
S z a j b é l y  M i h á l y

Filológia — interpretácó — médiatörténet, 
szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, 

Simon Attila, Tverdota György

Kritikát, sőt még csak ismertetőt sem könnyű írni egy majdnem nyolcszáz oldalas, 
huszonegy szerzős tanulmánykötetről, melynek érdeklődési területe az antikvitás
tól egészen Weöres Sándorig húzódik. Nem könnyű még akkor sem, ha nagyon 
különböző kutatási területeik vizsgálatakor a szerzőket ugyanaz a kérdés érdekli: 
a filológia újrafogalmazási kísérleteinek szembesítése a hermeneutikával és az iro
dalom mediális közvetítettségéből leszűrt, illetve leszűrhető különböző elgondo
lásokkal. Ilyen értelemben a konkrét problémák csupán példaanyagként is tekint
hetők egyazon kérdés megválaszolása érdekében -  a válaszok megítélése, netán 
kritikai megjegyzések papírra vetése mégis megkövetelné az adott területek szak
szerű ismeretét. Az alapkérdés azonban, melyet a kötet tanulmányai nagyon sokfé
leképpen artikulálnak, finomítanak és alkotnak újra, világosan megfogalmazható.

A filológia hagyományos, a 19. századi pozitivizmus által sokszor hangsúlyozott 
álláspontja szerint a filológus láthatatlan létező, feladata csupán az eredeti szerzői 
szándék szerinti szöveg rekonstrukciója és közzététele. Az így létrehozott kanoni
kus szövegen alapulhat a mindenkori interpretáció hermeneutikai tevékenysége. 
Az új filológia azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a filológus, bármennyire 
igyekezzék is megmaradni a maga szerény pozíciójában, valójában interpretál, és 
szinte társszerzővé válik, amikor szövegváltozatok között dönt, vagy meghatároz
za a magyarázatra szoruló szöveghelyek körét és milyenségét, emendálja a szöveg- 
romlásokat stb. Mert amit tesz, az mindig különbségtételen alapszik: ezt igen és 
azt nem, s hogy mit igen és mit nem, az legalább annyira függ a döntően saját kora 
által meghatározott értelmezői horizontjától, mint a szöveg tulajdonságaitól. So
kat és sokszor idézzük például Hegel, Kant vagy éppen Heidegger munkáit, így 
tesznek a mostani kötet szerzői is, de korábban talán még ők sem gondoltak arra, 
milyen erős interpretációs (kánonképző) folyamat eredményeként született meg 
az éppen citált szöveg. Aki viszont elolvassa Fehér M. István rendkívül érdekesen, 
sőt szórakoztatóan megírt tanulmányát (Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció),
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az el fogja veszíteni naiv ártatlanságát, cserébe viszont a szövegkiadások mögött 
megbúvó kánonképzés állatorvosi lovaival szembesülhet.

Hegel például ma hozzáférhető, hatalmas életművének csak kis részét adta 
közre; a többit halála után, előadásvázlataikat összevetve és kompilálva, tanítvá
nyai állították elő, oly módon, hogy a fejlődéselvet szándékosan figyelmen kívül 
hagyva, befejezett és teljes rendszerként mutatták be azt. Sokáig ez a harminc kö
tetjelentette „a” Hegelt, az idő múlásával azonban egyre hangosabbá váltak azok 
a vélemények, amelyek szerint a tanítványok által közrebocsátott sorozatból sem 
az „egész”, sem az „igazi” Hegel nem ismerhető meg. E vélemények kanonizáló- 
dásának köszönhetően jö tt létre 1958-ban a Hegel-archívum, melynek célja a fej
lődéselvet követő, igazi és teljes Hegel-életmű közrebocsátása. Több mint négy 
évtizednyi kutatómunka és több tucatnyi könyv megjelenése után azonban vilá
gossá vált, hogy az „egész” és az „igazi” közrebocsátása helyett újabb konstrukció 
jö tt létre csupán, sőt még az sem bizonyos, hogy Hegel feltehető szándékaihoz 
nem a tanítványok által közrebocsátott korpusz áll-e közelebb. Fehér M. követ
keztetését idézve: „nem csupán a Hegel-kiadás alakította a Hegel-képet, hanem 
fordítva is: a Hegel-kiadás már maga is meghatározott Hegel-kép alapján ment 
végbe; e kép ráadásul nem csupán előzetes értelmezésen nyugodott, de előrete
kintve a jövő felé, meghatározott kultúrpolitikai célok és elvárások kapcsolódtak 
hozzá.” (61.)

A kötet első harmadát a kérdéskört átfogó igénnyel megközelítő írások fog
lalják el. Őket követik a különböző esettanulmányok, nagyjából tárgyuknak meg
felelő kronológiai rendbe helyezve, majd a gyűjteményt Lőrincz Csongor nagyon 
elmélyült, a szorosabb értelemben vett tárgyterületen már mindenképpen túlmu
tató tanulmánya záija A monda (Sage) mint szövegfogalom Heideggernél címmel. De 
ne ugorjunk ennyire előre. Vessünk inkább egy kissé hosszabb pillantást Kulcsár 
Szabó Ernő nagy ívű és terjedelmes kötetnyitó, A  liermenentikai kolosszus és a me
diális megkülönböztetés -  avagy szövegtudomány-e (még) a filológia? című tanulmányá
ra, mely mind a téma történeti vonatkozásait, mind az aktuálisan létező elméleti 
pozíciókat összefoglalóan tekinti át.

