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Opera, jelenlét, nyelv
A z  intermedialitás érvényéről korai esztétikai gondolkodásunkban

Kari Ludwig Pfeiffer olyan művészi/mediális stimulusok által kiváltott esztétikai 
jellegű „felfokozott tapasztalati formákról" értekezik, amelyek kivétel nélkül tétele
zik a „motorikus részvétel minimumát"; mint mondja, az esztétika nem rázhatja le 
magáról az izmokra, sőt zsigerekre, vagy legalábbis a nem nyelvi performanciára 
irányuló érzékenységre visszavezethető eredetét.1 Bár a „motorikus elszegényedés" 
tendenciájával ő maga is számol -  hasonlóan Arnold Gehlenhez - , 2 a zene, a látvá
nyosság, a közös testi részvétel és a különféle imaginatív aktusok temporálisan is vál
tozó konfigurációira figyel (koncert, felolvasás, sport, színház, show-műsorok, tömeg- 
rendezvények).3 Pfeiffer a performanciát fokozott vitalitásként érti -  ami Hans Ulrich 
Gumbrechtnél nem mellékesen az élmény nevet kapja - , 4 s a tapasztalat ezen erős 
formájának az előállítása, stimulációja médiumközi szempontból érdekli.

Elméletében az opera műfaja kapcsán fejti ki igen eredeti véleményét az irodalom 
mint önmagában is megálló fikciós szöveg alakulástörténetéről. Bár axiomatikus ér
vénnyel vallja, hogy a médiumok jellemzően nyílt, de legalábbis implicit kombinációk 
formájában jelennek meg, az európai kultúrtörténet újkori szakasza mint differenciá- 
lódási-specializálódási narratíva éppen azzal szembesíthet szerinte, hogy a csoportos 
médiaalakzatok monomediálissá szűkülnek, különálló médiumokká „szellemesítőd- 
nek" át, irodalommá, zenévé, festészetté „purizálódnak".5 Diskurzus és performatív 
dimenzió egyre inkább különválik: a képeket már nem csak „megnézik", hanem „vége- 
láthatatlanul" írnak és beszélnek is róluk, s a dolgokat egyre inkább „óriási diszkurzus-

1 ÍC  Ludwig P f e i f f e r ,  A  mediális és az imaginárius. Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói, 
ford* K e r e k e s  Amália, Magyar Műhely -  Ráció, Budapest, 2 0 0 5 ,1 2 ,  60*

2 Vö* „Az emberek körében az inger elvesztette a fizikai viselkedésre gyakorolt átütően felszabadító 
hatását/'A r no ldG  e h  l e n , A  felszabadult-esztétikai viselkedés néhány kategóriájáról, ford* A m b r u s  Ger
gely = A z esztétika vége — vagy se vége, se hossza?, szerk* B a csó  Béla, Ikon, Budapest, 1 9 9 5 ,1 7 2 *

3 P f e i f f e r ,  L  m., 2 4 , 2 5 ,
4 Hans Ulrich G u m b r e c h t , A  jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít, ford* Pa lk ó  Gábor, Ráció 

— História Litteraria Alapítvány, Budapest, 2010*
5 P f e i f f e r ,  I .  m., 22♦
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udvar" veszi körül.6 Az irodalom performativitásának története e távlatban az iroda
lom mint médium folyamatos térvesztéseként fogható fel. Amint az olvasás aktusa 
kettős értelemben is szublimálódik (hiszen közösségi eseményből egyre inkább egyé
ni cselekvési formává válik, eredeti hangzó közegéből pedig az agy néma belterébe 
húzódik), úgy válik az irodalom fikcionális lelkesítő ereje is egyre inkább csökevényes 
pszichológiai hatássá.

Goethe tágan értelmezett korára teszi Pfeiffer a performativitás monomediális- 
fikciós „semlegesítő metaforizálásának", a „szellem és csak a szellem puszta játékává 
való felhígításának" kritikussá válását, melyet azzal a tételével szembesít, miszerint 
a mindenkori „médiadinamikában" nem lehet ezeké az utolsó szó.7 Álláspontja szerint 
minderre az opera diadala a nyugati kultúra pár excellence válasza, mely mint „hiper- 
médium" maga is médiacsoportosulásként, egy diffúz antropológiai áramlat reprezen
tánsaként tartható számon.8 A „vizuális, auditív és motorikus jelenségek performatív 
egyidejűsítésére irányuló formaként" az opera az önmagában nyilvánvaló, közvetlenül 
meggyőző vagy megmozgató jel megtalálása a „tiszta", írott szöveg közvetettsége elle
nében, amelyben a hangzásbeli performancia háttérbe szorítja még a reprezentációs 
szabatosságot is, amelyben a „látványos világok" az érdekesek a mégoly gazdag és ösz- 
szetett perspektívák szépirodalmi összjátéka ellenére is.9 Azon túl, hogy a standard 
zenetörténeti szakirodalom enyhén szólva sem támogatja azt a kétségkívül sajátos vizs
gálati eredményt, miszerint az opera a könyv „egydimenziójára" való ellenhatásként 
jö tt volna létre, vagy akár csak annak ellenhatásaként aratott volna diadalt a kora új
kor legvégén, számunkra most az a fontosabb, hogy bár ezek a „győztes" elemek min
dig szerves összetevői az értelmezés, a kommentározás nyelvi diszkurzusudvarának, 
Pfeiffernél alapvetően mégis nem nyelvi természetűek, „néma materialitások", illetve 
tulajdonképpen jelenlét-effektusok (Gumbrecht).10

Bár számtalan Goethe-korabeli összérzéki „tömegrendezvényről" tudunk, ame
lyek kiválóan alkalmasak intermediális analízisre -  a vásári mutatványoktól11 kezdve 
a főúri lakomákon, ceremóniákon,12 egyházi körmeneteken, halotti pompán,13 kulti-

6 Uo„ 52.
7 Uo„ 48., 22.
8 Uo„ 85., 28.
9 Uo„ 168., 260., 270.
10 Vö. K u l c s á r - S z a b ó  Z o ltá n , Hermeneutikai szakadékok, A lfö ld  Könyvek, C sok on ai, D ebrecen , 

