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Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportjának A  filológia 
mint knltúrtechnika című kutatási programja (2007-2011) német nyelvű tanulmány
kötettel jelentkezett a nemzetközi nyilvánosság előtt. A heidelbergi Winter Egye
temi Kiadó gondozásában A filológia mint knltúrtechnika. A  szövegekkel foglalkozás 
elméletéhez címmel ez évben megjelent kötet a 2007-ben lezajlott Filológia -  interp
retáció -  médiatörténet című konferencia (magyarul 2009-ben közzétett) anyagából 
válogat, kiegészítve azt a témához kapcsolódó, főképp német nyelven publikáló 
szerzők tanulmányaival. Köztük a közelmúlt filológiaelméleti diskurzusának olyan 
neves szereplői is előfordulnak, mint Glenn W. Most, a göttingeni Aporemata-so- 
rozat szerkesztője, vagy A filológia hatalma című könyvével nagy visszhangot ki
váltó Hans Ulrich Gumbrecht. A bevezető ezen felül célzottan is megnevez egy 
a szerkesztők vállalkozásával rokon publikációt, amelyhez a kötet nemzetközi stáb
jának is köze van: a Jürgen Paul Schwindt által szerkesztett A filológiai kérdés mi
benléte. A dalékok egy elméleti beállítódás feltárásához (2009) két szempontból is je 
len kísérlet előfutárának tekinthető: mindkét gyűjtemény klasszika-filológusok és 
modern filológusok (továbbá természetesen irodalomelmélészek és filozófusok) 
együttműködését dokumentálja, azon felül mindkét gyűjtemény az utóbbi évtize
dek szorosabb értelemben vett filológiai reformkísérleteinek és az „újrafilologizá- 
lás” esélyeiről folytatott vitáinak folyományaként fogalmazza meg saját alapkér
déseit. (Az előbbiek magyar dokumentációja hozzáférhető a Helikon tematikus 
számaiban: A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata, 1989/3—4.; Textológia vagy texto
lógiák?, 1998/4.; (Új)filológia, 2000/4.) A három szerkesztő (Kelemen Pál, Kulcsár 
Szabó Ernő, Tamás Ábel) nevével jegyzett magyar bemutatkozás ekképp nem 
egyszerűen a korábbi magyar nyelvű kötet Best of-jz, hanem olyan kísérlet, amely
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már összeállításában és hivatkozásrendjében is kommunikál a célba vett nem ma
gyar nyelvű szakmai közönséggel. Mely koncepció recenzenst is arra késztette, 
hogy az előzményektől — a magyar eredetiktől — eltekintve az új nyelvi szövegkör
nyezet termékeként -  fordításban közölt, illetve újraírt változatban -  olvassa a 
kötet írásait. (Mindazonáltal az idézetek, amennyiben a német és a magyar válto
zat megegyezik, ez utóbbiból származnak: Filológia -  interpretáció — médiatörténet, 
szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Ráció, 
Budapest, 2009.)

