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TANULMÁNYOK

BÓDI KATALIN

Jöjj, de hogyan láss?
A látás mint tevékenység Diderot és Winckelmann teóriáiban*

Autopsziagyakorlatok

A 18. század folyamán jelentős változás következik be a művészetekhez való törté-
neti-elméleti viszony jelenségeiben. A reneszánsztól kezdődően hosszú időn keresztül 
a művészeti normák megfogalmazása, rögzítése és átadása jellemző a művészéletraj-
zok és a képleírások gyakorlatában, amelyek mind Giorgio Vasari mértékadó munká-
jára, a Le vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori című, 1550-ben, majd bővített 
formában 1568-ban kiadott köteteire mennek vissza.1 Ez a gyakorlat az akadémiai 
művészet kánonjának rögzítéséhez és megerősítéséhez jelent alapot. A 18. században 
azonban a művészetelméleti gondolkodás már nemcsak rögzíti saját történetiségét, 
hanem rá is kérdez arra. Az időbeli viszony, vagyis a régmúlt és a jelen kapcsolata is 
vizsgálat tárgyává lesz, a saját történetiség válik refl ektálttá, nem utolsósorban a szép 
mint esztétikai fogalom megszületésével párhuzamosan. Míg az antikvitás öröksége 
a barokk művészet számára is vitathatatlan mércét jelent, addig a 18. század számára 
már nem egyszerűen az antikvitás recepciója, hanem a reneszánsz művészet, illetve 
a reneszánsz művészeten átszűrt antikvitás megértése is feladattá válik, párhuza-
mosan a század elejétől egyre módszeresebbé váló ásatásokkal és a Grand Tour2 
egyszerre pedagógiai és egyszerre esztétikai téttel bíró intézményének történetével. 
Az Itáliába való zarándoklás a Giorgio Vasaritól hagyományozódó képleírások és az 
előszeretettel használt metszetgyűjtemények ellenében a személyes jelenlétet, a szemé-
lyes megtapasztalást, vagyis a saját szemmel látás fi ziológiai folyamatát teszi hang-
súlyossá.

*  Jelen tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1 Vö. Edouard Pommier, Winckelmann. L’art entre la norme et l’histoire, Revue Germanique Inter nationale 

1994/2., 12.
2 A Grand Tour intézménye nagyjából 1660-tól kezdődően, mintegy két évszázadon keresztül volt meg-

határozó az európai (eleinte alapvetően a brit) előkelő családok sarjainak nevelésében. A meghatározott 
útvonalból álló hosszadalmas utazás számtalan pontosan kijelölt állomásból, városok, illetve műkincsek 
megtekintéséből állt, s alapvető része volt a saját szemmel megtapasztalás, az élményért való sajátos 
megdolgozás az utazás lassú folyamatában. A Grand Tour természetesen felmérhetetlen mennyiségű 
irodalmi szöveget, naplót stb. inspirált. A Grand Tour történetéről vö. pl. Jeremy Black, Th e Grand 
Tour in the Eighteenth Century, St. Martin, New York, 1992.
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Johann Joachim Winckelmann művészetelméleti és -történeti írásai éppen ennek 
a történeti perspektívába állításnak és a szemlélődő személyes jelenlétének a kettős-
ségét mutatják meg: a múlt távolságának tudatosítása és a műalkotásban jelenlévő 
szépség felismerése a szemlélődő tekintetnek köszönhető, ami egyúttal lehetővé és 
megkerülhetetlenné teszi a személyes élmény megélését is. Winckelmann számára 
a műalkotás befogadásának egyetlen autentikus módja az autopszia, vagyis a görög 
terminus eredeti jelentésében megjelölt tevékenység, a saját szemmel látás.3 A görög 
művészetet elbeszélő eszmefuttatásait és a szoborleírásait közismerten a vallásos áhí-
tat rajongó beszédmódja jellemzi, melyet a görög szépség iránti csodálatának retori-
kai kifejeződéseként és a művészet modern vallásként történő kezeléseként értett. 
Hatásos példája ennek Winckelmann Újszövetség-parafrázisa, ahogyan levelezésé-
ben János evangéliumának megszólítását (Jn 1, 46–47.) idézve hívja barátját Rómá-
ba: „Jöjj és láss”. S amíg a bibliai szöveghely Natánael és Fülöp párbeszédében Jézus 
létezésének saját szemmel való meggyőződésére fi gyelmeztet, addig Winckelmann 
az antik Róma szépségének személyes megtapasztalását sürgeti levelében. Ebből a 
felszólításból vezeti le Radnóti Sándor Winckelmann szépségfogalmát és befogadói 
tapasztalatának esztétikai vonatkozásait.4

A személyes szemlélődés fontosságát és a szem mint érzékszerv aktív, fi ziológiai 
meghatározottságú tevékenységét hangsúlyozza ugyanebben az időszakban, tehát 
a 18. század második felének első évtizedeiben Denis Diderot, aki 1759-től 1781-ig 
ír barátja, Melchior Grimm irodalmi folyóirata, a Correspondance littéraire számára 
tudósításokat a királyi festészeti és szobrászati akadémia kiállításairól, az úgyneve-
zett szalonokról.5 A modern művészetkritika megteremtőiként emlegetett, Salons 
összefoglaló címet viselő írásokban Diderot a kiállítások összefoglaló jellemzését, 
a kiállított műalkotások leírását, illetve művészetelméleti-művészettechnikai meg-
jegyzéseit osztja meg az olvasóval. Kép- és szoborleírásai nemcsak az ekphraszisz 
elméleti-történeti problémáinak vizsgálata számára kínálkoznak fel, hanem alap-
vetően fontosak az esztétika születésének tanulmányozásában, Diderot ugyanis ki-
fejezetten hangsúlyossá teszi műkritikáiban a személyes jelenlétet, a befogadás ér-
zékiségének hangsúlyozását, a döbbenet és a rajongás kontextusainak megnyitását 
a kontemplációban. Bár a Szalonokhoz kapcsolódóan készülnek módszeresnek tűnő, 
de a teoretizálásnak mégis ellenálló művészetelméleti dolgozatai (Essais sur la 

3 Nem érdektelen ugyanakkor a szó másodlagos jelentése, ami a mai orvosi nyelvben is jelen van, vagyis 
a boncolás, ami a szem tudományos megfi gyelő tevékenységét teszi hangsúlyossá. Winckelmanntól 
egyáltalán nem idegen ez a kontextus, hiszen ő maga is végez orvosi tanulmányokat, illetve mind a 
Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról című 1755-ös tanulmányában, mind a szoborleírásaiban 
jellegzetes az anatómiai megfi gyelések hangsúlyossága. Winckelmann 1741–1742-ben a jénai egye-
temen hallgat orvostudományt, amire jellemzően hivatkozik a Winckelmann-fi lológia a német teo-
retikus szobortanulmányainak, illetve az anatómiai szépségre való fi gyelmének vizsgálatában. A ter-
mészettudományos és a művészeti autopszia analógiájáról vö. Radnóti Sándor, Jöjj és láss! A modern 
művészetfogalom keletkezése. Winckelmann és a következmények, Atlantisz, Budapest, 2010, 115.

4 Uo., 93–209.
5 Az 1667 és 1880 között megrendezett, mértékadó, botrányokkal is kísért kiállításokról átfogó képet 

nyújt a Google Paris Salon projektje: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-
1880/home

peinture – Esszék a festészetről, 1765 – első kiadása: 1795), hatása a 18. századi szép-
művészetek tárgyában elsősorban Franciaországra korlátozódik. Holott művészeti 
írásaiban a Winckelmann nyomán ismertté váló elméleti problémák jelennek meg, 
ráadásul az 1765-ös Salons egyik darabjában a német tudóssal folytat fi ktív párbeszédet 
a szobrászatról. Diderot a korabeli francia művészettörténet tanulmányozásában 
bizonyosan megkerülhetetlen, véleményem szerint azonban jelentősen árnyalhatja 
Winckelmann autopsziaértelmezését és az antikvitáshoz való viszony megértését is, 
elsősorban a látás mint tevékenység antropológiai-episztemológiai kontextua lizálá-
sá val. Dolgozatom célja, hogy Winckelmann Utánzás-tanulmányában kifejtett mű-
vészetelméletének alapfogalmait (a régiek utánzása, autopsziagyakorlat) Diderot 
művészetkritikusi gyakorlata és a látást tárgyaló elméleti írásai irányából vizsgál-
jam. Ennek feltételezett hozadéka lehet Winckelmann magyar recepciójának árnya-
lása, illetve távlati célként Kazinczy Ferenc művészeteszményének pontosabb meg-
értése az életmű rendkívül heterogén műfajaiban. Radnóti Sándor monográfi ájának 
második exkurzusa,6 illetve Tóth Orsolya tanulmánya Kazinczy Winckelmann-is-
meretéről7 Winckelmann hazai recepciójának korlátaira mutatnak rá a 18–19. század 
fordulóján, amely konklúziók ugyanakkor azt is megerősítik, hogy az analógiák és a 
közvetlen átvételek keresése inkább zsákutcába, semmint a megértés irányába vezeti 
a Kazinczy-fi lológiát. Éppen ezért tartom lehetségesnek azt, hogy a winckelmanni 
alapfogalmak felbukkanásainak szoros követése vagy éppen a Kazinczy-életműben 
való leltározásuk mellett rákérdezzünk a már-már evidenciaként értett terminusok 
(például az autopszia, a szépség, a szép természet, az imitáció) lehetséges jelentéseire 
és tágabb kontextusaira. Ezáltal nyithat Diderot sajátos perspektívát a winckel manni 
alaptézisekre, amelyek így nem vezetnek vissza ismételten a görög szépségeszmény 
konstruált karakterének problémáihoz és az irodalmi analógiák lehetőségeinek korlá-
taihoz, hiszen a francia gondolkodó műfaji és tematikus szinten is látszólag radikáli-
san széttartó életműve a fenti fogalmakat nem speciálisan egyes művészeti ágakra 
vagy tudományterületekre korlátozva, hanem általánosabb antropológiai értelemben 
alkalmazza.

