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A Nemzetközi Összehasonlító Irodalmi Társaság (AILC) 
jó két évtizeddel ezelőtt, 1967-ben igényes és nagyszabású 
tudományos kutatást kezdeményezett: mintegy harminc 
kötetre tervezett tanulmánygyűjtemény-sorozatban, a szak-
ma nemzetközileg elismert művelőinek összefogásával, 
UNESCO-támogatással és védnökséggel korszerű áttekintést 
adni Az európai nyelvű irodalmak összehasonlító történetéről. 

Nagy tett volt akkoriban már maga a terv is. Illeszkedett 
azokhoz a törekvésekhez, amelyek végérvényesen búcsút 
akartak mondani a kulturális kapcsolatokat is befagyasztás-
sal fenyegető jégkorszaknak. Csak erősíthette a kezdemé-
nyezők elszánását a komparatisztika egyre nyilvánvalóbb 
belső válsága is. Igaz: vitatható, hogy e válság csupán egy 
szakma tisztán belső fejlődésének, az új módszerbeli kihí-
vásoknak és tudományelméleti útkereséseknek folyománya 
volt-e, avagy lenyomata egy indusztriális vagy akár poszt-
indusztriális korszak mélyebb és általánosabb megrendülésé-
nek, amelyben a marginalizálódás, a perifériára sodródás ve-
szélye fenyeget minden humán jellegű stúdiumot. Kereken 
tíz évvel ezelőtt, 1979-ben, az AILC Innsbruckban megren-
dezett kongresszusán Roland Mortier mindenesetre máig 
érvényes módon vonta meg a komparatisztika elmúlt száz 
évének mérlegét: az egykoron a pozitivizmus és a historiciz-
mus csillagzata alatt született szakma mára osztozik a társa-
dalomtudományok új keletű elvi-módszertani problematiká-
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jában. A relatio artiumot kell kutatnia most is, mint tette 
korábban is, alapító atyái idején, külön nyomatékkal ki-
emelve két szükségképpen adott „relációt" a művészetek kö-
zött: az egyik a világirodalmi folyamat nemzeti vagy regio-
nális fejlődésáramainak összehasonlítása során tárul fel, a 
másik az emberi szellem irodalmi és nem irodalmi — más 
művészetekbeli és filozófiai, tudományos, vallási stb. — meg-
nyilvánulásainak egybevetése nyomán. 

De az ilyen egyetértés a szakkutatás tennivalójában ma 
már csak kiindulópontnak elégséges. Aki szellemi objekti-
vációkat hasonlít össze egymással, nem kerülheti meg a 
komparatisztika szellemi nervus rerumát, azokat a létproblé-
mákat, amelyeket a maradian akadémikus kényelemszeretet 
nemegyszer szívesen söpörne a szőnyeg alá. Mi az, hogy fej-
lődés ? Mit jelent egybevetni - akár mozgásban lévő, akár 
stabilnak látszó — irodalmi tényeket, párhuzamokat, köl-
csönösségeket, mozgalmakat? Mi az, hogy történelmi érte-
lemben szinkron, mi, hogy diakron? Van-e oksági megha-
tározottságuk az irodalmi együttmozgásoknak, avagy fejlő-
désük elsősorban endogén? Megannyi párbeszédre serkentő 
kérdőjel a kutatások mélyrétegeiben. E recenzió írója tudja: 
véleményével akarva-akaratlan résztvevője egy újabban ki-
alakult discours-nak. Bizonyára kívülállóként, ami az iro-
dalomtudományos szakmát illeti. Illetékesként csakis any-
nyiban, hogy a jégkorszak utáni olvadás elkötelezettje, az 
európai racionalitást újrafogalmazandónak tartja, nem fel-
számolásra érettnek, s meggyőződése, hogy a filológiai se-
rénykedés, az „erúdíció" nem helyettesítheti a kutatói alap-
elvek igazi, mert racionális tisztázásra törekvő párbeszédét. 
Mert egy komparatisztikai dialógus is napirenden van. 

Ahogy én látom, a hazai szakma évtizedek óta nagy ambí-
cióval vesz részt a komparatisztika megújításában, amely a 
bevezetőben említett vállalkozást is ösztönözhette. A Com-
parative History of Literatures in European Languages eddig 
megjelent nyolc kötete közül kettő (a reneszánsszal és a fel-
világosodással foglalkozó) éppenséggel magyar kutatók irá-
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nyitásával készült el. A sorozat megjelentetésére vállalkozott 
magyar Akadémiai Kiadó nyomdájából immár a nyolcadik 
kötet került ki. Tárgya az újra izgalmas témává lett roman-
tikus mozgalom talán legközpontibb, meghatározó jellegű, 
egyszersmind elmosódó jelentésű, így végre komolyabb fo-
galomtisztázásra szoruló esztétikai-filozófiai paradigmája, a 
romantikus irónia. Angol nyelvű kézikönyvet vehet kézbe az 
iránta érdeklődő olvasó; szerkesztője, Frederick Garber 
(USA, Binghamton) tudtommal az amerikai komparatisták 
újabb nemzedékéhez tartozik (The Autonomy of the Self 
from Richardson to Huysmans — A saját Én [»Selbst«] auto-
nómiája Richardsontól Huysmansig — című könyve 1982-
ben jelent meg, s mint e jelen kötet — sajnos, keltezetlen — 
előszavából megtudható, „nemrég" fejezte be új monográfiá-
ját Byron és a romantikus irónia témakörében). 