Kulcsár Szabó a meggyőződéses, Heideggeren és Gadameren iskolázott, ugyan
akkor más pozíciók iránt nyitott, azokat saját nézeteivel folyamatosan ütköztető 
hermeneutának a nézőpontjából fogalmazza meg álláspontját a filológia újabb ke
letű irányzatairól, illetve a materiális kultúratudományok egyes képviselőinek né
zeteiről. Szemléletmódját -  akárcsak néhány évvel korábban a Történelem, kultúra, 
medialitás (Balassi, Bp„ 2003.) című, általa és Szirák Péter által szerkesztett kötet be
vezető tanulmányában, a megértés és az eredmények elismerésének igénye, ugyan
akkor a hermeneutikával való összecsengések számbavétele, a hermeneuta számára 
elfogadhatatlan megállapítások kritikája jellemzi.
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A materiális kultúratudományok (médiaelméleti/médiatörténeti) nézőpont
ját, mely a mögöttes szellem (hermeneutikai) láthatóvá tétele és értelmezése he
lyett az érzékelhető médiumok változásának és a rendelkezésre álló médiumok 
által meghatározott kommunikációs lehetőségeknek a vizsgálatát helyezte előtér
be, a kanti esztétikával hozza összefüggésbe. Kant ugyanis oly módon „nagyko- 
rúsította” az esztétikai tudatot, hogy a mediális anyagszerűséget előfeltételező 
érzékeléshez kötötte azt, szemben az igazság tisztázására irányuló megértéssel. Ebben 
az elválasztásban Hegel esztétikája sem hozott igazi fordulatot. Az érzéki szemlé
letet ő is a művészet sajátjának tekintette, noha annyit megengedett, hogy a m ű
vészet ugyancsak igazságot közvetít, melyet azonban „érzéki alakítás módján” tesz 
hozzáférhetővé. A valódi változást Heidegger 1950-ben megjelent, A műalkotás 
eredete című munkája hozta meg, amely a műalkotás („szépség”) létrejöttét az igaz
ság műbe helyezkedéseként, művé válásaként írta le. A művészet ily módon nem 
közvetít (érzéki módon) valamely már létező igazságot, hanem az igazság éppen 
a műalkotásban válik először érzékelhetővé.

A figyelmes olvasó, ha erről az okfejtésről még akkor sem feledkezik meg, ami
kor jó  hatszáz oldallal később a kötet utolsó előtti tanulmányához ér, az ott leír
takat a heideggeri gondolat előtörténetébe nyert pillantásként is interpretálhatja. 
Herder médiumai című írásában Hárs Endre a 18. századi német gondolkodó érzé
kelésről szóló nézeteinek feltárása közben figyelt fel arra, hogy Herder, gondolat 
és kifejezés költészetbeli viszonyát megvilágítani igyekezve, elveti a korabeli duá
lis megközelítéseket („test és lepel”, „test és bőr”). Velük szemben amellett érvel, 
hogy a költői mű nyelvi megvalósulása maga a gondolat. „A világra jö tt test nem
csak leple és burka, de nem is földi hüvelye valamely transzcendens tartalomnak, 
hanem maga a gondolat, amely a kifejezés kizárólagosságában megszületett” (699.)
— összegez Hárs. Az összecsengés az igazság művé válásáról értekező Heideggerrel 
első látásra is feltűnő. További vizsgálatokat igényelne persze, hogy a Heidegger 
által használt igazság, és Herder gondolat szava milyen mértékben fedik egymást, 
amint az is, hogy volt-e a herderi vélekedésnek valamiféle búvópatakszerű utó
élete a nem sokkal később már meghatározóvá vált kanti esztétika árnyékában. 
Más lévén tárgya, Hárs ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. Azt azonban, hogy 
a közlés mediális meghatározottságára való összpontosítás milyen finom megfi
gyelésekhez vezetett már a 18. század utolsó harmadában, nagyon meggyőzően 
mutatja be.

Mindez árnyalhatja Kulcsár Szabónak azt a kanti esztétikából kiindulva na
gyon logikus gondolatmenetét, mely szerint a mediális kultúratudomány, amely 
a metafizika elől menekülve a mindenkori kommunikációs technikák vizsgálatát 
helyezi előtérbe és ezzel (saját önleírása szerint) mintegy alternatívát kínál az esz
tétikai megkülönböztetés Kantra visszavezethető hagyományával szemben, végső
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soron a kanti esztétika örököse. Kantból kiindulva persze valóban kétségesnek 
tűnhet, hogy a mediális megkülönböztetés igazi alternatívát jelent-e, vagy csupán 
„ellenimpulzusok kibocsátására” (55.) képes — ha viszont nem Kantot, hanem 
Herdert választjuk kiindulópontul, akkor könnyen lehet, hogy másféle következ
tetésre juthatunk. Nagy kár, hogy a kötet szerkesztői ilyen távolra helyezték egy
mástól Kulcsár Szabó és Hárs tanulmányait; a közöttük kétségtelenül megfigyel
hető, nagyon gondolatébresztő összefüggések sokkal nyilvánvalóbbak lennének, 
ha egymás szomszédságában foglalhattak volna helyet.