Ha Diderot képzőművészeti tárgyú gondolatait próbáljuk tanulmányozás tár-
gyává tenni, azonnal a Szalonok labirintusában találjuk magunkat, a francia szerző 
ugyanis nemcsak a nagy enciklopédista, hanem a modern műkritika megteremtőjé-
nek közhelyes jelzőjét is hordozza. Mindez azonban jellemzően árnyékot vet a döb-
benetesen szerteágazó életmű egyes területeire, éppen azáltal, hogy kiállításkritikáit 
valamiféle kompakt gyűjteményként vagyunk hajlamosak kezelni. Műleírásainak és 
művészeti esszéinek a tanulmányozása ugyanis jellemzően a korabeli esztétika 
megismerésének lehetőségével kecsegtet, amit ráadásul a posztumusz, 1795-ben ki-
adott gyűjtemény, az Essais sur la peinture a kötet elejére helyezett elméleti tanulmá-
nyokkal, illetve az azokat kísérő válogatott műkritikákkal meg is erősít – holott 
Diderot soha nem írt olyan kinyilatkoztatás jellegű, alapító érvényű értekezést, mint 
ahogyan azt Winckelmann esetében látjuk. Művészetesztétikájának mozaikjai rá-
6 Radnóti, I. m., 461–510.
7 Tóth Orsolya, Kazinczy Win(c)kelmannt olvas, Holmi 2013/8., 978–994.
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adásul nemcsak a Szalonokban és az esszékben vannak, hanem például a jellemzően 
morálfi lozófi ai értekezésként olvasott Levél a vakokról (1749) című munkájában vagy 
éppen az egészen 1951-ig kiadatlan Mystifi cation ou l’histoire des portraits (Megtévesz-
tés vagy arcképek története)8 című szalondrámájában. Nem csupán arról van szó, hogy 
tetten érünk bizonyos fogalmakat ezekben a nem művészetelméleti céllal készült 
(fi lozófi ai, illetve szépirodalmi) munkáiban, hanem annak a megmutatása elsősorban 
a cél, hogy Diderot látáselmélete nem egyszerűen képzőművészeti érvényű. Ezek-
nek a szövegeinek az olvasásával pontosabban érthetővé válik, hogy egy tágabb ho-
rizontban kidolgozott teóriáról van szó, amelynek segítségével árnyalhatóbb a 18. 
század vonatkozásában a látó emberről való esztétikai gondolkodás, s ez nem utolsó-
sorban közelebb vihet Winckelmann autopsziagyakorlatának megértéséhez.

Nemcsak a látás fogalma vagy a korabeli képzőművészet esztétikai kérdései miatt 
kézenfekvő Diderot és Winckelmann egymás mellé helyezése az olvasásban, hanem 
a miatt a sajátos helyzet miatt is, hogy a német teoretikus munkái a görög képző-
művészetről francia nyelven szinte azonnal, vagyis nem sokkal első megjelenésüket 
követően hozzáférhetők voltak a francia olvasók számára. Hatásuk rendkívüli mó-
don felerősödik a francia forradalom éveiben s azt követően: a 18–19. század forduló-
ján a francia neoklasszicista művészeti gyakorlat sokkal inkább a görög szabadság-
eszmény, semmint a Diderot által előtérbe helyezett (természetes) természet fogalma 
felől érthető meg. Vagyis, sajátosan paradox módon, idővel Winckelmann művészet-
eszménye és fogalomkészlete, kompaktnak tűnő művészetfogalma felől válik majd 
érzékelhetővé, hogy Diderot nem tételesen kidolgozott gondolatai a 18. századi mű-
vészetről milyen belátásokkal gazdagíthatják az éppen Winckelmann nyomán egysé-
gesnek tűnő fogalomkészletet és esztétikai alapvetéseket a korszak vonatkozásában.

Az 1755 nyarán Drezdában megjelent Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról 
a festészetben és szobrászatban című, egyértelműen mértékadó tanulmánynak még 
ugyanebben az évben, ősszel megjelenik az összefoglalása francia nyelven egy német 
fi lológiával foglalkozó folyóiratban, majd 1757-ben az Enciklopédia görögökkel fog-
lalkozó szócikke is hivatkozik a Gondolatok…-ra.9 Edouard Pommier kiemeli ez 
utóbbi vonatkozásában, hogy a szócikk ugyan nem részletezi az imitációgyakorlat 
pontos winckelmanni jelentését, ám a görögöket a szépségfogalom eredőinek tekinti, 
s leszögezi a görögök elsőbbségét a római antikvitás fölött. Utóbbi jelentősége ter-
mészetesen abban van, hogy a francia klasszicizmus 17. században rögzülő szabályai 
elsősorban a római irodalomban jelölik meg eredőjüket, s a császárság eszménye 
szövi át a Napkirály által teremtett világot – egészen döbbenetesen szerteágazóan. 
Pommier hivatkozott tanulmánya részletesen végigköveti azt az élénk fi gyelmet, me-
lyet a folyóiratok, illetve a könyvkiadás és a fordításirodalom szentel Winckelmann 
életművének. A francia forradalom előtti évtizedeknek még egy fontos eseménye a 
1766-ban kiadott következő teljes igényű fordítás: Winckelmann Geschichte der Kunst 

8 Denis Diderot, Megtévesztés vagy arcképek története, ford. Gyertyán Ervin, Helikon, Budapest, 1958.
9 Nouvelle bibliothèque germanique, XVIII., octobre-novembre-décembre. Vö. Edouard Pommier, 

Winckelmann et la vision de l’Antiquité classique dans la France des Lumières et de la Révolution, Revue 
de l’Art 1989/83., 10.

des Altertums című munkája a német kiadás után két évvel jelenik meg franciául. 
Igazi hatása azonban mindkét munkájának majd a francia forradalom éveiben lesz 
tehát, amikor teóriáit nemcsak vagy nem elsősorban művészetelméleti belátásai, ha-
nem a görög szabadságeszmény vonatkozásában hivatkozzák. Így kerül előtérbe szö-
vegeinek idézésében a szabadság fogalma, a görög természet és a kulturális felsőbb-
rendűség, vagyis művészeteszményének radikális átpolitizálása.

Az imitációgyakorlatot általában jellemezve, illetve annak sajátosan paradox idő-
fogalmára is rámutatva foglalja össze Pommier azt az értelmezői folyamatot, melynek 
végkövetkeztetése szerint „Görögország Franciaország jövője.”10 A francia neoklasz-
szicista művészet a 18. század végétől különösen látványosan egyesíti a szabadság 
aktualizáltan politikai és winckelmanni gondolatát. Jacques Louis David Marat ha-
lála című vászna például a görög testeszmény imitációjával Marat-t a forradalom és 
a szabadság mártírjaként ábrázolja, felhasználva a szintén antik előképekből épít-
kező reneszánsz depozíciótéma (Krisztus levétele a keresztről) szépségideálját.11 
Hasonlóképpen illusztratív lehet Pommier példája Winckelmann politikai olvasa-
táról: Napóleon az 1796-os itáliai hadjárat során Franciaországba viteti a belvederei 
Apollón emblematikus szobrát, amit 1798 tavaszán, politikai döntés nyomán kiállí-
tanak a Louvre nyilvánosan látogatható gyűjteményében. Ez nemcsak a muzea lizá-
lás kitűnő példája a század végéről, hanem annak a megmutatása is, hogy miként áll 
az antik művészet a Winckelmann-recepcióban a szabadság politikai ideológiájának 
kényszerű szolgálatába.12 Azonban Winckelmann jelentősége nem korlátozható ki-
zárólagosan erre a diplomáciatörténeti szempontból is izgalmas eseményre – amely 
egy értelmezési folyamat sajátos végpontja egyúttal –, ugyanis hatása francia és euró-
pai vonatkozásban is alapvető a modern művészettörténet és a múzeumi kultúra ki-
alakulásában.

Nikomakhosz szemei

Winckelmann egy közismert, a művészet történetében a reneszánsztól kezdődően 
kifejezetten közhelynek számító példára hivatkozik, amikor rögzíti híres tézisét az 
antikok utánzásának sajátos módjáról az imitáció és az eredetiség fogalompárosá-
val. Eszerint Nikomakhosz thébai festő, akinek az életművéről idősebb Plinius és 
Vitruvius leírásai nyomán tudhatunk, festő barátjának Heléné-ábrázolását a követke-
zőképpen védi meg: „Vedd a szememet – mondta egy tudatlannak, aki a képet kifo-

10 Pommier, Winckelmann et la vision…, 14. A rendkívül részletes és lenyűgöző belátásokkal szolgáló 
tanulmány arról is beszámol, hogy a Konvent közoktatási tanácsa 1795-ben elrendeli egy olyan határo-
zatnak a kiadását, amely biztosítja majd a köztársaság összes szépművészeti múzeumában és nagyobb 
könyvtáraiban Winckelmann műveinek legfrissebb nyomtatványaihoz való hozzáférést. Uo., 15.