2005 ,1 0 4 *  A  zenei elem ek például, am elyek P feiffern él a „ku lturális-m ediális jo k e r” ( P f e i f f e r ,  I. m., 
28.) szerepét tö ltik  be, egyértelm űen nem  nyelviként határozód nak m eg többek k ö zö tt P lessnernél is: 
„A zene nem áll közelebb az  érzelem  k e ltésh ez , m in t a nyelvhez* H ason lít m ind kettőhöz, de távolságot 
is ta r t  tőlük/' (H elm u th  P le s s n e r ,  A z érzékek antropológiája, ford. A m b ru s G ergely =  A z esztétika 
vége — vagy se vége, se hossza?, 226*)

11 A képmutogatókról, a laterna magicáról, illetve a korban kicsit későbbi ködfátyolkép-vetítésekről vö. 
S z a jb é l y  Mihály, Intermediális randevúk a 19. században, Pro Pannónia, Pécs, 2 0 0 8 , 5 8 —89*

12 L Ferenc koronázási beiktatásáról vö. pL K a z in c z y  Ferenc, Pályám emlékezete, kiad* O r b á n  László, 
Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2 0 0 9 ,9 6 , 528, 642*

13 Rhédey grófné temetéséről vö. B o r b é l y  Szilárd, Árkádiában. Történetek az irodalom történetéből, 
Csokonai, Debrecen, 2 0 0 6 , 87—89*; S z il á g y i  Márton, Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funk
ciója. Csokonai Vitéz Mihály és a nagyváradi temetés, Létünk 20 1 0 /L , 41—51.



kus ünnepségeken,14 szabadkőműves szertartásokon15 át a fény- és szökőkútjátékkal 
kísért hangversenyekig, vagy éppen a lovas balettig - ,  e tanulmány azt vizsgálja, mi
ként gondolkodtak az adott időszak rendszeres esztétikáinak legfőbb magyar kép
viselői a médiatörténetileg újabban oly nagyon felértékelt opera jelenségéről.

Az első átfogó magyarországi esztétika írója, Szerdahely György Alajos zene- 
drámaként így beszél róla 1778-as művében: „A zenedráma a költészet segítsége és 
szövetsége nélkül nem létezhetne. A művelt nemzetek látványosságaiban egész sereg 
szépművészeti ág jelenik meg: itt ugyanis a költészet és zene, amott festészet és torna
művészet, és gyakorta az építőművészet is mutogatja csábos szépségét. Nem lehetsé
ges, hogy ne egyezzenek mélységeikben ezen oly sok szépművészeti ágak, ha ilyen sze
rencsésen képesek egyesülni. M ert ha közülük egy is bájaival felserkenti az emberek 
érzékeit és lelkét, mire képes a művészetek e baráti együttese?"16 A médiakonfigurá
ciók mint a művészetek „baráti együttesei" tehát megtöbbszörözik azt az elbájoló 
hatást, amire a monomédiumok önmagukban képesek;17 a „szerencsés egyesülések" 
formáiban pedig Szerdahelynek igen sok öröme van.18 A művészeti ágak „szövetségé
nek" és „összhangzatának" helyes létrehozását taglaló passzusában Szerdahely arra 
jut, hogy az efféle hipermédiumokban a „különböző művészetek összhangja a nézők 
számára teljes mértékben érzékletessé válik", s ezek közül az operát a következőkép
pen emeli ki: „Tudom, hogy a festészetet, a szobrászatot és az építészetet a zenével 
és a táncművészettel több mester társította egymással jeles művekben. Az operában 
(ugyanis így nevezik a zenedrámát) a zene bája képes egy egész várost vagy egy ele
gáns épületet előttünk felnöveszteni."19 Az opera mediális mixtúrájának témája kap
csán azonban Szerdahelynél kiemelkedik a poézis, tehát az irodalom  komponense,20 
ahogy az opera egész európai történetében is fontosabb a szöveg szerepe, mint aho
gyan azt Pfeiffer beállítja. A költői szó a Szerdahely-utód Schedius Lajos Jánosnál 
még nagyobb szerepet kap.

14 A Kazinczy-em lékünnepségekről vö« pL K e s z e g  Anna, Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok, 
Ráció, Budapest, 2011, 231—237*

15 Vö* J á s z b e r é n y i  József, „A Sz: SOPHIA’ Templomában látom én felszentelve N A G Y S A D A T ”, 
Argumentum, Budapest, 2 0 0 3 ,1 3 3 —144*

16 S z e r d a h e l y  György Alajos, Aesthetica (1778), ford«, jegyz* B a lo g h  Piroska, Debreceni Egyetemi, 
Debrecen, 2012 , 266*

17 Vö* „Bár az egyes szépművészetek rendelkeznek mind határokkal, melyek egybefogják őket, mind 
saját jelekkel, melyek segítségével érzékeink elé teremtik a szépséget; gyakorta mégis kettő vagy három, 
sőt több is, egymás között, mintegy ugyanazon anya lányai, összejönnek, hogy együttes erőfeszítéseik
kel még csábítóbb, még érzékletesebb szépséget hozzanak létre, és minél erősebben, s minden oldalról 
hassanak szívünkre és lelkünkre/' Uo.

18 Vö* még: „Milyen szépen vezeti a zene a kart, a táncművészettel együtt! Milyen elegáns ékítményeket 
hoz létre gyakorta színházakban és palotákban a költészet és a festészet!” Uo.

