepcióesztétika mindössze arra rendelkezik jogosítványokkal, 
hogy megállapítsa azokat a feltételeket, amelyek a befogadókat kondicionáltak, arra 
már nem, hogy azok valódi és „eredeti” tapasztalatához hozzáférést találjon.12 Egy 
ilyen vallomás azért is érhetett fel kisebb kudarccal, mert Jauß maga nagyon biza-
kodó volt a horizont fogalmában már csak szociológiai eredete miatt is rejlő azon 
potenciállal kapcsolatban, mely elméletben biztosította volna, hogy az meghaladja az 
önmagába forduló teoretikusmodell-státust.13 Vagyis épp egy ilyen empirikus marad-
vány nyújthatott volna garanciát arra, hogy a recepcióesztétika által azonosított olva sói 
horizontok nem maradnak meg az absztrakt teoretikus konstrukciók szintjén. Már-
pedig a fi atal Gumbrechtet e szemlélet tényleges érvényesítése vezette akkor, ami-
kor a recepcióesztétika „valódi következményeit” vizsgálva kívánta radikalizálni az 
irány zatot. Gumbrecht a hetvenes években tehát osztotta azt az elgondolást, hogy 
az irodalom hatással bír a történelemre, illetve képes formálni annak eseményeit, 
akképpen, hogy valahányszor az irodalmi szövegek recepciója megváltoztatja egy 
adott kor tudását, ezzel pedig kellő számú olvasó révén idéz elő változást a társadalmi 
cselekvésben, az irodalom szerepet játszik a társadalmi struktúrák alakulásában.14 
Azonban úgy vélte, hogy amennyiben a recepcióesztétika tényleg érvényesíteni akarja 

11 Vö. Karl Robert Mandelkow, Probleme der Wirkungsgeschichte = Sozialgeschichte und Wirkungsästhe tik: 
Dokumente zur empirischen und marxistischen Rezeptionsforschung, szerk. Peter Uwe Hohendahl, 
Athenäum, Frankfurt am Main, 1974, 90.

12 Wlad Godzich, Figuring out What Matters; or the Microphysics of History = Hans Ulrich Gumbrecht, 
Making Sense in Life and Literature, Minnesota UP, Minneapolis, 1992, viii.

13 Vö. Hans Robert Jauss, A recepcióesztétikai megközelítés részlegessége, ford. Katona Gergely = U., 
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika: Irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, 
Budapest, 1999, 134.

14 Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Consequences of an Aesthetics of Reception. A Deferred Overture = U., 
Making Sense in Life and Literature, 27.
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ezt a tézisét, akkor azt az olvasás plurális történeteinek megírásával tehetné legin-
kább, miközben Jauß mindössze egy – később egyébként Gumbrecht által is szer-
kesztett – „német RMKT-t” (Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters) 
adott ki a kezei közül. Ez a mulasztás a dubrovniki kör szempontjából azért is lehe-
tett szimptomatikus, mert tisztán megmutatta azt a történeti paradigmát, amelyben 
a recepcióesztétika mozog. Vagyis azt a rendíthetetlen hitet a múltnak történelemmé 
transzformálásából kinyerhető hozadékban, amely így valójában nem a jelen fakti-
kus ságát juttatja érvényre az olvasásban, hanem azt mindössze csomópontként téte-
lezi,15 két temporális horizont közötti közvetítőként:16 a múltból tanulhatunk a jövő 
számára. Az ezzel járó exkluzivitást pedig, vagyis hogy a szövegek performatív ha-
tásai csak ilyen időbeli keretben érvényesülhetnek, Jauß az olvasótematizáció olyan 
eljárásával kompenzálta, amely az egyes szövegekhez rendelt eltérő jelentésekre kon-
centrált, dacára annak, hogy az irányzat számos alapítója éppen hogy megpróbálta 
korlátozni a „legitim” olvasatok számát.17 Ebből kifolyólag pedig a jaußi vállalkozás 
egyértelműen legfelszabadítóbb aspektusának tekinthető, hogy hosszú idő után a 
szövegek végre úgy értelmeződhettek, mint „az eltérő értelemkonstitúciós aktusok 
középpontjai, amelyek közül a szerző »kreatív cselekedetének« nem feltétlenül jár 
előnyben részesített pozíció.”18 Amennyiben viszont ez a felfogás az interpretátori 
feladatkört ténylegesen a történeti olvasók eltérő értelemprodukciós módozatainak 
analízisében jelölte ki, akkor hogyan válhatott totalizálóvá, vagy, jobban mondva, 
normatívvá a dubrovniki konferenciák résztvevőinek szemszögéből?

A Konstanz–Dubrovnik-tengelyen az irodalmi szövegek ágenciája, illetve annak 
a kontextusnak a megkonstruálhatósága vált tétté, melyben ez kiteljesedik, hiszen na-
gyon úgy tűnt, az akkori (konstanzi) paradigmában szükségszerű volt a választás: 
vagy alá kell rendelni a szövegeket a történelmi eseményeknek, vagy le kell mondani 

15 Habár elvitathatatlan Jauß azon innovációja, hogy a „»történet« fő időindexe a »jelen« lesz” (Kulcsár-
Szabó Zoltán, Az esztétikai tapasztalat apologétája = Jauss, Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – iro-
dalmi hermeneutika, 433.), a problémát mégsem csak az egyszerű integratív fi guráció biztosítékaként 
pozicionált jelenhorizont okozza. A poszthermeneuta elégedetlenség e horizont kizárólagosságában 
jelölhető ki: a recepcióelmélet által a történelem folytonos múlttá alakításával párhuzamosan téte-
lezett hozzáférési mód – amennyiben a múlt „»jelen van«” (Uo.) – a jelent olyan dimenziónak mutatja, 
amelynek semmilyen alternatívája nem lehet. 

16 Ezzel szemben Gumbrecht olyan új megközelítésmódot javasolt, amely már nem a társadalmi cselek-
vésnek a történelmet ok-okozati keretek közé szorító eljárásmódját érvényesíti (vö. Hans Ulrich 
Gumbrecht, 1926. Élet az idő peremén, ford. Kelemen Pál – Mezei Gábor, Kijárat, Budapest, 2014, 
407–409.). Az általa napjainkban azonosított kronotoposz temporális horizontjai pedig pontosan 
inverz konstellációban rendeződnek el, mint a historistáéi. Vö. Hans Ulrich Gumbrecht, Unsere 
breite Gegenwart, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2010, 64. skk.

17 Hans Ulrich Gumbrecht, How Much Sense Does Sense Making Make? Californian Retrospective to 
a German Question = U., Making Sense in Life and Literature, 4.

18 Uo. Mindannak ellenére, hogy a recepcióesztétika deklarálta a szerzői intenció aspektuális szerepét 
az értelmezésben, az „aktualitás” és „intencionalitás” kategóriái talán mégsem esnek annyira messze 
egymástól: az implicit olvasó mint kódok által kijelölt ösvény, mint a szöveg utasításmintázata, tár-
sadalomtörténeti kontextusban megfeleltethető az implicit szerzőnek is. Ehhez lásd Uo., 16.; Robert 
C. Holub, Crossing Borders. Reception Th eory, Poststructuralism, Deconstruction, Wisconsin UP, Madison, 
1992, 15.; Gunter Grimm, Rezeptionsgeschichte: Prämissen und Möglichkeiten historische Darstellungen, 
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 1977/2., 164.

azok szövegvilágon kívüli relevanciájáról. Az első három dubrovniki konferencia ezért 
a korszaképítés kérdését boncolgatva próbálta némileg korrigálni a jaußi elképze-
lést: az 1981-es irodalomtudomány- és a nyelvészettörténet új modelljének megala po-
zásával próbálkozott, az 1983-as pedig már magát a periodizáció fogalmát tárgyalta. 
Érdekes módon Jaußék szintén ebben az időben, a tizenkettedik konferenciájukon 
foglalkoztak a korszakolás nehézségeivel,19 Gumbrecht kritikája alapján azonban in-
kább úgy bántak az egyes érákkal, mint kézhez-állókkal (zuhanden),20 mi közben – és 
ha volt valamifajta konklúziója az első két kollokviumnak, akkor az az, hogy – a szö-
vegek semmifajta ellenállást nem mutatnak fel katalogizálásuk ellen, vagyis nem tud-
ják megvédeni magukat azzal szemben, hogy különféle korszakelrendezésekbe in-
tegrálják őket.21 A dubrovniki kollektíva felismerte, hogy a Poetik und Hermeneutik 
által kijelölt mezőben történő konceptuális barkácsolás nem vezethet eredményre, 
ezért 1985-ben másfajta, fogalomtörténeti megközelítéssel kísérleteztek (Stil). És 
habár ez a nézőpont sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket,22 az utolsó, 1989-es 
konferencián némileg szofi sztikáltabban kezelve saját teoretikus keretüket, a rövid 
életű, Schillertől Jaspersig tartó német „tragikus” fogalmát vették górcső alá.

Ez a fogalom olyan rejtett potenciállal rendelkezett a dubrovniki kollektíva szá-
mára, amelynek révén az időbeli struktúrákból a térbeli dimenziókba tudtak átlépni. 
Ennek jelentőségét már csak azért sem szabad alábecsülni, mert a konstanzi herme-
neutikai bástyák bevételének álmai mellett Gumbrechték számára az éppen arany-
korát élő „posztmodern állapot” határozta meg az 1980-as éveket,23 annak minden, 
ma már kliséként ható jellemzőjével. Gumbrecht visszatekintéséből pedig világossá 
válik, hogy a „[t]ér […] az az elsődleges dimenzió, amelyen keresztül érzékeljük és 
megtapasztaljuk a posztmodernt.”24 Márpedig a posztmodern zenitjén, olyan idő-

19 A két kiadványt közösen tárgyaló recenzió azonban nem a különbségeikre koncentrál, inkább mind-
kettőre Hans Blumenberg korszakképződési modelljének kritikájaként tekint. Vö. Helmut Kreuzer, 
„Posthistoire Now”? Zwei Sammelbände zum Th ema „Epochenschwelle” [Zu: Epochenschwellen und 
Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Hrsg.: Hans Ulrich Gumbrecht 
und Ursula Link-Heer. Frankfurt a. M. 1985; Epochenschwelle und Epochenbewußtsein. Hrsg. von 
Reinhart Herzog und Reinhart Koselleck. München 1987.], LiLi 25., 1995, 106. skk.

