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Bednanics Gábor: A kétséges faggatása. 
Kulturális párbeszédkísérletek

A Bednanics Gábor eddig inkább perifériára szoruló, többnyire munkásságának 
mindeddig publikálatlan elemeit összegyűjtő kötet címe nem egy újabb főnevesült 
melléknév esztétikai kategóriaként való bevezetését szorgalmazza a már egyébként 
is kissé túlterhelt filozófiai terminológiába. A kétséges mint fogalom ez esetben azt 
a hozzáállást jelöli meg, amellyel a szerző a bölcsészettudományok évezredek alatt 
felhalm ozott tudásrendszereinek egésze felé közelít. A foucault-i értelemben vett 
történeti dinamikára, tehát a kulturális tér és idő töréseire ügyelő gondolkodás ter
mészetéből fakadóan többszörösen is megkérdőjelezi a megfigyelő rendszeren belül 
elfoglalható helyét.

A kötet szövegei két jó l elkülöníthető tematikai csoportba sorolhatók, a tanulmá
nyok (1) a N ietzsche korai nyelvszemlélete, a Filológia és filozófia  között, A z  alap helye. 
Vázlat a filozófia, irodalom  és retorika kapcsolatáról Paul de M án  kapcsán, valamint 
(2) a Századvégi kultúraolvasatok és a Gondolat, líra, modernség  cím et viselik. A z első 
csoportba sorolható írások a nyelviség, filozófia és irodalom, míg a másodikhoz tar
tozók az irodalmi klasszikus modernség fogalmait járják  körül. A z egy tematikai 
egységbe tartozó tanulmányok szerkesztése lépcsőzetes, az alapkérdések és azok in
terpretációs problematikájának felvázolásától ju tu n k  el a két „záró tanulmány" exp
licit válaszlehetőségeihez, amelyek egymás felől is nyitottak. A szerkesztésmód tanul
ságai szerint Bednanics Gábor nagyon is tisztában van a saját maga által mobilizált 
diszkurzív hálózat lezárhatatlan mivoltával és azzal a cseppet sem elhanyagolható 
tulajdonságával, hogy a szerző önnön megszólalása is a rendszer függvénye, tehát 
felülírható. így a kötetben kimondatlanul is jelen  lévő osztott tekintet koncepciója 
szerint a figyelem -  többé vagy kevésbé, de részben legalábbis mindig -  önmagára 
kell, hogy irányuljon, végső soron a szkepszis kizárhatatlanságára terelve ezzel a min
denkori tekintetet elszenvedő gondolkodó alany figyelmét. A szilárd bizonyosság 
természettudományos eszményével való szembesülés az absztraháló gondolkodás
nak azokat a rétegeit aktivizálja, amelyek konfliktusba kerülnek a geometriai világkép 
m itizált -  és a bölcsészettudományok tekintetében mindenképpen túlm itizált -  
vonatkozásaival, és itt érhető tetten, amint a kötet szervesen ihletődik a bölcsészet
tudományok megújulását szorgalmazó gumbrechti szövegektől. M indez természe
tesen maga után vonja a szubsztancializmus és a nem fenomenológiai alaphelyzetből 
megválaszolhatónak h itt kérdezéshorizontok elvetését is, még ha a szerző -  az iro
dalmat nem is annyira jelenléti viszonyokban, mint inkább klasszikusan művészi
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produktumként elgondolva -  a metafizika jelentéstulajdonító mechanizmusaitól nem 
is távolodik el véglegesen.