19 Uo., 267,
20 Vö* pl* „Mivel a szavak magukban is igen hatásosak, a hang is hozzáteszi sajátos erejét a dolgokhoz, és 

a gesztusok, mozgások is jelentőséggel bírnak, valóban valami tökéletesnek kell létrejönnie, midőn 
mindez egyszerre van jelen. Ezért hívja a költő segítségül a társművészeteket: legyen itt a zene, legyen 
a mozgásművészet, legyen a táncművészet! De közülük egyik sem nagyon erőteljesen, s egyik sem 
lanyhán; úgy végezze mindegyik a maga dolgát, hogy munkájukkal a költő invencióját és művészetét 
együttes erőkkel látsszanak szolgálni/' Uo.
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Az opera Schedius 1800 körüli Esztétika című értekezésében szintén a laudáció 
tárgya mint a „szépművészetek gyűjtőhelye és összterepe, melyek szövetségre lépnek 
egymással a néző lelkének és képzeletének gyönyörködtetése céljából".21 Dráma, ba
lett, gesztusjáték, dekoráció, építőművészet, festészet és egyéb színpadi kellékek szö
vetkezéseként az opera olyan faszcinatorikus élmény, mely esztétikai élvezetet ger
jesztve az „érzékek kedvteli befolyásolása", a „képzelet kellemes lekötése" és a „számos 
szépművészet együtthatása" révén még az „éles kritikai érzéket is mintegy eltompít
ja".22 Utóbbi tagmondat azért fontos, mert jelzi, hogy nem az élményt követő kom
mentálás diszkurzív holdudvara a lényeges itt, elsősorban azért, mert a nyelvi reflexió 
érvényét éppen az élmény mint hatás kérdőjelezi meg, negligálva a hermeneutikát 
a nem nyelvi performancia ellenében. Másfelől ugyanakkor az is tisztán látható, hogy 
Schediusnál a poézis hagyományos nyelvisége határozottan megőrzi fölényét az illető 
művészi-vitális konfigurációban: „ha a többi szépművészet úgy kapcsolódik össze 
a költészettel, hogy ez domináljon, a többi pedig segítse, díszítse, életszerűségét és 
erejét növelje; akkor könnyen megeshet, hogy az ilyenfajta dráma is kielégíti a helyesen 
és jól kiművelt szépérzéket."23 Mindazonáltal idézendő Balogh Piroska vonatkozó 
megállapítása, miszerint Schedius „részletezi a Szerdahely által is tárgyalt szintetikus 
megjelenési formákat, melyek több művészeti ág együttes hatására építenek".24 Az 
intermediális átmeneteknek, az áramlattapasztalat összetett kódolásainak érvényét 
Schedius szintén igen jól érzi tehát, s Pfeiíferhez hasonlóan nagy jelentőséget tulaj
donít például a különféle közösségi eseményeknek, „közünnepségeknek" is, melyek 
során „az élénk, fenséges, az ünnepség céljának megfelelő érzéseket kell serkenteni",25 
becsatornázva az (esztétikai) alanyokat a dinamikussá váló terek megtapasztalásá
nak közös eseményébe.

Greguss Mihály Compendium aestheticae (Az esztétika kézikönyve, 1826) című 
munkája Szerdahely és Schedius műveihez hasonló igénnyel törekszik teljes rend
szeralkotásra, egy átfogó esztétikatankönyv alaposságával. Gregussnál az opera melo
drámaként je len ik  meg, a drámai költemények típusai között, de hangsúlyozva, hogy 
a dráma jelenléte itt nagyon kicsi, mert a legnagyobb kifejező erőt a zenétől kölcsönzi. 
Ha a zene nagyon elhatalmasodik azonban, könnyen válhat az opera puszta „színpadi 
látványossággá".26 Greguss esztétikája láthatóan nem támogatja tehát a melodrama- 
tikus konfigurációban a zenei kód túlzott uralmát, sőt az (irodalmi) szöveg státusza 
itt még előkelőbb, mint Szerdahelynél vagy Schediusnál. Greguss olasz, francia és

21 S c h e d iu s  Lajos János Széptant írásai, szerk. jegyz. B a lo g h  Piroska, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 
2 0 0 5 ,1 1 0 .

22 Uo.
23 Uo., 111.
24 B a lo g h  Piroska, „Artium pulchri essentia”. A z újrafeltalálás lehetőségei Schedius széptani írásainak 

olvasatában = S c h e d iu s , I. m., 396.
25 S c h e d iu s , I. m., 114. A gondolatmenet így folytatódik: „Ezen alkalmakkor a szép és odaillő zene 

nagy segítségére lehet terveikben azoknak, akik ilyenfajta közösségi eseményeket bölcsen szerveznek 
meg.” Uo.

26 G r e g u s s  Mihály, A z esztétika kézikönyve, ford. P o l g á r  Anikó, utószó M é s z á r o s  András, Kalligram, 
Pozsony, 200 0 , 227.



német példákra hivatkozik: „Mivel azonban nem természetes, hogy a dráma mind
végig tiszta éneklés legyen, az olasz operában magát az éneket gyakran megszakítják 
a recitativók, a francia, angol és német operákban felváltva folyik az éneklés és a zene 
nélküli cselekmény, s a kritikusok hiába állítják, hogy ez árt a jó  ízlésnek."27 Érdekes 
e citátum kapcsán utalni a Pfeiffernél megjelenő -  s szintén vitatható -  Wagner- 
kritikára, mely szerint a német komponista elkövette az opera „literalizálásának" 
végzetes hibáját, s így a „sajátosan egyedülálló mediális konfiguráció" csak az ún. olasz 
operában valósulhatott meg, az irodalmi, illetve a „testorientált" opera pedig lénye
gében a reprezentáló (vagy jelentéshordozó), illetve a materiális kettősségeként model
lálható.28 Pfeiffer operaelve itt áll tehát legtávolabb az esztétika magyar gyökereitől, 
ám ez nem von le semmit annak az együttmozgásnak az értékéből, mely szerint a ma
gyar esztétika már születésekor számot vet az opera hipermédiumával, egyértelműen 
elköteleződvén mellette, az élményszerűség, a közvetlenebb, testiesebb részesülés, 
az érzékietek szövetkező transzformációinak relevanciáiban, de mégis egyfajta hatá
rozott (retorikai alapozottságú) nyelvközpontúságban.

Ezt a tendenciát erősíti Verseghy Ferenc is, aki a kor Magyarországán minden 
bizonnyal a legtöbbet értekezik az operáról mint zenés drámáról, A magyar nyelv tör
vényeinek elemzése című 1817-es művének harmadik részében (A magyar nyelv művészi 

felhasználása). Bár munkájának vonatkozó passzusaiban elismeri, hogy a „zenés drá
ma minden drámai mű között a legméltóságteljesebb, legnemesebb és a leghatásosabb 
lehet",29 amennyiben itt a „költészet, zene, színjáték, tánc, festészet és építészet egye
sült erővel lepik meg a néző lelkét, és az általuk fölélesztett érzelmek erejével arra 
felé vonják, ragadják el, amerre akarják",30 kritikai elmarasztalásokban sem szűköl
ködik. Annak magyarázatául, hogy az opera sokszor „silány játékszerré", sőt a „lát
ványosságok legkártékonyabb fajtájává" degradálódik, legfőként azt hozza fel, hogy 
megalkotói a drámai költészet szabályai ellenében gyakran csupán a „technikai föl
szerelésre", a zenére (!), illetve a díszletekre figyelnek.31 Mindez -  amellett, hogy nem 
pallérozza az erkölcsöket -  az operát egy „népmulatság" szintjére süllyeszti, amely
ben mindig van néhány jelenet, amely „pompájával elkápráztatja a nézőket, akár meg
engedi ezt a cselekmény természete, akár nem".32 Verseghynél tehát a dráma irodal
mi hagyományban kódolt (retorikai jellegű) szabályrendszere az abszolút elsődleges 
a zene, tánc, színpadtechnika elismert, elmélyülten elemzett,33 de sokszor degradáló-

27 Uo.
28 Kulcsár-Szabó, L  m., 108.
29 Verseghy Ferenc, A  magyar nyelv törvényeinek elemzése, III*, forcL Bartha Lászlóné és mások, szerk. 

