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TANULMÁNYOK

KASZAPASZTALOS EMESE

„amaz ösmeretesb műszer, a minden 
fordultával újabb alakokat mutató”
Petrichevich Horváth Lázár irodalmi levelei: a Kaleidoskop (1842)

Megszemlélém […] Daguerre képeit, miket általa készített érctáblákra napsugárok 
edzenek. Felséges találmány! […] Maholnap […] annyira megyünk, hogy egymás 
szemében tükröző arcképeinket mi, egy új vegytani procedúra által, annak rendi [sic!] 
szerint elefántcsontra vihetjük át. [… A] boldog hölgy előveszi az elefántcsontocs-
kát, mit különös találmányú olajjal behúz, s addig nézi majd ezt, majd kedvesét, míg 
a kedvesnek mi niature-képe nem mosolyg le róla[.]

1

Petrichevich Horváth Lázár futurisztikus fantáziálása Kaleidoskop (1842) című iro-
dalmi leveleiben a fényképészet születésének hajnalán nem is áll olyan távol a jelenkori 
közösségi médiákban tapasztalható fotózkodási szokásoktól. Hogy egy 1807-ben 
született író újfajta optikai nézőpontot képes vizionálni, az kora radikális látásmód-
beli újraszerveződésének köszönhető: a mai számítógépes világ formáinak, módoza-
tainak gyökerei ugyanis éppen az 1820–1830-as években alakulnak ki, Jonathan 
Crary nagyhatású teóriája ekkorra helyezi egy új típusú megfi gyelő, egy gyökeresen 
más vizualitás kialakulását: a vizuális modernség kezdetét.2 A szubjektum megismerő 
képességeinek, lehetőségeinek változása az új optikai eszközök, az emberi testet is be-
folyásoló technikai találmányok (például sztereoszkóp) befolyásának következménye: 
az 1817-ben szabadalmaztatott kaleidoszkóp ugyancsak hozzájárulhatott a megfi gyelő 
státusának lényeges módosulásához. Az új „szerszámok” Crary elméletében ráadásul 
különféle diskurzusok (fi lozófi a, tudományos, intézményi stb.) keresztmetszeteként, az 
egykorú társadalmi mozgások kísérőjelenségeként határozódnak meg,3 a Kaleidoskop 
ezt a modellt – címében összpontosítva – verbálisan bontja ki. A modernitás 19. szá-

1 Petrichevich Horváth Lázár, Kaleidoskop vagy Levelek Emiliához élet, irodalom, politika és művészet 
körében = U. Munkái, III., Gyurián és Bagó, Budapest, 1842, 73–74. (A továbbiakban: Kaleidoskop I–V.)

2 Jonathan Crary, A megfi gyelő módszerei. Látás és modernitás a 19. században, ford. Lukács Ágnes, 
Osiris, Budapest, 1999.

3 Crary hangsúlyozza, hogy az egyén elsősorban nem alakítója, hanem inkább következménye, „tünete”, 
okozata, terméke egy korszak lehetőségrendszereinek. Az ember tragédiája is nyomatékosítja ezt: „Mert 
egyént sosem / Hozandsz érvényre a kor ellenében: / A kor folyam, mely visz vagy elmerít, / Uszója, 
nem vezére, az egyén. – / Kiket nagyoknak mond a krónika, / Mindaz, ki hat, megérté századát, / De 
nem szülé az új fogalmakat. / Nem a kakas szavára kezd viradni, / De a kakas kiált, merthogy virad.” 
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zadi jelenségeit, az iparosodást, urbanizációt, új fogyasztói, utazói viselkedésmódokat, 
új kommunikációs médiumokat tematikus sokszínűségével, narratív eszközeivel ki-
válóan reprezentálja. Az újfajta látásmód pedig defi níciószerűen kimondásra is kerül 
benne: „Én e szót [ti. Kaleidoskop] nem philologiai, hanem azon másik közönségesb 
értelemben kívánom vétetni, mely jelenti amaz ösmeretesb műszert, a minden for dul-
tával újabb alakokat mutatót.”4 A minden fordulatával újat, ráadásul nonfi guratív alak-
zatokat mutató műszer éppen egy korábbi, a 18. század vizualitásának stabil, rögzített 
viszonyaiból mozdít ki, ahol a látás még a valóság közvetlen, problémamentes, biztos 
és reális jelölővel rendelkező letéteményese volt, helyette pedig a mobilitást, a refe ren-
cialitás hiányát hangsúlyozza, és a számítógép bites képrendszerére emlékeztetve, 
„a látást az emberi megfi gyelőtől elválasztott [absztrakt] síkra helyezi át”.5 A kalei-
doszkóp ráadásul (a fenakisztoszkóphoz hasonlóan) a tömegszórakoztatás, egy új-
fajta (fogyasztói) társadalom spektákulum-igényeit idézi, Petrichevich Kaleidoskopja 
így Crary teóriájával váratlanul nagyon élénk párbeszédet folytat.

Mindez a nemzeti kánonból ismert szólamot, Petrichevich Horváth Lázár mara-
dinak, feledésre méltónak ítélt életművét egészen új megvilágításba helyezheti, és 
a fi gyelmet irodalmi leveleinek történeti, narratív megközelítésére irányítja. Az aláb-
biakban tehát – miután a recepciótörténet által még sosem elemzett szöveg együt tes ről 
van szó – egy „első olvasat” tárulhat fel, mely lehetőséget nyújthat további, fi lozófi ai-, 
vizuál- vagy eszmetörténeti elemzésekhez.

Petrichevich Kaleidoskopja a különböző szépirodalmi, kritikai és társadalmi sze re-
peket betöltő reformkori levelezésirodalom egyik reprezentatív gyűjteménye. Nem-
csak jól illeszkedik a Kazinczy-levelezés nyilvánosságpótló rendeltetésétől a Bajza–
Toldy-levelezés intézményesülési folyamatokat megörökítő eszmecseréin keresztül 
az Arany–Petőfi -levelezés magánjellegű stílusbravúrjai felé tartó műfajtörténetbe, de 
e három eltérő intenciójú és funkciójú levéltípus különleges, sajátos együttállásaként, 
beszédmódjaik áttűnéseként is fölfogható.