M int már fentebb em lítettem, az irodalmi klasszikus modernség egy-egy szele
tének vizsgálata két fokozatban megy végbe a kötetben, mind a kettő az irodalomban 
használt fogalmainkat és a gondolati nyelvről érvényben lévő tudásunkat igyekszik 
tágítani, pontosítani.1 A S zázadvégi ku ltúraolvasatok  a m odernségben létrejövő 
esztétizmus paradigmáját járja  körül. Bednanics Gábor arra világít rá, hogy az esz- 
tétizmus a pozitivizmusra adott válaszként jelent meg a 20 . század fordulóján, a po
zitivizmustól elválaszthatatlanul, a szecesszióra jellemző öncélú díszítőelemek expan
ziójaként.2 Am int az a kötetben olvasható, az esztétizmus és a dekadencia (hanyatlás) 
a pozitivizmus (haladás) újraértelmezőiként lépnek fel a 19. századvégi Európában, 
amely kor „nem teologikus, de eszkatologikus tapasztalatra épít." (68.) A z ily mó
don, a maga pozitivista légüres végtelenségéből reflektorfénybe került idő egyszerre 
látszik biztosítani a zavartalan fejlődést és mutat rá a jövőként jelö lt temporális in
tervallum szükségszerűen véges mivoltára, hiszen a tökéletesedés megszűnik a töké
letesség elérésekor, ez az állapot a maga statikusságában nem látszik fenntartható
nak, minden következő mozzanat csakis a hanyatlást hozhatja el. A jellem zően 19. 
századi optimizmusra adott válasz Bednanics szerint tehát a „világvége-hangulat" 
(68.), az a kultúrpesszimizmus, amely a 20 . század egyik fő meghatározójává vált 
mind a művészetek, mind pedig a filozófiai gondolkodás terén, és amely a modern
ségben a jelen  esztétikai csúcshatását várja el a műalkotástól -  megkülönböztetve 
a múlt, a jelen  és a jövő idejű jeleneket - ,  az idő esztétikai élménye színre vitelének 
elsődleges tereként a dekadencia által preferált költészetet megnevezve, s azt valami
lyen módon a széphez viszonyított formában megjelenítve. „A pozitivizm us-eszté- 
tizmus szembenállás éppen a rom antikának az im aginációcentrikusságát igyekszik 
lebontani, miközben persze továbbra sem képes a képzelőerő teremtő képességéről 
lemondani [...]; ennélfogva a létrehozandó esztétikai terrénum mint olyan diszkur
zív mező jön  létre, amely az origóként értett szépség közvetlen megtapasztalását eleve 
(retorikailag, poétikailag, logikailag, verstanilag stb.) strukturált rendként viszi színre." 
(70.) A szerző Gadamer nyomvonalán haladva fejti ki, hogy a modernség esztétiz- 
musának elkülönülési igényét3 a mediális közegben létrejövő megkülönböztetett sze
rep elégíti ki, a szó önmagára mutatása a közeg által kerülhet előtérbe, az esztétiz-

1 A tanulmánykötet felépítése lehetővé teszi a tematikus áttekintést, amely lehetőséggel — ha ugyan 
némiképp új keretbe helyezve — élnék is. Mivel számomra az első három (Nietzsche-központú) 
tanulmány eredményei inkább tűntek aflirmatívnak a kötet által felvetett problémaköteg tekintetében, 
és olvasatomban a bennük véghezvitt vizsgálódás voltaképp az utolsó két (inkább episztemológiai és 
szűkebb értelemben véve irodalmi jellegű) tanulmány függvényében vált igazán teljessé, engedtessék 
meg recenziómban tematikailag „visszafelé haladni”

2 Ezen gondolata Németh G. Béla nyomán formálódik, aki a pozitivizmust kiemelten vizsgálta mint a 
hazai irodalmi áramlatok általa megnevezett vezérelvét, mivel azt a korabeli Magyarországon 
túlléphetetlen paradigmaként feltételezi*

3 „Mindemellett azonban továbbra sem tudunk mit kezdeni azzal, hogy a kibontakozó modernség 
éppenséggel az esztétista paradigmára támaszkodva vonja kétségbe a nyilvánosság érvényességét, 
miáltal összeütközésbe kerül azzal a közegfeltétellel, melynek formálódását és fennállását köszönheti ” 
(65.)
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mus és a nyilvánosság oppozíciója ezúton oldódhatott fel. Ahogy a szerző rámutat, 
ez a feloldódó paradoxon tette lehetővé a modernség irodalmára jellem ző „elzárkó
zás és közösségiség" (66.) egyidejű, dialektikus viszonyú térnyerését. A tanulmány
ban kisebb kitérőt téve szó esik továbbá a Czóbel M inka testvére, Czóbel István ál
tal írt elfelejtett, négykötetes, német nyelvű műről és az esztétikai tapasztalat egy 
jellem zően 19. századvégi poétikai színre viteléről, a némiképp túlhallgatott szag
lásról is.