A szerkesztő számára nyilvánvaló, hogy a romantikus 
irónia mint kategória és mint erre épülő, normatívnak ugyan 
aligha nevezhető, mert bizonytalan jelentéskört átfogó 
teoréma a XVIII. és a XIX. század fordulóján magára találó 
német gondolkodás terméke. A művészi tapasztalat, amely-
nek talaján a terminus megfogalmazódott, ugyan túlmutat a 
német kulturális világon, főként Goethén, s más égtájak 
irányába utal. A spanyol és az angol regény két mesterműve, 
Cervantes Don Quijoteja és Sterne Tristran Shandyje meg-
különböztetett figyelmet is kap az ösztönző előzmények kö-
rében, s jó okon: az európai, jelesül a német romantikusok 
egész sorára (habár nemcsak rájuk) valóban lenyűgöző ha-
tással volt e két újkori regény, legalább oly hatással, mint 
Shakespeare vagy a legnagyobb kortárs, Goethe, Wilhelm 
Meisterével különösen. A tanulmánykötet első részében 
(„Tradition and Background") maga a szerkesztő adja közre 
Sterne-tanulmányát és kollégájának, Lowry Nelson Jr-nak 
(New Hawen) írását, amely a cervantesi életmű recepcióját 
veszi számba, elsősorban a korai német romantikában; a 
gazdag idézetanyag tanulságosan vezeti be a következő rész 
(„National Manifestations)" elemzéseit. 
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E második rész a kötet igazi törzsanyagát foglalja magá-
ban. Külön tanulmányok tárgyalják a német elméletet; vala-
mint a velük kölcsönhatásban lévő irodalmi fejlődés repre-
zentatív műveit; ezt követik a Friedrich Schlegel és Ludwig 
Tieck, Solger és Hegel, Kierkegaard és Heine nyomán alakot 
öltő (és alakját szüntelenül váltó) paradigma „nemzeti meg-
nyilvánulásainak" szemléje, a bevallottan nem teljes körkép 
a francia, angol, portugál, holland, skandináv, román, len-
gyel, orosz, délszláv, észak-amerikai és nem utolsósorban 
magyar romantika szűken vagy tágan értelmezett irónia-
elvének létéről, netán hiányáról, főként sajátos tartalmáról. 

Imponáló lista; a mégoly egyértelmű szerkesztői munka-
hipotézis, hogy tudniillik a romantika egyetemes irodalmi 
áramlat, csakis akkor verifikálható, ha komolyan veszi a 
roppant széles spektrumot átfogó különös jegyeket. A kötet-
nyitó előszó érezhetően nem akarta megkötni a kutatásba 
bevont kollégák kezét; egyetlen koncepcionális alapelvet 
mégis kimond: „A romantikus irónia értelmezése egy-egy 
szegmentumot kínál az Egészből." De hogy mi ez az Egész, 
ennek a kötet egészéből kell kitűnnie. Ebben a szellemben 
talán akkor jár jól az olvasó, ha nem túlfeszített igényekkel 
kezd az olvasáshoz. Az itt közreadott tanulmányok: adalé-
kok a romantikus irónia jelenségkörének első nemzetközi 
discours-jához. Együttesük nem lép fel a mindent átfogás 
igényével, a téma fontos relációi ezúttal kidolgozatlanok ma-
radtak. Ám minden hézagosság ellenére a most egybehordott 
témaanyag, a szerkesztő által láthatóan nem is különösebben 
szerkesztett (például szapora ismétlésekkel teli) sokszínűsé-
gében valóban olyan kézikönyvvé áll össze, amilyen angol 
nyelven eleddig nem volt hozzáférhető, s amelyhez feltehető-
leg évekig, esetleg évtizedekig úgy nyúl az érdeklődő, mint 
az egyetlenhez, ami — ismétlem: angolul — rendelkezésére 
áll. 

A recenzens e ponton megállni kénytelen. Helyeselve a 
feladatkijelölést, nem hallgathatja el kételyeit sem. Maga is 
ismeri, hogy egy ilyen jellegű nemzetközi team-munka mindig 
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kompromisszumokkal teli. Van szerző, aki példásan, határ-
időre teljesíti, amire kérték, s amit vállalt; van, aki vonako-
dik, s aki helyett sebtében mással kell vagy kellene íratni a 
témáról. Az olvasót mindamellett csak a végeredmény érde-
kelheti. Ez esetben az a tény, hogy az amerikai szerkesztő 
olyan szerzőket vonultat fel, akik többségükben az észak-
amerikai egyetemek oktatói és kutatói. Csak üdvözölni lehet 
a szemmel láthatóan jól szervezett amerikai komparatisztika 
új generációjának színrelépését e kötetben, s azt is, hogy 
Garber a nagy vállalkozásnak megnyerte Ernst Behlert 
(Seattle), a német romantika alapmüveinek kritikai kiadásán 
és korszerű komparatisztikai feldolgozásán munkálkodó je-
les germanistát. Elgondolkoztató viszont, hogy a kelet-
európai régióból tulajdonképpen egyetlen névvel találkoz-
hatni a szerzők listáján: Szegedy-Maszák Mihály nevével, 
aki a XIX. századi magyar irodalomban vizsgálja a roman-
tikus irónia néhány jelenségét. Vajon nem szolgálná-e haté-
konyabban a szerkesztői program megvalósulását, ha mond-
juk a lengyel, az orosz vagy akár a skandináv irodalom szóba 
hozható — esetenként igen gazdag — megnyilvánulásairól 
nem az óceánon túli kutatók tájékoztatnák az angolul olvasó 
szakközvéleményt, a kötetben néhány lapos írással szereplő, 
történetesen a kanadai Calgary-ban működő kolléga helyett 
(netán mellett) ? 

Az európai nyelvű irodalmak összehasonlító története annak 
idején, indulásakor a komparatisztika minden égtájon fel-
lelhető szakembereinek összefogásától várta a szakma meg-
újulását, s az AILC-védnökség, a sorozat Koordinációs Bi-
zottsága sem más irányú tevékenységre ösztönöztetett — fel-
tételezéseim szerint. Ezúttal sem a szándékokkal lehetett baj, 
gondolom, de a hiányérzetet ez aligha csökkentheti. Hol a 
kitűnő lengyel vagy az orosz komparatisztika? S hol a dél-
amerikai, amely — ad vocem irónia — fényt deríthetne pél-
dául a mai dél-amerikai próza világirodalmi feltörésének 
történelmi gyökérzetére? S ha már ilyen hiányokról esik szó, 
nem kellene elgondolkozni valami koncepcionális dolgon is? 
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Mind az európai, mind a dél-amerikai vizsgálódások feltehe-
tőleg regionális értelemben is közös, a nemzeti kereteken eleve 
túlmutató problémákat tárnak fel, olyasmit, ami Varsóból, 
Moszkvából és i. t. nézvést markánsabban tűnne szembe, 
mint Calgary-ból vagy Edmontonból. Az Egészhez, amelyet 
a szerkesztő előszavában emleget, természetesen konkrétan 
vizsgálandó nemzeti-egyedi megnyilatkozások járulnak hoz-
zá. De nem kevésbé egy-egy térségre, „zónára" jellemző 
különösek is. Nem kötözködés, ha egy úttörő vállalkozás 
kapcsán ilyesfajta kérdőjeleket is kirajzolunk a megvalósult 
koncepció mellé. 