20 Vö. Hans Ulrich Gumbrecht, Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, Hrsg.: Reinhart Herzog, Rein-
hart Koselleck, München, 1987, Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft 21 (1989), 
222. A gumbrechti elméletben a kéznéllét–meglét-fogalompárnak a történelemhez való hozzáférésben 
játszott szerepéhez lásd Smid Róbert, A temporalitás apologétája. Hans Ulrich Gumbrecht hermeneutikai 
eredeteiről és a jelenléteff ektusok új időbeliségéről a táguló jelenben, Prae 2013/3., 95–96. A konstanziak 
védelmében azonban muszáj megjegyezni, hogy másfél évtizeddel előtte már sort kerítettek a néző-
pontjukat meghatározó történeti struktúrák tárgyalására a Történelem, esemény, elbeszélés (Geschichte, 
Ereignis, Erzählung) konferencián. Gumbrecht erre az ülésre vonatkozó refl exióihoz lásd Hans Ulrich 
Gumbrecht, „A konzervatív hetvenes évek”. Egy episztemológiai pillanat memoárja, ford. Vásári 
Melinda, Prae 2013/3., 43.

21 Gumbrecht, Production of Presence, 6.
22 Gumbrechtet idézve: „Hogy esettanulmányokkal szondáztuk a fogalmaink és ismeretelméleti elő-

feltevéseink határait, az egy dolog; meghaladni azokat azonban teljesen más tészta.” Uo., 12.
23 Vö. Gumbrecht, After 1945, 189.
24 Hans Ulrich Gumbrecht, Th e More-than-Postmodern Present and the Emergence of the Paradigm of 

„Emergence”, előadásvázlat, vélhetőleg, a Helicopter Conferences keretében a 2000-es évek közepén, 
DLA, BG, K5, M3.
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szakban, amikor a tudomány a tragédia műfaját felfüggesztve egyszerre cseppfolyó-
sította mind a történelmet, mind pedig a territorizációs folyamatokat,25 a tragikus 
(mint kategória) annak a lehetőségét mutatta meg, hogy a történelemhez szinkroni-
kusan is hozzá lehet férni. A tragikus tudniillik mindig egyfajta paradoxont állít 
elénk, és Gumbrecht – Lyotard-tól kölcsönözve –, elsősorban úgy határozta meg a fo-
galmat, mint amely térbelileg szimultán módon mutat be két egymást kizáró elemet.26 
A bikaviadal esetében, például, ez az erő és az impotencia együttes jelenléte az aréná-
ban annak köszönhetően, hogy a matador egyszerre keresi a halált és kerüli el azt.27 
És bár a tragikus fogalmának az életeseményekre történő alkalmazása valahogy idő-
ről időre megtörténik olyan korszakokban, amelyekben „csökken az individuum, az 
elme és a cselekvés fontossága”,28 ez a visszatérés mindig azzal a csavarral jár együtt, 
hogy az ember kiemelődik az olyan ok-okozati kontextusokból, amelyek nem képe-
sek meglenni az ágencia fogalma nélkül.29 A tragikus ugyanis akkor is életbe lép, 
vagy talán pont akkor a legérvényesebb, amikor valaki nem éri el a célját a tetteivel. 
A tragikussal való találkozás szüntelen késztetést szül az úgynevezett depara doxi zá-
ciós műveletekre, vagyis a tragikus szituációnak narratívába rendezésére.30 Ez azon-
ban egyszersmind felfüggeszti a történelem keresztmetszetként megvalósított köz-
vetítését, újra bevezetve a kronológiát. Tehát miközben a tragikus felszámol minden 
kauzalitást azzal, hogy két egymást kizáró tényezőt egyszerre léptet érvénybe, az arra 
való kísérlet, hogy újfent csak narratívába rendezzük a történteket és azokat esemé-
nyek mentén tegyük hozzáférhetővé,31 valójában olyan lerobbanáshoz vagy össze-
om láshoz vezet, amely maga sem mentes a tragikus természetétől. Így a deparadoxi-
ká ciót kiváltó pillanat maga is a tragikus tapasztalatával bír. A tragikus mint a para-
doxonok és összeomlások szcénája ugyanakkor nem egyszerűen egy világnézetet 
nyújt,32 és még csak nem is érzelmek vagy értékek konfi gurációját, hanem enaktálja 
a „feltűnését és gyakran az eltűnését is a tragikus potenciálnak, amelyik, egy ideig leg-
alábbis, nem feloldható.”33 Nem véletlen, hogy Kittlernek a saját maga által angolra 
lefordított Farben und/oder Maschinen denken (Színeket és/vagy gépeket gondolni) című 
esszéjében található egy passzus, ahol a heideggeri tolakodással (Unzuhandenheit) 
azonosítva ezt a perspektívát, az 1989-es, Paradoxien/Dissonanzen/Zusammenbrüche 
konferenciára34 utal: „Az Idő és Lét, nem összekeverve a kései Heideggerével, fele-

25 Jean-François Lyotard, Th e Inhuman. Refl ections on Time, Stanford UP, Stanford, 1991, 199.
26 Vö. Hans Ulrich Gumbrecht, Tragedie et Paradoxe, előadás 1989 májusában Bukarestben, kézirat, 

DLA, BG, K8, M2.
27 Gumbrecht, 1926, 53.
28 K. Ludwig Pfeiffer, Th e Tragic. On the Relation Between Literary Experience and Philosophical 

Concepts, LiLi 77 (1990), 28.
29 Gumbrecht, 1926, 347.
30 U., Tragedie et Paradoxe.
31 A recepcióelmélet kényszeres narratívakonstrukcióihoz vö. Grimm, I. m., 179.
32 Gumbrecht ma már a tragikust egy életérzéssel (Lebensgefühl) azonosítja, amely a Dubrovnik és Stan-

ford közötti átmenetet meghatározta számára; olyan európai pesszimizmust és a jövőtől való félelmet, 
amely felülírja a kaliforniai optimizmust. Hans Ulrich Gumbrecht levele a szerzőhöz, 2014. október 7.

33 Pfeiffer, Th e Tragic, 33.
34 Gumbrecht az 1989-es konferenciát ma már az ödipális energiák kontraproduktív működésével azo-

nosítja, amelyek lényegében maguk okoztak összeomlást. Gumbrecht, After 1945, 188. 

más válasza azokban a híres defektekben (breakdowns) rejtőzik, amelyeket Dub rov-
niknak és nekünk is át kellett élnünk.”35 Így, míg Gumbrecht számára a tragikus az 
a faktor, amely az autenticitást (Eigentlichkeit) a mesterségesből építi meg azáltal, hogy 
töredezetté teszi a kronológiai időt, addig Kittler szemében az egyet jelentett az 
olyan rendszer-összeomlásokkal (breakdowns) – ahogyan a kifejezést Winograd is 
használja36 –, amelyek úgy mutatják meg előttünk a tárgyakat, hogy felfüggesztik 
funkcionalitásukat. A tragikus a dolgok tiszta rendjét állítja elénk, még az értelem 
és értelmezés uralta életvilág (Lebenswelt) előtt. A tragikus tehát úgy lehet deviancia, 
tér és idő abuzálása, hogy – katarzis ide vagy oda – egyben lehetetlen egy didaktikus 
esztétika részévé tenni, mivel az általa nyújtott tapasztalat nem illeszthető be a „ta-
nulni a múltból” paradigmájába.

A modernség posztmodern M. de Staëljának furcsa históriája

A hermeneutikai történetiséggel szemben tanúsított ellenállása miatt is szolgálhatott 
a tragikus a Lyotard, Luhmann és Gumbrecht által propagált post-histoire alapja-
ként. A post-histoire-t olyan beállítódásként tételezhetjük, amely nincs kiszolgáltatva 
a korszakok feltételeinek akkor, amikor azokat elrendezi: tehát nem az irodalmi szö-
vegeket hagyja fi gyelmen kívül, amikor korszakkonstrukciókat alkotva azokat nem 
a korszakok szabályainak megfelelve rendezi el, és nem is eredményez olyan struktúrá-
kat, amelyeket e konstelláció érvényességével anakronisztikusnak nevezhetnénk,37 
hanem a korszakrendezésekkor mellőzi a korszakok feltételrendszeréből fakadó tör-
téneti nézőpontot. A recepcióesztétika normatívvá válását pedig éppen egy ilyen né-
zőpont alkalmazására való képtelensége tette szükségessé. Ugyanis a recepcióelmélet 
elsősorban nem azért válhatott normatívvá, mert a szövegeket az „eseményiség” alá 
rendelte a korszakkonstrukciókban. Ellenkezőleg. Jauß nagyon is tudatában volt a tör-
ténészekkel való összebútorozás következményeinek, így újabb kísérletet tett: meg-
őrizni a szövegek ágenciáját biztosító történeti horizontot, az irodalom alárendelése 
nélkül. Az eredményt pedig a modernség sajátos temporális struktúráitól várta. Ami 
azonban – Gumbrechték felől nézve is – az esetleges inkonzisztenciákat korrigáló 
lépésnek ígérkezett, mivel Jauß ily módon visszatérhetett volna a már egyszer kény-
szerek hatására módosított azon eredeti elképzeléshez, hogy a történeti befogadók 
konkrét tapasztalatát és annak performatív erejét megragadja, a pusztán azokat lehe-
tővé tevő kondíciók helyett, az csak egy újabb szubverziót eredményezett: Jauß kor-
szakkonstrukciós szerszámosládájának tartalma azon eszközkészletre korlátozódott, 
amely a modernitásban kézhez állt. Más szóval, Jauß áldozatul esett a periodizáció 

35 Friedrich Kittler, Th inking Machines, gépirat, DLA, Bestand Kittler, K31, M5. Vö. a záró passzusai-
val: Friedrich Kittler, Der Schleier des Luftkriegs, Die Zeit 1999/16., online: http://www.zeit.de/
1999/16/199916.medien_.xml 

36 Friedrich Kittler, Th inking Colours and/or Machines, Th eory, Culture & Society 2006/9., 44.
37 Miközben azokra az aktusokra, melyek egy történeti tudatra épülő konstrukcióban egyértelműen ana kro-

nizmushoz vezetnek, hajlamosak vagyunk elhibázottként tekinteni, Bubner rámutat arra, hogy ezekben 
rejlik olyan potenciál is, amely éppen a tárgyi elemek és tények szempontjából képes egy kort megvilá gí-
tani: Rüdiger Bubner, Warum brauchen wir eine Th eorie ästhetischer Erfahrung?, Merkur 37 (1983), 821.
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maximájának.38 A Gumbrecht által hirdetett (és az 1926-ban érvényesített) post-his-
toire programja viszont, amely feltételrendszerében „felette áll” a korszakoknak, anti- 
vagy anepochális módon képes rendezni azokat.