Szurmay Ernő, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1977, 962.
30 Uo., 962-963.
31 Uo., 961. Vö. még: „Minden igyekezetük arra irányul, hogy szüntelenül váltakozó jelenetekkel, nagy

szabású és ragyogó felvonásokkal és a külső érzékeket erőteljesen ingerlő jelenségek változatosságával 
a nézőket elkápráztassák és ámulattal töltsék el: kevéssé törődve azzal, hogy mindez összhangban 
van-e a drámai cselekmény természetével, vagy ellenkezik vele. Ide tartoznak az összecsapások, diadal
menetek, hajótörések, viharok, kísértetek, vadállatok és számtalan hasonló dolog.” Uo., 963—964.

32 Uo., 970. Vö. „A királyok tehát gyakran összes testőreikkel vonulnak ki a fogadószobába [...], azután 
a tomboló zene óriási csinnadrattája közepette megkezdődik a félelmetes ütközet.” Uo.

33 A színészek ruházatáról és a díszletekről vö. pl. Uo., 1014—1015.
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nak ítélt komponenseivel szemben. Ennyiben szabályos Pfeiffer-kritikaként olvas
ható Verseghy operaeszménye, éppen a Pfeiffer által tárgyalt korszakból. Mindez 
azért érdekes, mert már a 18-19 . század fordulójának idején számot vetnek nálunk 
is az opera -  egyébiránt nem új -  lehetőségeivel, ám éppen egy olyasféle literalizált erő' 
térben, melynek ellenében a német médiatudós érvel, nem a „felszabadítót" ünne
pelve az adott hipermédiumban, hanem éppenséggel lépten-nyomon (elismerő) óva
tosságra intve vele kapcsolatban. Mindez persze nem érvényteleníti A mediális és az 
imaginárius szerzőjének operateóriáját, ugyanakkor mindenféleképpen árnyalja azt, 
legalábbis magyar kontextusokban. Mindazonáltal az igazsághoz hozzátartozik 
Verseghynek a témát illető lezárása is: „Bármennyire is furcsán hangzó műnek tűnik 
is a zenés dráma, ha azokhoz az elvont képzetekhez fordulunk, amelyeket a hideg 
vagy érzelemmentes ész kelt róla bennünk, mégsem lehet kétségbe vonni, hogy egy 
zenés drámának akár egyetlen sikerültebb jelenete érzésvilágunkat teljesen hatal
mába ejti, megindítja és lebilincseli."34

A „hivatásos" esztéták után tanulságos rápillantani arra a Kazinczy Ferencre is, 
aki igazi performőr; éppúgy imádja a látványosságokat, az operaszerű ceremóniákat, 
a komplex szertartásokat, az össznépi intermediális „show-műsorokat" -  legyen az 
ünnepélyes koronázási beiktatás, szabadkőműves szertartás, diétái, akadémiai nagy
gyűlés, színház vagy koncert - ,  mint a különféle egyéni művészeti és természeti pre- 
zenciaélményeket. Élvez részt venni a „dinamikus terek" közös megtapasztalásában 
(Pfeiffer), élvezi a világ dolgait mintegy a „bőrén keresztül" érezni (Gumbrecht).35 
Mindennek egyik igen érzékletes vonatkozó aspektusa, hogy -  mint Tóth Orsolya 
tanulmányában kifejti -  számára az esztétikai megismerési mód sokkal inkább a szív 
tudása, szemben a filozófiaival, mely az észé,36 e dichotómia által pedig egyértelműen 
elkülönül egy markáns nem hermeneutikai terrénum világhoz való viszonyának egé
szében. Másik fő aspektusként azt a szintén közelmúltbeli tanulmányt érdemes kiemel
ni, melyben Balogh Piroska Kazinczy nyelvszemléletét és poétikáját köti Szerdahely 
„vizuális nyelvfelfogásához", „iconismusához", önmagában is igen sokatmondóan.37

34 Uo., 978.
3:> Minderről bővebben: B o d r o g i Ferenc Máté, Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció 

diszkurzív háttere, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012 , 221—247,, 2 9 9 —316,
36 „Kazinczy önértelmezése alapján az általa képviselt világnézet sokkal inkább leírható a szív és az 

esztétika, mint az ész és filozófia fogalompár segítségével,” T ó t h  Orsolya, A  múlandó és a múlhatatlan. 
Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határai, Ráció, Budapest, 2009 , 59,; 
bővebben Uo., 5 5 —62,

37 B a lo g h  Piroska, Szöveg és kép interakciója. Kazinczy poétikai gyakorlata Szerdahely György Alajos poé
tikaelmélete tükrében, http://e-nyelvmagazin.hu/2009/12/08/szoveg-es-kep-interakcioja-kazinczy- 
poetikai-gyakorlata-szerdahely-gyorgy-alajos-poetikaelmelete-tukreben/, 2013, június 15, Szerdahely 
vizuális nyelvszemlélete, iconismusz nyelvileg szimulál komplex reprezentációkat, kvázi-médiakonfigu- 
rációkat: „Az iconismus lényegét tehát a »fénybe állítás, bemutatás«, azaz egy komplex reprezentáció 
aktusában ragadja meg, amely egy sajátos mediális folyamat eredménye lesz, E  folyamat során a szavak 
segítségével más művészetek hatóeszközei idéztetnek meg mintegy médiumokként, e kettős hordozó
közegen át valósul meg a reprezentáció,” B a lo g h  Piroska, Degustibus non est disputandum? Közelítések 
Szerdahely György Alajos Aestheticájához =  S z e r d a h e l y , I. m., 308 , A témához vö, még: C s a n á d i- 
B o g n á r  Szilvia, Kazinczy Ferenc és a magyar művészettörténeti nyelv, Ars H ungarica2008/1—2,, 93—178,

