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bolt> templom alá. |:A modern költészet 
Dantéval kezdődik; s az első vers amit hal-
lani fogunk, egy rész Dante Purgatóriu-
mából; az a rész ahol a költő, kijutva végre 
minden poklokból s ┤...├╡p╞okol töl csé-
rekből,  a Purgatórium kapujának tetejére 
ér, Ádám és Éva paradicsomába, a leggyö-
nyörűbb nyitott égbolt alá, új csodálatos 
Göncölségek alá és találkozik <ott> Beatri-
cével.:| |:Azután:| szonettek <lesznek ezek> 
|:fognak következni:|, Petrarca, Shakes-
peare és Ronsard szonettjei, époly tökéletes 
mesterművei a rena┤...├╡i╞ssance művé-
sze tének, mint egy szobor, vagy egy Cel li ni-
féle ötvösmű. Hölgyeim és Uraim, kérem 
önöket hogy szeretettel hallgassák a verse-
ket, mert igazán szépek.
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Mióta a reneszánszkutatás egyre jobban a tárgyi, anyagi kultúra vizsgálata felé for-
dul, a könyv- és olvasástörténeti munkák is reneszánszukat élik. A könyvek anyagi 
formáinak és a hozzájuk fűzhető gyakorlatoknak a vizsgálata nemcsak a kora újkori 
mindennapi kultúra tanulmányozásához járult hozzá, de megteremtette annak lehe-
tőségét, hogy az irodalmi formákról alkotott tudásunk is bővüljön történeti-kulturális 
kontextusban. Mondhatnánk, hogy újra, hiszen ennek az irodalomszemléletnek az 
alapjait megtaláljuk a marxista irodalomtudományban éppúgy, mint a hermeneutikai 
és recepcióesztétikai hagyományban. Szemléletét tekintve Kiséry András monográ fi ája 
is történetiség és formalizmus metszéspontján helyezkedik el: kontextualista meg-
közelítést ötvöz drámaszövegek formai vizsgálatával.1

A monográfi a több összefüggő tézist fogalmaz meg: a címben szereplő Moment 
(’pillanat’) kifejezés arra utal, hogy az 1600-as évek első évtizedét fokozott politikai 
tudatosság jellemzi; William Shakespeare Hamletje a legösszetettebb refl exió a poli-
tikai tudásról; a „Hamlet’s Moment” pedig a politikai tudás különleges társadalmi 
presztízséről ad tanúbizonyságot. Kiséry András könyvének legfontosabb – habermasi 
és bourdieu-i alapokon álló – tétele, hogy ebben a modern nyilvánosság megszületését 
megelőző pillanatban a politikai tudás kulturális tőkét jelentett azok számára, akik 
kívül rekedtek az udvari politizálás körén, de hozzáfértek olyan kulturális javakhoz, 
mint a nyomtatott drámairodalom vagy a színházi előadás. Az a forma, amely a politi-
kai gondolkodás iránt hirtelen megnőtt érdeklődésről leginkább árulkodik, a politikai 
maxima. Ez a kor olvasói számára egyértelműen Machiavellivel fonódott össze, akinek 
pragmatikus nézőpontja a politikai és társadalmi érvényesülés technikáira fókuszált. 
A drámaszövegekben felbukkanó politikai szentenciák pedig egyenesen felkínálták 
magukat arra, hogy a kontextusból kiragadják és rekontextualizálják őket.

