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felvilágosodás specifi kuma. Magyarként megrázó ezzel szembesülni, hiszen ez arra is 
rávilágít, hogy talán nem alaptalan a feltevés, miszerint nálunk, úgy ahogy Nyugat-
Európában, nem történt (vagy történik) meg a felvilágosodás. A könyvhöz visszatérve: 
a közjót elérendő célként feltevő felvilágosodás magyar története nem mesélhető el 
Martus módszere szerint. Nálunk ilyen projekt sosem volt, és úgy tűnik, esélye sincs, 
hogy legyen (és ennek egy csak egy oka, hogy nem volt hozzá megfelelő fi lozófi ai profi l 
és tudományos nyelv sem). A Magyar Királyság területén a felvilágosodás kevesek ügye 
volt, mert nem volt nyilvános tere sem. Ha megnézzük, hol találja meg Martus a fel-
világosodás kezdetének nyomait, azt látjuk, hogy az itt mind hiányzik (udvar vagy 
központi hatalom, akadémia, egyetem, városközösség). Ebből következik egyrészt, 
hogy a magyar nemzeti identitás, bár látszólag azonos alapokon jött létre, mégis (alap-
vetően kirekesztő attitűdje miatt) eltér a nyugatiaktól, másrészt, hogy a felvilágosodást 
inkább fogjuk fel a dolgok radikális megváltoztatására irányuló forradalmi esemény-
sorként, mint össztársadalmi projektként.

Steff en Martus könyve műfaját tekintve egyedülálló lenne a mai magyar könyv-
piacon. Évtizedek óta nem jelent meg ehhez hasonló, nagy alapossággal és felkészült-
séggel megírt összegző munka, aminek célközönsége nem a tudományt művelők (tehát 
nem szakkönyv), hanem az oly sokszor megálmodott érdeklődő, művelt nagyközönség. 
Bevallom, fogalmam sincs, hogy létezik-e ilyen még Magyarországon. A teljesen más 
léptékű német könyvpiacon egy ilyen könyvet kiadni nyilván nem jár anyagi kockázat-
tal. Én magam is régen olvastam ilyen típusú könyvet, most hirtelen Szerb Antal vagy 
Benedek István munkái jutnak eszembe. Talán ennek, és a könyv elbeszélő módszeré-
nek volt köszönhető, hogy eleinte nehezen engedett magához közel a mű. Martus, aki 
a jegyzetek tanulsága szerint lenyűgöző méretű szakirodalmat dolgozott fel, mindvégig 
tartja magát a mindent tudó narrátor szerepéhez, aki könnyű kézzel írja meg valami-
nek a történetét. Számomra ez a mindent tudás néha sok volt (bár, még egyszer hang-
súlyozom, a jegyzetek száma szerint nem megalapozatlan), s néha túl leegyszerűsítő 
magyarázatokhoz vezetett. Csak egy példa: a könyv szerint Christian Wolff  azért 
kereste élete során mindvégig az egyes felekezetek tanításában a közöset, mert fi atal 
korában Breslauban lutheránusként katolikusok között élt. Tehát életének egy esemé-
nye bírt döntő fontossággal a későbbi munkáira, ezért ennek az epizódnak az elme-
sélése kiemelt fontossággal bír az egész könyv szüzséje szempontjából is.

Fenntartásaim ellenére is csak kívánni tudom, hogy a most recenzeálthoz hasonló, 
a nagyközönség számára írt összegző munkák újra megjelenjenek a magyar könyvpia-
con, mert ez egyúttal azt is jelentené, hogy létezik még magyar művelt nagyközönség.