Tudományos alapvetés, hogy a 19. század elején, a Kazinczy Ferenc körül zajló 
levelezés az alakuló nyilvánosság egyik (olykor egyedüli) változataként értelmezhető, 
mely egyszerre a társadalmi nyilvánosság lehetőségeiről, alakulásáról is hírt ad. E kény-
szerű, de produktív szerepvállalásnak épp ezért szinte valamennyi korabeli köz- és 
magánéleti, ontológiai és egzisztenciális esemény tárgyát képezi, miközben „orien-
táló középpontja: a kulturális élet feladatai”6 lesznek. A század húszas éveire, az 
irodalom intézményesülésének idejére talán ez utóbbi súlypontja miatt is válhatott 
a Bajza–Toldy-levelezés elsősorban „a korszerű irodalmi élet szervezése, […] a későbbi 
romantikus triász hatalomra törő irodalmi szövetségének”7 reprezentatív terepévé. 

4 Kaleidoskop I, XI.
5 Crary, I. m., 27., 13.
6 Mezei Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy levelezésben, Argumentum, Budapest, 1994, 8.
7 T. Erdélyi Ilona, Sorsok és pályák az 1849 utáni írói levelek tükrében = Levél, író, irodalom, szerk. Kiczenko 

Judit – Thimár Attila, PPKE, Piliscsaba, 2000, 77. Levelezésük intézményességpótló jellegét alátá-
masztja, hogy „1830 végén, amikor a levelezés érdemi része lezárul, már mindketten a magyar szellemi 
élet elismert tekintélyű alakjai.” Bajza József és Toldy Ferenc Levelezése, s. a. r. Oltványi Ambrus, 
Akadémiai, Budapest, 1969, 6.

Petrichevich Horváth Lázár 1830-as évek végén, 1840-es évek elején írt levelei még 
számos, e korábbi beszédmódhoz kötődő, publicisztikai igényű írást tartalmaznak 
(kritikákat, értekezéseket, melyek tehát inkább a már létező folyóiratok, tudományos 
egyesületek keretei közé kívánkoznak), miközben sorai közt több intézményesülési 
folyamat, így a Pesti Magyar Színház, a hazai zene- vagy képzőművészet kibonta-
kozása is tetten érhető. A Kaleidoskop emellett csatlakozik az 1840-es években meg-
honosodott levelezés „modern” formájához is. Petrichevich irodalmi leveleinek be-
szédmódja e felől nem hagy kétséget, mert ha olykor fel is bukkan benne a retorika 
előírásain iskolázott levélíró emelkedettebb, nehézkesebb fogalmazásmódja, a nagyobb-
részt társalkodási „tónhoz” közelítő, életszerű, oldott hangütés már egyértelműen 
jelzi, létrehozza az elkövetkező években bekövetkező diszkurzív paradigmaváltást. 
Pet ri chevich munkája – a szakirodalom korábbi megállapítását kiegészítve – tehát nem 
nyomában jár az új narratív tendenciának, hanem részben megelőzi, de legalábbis 
párhuzamosan megvalósítja azt. A Kaleidoskop összművészeti forrásanyaga fi lológiai 
jelentőségén túl így metaszövegként is működtethető, miután régi és új beszédmódo-
kat látványosan egyesítve a levélműfaj korszakos formálódására világíthat rá. A levél 
újfajta kifejezésmódjának eme alakulástörténetét reprezentálja az a narratív elmoz-
dulás, mely Petrichevich első és például harmincadik, negyvenedik stb. levele között 
bontakozik ki: a levélíró gyakorlat közben talál rá a műfaj új lehetőségeire, von be egyre 
több, addig nem használt nyelvi elemet, fordulatot, tematikát stb. Az első levelek még 
szárazabb értekezései fokozatosan dúsulnak izgalmasabb, könnyedebb, természe-
tesebb nyelvvé, bomlanak változatos formává. A levelek által átfogott időszakasz 
(1838–1842) tehát hozzájárul ahhoz, hogy a Kaleidoskop egy új beszédmód (és így 
érintőlegesen a kisprózai elbeszélés) változásának metanyelveként is olvasható legyen.

A Levelek Emíliához az újfajta irodalmi levélműfaj egyik úttörőjeként vezethető 
be, ezt történeti pozíciója is sugallja. Az 1840-es évek divatlapjaiban „elburjánzó” 
tendenciát ugyanis időben megelőzi, a levelek 1838-tól keletkeztek, melyekből „mu-
tatvány ily című kéziratból”8 megjegyzéssel az Athenaeum 1839-ben és 1840-ben 
már közöl részleteket – a sort így nem Erdélyi János Levelek Ottiliához írásai kezdték 
meg9 1844-ben a Regélő Pesti Divatlapban. Petrichevich leveleinek folytonosságot 
teremtő funkciójára mutat rá, hogy az előző nemzedék prominens lapjában már fel-
villantja azt a műfajt, mely aztán átrendeződve a következő generáció újságjainak 
hasábjain teljesedik ki.

Tágabb műfajtörténetbe illesztve a levélforma jellemzői „a téma összefoglaló tár-
gyalásának feltűnő elhanyagoltsága miatt”10 csak tapogatózó meghatározásokkal jár-
hatók körül, melyet egyszerre izgalmasabbá és ingoványosabbá tesz stílusbeli, formai, 
történeti átmenetisége. Petrichevich szövegei elsősorban a fi ktív levelek közé tartoz-

8 Athenaeum 1839. II. 51., 802.
9 „Az 1840-es években meghonosodott a levelezés modern formája. […] A műfaj kivételes hazai népsze-

rűségére utal az »irodalmi levelek« elburjánzása, az 1840-es évek irodalmi divatlapjaiban. A sort Erdélyi 
János kezdte a Regélő Pesti Divatlapban a Levelek Ottiliához tizenkét »fi ktív« levelével. Őt követte […] 
Petrichevich Horváth Lázár”. T. Erdélyi, I. m., 77.

10 Tarjányi Eszter, A viasztáblától az e-mailig, avagy „episotla non erubescit” = Levél, író, irodalom, 5.
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nak, erre az Athenaeum „kézirat” megjelölése utal, e szépirodalmi szándék elsőd-
legességét igazolja továbbá, hogy a szerző kötetbe rendezi őket Kaleidoskop címmel. 
Petrichevich írásai azonban misszilis funkciókat is megidéznek, nem zárható ki 
ugyanis, hogy néhányat valóban elküldött belőlük „belletrista” húgának és általa az 
erdélyi (hölgy)társaságnak. A Mikes-levelekben húzódó eleven közösség tudata (vagyis 
hogy írásait közösségi használatra, társaságban felolvasásra is szánhatta)11 ott lappang 
a dandy Petrichevich soraiban is: a nyilvánosság ilyenfajta igényét ösztönözhette, hogy 
1842-ig csak néhány levél látott napvilágot nyomtatásban.