A századvég másik olvasata, a Gondolat, líra, modernség  című tanulmány a gon
dolati költészet aspektusait, lehetőség-feltételeit és konstitualizálódását vizsgálja. 
Ahogy az olvasható, a gondolati költészet sajátos kérdezéshorizontja megfelelő ke
retet szolgáltat az irodalom és a filozófia egymást alakító formációi bemutatásának, 
annál is inkább, mivel hagyományosan Magyarországon is nagyobb értékkel bíró 
megszólalásként tartják számon. „A költői művek kategorizálásakor ugyanis olyan 
tematikus összefüggésrendszert idézünk meg, melynek a műnemi és műfaji felosz
tás szubjektumra koncentráló elvei alapján kell választ találnia a szövegben megje
lenő »bölcseleti tartalmak« külsődlegességének és objektivitásának kérdéseire." (89.) 
Legyenek bár ezek a „tematikus összefüggésrendszerek" azonos vagy közel azonos, 
„összetartó erővonalak" (92.) mentén formálódó konstrukciók, Bednanics megálla
pítása alapján a gondolati költészet minden esetben a bölcselet és költészet közötti 
átjárást önmagában konstituáló formanyelv. Inczédi László Reggel és este című verse 
és József A ttila Eszmélete (tehát egy klasszikus és egy késő modern vers) a szerző által 
egymással párbeszédhelyzetbe hozva „voltaképpen a létrehozás alakzatainak eltérő 
változataira szolgáltadnak] példát." (97.) A gondolati költészet paradigmája itt e két 
történetileg és kulturálisan meghatározott kontextusú vers révén ragadható meg, de 
nem lexikai vagy formai hasonlóságok alapján -  ez adja a megközelítés újszerűsé
gét: a gondolati költeménynek a bölcseletitől eltérő megközelítési módja semmilyen 
formában sem lehet helytálló.

A Nietzsche-tanulmányok sorát a N ietzsche korai nyelvszemlélete című írás nyitja 
meg, amelyben a nyelvet mint kutatási anyagot Bednanics a filozófus életművében 
véghezvitt vizsgálódás után periférikus elemként mutatja fel. Habár Nietzsche nem 
rendelkezik önállóan kimunkált, a nyelvet centralizált helyzetbe hozó művel, szá
mos szövegében találhatók a nyelvvel kapcsolatos utalások, meglátások, a rá vonat
kozó részek azonban mindig valamely problematizált tárgykör hozadékai. A kötet 
szerzője kiterjedt szakirodalmi hálózatot mobilizál, kérdésfelvetései filológiai pon
tosságú tárgyismereti igénnyel párosulnak és nem törekszenek kizárólagosságra: 
„Minden értelmezés megtermeli a maga Nietzschéjét, és minden Nietzsche-értelmezés 
önmagát tekinti egyedül legitimnek." (7.) Ugyan a szerző ezzel a(z indokolt) felütés
sel kapásból későbbi magyarázkodásra kényszeríti önmagát, talál kiutat a diskur
zusrend önellentmondásokkal bőven ellátott területéről. Bednanics Gábor tanulmá
nyában határozottan eltávolodik mind a lezárható diskurzus, mind pedig a N ietz- 
sche-szövegek eredetisége körül kialakult vita létjogától: számára a filozófus által 
használt források feltérképezése, ismerete a fontos, és nem pedig a szerző értékkü
lönbözeten alapuló megítélése az eredetiség eszményének jegyében.
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A körülhatárolt mozgástérben felvehető pozíciók tekintetében a Filológia és f i lo 
zófia között című rövidebb tanulmány a nietzschei paradigma egy újabb jelentős 
kérdésével szembesít, hiszen a filozófus fiatalkori filológiai irányultsága és a később 
bekövetkezett, attól való elfordulás megítélésében a mai napig fennálló vitáról beszél
hetünk. A tanulmányban a szerző arra keresi a választ, hogy ez az elfordulás egyet 
jelentett-e a szakítással, vagy organikus elfordulásként következett be, folytonos
ként feltételezhető bölcseleti alakulásról beszámolva. Bednanics alapvetően mediá- 
lis vizsgálati koncepciója itt is érvényesül, amelynek következtében a szerző „folyto
nosság és törés együtthatásának felmutatása" (46.) m ellett érvel.