A magyarul is olvasható „a klasszikus”-ról (das Klassische) szóló vita Gadamer és 
Jauß, illetve Jauß és Gumbrecht között ebben a kontextusban nyeri el teljes jelentősé-
gét. Jauß azért mondhatja, hogy a klasszikus alkalmatlan a humanizmus utáni esz-
tétikai tapasztalat befogására (amely korszak lényegében a fogalmat kitermelte),39 
mert a közvetítetlen, mindig önmagát jelentő és értelmező klasszikus40 szabotálná az 
irodalmi szövegek alapját jelentő történeti létmódot. Jauß úgy tekintett a klasszi-
kusra, mint amely éppen kibújik a közvetítés alól, miközben Gadamer egyértelműen 
nem kategóriaként értette, hanem olyan minőségként, amely a megőrzés nyereségére 
(der Vorzug der Bewahrung) vonatkozó meghatározás (Bezugbestimmung).41 Gadamer 
szerint ez az ismétlődés azon sajátos dinamizmusa lenne, amely „mindig meghallga-
tásra és, időről időre, olvasókra talál; valami, aminek mindig igaza van.”42 Gumb recht 
kritikája ennél a pontnál kapcsolódik be a vitába, mert bár egyetért Jauß-szal abban, 
hogy pontosan az a feltételrendszer nem jelenik meg Gadamernél, amely egy műnek 
ezt az eminens státust biztosítaná, amikor azonban a GRRLM-hez írt jaußi előszót 
vizsgálja, akkor már őt is kritikával illeti. Gumbrecht szerint ugyanis Jauß sem tu-
dott olyan horizontban gondolkodni, hogy az a klasszikus számára ne az időbeli tá-
volság átszelését jelölje ki feladatként.43 A gumbrechti nézőpont számára ugyanis 
a gadameri és jaußi klasszikus is ugyanazt a csapdát rejti: egy irodalmi szöveg annál 
kevésbé bír pertinenciával és közvetlenséggel számunkra, minél inkább eltávolodik 
a korszakunktól,44 miközben minél régebbi egy szöveg, annál nagyobb az esélye an-
nak, hogy bekapcsolódjék abba az összefüggésrendszerbe, amelynek a klasszikus 
mutatja magát. Gumbrecht ezt a feloldhatatlan és mégis konstitutív ambivalenciát 
azonosítja a legbiztosabb jeleként annak, hogy a klasszikusról való gondolkodás elvá-
laszthatatlan a historista paradigmától.45 Ez pedig Gumbrecht felől nézve veszélyes 
következménnyel jár: habár Gadamer olyan tényezőnek szánta a klasszikust, amely 
biztosítja a történelem kitüntetettségét az értelmezés megalapozásában, a feladat 
túl nagynak bizonyult e minőség számára. Túlterheltté vált,46 és olyan hermeneutikai 
38 Itt Jameson négy maximája kell eszünkbe jusson. Ezek a modernitást nem szubjektumközpontú (1.) 

narratívaként (2.) tételezik, amely a periodizációt (3.) bevezetve már nem közelíthető meg a poszt-
modern nélkül (4.). Vö. Frederic Jameson, A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present, 
Verso, New York, 2002, 94.

39 Hans Robert Jauss, Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, ford. Bernáth Csilla = 
U., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, 65.

40 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor – Fehér M. István, Osiris, 
Budapest, 2003, 324.

41 Hans-Georg Gadamer, Im Gespräch mit Silvio Vietta, Fink, München, 2002, 47.
42 Uo., 48.
43 Hans Ulrich Gumbrecht, Mittelhochdeutsche Klassik. Über falsche berechtigte Aktualität mittel alter-

licher Literatur, LiLi 2 (1973), 114–115.
44 Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, 101.
45 Uo., 107.
46 Rainer Warning, Zur Hermeneutik des Klassischen = Über das Klassische, szerk. Rudolf Bockholdt, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, 85.

normaként stabilizálódott, amely nélkülöz mindenfajta metodikát és propedeutikát. 
Mivel a klasszikus nem több mint az örökké ismétlődő közlőerő (Sagkraft), ezért elvi-
leg nem támasztható vele szemben semmilyen kritérium, miközben Gada mer maga 
mégiscsak feltételez egyfajta helyes hozzáállást.47 Így Gumbrecht szerint a klasszikus 
Gadamer után már egészen biztosan pusztán intézményes struktúraként válhatott 
volna fenntarthatóvá.48

Jauß azonban észrevette, hogy az irodalomtörténetre alapozást, méghozzá annak 
a kiáltványában megfogalmazott formájában, másképpen nem lehetne megvalósítani. 
Ennek a felismerésnek a következtében Konstanzban, a károkat minimalizálandó, 
újabb döntést hoztak: fokozatosan eltávolodni attól a céltól, hogy azonosítsák az iro-
dalom történelemformáló szerepét, miközben fű alatt igyekeznek minden oldalról 
bebetonozni azt a normatív tételt, hogy az irodalmi recepció, a művek befogadása 
önmagában érték.49 Ezzel azonban egyik normát cserélték a másikra: a történeti meg-
értését a befogadás aiszthesziszéjére. A komolyan vett recepcióesztétika ugyanis szük-
ségszerűen politikai téttel kellett volna, hogy bírjon, mivel az irodalmi szövegek tör-
téneti szerepvállalásának potenciáljára alapozta olvasásmódját, viszont maga Jauß 
ezt a frontot az irodalmi recepció értékének kijelölésével – legalábbis tanítványai 
szerint – lezárta.50 Holott Gumbrecht és társai szemében az irodalmi tapasztalatnak 
a Jauß által vázolt „politikailag progresszív elmélete és történetileg elhanyagolhatat-
lan funkciója”51 az irodalomtörténet-írás ténylegesen demokratikus módját lett volna 
hivatott megnyitni (a gumbrechti ingaelv maga is ilyen lenne), ahelyett, hogy kül-
politika mozgástere a saját diszciplínája érdekében végrehajtott apologetizmusgyár-
tásra korlátózódik;52 pusztán válaszokat dolgoz ki arra a kérdésre, „miért is fontosak 
még, és mit érnek a humán tudományok?”

Jauß így válhatott Gumbrecht szemében a modernség posztmodern Madame de 
Staëljává. Gumbrecht legrégebben magyarul olvasható, a klasszikusról szóló szöve-
gében tudniillik nem véletlenül az a Madame de Staël szerepel, aki a kanonikus ha-
mujából a klasszikus főnixét felélesztette. Ez az első lépésnek tűnt egy olyan iro-
dalomkoncepció felé, amelyben „[a]z irodalom értékét immár egyre kevésbé a társa-
dalom számára betöltött funkcióin, hanem egyre inkább az egyes olvasóra gyakorolt 
hatásán mérik.”53 Ez az álláspont kiszabadult ugyan az intézményes kánon korlátozó 

47 Vö. Rainer Warning, Rezeptionsästhetik als literaturwissenschaftliche Pragmatik = Rezeptionästhetik. 
Th eorie und Praxis, szerk. Rainer Warning, Fink, München, 1975, 23. A klasszikus egyik „hibás” 
kezelése a desifrírozás, amely mesterségesen állítja elő a távolságot a szöveg rébuszként történő téte le-
zésével: vö. Hans-Georg Gadamer, Szöveg és interpretáció, ford. Hévizi Ottó = Szöveg és interpretáció, 
szerk. Bacsó Béla, Cserépfalvi, Budapest, é. n., 27.