Ez utóbbit természetesen nem lenne korrekt egyedül a 
szerkesztőn számon kérni. Garber csak szervezője a roman-
tikus irónia legelső nemzetközi discours-jának. Felszínre 
hozhatja az egyes „beszámolók" közti módszertani eltérése-
ket, de nem teremthet csodákat: nem lehet az ő dolga az 
alapvető elvi kérdések konszenzusos tisztázása. 

Bizonyára ilyen kérdés a történeti fenomén és a jelenkori 
művészeti kultúra viszonya. A modern irodalomkritika leg-
ismertebb történészének szavait idézem: 

„Irónia nem más, mint annak a ténynek felismerése, hogy a világ 
a maga lényegét tekintve paradox, s hogy csakis egy ambivalens ma-
gatartás képes megragadni önmagának ellentmondó totalitásában." 

René Wellektől származik e kijelentés, Friedrich Schlegel 
korai iróniafogalmaival kapcsolatban.1 Kevés olvasó képes 
e szavakat csakis egy letűnt korszak jellemzésére vonatkoz-
tatni. Ernst Behler, a jelen kötetben szereplő talán legtekin-
télyesebb romantikakutató ki is mondja: a Schlegeleknél kör-
vonalazódó irodalomkritikai paradigma sorsát egészen a 
jelenig lehetne nyomon követni, legalábbis a „modernség" 
poétikai lényegét kereső amerikai Új Kritikáig. Mert például 
annak mérvadó képviselője, Cleanth Brookes, mutat rá 
Behler, voltaképpen ebben a szellemben beszélt az iróniáról, 

1 René Wellek: A History of Modern Criticism. II. 14. 
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„posztwittgensteini terminussal" mint „strukturális elvről", 
amelynek főeleme az egyetemessé lett metaforikus-közvetett 
„nyelv", a par excellence modern művészeti közlésmód.2 

A „romantikus" és a „modern" irónia így valóban a centri-
fugális és a centripetális erők kölcsönhatása jegyében inter-
pretálandó. Más szóval: aki a romantikus irónia logikai-
történeti rekonstrukciójára vállalkozik, annak nemcsak az 
előzményekre kell figyelnie, hanem az utóéletre is. Legalábbis 
az Új Kritika hatásától megérintett Behler szerint. Csakhogy 
ennek az álláspontnak vannak ellenzői is. 

Wim Van den Berg és Joost Kloek (Utrecht) például a 
holland fejlődés tekintetében egyszerűen tagadják a roman-
tikus irónia létét. A szerzők persze jól ismerik a német és a 
holland kultúra történelmi kapcsolatait, mégis hangsúlyoz-
zák: a német romantika irónia-koncepciója szigorúan törté-
nelmi értelemben, tehát a X V I I I - X I X . század fordulójától 
mintegy a múlt század közepéig nem tudott meghonosodni 
a holland irodalomban és művészetkritikában. A hollandus 
„népjellem", legalábbis ahogyan ezt a szerzők által korona-
tanúként idézett N. G. van Kampen irodalomtörténész, mel-
lesleg a holland komparatisztika afféle alapító atyja 1829-ben 
megjelent értekezésében állítja, csakis olyan külső hatások 
befogadása előtt nyitott szabad utat, amelyek nem sértették 
a lényegből fakadó vallásosságot, s a családi tűzhely iránti 
vonzalmat, a honszeretetet, a nyugodt komótosságot; amiből 
következik az ironikus szkepszis, egyáltalán a német földön 
őshonos fellegjáró „transzcendentalizmus", a „fichteizálás" 
romantikus-misztikus szellemének elutasítása. Igaz, a filoló-
gusi buzgalom, az „erudíció" ezúttal is kiás egy, egyetlenegy 
ellenpéldát, egy porosodó levéltár mélyéről. Bizonyos J. R. 
Thorbecke, liberális politikus, a holland alkotmányreform 
szellemi atyja, egyetemi éveinek befejezése után, 1820 és 
1824 között, németországi tanulmányútja során megismer-

2 Cleanth Brookes : Irony as a Principle of Structure. In : Literary 
Opinion in America. 3rd ed. 1962. 
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kedik a korszak nagy német irodalmával, zenéjével és 
filozófiájával, kapcsolatba kerül a német romantika egyik 
főképviselőjével, L. Tieckkel, s felfedezi magának Solger 
tragikus történelem-élménytől fűtött művészetfilozófiáját, 
külön is azt az irónia-fogalmat, amelyet az 1819-ben elhunyt 
berlini professzor „Ervin, négy beszélgetés a szépről és a mű-
vészetről" című művében minden igazi művészet alapelve-
ként jellemzett. Thorbecke még 1824-ben alapos ismertetőt 
ír és publikál a jenai Isish&n, természetesen németül a solgeri 
dialógusról, kiemelve, hogy szerzőjét — éppen filozófiai 
dimenziójú iróniaelmélete okán — kora legjelentékenyebb 
gondolkodójának tartja. Mármost a feledés porából így új 
életre keltett holland fiatalember a holland romantikaértel-
mezés abszolút sajátosságát bizonyítani kívánó szerzőpáros 
okfejtése szerint olyan kivétel, amely a szabályt erősíti. 
Thorbecke levelezéséből kimutatják, hogy az maga is neki-
kezdett egy Solger ihletéséről tanúskodó filozófiai-esztétikai 
dialógus-sorozatnak, de félbehagyta: felmérte, hogy hazá-
jában egy ilyen vállalkozás eleve visszhangtalan maradna. 
Quod erat demonstrandum: a múlt század első felének hol-
land irodalma magányos sziget marad az egykorú európai 
romantika sodró áradatában. Előnyére vagy hátrányára? 
Végső soron egyremegy. A modern holland irodalom más 
forrásokból merítve talált önmagára. 

Ez a fajta, szinkron párhuzamok firtatására berendezkedő 
historicizmus jelentheti a kötetbeli discours egyik álláspont-
ját. Végletes álláspont. Akarva-akaratlan az ópozitivizmus 
jelenlétét bizonyítja. Sokkal alaposabb ismertetést érdemel 
az abszolút ellenpont: Ernst Behler kiemelkedő jelentőségű 
(évtizedes kutatásokra épülő) tanulmánya a korai német ro-
mantika elméleti paradigmájáról, mint egy egyetemes mű-
velődéstörténeti irányzat alapvetéséről. 