11 Jacques Louis David, Marat halála, 1793, olaj, vászon, 162×128 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, 
Brüsszel, http://www.wga.hu/art/d/david_j/3/301david.jpg

12 Pommier, Winckelmann et la vision.., 17–18. A belvederei Apollón köztudottan az egyik mérték 
Winckelmann görög szépségeszményében, ám a német teoretikus szoborleírása nemcsak saját téziseinek 
gyakorlati megvalósításaként olvasható, vagy az ekphraszisz történetének egyik fontos példájaként, 
hanem a tekintet inszcenírozása miatt is, az autopszia mint befogadói gyakorlat megmutatásaként.
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gásolta –, s akkor istennőnek fog látszani neked.”13 Nikomakhosz felszólítása annak 
példája, hogy a szem számára közvetlenül nem férhető hozzá a műalkotás értéke, a szem 
tehát metaforikusan vak, amennyiben nem kapcsolódik hozzá automatikusan egy 
bizonyos, jól körvonalazható tudás, melyről Winckelmann a továbbiakban így ír: 
„Ilyen szemmel nézte a régiek műveit Michelangelo, Raff aello és Poussin. A jó ízlést 
annak forrásából merítették, sőt Raff aello azon a vidéken is, ahol az kialakult. Tud-
juk, ifj akat küldött Görögországba, hogy az ókor fennmaradt emlékeit lerajzolják 
neki.”14 Természetesen fi gyelemmel kell lennünk a felsorolt művészek neveire, arra 
a Michelangelóra és arra a Raff aellóra, akik a 18. századi művészeti gondolkodásban 
nem vagy nemcsak önmagukért, hanem az antik szépségeszmény különbözőképpen 
sikeres megvalósítóiként és az akadémiai festészet normatív művészeiként jelentő-
sek, illetve mindezzel együtt az imitációgyakorlat hivatkozható példái. Különösen 
lényeges Nicolas Poussin megnevezése a listában, aki arra lehet általános példa, hogy 
miként marad meg az antikvitás hatásának folytonossága a 17. században is – ugyan-
akkor ennek hátterében Winckelmann részéről gyaníthatóan jelen van Bernini elleni 
gyűlölete: a Rómába költöző francia festő ilyenképpen tehát a római szobrász ellené-
ben lehet a helyes példa.15 Poussin festészetének hatása a 18. századra nyilvánvalóan 
az Árkádia-eszmény szempontjából van: nem elsősorban mitológiai vagy vallási tár-
gyú festményei, hanem tájképei és a két Et in Arcadia ego-képe jelenti a kapcsolódást 
a 18. század második feléhez.16

Winckelmann a fenti idézetben nemcsak az igével („nézte”) fejezi ki a művészek 
által végzett megfi gyelő tevékenységet, hanem hozzáadja annak médiumát is („Ilyen 
szemekkel”), ami a látás módszerességére, az autopsziára mint cselekvésre utal. 
A szemlélődésben rejlő, jelentésképző cselekvés középpontjában az úgynevezett jó ízlés 
áll, ami kétségtelenül pontatlan, mert számos odaértett, de ki nem mondott fogal-
mat egyesít, azzal együtt, hogy utal egy vitathatatlan művészeti norma létezésére.17 
13 Johann Joachim Winckelmann, Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szob-

rászatban = U., Művészeti írások, ford. Rajnai László – Tímár Árpád, vál., utószó Tímár Árpád, 
Helikon, Budapest, 20052, 8.

14 Uo. Ezt a szakaszt olvashatjuk Winckelmann sajátos önvédelmeként is az autopszia fogalmának 
viszonylatában, hiszen tudható, hogy nem utazott Görögországba, vagyis soha nem látta eredetiben 
a görög antikvitás szépségét, „csak” a római másolatokat, először Drezdában, majd később Rómában: 
vagyis ahogyan Raff aello is tette, aki tanítványait küldte Görögországba. Radnóti Sándor a görög 
antikvitást a múlt utópiájaként értelmezi Winckelmann gondolkodásában, amely Róma heterotopikus 
terében élhető meg számára. Radnóti, I. m., 236–237.

15 Winckelmann egyik 1755-ben írt levelének tanulsága szerint az Utánzás-tanulmány Bernini cáfolataként 
olvasható, akivel szemben, akihez képest körvonalazható a régiek helyes utánzása. Vö. Radnóti, 
I. m., 287. A Winckelmann-monográfi a Bernini-fejezete retorikai szempontból is izgalmas: itt követ-
hető végig az az ellenpróba, amelynek folyamatában a barokk művésszel szemben kell kontrasztív 
módon megállnia Winckelmann téziseinek, művészetfogalmának és esztétikájának. Uo., 279–320.

16 Winckelmann-nak ez a listája, illetve Poussin Et in arcadia egói természetesen az előző lábjegyzetben emlí-
tett Bernini-antitézis részei, s természetesen elvezetnek Kazinczy képzőművészeti kánonjához is, amely 
levelezéséből, újságcikkeiből, verseiből, emlékirataiból kibontva nehezen nevezhető homogénnek – egységét 
sokkal inkább az esztétikai tapasztalat hasonlósága és a mellérendelt fogalmak azonossága teremtheti meg.

17 Winckelmann a Gondolatok… több részletében is pontosítja a görög művészeteszmény, vagyis a jó 
ízlés ismérveit a szép természet, a nemes kontúrok és a drapéria alapfogalmainak hangsúlyozásával a 
görög művészet imitációjának sikerességében, amelyek tudhatóan az akadémiai festészet alapjait is 
jelentik a korszakban.

Csak úgy ismerhető fel tehát a régiek nagysága, ha tudjuk, mit is kell felismerni, 
vagyis ha tisztában vagyunk ezekkel a művészettörténeti fogalmakkal: ezek a szemek 
tehát az autopszia aktív és Winckelmann-nál kifejezetten rajongást mutató cselek-
vésében nem ártatlanok, ami paradoxszá teszi a műélvezet folyamatát, hiszen látszó-
lagosan lecsökkenti a megdöbbenés vagy a lenyűgözöttség lehetőségét, hiszen a ta-
pasztalat mindig megelőzöttséget feltételez.

Winckelmann folytatja a jó ízlés normatív listájának kidolgozását a Medici Vénusz 
példájával, illetve Bernini sajátos példáján vagy inkább ellenpéldáján keresztül, ami-
vel éppen a látás tevékenységének természetéről fűzi tovább értekezését:

Tudjuk, hogy a nagy Bernini egyike volt azoknak, akik el akarták vitatni a görö-
gök elsőbbségét, egyrészt fi guráik szebb természetét, másrészt ideális szépségét 
tekintve. Az volt a véleménye, hogy a természet meg tudná adni minden rész-
letének a kívánt szépséget; a művészet abban van, hogy ezt megtalálja. Azzal 
dicsekedett, hogy megszabadul egy előítélettől, melyet kezdetben, tekintettel 
a Medici-Venus bájaira, elfogadott, ezt a bájat ugyanis fáradságos tanulmányozás 
után különféle alkalmakkor a természetben is megtapasztalta.

Tehát ez a Venus tanította meg őt felfedezni a természetben a szépségeket, 
amelyeket korábban csak a Venusban vélt megtalálni, s Venus nélkül a természet-
ben nem keresett volna. Nem következik-e ebből, hogy a görög szobrok szépségét 
előbb fel lehet fedezni, mint a természetben lévő szépséget, s hogy az így felkava-
róbb, nem oly nagyon szétszórt, hanem sokkal inkább egy helyre tömörült, mint 
emez? A természet tanulmányozása tehát legalábbis hosszabb és fáradságosabb 
úton vezet el a tökéletes szépség megismeréséhez, mint ahogyan az antikvitás 
tanulmányozása; és Bernini nem a legrövidebb utat mutatta az ifj ú művészek-
nek, akiket mindig a természet szépségére utalt.

A természet szépségének utánzása vagy egyetlen tárgyra irányul, vagy a kü-
lönféle tárgyakból gyűjti össze az észrevételeket. Az előbbi azt jelenti, hogy vala-
mi hasonlót, kópiát, portét csinálunk; ez az az út, amelyik a holland formákhoz 
és fi gurákhoz vezet. Az utóbbi pedig az általános szépséghez vezető út, a szépség 
ideális ábrázolásához vezet, s ez az, amit a görögök választottak. De az a különb-
ség köztük és köztünk, hogy a görögök a természet szépségének megfi gyelésére 
adódó mindennapos alkalom révén jutottak el ezekhez az ábrázolásokhoz – ha 
talán nem szebb testekből vették is őket –, nekünk viszont nem mindennap adó-
dik ilyesmi s csak ritkán úgy, ahogyan azt a művész kívánja.18

A régiek művészete eszerint megtanítja a néző szemeinek (lásd Nikomakhosz pél-
dáját), de mindenekelőtt a művész szemeinek (lásd Bernini példáját), hogy miként 

18 Wincklemann, I. m., 17–18. A fent idézett részletben szintén erősen érzékelhető Winckelmann 
gondolatainak kettős jelentése: egyrész ismét világossá teszi a görög szobrászat fi guráinak szépségével 
az antik művészeti norma fogalmának értékesebb mivoltát a természethez viszonyítva, másrészt azon-
ban rendkívül fi noman, s éppen a művészeti normák rögzítésével ellentmondást nem tűrően kritizálja 
Bernini szobrászatát.
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is kell meglátni a szépséget, s egyáltalán, mi is a szépség maga, ami a természetben 
közvetlenül nem hozzáférhető. A művészet és a természet viszonya nyelvi szinten is 
megmutatkozó értékhierarchiává válik, amint az idézett, erősen retorizált passzus 
második kérdésében Winckelmann visszautal az előző mondatra azzal, hogy „a gö-
rög szobrok szépségét” itt, a második mondatban „elsőnek”, míg a természetet „má-
sodiknak” nevezi. A szép természet tehát egyfajta korrigált természet, amelynek ta-
nulmányozása az ideális szemlélőtől tanult tekintetet feltételez.