48 Vö. Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, 106.
49 Gumbrecht, Th e Present Transformation of the Philological Disciplines.
50 Természetesen ez a fajta elzárkózás nem feltétlenül Jaußnak, hanem a diszciplínának a terhelt múlt-

jából is fakadhat, a „Stunde Null” jegyében. Lásd Kulcsár-Szabó, Szemérmes (ön)megértés, 297. skk.
51 Gumbrecht, How Much Sense Does Sense Making Make?, 5.
52 Gumbrecht Jauß legtipikusabb címadásaiként Az esztétikai tapasztalat kis apológiáját (Kleine Apologie 

der ästhetischen Erfahrung) és A szellemtudományok mintaszerűsége a diszciplínák párbeszédébent említi.
53 Hans Ulrich Gumbrecht, „Poraiból megéledett Phoenix” avagy: A kánontól a klasszikáig, ford. V. Hor váth 

Károly = Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Osiris, Budapest, 2001, 172.
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köréből, de a klasszikus normativitásával nem tudott mit kezdeni, mindössze komp-
lexebbé és kevésbé szembetűnővé alakította: „kánon nélkül, a kiválasztás és elutasítás 
intézményesített eligazító kerete nélkül az irodalomról alkotott ítéletek (korábban 
oly jellegzetes fogalmi eszköztárukkal együtt) is elvesztik az autoritás gesztusát, és 
valójában, míg csak ragaszkodunk szükségességükhöz, a »szabad egyetértésből« faka-
dó konszenzus (többé-kevésbé jellegzetes) eszméjévé kell alapozódniuk.”54 Madame 
de Staël konszenzusa pedig, hogy az individuális tapasztalati horizontból fakadó 
rajongást és megszállottságot (enthousiasme) ajánlotta fel a franciáknak a felvilágo-
sodás vezérlő kategóriáinak, a raisonnement-nek és a calculnek az alternatívájaként,55 
visszatért Jauß békeajánlatában az irodalomszociológia, a marxizmus, a dekonstruk-
ció és a radikális konstruktivizmus56 csatározásai közepette. Az ő konszenzusa az 
élvezeti olvasást a végtelen és apolitikus interpretáció révén valósította meg. A recep-
cióesztétika valódi következményét így nem másnak mutatta, mint olyan korszak-
konstelláció létrehozásának, amelyben semmifajta történeti, ebből kifolyólag pedig 
semmifajta közvetített nincsen. Csupán intézményesített korpusz és ahhoz illő ér-
telmezési keret. Jauß ugyanis a modernség korszakkonstrukciós módszerei alapján 
alkotta meg a történeti érákat, viszont maga a modernség nem más, mint az éppen 
általa előre felépített korszakkonstelláció, a paradigmaadó 1912-es évre alapozó éra, 
mely Apollinaire Égövéből és Rilke Duinói elégiáiból áll össze többek között.57 Aho-
gyan ehhez az alaphoz egyre több réteget hozzáad, a modernség irodalmi szövegeitől 
a többi korszak ez alapján történő megállapításán keresztül a történeti befogadók 
tapasztalatáig, ez az építmény annyira absztrakttá (hipermedializálttá válik), hogy 
valójában ez kezdi a közvetlenség illúzióját árasztani.58 És ezt a jaußi eljárásmódot 
54 Uo.
55 Uo., 174.
56 Jelen szöveg kereteit túlfeszítené, ha erre az aspektusra is kitérnék, így mindössze tájékozódásképp: 

Ralph Gehrke, Was leistet der Radikale Konstruktivismus für die Literaturwissenschaft?, DVjs 68 (1994), 
170–188.; Siegfried J. Schmidt, Was leistet ein Vertreter einer historisch-kritischen Hermeneutik für die 
Kritik am Radikalen Konstruktivismus und an der Empirischen Literaturwissenschaft?, DVjs 70 (1996), 
291–297.; Gebhard Rusch, Konstruktivismus: Ein epistomologisches Selbstbild, DVjs 70 (1996), 322–345.

57 Erre alapozva tételezhető – bár egyáltalán nem negatív felhanggal – a recepcióesztétika maga is egy 
éraként – mint a modernitáshoz hasonló újraértés és kritikai felülvizsgálat. Vö. Marcel Lepper, 
Wissenschaftgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft? Zum Nachlaß von Hans Robert Jauß, 
Zeitschrift für Germanistik 2007/3., 748.

58 A hipermedializáció–immedialitás dinamizmusának általános elméletéhez vö. Jay David Bolter – 
Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT, Cambridge, 2000, 17–22. És egy fris-
sebb példa a hermeneuta Hermésszel komplementer íriszi hiperkommunikációs modellhez: McKenzie 
Wark, Furious Media. A Queer History of Heresy = Alexander Galloway – Eugene Thacker – 
McKenzie Wark, Excommunications. Th ree Inquiries in Media and Mediation, Chicago UP, Chicago, 
2014, 155. Éppen ezért, amikor a poszthermeneuta irányzatoknak a közvetlenséget propagáló esztétikai 
horizontja kerül hermeneutikai szempontból tárgyalásra (például Kulcsár-Szabó Zoltán, A közvetlen-
ség visszatérése? Materialitás és medialitás az irodalmi kommunikációban = U., Hermeneutikai szakadékok, 
Csokonai, Debrecen, 2005.), akkor ez csak az élményiség paradigmája szempontjából tételezhető vissza-
térésként, a történetiség koncepcióját tekintve éppen a közvetítés faktuális bázisainak szerephez jutta-
tása iránti markáns igény megfogalmazása. Ez kevésbé egyenértékű azonban egy-egy érdekes történeti 
probléma tárgyalásával (vö. U., Az interpretáció fogalma „nem-hermeneutikai” diskurzusokban = U., 
Hermeneutikai szakadékok, 18.), hanem annak a plurális történelemmodellnek a megalkotására irányul, 
ahol nem szintézisteremtés következik be az eltérő diszciplínák időbeli egyidejűségéből (például egy-

feszíti a végsőkig a gumbrechti 1926: a konstruktivista-rendszerelméleti 
szinkronitáson alapuló felépítésével, ábécésorrendjével (A mint automobilok, B mint 
boksz), a fi lmpaloták és tetőkertek deskriptív bemutatásával, a cselekvés és képtelenség, 
hallgatás és lárma között posztulált szembeállítás révén történő kódalkotással, majd 
az ezek egymással való azonosításával kieszközölt összeomlásokkal olyan tapaszta-
latot kínál az olvasónak, mintha tényleg 1926-ban lenne.59

Materialitások a történetiség helyett vagy épp annak érdekében?

A recepcióesztétikának saját magára erőltetett korlátozása, mellyel a külpolitikai moz-
gásterét redukálta és ezzel önmagukba forduló korszakkonstrukcióikat alkotott, 
már a Poetik und Hermeneutik 1979-es, egyébként Dubrovnikban megrendezett 
konferenciáján Gumbrecht célkeresztjébe került. Akkor Gumbrecht azt kifogásol-
ta, hogy a recepció jegyében történt apologetikus azonosítással (irodalomtörténet 
mint szövegek recepciójának története) párhuzamosan60 Jauß éppen diff erenciálást 
vitt véghez a diskurzusépítő elemek és az azok által közvetített jelentés között. Ez 
pedig olyan perspektíva alkalmazásához vezetett, amely az elbeszélés, az írás és az 
érvelés aktusait alárendelte az értelemkonstrukciós mozzanatoknak, ezért az egy 
adott korszakhoz való viszonyaik e műveleteknek csak annyiban váltak hozzáférhe-
tővé a recepcióesztétika számára, amennyiben azokhoz a jelentés felől közelített.61 
Márpedig – így Gumbrecht – ha a recepcióesztétika ilyen módon akar egy történeti 
szituáció leírására törekedni, akkor az általa felállított narratíva pertinenciája nem 
az alkalmazott elemek faktualitása révén válik meghatározottá, hanem kizárólag az 
befolyásolja, hogy az előállított értelem hogyan illeszt hető be a korszak diskurzusába.62 
Az ezzel való elégedetlenség szülte a mindennapi életvilágok (Alltagswelten) gumb-
rechti koncepcióját, jóval azelőtt, hogy megírta volna az 1926-ot. Mivel a befogadó 
szempontjából a mindennapi élet gyakor latai nem sem legesítik a diff erenciát a referen-
ciális és nem-referenciális komponensek között,63 ezért az olyan technika, mely kevés-
bé értelemközpontú vizsgálódásként, mint inkább a történeti olvasók tapasztalatának 
inszcenírozásaként realizálódik, inkább tűnhet történetinek. Az irodalom ugyanis 
nem szorult mindig történeti közvetítésre, vagy arra, hogy ő maga közvetítőként mű-

szerű ok-okozati alapon egybeolvasni a tudomány- és irodalomtörténeti innovációkat) pusztán azért, 
mert az irodalomtudomány hajlamos a szimultaneitást progresszivitásban feloldani (vö. jelen dolgozat 
16. lábjegyzetével, illetve a „tragikus”-ról szóló résszel).

59 Ehhez bővebben lásd Smid Róbert, Poszthistorista ablakzsiráf. Hogyan olvassuk Gumbrecht 1926-ját?, 
Alföld, 2015/2., 101–110.

60 Ahogyan ezt Jauß a passzivitásból az aktivitásba forduló mozgásként értelmezi (Hans Robert Jauss, 
Die Th eorie der Rezeption. Rückschau auf ihre unerkannte Vorgeschichte, Universitätsverlag, Konstanz, 
1987, 7.), amely ebből kifolyólag folytonos újraértelmezésre, és a textuális horizontok revíziójára 
szorul (Uo., 14.)

61 Kiváló példáját nyújtja ennek a beállítódásnak az, ahogyan Gadamer jellemzi az általa pszeudo tex-
tusnak nevezett szövegtípust: vö. Gadamer, Szöveg és interpretáció, 30.

62 Hans Ulrich Gumbrecht, Erzählen in der Literatur / Erzählen im Alltag = Erzählen im Alltag, szerk. 
Karl Ehlich, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980, 407.