A mediális kultúratudomány egyes képviselőinek, főként Friedrich Kittler- 
nek a hermeneutika spekulatívnak tekintett értelemképzésével szembeni éles elha
tárolódását Kulcsár Szabó a saussure-i tradícióra vezeti vissza, mely szerint a nyelvi 
jeleket ,,nem valamely külső dologra való vonatkozás definiálja, hanem a nyelv 
rendszerében való és annak többi elemére vonatkoztatott relatív — mert változé
kony — elhelyezkedésük”. (20.) Kulcsár Szabó viszont az „esztétikai materializ
mussal” az „esztétikai tapasztalat nyelvi hermeneutikáját” állítja szembe, amely 
nem hisz a szavak semlegességében. A szerző e ponton Gadamerre hivatkozva (hi
vatkozhatott volna persze Bahtyinra is) arról beszél, hogy a szavak nem semleges 
jelek, időben léteznek és magukon hordják korábbi használatuk nyomait. Meg
győzően érvel amellett, hogy a szerzői szándék rekonstruálására törekvő hagyomá
nyos filológiával szemben először a hermeneutika hangsúlyozta, hogy produkció 
és recepció keresztezési pontjában a szöveg nem egyszerűen a szerzői szándék 
közvetítője, hanem olyan kultúrtechnikai médium, amely önálló jelentéspoten
ciállal rendelkezik. S ha az irodalomtudomány e felismerése mögött állt is külső 
ösztönző az utóbbi két évtizedben, az nem annyira a mediális kultúratudomá- 
nyok oldaláról, mint inkább Derrida Graimiiatológiája felől érkezett.

Mindez nem azt jelenti, hogy Kulcsár Szabó kétségbe vonná a médiaelméleti/ 
médiatörténeti kérdezésmód invenciózus voltát, csupán a mediális materializmus 
azon önleírásaival száll egyértelműen szembe, amelyek a hermeneutika diszk- 
reditálása árán igyekeznek gyökeresen új alternatívaként beállítani önmagukat. 
A szerző olvasottsága és szintetizáló képessége -  amennyiben az olvasó hajlandó 
a hermeneutikai kör többszörös bejárására, azaz a tanulmány újra- és újraolvasá- 
sára a jobb megértés érdekében -  valóban lenyűgöző. Kérdés persze, hogy a po
tenciális olvasók közül hányán teszik meg ezeket a köröket, illetve, hogy érde
mes-e lemondani azokról, akik úgy gondolják, hogy az idő szokásos szorításában 
nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Kulcsár Szabó Ernő írásainak — szak
mai körökben közmondásos — nehezen befogadhatóságát nem a szerző fogalma- 
záskészségének a hiánya az okozza. Tanulmányai nagyon kidolgozott és pontos 
értekező stílusban készülnek, nagyon logikus vonalvezetésűek és nagyon világosan 
fogalmaznak. Ahhoz azonban, hogy a befogadó eljusson ennek belátásáig, több
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szőr, a megelőző olvasások tapasztalatainak birtokában kell újraolvasnia szövegeit. 
Erre azért van szükség, mert azok közül a hermeneutikai körök közül, amelyeket 
korábban Kulcsár Szabó járt be témájának minél alaposabb megértése érdekében, 
a tanulmány csak az utolsónak az eredményeivel szembesíti az olvasót. Ennek kö
vetkeztében sok minden zárul rövidre azon dolgok közül, amelyek gyors meg
értéséhez valamely korábban bejárt kör eredményeinek a leírására lenne szükség. 
Nem  tudom, Kulcsár Szabó tudatosan hoz-e létre ily módon teijedelmességük 
ellenére is igen sűrű szövegeket. Ha igen, akkor az olvasó nem tehet mást, mint 
tiszteletben tartja álláspontját, és eldönti, hogy megéri-e számára a szokásosnál 
több hermeneutikai kör bejárása a megértés érdekében. Ha viszont nem tudatos 
ars poétikáról, hanem „menet közben” kialakult, immár önmagát stimuláló érte
kező stílusról van szó, akkor talán érdemes lenne saját tanulmányaival szemben 
mintegy külső nézőpontra helyezkedve elgondolkodnia azon, hogy milyen m ó
don könnyíthetné meg olvasóinak helyzetét.