Diderot esete a Medici Venusszal

„A természet nem követ el hibát”19 – ezzel a híres mondattal kezdi Diderot a Pensées 
bizarres sur le Dessin (Fura gondolataim a rajzról) című gondolatmenetét, amely az 
Esszék a festészetről első fejezete. Tézisének első rövid kifejtésében a természetben 
megtapasztalható formák tökéletességét rögzíti, amelyből kivonja a szépség fogalmát 
mint értékkategóriát: „Minden formának, legyen az szép vagy csúnya, megvan a ma-
ga oka; s minden létező olyan, amilyenek lennie kell.”20 Példasorában következetesen 
fejti ki a természet tökéletességét két létező emberalak leírásával, ami Winckelmann 
fentebbi listáját és a művészeteknek alárendelt természet fogalmát ismerve kifejezet-
ten hatásos, s nemcsak művészetelméleti, hanem történeti antropológiai szempontból 
is lényeges. Ugyanis hagyományosan a csúnya és a hibás értékminőségét rendelnénk 
hozzájuk, ami eleve kivonja a szemlélődés tevékenysége alól ezt a kategóriát. A látását 
fi atal korában elveszítő nő és a púpos férfi  testének fi ziológiai leírásában Diderot az 
összefüggések láncolatának rendjét, a természet következetességét és az emberi ítélet 
ehhez mért értelmetlenségét rögzíti. A vak nő arcának leírásában nem jelenik meg 
a deformálódás gondolata, ennek a fogalomnak itt nincs értelme, hiszen az arc mó-
dosulásai (a szemgolyók besüllyedése következtében), a nyak, a vállak és a mellkas 
megváltozott tartása az elveszített érzék folyományai a természet törvényszerűségé-
nek eredményeként, s mint olyanok, nem jók vagy rosszak, nem szépek vagy csúnyák, 
hanem egyszerűen helyük van. Ahogyan a púpos férfi  esetében is hasonló rend érvé-
nyesül a test struktúrájában: a test súlypontja a mellkas és a hát radikális görbületei 
következtében áthelyeződik, így a nyak és a végtagok helyzete, illetve a gerincoszlop 

19 „La nature ne fait rien d’incorrect.” Denis Diderot, Essais sur la peinture, Buisson, Paris, 1795, 1. 
(A Diderot tanulmányából idézett részek minden esetben saját fordításaim – B. K. Azért tartom lé-
nyegesnek ennek a mondatnak francia idézését, mivel Diderot az incorrect szót használja, ami termé-
szetesen felidézi a korrekció gondolatát a szép természet gondolatának vonatkozásában.) Hogy ponto-
sabb fogalmaink legyenek Diderot-nak erről az esszégyűjteményéről, érdemes fi gyelni a tartalomjegy-
zék áttekintésével a speciális, professzionális témaválasztásokra, másrészt pedig érzékelni mindvégig 
játékos, könnyednek tűnő hangvételét, ami jól ismert például a szerző Mindenmindegy Jakab című fi lo-
zófi ai regényéből vagy akár a Színészparadoxon című színházelméleti munkájából is. A komolyság és 
a komolytalanság feszültsége mindig a tudományos értekezések vanitas-jellege fölött érzett pesszi-
mizmusát, de legalábbis kételyeit adja hozzá az olvasáshoz. Festészeti esszéinek további fejezetei: 
Apró gondolataim a színről; Minden, amit életemben megértettem a fény-árnyék hatásról; Amit mindenki 
tud a kifejezésről, és valami, amit nem mindenki tud; Bekezdés a kompozícióról, vagy legalábbis remélem, 
hogy arról fogok beszélni; Véleményem az építészetről; Összefoglaló a fentebbiekről.)

20 Uo.

íve a megváltozott súlyponthoz igazodva módosul. Ezen a ponton Diderot játékba 
hozza a képzőművészeti tekintetet egy újabb bizonyítással: „Fedjük el egy lepellel 
a testet; csak a lábfejet tegyük láthatóvá a természetnek; s a természet azt mondja 
majd, habozás nélkül, hogy ez egy púpos ember lába.”21

Diderot meglepőnek tűnő példái teljesen következetesen épülnek abba az antro-
pológiai elképzelésbe, amelyet a különféle tárgyú értekezéseiben az emberről kidol-
goz. Diderot elgondolásában az ember mint olyan testének hagyományos, az akadé-
miai tradíciókat továbbörökítő képzőművészetekben pedig ráadásul ideálisan szépnek 
ábrázolt struktúrája mellett szükségképpen kell fi gyelemmel lenni a torzszülöttek 
és a szörnyek formájára és fi ziológiájára. Ugyanis akár a patologikus esetek tanulmá-
nyozása, akár az eladdig ismeretlen állatok (például tengeri vagy távoli égövek alatti 
lények) felfedezése a dolgoknak az emberi érzékekkel és rációval felfogható szerke-
zete mögötti egyetemes rendet teszi láthatóvá, s az élővilágot nem csupán egyetlen 
szigorú struktúrába engedi rendezni.22 Az okok és az okozatok láncolata így sokkal 
inkább hálózatként gondolható el, amely többféle összefüggést teszt lehetővé.23

Az esszé felütésében példaként hozott, s képzőművészeti szempontból bizonyo-
san nem szép testeket fedő drapéria funkciója a szobrászatban és a festészetben több-
szörösen rögzített: praktikusan a test nemiségének elfedésére szolgál, egyúttal esz-
tétikai szerepe is van, amennyiben kiemeli a test vonalainak szépségét, illetve nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy mesteri ábrázolásmódja a művész tehetségét is 
pontosan megmutatja. A púpos ember testét fedő lepel leírásában pontosan meg-
mutatkozik, hogy a természet ok-okozati láncolatai kétségbe vonják azt a művészeti 
szabályrendszert, ami elszakadt a természet formáinak közvetlen tanulmányozásától. 
Diderot a púpos emberre helyezett leplet ezután a Medici Venusra teszi, amelynek 
szintén csak a lába marad szabadon – s míg a képzőművészeti alkotásokhoz idomult 
tekintet egyértelműen tökéletes szobortestet feltételez a drapéria alatt, addig a termé-
szet alkotóereje ezen a szabályrendszeren felül lép működésbe: „Ha ebből a lábfej-
ből kiindulva most ismét a természetet hívjuk, hogy formálja meg a teljes fi gurát, ön 

21 Uo., 2.
22 Foucault a természetrajz (histoire naturelle) tudományát a 18. században a leírható és rendezhető empí-

ria területeként mutatja be, amely kidolgozott, logikus struktúrába helyezi az élőlényeket. Ez egyúttal 
a szavak és a dolgok viszonyát is megmutatja azzal, hogy a természet jelenségei csak a nyelv által meg-
teremtett rendszeren keresztül kapnak jelenlétet: „A dolgok és a szavak nagyon szigorúan keresztezik 
egymást: a természet csak a megnevezések rácsozatán keresztül mutatkozik meg.” Ez a rácsozat azon-
ban rugalmas, lehetőséget ad a nyelv kategóriáinak segítségével a tulajdonságok megnevezésére, karak-
terizálására és strukturálására, ezért nem zárt, hanem képes elhelyezni az újonnan felfedezett élőlénye-
ket is a rendszerben. A rendszernek létezik valami sajátos, még a darwini evolúciófogalmat megelőző, 
az időbeli összefüggéseket és változásokat érzékelő, az összetettségi fokokat felismerő „evolucionis-
ta” jellege. Vö. Michel Foucault, A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája, ford. 
Romhányi Török Gábor, Osiris, Budapest, 2000, 148–190. Míg Diderot antropológiájának (így művé-
szetelméletének is) bizonyosan része ez a természetfi lozófi ai kontextus, addig Winckelmann szem-
behelyezi az idővel a művészetet, rögzíti, változatlannak tekinti a görög szépség eszményét, amelyen 
keresztül körvonalazódik tehát a szabadság fogalmával jellemzett ember antropológiai eszménye.

23 Diderot antropológiájáról, illetve szörnyfogalmáról magyarul részletesebben: Székesi Dóra, Ember-
kép Diderot természetfi lozófi ájában, doktori értekezés, Szeged, 2012, 98–116. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/1618/5/Szekesi_Dora_-_Ertekezes.pdf
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bizonyosan meglepődne, hogy egy borzalmas, torz alak születne meg szemei előtt. 
Engem mindössze egyetlen dolog lepne meg: ha mindez nem így történne.”24 A test 
kompozíciójának túlzott leegyszerűsítése és a módszeres megfi gyelés elmulasztása 
a természet formáinak tanulmányozásában az imitációgyakorlat hibáit mutatják az 
esszé gondolatmenetében. Ez a kíméletlen kritika tehát Diderot művészeteszményének 
kifejtését teszi érzékletessé, amelynek középpontjában a műalkotások elsődleges (és 
Winckelmann-nál szinte kizárólagos) tanulmányozása helyett a természet közvetlen 
szemügyre vétele áll. Az esszé bevezetése nagyon pontosan kapcsolódik a német teore-
tikus művészeti alapfogalmaihoz, amelyek tehát a szép természet, a nemes kontúrok és 
a drapéria középpontba helyezésével tesznek kísérletet a szépség megfogalmazására.