63 Uo., 417.
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ködjön, hanem olyan, a dolgokkal való bánásmódként is defi niálható, amilyennek 
Jauß vélhetőleg maga is pozicionálni akarta.64 Így bár elismerte, hogy a materiális 
tényezők jelentős szerepet töltenek be az esztétikai tapasztalat kondicionálásában,65 
egyszerűen megvalósíthatatlannak gondolta a materialitás néma (aszemantikus vagy 
ασημος)66 elemeinek potenciálját a hermeneutikai dialogicitásban kibontakoztatni.67 
Ezért is merülhet fel jogosan a feltételezés, hogy e horizont negligálása miatt a dolgok 
és az azokkal való bánásmód történetét a recepcióesztétika egymással azonosítja.68 
Vagyis, hangozhat a poszthermeneuta elégedetlenség, míg Jauß alapvetően praktikus 
irodalomfogalommal dolgozott, ame lyet mutat, hogy a szövegeket változások katalizá-
toraként azonosította, azok anyagiságát mégis fi gyelmen kívül hagyta. Így viszont, 
az irodalmat pusztán annak disz kurzív elemeire redukálva, a tényleges történelmi ta-
pasztalatot magán viselő faktort zárta ki az értelmezésből. Tehát, bár az irodalomtör-
ténetre és az irodalmi szövegek történetére hivatkozott, mindig csak azok recepció-
jának történetét állította elő.69 Bár ez volt a tényleges jaußi célkitűzés, Gumbrecht 
kritikáját az váltotta ki, hogy azonosítással elfedve az általa véghezvitt megkülön-
böztetést jelentés és anyagiság, diskurzus és praxis, szöveg és mindennapi dolgok kö-
zött, a recepciótörténet az így kapott egyoldalú történelemfelfogással inkább tévútra 
vitte az irodalom történetének megközelítését célul kitűző vállalkozásokat. Nem nehéz 
kitalálni, hogy Gumbrecht elméleti javaslatainak célja éppen ennek a diff erenciálás-
nak a világossá tétele és egyszersmind megszüntetése.

Az eddigiekből ugyanis világossá válhatott, hogy a recepcióelméletnek a bevezető-
ben említett két neuralgikus pontja a legkevésbé sem független egymástól; a politikai 
tétek felszámolásával bevezetett normativitás lényegében az értelmezés kényszeres 
történeti szituáltságából fakad. Éppen ezért törekedtek Gumbrechték arra, hogy 
megszabaduljanak a terhessé vált historista paradigmától, a szövegek metarealitásai 
(a korszakkonstrukciókból kivont absztrakt olvasómodellek)70 helyett azok mate ria-
litásaira koncentrálva. Az 1987-es A kommunikáció materialitásai konferencián így 
a hangsúlyok az értelem- és jelentéskonstrukciók pluralitásáról (amelyekkel a recep-
cióesztétika betonozta be magát önfélreértésében) a szenzuális spektrum felvázolására 
helyeződtek át – elsősorban textuális és technomediális eff ektusokra fókuszálva. 
E váltást jól szemlélteti Gumbrecht e konferencián elhangzott előadásának kézirata, 

64 Bernd Jürgen Warneken, Zu Hans Robert Jauß’ Programm einer Rezeptionsästhetik = Sozialgeschichte 
und Wirkungsästhetik, 291.

65 Hans Robert Jauss, Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur, Poetica. Zeitschrift für 
Sprach- und Literaturwissenschaft 1975/3–4., 339.

66 Vö. Friedrich Kittler, Zahl und Ziff er = Bild – Schrift – Zahl, szerk. Sybille Krämer – Horst 
Bredekamp, Fink, München, 2009, 197.

67 Jauss, Der Leser als Instanz, 339.
68 Lepper, I. m., 746.
69 E történeteknek az általuk kiemelt társadalmi osztály motiválta kritikájához lásd Harald Weinrich, 

Für eine Literaturgeschichte des Lesers, Merkur 21 (1967), 1030.
70 Gumbrecht persze ebben a kérdésben Iser felé is elereszt egy csapást: kritikájában rámutat a recep-

cióelméletnek arra a félreértésére, hogy miközben szándéka szerint a mű és az olvasó kapcsolatára 
fóku szálna, folyamatosan a szöveg és a világ kapcsolatát vizsgálja. Vö. Hans Ulrich Gumbrecht, 
Wolf gang Iser: Der Akt des Lesens, Poetica 1977/9., 522.

amelyben a ritmust az anyagiságok halmazának egyik eminens elemeként prezen-
tálja. Feltételezhetjük, hogy az előadás kettős céllal született meg, egyrészt újfajta tör-
téneti diszpozíció kialakítására törekedve, másrészt pedig az esztétikai tapasztalat 
olyan legitimációját szem előtt tartva, amely nem kizárólag a történetiségen áll vagy 
bukik. A materialitások olyan tényezőkként defi niálódnak, melyek „a szellemi és az 
anyagi közötti szemantikai ökonómia határvonalát képzik meg.”71 Más szavakkal: 
„mindazon jelenségek és feltételek, amelyek anélkül járulnak hozzá a jelentéspro-
dukcióhoz, hogy ők maguk jelentéssel bírnának.”72 Ez a meghatározás persze nem fel-
tétlenül mutat túl azon, hogy a kommunikációs technológiák és a szomatikus dimen-
zió összeházasításából születő eff ektusok az anyagiságot még mindig ne pusztán 
olyan „anyagi vésetekként [azonosítsák], amelyekből a technológia részesül, valahány-
szor a kulturalitás területére téved.”73 Annyiban viszont a dubrovniki perspektíva 
mindenképpen több lesz egy újabb kultúrkritikai véleménynél, hogy a technológiát 
nem tautologizálja,74 hanem megőrzi idegenségében.75 Előadásában Gumbrecht a rit-
must leválasztotta a megszokottan hozzákapcsolt irodalomtól, amely lépésével egy-
ben az értelemnek a testi jelenlét felett gyakorolt hegemóniájából is kiszabadította. 
Ennek ellenére mégiscsak husserli fogalmakkal közelítette meg a ritmust, a retenció 
és protenció76 révén időtárgyként azonosítva azt. Mivel minden egyes hang az őt meg-
előző rezonanciája, illetve az utána következő anticipációja által meghatározott,77 
ezért a ritmus időtárgyként szüntelen transzformáció lehet. Ez a konstans átalakulás 
nyújtja egyben a hangok alkotta sajátságos formát is: „a komplex stabilitás[át] az ala-
kulás visszatérő mintázatainak, amely helyettesítheti az alapvető stabilitásként értett, 
mozgást nélkülöző formát.”78 Ezt a szerkezetet Gumbrecht leginkább a ráolvasások 
működésében véli felfedezni. Tudniillik a mantrák antinarratív szerkezete nem beszéd-
aktusokon nyugszik, mint inkább azon párhuzamosságot konstruáló technikákon, 

71 Hans Ulrich Gumbrecht, Rhythm and Sense, A kommunikáció materialitásai konferencián elhangzott 
előadás, kézirat, DLA, BG, K8, M2. A magyar fordítás, mely a német nyelven megjelent változat 
alapján készült (Hans Ulrich Gumbrecht, Ritmus és értelem, ford. Zsellér Anna, Prae 2013/2., 
16–29.), nem tartalmazza ezt a defi níciót, ahogyan az angol nyelvű kiadásba sem került be.

72 Gumbrecht, Production of Presence, 8.
73 Mark Hansen, Embodying Technesis. Technology Beyond Writing, Michigan UP, Michigan, 2000, 7.
74 Ehhez lásd Latour véleményét a kritikai kultúrakutatás ügyetlenségéről, mely elzárja magától annak 

lehetőségét, hogy bármikor is érvényes megközelítéssel élhessen a technológia kapcsán. Vagyis először 
a technológiát mindössze társadalmi relációk summájaként feltételezi, majd pedig kijelenti, hogy a 
társadalom a technikák fetisizálása mögé bújik. Bruno Latour, On Technical Mediation, Common 
Knowledge 1994/2., 53.

75 Visszatekintésében Gumbrecht ezt a konferenciát a német akadémiai élet médiatudományi for du-
latának egyik markáns állomásaként tartja számon. Vö. Gumbrecht, After 1945, 187.

76 Vö. Edmund Husserl, Előadások az időről, ford. Sajó Sándor – Ullmann Tamás, Atlantisz, Buda-
pest, 2002, 35., illetve a gumbrechti reappropriációhoz: Hans Ulrich Gumbrecht, nachMODERNE 
ZEITENräume = U., Präsenz Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2012, 51. A szöveg eredetileg az 
Epochenschwelle und Epochenstrukturen 1983-as konferencián hangzott el.

77 Gumbrecht, Ritmus és értelem, 20. Megjegyzendő, hogy a kéziratban visszhang és prerezonancia sze-
repel, ami némileg szétfeszíti a husserli keretet.

78 Uo.
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amelyek révén egy múltbéli szituáció és a jelenben azzal feltárható egyezés (például 
azonos betegség) kiváltja a két temporális horizont jövőbeni fúzióját.79

Kölcsönvéve Luhmann nézeteit, Gumbrecht sikeresen kompenzálja azt, ami a hus-
serli fenomenológiában lehetetlen lenne: „az egység[et] az önreferencia és a külső 
referencia között.”80 Gumbrecht azonban annak ellenére, hogy husserli terminusokat 
használ, nem pusztán időtárgyként határozza meg így a ritmust, hanem episz te mi-
kus dologként is, amely egyszerre állítja elő az anyagi komponenseket és magát azt 
a fogalmat, amiért kiáll.81 Bár Rheinberger nevét nem említi, utal Maturana és 
Varela vállalkozására, valamint a másodrendű kapcsolódásokra, ahol a két rendszer-
ben beálló változások újabb szinteket produkálnak, tényezőket szolgáltatva azon rep-
rodukcióknak, amelyeket előállítanak.82 Ennek megfelelően a ráolvasásokat felépítő 
ritmikus nyelv performatívuma úgy biztosítja a formát, a jelen múltba való vissza-
térésének, illetve a múlt jelenben való felbukkanásának egyidejű mintázatai révén, 
hogy az folyamatosan saját magára és az őt körülvevő világ változására mutasson.83 
E ritmus által biztosított formának köszönhetően a jelen és a múlt – mint közös 
pontok által összekötött két időhorizont – olyan rendszerekként lépnek egymással 
kölcsönhatásba, amelyek bennük külön-külön nem meglévő kapcsolatokat képesek 
előállítani. Ezért működhetnek a ráolvasások, ez az a csoda, amelyet realizálnak. 
Tehát a ritmus lüktetése csak annak érdekében választ el korokat, hogy aztán kü-
lönféle kapcsolódási pontok mentén, mindig az aktuális szituációnak megfelelően 
fésülhesse őket ismét egymásba, miközben a szemantikát teljesen elhomályosítja;84 
új modellt szolgáltatva ezzel a történelem megközelítésének. Ez a fajta potencialitás 
mutatkozik meg Gumbrecht 1926-jában, amikor a címév közvetítését a textuális anya-
giságra hagyja: „Az alapötlet az volt, hogy kiderítsem, hol van a határa annak, hogy 
a szöveg olyan műszerként funkcionálhat, mely a múltat (a) megfogható(ság illúzióját 
előállítva) jelenlévővé teszi.”85 A ritmus azért is lehet prototipikus anyagiság, mert 
a párhuzamosan tételezett, de időben eltérő folyamatokat nem kontinuusan közelíti 
meg, hanem szimultaneitásba szinkronizálja, felfüggesztve a kronológiát, így pedig 
az egymásra halmozódó processzusok intenzívvé tett pillanatokat eredményezhet-
nek. Ezek azonban nem kooperáción alapulnak, hanem annak a feszültségnek kö-
szönhetően kelnek életre, amely a ritmus átérzése és a jelentés megértése között áll 
fenn. Tehát abból az elvágólagosságból, amely a domináns formaként kezelt ritmus 
(mint anyagiság) és a háttérjelenségként tételezett ritmus (mint zaj) között fennáll: 

79 Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Charm of Charms = A New History of German Literature, szerk. David 
Wellbery és mások, Harvard UP, Cambridge, 2004, 4. 