Az elméletképződés folyamatának első állomása minden-
képpen Jena, a XVIII. század utolsó három-négy évének le-
gendás „romantikus háza". Az ottani „együttfilozofálások" 
során jutott el a fiatalabb Schlegel-fivér, Friedrich a régóta 

5 It 91 /2 
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vitatott „modernség" sajátos, a klasszikus Weimartól gyor-
san elhatárolódó változatához. Behler rekonstrukciója itt 
elsősorban a berlini Lyzeumban (1797), a legendás Athenäum-
ban (1798— 1800) közreadott töredékekre és tanulmányokra 
támaszkodik, de vizsgálódásainak körébe vonja az utóbbi 
években — jórészt általa — kiadott kéziratos hagyaték elmé-
letileg mindmáig átvilágítatlan anyagát is.3 

Első megközelítésben tisztázásra vár a retorikai tradíciók-
hoz való viszony. Az irónia még a Nagy Francia Enciklopé-
diában is retorikai alakzat : a tettetett igenlés álarca mögötti 
tagadás. A korai német romantikától nem volt eleve idegen 
az ironizálásnak ez a modora ; ám Friedrich Schlegel — első-
sorban a kanti és főként a fichtei transzcendentális idealizmus 
jegyében — „életfilozófiai" igényű poétikai-esztétikai kate-
góriává alakította a stilisztikai figurát. Jellemző új formulá-
zásai: az irónia „permanens parekbázis" (a Sterne-regények-
ből jól ismert, a színpadi beszéd „félre" utalásaira emlékez-
tető „kiszólás", közbevetés és fenntartás), a „szókratészi 
múzsa" — a nevezetes daimonion, a „belső hang" — „ma-
gasztos urbanitása" (szellemessége, kiműveltsége). Behler 
szerint ez az átértelmezés egyfajta ,;szókratészi modellt" 
követ: oly „tettetésről" van itt szó, amely a tudást a nem 
tudás álnaiv tudásából eredezteti, úgy „mókázik szüntelenül 
és játszik az emberekkel", s miként Platón dialógusának 
Szókratésze, egy ponton felnyitva a szatírszerű szilén-
szobrot, hogy annak mélyéből mintegy a játékos álarc alól 
feltáruljon a rejtett eszmei kincs: az istenszobor rejtette idea, 
a maga komolyságában. Az ironizáló attitűd „a közlés fel-

3 Kritische Fr. Schlegel-Ausgabe, hg. von Ernst Behler etc. (Mün-
chen, 1958-tól), különösen ennek kétrészes, XVIII. kötete: Philo-
sophische Lehrjahre 1796-1806 (1963, 1971); továbbá Fr. Schlegel: 
Literary Notebooks 1797-1801, ed. Hans Eichner (London, 1957). — 
A magyar olvasó Behler idézeteit csaknem hiánytalanul megtalálja 
az A. W. és Fr. Schlegel : Válogatott esztétikai írások című tanulmány-
gyűjteményben (1980), Fr. Schlegel fontos írását Az érthetetlenségről 
a „Kultusz és áldozat" című esszégyűjteményben (1981). 
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tétlensége és feltételessége közti feloldhatatlan harc" feszült-
ségekkel teli terrénumán ereszt gyökeret: „valamennyi 
licencia között a legszabadabb, mert általa mindenen túl-
teszi magát az ember, és mégis a legtörvényesebb is egyben, 
mert feltétlenül törvényszerű". Itt lenne a nagy váltás: a 
retorikai figura stíluselemből átlényegül sajátos „logikai 
szépséggé", egy paradoxonokra épülő életfilozófiává. 

Behler fenomenológiai rekonstrukciójában innen csak 
egy lépés a „platonikus modell" érvényre juttatása. A korai 
romantika egyfajta ellenpontját megszólaltató Jean Paul 
— személy szerint a schlegeli, túlontúl „egoista" és „szub-

jektivista" iróniakoncepció opponense - „humor"-elméle-
tében már 1804-ben hangsúlyossá tette ezt a platonizmust: 

„Platón iróniáját [. . . ] világiróniának nevezhetnénk, ahogyan világ-
humor is létezik; a világirónia nem pusztán a tévedések felett lebeg, 
mint a világhumor az ostobaságok felett, hanem énekelve s játékosan 
lebeg minden tudás felett is, lánghoz hasonlatosan, szabadon, magát 
elemésztve és viditóan, könnyed mozgással és mégis az ég felé törve."4 

Maga Friedrich Schlegel, kései, egyre inkább a misztika felé 
hajló korszakában, összegyűjtött műveinek (1822—1825) 
kiadására készülődve kirostálja korai produkciójának tete-
mes részét, így az Athenaum-töredékeket is, s aminek mégis 
megkegyelmez, azt előbb aláveti az ifjonti „aberrációkat" 
kiirtó, mindent szürkére retusáló átdolgozásnak. Az irónia-
fogalom ekkor már nála is szókratészi csúfondárosságaitól 
megtisztított, szeplőtlenül platonikus alakjában lép újra elő; 
a „hamis" — mert „egyetemesen negatív" — irónia most 
megkülönböztetendő az „igaztól", amely „a legbensőbben 
kapcsolódik az igazság istenségéhez". A vallásos újraértel-
mezés viszont új jelenségekre derít fényt: a platonikus dia-
lógusforma a kései Schlegelnél lényegéből következően pár-
beszéd, „mondás és ellentmondás, vagy még inkább kérdő-

4 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. 38. § 

5* 
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gondolat és válaszgondolat egymást váltó tovaáramlása".5 

A szerkezetelemzés logikailag harmadik rétege visszautal 
a jenai korszakbeli töredékekhez. Köztudott, hogy Fichte 
Tudománytana (1794) az egyik Athenaum-töredék szerint a 
francia forradalom és Goethe Wilhelm Meistere mellett a 
korszak három főtendenciájának egyike. Behler hallgatóla-
gosan erre a nemzedéki önvallomásra építi elemzésének újabb 
rétegét: a romantikus irónia „Fichte-modelljét". A „fichteizá-
lás" valóban vörös fonálként húzódik végig Friedrich Schle-
gel korai romantikus gondolatvilágán. A korai Fichtéről 
van szó itt, aki szerint a tiszta tevékenységként felfogott Én 
mindenható módon és végtelen folyamatban tételezi a 
Nem-Ént, mint szabad szubjektivitás az objektívnak mon-
dott világot; ennek a Fichtének éppenséggel azért kellett 
1799-ben Jenából távoznia, mert ateizmussal vádolták. 
Behler koronatanúként ezúttal Hegelt idézi meg, aki filozófia-
történeti és esztétikai előadásaiban egyként hangsúlyozta: a 
jenai körben voltaképp a „fichtei irónia" volt irányadó. 
Hegel filozófiatörténeti előadásainak Fichte-fejezetében pél-
dául ez áll : az Én a végtelen reflexió folyamatában produktív 
igazán, s ezért az Én nem egyéb, mint 