Az eredmények — az új (nemzetközi) profil és az eredetihez képest is új arcu
lat -  tekintetében érdemes a vizsgálódást a Schwindt-féle kötet bemutatásával kez
deni. A heidelbergi klasszika-filológia 2007-es jubileumához kapcsolódó és a kísé
rőkonferencia, illetve korábbi rendezvények anyagából építkező gyűjtemény olyan 
felvetésekkel operál, amelyek radikalitása az érintett szakterület önreflexiójával és 
-kritikájával áll összefüggésben. A szerkesztő és a szerzők (akik ettől függetlenül 
nem kizárólag klasszika-filológusok) a címben kérdőjelesen szereplő „filológiai 
kérdést” igen hamar olyan filozófiai kérdésként fogalmazzák újra, amely — a szó 
pozitív és negatív értelmében -  áthágja a diszciplináris határokat. Schwindt a fi
lológus szakma „magafeledtségéből” (SelbsWergessenheit, 9.) kiindulva már beve
zetőjében sem csinál titkot azon meggyőződéséből, miszerint a filológiai kérdés 
természetére irányuló kérdés maga nem filológiai természetű, és a filológus tevé
kenysége szempontjából külsődlegesnek is tekinthető. Vonatkozó tanulmányában 
a lényegre térve pedig az „irodalomban” és a „filozófiában” jelöli meg azokat az 
„instanciákat” (62.), amelyek a filológia reflexióját lehetővé teszik. A belső ügyek 
(a mindennapi gyakorlat) és a külső nézőpontok (az elmélet) szembeállítását a kö
tet tanulmányai ugyanakkor hamar fel is adják, amikor a filológia eszmélkedését, 
történjen az bár filozófiai mintázatok vagy irodalmi példák mentén, mindig ma
gára találásként, a filológia legbensőbb lényegének felt árulásaként vagy éppen az 
elfelejtett kezdetek újraéledéseként inszcenírozzák. Werner Hamacher a kötet 
nyitó tanulmányában egy olyan „filo-filológiában” (28.) véli megtalálni a filológia 
lényegét, amely intézményes (s ekképp félreértett) feladatai dacára magát a nyelvet 
hivatott kommunikálni: a filológia „a nyelv és a nyelvi produkciók összességének 
kísérője”, „puszta médium, amelyben ez az összesség exponálódik: előáll, felmu
tatja magát, megjelenül” (38.). A filológia e posztheideggeriánus újraértése meg
hosszabbítva arra vezet, hogy a „költészet a leggátlástalanabb filológia” (32.), míg 
a szorosabb értelemben vett szakmai tevékenység lényege (egyúttal értelme) a nyelv 
általi létezés megtapasztalásának szeretetében/szenvedélyében nyilvánul meg. 
A filozófia és az irodalom (amely magáért beszél) tehát tulajdonképpen csak visz- 
szaadja a filológiának régi rangját, éspedig egy olyan történelmi intézményesülés
sel szemben, amely a felejtés és a marginalizálódás folyamataként írható le. A filo
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lógia mint „pathológia” (29.) -  újra és már mindig is -  szembeszegül a tudásrend 
azon elvárásaival, amelyek e tevékenység bármilyen módon inkasszálható eredmé
nyeire irányulnak, s ebből A  filológiai kérdés mibenléte tanulmányainak fősodrában 
két tanulság következik.

Az első tanulság a filológusi tevékenység jellegéből, abból az „alaposságból” 
(Benne, 195.) következik, melyet bármely korpusz összegyűjtésének, gondozásá
nak és kommentálásának munkája megkíván. A filológia — íija Christian Benne
-  kétségbe is vonja azt a hagyományt, amelyre figyelme irányul; kétkedéssel te
kint minden szöveghelyre és minden megoldásra, melyet javasolni kényszerül. Az 
ekképp értett filológiának „bizonyosságok” helyett a „bizonytalanságokkal” (210.) 
van dolga. Ám ez nemcsak a szkepticizmus negatív — Nietzsche által leírt pusztító
-  hatalmával ruházza fel, de ráébreszt(het)i feladatának pozitív befejezetlenségére 
is: „A filológia filozófiájának meg kell tanulnia, hogy elfogadja a filológia állandó 
válságszerűségét, értve ezen az értelmezések közti átmenetiség állapotát.” (209.) Ez
zel a tanulsággal hozható összefüggésbe Hamacher enigmatikusabb kijelentése is: 