80 Hans Ulrich Gumbrecht, Charms of the Distisch [Distichs]. About the Functions of Poetic Form in 
Goethe’s „Römische Elegien”, s. l. a., kézirat, DLA, BG, K5, M3.

81 Hans-Jörg Rheinberger, Experimental Systems, Graphematic Spaces = Inscribing Science. Scientifi c Texts 
and the Materiality of Communication, szerk. Timothy Lenoir, Stanford UP, Stanford, 1998, 288.

82 Gumbrecht, Charms of the Distisch; Gumbrecht, Ritmus és értelem, 26. 
83 Gumbrecht, Th e Charm of Charms, 5.
84 Uo., 6.
85 Hans Ulrich Gumbrecht, Writing Cultural History, előadás Sonderbergben 1998 áprilisában, 

kézirat, DLA, BG, K9, M3.

„az együttes jelenléte a ritmusnak (mint a poétikai forma aktiválásnak) és az értelem-
nek (mint aktivált szemantikának) a vers recitálásakor egészen biztosan pont nem azt 
eredményezi, amire az irodalmárok általában kilyukadnak – nevezetesen ritmus és 
jelentés egybevágását.”86

Arra a kérdésre, hogy akkor mit eredményez, a választ nem Gumbrecht irodalom-
elméleti munkáiban, hanem a sportról szóló szövegeiben kell keresnünk, ahol a ritmus 
olyan sajátos szubsztanciát formál meg, amely nem ajánlja fel magát az interpretáció 
műveletének, hanem a funkciókhoz történő adaptálódásában létezik.87 A játék rit-
musa a forma epifániáját nyújtja, és a ritmus mint forma ennek az idő- és térbeli ki-
bontakozásaként történik meg. A két csapat közötti harc a játékidő alatt a stadionban 
olyan konstans formációváltozás, amely felszíni jelenségként biztosítja az intenzívvé 
tett pillanatokat. A nézők tudniillik nem látnak bele a mélystruktúrába, vagyis az 
edző által utasított stratégiák és alakzatok szintjére.88 Ennek a mozgásnak vagy az ál-
tala kiváltott tapasztalatnak a felszínessége azonban nem jelenti, hogy e szerkezet 
minden komplexitást nélkülözne. Mert bár minden pillanatban egyértelmű, hogy 
melyik csapat támad és melyik kényszerül védekezésbe, az entrópia és negentrópia 
munkája mozgatja az egész küzdelmet. Gumbrecht e dinamikát Lyotard-tól kölcsön-
zi, aki a negatív entrópia fogalmát az ember megjelenése óta a világban folytonosan 
növekvő komplexitásra használta. Lyotard ugyanakkor fenntartotta azt az álláspon-
tot, hogy az ember nem motorja ennek a folyamatnak, csupán eff ektusa;89 hordozója 
és folytatója a negentrópiának. Gumbrecht szerint ezzel megegyező hatás érhető tet-
ten a meccseken a támadó félnél, aki stratégiát próbál meg formaként felépíteni, mi-
közben az ellenfél arra törekszik, hogy azt szétzilálja. Ahogy az oppozíció teremtő 
aktusa (negentrópia) szembesül a defenzív pusztítással (entrópia), az a maga jelentés-
mentességében átérezhető a nézők számára. Ezt a folyamatot Gumbrecht a – heideg-
geri fogalmiságra alludáló – feltárulás vagy megmutatkozás (unconcealment) kon-
cepciójával azonosítja, amely a ritmus előfeltételezett munkája révén valósulhat meg 
játék közben. A ritmus mint (a) form(áció feltárulás)a ennek megfelelően szinkroni-
kus, operatív és bizony ontologikus is, amennyiben a szomatikus dimenziót fi gye-
lembe vesszük. Ugyanis állandóan túlhalad a külső és belső, valamint a személyes és 
kollektív között fennálló határvonalon; ahogyan kifejti hatását a testre, azt az érzést 
nyújthatja, hogy az egyén egy kollektív szóma részévé válik.90 Ebből kifolyólag a ritmus 
felfüggeszti a megfi gyelő szintjét, azt, ahonnan rá lehetne látni a rendszerre kívülről, 
mintegy attól elválasztottként, hozzájárulva a stadion bennfoglaló-rezonatív működé-
séhez a meccs alatt.91 Az „emocionálás” művelete pedig olyan refl exként tételeződik 

86 Gumbrecht, Charms of the Distisch.
87 Hans Ulrich Gumbrecht, In Praise of Athletic Beauty, Harvard UP, Cambridge, 2006, 68.
88 Hans Ulrich Gumbrecht, Präsenz, előadás Magdeburgban 1996 októberében, kézirat, DLA, BG, 

K8, M1.
89 Lyotard, Th e Inhuman, 22.
90 Gumbrecht, Charms of the Distisch.
91 Bár a látencia-könyvben az üres stadion kerül inkább előtérbe, tíz évvel annak megjelenése előtt az 

ontológiai bázis még nem a lappangás által képződött meg. Lásd Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Ontology of 
the Stadium, előadás a Princeton egyetemen 2004 márciusában, kézirat, DLA, BG, K5, M3.
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a ritmus adta koordinációra, amely egyszerre működik az egyén saját testére nyújtott 
(khiazmatikus) reakcióként, és a kollektívbe való határátlépésként.92 A „határon-lét-
nek” ez a nem rendhagyó esztétikai élménye érthető azon együttes jelenlétként, amely 
a játékosok és a közönség fúziójából születő kollektív testben tapasztalható meg az 
utóbbi tagjainak számára, a megmutatkozás-feltárulásnak (mint stratégiáé, mint tak-
tikáké stb.) a ritmus által modulált intenzitásában a meccs során az arénában. Anélkül 
viszont, hogy ezen együttes jelenlétben a szurkolók közül bárkinek felfüggesztődne 
azon egyéni szomatikus tapasztalata, amelyet az élmény hely- és időtalálásából nyer 
ki. Ez a gumbrechti élmény, amelyben viszont mind a drukkerek mind pedig a csapa-
tok esetében az „együttes egybevágás felébe kerekedik a rivalizálás dinamizmusá-
nak,”93 egyértelműen elkülöníti saját mechanizmusait attól a(z előző fejezetet záró) 
konszenzustól, amely a hermeneutikai tapasztalatot szerinte belengi.94 Vagyis a gumb-
rechti formula nem egy előzetesen, hierarchizált keretek között megvalósított és 
„felülről” (az interpretátortól) ígért konszenzus révén ígér esztétikai tapasztalatot, 
hanem benne az élménnyel egyidejűleg, ugyanabból a közegből születik meg vala-
mifajta egyetértés. Ugyanakkor pedig biztosítja azt az anyagi alapot is, amely felé a 
dubrovniki konferencia résztvevői törekedtek, mivel az olyan csatornákon keresztül 
fejti ki hatását a befogadóra, amelyeket a jelentés érintetlenül hagy. 95

A „Dubrovnik policy”

A konszenzus érvényét vesztése és működésképtelensége márpedig központi szerepet 
játszott nem csupán az utolsó, az összeomlásokat tematizáló konferencián, hanem 
abban is, ahogyan az 1987-es konferencia címének másik tagja, a „kommunikáció” 
értelmeződött Dubrovnikban. E fogalom eredetileg az irodalom túlságosan szűk, 
és a történeti paradigmához ezer szállal kötődő koncepciójának alternatívájaként 
tűnt fel,96 azonban némileg árnyaltabb használatát – a legkevésbé sem meglepő mó-
don – Luhmann korabeli szövegei nyújtják. Luhmann ugyanis az 1980-as években 
azonosította a kommunikációt meghatározó három valószerűtlenséget, amelyek 
egyszerre funkcionáltak akadályként és küszöbként is:97 a címzetthez való elérése az 
üzenetnek, a kommunikáció sikerének bizonytalansága és az egyéni elme elválasz-
tottsága. Ez utóbbi határozza meg lényegében az 1987-ben előadott szövegét, ahol 

92 Gumbrecht, Rhythm and Sense.
93 Hans Ulrich Gumbrecht, Lost in Focused Intensity, Mal-estar na Cultura 2010/2., 6.
94 Ehhez bővebben lásd Smid Róbert, Pressing Bodies/Pressing Concerns. Th e Lived Experience of the Non-

Hermeneutic via the Works of Hans Ulrich Gumbrecht, Pragmatism Today 2014/Winter.
95 Érdekes adalék, hogy a „jelenlét előállítása” fogalomtalálás Gumbrechtnél maga is eff ajta materialitáson 

alapul. Amikor visszaemlékszik arra, hogyan bukkant fel e kifejezés, csak az ugrik be neki, hogy por-
tugálul, „produções de presença”-ként hallotta (Gumbrecht, Production of Presence, 16.). Eredetileg 
João Cézar de Castro Rocha hozakodott elő vele (Uo., 156., 4. lábjegyzet), így az arra való képtelensége, 
hogy emlékezetébe idézze a João nevet – vagy mondhatjuk úgy is, Gumbrecht elfojtása – egy paro-
nomázián alapul: a João név hasonlít egy másikra, Jaußéra.