Kulcsár Szabó írásának a filológia tudománytörténetét vizsgáló részéből ki
tűnik, hogy filológia és interpretáció elválaszthatatlanságának a felismerése nem 
új, csupán feledésbe merült gondolat, és ebbeli véleményében osztoznak a kötet 
más szerzői is. Regény filológia =  könyvfilológia? című tanulmányában Hansági Ág
nes -  Hans Róbert JauCra és Peter Szondira hivatkozva -  hangsúlyozza, hogy a 
klasszikafilológia megalapítói számára természetesen kapcsolódott össze a herme
neutika és a szövegkritika (442-443.), Kecskeméti Gábor írásából (A konstitutív 
filológia a kora újkorban) pedig kiderül, hogy a rekonstrukció/interpretáció dilem
mája már a humanizmus idején felmerült. Jóllehet a humanizmus úgy igyekezett 
meghaladni a barbár középkort, hogy visszatért az antikvitás szövegekben hagyo
mányozott tudásához, s ezzel a filológia rekonstrukciós vonásai kerültek előtér
be, az utóbbi negyed század kutatásai nyomán azonban világossá vált, ,,[...] hogy 
e reprodukcióként való önértés, illetve az annak kivitelezhetőségébe vetett naiv 
várakozás egyáltalán nem egyöntetű jellemzője a humanizmus eszmetörténeté
nek.” (376.) Lorenzo Valla retorika és nyelvszemlélete nyomán a reformáció 16. 
századi hermeneutái a statikus és megismerhető történeti igazság helyébe a törté
nő, az idő múlásával párhuzamosan újra- és újrakonstruálódó igazságot, a történő 
létmegértés dinamizmusát állították. A 16—17. század fordulójára, a „felekezeti 
ortodoxiák megszilárdulásával azonban a filológia elveszítette a történő megértés
nek és a megértés történetiségének a látószögét.” (382.) Ami a filológia későbbi 
magyarországi tudománytörténetét illeti, abba Fried István tanulmánya (Az Egye
temes Philologiai Közlöny indulása 1877-1886) enged bepillantást. írásából kitűnik, 
hogy a lap működését ugyan az adathalászat és hatáskutatás határozta meg, még
is közreadott néhány olyan ismertetőt (Ábeljenő, R iedl Frigyes tollából), amely 
mindenekelőtt a német és francia filológia eredményeit referálva „bizonyos her-
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meneutikai meggondolások jegyében a recepció megkerülhetetlen szerepét han
goztatta a megértés folyamatában.” (405.) Ezek azonban, ahogyan a szerző fogal
maz, „ritka pillanatok” (416.) voltak a lap történetében.

Ám ha a filológia elmélete nem is, gyakorlata mindig interpretatív maradt; 
ebből pedig az következik, hogy a szellemtudomány, amikor szembeszegült a po
zitivista filológia „elmélettelen” adatgyűjtögetésével az interpretáció jegyében, 
jelentős részben árnyékra ugrott. Az újabb kutatások -  jelen kötetben leginkább 
argumentáltan Kelemen Pál tanulmánya — már arra is rámutatnak, hogy az „iro
dalomtörténeti” vagy „filozófiai” szellemtörténet „legkiemelkedőbb teljesítmé
nyei nem a pozitivizmustól való elfordulás, hanem a szellemtörténet előzményei
vel való szembesülés dokumentumai.” (153.) Nagyon elgondolkodtató Kelemen 
azon megfigyelése, hogy a szellemtörténet meghatározó önleírásainak éles elha
tárolódásai a pozitivizmussal szemben a pszichologizálás felé terelték az irodalom
történet-írást. Azok az újabb kutatások viszont, amelyek arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a pozitivista filológia önleírásaiban is helye volt már az interpretációnak, 
a mai kultúratudományos vizsgálódások szellemében, a kettő közös vonásainak ki
emelésével igyekeznek egyrészt a merev határokat lebontani, másrészt filológia 
és hermeneutika kölcsönös egymást-feltételezésével újrahatározni az irodalomtu
domány illetékességi területét. Kelemen Pál tanulmányában azoknak a magyar 
és német szerzőknek az írásait tekinti át, akik — ilyen vagy olyan módon — már a 
19. századtól kezdődően kapcsolatot fedeztek fel filológia és hermeneutika között.

Innen nézve az új filológia csak annak elismerése és nyomatékos hangsúlyozása, 
hogy ez így van: annak belátása és a filológiai gyakorlatba való tudatos átültetése, 
hogy a filológiai munka egyben hermeneutikai munka is, hogy a filológia nem 
nélkülözheti a hermeneutikát. Persze ez nem minden gondolkodó számára ilyen 
magától értetődő; egészen másképp interpretálódik például a Paul de M an-i „el- 
méletellenesség” elméletében, mellyel Kulcsár-Szabó Zoltán foglalkozik Filológia 
az  irodalom előtt? című tanulmányában. A de Man-féle érvelés végső soron a kul- 
túrtechnikát előtérbe helyezve rehabilitálja és helyezi új szerepkörbe — nyilvánva
lóan a hermeneutikával szemben -  a filológiát. Ez a filológia azonban a filológia 
hagyományos értelmezésének és szerepkörének újraírását jelenti: „az az abszolút 
tudás, amit de Mán filológiai »munkahipotézise« körülírt, éppen a szöveg önnön 
véletlenszerűségében, gépiességének, totalizálhatatlanságának, vagy, ami ugyan
az, elkerülhetetlen, ám téves historizálásának, monumentalizálásának tudása.” 
(227.) Valami olyasmi, ami létrehozva már nem is létezik, vagy ha úgy tetszik, az 
autorizált szöveg létrejöttével, olvashatóvá válásával mindjárt meg is semmisíti ön
magát: az olvashatóvá tett szöveg ugyanis mindig interpretáció, amely elkerülhe
tetlenül totalizál, historizál és monumentalizál — másrészt éppen létrejöttével teszi 
érzékelhetővé egyrészt létrejötte előtti lényegét, másrészt saját maga konstrukció
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voltát. S hogy ennek az elkerülhetetlen autorizálásnak milyen sokféle módja és 
speciális problémája lehet, azzal a szerző tanulmánya hátralévő részében néz szem
be. Paul de Mán munkásságához kapcsolódik, és ezért mintegy átkötésként kerül
hetett az esettanulmányokat tartalmazó rész élére Molnár Gábor Tamás nagyon 
szellemes írása (Filológia, pedagógia és a „kritikaigondolkodás” az irodalomelméletben), 
mely bemutatja az amerikai gondolkodó filológia nézeteivel összecsengően ki
dolgozott pedagógia elveit, és igazán érdekesen vet számot azzal, hogy a kritikai 
gondolkodásra való nevelés ma divatos pedagógia eszméje mennyiben (vagy in
kább: miért nem?) tud mit kezdeni az irodalomelmélet bármily invenciózus fel
ismeréseivel.