„A zavar [ Verlegenheit], hogy nem tudjuk, s talán nem is tudhatjuk, mit művelünk, 
nos ez  a filológia.” (27.) S ugyanezt a konstitutív önkorlátozást -  „a megközelítés 
végtelen feladatának” (212.) vállalását -  véli Thomas Steinfeld is felfedezni az elő
futár August Böckh alapvetésében. Ezzel az önmeghatározással komplementer az 
a kitüntetettség, amelyet a kötet szerzői szinte egybehangzóan az irodalomnak tu 
lajdonítanak. Legyen szó Schwindt idézett tanulmányának Odüsszeia-olvasatáról, 
Thomas Schirren Philosztrátosz-értelmezéséről vagy Gerhard Poppenberg a figu- 
ratív megismerést körüljáró tanulmányáról, valamennyi esetben az irodalmi/fi- 
guratív nyelv öntörvényűsége, kiszámíthatatlansága, végtelen nyitottsága nyer bizo
nyítást, azzal a konzekvenciával, hogy a szövegekkel foglalkozás filozofálássá ala
kul — éspedig annak végső igazságokra vonatkozó igénye nélkül. Hisz a filológia
-  amint arról Kari Heinz Bohrer ír — csupán „megmutatja” a dolgokat, míg a filo
zófia „állításokat is tesz” (255.) róluk. (Vagy amint arra Gumbrecht Auerbachról írt 
tanulmányában emlékeztet: mindig is volt különbség filológia és filozófia, a certnm 
és a verum iránti érdeklődés között -  279.) Ez a nyomatékos állásfoglalás az irodalmi- 
ság — mint a receptív/rekonstruktív filológiai tevékenység produktív ellenpáija és 
vonatkozási pontja -  mellett a klasszika-filológia hagyományos értelmezői profilját 
tekintve nagyon modern (és egyúttal szűk) premissza. Az értelmezés kézenfekvősé- 
geibe bonyolódott filológia dekonstrukciójának szempontjából ugyanakkor egy 
olyan elvont textualitás jegyében áll, melyet egyaránt érintetlenül hagynak az 
olvashatatlan szöveghagyomány gondozására és értelmezésére irányuló hagyomá
nyos és új (posztmodern) filológiai kérdezésmódok. (A filológia mint knltúrtechnika 
programja, amint arról alább szó lesz, épp ez utóbbi ponton veszi fel szálat.)
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A második tanulság egyébként, amely A filológiai kérdés mibenlétének tanulmá
nyaiból levonható, éppen a filológia dekonstrukciójának feladatszerűsége. A kötet 
szerzőinek többsége — dacára az intézményi-jubileumi alkalomnak — kritikusan 
viszonyul szűkebb (klasszika) és tágabb (filológia) tudománya történetének ala
kulásához. Schwindt „projektuma” a filológia „implicit pre- és paradiszciplináris 
struktúrájának” (65.) megvilágítására irányul, hisz, mint íija, „aligha izgalmas, és 
tudományos szempontból sem kielégítő a filológiát ott felkeresni, ahol már szcien- 
tifista formációként lép elénk”. (67.) Hisz a filológiára jellemző „szakmai egyolda
lúság” (Schirren, 135.) együtt született a modern európai filológia tudományával. 
(Bár a klasszika-filológus számára már „a mantikáról, az áldozat intézményéről és 
a jogról írt babiloni, óindiai, korai görög szövegek” (Schwindt, 67.) is ilyen „szcien- 
tifista” fordulópontoknak számítanak.) A filológia magára találása -  íija Hamacher
-  tehát csak akkor valósulhat meg, ha felhagy azzal, hogy „magát a tudás diszcip
línájaként félreértse” (30); a tudományos módszertanok — így Schwindt — meg
akadályozzák azt a „differenciatermelést” (Differenzerzeugung, 80.), amelyet az iro
dalmi szövegek támogatnak. A módszertanok felelősek másrészt azért is, hogy 
a filológia a szövegtudományok szolgálójává (Hamacher, 25.), „a szellem másod
lagos erényévé” (Benne, 193.) vált. S e kifogásokhoz társul még a fogva tartó „ru
tinok” (Hamacher, 29.), a „dogma- és elméletnélküliségbe” való belekényelme- 
sedés (Benne, 209.) azon emlegetése is, amely a gyakorlottság megtévesztő zavar
talanságának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ebből a magafeledtségből kellene 
a filológiának feleszmélnie, ám ugyanakkor, különleges lehetőségeinek tudatában