96 Vö. Uo., 6.
97 Niklas Luhmann, Th e Improbability of Communication = U., Essays on Self-Reference, Columbia UP, 

New York, 1990, 88.

a kommunikáció olyan autopoietikus folyamatként tételeződött, amely konstans át-
alakulásban létezik. Nem a közös keret kialakítása vagy a konszenzuskeresés irányítja 
azonban ezt a processzust, hanem az adaptáció megőrzésének elve: „valahányszor 
valóban folytatódik [ti. a kommunikáció], adaptálódik is.”98 Ahogyan ugyanebben az 
időben Lyotard megfogalmazta,99 a kommunikáció csak arról a szintről nézve ren-
delkezik kezdettel és véggel, amelyet egy külső megfi gyelő foglal el, miután azt kiala-
kította magának.100 Magán a kommunikációs mezőn belül ugyanis csak összeomlá-
sok (breakdowns/Zusammenbrüche) történhetnek. Luhmann-nak e megállapítására 
alludálva tartott Gumbrecht előadást néhány évvel később az írás valószínűtlenségé-
ről. Ott azt olyan technológiaként állította be, amely annak lehetőségén alapul, hogy 
az objektivizált értelem mindig önmagával azonos maradhat a hordozó változása 
ellenére.101 Ebben az elgondolásban a hangsúlyok elhelyezkedése pont inverz módon 
történik meg, mint a recepcióelmélet esetében, szinte parodisztikus mértékben hagyva 
fi gyelmen kívül a jelentést, pontosan azt tételezve változatlan faktorként. Szintén 
luhmanniánus felhangként azonosítható az a gondolat, hogy a szimbólumok révén 
általánosan hozzáférhetővé vált kommunikációs médium csak akkor használható fel, 
miután már előzetesen fel lett készítve a kalkulálhatatlan és univerzális felhasználó-
rétegnek, illetve szituációknak szóló tároló funkció érvényesítésére.102 Nem tagad-
ható meg ugyanakkor a recepcióelmélettől, hogy az új kritika hegemóniáját ponto-
san azzal törte meg, hogy az értelmezés olyan történeti alapokra épített szabadságát 
képviselte, amely éppenséggel és eredetileg a médium ilyen megközelítésére is épülhe-
tett volna, ezzel bizonyára stabilabban biztosítva a befogadók (és nem az értelmezők) 
alakján keresztül megtörténő közvetítés plurális formáit. Viszont ahogyan az új kri-
tika vallotta, hogy a hatás csak a szöveg médiumaként értelmezhető, a recepcióesz-
tétika ehhez hasonlóan korlátozást vezetett be akkor, amikor a szöveg hatását egy-
értelműen csak történeti perspektívában vélte megvalósulónak. Méghozzá olyan 
kategóriaként posztulálva azt, amely felette áll az anyagisában történő mindenfajta vál -
tozásnak.103 Ahogy már tárgyaltam, Jauß fontosabbnak tartotta a hermeneutikai 
keret megőrzését104 annál, hogy számot adjon a tapasztalat olyan kondícióiról, amelyek 

98 Niklas Luhmann, How Can the Mind Participate in Communication? = Materialities of Communication, 
Stanford UP, Stanford, 1994, 374.

99 Jean-François Lyotard, Answering the Question: What is Postmodernism? = U., Th e Postmodern 
Condition. A Report on Knowledge, Minnesota UP, Minneapolis, 1984, 73.: „Nem feltétlenül ugyanaz 
a dolog igényt megfogalmazni valamifajta referenciára (és objektív valóságra), jelentésre (és kézzel-
fogható transzcendenciára), címzettre (és közönségnek) vagy feladóra (és szubjektív kifejezhetőségnek), 
valamint egy kommunikációs konszenzusra (és konszenzuális kódok cseréjére, mint amilyen a törté-
neti diskurzus).” Lásd még: Uo., 65–66.

100 Luhmann, How Can the Mind Participate in Communication?, 375.
101 Hans Ulrich Gumbrecht, Th e Improbability of Writing, előadás a utahi egyetemen 1988 februárjá-

ban, kézirat, DLA, BG, K8, M3.
102 Luhmann, Th e Improbability of Communication, 91.
103 Mandelkow, I. m., 83.
104 Gadamer csalódottságának adott hangot és némi kritikai éllel jegyezte meg, hogy Jauß valójában csak 

egyetlen dolgot, a hatástörténet elvét kamatoztatta saját munkájában a hermeneutikából, és semmi fajta 
komolyabb bölcseleti szinten nem teljesített maradandót; inkább korrektor volt, semmint megalapozó. 
Gadamer, Im Gespräch, 45. Éppen ezért hiába tűnik a gadameri horizont-összeolvadás „naiv aktua-
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az immateriális történeti progresszivitás és hatáselmélet horizontjában nem értel-
mez hetők. Viszont azt minden igyekezete ellenére sem tudta elérni – gumbrechti 
szempontból legalábbis –, hogy megfi gyeléseinek pertinenciáját – ahogy arról már 
szin tén esett szó – ne a szövegeknek a saját recepciójukkal történő azonosítása révén 
legyen képes felmutatni. Így azonban a nem szemantikai természetű társadalmi való-
ság mindig a szövegen és annak értelmezésén kívül maradt.105

Persze véletlenül sem szeretném azt a látszatot kelteni, még a bevallott hatások 
ellenére sem,106 mintha a dubrovniki körnek az szúrta volna a szemét, hogy a Jauß-
féle recepcióelmélet nem elég „jó” ahhoz, hogy irodalomszociológia vagy, ad absurdum, 
marxizmus legyen. Gumbrecht inkább a kommunikációs modell rejtett ideológiai 
agendájával érvel ugyanis akkor, amikor a hermeneutikát a spanyol inkvizícióval ro-
konítja.107 Úgy látta, mindkettő demonstrálja annak következményeit, amikor az 
értelmezés intézményes formában lép be a közszférába. Egy előadásához fűzött 
margináliájában az inkvizíció a nyugat-európai történelemben az első olyan paradig-
maként szerepel, amelyik az akció és applikáció műveleteit problematizálja.108 Ebben 
az összefüggésben az inkvizíció által alkalmazott interpretáció olyan praxisként té-
teleződik, amely az objektivizált emberi lélekre koncentrált úgy, hogy egyszersmind 
túlment az intencionalitáson, ezzel pedig potenciálisan végtelenné válhatott. Hogy 
valóban vég nélküli lehessen, ahhoz azonban a tudat és a test (jelentés és anyag) kö-
zött mesterséges határvonalat kellett vonnia. Ennek következtében pedig az inkvi-
zítorok soha nem lehettek biztosak abban, hogy valóban megragadták a gondolati 
lényeget: feltételezték, hogy a kínvallatott elrejti valódi gondolatait a teste mögé, mint 
ahogy a hermeneuták soha nem elégednek meg a – már a sport kapcsán bemutatott 
– felszíni élmények működésével, és mindig a mélyréteget kívánják feltárni. Az inkvi-
zítorok esetében – így Gumbrecht – ez még érthető is, hiszen feladatuk végső soron 
abban állt, hogy megbékítsék a hittel a célszemélyt, így csak teljes vallomás után lép-
hetett életbe az autodafé: „saját struktúráján keresztül az inkvizíció olyan rendszerré 
vált, amely azon erőfeszítéseiben, hogy a belső igazságot azonosítsa, akkora hatalmas 

lizálásnak” (Kulcsár-Szabó, Az esztétikai tapasztalat apologétája, 433.), amikor Jauß maga sem volt 
képes kevésbé történetietlen interpretációt előállítani a nem szemantikai elemek fi gyelmen kívül hagyá-
sával. Például amennyiben a kommunikációs aspektus csak a katharszisz alaptapasztalatának van 
kiutalva (Uo., 436.), annak problematikusságát a tragikus elemzésével már megmutattam.

105 Vö. Karel Kosík, Historismus und Historizismus. Zur Beziehung zwischen Genesis und Geltung, Entste-
hungs bedingungen und überzeitliche Bedeutung von Kunstwerken = Sozialgeschichte und Wirkungsästhetik, 
204. skk.

106 Vö. Gumbrecht, Production of Presence, 7.
107 Hasonló álláspont fogalmazódott meg újabban – Gumbrechttől függetlenül – a hermeneutikai kom-

munikációs modellről: „Azt azonban mindig érdemes észben tartani, hogy a történeti egzegézis és 
a hermeneutika nem tudott volna a joggyakorlás intézményei nélkül működni. A piactól eltérően az 
érvényes kommunikáció határai nem önszabályozók voltak, hanem cenzúrához, kínzáshoz és exkom-
munikációhoz kötődtek. Amikor Nietzsche bejelentette, hogy Isten halott, annak talán nem a leg-
jelen téktelenebb jele lehetett az, hogy a korrekt hermeneutikától való eltérés már nem élet és halál 
kérdése volt.” Wark, I. m., 154. 