http://e-nyelvmagazin.hu/2009/12/08/szoveg-es-kep-interakcioja-kazinczy-


Attól függetlenül, hogy egyetértünk-e Pfeiffer teóriájával az irodalom újkori 
„mediális kiszáradásáról" a regény térhódításának köszönhetően, annyi azért min
denképpen nyomatékosítandó, hogy a 18. század végének, 19. század legelejének 
magyar regénye mind a befogadás, mind az alkotás tekintetében igen erős testi di
menziókat érintett még, sajátos „monomedialitása" ellenére is, tehát a bizonyos te
kintetben a szubverzióval egyenlő performativitás még igencsak jellemezte. Mindez 
az olvasók (közhelyszámba menő) feltartóztathatatlanul záporozó könnyeinek, kü
lönböző -  egyébiránt olykor meglepően összetett hermeneutikát hordozó38 -  test
nedveinek spektakularitásában éppúgy megjelenült, mint a meglehetősen intenzivált 
közös felolvasásokban, az olvasottak valóra váltásában (a leghatásosabb példa erre 
Goethe Werthere), vagy éppen mint a szövegeken belül megfigyelhető performatív 
szimulációkban.

Pfeiffer teóriája értelmében a regény mint kellően rugalmas forma más médiumok 
hatásait képes magáévá tenni a fiktívben, ám a regény fikcionalitása éppen annak szig
nálja, hogy az esztétikai tapasztalat csak „szimulált performanciában" részesít: „min
dent képes reprezentálni, ám csak annak árán, hogy eltünteti az egész folyamat 
materialitását".39 A regény tehát a kommunikáció és a kulturális performancia olyan 
módozatait képes szimulálni, amelyekben a korábbi „poétikus" médiumok többé-ke- 
vésbé közvetlenül vettek részt,40 ám mindez az imagináriussal jegyes (kognitív) illúzió 
csupán. Az „intermediális szimuláció" tehát egyrészt a képzelet munkája révén kom
penzál, másrészt olyan nem fogalmi effektusokat nyelviesít, mely testies élményeket 
közvetít, adekvát testi reakciókat váltva ki. Ilyen szimulatív manipulációkat visz színre 
Kazinczy egyrészt a Bácsmegyeinek gyötrelmei című adaptációjában „festői stílusának"41 
segítségével,42 illetve annak operaszerű, teátrális nagyjelenetezésével,43 másrészt Osszián-

38 Vö. pL R á k a i Orsolya, A z irodalomtudós tekintete. A z önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az 
esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, Universitas, Budapest, 2 0 0 8 ,1 5 8 —164, 263, 285.

39 P f e if f e r , L  m., 6 4 ; K u l c s á r -S z a b ó , L  m., 107.
40 P f e if f e r , L m„ 53.
41 Borbély Szilárd kifejezése. Vö. K a z in c z y  Ferenc, Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig, kiad. B o d r o g i 

Ferenc Máté — B o r b é l y  Szilárd, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2009 , 788.
42 Pl. „Kifáradva a' görbedezésbe, alkony tájban kimentem a' szőlők alá hogy az első tavaszi szép napnak 

estét kényemre tölthessem. Ismered a' kilátást: Budának eggy része a’ Margitsziget szép lombu fájival, s 
az a’ messze terjedő gyönyörű lapály a' kékellő Szent-Endrei s Nógrádi hegyektől addig, hol a Ráczkevi 
torony a' vizek közzül kinyúl, s Veszprém felé a’ hanyatló nap, krókusszínü királyi palástjában. Elrésze- 
gülve e minden leírást felülhaladó scéna’ nézésében, kisírt szemekkel sok ideig hanyatt fekvém a' gyenge 
füvön [...] Tegnap este ismét kimentem a' szőlők alá. Melegen sütött a’ nap, s kedves tavaszi szellők lenget
tek. A' feléledő természet elfogta szívemet s érzékeimnek mindenikét. [...] H a mikor Therézt felvezetem 
íl kertbőls ismét kiszököm a' kapun, lemegyek a' tóhoz, eloldom a' csolnakot, s a' szép tengerkén a' kastély 
alatt föl és alá evezek, midőn illyenkor körültem minden hallgat, s lapátomnak loccsanásain kivül melly 
eggy csapással ezer ezüst szikrákat vet, fülem semmit nem hall — midőn hosszas kerengésem után végre 
fáradtan visszatérek öblömbe, s ott, körülvéve a' virággal-elhalmozottbokroktól, kikötök, s csolnakomban 
végig nyúlok, s elnézem hogy a’ hold és csillagok mint futnak-el felettem, s a' lenge tavaszi hév szellők 
mint hozzák nekem mindenfelől a' legkedvesebb illatokat [...] Mi hely tt  annyira megvilágosodék hogy 
gyertya nélkül látni lehetett, vevém kalapomat, s megmásztam a' Geller’ hegyét hogy a' kelő nap' pompá
ját láthassam. Eléggé korán juték-fel tetejére, s eltikkadva s csaknem lélektelenül nyultam-el a harmatos 
hideg fűven. Gyönyörű nagy látvány! mint nyúla-el végig a' széles harsogó folyamon a' fátyol-forma köd, 
s mint borította-el Pestet, hogy belőle csak a' tornyok látszottanak-ki. Némán feküdt körültem minden,
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fordításával, ahol a prózamondat zenei lüktetése kölcsönöz a szövegnek egyfajta igen 
sajátos érzéki „remegést" a fül gyönyöréül. A korszakban ehhez kapcsolódóan egész 
kis vita alakul ki, hogy az antikizáló hexameter avagy a szabad jambust alkalmazó rit
mikus próza-e a szerencsésebb forma. Herder Auszug aus einem Briejwechsel über Ossian 
und die Lieder dér altér Völker (1773) című tanulmányában Homérosz és Osszián össze
hasonlításakor utóbbinak nyújtja a pálmát, s bírálja az Osszián-fordító Johann Michael 
Denis antikizáló hexametereit, saját fordításaiban is a szabad jambust alkalmazva, az 
eposzi formavilág helyett a szabadabban áramló ritmikus prózát preferálva.44 A vonat
kozó kéziratváltozatok vizsgálata után az mindazonáltal igen valószínűnek látszik, 
hogy amikor Kazinczy állítása szerint szinte közvetlenül a nyomtatás előtt teljesen
-  „Alphán kezdve az Omegáig" - 45 átdolgozza prózafordítását Christian Wilhelm 
Ahlwardt ritmikus prózájú Ossziánja nyomán az addigi Denis és Rhode ellenében, 
a változtatások zöme a mondatzene tökéletesítéséért történik.46 Mindezeken túl azon
ban még izgalmasabbak Kazinczy jelenlétleírásai.