— amint arra Melanie Möller figyelmeztet —, „rejtve is maradnia, ha másként nem 
akaija elveszíteni függetlenségét, melyet a megfigyelés tudományaként tudhat 
a magáénak”. (159.) A (dekonstruktív) feladat tehát a filológus gyakorlatának le- 
leplezése/kizökkentése és egyidejű fenntartása, amire a kötet tanulmányai olyan 
alakok és alakzatok formájában is utalnak, amelyek a közelmúlt filozófiai-eszté- 
tikai gondolkodásának tertiális modellkísérleteivel rokonítják az itt kommunikált 
filológia-képet: ez a filológia ugyanis „módszeres mintha-mondó, sőt talán hazu- 
dozó” (Schwindt, 68.), aki a költői nyelv „nem-tudásával” (Poppenberg, 185.) ope
rál és akinek tudománya a régi görögök „wi/wíí-többletére” (Kittler, 303.) megy 
vissza. Ez a filológia olyan „potyautasként” viteti magát a szöveggel, „akit sajátos 
távolságtartása megóv az érintettségtől, anélkül, hogy egészen feladná az esztéti
kai élvezetet”. (Schirren, 132.) Vagy másként, a filologizálás olyan „különös köz
tes birodalom” (Benne, 192.), amelynek esztétikai mintázata 1800 (azaz Friedrich 
Schlegel) óta már nem az aggregátum, hanem az ötvözet (Benne, 196.) jegyeit hor
dozza. Olyan artisztikus (Uő., 205.), olyan mimetikus-színházias (Isabelle Tardin 
Cardoso, 93.) szakma, amelynek erőfeszítése a „kikapcsolódásra”, a feszültség-leve- 
zetésre, a túlzott figyelem megosztására (Möller, 155.) -  s nem utolsó sorban lét—
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fontosságú egzisztenciális mozzanatokra (Gumbrecht, 283.) irányul. Amelynek 
tehát mindig is volt és lesz is mit tennie — csak ne kellett s kelljen azt „kemény” 
tudományként bizonyítania.

Az utóbb idézett Gumbrecht A filológia mint knltúrtechnika-kötetbe írt tanul
mányában tulajdonképpen ott folytatja, ahol az előző kötetben (és már idézett 
művében) abbahagyta: olyan egzisztenciális kérdések felé forduló filológusi prog
rammal, amely sokban különbözik az új filológia jegyében tett közelmúltbeli kí
sérletektől. M ert míg például azok a szövegek és az értelmezés „pluralizált” és 
„a kultúratudományokéval rokon” fogalmával operálnak, Gumbrecht, saját beval
lása szerint, ismét egyfajta „monolitikus” (23.) értelmezői igazság- és tapasztalat- 
fogalomhoz közelít. Gumbrecht, aki A filológia mint knltúrtechnika mintegy má
sodik előszavát jegyzi, magára a kötet koncepciójára is vonatkoztatja e (Joachim 
Küppertől kölcsönzött) megkülönböztetést, s az alkalmazható a két itt recenzeált 
kötet viszonyára is. Főképp, ha figyelembe vesszük Gumbrecht másik (saját) foga- 
lompárosát, az értelmezői szubjektivitás „ihletettségének” (Inspiration) és az empi
rikus megbízhatóság „következetességének” (Stringenz, 22.) ugyancsak korszakos 
fogalmakkénti elkülönítését. Eszerint vannak az irodalom- és kultúratudomá- 
nyok történetének pluralizált és monolitikus igazságfogalmú (Küpper), illetve ih
letett és következetes eljárásmódú korszakai (Gumbrecht), s amennyiben ezek
-  amint Gumbrecht állítja -  kombinálhatok, a következőképpen ragadható meg 
általuk a két egyébként egymáshoz közel álló kötet különbsége: míg A filológiai 
kérdés mibenléte egy a monolitikus igazságfogalom jegyében álló ihletett munka- 
módszerű gyűjteménynek tekinthető, A filológia mint knltúrtechnika a pluralizált 
igazságfogalom jegyében született következetes munkának mutatkozik -  legalábbis 
programadó tanulmányai felől tekintve.

A kötet alapkoncepcióját ugyanis nem Gumbrecht (s nem is Schwindt kötete) 
szolgáltatja, s elmondható, hogy a szerkesztők előszava is pontosan tudja honnan 
s hová tart. Míg A  filológiai kérdés mibenléte a filológusi munka „magafeledtségét”, 
pragmatizmusa magától értetődő rutinjait, s ebből következő segédtudománnyá 
válását vette célba, itt az „írásfeledtség” (Schrifwergessenheit, 15.) áll a középpontban. 