A Kaleidoskop a reformkorban nagy népszerűségnek örvendő Törökországi levelek-
hez (melyeket Petrichevich valószínűsíthetően ismert) és általában az erdélyi levélírói 
hagyományokhoz számos további szempontból kapcsolódik, nemcsak a történeti 
értékkel bíró anyanyelvűség szemszögéből, hanem a magyar irodalom új művészi-
formai megoldásai felől is.12 A Petrichevich-levelek visszatérő igénye a magyar nyelv 
kiterjesztése, a „honi nyelv” gyakorlása, folytatja tehát a szándékot, amiben az erdélyi 
levélírók már hagyományosan kitűntek. A Kolozsváron tanuló Pázmány Péter élőbe-
szédre valló leveleitől kezdve, a magyar önrendelkezésért küzdő erdélyi fejedelmek 
levélírói tevékenységén át Bethlen Kata és Mikes Kelemen leveleskönyvéig a „második 
haza” kitüntetett szerepet vitt e műfaj kibontakoztatásában, mely ráadásul modern 
beszédmódok megjelenésének záloga volt. Az előírt sablonos, retorikai szabályokat 
mindegyre személyes, esztétikai igényű kifejezéssé formáló levélírói gyakorlat ugyanis 
már Mikes művészetében új irodalmi formakincset teremtett: a barokk utáni rokokó 
miniatűrepika magas művészi szintű nyelvét, témáit, stílusát, kifejezésmódját. Az új 
mondanivaló kiváló formaérzékkel létrehozott műfaja a teremtő átmenetiség jegyében 
történhetett (vö. az ideiglenesnek hitt törökországi tartózkodás), mely lezárt, merev 
határok helyett egy dialógusra épülő, sokszólamú, változatos témavilágú stb. levélben 
talált magára. Petrichevich Kaleiodoskopja (sokszínűségét tehát már a cím deklarálja) 
e speciálisan erdélyi műfaji emlékezet örököse, egyúttal 19. századi képviselője, hiszen 
Emíliának címzett írásai szintén a közvetlenség, fesztelenség, hétköznapiság beeme-
lését segítették az irodalomba. Megszólalásmódja így az 1840-es években Petőfi ék fel-
lépésével megszülető új irodalmi diskurzus egyik első erőpróbájaként értelmezhető.

A familiáris misszilist élethűen, művészien imitáló levelek elemzése a kézenfekvő 
referenciális megfeleltetés helyett persze fokozott értelmezői éberséget kíván, az imi-
táció és a címbeli paratextus feltűnő hangsúlyozottsága (ti. Levelek) a műfajmegjelölés 
és tartalom közt húzódó feszültségre irányítja a fi gyelmet. Petrichevich fi ktív levelei 
automatikusan láttatják a szöveg megalkotottságát, valóságreferencián túli rendelete-
tését, ahol tehát a formális, technikai követelmények, mint például a vocativus, azon-
nal elkerülhetetlenül új funkcióba kerülnek. Miután pragmatikus célja nincs, maga 
a megszólítás alakzata, a beszélő nyelvi (ön)megnyilvánulásai kerülnek fókuszba, ahol 
a hangsúlyos interszubjektív helyzet – feladó és címzett helyett – a levélíró önmegszó-
lításaként értelmezhető. Az önértelmezésnek e modern formája a mai olvasó számára 
11 Bene Sándor, Eljutni Zágonba, Holmi 2007/5., 563.
12 Hopp Lajos, A magyar levélműfaj történetéből = Irodalom és felvilágosodás, szerk. Szauder József – 

Tarnai Andor, Akadémiai, Budapest, 1974, 518., 537–555.

ösztönszerűen jelezheti, hogy azért „szólítja meg a másikat, a »te«-t, hogy önmagát, 
az »én«-t állíthassa”. Hiszen „a szubjektivitást a nyelv teremti meg”, mely „csak a má-
sikkal való nyelvi szembeállításban konstituálódik”, miközben „megragadhatatlan, 
folytonos módosulásokra és korrekciókra szorul”.13 Ez a felfogás ráadásul a korabeli 
gyakorlatoktól sem idegen, hiszen a megismerés dialogikus formája a társalgáson 
alapuló (Petrichevich elnevezésében) „szaloniskola” alapvető része volt, mely a levélíró 
számára a megismerés egyik fontos tere. Az alkalmi beszédhelyzet és a szerepjátszás 
(tehát egy nem-rögzített én) kitüntetettsége, a pozícióját folyton változtató elbeszélő, 
az újdonságra nyitott egyén, „a társalgó hangnem nyelvi előadásbeli igénye”14 a már 
említett Mikes-levelek hagyományához is kapcsolódik.

Petrichevich szubtilis mondanivalójához tehát kiválóan talált rá a legmegfelelőbb 
kifejezési formára. Meghatározó életmodelljét, a szalonkultúra élőbeszédét itt írott 
diskurzusként is „megmérhette”, érintkezve egyúttal a biedermeier világképével, 
amelyben a magánember kulturális modellek, irodalmi mintaképek alapján, a művé-
szetekkel történő folytonos (verbális) interakcióban határozza meg magát. A fi ktív 
levél tematikai, szerkezeti szabadsága a beszélgetés kultúrájához kapcsolódva ráadásul 
polifonikus formát hoz létre, ahol számos műfaji kódrendszer folytathat párbeszédet, 
így a tudományos értekezéstől kezdve a naplón keresztül „szócserééig” (mai szóhasz-
nálatban interjúig). A levelek társalkodó szólama, a levél mint személyiségfejlesztés 
és kontemplatív lehetőség tágabb, Széchenyi anglomán gondolkodásában is megha-
tározó, csinosodás nyelveként emlegetett diskurzusba szintúgy illeszkedik,15 amint 
Petrichevich angolul kapcsolódik e beszédmód társiasságot, eszmecserét előtérbe he-
lyező ideájához: a szalon „would be a real improvement for society.”16 A Habermas-
féle társadalmi nyilvánosság modelljének irodalmi műfajaként érthető.