Az irodalomtudomány mediális fordulata az utóbbi évtizedekben világossá 
tette, hogy a filológiai tevékenység a változó korok változó kultúrtechnikáival való 
szembenézést is jelenti, sőt sokan ezt tekintik az egyetlen biztos pontnak mind 
a hermeneutikai „mögékérdezéssel”, mind a szerzői szándék rekonstruálására irá
nyuló kísérletekkel szemben. Simon Attila tanulmánya (Az antikvitás érzéki hagyo
mánya) egy olyan, az 1930 években született álláspontot mutat be, amely a megértés 
alapfeltételének nem csupán az eredeti szöveg, hanem az eredeti közeg rekonstruá
lását, a szöveg eredeti közegbe való visszahelyezését tartja. Simon okfejtéséből fel
tárul, hogy Kerényi Károly vizsgált gondolatmenete nem csak annyiban haladja 
meg a korábbi filológiát, amennyiben a szöveg mindenhatóságával szemben a me- 
diális hordozókra (a szűkebb és tágabb mediális környezetre, az „érzéki hagyo
mányra”) helyezi hangsúlyt. Ezzel kétségtelenül megelőlegezi a mediális fordulat 
alapvető felismerését, lényegesebb azonban, hogy mindjárt szkeptikusan viszonyul 
sajátjavaslatához, nem hisz a hajdan volt rekonstruálhatóságában. Hiszi viszont, 
hogy a hajdani mediális környezet rekonstruálására irányuló kísérletek mégsem 
hiábavalók, mert a meg-megújuló próbálkozások, kudarcaik ellenére vagy éppen 
általuk, érzékelhetővé teszik a rekonstruálhatatlant, az antikvitás érzéki hagyomá
nyát. ,,Ez az el nem érhető, de célul kitűzött visszavezetés a feladata a filológusnak”
— idézi Kerényi gondolatmenetének kulcsmondatát Simon Attila.

Kerényi álláspontja más megvilágításba helyezi Dilthey átszellemült sorait, 
amelyeket Vaderna Gábor idéz A törvénytelen gyermek című tanulmányának elején. 
Dilthey itt arról ír, hogy a régi kéziratokat tanulmányozva az egykori élet színét, 
melegét és valóságát érzékelhetjük, általuk a költő életébe vethetünk intim pillan
tást, mellette ülhetünk alkotói műhelyében. „Diltheynek nincs igaza” — kezdi az 
idézet kommentálj át Vaderna. A kézirat papíija megsárgult, töredezett lett és sza
kadozott, az archívumba kerülve restaurálták és oldalszámokkal látták el. M int
egy új, szerzőjétől független életet él, „saját története van, nem enged közvetlen 
hozzáférést a költő életéhez, a levéltárban ülve pedig általában egy másik törté
nész mellett ülünk, s nem az alkotó műhelyében.” (419—420.) A kézirat szerinte
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nem távolságot tüntet el, hanem éppen kiszélesíti a szakadékot a hajdani szerző és 
a kései filológus között: „az archívumok tárgyait kézbe fogva azt az áthidalhatat
lan szakadékot érzem, mely a történeti szubjektum és köztem tátong”. Nyilván 
nem érzett másként Kerényi sem, de ő mégis a megkülönböztetés másik oldalára 
figyelt: a lehetetlen folytonos megkísértése az eredeti érzékelhetővé válásához ve
zet közelebb, a tudós megragadóttságának köszönhetően. (306.) Csáth Géza élete 
utolsó hónapjaiban készült, kusza naplófeljegyzéseit lapozgatva, melyeket nem 
ritkán rajzokkal, kottákkal kísér, nagyon közel lehet kerülni a lapokon kibonta
kozó többszörös tragédiához, még akkor is, ha Olga asszony sikolya helyett a kéz
irattári munkatárs motoszkálása hallatszik a szomszéd szobából. Innen nézve Ke
rényi álláspontja és Simon Attila hozzá fűzött kommentárjai, melyek a „filoló
gia radikálisan filológiai meghaladásáról” (295.) szólnak, egyaránt korszerűeknek 
tekinthetők. Akkor is, ha a múlthoz való viszony Kerényi számára, szemben a her
meneutika álláspontjával, „nem termékeny feszültséget, hanem elhárítandó aka
dályt jelent”. (298.) Mindez persze nem cáfolja, hanem más megvilágításba helyez
ve erősíti Vaderna Gábor álláspontját, mely szerint az általa vizsgált Dessewffy- 
kézirat és a „hasonló kéziratok csak újabb és újabb problémákhoz vezetnek el.” 
(422.) írásának konklúziója pedig, mely szerint a kultúra fogalmának tágulása 
egyrészt új teret nyitott, másrészt ugyanezzel a mozdulattal mindjárt korlátozta 
is a filológiai munka Dilthey (és Kerényi) által elképzelt működését, igencsak meg
gondolkodtató.