„folytonos váltakozása negációnak és affirmációnak, magával való 
azonosság, amely ismét negációba esik, s belőle mindig újra helyre-
áll".6 

Az Athenáum-töredékek sokféle alakban visszhangozzák ezt 
az alapelvet; például: „Az irónia — tiszta tudata az örök 
agilitásnak, a végtelenül teljes káosznak"; vagy még egy-
értelműbben: az irónia — „az önteremtés és önpusztítás ál-
landó változása". A Fichte-modell jut érvényre a schlegeli 
esztétika legösszefüggőbb kifejtésében, az új mitológiát és 
új regényelméletet meghirdető Beszélgetés a költészetről című 

5 Über die Philosophie der Sprache, Kritische Fr. Schlegel Ausgabe, 
X. S. 460. 

6 Hegel: Előadások a filozófia történeiéről. III. köt. Bp. 1960. 444. 
Szemere Samu fordítása. 
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tanulmánysorozatában is (1800).7 Ennek alapmotívuma újra 
csak „a lelkesedés és az irónia örök váltakozása", amely 
Cervantesből vagy Shakespeare-ből éppúgy kiolvasható, 
mint a homéroszi eposzok istenvilágának emberies — fan-
tasztikus, „arabeszk" és „kaotikus" — ábrázolásából. 

A „fichteizálás" elemzése további felismerés felé vezet. 
Filozófiatörténeti előadásaiban Hegel figyelmeztetett elsőnek 
az irónia és a dialektika belső szerkezeti hasonlóságára. A 
már említett kéziratos Schlegel-hagyatékból kiadott jegyzet-
anyagban mármost Behler ilyesfajta aforizmákat talál: 
„Ami nem annihilálja önnönmagát, az nem szabad és érték-
nélküli"; „ami valamire jó és értékes, az legyen önmaga és 
magának ellentettje"; vagy: „a műveltség — antitetikus 
szintézis és perfekció, egészen az iróniáig. Aki műveltségében 
eljutott az egyetemesség bizonyos magaslatára, annak ben-
seje szakadatlan láncolata a legkolosszálisabb forradalmak-
nak."8 Behler a posztumusz jegyzetanyag megidézésével nem 
kevesebbet akar bizonyítani, mint azt, hogy Hegel többször 
is kifejezett ellenszenve a romantikus irónia iránt csak lát-
szólagos. Az irónia mint dialektikus erő, mint a készen ka-
pott illúziók széttörése valójában beépült magába a hegeli 
rendszerbe, mi több: integráns része a Hegelből kisarjadt 
filozófiai gondolatoknak is. Két doktori disszertációt említ a 
bizonyítást célzó okfejtés ; mindkettő9 magán hordja a hegeli 
történetfilozófia hatásának jegyeit : Kierkegaard tanulmánya 
az iróniáról és Marx disszertációjához készített jegyzetei 
egyként 1841-ben íródtak. 

Behler figyelme - témájából is következően — az utóbbi-
ra összpontosul. Marx jegyzeteiből egy baloldali hegeliánus 
álláspontja rajzolódik ki, aki szerint az irónia 

' Fr. Schlegel: Beszélgetés a költészetről. In: A. W. és Fr. Schlegel: 
Válogatott esztétikai írásai. Bp., 1980. 

8 Kritische Fr. Schlegel-Ausgabe. XVIII. S. 82. 
9 S. Kierkegaard: írásaiból. Bp. 1969. 75. skk. és Karl Marx: A dé-

mokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége (doktori disz-
szertáció). Bp. 1969. 
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„dialektikai csapda, amely által a közönséges emberi ész [ . . .] egy 
neki magának immanens igazságba zuhan bele tarka megcsontoso-
dottságából [ . . . ] ; nálunk az iróniát Fr. v. Schlegelnél általános im-
manens formulaként, mintegy filozófiaként tanították."10 

Behler e megjegyzésből így következtet: a romantikus irónia 
egyik forrása az emberi emancipáció, mi több : a permanens 
forradalom marxi gondolatának. (Az utóbbi tekintetében a 
szerző egyetlen fenntartása: az eredeti koncepció marxi ol-
vasatát befolyásolhatta „az 1871-es párizsi kommün míto-
sza is".) 

A fenomenológia módszerét irányadónak tekintő, egyben 
a pozitivizmussal szakító terminológiatörténet nem teheti 
teljesen zárójelbe az iróniával közvetlenül rokon kategóriá-
kat. Már Novalis, a jenai „együttfilozofálás" közvetlen részt-
vevője úgy vélte, hogy a schlegeli értelemben vett irónia nem 
más, mint valódi humor, ám csak „előnyös, ha több név 
jelöl egy eszmét". Jean Paul — Behler szerint — ugyanilyen 
toleranciával húzott határvonalat humor és irónia között. 
A humor melegebb és átfogóbb, az irónia művesebb és 
intellektuálisabb. Mindkettőben az Én romantikus egyed-
uralma érvényesül — mindkettő elkülönül a klasszikus ábrá-
zolás szenvetlen objektivizmusától. De a humor egyetemes-
ségét, a „világhumort" mégis komolyabban kell venni, mint 
vette a jenai romantikus kör esztéticizmusa a mindnek fö-
lötte lebegő iróniát. Ugyanez az értelmezésárnyalat bukkan 
elő a német romantika legnagyobb epikusánál, E. T. A. Hoff-
mann-nál; a Brambilla hercegnő (1820) egyik művész-figurája 
a német földön meghonosodott iróniát, a Schlegel-emlegette 
„transzcendentális buffonériát" különválasztja a felszíni el-
mésségtől és komédiázástól : 

„Ha egy ilyen bolond fickót látok, amint iszonyú fintoraival meg-
kacagtatja a kívülállókat, úgy érzem, mintha egy csupán számára lát-
ható őskép beszélne hozzá, de ő nem értené szavait [. . .] A tréfánk 
magának az ősképnek beszéde, amely fölhangzik belülről, és az iró-

10 K. Marx: i. m. 138. sk. 
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nia bennerejlő princípiuma által szükségképpen föltételezi a gesz-
tust is. . 