A korabeli levélműfaj beszédmódjainak áttűnése olyan kézenfekvő egyezések 
nyomán is érzékelhetővé válhat, mint például Petőfi  1845-ös Úti jegyzeteinek és 
a Kalei doskop 17. levelének komparatív egybevetése. 1839-ben ugyanis Petrichevich 
szintén felvidéki utazást tett, beszámolója erről pedig nemcsak hasonló tárgya, de for-
dulatai, mondanivalója szempontjából is párhuzamba állítható Petőfi  első nagyobb 
szépprózai munkájával. Petőfi  ugyan az akkori Felső-Magyarország (a mai Szlovákia) 
keleti részét járja be, míg Petrichevich északnak utazik (Turócszentmárton irányába), 
az azonos földrajzi egység természetesen egymással megfeleltethető élményekhez 
vezet – ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a tapasztalatokból fakadó benyomások 
és azok rögzítése közt is sok azonosság fedezhető fel. Mindez az olyan dehonesztáló 
sajtópolémiák holdudvarából is kiemelheti a Kaleidoskop megítélését, mint a Hon derü 
(egyébként szellemes) paródiaközlése az Úti jegyzetekről17 – vagyis a különbségek fi xá-
lása helyett a folytonosságra világíthat rá.
13 Tarjányi Eszter, Hová levél…? Az episztola és Arany János költői leveleinek poétikai háttere = U., Arany 

János és a parodisztikus hagyomány, Universitas, Budapest, 2013, 146.
14 Hopp, I. m, 538–539.
15 Takáts József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest, 2007, 19–20.
16 Kaleidoskop IV, 87.
17 Szemere Miklós Az agtelki barlangban – Petőfi  a kálvinista Rekotorhoz című verse a Honderü 1845. II. 9. 

száma 170. oldalán jelent meg. Szemere (akit Petőfi  az Úti jegyzetekben kicsit megcsipked) válaszverse 
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A két úti jegyzet keretkörülményei tehát hasonlók: az akkori Felső-Magyaror-
szág számukra addig ismeretlen tájait járják be, ráadásul április-májusban, melynek 
nyomán a tavasz, az ébredő természet költőisége automatikusan jelenik meg mind-
kettő írásban. Az utazás önértelmező mozzanata mellett hangsúlyos a levelekben az 
országismeret, mely a felvidéki várromok kapcsán tárgyiasulhat: mindkét szerzőnél 
erős szólam a szembenézés a magyar történelemmel, leveleik alapmotívuma a vá-
rakról, a magyar történelem e mementóiról szóló benyomások, a romokról szóló le-
gendák rögzítése. A hegységek, magaslatok egyúttal metaforizálódnak, a csúcsokról 
feltáruló, nagylátószögű perspektíva nyomán új felismerések jelképeivé válhatnak. 
Petrichevich megállapítja: „írónak havasok közt kellene lakni”, hol „szabadabb tért 
nyit magának szellemünk”,18 míg Petőfi  például Salgó váráról írja: „Sokáig ültem rom-
jainak legfelső csúcsán; tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt.”19 
Az új tájélményt automatikusan saját Heimatjukhoz viszonyítva defi niálják, míg 
Petrichevich a hasonlóságot rögzíti Erdéllyel, és számára a hegyvidék az önkifejezés 
egyik eszközeként tárulhat fel, addig Petőfi  szembeállítja a Tátrát az Alfölddel, az 
alkotás allegóriájának a síkságot határozva meg (vö. „hol a Duna omlik méltóságosan, 
mint Vörösmarty hőskölteményei”).20 Az utazás ismeretlen tájakon (mely az önmeg-
isme résen túl tehát szembenézés a múlttal, a nemzet jelenlegi helyzetével) mindket-
tőjüknél a jövő lehetőségeinek számbavételét is jelenti. Írásaikban gyakran tér vissza 
a magyar nyelv ügye: Petrichevich fájlalva írja, hogy a bányavárosokban „fehér holló 
a magyar szó”, vagy hogy épp Turóc megye „előkelőbb családi műveltek és barátságo-
sak, csak magyarok nem.” Petőfi  hasonlóan panaszkodik: a városokban „magyar szót 
alig hallott”, Kassán a leányok szíve „nem a magyar nyelvért” dobog. Érdekes egyezés, 
hogy az utazás során mindkettejüket táblabírává választják (Petrichevichet Turóc 
megye, Petőfi t Gömör megye táblabírájává), a tisztújításokat látva pedig mindketten 
dokumentálják a követválasztások visszáságait. Petrichevich nem hallgatja el ezek fájó 
árnyoldalait, a „sajgó ütlegeket, örökös eszemiszomot”, a „bormámoros tivornyákat”, 
ahogy Petőfi  is beszámol a kortesek furkósbotjairól, a részeges agitátorokról.

Mindkét levélsorozat a korabeli szabadelvűség égisze alatt született – a diff eren-
ciát az időbeli távolság (1839 és 1845 között történt alapvető politikai fordulatok) 
és az érdekegyesítés felé vezető út tempója jelenti. Petrichevich buzgón kiált fel: „Az 
összeforradás korszaka elérkezett. Nemzeti hő szellem kezdi nyaldosni a Kárpátok 
örök havait is”, ennek kiterjesztéséhez „a lelkes, a derék Széchenyi Istvánt” és a fon-
tolva haladást állítja mintaképül: „csak ne erőtessük ugrani az óriást, önkéntes lépése 
már haladás”.21 Petőfi  levelének egészét természetesen jóval radikálisabb eszme hatja 

jó érzékkel válogatja ki, és – a hatást fokozandó – szó szerint helyezi Petőfi  elbizakodottnak tűnő 
(a romantika bontakozó – öniróniával kiegészült – zsenitudata felől értendő) sorait művébe. Szemere 
paródiájának minőségét szavatolja, hogy A természet vadvirága verselését, refrénszerkezetét stb. veszi át, 
így a Petőfi  által képviselt líraesztétikát és kritikusokkal folytatott összetűzéseit is pellengérre állítja. 

18 Kaleidoskop III, 17.
19 Petfi Sándor, Úti jegyzetek = Petfi Sándor prózai művei, s. a. r. Kiss József, Szépirodalmi, 

Budapest, 1976, 466.
20 Uo., 455.
21 Kaleidoskop III, 14.

át, és bár olyan direkt politikai kiszólások még nem szövik át, mint két évvel későbbi 
Úti leveleit, a népet mint „merész képzeletű költőt” emlegető levélíró elköteleződése 
nyilvánvaló.22

Az 1839 és 1845 között több (narratív és politikai) fronton zajló paradigmaváltás 
következménye lehet, hogy a két levélgyűjtemény végkifejlete ugyanabban a témában 
különbözik. Petrichevich még az ázsiai álmossággal vádolt magyarságot a korábbi 
nemzetféltő diskurzusban szólítja meg: „míg költőinket ünnepelni, művészeinket 
gazdagítni s honfi  erényeket bálványozni nem tanulunk: bizony mondom neked édes 
Emíliám, addig nagy nemzet nem leszünk!” Petőfi  sorait azonban már éppen az ünne-
pelt költő képével zárja, mely identitáskonstrukcióval, különböző szereplehetőségek 
elszámolásával társul.23 Petőfi  úti beszámolója természetesen összegészében eleve-
nebbül, közvetlenebbül, dinamikusabban hat, ezt például olyan narratív megoldások 
biztosítják, mint a látszólagos spontaneitás, a nyelv alsóbb regisztereinek használata, 
az olvasó aktívabb bevonása vagy a szövegalkotásra vonatkozó refl exiók.24 Petri che-
vich leveleiben számos hasonló elbeszélői megoldásokkal él, érdemes hát az elemzést 
a Kaleidoskop narratológiai vizsgálatával folytatni.