A Kerényi Károlyról szóló gondolatmenetet Acél Zsolt tanulmánya (Szó és 
írás a római költészetben) követi, mely az oralitás hajdani közegének, szóbeliség és 
írásbeliség viszonyának a megvilágítására tesz kísérletet. Nem  a filológia elméle
tének alakulásához szól hozzá tehát, hanem a filológiai munka mai működési gya
korlatába enged betekintést, és győz meg arról, hogy a hajdani, mára láthatatlan
ná vált közeg bizonyos elemeinek rekonstruálása mégiscsak lehetséges. Rávilágít 
a modern befogadás és az antik hatás többnyire differenciálatlanul kezelt fogalma 
közötti lényeges különbségre, majd azt mutatja be, hogy a római költészet (Ver
gilius, Horatius) miként teremti meg és működteti a hatás érdekében nagyon ha
tásosan a szóbeliség fikcióját az írásbeli szövegekben. Hasonló, a filológiát gyakor
lati működésében bemutató, nem pedig elméletét vagy gyakorlatának alakulástör
ténetét vizsgáló tanulmány egyébként még kettő található a kötetben: Tverdota 
György („K  betűkkel szólt keményen”) a József Attila-, míg Kabdebó Lóránt (Titkok 
egy élet/műben) a Szabó Lőrinc-filológia műhelytitkaihoz vezetik el az olvasót. Ez
zel a szerkesztők mintegy a kötet genezisét demonstrálják, melyről programszerűen 
az Előszó tájékoztat: „Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócso
port f...] arra tesz kísérletet, hogy a f...] József Attila és Szabó Lőrinc életművével 
kapcsolatos textológiai munkát egy általánosabb filológiaelméleti vizsgálódással
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egészítse ki, amely f...] a filológia hazai és európai tudománytörténetének feltá
rásához is igyekszik majd hozzájárulni.” (9.)

Nem filologizál, hanem a római költészetre irányuló filológia működését vizs
gálja Tamás Ábel (A z olvasás veszélyei és a filológia oltalma), egy konkrét műfaj, a 
kommentár kapcsán. Klasszikus és modern Vergilius- és Lucretius-kommentáro- 
kat összevetve világítja meg azt a folyamatot, melynek során a szövegmagyarázó 
szerény szerepébe visszahúzódó filológus a magyarázatra szoruló helyek kijelö
lésével és a lehetséges intertextusok hozzárendelésével, azaz a szöveg problemati
kus és nem problematikus helyeinek szétválasztásával erős interpretátorrá válik. 
Ráadásul a kommentár kitüntetett státusa megállapításait a bizonyosság bélye
gével látja el, s ily módon „óvja” az olvasót az olvasás (önálló szövegértelmezés) 
veszélyeitől. Az antik irodalomról szóló blokkot záró tanulmányban Déri Balázs 
a szöveg- és értelemgondozó filológiai munka kánon(át)formáló működését mu
tatja be a Prudentius kiadások és értékelések történetét áttekintve, melynek során 
a korábban a másodvonalban számon tartott és legfeljebb az ókori keresztény köl
tészet képviselőjeként kiemelt költő Catullus és Horatius mellé emelkedett a klasz- 
szikus latin költők rangsorában (Prudentius útja a kánonba).

A filológia mediatizált működésének korai példája bontakozik ki a tragiku
san korán elhunyt Bárczi Ildikó tanulmányából (A hipertextualitás mint a késő kö
zépkori prédikációs hagyomány működésének kulcsa). A kompiláció technikai eszköze
ként akkoriban az olvasókereket használták, melynek szövegkezelési módja, mind 
nem-lineáris működésében, mind „szerző, szöveg és olvasó/befogadó, illetve va
lóság viszonylatainak meghatározásában” (366) a mai hipertextes technikával hoz
ható párhuzamba. E párhuzamok körüljárását követően a szerző arra tesz javas
latot, hogy a hagyományos kritikai kiadásokkal ellentétben a késő középkori és 
kora újkori prédikációk digitális kiadásai ne a hivatkozások egyenkénti vissza
keresésére és regisztrálására törekedjenek, hanem valódi hipertext létrehozására, 
„a kortárs tárgymutatók segítségével.” (373.) Laczházi Gyula értekezése (Tekintet 
és médiumok a kora újkorban) pedig arra példa, hogy az éppen adott kultúrtechnikák 
lehetőségeinek tudatos számbavétele, a Lacan-féle pszichoanalízissel társulva, mi
lyen interpretációs teret nyithat meg a mai tudós megfigyelő előtt.