A Diderot által használt lepel funkciója végeredményben a leleplezés: nevezetesen 
a 18. századi akadémikus festészet és szobrászat normatív gyakorlatának a leleple-
zése, amely radikálisan eltávolodott a természet közvetlen szemlélésétől. Ez a distancia 
egyben veszélyes tudatlanság Diderot számára, aki élvezetes iróniával fogalmazza meg 
kritikáját:25 elsősorban azzal, hogy részletesen bemutatja az akadémiai oktatási folya-
matot, amelynek során a tanulók soha nem szembesülnek a valódi természettel, csak 
az anatómiai bábuk és metszetek, illetve a régi mesterek műalkotásainak vizsgálatán 
keresztül. Így azonban a szem képességei megromlanak, deformálódnak az écorché26 
és a Louvre gyűjteményének (amit Diderot „boutique de manière”27-nek, azaz kb. 
24 Diderot, Essais sur la peinture, 5. Itt érdemes megemlíteni, hogy Diderot valamiféleképpen megelőlegezi 

a Medici Venus renomméjának hanyatlását a szobor szépségének kétségbe vonásával. A szerelemisten-
nő szobrának csodálata a 17. század közepétől dokumentált, ekkor bukkan fel először a római Medici 
Villa gyűjteményének leírásában, s ettől kezdődően a Grand Tour kötelező állomásává válik, azonban 
a 19. század elejére elveszíti ezt a pozíciót, részben a szobor módszeres elemzéseinek belátásai, rész-
ben pedig más Vénusz-szobrok, nevezetesen a Milói Venus felfedezése következtében. Vö. Francis 
Haskell – Nicholas Penny, Taste and the Antique. Th e Lure of Classical Sculpture 1500–1900, Yale 
UP, New Haven – London, 1981, 325. Nemcsak Winckelmann és Diderot refl exiója, hanem Johann 
Zofanny festménye is azt mutatja, hogy a Medici Venus közismert példa és közös hivatkozási alap az 
antik szobrászat, illetve a szépség fogalmának tárgyaiban. Zofanny Az Uffi  zi Tribuna terme című fest-
ményén (1772–1778, 124×155 cm, olaj, vászon, Th e Royal Collection, Windsor) a Medici Venust töb-
bek között az Urbinói Venus, egy Raff aello-Madonna és egy Ámor és Psyché-szoborcsoport társaságában 
a műélvezők körében ábrázolja: http://www.wga.hu/art/z/zoff any/tribuna.jpg.

25 „Drága barátom, magán kívül senki nem veszi majd kezébe ezt az irományt, így azt írhatok, amit akarok.” 
Diderot, Essais sur la peinture, 7.

26 Az écorché, ami szó szerint megnyúzottat jelent, egy életnagyságú anatómiai viaszbábu a csontváz, az 
izomzat és a vérkeringés megfi gyeléséhez. Az orvosi és művészeti gyakorlatban egyaránt használt anató-
miai kézikönyvek egyik közismert reneszánsz példájában, Juan Valverde 1556-ban Rómában kiadott 
Historia de la composición del cuerpo humano című kötetében az écorché fi gurája egyik kezében kést tart, a másik 
kezében pedig lemetszett bőrét, amelyen jól felismerhető Marszüasz, a megnyúzott szatír fi gurája, aki 
az Apollónnal való versengésben kapja ezt a büntetést: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/1/1f/Valverde_p64.jpg/449px-Valverde_p64.jpg. Valverde kézikönyve nagyban támaszko-
dott Andreas Vesalius De corporis fabrica című, 1543-ban kiadott munkájára, ami a korszak leginkább 
népszerű anatómiai kézikönyve. A plágium kiváltotta Vesalius felháborodását, azonban azáltal, hogy 
Michelangelo ezt az écorché-metszetet használja fel a Sixtus-kápolna Szent Bertalan-fi gurájában, Val-
verde kötete különösen fontos marad. Szent Bertalan legendája szerint az apostol elevenen megnyúzva 
szenvedett vértanúhalált, vagyis keresztény Marszüasszá vált. Michelangelo freskóján, Valverde met-
szetéhez hasonlóan az alak szintén a kezében tartja lenyúzott bőrét, teste azonban ép és teljes, ami azzal 
együtt lehet felforgató a szemlélődő számára, hogy a reneszánsz mester a fi gura kompozíciójában 
a belvederei torzót használja fel, s egészíti ki: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/
Torso_Belvedere_01.jpg. 

27 Diderot, Essais sur la peinture, 10.

mesterkélt, modoros pózok vásárának nevez) tanulmányozása és az élő modellek raj-
zolása során. A választott metafora, az „l’œil corrompu”28 (a megrontott szem) ér zék-
letesen fejezi ki az alkotást szükségképpen és kötelezően megelőző szemlélődés, majd 
az alkotás folyamatát, ami nem lehet szabad, hiszen a képzeletet eleve befolyásolja 
az akadémiai gyakorlatban kötelezően elsajátított pózok mesterkéltsége. Ami tehát 
Winckelmann számára alapvető a műalkotások létrehozásában, s ne feledjük, hogy 
egyúttal befogadásában is (a régiek tanulmányozása és a normatív művészek szemével 
való látás), az Diderot-nál a tanulási folyamat első szakaszában tilos, hiszen meg-
szünteti a tekintet ártatlanságát és elpusztítja a képzeletet: „Azt mondják, az écorché 
tanulmányozása a természet helyes nézésének megtanulását szolgálja; de a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a tanulmányok befejeztével rendkívüli nehézséget okoz úgy 
látni a természetet, ahogyan az van.”29 A festmény megalkotása előtt imádkozó mű-
vész anekdotája – megint csak nevettető iróniájával (ne feledkezzünk meg Diderot 
ateizmusáról) –, kiváló illusztrációja ennek a konklúziónak: „Ismertem egy kiváló 
ízléssel bíró fi atalembert, aki még azelőtt, hogy egyetlen vonást is ejtett volna a vász-
non, térdre borult és azt mondta: Istenem, szabadíts meg a modelltől!”30 Diderot esz-
széje a rajzról végeredményben a látásról szóló refl exióvá alakul, amely tevékenység 
a művészeti alkotás létrehozásának és befogadásának együttes metaforája. Winckel-
mann számára az antik szükségszerű, kötelező, illetve gyönyörködtető médium a mű-
vész és a természet között, Diderot-nál azonban ez a norma – az akadémiai gyakor-
latban a modellek által bemutatott kötelező pózok, az écorché és a nagy mesterek 
megismerésével – nem előzheti meg a természet sokféleségének befogadását. Lezá-
rásában Diderot ismét hangsúlyozza ezt a sorrendet, s nemcsak azzal a frappáns 
játékkal, hogy az esszé kezdő szava a „természet”, befejezője pedig az „antik”, hanem 
az általa ideálisnak tekintett művészeti gyakorlat összefoglalásával is, ami egyúttal 
a látás tevékenységének helyes módja: „Nem fordulna elő modorosság [manière] sem 
a rajzban, sem a színhasználatban, ha szigorúan a természetet követnénk. A modor 
a mestertől, az akadémiától, az iskolától, sőt az antiktól származik.”31

Diderot mintha bújócskázna Winckelmann-nal a rajzról szóló esszéjében, aho-
gyan folyamatosan utal a német teoretikus művészeteszményére és annak alapfo-
galmaira az akadémiai gyakorlat kritikájával. Az esszék megírásának évében (1765) 
közvetlenül is megszólítja Winckelmannt a Szalonok Sculpture című, vagyis a szob-
rászattal foglalkozó fejezetében, egy fi ktív párbeszéd keretében. Diderot persze nem 
függeszti fel a játékot, amivel folytatja a közvetlen támadás elkerülését, hiszen úgy 
szólítja meg és beszélteti Winckelmannt a szobrászat és a festészet lényegi különb-
ségeit tárgyaló dialógusban, hogy hangsúlyosan az előbbi szakértőjeként tiszteli. 
Ebben az alaphelyzetben tehát bátran visszautasíthatja vagy legalábbis fenntartásokkal 
kezelheti a Gondolatok… kijelentéseit, melyeket így nem általános művészetelmélet-
ként, hanem a vitathatatlanul nagyszerű görög szobrászat apoteózisaként értelmez. 