A német festő, aki előbb mintha a sajátosan német „ke-
dély" által teremtett humort akarná védelmébe venni, igazá-
ban a romantikus irónia sajátos válfaját jellemzi : a minden 
nemzet szellemi világában, a „láthatatlan egyházban" fel-
lelhető Doppelgánger-lét humorát, valóság és fantasztikum 
csapongását. Innen megint csak egy újabb lépés az iróniában 
rejlő szomorúság és melankólia megértése. Behler okfejtése 
szerint a jelentésréteg feltárása egy filozófus-esztétának kö-
szönhető, a berlini K. W. Solgernek, az irónia kiemelkedően 
jelentékeny német teoretikusának. Ő is elutasítja magától a 
korai romantikusok esztéticista életfilozófiáját, s vele az 
iróniát mint pusztán fölényes-gúnyos lebegést a valóság fe-
lett. Nála a valóság magában, lényegében meghasonlott, 
semmis — mégpedig a valóság feletti isteni idea fényében. 
Ebből következően minden igazi művészet lényegénél fogva 
tragikusan ironikus : azt a végtelen szomorúságot teszi érzék-
letessé, amelyet a földi létében szükségképpen semmissé 
foszló abszolútum látványa kelt. Tragikus irónia: íme az 
újabb jelentésmódosulás. Itt Behler is áldoz az „erudíció" 
oltárán: a Solgernél körvonalazott „melankolikus irónia" 
tragikumáról megtudhatjuk, hogy egy elfelejtett angol iro-
dalmár, Connop Thirnwall anglikán püspök fogalmazta meg 
a német teoretikusokhoz kapcsolódó írásában, On the Irony 
of Sophocles című tanulmányában.12 A paradigma alapja 
nála Oidipus király tragikuma Szophoklész drámájában. 

A német gondolkodóknál megjelenő kategória ezzel eljut 
logikai-történeti útjának utolsó állomásához. Hegel az „egye-
temes világiróniát" mint „végtelen abszolút negativitást" 
csak mint a szabadság tudata felé haladó világtörténelem 
egyik mozzanatát ismerte el Történelemfilozófiájában; s 

11 E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő. Bp. 1959. 451. Sárközi 
György fordítása. 

11 Connop Thirnwall : On the Irony of Sophocles In : The Philolo-
gical Museum. 1 8 3 3 , 4 8 3 - 5 3 6 . 
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ugyanez a mozzanatosság jellemezte az iróniáról mint mű-
vészetkritikai elvről kialakított felfogását. Ám halála után 
hamarosan összeomlott a spekulatív idealizmus történet-
filozófiai-esztétikai rendszere. Sem a tradicionális Isten, sem 
a világszellem fogalma nem volt képes garantálni a megha-
sonlások végső kibékülését. Az egyetemes világirónia immár 
„az abszurditás iróniájának" formáját ölti magára. A vég-
játék koronatanúja Behlernél Heine és Nietzsche. S hogy 
miért éppen ők ketten? Mert Heine Le Grand könyve (1826) 
vagy A vallás és a filozófia németországi történetéhez (1834)13 

című nagy tanulmánya ugyanúgy maró gúnnyal emlegeti az 
isteni iróniát, a valójában semmibe foszló világot, azt a köl-
tői hazugságot, hogy a világ metafizikai alapjaiban egységes 
és harmonikus, mint Nietzsche, aki a Vidám tudományiban 
„az isten meghalt" tételét deklarálva egyben az értelmes lét 
képzetét is abszurd hazugságnak nyilvánítja. Nietzsche „bo-
lond embere" fényes nappal lámpással keresi az Istent, s 
mert nem találja, magára veszi meggyilkolásának ódiumát: 

„Mit tettünk, amikor ezt a Földet eloldoztuk Napjától? Hová mo 
zog most? Hová mozgunk mi? [. . .] Nem tévelygünk végtelen sem-
miben? Nem az üres tér leheli ránk? Nem lett hidegebb? Nem jön 
folyton az éj és még több éj?" 

A világirónia az abszurdban teljesedik ki: 

',A világ egész jellege mindörökké káosz, nem a hiányzó szükségsze-
rűség, hanem a hiányzó rend, tagoltság, forma, szépség, bölcsesség 
értelmében, már ahogyan ezt a mi esztétikai antropologizmusunk 
nevezi."14 

Ez a kétségbeesett gúnykacaj rejlik a romantikus irónia alig 
egy századdal korábban felvázolt magjában, a Schlegel-
emlegette „transzcendentális buffonériában". 

Szándékosan ismertettük részletesen Behler gondolatme-
netét. Talán a magyar olvasó számára sem haszontalan a 

13 Heine: Vallás és filozófia. Bp. 1967. 
14 Friedrich Nietzsche : Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe 

Bd. 3. M ü n c h e n - N e w York. 1980. S. 481. 
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kötet e kimagaslóan értékes tanulmányának rekapitulálása. 
Ha mármost egy discours pozitív pólusán véltük elhelyezni, 
talán megengedett néhány rövidre fogott kritikai megjegyzés 
is. A fenomenológia ezúttal igazán a bennerejlő maximumot 
teljesíti ; de Behler terminustörténete éppen ezáltal árulkodik 
saját gyönge pontjairól. Végszava toleráns: nem zárja ki a 
kutatásból annak vizsgálatát, hogy az iróniafogalom törté-
neti alakváltozásainak okai lehetnek — „szociális, pszicholó-
giai, ideológiai okok". Ezeket tehát szabadna kutatni; csak 
éppen ő maga ezúttal nem kutatja. Hozzátenném, minden 
malícia nélkül: kutatásukat inkább kínos gonddal kerüli. 
Ott is, ahol másnak talán szemet szúrnak. Kiragadott példák. 
A híres-hírhedt Athenáum-töredék a francia forradalmat 
nevezi a kor egyik legfőbb tendenciájának, két további leg-
főbb kortendencia: két „kis könyv" (Fichte Tudománytana. 
és Goethe Meistert)-, igaz, a töredék ritkábban idézett foly-
tatása ironikusan emlegeti azokat, akiknek „szemében nem 
fontos az olyan forradalom, amely nem hangos és materiális". 
Ez utóbbi megjegyzés nyilvánvalóan a csalódás jele, a terrort 
szülő forradalom, az általa életre keltett polgárvilág, a nyer-
sen materiális érdekekkel szembeni távolságtartás kifejezése. 
De az illúziófosztás gesztusa, amely a romantikus iróniában 
munkál, vajon elképzelhető-e a bensővé, „transzcendentális-
sá" átlényegített revolúció nélkül? Vajon nem éppen egy 
forradalom utáni generáció útkeresése (és útelválása) tük-
röződik a jenai kör gyors megszerveződésében és még gyor-
sabb széthullásában, például a humor versus irónia, a Jean 
Paul versus Schlegelek stb. szituáció kialakulásában, nem 
utolsósorban a hegeli oppozíciós fellépésben ? Csak az utób-
bit illetően: Hegel történetfilozófiai alapon kifejlődő eszté-
tikája, mint Behler kimutatja, valóban magába építi az iro-
nikus „attitűdöt"; de - s ezt ugyan nem Behler, hanem a 
jenai korszakbeli Hegel-művek15 főként az őket lezáró A szel-