(Rowohlt, Berlin, 2015.)
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Shaun May: The Philosophy of Comedy 
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Shaun May könyve címében nyilvánvalóvá teszi vállalásait, legalábbis a kulcsszavai 
egymás mellé tételével: Th e Philosophy of Comedy on Stage and Screen. A konnotációk 
össze nem illése, amely az első, még végiggondolatlan olvasást kíséri, világossá teszi 
a fogalmi körök közti hídverés szándékát. Ez különösen érdekes, mikor egy tudo-
mányos teljesítményt nem a keletkezés közegében ér az értelmezés. Recenziómban 
a könyv és az írásom címe közti utat járom be, azzal az állítással, hogyha ez a tanul-
mány magyarul születik, a recenzióéhoz hasonló címet kapott volna.

A munka félúton van a monográfi a és az esettanulmányok gyűjteménye között. 
A szöveg nagyjából felét kitevő fi lozófi ai alapozás után négy különböző, egymással 
közepesen szoros kapcsolatban álló szűkebb résztéma végiggondolásából tevődik 
össze. Látszik, hogy a szerző részéről ez egy hosszabb kutatási projekt egy állomását 
jelenti. May rendszeresen publikál az itt érintett kontextusok határvidékén (báb, 
diszfunkcionális test, kognitív művészetértelmezés, stb.); azaz alább ismertetett állí-
tásai egy kiterjedtebb interpretációs háló részei. A mostani megközelítés tehát eleve 
hordoz némi esetlegességet, a példaanyag dominánsan angolszász kötődése különö-
sen indokolja, hogy az olvasás a teljesítmény elméleti oldalát emelje ki.

Az angol Philosophy kifejezés ugyanannyira, de nem ugyanúgy túlhasznált szó, 
mint magyar megfelelője. May invenciózusan él a lehetőséggel, ahogy a szó minden-
napiságból eredeztetett mellékjelentése felkínálja az utat az analitikus alapú, formali-
zálás felé igyekvő gondolkodói hagyomány megkerüléséhez (vö. a frázissal, amelyben 
magyarul még érezni a tükörfordítást: „Nekem az a fi lozófi ám…”). A könyv helyi 
fogadtatásából is érzékelhető, milyen nehéz Heideggert angolföldön egy esztétikai 
jelenség kapcsán elméleti sorvezetőként legitimálni. Márpedig itt ez a cél, és a szerző 
argumentációs futamai ezen a ponton válnak érdekessé a magyar irodalomtudomány 
számára. „A fi lm fi lozófi ája” Murraytől idézett szintagmája kapcsán ugyanis felveti 
a könyv a mindennapiság, a műalkotás tárgya és a diszciplináris presztízs összefüg-
gését: tudniillik, ha a fi lmnek (vagy bármely más művészetnek) van szakmailag el-
gondolt fi lozófi ája, az vajon valami komolytalannal, értelmezésre méltatlannal áll-e 
szemben – mint amilyen mondjuk a humor. Az ellentmondás innen már hamar kitet-
szik, hiszen visszaértünk a mindennapisághoz, amelyből maga az itt használt fi lozó-
fi afogalom is ered. A sugallt szembeállítás érvénytelen, hiszen bezárult a kör. Maynek 
erre az értelmezés hatókörének univerzalizálásához van szüksége, egy valamire való 
hermeneutikai gondolkodás számára ez nyilván közhely. Magyar szemmel ez azért 
lehet fi gyelemre méltó, mert az itthon még mindig domináns, normatív, moralizáló 
neoarisztoteliánus komikumfogalom dekonstrukciójához kapunk itt egy meggyőző 
modellt. (Ez az a lépés, amely Angliában körülbelül akkor történt meg, amikor a BBC 
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műsorra tűzte a Monty Python Repülő Cirkuszát.) A magyar olvasó előtt persze ott 
tornyosul a nevetés műfajainak bonyolult kommunizmusbéli hatástörténete is.