A levélíró narratív identitása az öt kötet során látványosan alakul (ki), saját be-
szédmódját az ötödik, utolsó kötetében így defi niálja:

Kaleidoskopomnak megjelent tehát néhány része. A hírlapok – melyek egyéb-
ként szíves elösmeréssel említik e kis munkát – azt teszik ki leveleimnek hibául, 
hogy stiljök pongyola. […] Hiszem, ezúttal készakarva vagyok pongyola, mert 
neked írtam, s hölgyeinknek (kik igen szeretnek ám á la camera [ti. szalonbeszél-
getések közben] pongyoláskodni) nem pedig nyelvészek vagy komoly tudósok-
nak. Bírálóim tehát éppen azt teszik ki hibámul, miért ti megdicsértek, s miért 
[…] szívesen forgatjátok Kaleidoskopom tarka képeit.25

A kollokviális nyelv, a mindennapi beszédhez közelítő narráció tehát a szerző tudatos 
intenciója, az alcím – Élet, irodalom, politika és művészet körében – pedig az ehhez 
kapcsolódó műfaji és tematikai variabilitást hangsúlyozza. A levelek tucatnyi zsá-
nert, stílust, hangszínt, modort ötvöznek, egészen távoli műformákat megidézve: 
kritikát, recenziót, interjút, nekrológot, naplót, levelet, költeményt, publicisztikát, 
országgyűlési tudósítást, fordításokat, hírlapi értelemben vett híreket. Petrichevich 

22 Egyébként Petrichevichtől korántsem állt távol a népiesség-eszmény, annak egy korábbi elképzeléséhez 
csatlakozott, mely szerint „a népköltészet formakincsének átvétele […] megnemesítve a magas poézis 
eszközeivel és szemléletével” emelendő be a magyar irodalomba. (Kerényi Ferenc, Petőfi  Sándor élete és 
költészete, Osiris, Budapest, 2008, 101.) Kaleidoskopjában számos népdalt mozgósít vendégszövegként. 
Úti élményei közt is megemlékezik „a havasi csimpolyának [furulyának] pásztori hangjáról”, a „busongó, 
andalgó népdalokról”, melyeket a legnagyobb művészek zenéjével helyez egy lapra.

23 Ilyen a levél végén már csak szellemként kísértő vándorszínész.
24 Például: „Ezt csak azért írtam ide, hogy ismét Eperjesre térhessek valami összefüggéssel”, „Nagyon 

sajnálnám, ha mindez érdektelen volna a nyájas olvasó előtt”, „Van a fenyvesek közt egy kimondhatatlan 
szép L alakú völgy, Kis-Hnilec… vagy hogy hívják” stb.

25 Kaleidoskop V, 258–259.
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tudatosan szerkeszti így leveleit: „Billents egyet a Kaleidoscopon kedves Emíliám, 
s egészen más képek állanak elő. Avagy nem volt-e igazam így nevezni együgyű köny-
vemet?”26 Az együgyűség (értsd ’egyszerűség’) „mindenekfölötti szabálya” tehát mind 
teoretikusan, mind a levelekben gyakran felbukkanó önrefl exív megjegyzésekként 
(például „sans pretension levélkéim”)27 megmutatkoznak.

A „köznapi létből” megemelt intellektuális tevékenység irodalmi tétjét Tinyanov 
éppen a levél műfaja kapcsán fejti ki, mint sajátos, „ellenkonstrukciós” elvet a már auto-
matizálódott, vagyis kiüresedett formákkal szemben.28 Petrichevich Kaleidoskopja ezt 
például a nyelv alacsonyabb regisztereinek irodalomba emelésével teszi meg, ennek 
egyik szembetűnő metódusa, hogy népdalsorokkal, szólás-közmondással tűzdeli tele 
szövegeit,29 és a mindennapi nyelvhasználat könnyedségét idézik továbbá az olyan for-
dulatok, mint „nem tom” [sic!], notabene vagy ad vocem, melyek utólag az Arany–Petőfi -
levelezés visszatérő megoldásaiból lehetnek ismerősek.

A természetességet hivatott érzékeltetni a spontaneitás látszata is, mely termé-
szetesen nem egyszerű feladat („Nem oly könnyű ám levelet írni, mint az ember 
gondolná!”),30 miközben a könyvvé szerkesztés igénye, tehát valójában a tudatosság, 
már az első levelektől kezdve felvetődik. Szövege narratív eszközének a „fecsegést” 
jelöli meg, ez teszi lehetővé, hogy kompozícióvá éppen a kompozíció hiányát emelje: 
„De már ideje lenne, ugye kedves Emíliám, bevégezni terjedelmes levelem? Nem vé-
gezhetem be pedig most sem, mert még jutott eszembe valami”, „ha egyszer beléjövök, 
vége sincs a fecsegésnek”, „egészen más tárgyról akarék veled fecsegni”31 stb. A szöveg 
rögtönzöttségének látszatára mutat rá a megalkotottságának módjára mindvégig 
refl ektáló narrátor, az autopoetikus megjegyzések, amelyek az átgondolt átgondo-
latlanságot hivatottak kifejezni: „Azt sem tudom, hol hagytam abba. De mindegy.”, 
„De most veszem észre, édes Emíliám, hogy megint eltértem irányomtul”, „Hanem 
most már igazán beszéljünk egyébrűl”, „Hol kalandozom újra? sokat adnék érte, ha 
tudnám, miként jöttem bele? Tekintsünk egy-két lapot… Tudom már.”, „Megint kitér-
tem, node semmi”.32 E refl exió természetszerű része a különböző korabeli nyelvhasz-
nálatok szellemes ütköztetése (mely később a Petőfi –Arany-levelezés egyik gyakori 
megoldása),33 így lehetnek a levelek egyes fordulatai „á la Vasárnapi Újság”, „a vasár-

26 Uo., 167.
27 Kaleidoskop I, 76.
28 A levél fontos hozadéka például egy „újonnan felfedezett irodalmi egyszerűség”. Vö. Jurij Tinyanov, 

Az irodalmi tény = U., Az irodalmi tény, ford. Réthy Ágnes – Soproni András, Gondolat, Budapest, 
1981, 20.