108 Hans Ulrich Gumbrecht, Spanish Inquisition and the Discovery of Interpretation, előadás Minnea po-
lisban 1986 októberében, kézirat, DLA, BG, K8, M2.

komplexitását termelte ki az értelemnek, hogy soha nem ért a folyamat végére.”109 
A recepcióesztétika – Gumbrecht szerint – hasonlóan kompenzálta saját struktúrá-
jával azt, hogy soha nem volt képes a történeti korok keresztmetszetszerű inszce ní-
rozására: még az esztétikai tapasztalat tényezőit sem bocsátotta közvetlenül a befogadó 
rendelkezésére, hanem mindig saját interpretációja révén akarta ő maga a tapaszta-
latot szolgáltatni; lekötelezettévé téve az olvasókat.110 És itt következik a legerősebb 
pontja a hermeneutikaellenes szólamoknak a hagyatékban (Vorlaß): az interpretá-
ciós praxis végnélkülisége hiába sarkallta arra az inkvizítorokat, hogy a belső érzések 
értelmezésétől – mint bizonyítékgyűjtő eljárásmódtól – az emberek származásának 
kutatása felé forduljanak,111 a hermeneutákkal ellentétben az emberi kiszolgáltatott-
ságban és a soha nem lezárható értelmezésben nem élethosszig tartó állás lehetőségét 
látták,112 hanem ők maguk is szenvedtek ettől. Ilyesfajta analógia megmagyarázhatja 
azt a váltást, mely 1989-ben a Stanfordra kerülve történt Gumbrechtnél, vagyis hogy 
miért fordított hátat az olyan trendeknek, melyek látszólag mindenfajta ideológia 
nélkül működnek, miközben a tett mindenhatóságát, az aktív befogadást és a tapasz-
talatért való munkát propagálják ok-okozati kontextusban. Ez a beállítódás tudni-
illik a felszínt pusztán olyan mezőnek feltételezi, amelyik a mélység elrejtésére szolgál. 
Gumbrecht felszínessége ezért leginkább e felől érthető meg. Az inkvizícióhoz hason-
lóan az intézményesült interpretáció113 olyan morális és intellektuális felsőbbren-
dűséget feltételez, amely csak tragédiába (és nem a tragikusba) torkollhat, „az interp-
retációt az a kiegészítő implikáció változtatta egyfajta morális kötelességgé, hogy 
vagy a szubjektum rejthette el ezt a belső szférát, vagy a belső szféra a szubjektum leg-

109 Uo.
110 Gumbrecht, Lived Experience?
111 Ez vezetett a vértisztaság (la limpieza de la sangre) alapján elkülönített régi és új keresztényekhez 

(Cristiano nuevo y viejo). Gumbrecht, Spanish Inquisition and the Discovery of Interpretation.
112 Természetesen a kittleri hagyatékban is találunk ehhez hasonlóan markáns kijelentést, nagyon ha-

sonló alapokkal. Kittler a hermeneutikát a tudósok olyan romantikus hálózatával azonosítja, melynek 
tagjai hétköznaponként szemináriumokat tartottak, hétvégén pedig kastélyokban konferenciáztak. 
A szabadidő növekedése, melyet nem kis részben a technológiai fejlődés biztosított, hozzájárult az in-
terpretáció térnyeréséhez is. Kittler ezt Jakob Michael Reinhold példájával illusztrálja. Ő volt az egyik 
első irodalmár, aki az óráit kertekben tartotta az azok nyújtotta inspiráció, és a stimuláló környezet 
miatt. Egy alkalommal Christoph Martin Wieland Oberonját értelmezte, aki egyébként az apósa volt, 
ráadásul a dráma annak saját folyóiratában jelent meg. Kittler ezt az összefüggésrendszert a herme-
neutika intézményes diskurzusaként tételezte, amely ilyen és ehhez hasonló összefonódásokra alapozza 
fi lozófi áját és képzését. Mindazonáltal Reinhold saját bevallása szerint nem előre meghatározott céllal 
képezte hallgatóit, csupán azok rekreációjára törekedett a szó mindkét értelmében: egyrészt kreatív 
körülményeket teremtve, másrészt újratermelve az interpretátori alakokat. Meghatározó eleme ez annak 
a networkingnek, amely a tudósok között működött, ha nem feltétlenül politikai intenciók nélkül is. 
A Reinhold és Wieland közötti zárt hálózat Kittler szerint szép indikátora annak, mennyire nem volt 
ez ártatlan. Vö. Friedrich Kittler, From the Recreation of Scholars to the Labor of the Concept = Reading 
After Foucault. Institutions, Disciplines, and Technologies of the Self in Germany 1750–1830, szerk. Robert 
Leventhal, Wayne State UP, Detroit, 1994, 65–67.

113 Gumbrecht szavaival: „Amit szerény akadémiai lázadásunkkal megpróbáltunk problematizálni, az 
inkább az az intézményes konfi guráció, amelyen belül a jelentés kérdéseinek abszolút dominanciája már 
régen elvezetett minden más jelenség és kérdés magunk mögött hagyásához.” Gumbrecht, Produc-
tion of Presence, 16.
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jobb szándékai ellenére sem találhatott soha megfelelő artikulációt semmiféle tex-
tuális felületen. Legelbizakodottabb szintjein az interpretáció (és a »hermeneutika« 
mint az interpretáció elmélete) azt állította, hogy a feltárást illető képessége felsőbb-
rendű a szubjektum önérzékeléséhez képest.”114

Éppen ezért, ha pontosan megállapítható, hogy Gumbrecht Kittler inhumán tech-
nológiai agendájától eltérően alkalmazza Derrida kívüliség-gondolatát a kommuni-
káció materialitásainak azonosításában, és anélkül használja fel azt, hogy „elhagyná 
annak lehetőségét, hogy különbséget tegyen a rendszer és a környezet között, [úgy] 
Gumbrecht az ágencia olyan modelljét akarja kifejleszteni, ami más, mint tisztán 
stratégiai pontja a folytonosan komplikálódó rendszernek – más szavakkal, olyan-
ként, mint egy redukálhatatlan anyagi bázis”,115 a külsőlegesség koncepciója nem fel-
sőbbrendűséget és gyanút produkál konszenzusba ágyazva, hanem egyszer s minden-
korra felszámolja a felszín-mélység dichotómiát és a szinkronitás-kauzalitás oppozí-
ciót is.116 Gumbrecht felől nézve tehát a recepcióelmélet az esztétikai tapasztalatnak 
azért tulajdonított a történeti tapasztalatnál nagyobb jelentőséget és ruházta fel 
sajátos funkcióval,117 hogy negatív színben tüntesse fel a tényszerűséget és a szimul-
taneitást a hatástörténet jegyében, ígérve, hogy: „az irodalom ilyen irányú vizsgálata 
azt is feltárhatja (például »a fi kció horizontjában«), ami egy meghatározott történeti 
szituáció mindennapi tapasztalatában latens marad.”118 Vagyis ahogyan új alapokra 
helyezte a befogadói szubjektum ideáját a poieszisz régi – és vállalkozásával inkom-
patibilis119 – koncepciójának az aisztheszisz és a katharszisz hozzáadása révén tör-
ténő újraszituálásával, azzal a befogadói ágencia mozgásterét és a történeti konstel-
lációkhoz való hozzáférhetőség horizontját úgy módosította, hogy az utólagosság és 
a közvetítettség hívószavak révén nélkülözhetetlenként tüntesse fel magát, miközben 
didaktizálja az esztétikai tapasztalatot. A dubrovniki kör szerint, amíg az Adriai-ten-
gernél a rizottója felett bámészkodó Gumbrechtnek megadatott a történelem közvet-
lenségének epifániája, amikor a fi umei hadvezér alakja feltűnt előtte a hullámokban,120 
addig a recepcióelméletnek a mélyrétegben talált fosszilis víz nem tükröződött. Azok 
a kritikai szólamok, melyeket Gumbrecht a recepcióesztétika felé artikulált, Kons-
tanzban (és Bochumban) még korrekciós kísérletekbe ágyazódtak, Dubrov nik ban 
(és Siegenben) azonban már a leleplezés szándékával telítődtek. Stanfordban pedig 
Gumbrecht búcsút intett a humán tudományok szociális funkcióinak, akkori prog-
ramjával és kísérleti kurzusaival az olvasást nem a referenciális pontokhoz történő 

114 Gumbrecht, 1926, 409.
115 Hansen, I. m., 226.
116 Vö. Gumbrecht, 1926, 409.
117 Jauss, Der Leser als Instanz, 335.
118 Kulcsár-Szabó, Szemérmes (ön)megértés, 299.
119 Bubner, I. m., 821.
120 E több helyen visszatérő rizottóhoz vö. Hans Ulrich Gumbrecht, Zeit des Raums und Raum der 

Epiphanie, kézirat, DLA, BG, K5, M3; Friedrich Kittler, Ein Herr namens Luhmann = U., Unster-
bliche, Fink, München, 2004. Hans Ulrich Gumbrecht – Friedrich Kittler – Bernhard Siegert, 
Gegenwärtigkeit erinnerten Raumes = Der Dichter als Kommandant. D’Annunzio erobert Fiume, szerk. 
Hans Ulrich Gumbrecht – Friedrich Kittler – Bernhard Siegert, Fink, München, 1996, 10.

jelentés-hozzárendelésként pozicionálva, mint inkább olyan produkciós aktusként, 
amely végtelen oszcillációt biztosít a komplexitásra válaszként jelentkező öröm és 
örömtelenség érzései között.121 És hogy e szöveg lezárásában is valamennyire megfe-
leljen tárgyának, úgy konklúzió helyett csak a szerző abbéli reményét tudja tolmácsol-
ni, hogy a három lokáció mentén röviden dokumentált intellektuális életút nem meg-
erősítette, hanem képes volt árnyalni az ödipális energia által hajtott Konstanz-
tanítvány, az asszimilálódott „laid-back” kaliforniai entellektüel és a tudományosságot 
a népszerűség oltárán feláldozó sztárprofesszor kategóriákkal általában illetett 
Gumbrecht alakját.

121 Gumbrecht, Lived Experience?; vö. Gumbrecht, After 1945, 188.; illetve az általános atmoszférához, 
és az európai hagyaték feldolgozásához lásd Hans Ulrich Gumbrecht, California Graffi  ti. Bilder vom 
westlichen Ende der Welt, Hanser, München, 2010.