28 Uo., 6.
29 Uo., 7.
30 Uo., 8–9.
31 Uo., 14.
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Így őrizhető meg Winckelmann alaptézise, ahogyan Diderot meg is fogalmazza: „Úgy 
hiszem, az antikot kell tanulmányozni a természet látásának megtanulásához.”32

Az Esszék a festészetről első fejezete szinte hangsúlyosabb a látás tevékenységének 
tárgyában, mintsem a festészetében, az 1765-ös Salons Scuplture-fejezete pedig a szob-
rászat esztétikájának és művészeti gyakorlatának ismertetésével párhuzamosan, mel-
lérendelve beszél a festészetről: nevezetesen alapvető különbségeik hangsúlyozásával. 
Ez a távolság egyrészt a használatba vett anyagokban rögzíthető: a márvány és a vászon 
radikálisan eltérő befogadási folyamatot tesz lehetővé. Mivel Winckelmann a görög 
szobrászatból vezeti le szépségeszményét, Diderot-nak nem kell színt vallania a kora-
beli festészeti gyakorlat vonatkozásában az antikvitás szerepéről, vagyis nem kénysze-
rül nyíltan szembehelyezkedni Winckelmann-nal. Azonban így is megőrzi iróniáját, 
amikor a fi ktív dialógust bevezetve fanatikusnak nevezi Winckelmannt (a másik, 
azonos jelzővel illetett személy nem más mint Rousseau),33 majd a megkezdett pár-
beszédben ráadásul Diderot ad választ az ekkor már Itáliában tartózkodó német 
teoretikus kérdéseire festészet és szobrászat összehasonlításának tárgyában. A leg-
alapvetőbb különbség érzékeltetéséhez Diderot a befogadás módjának leírásában az 
érzékek eltéréseire helyezi a hangsúlyt, vagyis a recepció fi ziológiai folyamatai válnak 
viszonyítási ponttá: „A szobor a vakok, illetve a látók számára készített műalkotás, 
a festészet azonban csak a szemhez fordul.”34 Diderot ugyanakkor nem nevezi meg a 
tapintás érzékét, nem látásról és tapintásról beszél tehát, hanem vak és látó emberről. 
A rajzról szóló esszéjéhez hasonlóan a vak ember példáját hozza, ám itt most kifeje-
zetten az érzékelés különbségeinek kifejezésére. A szem számára egyaránt hozzá-
férhető márvány és vászon különbözőképpen vonja be a szem tevékenységét a befo-
gadásba, amelynek az összetettségéről Diderot az érzékelés tudati folyamatainak 
bemutatásával ad számot:

– Ön tehát azt gondolja, azt mondja nekem, hogy a szobrászat nehezebb mint 
a festészet?

– Nem ezt mondom. Megítélni egy dolog, megalkotni pedig egy másik. Íme 
a márványtömb, az alak benne van, ki kell bontani belőle. Íme a vászon, a sík vá-
szon, erre kell tehát alkotni, úgy, hogy az ábrázoltak kilépjenek, kiemelkedjenek, 
domborodjanak, hogy körbe tudjam járni, ha nem is én, a szemeim, a festménynek 
élnie kell.35

A szobor befogadásában a test mozgása és a látás tevékenysége összekapcsolódik, 
azonban a festmény befogadásában a tér érzékelése tanulási folyamat eredménye. 
A kétdimenziós kép terét a szem fi ktív sétájával kell a képzeletben újrateremteni, 
ami a szemlélődést így elvont, mentális tevékenységgé alakítja, ugyanakkor paradox 

32 Denis Diderot, Sculpture. Œuvres complètes, IV., Belin, Paris, 1818, 146.
33 Edouard Pommier ezt a kettősséget (tisztelet és irónia) Diderot hozzáállásában a csodálat és az ellen-

érzés keverékeként értelmezi. Vö. Pommier, Winckelmann et la vision…, 12.
34 Diderot, Sculpture, 147.
35 Uo.

módon a folyamat érzéki karakterét is megmutatja, hiszen a képleírás a fi zikai moz-
gásnak, a táj bejárásának metaforikájával jön létre például a Vernet-sétában.36

Levél a látás antropológiájáról

Éppen a fentebb idézett szakasz nyithat történeti antropológiai és orvostörténeti 
perspektívát a látás fogalmának megértéséhez Diderot-nál, ami árnyalhatja képző-
művészeti gondolkodásáról való ismereteinket. A Levél a vakokról című értekezése 
1749 nyarán jelent meg, szerzője egy hónap múlva pedig már a vincennes-i királyi 
börtön lakója: ez az esemény alapvetően határozza meg a szöveg recepcióját, melyet 
ma is elsősorban vallásellenessége és erkölcsi alaptézisei miatt olvasnak a 18. századi 
francia fi lozófi a történetének megértéséhez. Hiszen Diderot gondolatmenete s il-
lusztratív példái azt bizonyítják, hogy az erkölcsök és az istenhit elsősorban a test 
fi ziológiájából, az érzékek működéséből erednek, amennyiben az öt érzék teszi egy-
általán lehetővé a valóság érzékelését. A morális ítéletek mindemellett a kulturális 
szokásokban kerülnek rögzítésre, amelyek értelmére jellemzően nem kényszerülünk 
rákérdezni. A levél leginkább közismert szakasza az a párbeszéd, amelyben a vak 
Nicholas Saunderson egy pappal vitatkozik, s azt jelenti ki, csak akkor hinne Isten 
létezésében, ha az megérintené őt.37 Érdemes ugyanakkor a látást valóban fi ziológiai 
érzékként s a vakságot az egyik érzék hiányaként érteni az olvasásban, ami azt a konk-
lúziót is magával hozhatja, hogy mindkét fogalmat a megértés metaforájaként va-
gyunk hajlamosak használni.

A vakság és a látás szembeállítása már a címben megjelenik: Levél a vakokról, azok-
nak a hasznára, akik látnak. A levél olvasásának egyik kulcsfogalma szintén egy látás-
metafora lehet, mégpedig a perspektívaváltásé: az embernek (aki rendelkezik mind 
az öt érzékkel) el kell képzelnie a világot a látás képessége nélkül. Nemcsak arról van 
tehát szó, miként érzékelik a vakok az őket körülvevő világot, hanem annak az át-
gondolása a tét, hogy a látó ember számára milyen értékkel bír a látás. A tükör mint 
optikai médium példája kétszeresen is játékba hozza a látás tapasztalatát, hiszen nem-
csak a szem (megismerő) tevékenységét, hanem az ember és a látást segítő technikai 
apparátus kapcsolatát is vizsgálat tárgyává teszi, s ahogy majd a szépről szóló, lentebb 
idézett szakasz is rámutat, a látás egyszerre episztemológiai és nyelvi probléma:

A mi vakunk minduntalan tükörről beszél. Természetesen, nem tudja, hogy 
mit jelent a tükör szó és mégis, soha a tükröt nem rakja háttal a világosságnak. 

36 Denis Diderot, Vernet-séta, ford. Bartha-Kovács Katalin – Szr Zsófi a = U., Esztétika, fi lozófi a, 
politika, szerk. Kovács Eszter – Penke Olga – Szász Géza, L’Harmattan – SZTE Filozófi a Tan szék, 
Budapest, 2013, 15–36.

37 Winckelmann látásteóriájának értelmezésében, illetve a „Jöjj és láss!” felszólítás interpretációjában 
Radnóti Sándor is hivatkozik Saundersonra, illetve a vakokra mint a 18. századi fi lozófi a egyik fontos 
tárgyára az emberi érzékelés problémáinak vonatkozásában. A vakok példáján keresztül levezethető 
érzékelés-elméletekkel és a szép teoretikus meghatározásával szemben Winckelmann számára „van 
valami a képzőművészetben, amit magyarázat nem vált ki, leírás nem pótol, és ez a rámutatás a látha-
tóra.” Radnóti, I. m., 105.
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Éppoly értelmesen fejezi ki magát, mint mi, hiányzó szervének előnyeiről és fo-
gyatékosságairól: igaz ugyan, hogy nem tölti meg semmilyen fogalommal az általa 
használt kifejezéseket, de sohasem használja helytelenül s legalább ennyiben 
felülmúlja a legtöbb embert. Oly jól és helyesen beszélget annyi mindenről, ami 
előtte teljességgel ismeretlen, hogy a vele való társalgás sokat elvenne annak az 
indukciónak az erejéből, amelyet mindnyájan használunk anélkül, hogy tudnók 
miért, amidőn a bennünk történő dolgokból a mások belsejében történőkre kö-
vetkeztetünk.

Megkérdeztem tőle, mit ért tükör alatt: »Olyan gép, felelte, amely a dolgokat 
kiemeli távol önmaguktól, ha ezek a tükörhöz viszonyítva megfelelő helyzetben 
vannak. Akárcsak a kezem, melyet nem kell egy tárgy mellé helyeznem ahhoz, 
hogy a tárgyat érezzem.« […] A mi vakunknak csak a tapintás révén van ismerete 
a tárgyakról. Mások felvilágosításából tudja, hogy látás útján ismerjük meg a tár-
gyakat, melyek az ő számára tapintás révén ismeretesek; legalábbis ez az egyetlen 
fogalom, melyet erről magának alkothat. Tudja azonkívül, hogy az ember nem 
láthatja a maga arcát, noha megtapinthatja. Ebből azt kell következtetnie, hogy 
a látás egyfajta tapintás, amely csak az arcunktól különböző és tőlünk távollévő 
tárgyakra terjed ki. A tapintás egyébként csak a domború fogalmát alakítja ki 
benne.38

A dolgok relatív jellegének bizonyítása tehát szintén különösen lényeges tétje a szö-
vegnek, amelyben nemcsak a vakok életének, erkölcsi érzékének, tanulási folyama-
tának, a korabeli szemműtétek leírásának részletei kapnak helyet, hanem a szépség 
kérdése is. A szép esztétikai fogalmán keresztül Diderot a vakságot episztemológiai 
és nyelvi problémaként mutatja be – a vak ember ugyanis nem képes felfogni a szép-
ség esztétikai és fi ziológiai vonatkozásait:

Vakunk a szimmetriát igen jól ítéli meg. A szimmetria, amely talán puszta kon-
venció dolga miközöttünk, bizonyára sok tekintetben az a vak és a látók között. 
Addig tanulmányozza tapintással az elrendezést, melyet egy egész alkotórészei-
től megkövetelünk ahhoz, hogy szépnek nevezhessük, míg el nem jut e kifejezés 
helyes használatához. De amidőn így szól: szép dolog ez, nem alkot ítéletet, ha-
nem visszhangozza csupán azoknak az ítéletét, akik látnak s vajon mást tesz-e 
azoknak háromnegyede, akik egy színdarabról döntenek, miután végighallgat-
ták, vagy egy könyvről, miután olvasták? Vak ember számára a szépség csak szó, 
ha a hasznosságtól elkülönítik s mivel egy érzékkel kevesebbje van, hány dolog 
van, melynek hasznosságáról fogalma sem lehet! Vajon nem kell-e sajnálnunk 
a vakokat, amiért csak azt tartják szépnek, ami jó? Mennyi csodálatos dolog ve-
szett el számukra! Az egyedüli előny, amely kárpótolja őket a veszteségért, az, 
hogy fogalmaik vannak a szépről, igaz, hogy kevésbé kiterjedt fogalmaik, de vi-

38 Denis Diderot, Levél a vakokról, ford. Gyry János = U., Válogatott fi lozófi ai művei, ford. Csatlós 
János – Gyry János, szerk., bev., jegyz. Szigeti József, Akadémiai, Budapest, 1983, 15–16.

lágosabb fogalmaik, mint azoké a tisztánlátó fi lozófusoké, akik erről hosszasan 
értekeztek.39

Látszólag a szépség vakok által teremtett absztrakt fogalmáról olvasunk, azonban 
a Diderot-nál jellegzetes szövegalkotásnak köszönhetően végeredményben a látó em-
ber és a fi lozófusok válnak súlyos kritika tárgyává. A látás ugyanis sokszor metafori-
kus vakságként viselkedik, hiszen nem társul hozzá gondolkodás és önálló vélemény, 
vagyis a látás itt már egy kis csúsztatással nem fi ziológiai érzék, hanem egyértelműen 
a tudás és a megértés folyamatának metaforájaként olvasandó. Az idézett szakasz 
utolsó mondatában már nem a vak és a látó ember, hanem a vak és a „tisztánlátó fi lozó-
fusok” összehasonlítása történik meg, amely jelzőben a látás már kizárólag a tudás 
(ironikus) metaforája. Diderot gondolatmenetében tehát a látás nem egyszerűen  a fi zi-
kai érzékelésnek az egyik módja, hanem egyben az ítéletalkotás folyamatának meg-
tanulása, illetve az ítéletalkotás történetiségének tapasztalata. A látás így egyszerre 
a test fi ziológiai-perceptív funkciója, illetve az ember episztemológiai és esztétikai te-
vékenysége, amit a műalkotások szemlélése mint tevékenység különösen hangsúlyossá 
tesz. A vak ember szépségfogalmában ugyanakkor megjelenik a fi ziológiai érzékektől 
mentes szépség ideájának lehetősége, amelynek a hozzáférhetősége Winckelmann 
utánzástanulmánya szerint már közvetlenül nem lehetséges, csak a görögök imitá-
ciójával – oka pedig a szép természettől való (idő- és térbeli) eltávolodásban van.40

A látó ember metaforikus vaksága Diderot 1951-ig kiadatlan, valószínűleg 1768-
ben keletkezett karakterdrámájának az alapötlete: a Mystifi cation ou l’histoire des 
port raits Dornet kisasszony megtévesztésére épül, akitől vissza kell szerezni egykori 
szerelmének portréit, hiszen az időközben megnősült. Bár a befejezésben szerepet 
kap a szem és rajta keresztül az agy megismerő tevékenysége, annak rövid leírásával, 
hogy miként is kívánták volna félrevezetni Dornet kisasszonyt, a befejezés különös 
csattanója nem adja mindennek kifejtést, ugyanis Desbrosses, a megtévesztésbe be-
vont álruhás orvos agyonlövi magát – minden magyarázat nélkül, valószínűleg egy-
szerűen a darab gyors befejezésének szándéka végett. A kisasszony eszerint a füstbe 
burkolt, majd a süllyesztőbe küldött két szobrot látva nemcsak hogy kísértetet kiáltott 
volna, hanem önmaga vonta volna kétségbe saját józanságát, elfogadva az álruhás or-
vos korábbi felszólítását, miszerint a képek megzavarják az elmét.41 A látás Desbrosses 
kifejtésében annak a galénoszi emberképnek a részét képezi, mely nemcsak hogy 
a nedvkórtan bonyolult rendszerét hagyományozza az európai orvoslásra egészen a 
18. század végéig, hanem az összefüggések láncolatának olyan összetett hálózatként 
értett lehetőségét, amelynek segítségével nyilvánvalóan bármilyen következtetés levon-
ható – ennek ironikus bírálata világosan megmutatkozik a „török orvos” szavaiban:
39 Uo., 14–15. Stéphane Lojkine tanulmánya kifejezetten a szépség fogalmát vizsgálva olvassa újra Diderot 

értekezését a vakokról: Stéphane Lojkine, Beauté aveugle et monstruosité sensible. Le détournement de 
la question esthétique chez Diderot (La Lettre sur les aveugles) = La Beauté et ses monstres dans l’Europe 
baroque 16e-18e siècles, szerk. Line Cottegnies, Tony Gheeraert, Gisèle Venet, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, Paris, 2003, 61–78.

40 Winckelmann, Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról…, 12.
41 Diderot, Megtévesztés…, 57–58.
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Éppen ez a hiba, hogy nem tulajdonítanak fontosságot nekik [ti. a bútoroknak, 
az ékszereknek, a leveleknek és az arcképeknek, amelyeket az egykori szerelmé-
től kapott]. Szüntelenül látják őket, gondolnak rájuk, s kisebb vagy nagyobb 
mértékben za varólag hatnak az emésztésre, az alvást megzavarják, álmokat su-
gallnak, szívdobogást okoznak, feltüzelik a képzeletet, felhevítik a vért, tönkre-
teszik a hangulatot és nyomorúságos állapotot idéznek elő, s mindezt anélkül, 
hogy az okát tudnák.42

A szem, illetve a szövegben hangsúlyosan a recehártya43 által érzékelt valóság az ösz-
szefüggések hálójában azonban szükségképpen rendelődik alá a tudat, a lelkiállapot, 
az érzelmek stb. hatalmának, vagyis azonnal egy bizonyos kontextusnak. A retina 
működésének pontos fi ziológiai leírása tehát antropológiai kontextusba vonódik, nem 
vagy nemcsak a dolgok tanulmányozásának deskriptív szándéka, hanem a hozzá 
kapcsolódó mentális és interpretációs folyamatok megfi gyelése válik tétté, amiben 
éppen emiatt van benne a játék vagy éppen a megtévesztés lehetősége, s nem utolsó-
sorban a tudás és a tudatlanság vékony határának körvonalazása:

Desbrosses: Nem szükséges csak egy gyűrű, egy arckép, egy levél; néhány gyöngéd 
sor kerüljön elő, amelyet egykor kaptunk, és íme mindjárt feltűnik az álnok 
látszatkép recehártyánkon.

Dornet kisasszony: De mi is az a recehártya?
Desbrosses: A test legvékonyabb, legfi nomabb és legérzékenyebb idegszálainak 

pókhálója, amely elborítja a szemfenéket. Amikor a kép rávetül erre a mozgó 
hálóra, amikor apró megrázkódtatásai átvetődnek arra az oly érzékeny és lágy 
szubsztanciára, amit agynak nevezünk; amikor a lélek felfogta ennek a szubsz-
tanciának a hullámait; amikor egyik is, másik is, abbahagyta a rezgést, össze-
omlik a fáradtságtól; a nyomott hangulat szomorúsággá, melankóliává, elérzé-
kenyüléssé, könnyekké, bánattá, rossz emésztéssé, álmatlansággá, fájdalommá, 
idegfeszültséggé, ájuldozássá változik.44

A néma költészet lehetőségei

Szimonidész közhelyesen ismert, frappáns, s a mai napig vitákat generáló metaforája 
a festészetről mint néma költészetről talán a 18. század második felének művészet-
elméleti gondolkodását inspirálta a leginkább. Ennek közvetlen okai nem pontosít-
hatók teljes bizonyossággal, de valószínűleg szerepe van benne az esztétika mint tu-
domány megszületésének, illetve ennek nyomán vagy ezzel együtt az érzéki ember 
antropológiai vizsgálatának, előtérben a látás mint tevékenység megfi gyelésével. 
Winckelmann autopsziafogalma és a műalkotások szemlélését végző szemek tevé-

42 Uo., 26.
43 Kiszámítható poénként Dornet kisasszony a későbbiekben módszeresen szűzhártyaként érti félre 

a kifejezést.
44 Uo., 31–32.

kenységének hangsúlyozása elválaszthatatlan a rajongó hangvételű, érzéki szobor-
leírásaitól.45 Ez a fenséges hangvétel felfüggeszti az olvasó fi gyelmét a műalkotások 
szemlélésének gyakorlati vonatkozásában: megértjük Winckelmann felszólítását, 
ér zékeljük az általa teremtett görög világ körvonalait, átéljük rajongását, de nem tud-
juk pontosan, hogyan kell engedelmeskedni a felszólításnak, mit és hogyan kell látni. 
Diderot, véleményem szerint, olyan – bár nem rendszerszerű, mégis következetesen 
egy irányba mutató – megállapításokat tesz a látás jelentésrétegeinek tárgyában, töb-
bek között művészetelméleti vonatkozásában, melyek közelebb vihetnek a Winckel-
mann-féle autopsziafogalom megértéséhez, korabeli kontextusainak megismeréséhez, 
vagyis Diderot lehet a perspektívaváltás esélye.