29 Például: „nem úgy van most mint volt régen / nem az a nap süt az égen” (I, 37), „messze Buda sánta 
ebnek” (I, 39.), „ember akarjon, mindenbe beletalálja magát, csak szűk csizmába nem” (II, 14.), „itt oly 
jól kél a lencsém” (II, 102.), „nesze semmi fogd meg jól” (II, 108.), „hí belé Balázs” (II, 114.) „Nem 
disznó orrába való az aranyperec” (IV, 81.) „szekéren ment s gyalog jött vissza” (V, 244.) stb.

30 Kaleidoskop V, 29.
31 Kaleidoskop I, 58., 61., 66.
32 Kaleidoskop I, 81., 85., 88., III, 40., I, 67., V,224.
33 Pl. „mint Vahot Sándor mondja […] igen költőileg”, „Lisznyaiasan beszélve”, „bernátgazsiféle 

hiperbolaként” stb. Vö. Petfi és Arany Levelezése, szerk. Korompay H. János, Osiris, Budapest, 
2009, 57., 80., 143.

napi újság népszerű ortográfi ájakint”34 megfogalmazva. Humora másik forrása to-
vábbá az önirónia, saját nyelvi kifejezésmódjának lefokozása, amely szintúgy fel-
lazítja az olykor szabatos sorokat. Például „Nekem meg ragadnak pilláim – hála Isten 
e levél unalmainak!”, „Anyánk kezeit csókolom, közöld vele sületlenségeim dézsmá-
ját”, „Hátha mi frissen gyúrt jó zsíros (köménymagos) csíki túró fogná igényelhetni 
jámbor levélkéim száraz lapjait”, „E sorokat átfutva fájdalommal látom, kedves jó 
Emíliám, minő szentimentális kezdek lenni” stb.35

Az elbeszélés több dimenzióján túl – ahol tehát a mondanivaló mellett az elbe-
szélés maga is megjelenik –, a szöveg sokszólamúságát biztosítja a narrátori szerep-
játszás is, melynek során a Kaleidoskop valódi funkcióinak (nyilvánosságnak szóló, 
szerkesztett, színes levelek) ellentmondó kiszólásokkal (unalmas, csapongó magán-
levelek látszata), missziliseket idéző fordulatokkal operál. Ezek nemcsak az egyhan-
gúságot számolják fel, hanem sajátos játékba vonják be az olvasót, aki egyfelől a színlelt 
intimitás következtében az arctalan olvasóból a privát címzés folytán beavatottá vál-
hat, másfelől különböző elbeszélői színterek között mozoghat, ahol a szerző alkotó-
szobájába is bekukkanthat.36 A szöveg elevenségét emellett mindvégig biztosítja, 
hogy a levél műfaját kihasználva könnyedén bevonhatja olvasóját, a személyes meg-
szólítások refrénszerű használatán (édes jó Milim, kedves Emíliám stb.) túl egy tágabb 
nyilvánosságot is megidézve (például „e talány megfejtésével tartozom neked, mint 
különösen azoknak, kik e leveleket netán kandiságbul forgatatandának”).37

A Kaleidoskop egyfelől tehát a narráció módozatait is dokumentáló szövegnek 
tekinthető, melyben a műfaj funkcióváltásai érhetők tetten. Kezdetekben (a levél ko-
rábbi attribútumaihoz kapcsolódva) még számos publicisztikai műforma található 
benne, e kritikák, könyvrecenziók, tudományos igényű értekezések a szöveg nehézkes, 
atavisztikus tartományait jelölik ki. Ezek közül némely teljes terjedelmében, folyó-
iratban meg is jelent, így a levél korábbi nyilvánosságpótló, -kiterjesztő rendeltetése 
jól láthatóvá válik,38 e monologikus szövegek azonban mindegyre ritkulnak, az újabb 
kifejezésmódok válnak dominánssá. A Kaleidoskop mindeközben nem fordít hátat 
a sajtóorgánumokból ismert narratív formáknak sem, hanem újrahasznosítja azokat: 
a kötetek vége felé így modern értelemben vett interjút vagy riportot is olvashatunk.39 
A szövegben e két műfaj (vagyis privát misszilis és sajtónyilvánosságot pótló „közle-
vél”) közt zajló intenzív dialógus egyik következménye lehet, hogy a gyűjtemény végére 

34 Kaleidoskop II, 23., 109., 
35 Kaleidoskop IV, 134.., V, 29., 34.
36 Pl. „előveszem naplómat, s kiírok számodra néhány sort, de meg ne mutasd ám senkinek”, „Ilyetén 

témákkal megkímélhetnélek, ugye bizony kedves Emíliám?”, „most látom, kedves Emíliám, mi terjedel-
mesre húzódott levelem. Megbocsáss, ha untatlak.” „Egyébiránt örvendek, édes Emíliám, hogy meg 
vagy elégedve leveleimmel” stb. Kaleidoskop II, 56., I, 78., II, 19., III, 40.

37 Kaleidoskop I, 115.
38 Petrichevich hosszas tanulmányt közöl a magyar színészet helyzetéről, terjedelmes kritikát ír az 1841-es 

Árzívkönyvről, közrebocsátja Jules Janin A francia irodalomról a 19. században értekezésének fordítását 
vagy épp Hugo Victor drámái című cikkét stb.

39 Ilyen pl. a Bécsi Műkiállításról szóló interjú, mely még tipológiailag (a kérdések kurzívan vannak 
a szedve) is a mai műfaj megoldásait valósítja meg (Kaleidoskop IV, 118–123.), vagy a Házsongárdi 
temetőről szóló élvezetes riport (Kaleidoskop V, 160–163.).
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egy hírlapíró identitása is megszületik: „Nem hittem volna, hogy annyira érdekelhet-
ne téged [ti. Emíliát], mi egy előtted teljesen ösmeretlen társaság körében történik. 
Ha mi hölgylap szerkezője lennék, tanúságomra fordítanám e körülményt”, s alapítana 
egy „nemes hangú, szilárd […] aesthetikai hírlapot nőink számára”.40 Petrichevich 
pedig éppen az 1842-ben berekesztett levélírást követően, 1843-tól indítja útjára 
Honderü című divatlapját.