1 Vesd össze: Kiséry András, Az irodalom részletei. A historizmus néhány újabb változata az amerikai 
reneszánszkutatásban = Ki merre tart? Shakespeare Szegeden 2007–2011., szerk. Kiss Attila Attila – 
Matuska Ágnes, JATE Press, Szeged, 2013, 13–28.
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A hat fejezetből három a Hamletet elemzi, a fennmaradók pedig kortárs drámaírók, 
Ben Jonson, George Chapman és John Marston tragédiáival, tragikomédiáival és 
szatirikus vígjátékaival foglalkoznak. A drámaszövegekben rejlő politikai tudás tár-
sadalmi-kulturális felhasználhatóságát nem irodalmi szövegek kontextuális olvasata 
világítja meg. Az első fejezet a Hamlet korai fogadtatásának egy jól ismert passzusából 
indul ki. A politikai pályafutásra vágyó humanista, Gabriel Harvey szerint Shakes-
peare Venus and Adonis című elbeszélő költeménye a fi atalabbaknak („younger sort”), 
míg másik elbeszélő költeménye, a Lucrece és a Hamlet a bölcsebbek („wiser sort”) 
számára nyújt élvezetet. Kiséry ezt a megkülönböztetést a korabeli humanista oktatás 
diskurzusában elemzi, és a két említett Shakespeare-művet a Machiavelli-recepcióba 
ágyazza. Harvey széljegyzetei olyan politikai olvasmánylistává állnak össze, amelyet 
államférfi ak inspiráltak a hiányzó pragmatikus politikai nevelés, a politikai pálya-
futásra való felkészülés jegyében. Formai szempontból a szentenciák teremtik meg 
a kapcsolatot az aforisztikus – és aforizmákban terjedő – Machiavelli és a szenten-
ciákat tipográfi ailag is kiemelő két Shakespeare-mű között. De míg az elbeszélő köl-
temény Lucrece öngyilkosságán keresztül elítéli Tarquin machiavellista felfogását, 
a tragédia a politikai erkölcs humanista-keresztény felfogása és az államrezon-elmélet 
közötti feszültségből táplálkozik.

A második fejezet a diplomácia fontosságát mutatja be a Hamlet dramaturgiájá-
ban és a darab politikai világában. Shakespeare – forrásaitól eltérően – modernizálta 
a történet politikai földrajzát: a darab kortárs dán kulisszák előtt játszódik. Kiséry 
meggyőzően bizonyítja, hogy a drámaíró a hiteles adatokat vélhetően egy követi jelen-
tés (relazione) másolatából vette. A forráskutatás azonban csak kiindulópont a külügyi 
tevékenység jelentőségének feltárásához: mint Kiséry kiemeli, a Hamlet szembetűnő 
vonása az utazók és követek jövése-menése. A külpolitika és a külországok iránti ér-
deklődést az hajtotta, hogy minden ezzel kapcsolatos tudás a politikai elit, vagyis az 
udvar kiváltsága volt, és ebben a környezetben a külhoni tapasztalat és tudás politikai 
hatalmat ruházott birtokosára, vagy legalábbis annak társasági megfelelőjét és látsza-
tát. Dramaturgiai szempontból fi gyelemre méltó a hely egysége: miközben a cselek-
ményt a külföldről megtért utazók mozdítják előre, a külföldi helyszínek láthatatlanok 
maradnak, és a cselekmény a dán udvarban és szűkebb környezetében folyik. A kül-
or szág iránti érdeklődés a darab posztromantikus értelmezésének legfőbb kérdésé-
vel, a szubjektum mibenlétével fonódik össze: a felfedezetlen lelkivilág és külvilág 
a Hamlet ben egymás analógiái.2

A következő fejezetben arról olvashatunk, hogy mennyiben tért el Shakespeare 
Hamletje a dán herceg történetének korábbi feldolgozásaitól, valamint a politika vilá-
gának korábbi angol nyelvű dramatikus reprezentációitól. A közelgő Stuart trónutód-
lás fényében már nem az örökösödést kísérő, elméleti szintű polémiák a meghatározók, 
mint például a Hamlet egyik fontos forrásában, Belleforest Amleth című darabjában, 
hanem sokkal inkább a személyes politikai érvényesülés, az egyéni boldogulás vagy 
2  A fejezet egy része magyar nyelvű átdolgozásban is olvasható: Kiséry András, Rosencrantz és Guildenstern 

utazása. Külszolgálat és belső élet a Hamletben = Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, 
szerk. Almási Zsolt – Fabiny Tibor – Pikli Natália, reciti, Budapest, 2017, 89–108.