Azzal a konzekvenciával, hogy A filológia mint knltúrtechnika már nem az elméletet 
akaija számon kérni a filológus tevékenységén, emlékeztetve annak elfeledett-le - 
tagadott hermeneutikai mélystruktúrájára és minden abból következő elméleti- 
gyakorlati bonyodalmára. Jelen kötet ehelyett tulajdonképpen új elmélettel áll elő, 
amelyet a kultúrtechnika elméletalkotóitól (Friedrich Kittiéitől, a weimari Bau- 
haus Egyetem kutatócsoportjától, valamint Sybille Krámer és mások munkáiból) 
vesz át és alkalmaz a filológiára. Úgy is mondhatni, hogy már nem a zavartalan, 
hanem a zajtalan filologizálás leleplezése érdekli (lévén a Ranschen a kultúrtech- 
nika-elméletek elektronikus médiumoktól kölcsönzött egyik vezérmetaforája).

----------------------------------- WAS IST E IN E  P H IL O L O G IS C H E  FRAGE? ------------------------------------

k r i t i k a  431



H Á R S  E N D R E

S nem hiába származik a kultúrtechnika fogalomköre egy a szemiózissal szemben 
közömbös — ha nem egyenesen ellenséges — médiatudományból: a filológia kul- 
túrtechnikaként történő vizsgálata nem a hermeneutikai kompetenciákat keresi 
a filológiában, hanem éppenséggel a nem-hermeneutikai dimenziókat (és azok 
problématudatát). A filológia kultúrtechnikai megközelítésének feladata -  írják 
a szerkesztők — „a filológia nem-diszkurzív gyakorlatainak és operációinak tekin
tetbe vétele”, diszkurzív gyakorlatokkal való „kölcsönhatásának” (15.) vizsgálata. 
A nem-diszkurzív fogalma pedig olyan „tevékenységeket” foglal magába, „ame
lyek a szöveghez való hozzáférést, illetve magát a szöveget úgy materiális mint 
immateriális szempontból előzetesen strukturálják”. (13.) E spektrum az írásos, 
alfabetizált, papír alapú kultúra (digitalizációba torkolló) technológiai feltételeitől 
egészen a specializált modern szaktudományok értelmező (és elméletalkotó) tevé
kenységéig teljed, s ennyiben kimondatlanul magát a kultúrtechnika-elméletet 
is magában foglalja -  azzal a kimondott feltétellel, hogy segítségével felül lehet emel
kedni elmélet és gyakorlat, hermeneutika és filológia (11.) hagyományos konfron
tációján.

A filológia kultúrtechnikaként történő értelmezése ekképp egyúttal vissza is 
vesz a médiatudományos elméletalkotók radikalitásából és a textualitást csupán 
körülhatárolja — megrövidíti annak nem-textuális dimenziójával. Ügy is mond
hatni, hogy a filológia még az írás elkötelezettjeként is meglehetősen konzervatív 
diszciplínának mutatkozik a médiatudomány rokon kérdezésmódú kezdeménye
zéseinek körében. Ezt dokumentálja Arndt Niebisch tanulmánya a „poszthumán 
filológiáról”, amelyben Kittler és Krámer elméleteinek bemutatása akaratlanul is 
ez utóbbiét hozza ki operacionalizálhatóbbnak a szövegtudományok médiatudo- 
mányos orientációjában. A poszthumán filológia ekként csak „a médium láthatóvá 
tételére”, „a médiumok vagy szimbolikus gépezetek még nem szemantizált alap
jainak feltárására” (183.) -  (krámeri) felvilágosításra, s nem (kittleri) (ön)felszámo- 
lásra törekszik. E korrekció jegyében tekinti át Kulcsár Szabó Ernő is a diszciplína 
történetét. A 19. században intézményesült filológia -  íija -  „a történeti megértés 
f...] módszertanilag föl nem oldható feszültségéfnek]” (140.) köszönhetően rászorul 
ugyan a műalkotás azon megközelítésére, amely azt az irodalmi kommunikáció 
„médiumának” tekinti — olyan médiumnak, „amely módosulni, változni képes 
jelentésképző potenciálként közvetíti f...] saját közlendőjét”. (142.) Ugyanakkor az 
irodalomtudomány mediális avagy materiális fordulatának radikálisabb képvise
lői túl is lépnek ezen a reflexión, amikor az „esztétikai megkülönböztetés” he
lyébe lépő „mediális megkülönböztetéssel” (162.) nemcsak régi, meghaladott 
dichotómiákat írnak vissza a diskurzusba, de végső soron működésképtelenné is 
teszik az értelmezői gyakorlatot (s ezáltal magát az irodalmi kommunikációt). Ezért 
(régi) filológia, kultúrtechnika és hermeneutika/dekonstrukció háromszögében
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történetileg és módszertanilag is utóbbi tekinthető azon közbülső optimális álla
potnak, amelyhez képest az előbbiek még illetve már nem érik el céljukat, s talán 
egymás iránti látszólagos affinitásuk is csupán ezen az elégtelenségen nyugszik. 