A Philosophy of Comedy a komikum leírásának három alaptípusát különbözteti meg; 
ezeket Koestlerhez, Freudhoz és a Critchley–Carroll szerzőkettőshöz köti. (Utóbbi 
helyén kontinentális műveltséggel értsük Bergsont, ahogy ezt másodlagosan a szerző is 
teszi.) A kritikai bemutatás technikája azonos a három esetben. Koestler inkon gruen-
cia fogalma nyilvánvaló értékimplikációkat hord magában, és ezeket – mint May jog-
gal rámutat – nem tudjuk nem hierachikusan kezelni, ebből adódik a keret félolda-
lassága. Eszerint például a Szentivánéji álom Zubolya kapcsán azon nevetnénk, hogy a 
szamárfejű takácsmester mennyire nem állatszerű. Szinte hallani a kuncogást a sorok 
közt, ahogy az elemzés kiemeli, hogy eközben mennyire mégis az, s hogy ez legalább 
annyira vicces. Hasonlóan kétirányú a viccben feltörő ösztönkésztetés és a felettes én 
viszonya Freudnál, ahol ezt a superego működésének kettősségéből lehet látni. Miköz-
ben az erkölcsi elvárás interiorizálásaként a racionális kontroll elnyomja az agressziót, 
a vicc poétikai formáján keresztül az mégis nyílttá válik, ez az alapja a kirekesztésen 
alapuló humornak (xenofóbia, szexizmus stb.). A kulcsmozzanat itt az, hogy a poént 
ugyanaz a racionalitás hozza létre és érti meg, amelyik az elfojtást végezte, vagyis nem 
történik egyéb, mint az eltolás láthatóvá válása, amelynek két végpontja cserélhetővé 
válik. S innen egyértelmű az is, hogy a bergsoni alapelv – az a komikus, ami mechanikus, 
mert nem vitális – miért kikezdhető. A nevetés maga ugyanis pontosan ugyanannyira 
tekinthető mechanikusnak is, mint amennyire Bergson hangsúlyozza, hogy nem az, és 
ezzel alááshatóvá válik a nevetés fensőbbsége annak tárgyával szemben.

Lényeges, hogy az említett szerzők mind a klasszikus fi lozófi ai törzskánon pere-
mén állnak, ezen keresztül a munka szinte észrevétlenül lépi meg a művészetelmélet és 
a fi lozófi ai akadémikusság közti, gyakran titkolt, de annál észrevehetőbb presztízsbeli 
szintkülönbséget. A folyosó a kettő között a testiség értelmezése lesz. Ezt mindhárom 
említett koncepció hátteréből kiemeli May, és ettől fogva nem a komikum általános 
kritériumait keresi, hanem azt kérdezi, hogyan teszi érzékelhetővé a test a humor 
működését. Amint megértjük, hogy ez valójában  hermeneutikai probléma, kibomlik 
a mű tézise: a humor az ember testi diszpozíciójának értelmezési módja.

Ennek bizonyítására a könyv a Lét és idő fogalomkészletét alkalmazza. Állítása 
szerint a komikus esemény egy fenomenologikus tapasztalat, amely a világbavetettség 
állapotáról tudósít, például úgy, hogy sajátszerűnek, kézhez-nem-állónak mutatja az 
eszközöket. May itt hosszan és igen szórakoztatóan sorakoztatja azokat a példákat, 
hogyan észleli a célszerűségét elvétő eszközhasználat a tárgyak anyagszerű karakterét, 
amikor egy rosszul bevert szög vagy egy alattunk eltörő székláb megváltoztatja és fel-
tűnővé teszi a referenciális környezetet. Maga a fogalmi felvezetés nem jelent újdonságot 
a kontinentális fi lozófi ai felkészültségű olvasó számára (amely felkészültség, mint 
említettem, egyértelműen különbözik May elsődlegesen megcélzott közönségéétől). 
Annál izgalmasabb, hogy a példák itt performatíve önállósítják magukat, hogy meg-
teremtsék értelmezési környezetüket. Nemcsak arról van szó, hogy a van Gogh-féle 
parasztcipő helyén itt tüntető mindennapisággal körömollóról, széklábról, s egyéb eff é-
léről olvashatni, hanem legalább ennyire lényeges, hogy a konnotáció megidéző ereje 

visszafelé is hat, az értelmezői eszköztár medializálja tárgyát, s egyik pillanatról a má-
sikra a klasszikus burleszkműfaj panelkészlete áll előttünk. Felismerjük magunkban 
a bennünk szunnyadó Chaplint. Ennek megfelelően a Dasein itteni olvasata már-már 
sulykoltan testi, materiális. May ezt már végképp nem meri hivatkozni, de a plessneri 
Leib–Körper-viszony mozog a háttérben, ahol a kézhez-nem-állás, a feltűnés vezet 
egyiktől a másikig.