kudarc. A politikai szónoklat helyét a magánbeszéd foglalja el, a tanácsadó fi gurája 
(Polonius) helyett a barát (Horatio) lép fel a politikai cselekvés színterén. A Hamlet 
a kortárs drámaírók fi gyelmét a politikai vitákról az egyéni politikai boldogulás és 
hivatás, a politikai ágencia módozataira irányította.

A negyedik fejezetben azt követhetjük nyomon, miként jutott el a bizalmas kül-
politikai információ az udvar körén túlra, a színház és a pamfl etirodalom világába. 
A vizsgált időszakban a populáris színház („public theatre”) volt a külföldi politikai 
hírek terjesztésének egyik legfontosabb médiuma. Amint azt Kiséry egy érzékletes 
példán bemutatja, a szóban vagy levelezésben terjedő politikai hírek ritkán váltak 
köztudomásúvá, így a kiszivárogtatás a hírközlésen túl fényt vet a hír eredeti – szemé-
lyes és exkluzív – kontextusára is. A színházi közönség pedig az eredetileg szűk 
körnek szánt hírek hallatán részesülhetett a bennfentesség fi kciójában. Kiséry mindezt 
Chapman példájával illusztrálja, aki öt olyan tragédiát írt a század első évtizedében, 
amelyek a francia udvar politikai világához kapcsolódtak. Kiséry meggyőző módon 
rekonstruálja, hogy hogyan került a diplomáciai iratok tartalma a színpadra a londoni 
Szent Pál székesegyház mellett működő könyvárusok közvetítésével. Az illetéktele-
nek kezébe kerülő vagy éppen célba nem érő levelek és dokumentumok sorsa a darab-
ban pedig jól példázza a politikai információ útját a színház világába.

Az ötödik fejezet középpontjában Ben Jonson Sejanus című tragédiája áll. Kiséry 
szerint Jonson műve azért volt olyan sikeres, mert Tacitus korabeli népszerűségére 
épített. Nemcsak darabjának hősét, Tiberius császár egyik kedvencének fi guráját 
mintázta Jonson Tacitus nyomán, de követte a római történetíró aforisztikus fogal-
mazásmódját is. Jonson voltaképpen a hiányzó tacitusi láncszemet rekonstruálta, hi-
szen Sejanus bukásának története a latin szövegből elveszett. A tragédia nyomtatásá-
nak formai sajátosságai sem a színműveket, hanem a történeti munkákat jellemzik. 
A Sejanus Kiséry olvasatában tehát politikai historiográfi a drámába öntve: Jonson 
a történetírás és a tragédia műfaja közötti analógiára alapozta művét. Ennek alapjait 
is Tacitusnál találta meg, aki Sejanus esetében eltért az Annales formától. Itt kapcso-
lódik a fejezet a könyv központi téziséhez: Jonson politikai médiumként használta 
a tragédiát, és ezzel potenciális olvasóinak politikai tudását, illetve társalgási reper-
toárját bővítette. Egy korabeli olvasó, William Drake kivonatolta Jonson Sejanusát és 
margináliákat fűzött hozzá, kiszemezgetve a tipográfi ailag is jelzett politikai szenten-
ciákat. A politikai témájú közhelygyűjteményeken keresztül a politikai tudás intellek-
tuális és esztétikai jellegének, illetve a társas életben való felhasználásának leszünk 
itt a tanúi.