A filológiai kommentár egyébként a kötet több tanulmányának is vissza-vissza- 
térő problémája. Kulcsár Szabó Ernő a diskurzuselmélet kapcsán a kommentárok 
látszólagos „ártatlanságát” megkérdőjelezve rámutat, hogy az újabb és újabb ma
gyarázatok nemcsak, sőt nem is elsősorban a mű szövegére, hanem a korábbi kom
mentárokra reflektálnak, mintegy öngeijesztő módon működnek és a háttérbe 
szorítják magát a művet. (44-48.) Kulcsár-Szabó Zoltán kommentár és interp
retáció különbségéről értekezik Hans Ulrich Gumbrecht nyomán (225.), míg 
Vaderna Gábor az 1970-es évek óta német nyelvterületen, a kommentárok körül
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kibontakozott vitákra vet futó, ám érdekes pillantást. (427.) Bartal Mária tanulmá
nya (Lati 10 Atiieni kézírása, avagy a Három veréb hat szemmel magyarázó jegyzeteiről) 
Weöres Sándor kommentárjainak kánonformáló szerepét vizsgálja a költő által 
összeállított, a magyar költészet rejtett értékeit és furcsaságait felderíteni igyekvő 
antológiában. Simon Attila saját, „a szöveg közelében maradó” Kerényi-olvasatát 
kommentárnak nevezi (281.), és ugyanezen az alapon kapcsolatba hozható a kom
m entár műfajával Lőrincz Csongornak A z  út a nyelvhez című Heidegger-írást 
szoros szövegolvasás mentén interpretáló, terjedelmét tekintve is nagyon komoly 
tanulmánya. Nyilván nem könnyen megvalósítható javaslat, de mind a Heidegger- 
szöveg, mind a róla szóló kommentár befogadását nagymértékben megkönnyíte
né, ha a kettő együtt, egy külön kis kötetben is olvashatóvá válna egyszer...

A kommentárok interpretatív voltát nem nehéz belátni, de ha jobban meg
gondoljuk, egy kritikai kiadás esetében nem csupán az apparátus, hanem maga a 
szövegkiadás, pontosabban szöveggondozás módja is prefigurálja a későbbi értel
mezéseket. Különös élességgel vetődik fel ez a probléma a tárcaregény esetében, 
mely először folytatásokban ju tott el az olvasókhoz, s csak később kapta meg ma 
ismert könyv-formátumát. A kritikai kiadások, látszólag az ultima manus elvét kö
vetve, alapszövegül a szerző életében megjelent kötetkiadást választják, holott ezek 
általában csak mechanikus -  és nem ritkán hibás -  újraszedései voltak a napila
pokban megjelent szövegeknek, melyeket szerzőjük többnyire már át sem nézett, 
hiszen addigra újabb művének folytatásaival volt elfoglalva. Ráadásul a könyvfor- 
ma eltüntette az eredeti napilap-kontextust, a kritikai kiadás szövege pedig ezt 
az állapotot kanonizálta, miközben az eredeti környezetre alig reflektált. Nagyon 
világosan exponálja az ebből eredő problémákat ajókai kritikai kiadás kapcsán 
Hansági Ágnes. Tanulmányának címére (Regényfilológia =  könyvfilológia?) igenlő és 
tagadó válasz egyaránt adható. A kritikai kiadások általános gyakorlata nyomán 
a válasz igen; ha viszont a szövegek természetéből indulunk ki, akkor a regényfilo
lógiának nem lenne szabad könyvfilológiaként működnie. Hadd jegyezzem meg 
itt, hogy Hansági Ágnes tanulmányával párhuzamosan készült Jókai-könyvem
ben (Jókai Mór, Kalligram, Pozsony, 2010.) ugyanezekből a premisszákból kiin
dulva és nagyon hasonló következtetésekre jutva igyekeztem új megvilágításba 
helyezni Jókai életművét; a két egymástól függetlenül született gondolatmenet 
tehát kölcsönösen kiegészítheti és erősítheti egymást.

A modern genetikus szövegkiadás, melynek működését a kötetben Bónus Ti
bor mutatja be legrészletesebben A z  olvasás optikája. Proust a filológiáról és a Proust- 
filológia című tanulmányának bevezető fejezetében, persze egészen másként nyúl
na hozzá Jókai életművéhez. Az ultima manus elve helyett a változatok egyenran
gúságát vallva, a kéziratok mellett nyilván előtérbe kerülnének, egyenrangúvá 
válnának a napilapközlések is. A dolog azonban mégsem ilyen egyszerű. Bónus
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meggyőzően érvel amellett -  és teszi egyben világossá a genetikus kiadás elmé
letének sebezhetőségét hogy a korábbi változatok egyenrangúságát csak akkor 
lehet állítani és észrevételezni, a korábbi helyzetet akkor lehet destabilizálni, ha 
abból indulunk ki, hogy létezik kanonikus változat — legyen az akár a korábban 
kanonizált változat, akár egy újabb erős olvasat nyomán létrejövő, új kanonikus 
szöveg. A genetikus kiadás tehát, miközben szétírni igyekszik az eredeti szerzői 
szándék helyreállításának hitében közreadott szöveget és elkerülni igyekszik az 
egyetlen autentikus szöveg létrehozása mögött elkerülhetetlenül megbúvó interp
retációt, a kiadásban megtestesülő interpretációt mégsem kerülheti el. Az erős 
szerzői autorizáció eltörlése, amint erre Kulcsár-Szabó Zoltán felhívja a figyelmet, 
az „erős kiadói szubjektum” (231.) előtérbe kerülését teszi lehetővé. S ha ez így 
van, akkor ajókai-regények szövegének új kanonizációja sem egyszerűen változa
tokat rendelne egymás mellé, hanem — nagy valószínűséggel — a napilapközlések 
szövegét állítaná előtérbe. Ami persze csak a genetikus kritika eredeti célkitűzése 
felől nézve lenne problematikus, a hermeneuta viszont kezeit dörzsölhetné, hiszen 
Jókai újrainterpretálása előtt szélesre tárulna a kapu...