A levelek összművészeti tematikájának, a mindenről fecsegő, mindenre kíváncsi 
narrátornak köszönhetően a Kaleidoskop tárgyi dokumentumgyűjteményként, szá-
mos diszciplína számára forrásanyagként is olvasható. Petrichevichnek Erdély felé 
is kitekintő nézőpontja új, de legalábbis nem szokványos szemszögből láttatja a ma-
gyar reformkor egyszerre apró-cseprő és nagy horderejű eseményeit: Bécsből vagy 
Párizsból Erdélybe (még ha virtuálisan is) szóló levelei az akkor értendő Európa 
végpontjait kötik össze. Lehetetlenség volna minden fontos forrásértékkel rendel-
kező mozzanatot felsorolni, így az alábbiakban csak a leglényegesebbnek talált, 
a magyar kultúrtörténetet alapvetően kiegészítő beszámolókról eshet szó.

Egyszerre rendelkezik építészet- és mentalitástörténeti jelentőséggel, hogy rész-
letesen tudósít például a korszak főnemesi portáiról, így Batthyány ikervári kasté-
lyáról vagy Széchenyi cenki otthonáról, e reprezentatív helyeken folyó életmódról. 
Petrichevich több ízben, hetekig vendégeskedik mindkét grófnál, aprólékosan elénk 
tárja „az ikervári életmodort”.41 E tudósításai ismeretlenek a Batthyány-recepció szá-
mára, noha a gróf politikai portréja megrajzolásához is kiegészítésül szolgálhatnak.42 
Hasonlóan hasznos a korszerű cenki élet- és kastélystílus rögzítése, ahol az épület és 
az épületes személyiség bemutatása (ti. az individuum mint konstrukció) egybeolvad: 
„Gr. Sz. I. [Széchenyi István] házát azonnal megösmerné az is, kit bekötött szemmel 
vinnének oda, s kinek szemkötőjét csak nála oldanák meg, ha tudniillik ő különben 
ösmeri a nemes gróf individualitását. […] Gróf István laka […] olyan, mint ő maga, 
mint iratai, mint életvitelének egyike.” A cenki kastély ugyanis „angol comfort”, „pél-
dátlan életrevalóság”, „megvetése olykor ősi előítéleteken alapult szabályoknak”.43 
A korszak mentalitástörténete természetesen nemcsak e kitüntetett tereken keresz-
tül tárul fel: a mindennapok (narratív megjelenésén túl) tematikusan is realizálódnak: 
a korabeliek hogyan üdültek Gräfenbergben, milyen gyógyászati elképzeléseknek 
adóztak,44 milyen élmény volt számukra az 1830-as években először gőzmozdonyra 
ülni45 stb.

A Kaleidoskop elengedhetetlen tanulságokat tartogat a képzőművészet történetét 
illetően is. A levélíró, a „művészet enthusiastája” minden bécsi kiállításra ellátogat, 
így hosszasan értesít a Belvedere tárlatairól, az Industrie Austellungról, az adott 

40 Kaleidoskop V, 111.
41 Kaleidoskop II, 68–71., 74–76., 77–78., 84., III, 60., IV, 131–132., V, 44., 75.
42 Vö. Molnár András, Viam meam persequor. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig, Osiris, 

Budapest, 2007, 63–76. Itt téves adat például, hogy Petrichevich 1838-ban volt először Ikerváron, 
hiszen már 1835-ben is járt ott.

43 Kaleidoskop II, 81., 83., V, 73–75. Széchenyiékről Pesten is tudósít: I, 133.
44 Kaleidoskop III, 23–31.
45 Uo., 56–57.

esztendő műkiállításairól, 46 ezek által is példát statuálva a magyarok számára, hiszen 
„mindent szívén hord, mi honunkat emeli.” A hazai műkiállításokon járva kifi nomult 
ízlését igazolja, hogy jó érzékkel mutat rá az ígéretes tehetségekre: „Van még nekünk 
egy derék fi atal kis festészünk, Borsos József. Ennek csinos ecsete szép reménnyel 
kecsegtet.”47 A Kaleidoskop egyúttal színháztörténeti adatbázisként is olvasható, 
a levelekben a magyar színjátszás és teátrum intézményesülési folyamatának egyik 
szubjektív, de autentikus aspektusa követhető végig. Mindvégig informál a Pesti Ma-
gyar Színház legújabb bemutatóiról, az előadóművészek játékának nívójáról, vado-
natúj magyar drámákról. Ítéletei – az utókor kánonja szerint – legtöbbször helytál-
lóak, például: „Szigligeti […] egyike lesz jelesb drámaiíróinknak”,48 vagy Schodelné 
„első énekesnőnk” stb.49 A levelek sorai közt felsejlik a Pesten zajló ún. operaháború 
is, ahol Petrichevich világlátásából következetesen fakad, hogy a dalműben látta 
„a módos publikum, az arisztokrácia, a német polgári közönség megnyerésének esé-
lyét, a fennmaradáshoz szükséges bevétel lehetőségét”.50

Színjátszás terén Petrichevich számára a bécsi színi- és operaélet állandó relációs 
pont, ennek profi zmusát, színvonalát szeretné a hazai művészéletben megvalósítani. 
Levelei mintegy értesítőkként, színlapként is működtethetők a bécsi színpadok ese-
ményeivel kapcsolatban, részletes, sok névvel, címmel operáló adatbázis nyerhető ki 
soraiból, miközben nézőpontja különlegességét biztosítja, hogy a Habsburg Biroda-
lom 1830–1840-es éveinek színházi életét nem etnikumokra bontva, hanem együtt 
láttatja.51 Levelei szinte lexikonszerű közlemények a korszakban virágzó belcanto-élet-
ről, aprólékosan leírja az új Donizetti- vagy Rossini-bemutatókat, bécsi előadásaik 
menetét, megismerkedik a műfaj sztárénekeseivel (például Giorgio Ronconi, Napo-
leone Moriani vagy a magyar származású Unger Karolina),52 akiknek szalonjaiban 
együtt akár „egész operákat eléneklénk”.53 Ehhez szorosan kapcsolódva a Ka lei dos-
kop sorai közt a magyar zene intézményesülési folyamatai is kirajzolódnak, olykor 
tágabb kontextusba ágyazódva, a levelek ugyanis megjelenítik a korszak, európai érte-
lemben vett nagy zenei eseményeit is, melyet Bécs, a zene fővárosa összpontosított. 
Petrichevich hosszasan tudósít Ole Bull norvég, Henri Vieuxtemps belga, Heinrich 
Ernst cseh hegedűművészekről vagy Giovanni Bottesini bőgővirtuózról,54 nem utol-
sósorban pedig Liszt Ferenc magyarországi tartózkodásairól.55

46 Uo., 47–48., IV, 117–126.
47 Kaleidoskop V, 247–248.
48 Kaleidoskop I, 111.
49 Kaleidoskop IV, 129–130.
50 Kerényi, I. m., 57. A Kaleidoskop így újabb nézőszögből világítja meg e véleménycsoport érveit, például: 

„Hiában ügyekezének még lekesb értekezések is fi togtatni a beszélő dráma érdemeit, elsőségét, klasz-
szikai voltát. A factum az, hogy színházunk naponnan üresb, hogy a dráma fenn nem tartja pénztárát.” 
Kaleidoskop V, 115. Az opera- versus drámajátszás korabeli képét monografi kusan árnyalja: Tallián 
Tibor, Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei, Balassi, Budapest, 2015.