„Minden leírást felülhaladó scénák"47 léteznek ugyan, ez azonban nem akadályoz
hatja a textualizálás nyomását, a közlés vágyát, mint azt az előző Bácsmegyei-láb
jegyzetek is tanúsítják. Az imaginatív avagy reproduktív leírás ezer dologtól függhet

s élet nélkül tetszett lenni, eggy lassú tavaszi-szellőn kivül, melly a szőlők felől nyögve suhogott: de minek
utána a királyi napnak felkelésével élet és szellem ömle-ki mindenre, miként fogtak a madarak' sok sere
gei a szőlők között, s alattam a szirt repedéseiben a fecskék, reggeli dalaikhoz, s új színre költ minden 
a legutolsó fűszálig. A' megújuló természet csudálása két óráig tartott ottan a legboldogabb andalgás- 
ban.” K a z in c z y  Ferenc, Bácsmegyeinek gyötrelmei =  Uő., Szép Literatúra, kiad. B o d r o g i Ferenc Máté, 
Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2 0 1 2 ,9 3 8 ,9 3 9 ,9 4 9 ,9 5 9 .

43 P l. „Gondolat nélkül látszott eggy ideig némelly hangot ütni rajta; de most eggyszerre az epedésnek 
szívet-olvasztó hangjaiba csapott, s el kezdé verni s dallani: Homályos bánat dúlja lelkemet. — Illy indu
lattal, illy hajlékony csapodár édes hanggal mégnem hallám énekelni. A z utolsó strophában kicsapott, 
a' olly phantasiekben veszté-el magát hogy fortepianoja énekével együtt látszott elhalni. Végét érvén a' 
dalnak, megfogá kezemet. Még nem tértem volt magamhoz andalgásomból, mellybe indulatos éneke 
szenderí te. [♦♦♦] A  fu valló instrumentek szólót játszának, s végre az egész Orcheszter eggy harsogó 
chórba csapott. A zt hittem, öszveroskadok.” Uo., 954, 958 . Recitativo és ária szorosan kapcsolódó fo
galmairól vö. P f e if f e r , I. m., 300.

44 B a t s á n y i  Ján o s, Versek, s. a. r. K e r e s z t u r y  D ezső  -  T á r n á i  Andor, A kad ém iai, Budapest, 1953, 
528.; H a r t v i g  G abrie lla , Ossziáni fordítások a Magyar Museum-ban. 1788: Megjelennek Batsányi 
Ossziánfordításai = A magyar irodalom történetei, főszerk. S z e g e d y -M a s z á k  M ihály, G on dolat, 
Budapest, 2007, 632—633. Vö. m ég a kiadói kom m en tárt: K a z in c z y ,  Szép Literatúra, 1118.

45 K a z in c z y  Ferencz Levelezése, XIII., s. a. r. V á c z y  János, M TA, Budapest, 1903, 53.
46 „M elly jó l  ese tt hogy A h lw ard tot m egvettem , és hogy R h od e után  nem n yom tattatik  O ssziánom ! 

A hlw ard thoz képest am az m erő próza.” (Uo., 15.) Bővebben a kiadói kom m entárban: K a z in c z y , 
Szép Literatúra, 1119—1121. K azin czy  Osszián-ford ításáh oz vö. m ég P feiffer Shakespeare-elem zését: 
„Shakespeare drám ái szövegként is rabul e jtenek, mivel a szuggesztív képiséget, a súlyos p átoszt és az 
in tellektu ális szellem ességet oly m ódon kapcsolják össze, hogy a szöveg je len téseskén t, je lentékeny
ként, nem  ritk án  viszont nagyszerű értelm etlenségkén t tap aszta lh ató  meg. Sh akesp eare szereplői 
alka lm an k én t úgy beszélnek, m intha m egrészegedtek volna a szenvedélytől. Á ltalában  véve a nyelv 
olyan paraszem antikai in ten zitást közvetít, am ely a nyelvet és a nyelvet kezelő szereplőket a pszicho
fizikai perform an cia  latensen  látványos spektrum ához zsilip ez i” P f e if f e r , I .  m„ 253. M argócsy 
István  szorosan kapcsolódó Osszián-olvasata: M a r g ó c s y  István, Kazinczy Ossián-jordítása, posztmo
dern szemmel = Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. 
D e b r e c z e n i  A ttila  -  G ö n c z y  M ón ik a , D ebrecen i Egyetem i, D ebrecen , 2 0 1 0 ,1 0 7 -1 0 9 .

47 K a z in c z y , Bácsmegyeinek gyötrelmei, 9 3 8 .



az uralkodó technikai apparátustól, az éppen aktuális lejegyzőrendszertől kezdve 
a (le)író rejtett, vagy nyílt motivációs rendjéig, az azonban bizonyos, hogy a toposzok 
hatalma, a kulturális-sematikus látásmód, egyszóval az intertextuális megelőzöttség 
lépten nyomon a leírások befolyásolója lesz. A kevésbé mediatizált, a testi identitás 
nem diszkurzív hozzáférését jobban lehetővé tevő (ön)tapasztalás tehát megtörtén
het ugyan, ennek élménye azonban lényegében visszaadhatatlan. Kazinczy mind
azonáltal sokszor megpróbálja.