Továbbra is van tehát létjogosultsága az olyan megközelítéseknek is, amelyek „a(z 
irodalmi) szövegeknek tulajdonított inherens autoritás de Man-i filológiájáfval]”, 
„a szöveg önaffirmációjáfnak], öntanúsításáfnak]” (Kulcsár-Szabó Zoltán, 229.) 
premisszájával, s az ebből következő „megcáfolhatatlan retorikai olvasás lehetetlen 
lehetőségéivel]” (Molnár Gábor Tamás, 203.) operálnak. Az előszó ez irányú elha
tárolódásainak (12. sk.) dacára sincs feledve a textualitás, s egy olyan „speciálisabb” 
(14.) kultúrtechnika esetében, amely szövegekre irányul, nem is lehet. A retorikai 
olvasásban pedig, amelyre a kötet további példákkal (Kelemen Pál, Simon Attila, 
Vaderna Gábor) is szolgál — s amelyre a szerzők elmúlt évekbeli gyakorlataként is 
utalás esik (12.) -  már eleve mutatkozik hajlandóság a kultúrtechnikai szempontú 
vissza- illetve továbbkérdezésre.

Ez utóbbi konklúziók tagadhatatlanul kapcsolódnak a filológia irodalmi-filo
zófiai restitúciójának A  filológiai kérdés mibenlétében megfogalmazott koncepciójá
hoz. A filológia mint knltúrtechnika előszavában meghirdetett program mindazonál
tal többre is vállalkozik, amennyiben fő sodrában természetesen az a filológia is 
testet ölt, amely önmagát immár kultúrtechnikaként definiálva teszi fel kérdéseit 
és módosít módszerein. Oly módon, hogy például visszakeresi a fragmentum poé
tikájának fogalomtörténeti kezdeteit az európai gondolkodásban (Glenn W. Most), 
vagy úgy, hogy reflektálja a filológia devalválódásának, bekebelezésének, eltünte
tésének történetét a modern gondolkodás alakulásában (Kelemen Pál). Vagy ak
képp, hogy felidézi a talált (szöveg)tárgyak megtisztogatásának a mindennapi filo
lógusi gyakorlatot meghatározó történetét. így járnak el a kötet azon klasszika- 
filológus tanulmányai, amelyek antik auktorok kiadás- és kommentár-történeté
nek epizódjain illusztrálják a szöveggondozás fonákságait. Amit a kultúrtechnika 
perspektívájából — így a szerzők — azért is reflektálni kell, mert „a kommentálás 
automatizmusai” (Tamás Ábel, 267.) sokszor épp a „költői szövegek azon pontjait 
[rejthetik el], amelyek a szubverzió lehetőségét hordják magukban” (Uő., 276.) -  
azzal a sajátos konzekvenciával, hogy az ekképp kiegészített vagy megcsonkított 
szöveghelyek például modern intézetek egyértelmű szándékainak szolgálatában, 
jelszavakként, s nem az eredeti komplexitásukban folytatják pályafutásukat. (Fe- 
renczi Attila, 343.) Ami ugyancsak recepció, ám olyan, ami a filológia kultúrtech- 
nika-mivoltának recepciójához is hozzásegít. S ezzel szemben az idézett szerzők 
fontosnak tartják, hogy rámutassanak: a filológia mint kultúrtechnika azt is köz
vetítheti, miképpen „nyugszik a művek polivalenciája magukban a -  változataik
ban élő — textúrákban”. (Krupp József, 263.) Ugyanez a — leírás és korrekció között 
oszcilláló -  figyelem tálja fel a modern szövegkiadás bonyodalmait is: az antik
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szerzői név és a szövegkánon kölcsönhatásának konzekvenciáit (Déri Balázs), a 
megcsinált hegeli mű visszacsinálhatatlan recepciótörténetének dilemmáit (Fehér 
M. István), illetve annak példáját, miképpen előzheti meg az íráskép(ek) története 
magáét a nyelvét, illetve befolyásolhatja annak rekonstrukcióját (Ursula Reber). 