51 Kaleidoskop III, 50–52., 72,
52 Kaleidoskop III, 49–50.
53 Kaleidoskop V, 27.
54 Kaleidoskop III, 18., 31–32., IV, 96–101., V, 16–17.
55 Ennek részletes vizsgálata: Kaszap-Asztalos Emese, Európai hazánkfi a. Liszt Ferenc és a reformkor 
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A Kaleidoskop magánbeszéd és közbeszéd közt oszcilláló sorai értelemszerűen szá-
mos kritikai vagy közéleti gondolatmenetet, megjegyzést tartalmaznak, Petriche vich 
kvalitásérzékét igazolja (ismét szemben állva a róla szóló beszéd „maradiság” motívu-
mával,) hogy kortársként, az utólagos pillantás megbízhatóbb perspektívája nélkül 
hozta meg releváns, máig érdeklődésre számot tartó esztétikai, politikai meglátásait. 
Már az 1830-as évek végén felismeri például Pulszky Ferenc ambícióiban rejlő po-
tenciált, látva régiségek iránti szenvedélyét, a magyar akadémia pénzén „célszerűen” 
utaztatná külföldön.56 Eötvös József A karthauzija „lélektani rajzát” olvasva „szép 
jövőt ígér irodalmunknak”,57 de (a tőle élesen elhatárolódó) Erdélyi János tehetségét is 
konstatálja, verseit „nemes kebel ömlengéseinek” találja, költészete „szép reményeként” 
összegzi, hogy középpontja „nemzetiség, hazafi ság”.58 1839-ben Batthyány ország gyű-
lésben végzett munkáját kommentálva pedig röviden felkiált: „Meglátjátok, B. L. még 
nagy szerepet játszandik a honban!”59 Az alcímnek megfelelően különben is gyakori 
a politikai szólam: a levélíró az 1839/40-es országgyűlésen mint ablegatus absenium 
(távollévők követe) vesz részt, e cím teszi lehetővé, hogy idejét színes riportok írásának 
szentelje, betekintést engedve a kulisszák mögé, a gyűléseket övező színházi esemé-
nyek, kirándulások, sportesemények60 vagy az olyan befolyásos háttérintézménye 
terepére, mint „az országgyűlésre rögtönzött casino”.61 A szabadelvűek körében moz-
golódó Petrichevichről az olyan közismert fordulatokat, mint például „megtagadá 
a kort”, jelentősen árnyalják az olyan mozzanatok, mint mikor az 1840-es amnesztia 
kihirdetéséről tudósít vagy üdvözli a felső és alsóház közeledését egymáshoz egy 
„valódi szabadelműség” égisze alatt. Haladó, jogkiterjesztő eszmeiségének leglátványo-
sabb megnyilvánulása, mikor több mint húsz oldalon át közli Deák Ferenc, „Magyar-
ország leglelkesb szónoka” követi beszámolóját a reformkor talán egyik legsikeresebb, 
1839/40-es országgyűléséről. 

Összességében a Kaleidoskop a korszak egyik izgalmas formai, műfaji, tematikai 
kísérlete, melyben közbeszéd és magánbeszéd egymásba íródása a levélműfaj funk-
cióváltásaként is olvasható. Izgalmas narratív megoldása a levél mint műfajmegjelölés 
és normarendszer állandó hangsúlyozása, majd az ebből fakadó szabályok mindunta-
lan kijátszása, felülírása, kitágítása. A számos kódrendszert alkalmazó levélíró egyik 
fő intenciója a mindennapi beszédmód beemelése az irodalomba, melyet segíti a sza-
lonkultúra nyelvi megjelenítése, tematikai tarkasága. Petrichevich levélgyűjteménye 
továbbá teoretikus téttel bír, a vizualitás 19. századi eleji alakulástörténetének, paradig-
maváltásának vizsgálatát teszi lehetővé: a kaleidoszkóp jelenségét narratív, tematikai 
eszközökkel verbálisan megragadva (a 20. századi, mimetikus vizualitáson is túllép-
ve) jelenkori világunk absztrakt optikai észlelésmódjához, „látványtársadalmához” 

= Identitás, emlékezet, történelem, szerk. Boldog-Bernád István – Szabó P. Katalin – Tanos Márton, 
DOSZ, Budapest, 2016, 29–43.

56 Kaleidoskop II, 64–66.
57 Uo., 67.
58 Uo., 78.
59 Uo., 116.
60 Kaleidoskop III, 55., IV, 95–96., 105.
61 Kaleidoskop IV, 111.

kapcsolódik. Miután a reformkori képkultúra átfogó vizsgálata még várat magára (ki-
merítő elemzések egyelőre csak specializált problématerületek szintjén valósultak 
meg),62 a Kaleidoskop indirekt módon jelezheti, hogy e periódus képi anyagának tanul-
mányozása már csak amiatt is elengedhetetlen, mert „a szakítás a látás és megfi gyelő 
reneszánsz vagy klasszikus modelljével”63 ekkor történt meg.

Mindez elháríthatatlanul jelzi a kánon sokszínűségének fenntartását, annak pe-
remére vagy abból kiszoruló szövegkorpuszok újraolvasásának szükségszerűségét. 
Hiszen az újabb és újabb értelmezői elgondolások a recepciótörténet különböző szeg-
menseit aktualizálják, így lehet egy korszak (a kaleidoszkóphoz hasonlóan) „minden 
fordultával újabb alakokat mutató”.

62 Pl. Szvoboda Dománszky Gabriella, A Pesti Műegylet története, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2007., 
Nemzet és művészet. Kép és önkép, szerk. Király Erzsébet – Róka Enikő – Veszprémi Nóra, MNG, 
Budapest, 2010., Révész Emese, Az ország tükre. A képes sajtó Magyarországon 1780–1880, Budapesti 
Történeti Múzeum, Budapest, 2012.

63 Crary, I. m., 15.