Mayt ezzel kapcsolatban a transzgresszió jelensége izgatja. Első ránézésre ez na-
gyon hasonlít koestleri inkongruenciához, de a heideggeri keretezés az érvelést 
másfelé indítja. A kulcs itt a világszerűség heideggeri elképzelése, ahol a világban 
való bennelét a világban szegény állati lét és a világ nélküli egyéb létformákhoz ké-
pest értelmeződik. Amikor egy tárgy kilép eszközszerűségéből, átalakítja a maga 
interpretációs közegét, és vagy a funkciónak való meg nem felelés, vagy a világsze-
rűség eltérő foka, vagy a saját anyagisága révén más léthelyzetbe kerül.

A példaelemzések a jelenségcsoportot a dologszerűségek, a báb, az állat–ember-
viszony és a diszfunkcionális testtapasztalat köré rendezik. Messzire vezetne az imp-
likációkat akárcsak felsorolni is, vagy ismertetni a könyv részletes, hol jobban, hol 
kevésbé meggyőző tipológiai rendszerezéseit. Az alábbiakban az elemzés technikájá-
ból villantok fel néhány vonást. A példák elsődleges forrása, mint már szó esett róla, 
a burleszk és a megmutatott test neoavantgárd hagyományából ered. A heideggeri 
alapvetés nyomán nem magától értetődő, de a példaanyag nyomán a szerző számára 
evidensen médiatudatos az értelmezés. Visszatérően említésre kerül például A gene-
rálisból Buster Keaton kínkeserves harca a tárgyi világgal. Imponálóan pontos, ahogy 
a vágások elemzését együtt követjük a játszó testtel kölcsönhatásban, így a tárgyiság 
önállósulása természetszerűleg vonja maga után a test medializálódását és feldarabo-
lódását. A nézői tekintet fenomenologikus mozgása az absztrakció és a konkretizáció 
között felgyorsul, és a nevetés – ahogy a könyv sugallja – ennek fázisait tagolja.

Mindez azt is jelenti, hogy például a báb teste nem attól működik performatíve, 
hogy a néző tekintete tudatot képzel az anyagba. A bábnak még a legillúziócent riku-
sabb olvasata is odaérti a mozgatót, és az interakciók megtörténése épít világot a fi gu rák 
köré. Hasonlóan nem az ideális élő test lesz a mintája a fogyatékosság értelmezésének. 
Egyebek mellett A játszma vége dramaturgiai példáján követjük, ahogy a disz funkcio-
nalitás a néző motorikáján keresztül a percepció testtapasztalatának Leib-karak-
terét emeli ki, és elvonatkoztatásként leplezi le például a tér egészként való észlelését. 
A humor a határátlépés réseit artikulálja, hozzátéve persze, hogy ennek refl exiójára 
nem a nevetés az egyetlen lehetséges út.

Amikor a performatív humor fogalmi kereteként a testiség hermeneutikáját kapjuk, 
magyar olvasóként szembeötlő saját komikumról alkotott elképzeléseink határtalan 
és irritáló prüdériája. Shaun May könyve számunkra csiklandozó fi gyelmeztetés, 
hogy ideje levetkőznünk azt az elfojtást, amely érzékeli, de megfogalmazni már nem 
engedi, hogy nevetni annyi, mint két test között értelmező viszonyt létrehozni.

(Bloomsbury Methuen Drama, London, 2016.)