A nietzschei vonulatot betetéző szöveg, A z alap helye. Vázlat a filozófia, irodalom  
és retorika kapcsolatáról Paul de M án kapcsán  című írás látszik kiteljesíteni a kötet 
nyelviséget érintő határterület-vizsgálatának célkitűzéseit. Bednanics megállapítása 
szerint de M án N ietzsche-interpretációjában „a fogalomalkotás [...] voltaképpen fi
gurális folyamatként jelenik meg" (54.), vagyis alapvetően logikai konstrukcióként, 
amely kauzális viszonyok között elgondolva válik hozzáférhetővé. Azonban ez a ka
uzalitás egy ponton túl visszakereshetetlenné válik a cselekvés, a cselekvéssel felru
házott nyelvi tárgy, a hozzájuk rendelt valóságreferátum és a bármely kapcsolásban 
rájuk vonatkoztatott, metafizikai alapon elgondolt immanens igazság (tehát az ab
szolút konzisztens tudás) vélt metszéspontjain túl, hiszen a nyelv -  mint ahogy az 
a nietzschei paradigmában genealógiailag ösztönszerű, antropológiai sajátosságként 
jelenik meg -  a nyelvi valóság és a tapasztalati valóság differenciálása során egyértel
műen önnön közegét megképző alanyként tűnik fel, mind konstatív, mind perfor- 
matív működése tekintetében. A tanulmány rámutat, hogy ez indokolja de M annái 
a defiguráció mozzanatát. A nyelvi működésben rejlő (a cselekvés és nyelv között 
fennálló) ellentmondás ilyesformán a retorika perform atív-konstatív ellentétpár
ján ak  feleltethető meg. A kötetben megfogalmazott kérdés az, hogy az irodalmi és 
filozófiai megszólalás valamelyike szert tehet-e magasabb rendű pozícióra, a két terü
let esetleges különállása pedig összerendezhető-e egységes formává. Mivel a trivium 
három tudománya közül a grammatika per definitionem, a logika pedig a metafizi
kai valóságolvasat és képzetalkotás instabil mivolta okán nem szolgáltathat biztos 
alapot, de M án nyomán a szerző a retorikát nevezi meg m int az irodalom és a filo
zófia ekvivalenciájának valamely modusú lehetőségét magában hordozó területet. 
M ég ha ez az irodalomra vetítve Bednanics meglátása szerint a „nyelv retorikus di
m enzióinak -  vagy egyenesen term észetének -  mindenhatóvá tágításával törté
nik" (56.), és a lehetőség ígéretén túl tudvalevő marad, hogy a szilárd alap eléréséhez 
„a nyelvet úgy kellene rehabilitálnunk, hogy ne csupán külön területekre lebontva, 
hanem átfogó módon szavatolja a bizonyosság elérhetetlenségét" (62.), akkor is egy
értelműen a szerző számára az egyik legelfogadhatóbb válaszként tűnik fel (a gon
dolati költészet által biztosított formanyelvvel együtt) a filozófiai és irodalmi nyelvet 
körüljáró tanulmánykötet lehetséges válaszokat kereső és felvonultató seregszemlé
jén . Mindebből kitűnik, hogy a kötet írója nem dekonstruktív diszfigurációs eljárások 
mentén haladva építi fel gondolatait -  még ha de M án nyomán így is tételeződik az 
irodalom és filozófia szembenállásának feloldhatósága: nevesül a metafizika eltörlé



séből - ,  azok sokkal inkább párbeszéd-jellegűek, a lehetőségek felmutatásában érde
keltek: „Bárhogy is van, irodalom és filozófia hatással vannak egymásra, formálják és 
befolyásolják egymás diszkurzusait, talán hasonló módon ahhoz, ahogy gramma
tika, logika és retorika sem hierarchikusan, hanem pozicionálisan határozza meg 
a másik érvényességi körét." (64.)

A könyv összhangban van a szerző korábbi műveiben is megjelenő szaktudomá
nyos irányú rendszerezési és diskurzuspontosítási igényével, benne a néhol apróság
nak tűnő körülmények is kiem elt szerephez ju tnak, hiszen ahogy írója többször is 
rámutat, ezen adalékok döntően módosíthatják az adott tárgykörről szóló ismere
teinket. M indem ellett a nyelvet a könyv -  mint vizsgálatának megkülönböztetett 
fontosságú részanyagát -  nem csupán az irodalom viszonylatában értett jelen lét és 
hatás fenomenológiai eszközeivel igyekszik magyarázni. A tanulmányokban folyta
tott kulturális párbeszédkísérlet kimenete nem maga a (pragmatikai) célként meg
valósuló hová, kérdései inkább a honnam a  irányulnak -  közege a grammatika, alakí
tója a szkepszis, hozzáférhetővé pedig az irodalom és filozófia dinamikus olvasata, 
valamint a nyelvi közlés retorikai alaptermészete által válik.

(Líceum , Eger, 2012.)
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