" Magyarul is hozzáférhető válogatás: Hegel: Ifjúkori írások. Bp. 
1982. — Főként: A filozófia fichtei és schlegeli rendszerének különb-
sége (1801), Jenai reálfilozófia ( 1 8 0 3 - 1806). 
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lem fenomenológiája (1807) tanúsítják — nem a „romantikus 
ház" lakóinak, a Friedrich Schlegel-féle esztéticizmusnak 
hatására, hanem az angol közgazdaságtan (A. Smith and Co.) 
tanulmányozásának eredményeként, „az ész cselvetése" 
(List der Vernunft) filozófiai kategóriájának kidolgozásával 
reflektált a világ belső meghasonlottságának élményére, e 
„fortélyt" a legegyszerűbb munkafolyamatban éppúgy fel-
mutatva, mint a polgári társadalom életfolyamataiban, 
filozófiailag elemezve egyfelől a szubjektív szándék, cél, más-
felől a tevékenység által realizált eredmény meg nem felelését, 
eltérését és ellentmondását. 

Hegel — és ebben csak a kezdő polgári korszak legkiemel-
kedőbb realista írói állíthatók mellé, legyenek, bár ábrázolás-
módjukat tekintve olyannyira „fantasztikusak", mint E. T. A. 
Hoffmann, vagy stílusukban esetleg „irónia nélküliek", mint 
például Balzac — a filozófiai spekuláció, a dialektikus ész 
által kikovácsolt fogalmi eszközökkel mindannak objektív, 
„cinikusan" szenvtelen feltárását ambicionálta, „ami vari", 
amivé a világ a francia forradalom poszttermidoriánus, 
Napóleon utáni „modern" korszakában lett, amivé — mint 
polgári társadalom — egyáltalán lehet. Ezt az attitűdöt azon-
ban énszerintem csak összefüggésükből kiragadott, terminoló-
giatörténetileg regisztrált műszavak egyneművé tételével le-
het rokonítani a „romantikus attitűddel". Marx 1841-es 
disszertációja, pontosabban: az ehhez készített jegyzetek 
megemlíthetik ugyan Fr. Schlegel nevét, mint aki az iróniát 
egyetemes filozófiai elvvé kívánta tenni; de egyéb Marx-
jegyzetek, majd művek csakis azt bizonyíthatják, hogy 
A tőke majdani szerzője korai írásaiban baloldali hegeliánus 
volt, s mint ilyen kora romantikusaival késhegyre menően 
éles vitákat folytatott. A töké bői is kipreparálható persze a 
sokat idézett mondás: „Nem tudják ezt, de csinálják".16 

Ami akár mintapéldája is lehetne az emberi tettekből össze-
álló világtörténelem ironikusságának. 

16 Marx—Engels: Művei. 23. köt. 76. 
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De mi köze van ennek a kriticizmusnak a valóban roman-
tikus gyökerű messianizmushoz vagy akár „a permanens 
forradalom mítoszához"? Körülbelül annyi, mint a szintén 
baloldali hegeliánus Heine publicisztikájának, aki maró 
iróniával szólt a schlegeli iróniáról, s a három főtendenciáról 
szóló töredékre is vonatkoztatható az a megjegyzése, hogy a 
„magas, tágas kilátója" az emberiségnek, ahová a „hangos 
és materiális forradalom" hívei nem tudnak felemelkedni, 
„mindig egy katolikus templom harangtornyának magas-
sága".17 

Végül a heinei irónia is csak „az Isten halott" toposz for-
mális kijegyzetelése alapján hozható összefüggésbe Nietzsché-
vel, „minden érték átértékelőjével", saját romantikus kor-
szaka kegyetlen önkritikusával, az Istentől elhagyott világ 
abszurditásának valóban pittoreszk stílusú művész-filozófu-
sával. Summum jus summa injuria. A romantikus irónia 
poétikája csak akkor rekonstruálható a maga szükségképpeni 
alakváltozataival, elvi pluralizmusával, képlékenységével, ha 
nem kerül zárójelbe kívülről jövő (nem poétikai és nem is 
csak filozófiai) meghatározottsága, ha ideologikusságában 
hagyják megjelenni azt is, ami nem ideologikus, ami valósá-
gos, ami a társadalmi-történeti létre utal. 

Ezzel nem a komparatisztika azon kísérleteinek létjogát 
vonom kétségbe, amelyeket a kötet fölvonultat. Csaknem 
mindegyikük értékes adalékok tömegét gyűjti egybe. Jól 
mondja a szerkesztő, Frederick Garber kötetzáró „codájá-
ban": „Könyvünk a romantikus lehetőségekről szól" — a 
valóban elképesztően sokágú lehetőségekről. 

17 Heine: A romantikus iskola. In: Vallás és filozófia. Id. kiad. Bp. 
1967. — Megjegyzendő, hogy Heine pamfletje Párizsban íródott, 
1833-ban, tehát jóval az ifjabb Schlegel katolizálása után, és az 
európai irodalomról Párizsban tartott privátkollégiumának sokban 
úttörő előadásai kapcsán. Heine a korai Schlegelt korántsem egyér-
telműen negatívan jellemzi : „Korunk fájdalmaiban nem látta meg az 
újjászületés fájdalmait, csak a halál agóniáját". Id. kiad. 58. 
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Raymond Immerwahr (London, Ontario) a korai német 
romantika gyakorlatában érzékelteti ezt: Friedrich Schlegel 
Lucindéje, Jean Paul egykor oly népszerű regényei (Hesperus, 
Titan, Kamaszévek), Tieck William Lovellje, Csizmás kan-
dúrja, Novalis Heinrich von Ofterdingen'je vagy Clemens 
Brentano Godwija — megannyi változat egy témára, a ro-
mantikus irónia sokféle lehetőségének megannyi bizonyítéka. 
Hasonló lehetőség-spektrum bomlik ki René Bourgois-nál 
(Párizs), aki a XIX. század Franciaországában kialakult mó-
dozatokat, a romantikus irónia különböző poétikai techni-
káit és tematikus megjelenési módjait szedi leltárba Benjamin 
Constanttól Victor Hugón át Gérard de Nervalig és Baude-
laire-ig. A discours különösen figyelemre méltó résztvevője 
Anthony Thorlby (Essex), aki Wordsworth, Coleridge, Keats, 
Byron és Shelley költői produktumának elemzéséből joggal 
következtet arra, hogy a német elméletben kialakult irónia 
egymagában kevéssé alkalmas az angol fejlődésben kialakult 
világirodalmi rangú változatok jellemzésére; a mélyben rejlő 
ironikus szerkezet csak a képzelet kategóriájának szűrőjén át 
értelmezhető, s feltehetőleg azoknak a módosításoknak köz-
vetítésével, amelyeket szerinte Kierkegaard „paradox ke-
reszténysége" reprezentál. 