A leírtakat összegezve elmondható, hogy a kötetet tanulmányai, mindegyik 
a maga módján és példaanyagán, de végső soron mégis egységesen azt a belátást 
erősítik, hogy a határokpozitivizmus és szellemtörténet, filológia és hermeneutika 
között nem rajzolhatok ki a korábban gondolt élességgel. Éppen ellenkezőleg, 
e diszciplínák — Kelemen Pál nagyon világos megfogalmazását idézve — „[kölcsö
nösen feltételezik egymást, mégpedig úgy, hogy a filológia az értelmező tevékeny
ségként felfogott történeti közvetítés mediális/médiatörténeti feltételezettségével 
szembesít, a hermeneutika pedig azzal, hogy az értelmező tevékenység mediális, 
anyagi feltételrendszere nem férhető hozzá közvetlenül, csak értelmező közvetí
tés útján.” (155.) A kérdés történeti vizsgálata nyomán világossá válik, hogy már 
a szellemtörténet is felfedezte a pozitivizmus interpretatív vonásait, legújabban pe
dig a filológia interpretatív voltának kiemelése és elkerülésének kísérletei (új filo
lógia) kerültek előtérbe.

Interpretáció és interpretáció között persze nagyok lehetnek a különbségek. 
Az új filológia és a mediális kultúratudományok által teremtett helyzet e kötetbeli 
interpretációjának voltaképpeni tétje az, hogy világossá váljék a filológus számára: 
amit ő tesz, az voltaképpen interpretáció. De váljék világossá a hermeneuta szá
mára is, hogy interpretált szövegekből hozza létre a maga interpretációit: nem csak 
rá van utalva, hanem ki is van szolgáltatva a filológus első rendbéli interpretációjá
nak. E belátás nyomán persze inkább a hermeneuták részéről korábban lesajnált 
filológus mosolyoghatna elégedetten. Elégedettségre azonban neki sincsen feltét
lenül oka: le kell mondania a véglegesség illúziójáról, a szerzői szándéknak meg
felelő szöveg helyreállíthatóságának hitéről. Mert ha munkája interpretáció ered
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ménye, akkor — megfelelően a hermeneutikai körnek — éppen interpretációja (az 
általa valamilyen módon közreadott) szöveg keltheti fel a szöveg másféle (ma leg
inkább: genetikus) közreadásának (interpretálásának) vágyát, újabb hermeneuti- 
kai kört rajzolva és még újabbak rajzolására késztetve ezzel.

Az új tudás tehát úgy közelít egymáshoz filológiát, hermeneutikát és kultúr- 
technikát, hogy átjárhatóvá teszi közöttük a határokat. Ez persze nem meglepő 
a kulturális fordulat után. Ugyanakkor a határok filológia és hermeneutika között 
nem tűnnek el: a szövegtálalásban (mindenkori kultúrtechnikában) megmutat
kozó immanens és a szövegértelmezésben megnyilvánuló explicit interpretáció kö
zött lényegesek a különbségek. A legszembetűnőbb talán a tartósság és a kitünte
tett helyzet: egy szövegkiadás nyomán számos interpretáció születhet, melyek vagy 
hivatkoznak egymásra, vagy nem, a szövegkiadásban megnyilvánuló interpretá
ciót azonban egyikük sem kerülheti meg. Ezek a belátások egyrészt jót tesznek a 
filológiának, mert megfelelő önismeretre szorítják, másrészt jó t tesznek a herme- 
neutikának, amely az utóbbi időben joggal érezte magát fenyegetve egyrészt ép
pen az új filológia, másrészt a különböző kultúrtechnikákra összpontosító média
elmélet és -történet által.

A kötet szerzői természetesen sokszorosan és sokféleképpen vizsgálják, hogy 
a kommunikációs technikákra összpontosító interpretáció valójában milyen vi
szonyban áll (új) filológiával, hermeneutikával és vice versa. Arra azonban végkép
pen nem nyílik lehetőség egy ilyen — bármily hosszúra nyúló — ismertetőben, 
hogy a recenzens az érdemeknek megfelelő részletességgel méltassa az egyes ta
nulmányok finom részleteket feltáró megállapításait. így befejezésül nem tehet 
mást, mint a maga komplexitás-redukcióját lezárva a kötetet a maga komplexitá
sában ajánlja az olvasók figyelmébe. Hozzátéve azonban, hogy e vaskos könyvben 
szabadon lapozgatni, egy-egy tanulmányt kiemelni és alaposabban megemészteni 
is érdemes. Kár, hogy a lapozgatás felhőtlen örömét némileg beárnyékolja a for
mátum. Nagyobb nyomdai tükör vékonyabb, könnyebben kézbe fogható könyvet 
eredményezett volna. Ez persze nem igazán lényeges kérdés, de szóvá tenni egy 
olyan opus kapcsán, amely kifejezetten figyel az információközvetítés materiális 
technikáira, remélhetőleg nem tűnik szőrszálhasogatásnak. Es talán fölösleges
nek sem, hiszem a könyv a Filológia című sorozat (sorozatszerkesztő: Déri Balázs 
és Kulcsár Szabó Ernő) első darabjaként jelent meg; van tehát a lehetőség arra, 
hogy a következő kötetek már jobban a „kezére dolgozzanak” az olvasónak.

(Ráció, Budapest, 2009.)
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