Hankiss János Kazinczy erdélyi utazásának „leghatalmasabb élményeként" be
szél arról a jelenetről, amelyben a széphalmi mester felér a Meszes bércének legma
gasabb pontjára: „Hah! mily rezzentető pillantat! Előttem fekvék egész Erdély. És 
bár eléggé érezhetőleg önthetném szóba a mit láttam. [...] Szótalanúl állék itt."48 
Kazinczy ezen útleírásában arra jut, hogy sem a deskripció, sem a rézmetszet „nem 
tehetne kívánt hatást" a látvány legalább közelítő megjelenítésében, bár a korabeli 
művészi technomédiumok sajátos kazinczyánus versenyében a „rajzolat", illetve a „fes
tés" jobb esélyekkel indulna.49 A lényeg azonban az idézett Kazinczy-szövegrész záró
mondata: „Itt magát a természetet kell látni, az egyszerű puszta nagy természetet, 
s ily bús fellegzetek alatt."50 Hankiss kommentáló elemzése sokatmondó: Kazinczy 
a „nagy élményt is értelmi támasztópillérekkel erősíti", a „lenyűgöző hatást" metafori
kus szövegezésű, szinte „lírai egészben" retorizálja (a nem nyelvi fenséges visszaadá
sának legoptimálisabb módszere a figuratív nyelvhasználat hatáskeltő medialitása), 
ugyanakkor „nem elemzi agyon benyomásait", mert úgysem lehet tökéletesen átadni 
„döbbent elámulását", „szívremegtető elfogódottságát", „azt az érzést, hogy a pillanat 
egyetlen és nagyszerű".51 A Hankiss-tanulmány azonban azokban a soraiban a legerő
sebb, ahol ezeket mondja: „A természetet a művelt ember elé az eddigi természetlátók 
tálalják; az első megremegésen túl, amelyet a finom érzékenységű emberben a ter
mészet közvetlenül indít meg, mindjárt azok a benyomások következnek, amelyekkel 
a kultúra erősíti és árnyalja élvezetünket."52

Mint látható, Gumbrechthez igen hasonlóan Hankiss is lényegében két fázist külö
nít el -  élményt (Erleben) és tapasztalatot (Erfahrung) - , 53 ám nem kell itt (sem) ezek
nek külön működnie; éppen elég, ha a jelentésadások és a jelenléthatások közötti 
oszcilláló ingamozgás működik.54 Hasonló hatásmechanizmusról szól Dessewffy 
József 1815-ös Kazinczynak írt levélrészlete is, éppen az opera kapcsán: „el vagyon 
ugyan hibázva ezen operában, mert Salamon alatt se vala a’ Hebreusok costumja 
pompásabb, mint a’ hogy azt a’ régi Pátriarka Jakab idejébe képezték a’Jádzó színen,

48 K az in czy t idézi: H a n k is s  Ján o s, Kép a csúcsról = Uő., A  magyar irodalom közelről, Forrás, Budapest, 
é. n ., 8 0 —81.

49 Uo*, 81-82*
50 Uo., 82*
51 Uo*, 82-83*
52 Uo*, 83*
53 Vö* „A z élm ény (Erleben) a z t feltételezi, hogy egyrészt a pu sztán  fizikai érzékelés m ár m egtörtén t 

(Wabrnebmung), és m ásrészt e z t a tap asztalat (Erfahrung) fog ja  követni, m in t a világértelm ezés aktu 
sának eredm én ye” G u m b r e c h t , I .  m., 84*

54 Uo., 87-91.
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de én keveset gondolok szemeimmel az operákban, tsak füleimet, és szívemet ne bánt
sák, ha édessen érdekeljék. Nem kell mindenkor az Operába tudományos emlékeze
tekkel megjelenni, jobb ollykor érezni, mint a’ tudomány által tapodtatni gyönyörű
ségeit, azomban tsak azt tudjuk, hogy miilyen nem vala a’ costume Jakab idejében".55

Kazinczy 1786-ban öt hetet tölt Bécsben, ahol az erős tapasztalat alapvető két formá
jának, az operaszerű összművészeti áramlatoknak, illetve a számára még kedvesebb 
egyéni esztétikai élményeknek olyan intenzív és sűrű időszakát éli meg, amit élete vé
géig emleget.56 Ezekhez kapcsolódik egy hosszasabb önéletrajzi passzusa, mely olyas
féle jelenlétélmények koncentrált leírását tartalmazza három bekezdésen belül, mely 
párját ritkítja, a Pfeiffer- és Gumbrecht-„paradigma" korabeli magyar mintapéldája
ként.57 A visszaemlékezések színpadán ott van Johann Franz Brockmann ködben úszó, 
remegő alakja, Anna Selina Storace mennyei hangja, Wolfgang Amadeus Mozart58 
zongorafutamai, és egy ismeretlen virág csábos illata; mindez a közösségi élmények 
„áramlataiban" (Pfeiffer), illetve az egyéni élmények „ütéseiben" (Gumbrecht), a fensé
ges és elbájoló érzékietek, a látványok, hangok, mozdulatok és illatok széles spektru
mában -  tökéletes nem hermeneutikaiként a nyelviben.

Az ekphrasziszként avagy hüpotipósziszként működő leírás úgy vizualizál, hogy 
nyelvileg próbálja kódolni a látványt. A nyelv pedig mindig be is előz, bár a világ dol
gainak „természetes nyelve" olykor azért igen ellenálló. Amikor azonban -  plessneri 
paradoxonnal -  a nyelv igazán elkezd „beszélni",59 akkor a kultúra látványosul, bebur

55 K a z in c z y  levelezése, 181.
56 „Öt hetet töltvén bécsben, nem egyedül az öröm, hanem a’ tanulás miatt is látogatám-meg, s mindennap, 

a'Játékszínt. Itt látám Brockmannt, a’ német theatrum’ örök díszét, Clavigóban, itt Lángot Hamletben, 
s az akkor virágában élő Énekest, a’ szép Storazzit. De legfőbb örömömet nekem a’ Belveder, s némelly 
magányosoknak Galleriáji s a' nevezetesbb Festők’ dolgozóji adák.” K a z in c z y , Pályám emlékezete, 534.