A drámairodalom vizsgálata azért bizonyult gyümölcsöző szempontnak a kor 
politikai kultúrájának vizsgálatában, mert minden más típusú írásformánál jobban 
megőrizte a korabeli társalgás és a társas viselkedésformák jellemzőit. Különösen a kor 
tragikomédiái, vígjátékai tartalmaznak fi gyelemre méltó anyagot a politikai kompe-
tencia kulturális felhasználásáról. A hatodik fejezet a Th e Malcontent, a Monsieur d’ 
Olive és a Volpone című darabokat elemzi Marston, Chapman és Jonson tollából. Az 
értelmezés során visszatérnek az előző fejezetekben elemzett formai sajátosságok, 
mint például a machiavelliánus politikai maximák vagy a követi jelentések használata, 
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de ezúttal eredeti (udvari) környezetükön túl, a politikai cselekvés körén kívül állók 
társalgásában fi gyelhetünk fel rájuk. És miután a vígjátékok célpontja az udvari poli-
tikában járatlan vagy félművelt fi gura, a politikai kompetencia megítélése kerül itt az 
elemzések középpontjába. A közönség tagjai saját politikai kompetenciájuk alapján 
alkottak ítéletet egy-egy megszólalásról, és látták igazolva e téren saját kiválóságukat. 
A politikai tudás társadalmi felhasználását vizsgáló fejezet középpontjába az illeté-
kesség és jártasság, a politikai jellegű társalgás és a decorum, a politikai megszólalás 
esztétikája kerülnek. A politikai témájú darabok esztétikai szempontú – és depoli ti-
zált – olvasatára egy korabeli olvasó, Edward Pudsey közhelygyűjteményét idézi fel 
a tanulmány, aki huszonhat színműből, köztük hét Shakespeare-darabból másolt ki 
új szavakat, tetszetős mondásokat, fordulatos kifejezéseket.

Kiséry András monográfi ája kifejezetten olvasásorientált, és a művelt, iskolázott 
írásbeliséghez kötődő vonatkozásokra fókuszál, az említett drámaírókra pedig iro-
dalmi szerzőként tekint. Ennek a felfogásnak a kulcsműve Lukas Erne 2003-as mo-
nográfi ája (Shakespeare as Literary Dramatist), amely alapjaiban kérdőjelezte meg azt 
a tételt, miszerint Shakespeare-nek nem voltak irodalmi ambíciói, és csak a színpadot 
tartotta szem előtt. Erne ugyanakkor saját bevallása szerint sem akarta irodalmi szer-
zőre redukálni Shakespeare-t. Érvelése szerint a hosszabb és rövidebb változatban is 
fennmaradt darabok a kétféle médium eltérő követelményeit dokumentálják. S bár 
Kiséry monográfi ája könyv- és olvasástörténeti szempontból közelíti meg az alakuló-
ban levő politikai hivatásosodás színházi reprezentációját, a színháztörténeti kontex-
tus különösen a korabeli nézőkre és nyilvánosságra vonatkozó részeknél árnyalhatta 
volna az érvelést. Különösen úgy, hogy a 17. század első évtizede a habermasi értelem-
ben vett modern nyilvánosság felé vezető út fontos állomásaként jelenik meg Kiséry 
monográfi ájában. A politikai kompetencia befogadói oldalának elemzését tekintve 
hiányérzetet kelt, hogy nem esik szó az elemzett darabok előadásainak helyszínéről 
(hogy köz- vagy nyilvános színházban adták-e elő azokat), amely a közönség társadal-
mi összetételét is meghatározta, és hasonlóképpen homályban maradnak a tárgyalt 
szerzők köz- és/vagy magánszínházi kötődései. Kiséry András azonban e szempont-
rendszer nélkül is egy rendkívül összetett, új értelmezéseket felkínáló, vitára sarkalló 
könyvet írt mind a drámákat, mind a nem irodalmi forrásanyagot tekintve.