És az új kérdezésmódot nemcsak a tárgyak megtisztogatásának megtisztogatása, 
de új tárgyak felfedezése is motiválhatja, legyen az a történeti-kritikai autoritásá
tól megfosztott szöveg fragmentáltságának (Kulcsár-Szabó Zoltán), a folytatásos 
regény epizodikusságának (Hansági Ágnes) saj átlagossága, vagy az új szempontok 
szerinti — „az Egyetemes Philologiai Közlöny évfolyamainak átlapozása közben” 
(Fried István, 478.) realizálódó vagy a „szövegmédiummal foglalkozó kora új
kori filológia reprodukcióként való önértéséfre]” (Kecskeméti Gábor, 291.) irá
nyuló -  újraolvasás.

E két tendencia: egyrészt az új kutatási érdekeltség meghirdetése, kipróbálása 
és alkalmazása, másrészt elméleti környezetének körüljárása, korrekciója és oppo- 
nálása jellemzi A filológia mint kultúrtechnika írásait. Az új kezdeményezés egy olyan 
„erős” elmélet recepcióján nyugszik, amellyel szemben a filológia nem hozhat meg 
minden kompromisszumot, lévén annak célkeresztjében tevékenysége (végső) ér
telme: a textualitás. Míg e dilemma kapcsán A filológiai kérdés mibenléte közvetve
-  saját „elgépiesedett” szakmáját, s nem a kultúrtechnikusokat érintő -  „ihletett” 
válaszokkal szolgál, A filológia mint kultúrtechnika „következetesen” szembesül 
azzal, hogy a filológia némely tekintetben csak olyan mint egy kultúrtechnika. Az 
elmélettel (egyik tendencia), illetve az elméleten (másik tendencia) végzett munka 
ugyanakkor többszólamúvá is teszi a kötetet -  legalábbis ahhoz a homogén „mi, 
a kutatócsoport”-típusú beszélőhöz képest (9., 13.), akinek stratégiai bemutatko
zása a bevezetőt jellemzi. Az eredmény mindazonáltal hazai és nemzetközi szin
ten is épp ebben: az egymástól különböző kutatási profilok és elméleti előfeltéte
lek integratív megközelítésében mutatkozik. Az irodalom- és a médiatudomány, 
illetve a modern és a klasszika-filológia együttműködése kapcsolatba hozza egy
mással (mint ahogy ki is zökkenti) szinte valamennyi részdiskurzusát: éppúgy moz
gatja el a kittleri vagy a Weimarban uralkodó eszméket (a filológia irányába), mint 
a hermeneutikai/dekonstruktív pozíciókat (a médiatudomány irányába). Elmélet
ként nem utolsó sorban azzal a gyakorlattal is kommunikál, melyet a legnehezebb 
megjeleníteni: (fel)kutatja saját, nem-hermeneutikai tevékenységek -  az irattárak, 
korpuszok és „eredetik” materialitásával elfoglalt „kemény” filológia -  általi kö- 
rülhatároltságát.

(Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2009. /  Winter, Heidelberg, 2011.)
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