57 „Most Clavígo vala kijelentve, s a’ Beaumarchais’ szerepét Brockmann készűle játszani. Megjelentem 
a’ házban, s vártam a’ csudát. Brockmann az elsőbb Aktokban jóljátszott, de azt Kassán is adták volna 
így; nem értém az ember mint juthata celebritásához* Hajlandó valék azonban inkább azt hinni, hogy 
a’ dologhoz én nem értek mint hogy az egész német világ nem. De most jön a’ scéna, midőn a’ levél 
megérkezik, s Marié magát ismét megcsalva látja. Beaumarchais-Brockmann lángol és reng; magosan 
felkontyolt üstökébe ravaszul igen sok púdert rakata, s úgy csapá meg homlokát, hogy újai üstökét 
ütötték meg, s a’ púder ködöt csinála egész figurája körűi. Ez a’ lángolás, ez a’ rengés, az a’ vad hang 
mellyben haragját öntögette, az a’ meredező szem, az a’ fel fel rántott kar, és minden, minden, mutatta 
hogy a’ német világnak van igaza, s hogy nem nekem volt. [♦♦♦]/ Storazzi, a’ szép Enekészné, szememet, 
fülemet, lelkemet elbájolta. — M ozart az Orchesztert igazgatá, fortepianóját vervén. De az olly annyira 
nem testi örömek felől, mint a’ miket a’ Muzsika ád, nem szabad szóllani. Hol az a’ szó, melly azt fesse? 
’S ez a’ mennyei gyönyör eggy más érzékre ható gyönyört juttat emlékezetembe. /  Dornbachra menvén 
ki, s mint mindenüvé, a’ hol elsőben, oda is egyedül, a’ mint a’ bokrok előtt elmenék, eggy ismeretlen 
illat csapa meg. Körültekintém magamat, s sem a’ földön, sem a’ bokrokon nem láték semmit, a’ hon
nan az jöhete. Minél tovább távozám, annál inkább tűnt el az illat. Visszamenék, s szaglásom elvezete 
a’ keresett helyre. Féltem a’ megszólítástól, de kísértetem nagyobb vala mint hogy ellent állhassak, s 
hirtelen meglopám a’ kertet, hogy a’ városban végére járhassak, a’ nem ismért szerény plánta melly nevet 
visel. — Rezéda valaf.J” (Uo., 6 0 2 —603.)

58 Egy ide kívánkozó filológiai megjegyzés: egyáltalán nem biztos, hogy Kazinczy valaha közvetlenül 
hallgatta M ozartot; ám nem is a személy itt most a lényeg — hanem az az édes emlék, hogy valaki verte 
a fortepianót.

59 Vö. ,,[C]sak egy lépés kell ahhoz, hogy maga a nyelv váljon azzá, ami beszél és mond valamit. Magától 
értetődően az ilyen abszolutizálásokat, akár Heidegger, akár Wittgenstein szellemében történnek is,



kolva a natúr át, mely maga is talán csak egy természetesebb kultúra.60 Amikor pedig 
a kultúra beszéde elönti a képet, a nyelv már messze nem vizualizál, hanem sokszor 
éppenséggel mitologizál, teologizál, mint abban a Kazinczy-fordításban is, melyben 
az utazó, a szicíliai napfelkeltét szemlélve, a jól ismert sémát követi: először megis
métli az adott élmény nyelvi visszaadhatatlanságának toposzát,61 majd persze 
textualizálja mindazt, amelynek ott és akkor, abban az intenzív letaglózottságban ta
lán mégiscsak volt valami köze bizonyosfajta nem hermeneutikai jelenléthez.62

Az intermedialitás érvénye, zsigeri és nyelvi lényegében hierarchizálhatatlan 
kölcsönhatása nemcsak a korabeli rendszeres magyar esztétikák tárgya tehát, ha
nem ott van fordításokban, poémákban, önéletrajzi visszaemlékezésekben is, az 
operaszerű elemelődésnek és a nyelv katarzisának egyaránt fontos szerepet juttatva.
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antropológiai megfontolásokkal nem lehet sem alátámasztani, sem elutasítani. Mindazonáltal szimp- 
tomatikusak az olyan — kizárólag a nyelvhez kötött, beszűkült — látásmódra nézve, amely mit sem 
törődik a nyelvnek az ember vitális rendszerébe való beágyazottságával” P l e s s n e r , L 211.

60 Vö. „Egy kultúra határain túl aligha a »természet«, hanem egy másik kultúra van.” ClifFord Geertz 
nyomán K u l c sá r - S z a b ó , I .  m., 47.

61 A 18. század második felében megszülető modern művészeti kritika egyik jellegzetes retorikai fordulata 
Diderot és Rousseau óta (a,,tudom-is-én-micsoda” [je ne sais quoi] ekkor már javában működő alterna
tívája mellett, a mégjóval régebbi keresztény jegyesmisztika visszhangjaival): „nincs szó, mely leírhatná”. 
F ö l d é n y i  F. László, Képek, előtt állni. Adalékok a látás újkori történetéhez, Kalligram, Pozsony, 2010, 
3 5 -3 6 .

62 „Innen még mintegy kilenczszáz lábnyi magasságra volt a’ hegy' legfőbb csúcsa, hova még eléggé korán 
érénk-fel a' természet legpompásabb scénjét láthatni. De itt felakad minden leírás; m ert soha nem 
merészlett emberi képzelés illy kibeszéllhetetlen illy nagy scén felől képet teremteni; s talán az egész ég 
alatt sincs pont a' hol ennyi nagy tárgy gyülekeznék-öszve. [...] A z előjött Nap lassan-lassan felvilágítá 
az eget, s ámbár gyengén, kimutatta előttünk az egész határtalan kilátást. Oszvelegyedve látszott víz 
és száraz, mintha még a' maga chaoszában feküdnék; még a' világosság nem vala elválasztva a' setétség- 
től, míg végre a' Reggel előjőve, s a' választás' nagy munkáját megtevé. A' csillagok elaludtak, az árny 
elmúlt, az erdők, mellyek kevéssel ezelőtt még szörnyű mélységeknek tetszettek, eleven színekkel állot
tak előttünk, s új teremtést alkottanak. Mindég inkább inkább fejtődött-ki a' scén, a’ horizon minden
felé terjedett-el, míg végre a' Nap, mint valamelly hatalmas Teremtő, keleten kijőve, s festő súgáraival 
e képzelhetetlen látványt elvégezte. Varázslatnak tetszett minden, ’s alig hitetheténk-el magunkat 
hogy honni világunkban vagyunk. Illy tárgyakhoz nem szokott érzékeink tompák s erőtlenek voltak, 
s csak bizonyos idő múlva tudák azokat egymástól megkülömböztetni, felölök ítéletet hozni.” A z Etna, 
ford. K a z in c z y  Ferenc = K a z in c z y , Szép Literatúra, 1012-1013 .