Exkurzus
Philippe Mercier A látás érzéke című festményéről

A szem érzékelő tevékenysége elsődlegesen a test fi ziológiai-neurológiai funkciója 
– azonban a művészetek, a természettudományok és a fi lozófi a teoretizáló tevékeny-
ségével párhuzamosan a látás a reneszánsztól kezdődően modern elméleti problémá-
vá válik, antropológiai és metafi zikai kontextusba vonódik. A 18. század második 
felében kifejezetten megerősödik ez a fi gyelem a művészetelméletek és az orvostudo-
mány kérdésfeltevéseiben, amelyek, bár különböző irányokból lépnek közel vizsgálati 
tárgyukhoz, egészen különleges módon egészítik ki egymást. A szemészeti kutatá-
sok (nem utolsósorban a mikroszkópnak és a tökéletesedő szikéknek köszönhetően) 
a sebészetben sikeres szemműtétek végrehajtását teszik lehetővé, s akár születésük 
óta vak embereknek adják vissza, illetve adják meg a látás képességét. A sikeres szür-
kehályogműtétek olyan kérdéseket vonnak maguk után, amelyek jelentősége túlmutat az 
orvostudomány fejlődésének ünneplésén: hogyan érzékeli az ember az őt körülvevő 
világot? – hogyan zajlik le a megértés folyamata a szempillantás bekövetkeztével? – 
mi a látásnak a szerepe a kultúrában, illetve kifejezetten a vallási gyakorlatban?

Philippe Mercier 1747-ben készült festménye mintha éppen ezeket a pragmatikus 
és fi lozofi kus kérdéseket foglalná össze: A látás érzéke46 ugyanis azokat a tudomány-
területeket reprezentálja, amelyekből kiindulva megfogalmazható a szemhez mint 
emberi érzékhez rendelhető kontextusok köre. A kép elsősorban a szem különféle, 
mégis elsősorban a tudományokhoz és az optikai médiumokhoz kapcsolódó tevé-

45 A belvederei Apollón leírásában Winckelmann a csodálat mértékének kifejezésére a Pügmalión-törté-
netet idézi fel, illetve a nyelv elégtelenségét hangsúlyozza (retorikai közhelyként?), ami az ekphraszisz-
vitákban jellemzően a médiumok ekvivalenciájának lehetetlensége melletti érveket gazdagítja: „Keblem 
tisztelettel tágul és emelkedik, miként azoké, akikét a jóslat szelleme dagasztja, és úgy érzem, Déloszra 
és a lükiai legetekbe ragadtattam, oly helyekre, melyeket Apollón jelenlétével megtisztelt, mert szobrom 
– miként Pügmalión szépsége – megelevenedni és megmozdulni látszik. Hogyan lehetséges ezt lefesteni 
és leírni? Magának a művészetnek kellene tanácsot adnia és vezetnie a kezemet, hogy az itt fölvázolt 
első vonásokat a jövőben kidolgozzam. Az értelmezést, melyet adtam róla, a szobor lábaihoz helyezem, 
miként egy koszorút, mely az istenség fejét akarta megkoronázni, de nem tudta elérni azt.” Johann 
Joachim Winckelmann, A belvederei Apollón leírása, ford. Tímár Árpád = U., Művészeti írások, 88.

46 Olaj, vászon, 132×153 cm, Yale Center for British Art, New Haven. http://deliver.odai.yale.edu/content/
id/3ed98589-29ef-411f-8f0b-7aa379d97db5/format/3
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kenységeit foglalja össze: a térkép vizsgálatát, a messzelátó és a nagyító használatát, 
a tükörbe pillantást, vagyis azokat a tárgyakat is ábrázolja, amelyek felerősítik és 
megváltoztatják a szem érzékelő képességét, ugyanakkor a szemnek köszönhetően 
nyerik el értelmüket, így egymásra utaltságuk is a kép témájává válik. Ezáltal nem 
pusztán a látás fi zikai tevékenysége a kép témája, minden képbe foglalt jelenet a látás 
különféle allegorikus jelentéseit is hordozza. A térkép aprólékos tanulmányozása 
a kép középpontjában nem csupán a tudás megszerzésének folyamatára vagy egy-
általán a térképészetnek a technikai médiumoknak és a természettudományoknak 
való súlyos alávetettségére utal. Természetesen az okításnak, a tudás átadásának és 
az ahhoz kapcsolódó absztraháló tevékenység tanításának folyamata is hangsúlyos 
a bölcsesség reprezentálásának eredményeként az idős férfi  fi gurájában. Az őt kör-
bevevő három fi atal lány a múzsák, illetve a művészetek és a tudományok allegorikus 
nőalakjainak alakmásai. A két háttérben álló fi atal a távcső és a tükör felmutatásával 
természetesen kifejezetten a látást tematizálják a távolság és a közvetlenül láthatatlan 
felidézésével, de azáltal, hogy vállukat egymásnak vetik, egymás tükörképeivé válnak, 
így eldönthetetlenné teszik, melyik melyiknek a tükörképe. A teleszkóp a távoli tér 
keresésével az ismeretlen és a végtelen fogalmainak episztemológiai és teológiai 
kontextusait idézi fel, amelyek a korabeli tudományos kérdésfeltevésekben elsődlege-
sek. A kézben tartott tükör ugyanakkor a vanitas-ábrázolások hagyományos ikono-
gráfi ai elemeként a hiúság és a hiábavalóság jelentésmezőit nyitja meg. Amennyiben 
tehát az egyiket a másik tükörképeként (és fordítva) szemléljük, a messzelátó a tü-
kör, a tükör pedig a messzelátó alakmásává válik, vagyis érthetjük úgy is Mercier 
festményét, mint amely a különféle látástevékenységek (tanulás, kutatás, keresés, 
vizsgálódás, megismerés), optikai médiumok (optikai lencsék, tükör) és természet-
tudományos kontextusok (csillagászat, térképészet) jelenetbe foglalásával a tudás 
hiábavalóságát fogalmazza meg.

LABÁDI GERGELY

Könyvek távolról
A magyar regény 1807-ben*

1807-ben tíz regény jelent meg Magyarországon. Az állítás igazságtartalmát nem 
egyszerű megítélni. A kijelentés igaz, hiszen György Lajos annotált bibliográfi ája és 
katalógusa alapján – az 1840 előtti magyar regény korpuszának máig A magyar re-
gény előzményei a legalaposabb feldolgozása – könnyű megnevezni és megszámolni 
az 1807-ben megjelent magyar nyelvű regényeket: 1. A’ Fösvény Ángy, a’ vagy Amália 
és Albert; 2. A’ Jegyesek Carthágóban vagy a’ Nagy Scipio; 3. Alvina; 4. Bokréta; 5. Far-
kasvölgyi Imre a' vagy Po'sonyvári Késértő Lélek; 6. Fedor és Mária; 7. Hazenau Fridrik 
nemes ifj u szerencsétlen utazásának és tsudás eseteinek szomorkás és játékos elő-beszéllése; 
8. Hieró’ Syrakusai Király’ Történetei; 9. Negalisza Ánglia-Ország Hertzegnéjének His-
tóriája; 10. Palugyay Története.1 Bármennyire is egyértelmű György katalógusa alapján 
a helyzet, a kijelentés ebben a formában bizonyosan nem igaz, mivel legalább egy 
pontosító jelző, a „magyar nyelvű”, lemaradt. Valójában persze az állítás még e kiegé-
szítéssel együtt sem ellenőrizhető, mivel tudjuk, hogy a bibliográfi ából bizonyosan 
maradtak ki regények közé sorolható szövegek, tehát lehetséges, hogy a felsoroltakon 
kívül is van még 1807-re datálható magyar regény. A kérdés valójában mégsem az, 
maradt-e ki szöveg, mivel még az sem egyértelmű, hogy 1807-ben mi számít egyálta-
lán regénynek. Szilágyi Márton és Vaderna Gábor legutóbbi összefoglalójukban György 
teljesítményét elismerve épp ezért fi gyelmeztetnek arra, hogy e korszak szövegeit ne 
a későbbi fejlemények vagy a mai olvasói beállítódások fényében értelmezzük.2

Jelen tanulmány mindazonáltal nem a Szilágyi és Vaderna által választott utat 
követi, azaz nem az elbeszéléstechnika és regénypoétika változatait felmutatva kí-
vánja a korszak prózaepikai sajátosságait és lehetőségeit feltárni, hanem a szövegek 
szociológiájának elméletét alkalmazva a regények szociológiája érdekli. Donald F. 
McKenzie koncepciója az egyes művek materiális meghatározottságát vizsgálja ab-
ból a tézisből kiindulva, hogy az emberi közösségek jelentésgeneráló és -közvetítő 
tevékenysége során a jelentéshordozók maguk is a jelentés részévé válnak, illetve 
használatuk (előállításuk, terjesztésük, tárolásuk, értelmezésük) közösségileg meg-
határozott.3 Egy ilyen megközelítés számára egy könyvtest bármely tulajdonsága értel-
mezendő jellé válhat a tipográfi ai megoldásoktól kezdve a könyv szövegének és fi zikai 
formátumának összefüggésén át a fi zikai példánnyal való bármiféle érintkezéssel be-

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1 György Lajos, A magyar regény előzményei, MTA, Budapest, 1941, 361–370.
2 Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Budapest, 2010, 370–372.
3 Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge UP, Cambridge, 2004, 7–76.