Bármily furcsa, az olvasó ebben a tanulmányban kap rész-
letesebb képet a Kierkegaard-féle iróniafogalomról. Erről 
köztudott, hogy még Hegel és főként Solger erős hatását 
mutatja, azzal is, hogy éles polémiában van a korai roman-
tika szubjektivista módon „felelőtlen" ironikus modorával. 
Thorlby fontos részt idéz Az irónia fogalmáról című Kierke-
gaard-disszertációból. Ez egy helyütt Heine egyik találó 
metaforájához kapcsolódik: Tieck és Schlegel ahhoz a ko-
mornához hasonlít, aki úrnőjének fiatalító bájitalából túl-
ságosan is sokat talált titokban kortyolni, s „nemcsak, hogy 
újra fiatal, de egész kicsi gyerek lett belőle": a csodaszer 
infantilizáló hatással volt. Olyasféle hatással, mint a korai 
romantikusokra lehetett esztéta vallásosságuk. Nos, Kierke-
gaard szerint a szókratészi irónia éppen a „végtelen abszolút 
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négativités", a Semmi komolyan vételét jelenti. A romanti-
kában a költészet felébred, az erős vágyak, titkos sejtelmek, 
lelkesült érzelmek mozgolódnak. Felébred az elvarázsolt 
hercegnő, és nyomban új álom köde száll rá. Az igazi léte-
zésre, a valódi bensőségre koncentrálódó szubjektivitás 
azonban nem a színes álmok világába kalauzol, hanem a ko-
molyan vett irónia révén a paradox lét élményét nyújtja. Ez 
a mélyszerkezetben rejlő irónia mint a természetélmény 
kifejezésébe burkolt egzisztenciális válságtudat ad kulcsot 
— Thorlby szerint — a nagy angol romantikusok művésze-
téhez. 

Ebben a sorban kell említést tennünk Szegedy-Maszák 
Mihály tanulmányáról is; ő a XIX. századi magyar iroda-
lomban keresi az igencsak színváltó paradigma jelentkezését 
Az angol nyelvű olvasó itt bizonyára érdeklődéssel fogadja 
majd a Széchenyi-napló elemzését, de a magyar olvasó is 
töprenghet azon a párhuzamosságon, amit a szerző a paradox 
élethelyzetek élményét illetően a Napló egyik bejegyzése 
(1821. március 27.) és Kierkegaard Vagy-vagyinak (1835) 
egyik passzusa között konstatál. Örvendetes, hogy a tanul-
mány a nemzetközi szakközvéleményt is megismerteti a 
Kemény-életművel, elsősorban a Ködképek а kedély lát-
határán (1853) című regénnyel; a sokáig nálunk is formailag 
problematikusnak tartott, s jószerivel elfeledett mű éppen 
szerkezeti töredékességével jól példázza a kelet-európai tér-
ség romantikus iróniájának sajátosságát: egy bukott nem-
zeti forradalom és szabadságharc ad komor hátteret a re-
gényben ábrázolt stabilitáshiánynak, az egyetemessé növelt 
értékválságnak. 

Végül egy kurta szót a kötet utolsó részéről, amely a 
„Szintézis" címet kapta. Számomra fölfoghatatlan, miért 
került ide egy sor olyan írás, amely érdekes poétikai problé-
mákat tárgyal ugyan — például „romantikus irónia és nar-
ratív álláspont", vagy „romantikus irónia és a groteszk" 
címmel —, csak éppen nem a törzsanyagban közölt analízi-
seket szintetizálja. „Romantikus irónia a modern antiszínház-
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ban" témakörben értekezik többek között Gerald Gillespie 
(Stanford). Elmemozgató lehet, ha a Tieck-féle dramaturgia 
és a brechti elidegenítő hatás viszonyáról olvashatunk, 
esetleg Unamuno Cervantes-értelmezéséről vagy éppen a 
század eleji Pirandello mélyfekete „humorának" romantikus 
gyökereiről. Kérdés viszont, hogy ezeknek az esszéknek 
miért egy „szintézis" ad keretet, és nem mondjuk egy roman-
tikus regényt vagy drámát tárgyaló kötet (tudomásom sze-
rint éppen ezek lesznek Az európai irodalmak összehasonlító 
történetének következő tanulmánykötetei). És ugyanitt, e 
Szintézisben található egy klasszikusan relato artium-téma-
kört érintő esszé a romantikus irónia zenei formáiról (Jean-
Pierre Barricelli, Riverside). Nagy reményekkel fogtam hozzá, 
személyes okokból is. Talán elég itt a végső benyomásomat 
jeleznem. Ha a kötet egészét nemzetközi discours-nak nevez-
tem egy eleddig sokértelműen csillámló kategória megköze-
lítésére, ez az írás sajátos hozzájárulás a kerekasztal-vitához. 
Szórakoztatóan diskurál arról, hogy mi mindent lehet iro-
nikusnak nevezni a XIX. és a XX. század instrumentális 
zenéjében. Haydntól és Mozarttól Beethovenen és Berliozon 
át Mahlerig, R. Straussig, Stravinszkijig és Prokofjevig ér a 
névsor — egy kis zenetörténet, sub titulo képzettársítás. 
Nem ajánlom, hogy ezzel a tudományosnak tűnő rapszódiá-
val kezdje a kötet tanulmányozását az, akit a racionális 
fogalomtisztázás igénye késztet egy sokban irracionális fo-
gantatású poétikai kategória lényegének elméleti megkö-
zelítésére. 

ZOLTAI DÉNES 