(Oxford University Press, Oxford, 2016.)
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Készenlétben
Kulcsár-Szabó Zoltán: Szinonímiák – Közeledések Heideggerhez

„Előbb-utóbb mindenki ír egy könyvet Martin Heideggerről” – vezeti be sajátját, ön-
nön „közeledéseit” Kulcsár-Szabó Zoltán, és a rendelkezésre álló szakirodalom terje-
delme és különösen e terjedelem növekedési üteme tudatosultával rögtön felvetődik 
bennünk a kérdés, vajon mennyire ironikus ez a megállapítás. A szerző által közölt 
adatok alapján ugyanis gyorsan kiszámítható, hogy legkevesebb három és félnaponta 
jelenik meg egy Heideggerrel kapcsolatos önálló kötet a humántudományok nemzet-
közi színterén.1 Heidegger hazai recepcióját is a fi lozófi atörténeti, fenomenológiai, 
fi lozófi ai hermeneutikai kontextus határozza meg,2 ezért is fontos Kulcsár-Szabó 
Zoltán könyve, amely öt tanulmányt tartalmaz, és kifejezetten irodalom- és kultúra-
tudományos összefüggésben tárgyalja a heideggeri fi lozófi a releváns kulcsfogalmait, 
úgymint mű, történetiség (Figurativitás és történetiség A műalkotás eredetében), nyelv 
(Szinonímiák 1. Heidegger és George), fordítás (Szinonímiák 2. Heidegger és a fordítás) 
és technika (Fel nem robbant bombák, őrjöngő ráció, józan készenlét. Heidegger és a tech-
nika). Különösen izgalmas a kötet utolsó tanulmánya (A Lét turistája. Állomások), 
amely életrajzi perspektívából Heidegger görögséghez fűződő kapcsolatába nyújt 
részletgazdag betekintést a fi lozófus görögországi útinaplójának interpretációján 
keresztül.

„Nem tudom, hogyan is volna kikerülhető Heidegger…” – idézem szabadon a szer-
zőt az első könyvbemutató dialógusából. Ez a megkerülés/elkerülés még úgy sem 
látszik lehetségesnek, hogy az életműre árnyékot vető Schwarze Hefte (Fekete füzetek) 
okán vannak, akik a heideggeri fi lozófi ával való foglalkozást immár egészében véve 
illegitim tevékenységként emlegetik,3 mivel a heideggeri örökség „túlságosan gyakran 

1 „A bibliográfi ák tanúsága szerint jobb években, csak a nagyobb nyelveket és csak önálló köteteket 
tekintetbe véve, száz fölött van az olyan kiadványok száma, amelyek a freiburgi fi lozófus életművének 
valamely szeletét vagy különböző összefüggéseit tárgyalják, messze nem csupán fi lozófi atörténeti 
kontextusban.” (7.)

2 A legutóbbi Heideggerről szóló tanulmánykötet: Schwendtner Tibor, Heidegger és a nemzetiszo cia-
lizmus, L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest, 2016.

3 Nincs arra mód, hogy a Fekete füzetek által keltett polémiára itt részletesen kitérjek, ezért Schwendtner 
Tibor fent már hivatkozott könyvét, különösen pedig A szabadságelvű Heidegger-értelmezés vége? 
A Fekete füzetek és következményei című tanulmányát (Uo., 60–76.) ajánlom a téma iránt érdeklődő 
olvasó fi gyelmébe. A szerző szerint rendkívül nehéz józan párbeszédet folytatni a fi lozófus érintettsé-
géről, mert a Fekete füzetek megjelenése óta fennáll annak a veszélye, hogy a „támadás és védekezés” rend-
kívül káros logikája „minden Heideggerrel kapcsolatos értelmezést és megnyilvánulást beszippant és 
elrendez”. (Uo., 63.) Fontos megemlíteni Vajda Mihály markáns álláspontját is (http://www.litera.hu/hirek/
vajda-mihaly-heidegger-es-a-nemzeti-szocializmus), miszerint a fi lozófus mint személy megítélését el 
kell különítenünk fi lozófi ájának megítélésétől, azaz „Martin Heidegger igenis náci volt; de fi lozófi ájának 


