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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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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 
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bukkan fel a kortárs kultúratudományok centrális problémái mögött (akár úgy is, 
mint ezen problémák egyike) ahhoz, hogy az ilyesfajta szakítás egyáltalán, akár elvi 
értelemben végrehajtható legyen.” (7.) Nem bocsátkozhatom itt Heidegger hatá so-
kainak számbavételére, de nyelvezete, írásművészete biztosan említendő volna, hiszen 
„A mű a földet földként engedi lenni”,4 illetve „Az ἐớν átbeszéli a nyelvet, és a mondás 
lehetőségében tartja”5 típusú mondatok széles értelmezési teret nyitnak. Heidegger 
művei kívánják a kommentárokat, élesebben fogalmazva: magyarázatra szorulnak. 
Meggyőződésem szerint nem föltétlenül Heidegger gondolkodásának kimeneti olda-
lán, fi lozófi ai konklúzióiban kell keresnünk a maradandót, az örökséget vagy intenzív 
hatásának okát, inkább fi lozófi ájának működésében, abban, ahogyan gondolkodott, 
még inkább: ahogyan a szövegei gondolkodásra késztetnek. Erre az összefüggésre fi gye-
lemmel, talán éppen azt volna érdekes és érdemes megvizsgálni, hogyan gondolkodik 
Heideggerről Kulcsár-Szabó Zoltán, akinek ez a kilencedik könyve, és több olyan 
nevezetes tanulmánykötet szerzője – többek között a hermeneutika és a dekonstruk-
ció témakörében6 –, amelyek személyét a legavatottabb hazai elméletíró irodalom-
tudósok közé sorolják.

Ahogyan az elemző sem fordulhatott a teljesség igényével a heideggeri életmű egy-
egy aspektusa felé, úgy magam sem végezhetek itt szisztematikus, szintézisre törekvő 
áttekintést, a következőkben sokkal inkább egy-egy általam fontosnak vélt gondolat-
menetet emelek ki, amelyhez úgy vélem, jelen keretek között közelebb hajolhatunk. 
„[…] a nyelv egyáltalában nem ez vagy az, nevezetesen még valami más is, mint ő maga. 
A nyelv nyelv” (8.)7 – idézi a freiburgi fi lozófust a szerző, és a kötet öt tanulmányát az 
a célkitűzés8 fogja össze, hogy „[…] ennek a mély értelmű tautológiának néhány, adott 
esetben látszólag nem közvetlenül nyelvi aspektusát vagy következményét kidolgoz-
za”. (8.) Így kerül sor például Heidegger technikáról való gondolkodásmódjának az 
elemzésére,9 amely „A technika nem azonos a technika lényegével [Wesen]” rejtélye-
sen hangzó heideggeri tézis felfejtésére vállalkozik. (41.) A felfejtés itt nem az elemző 

– akárki akármit mondjon is – semmi köze a nemzeti szocializmushoz.” Ez az álláspont nyilvánvalóan 
azt a kérdést veti fel, hogy ez esetben hol húzódik pontosan Heidegger fi lozófi ai szövegkorpuszának 
határa, azaz a Fekete füzeteket a heideggeri fi lozófi a politikai önértelmezésének kell-e tekintenünk 
egyáltalán, s ha igen – vélhetőleg nem tehetünk másként –, ilyenként elválasztható-e a heideggeri fi lo-
zófi ától mint olyantól? Érdemes fölhívni a fi gyelmet továbbá a Kulcsár-Szabó Zoltánnal készített, 
Magyar Nemzetben megjelent beszélgetésre (2017.04.13.), amely refl ektál a fi lozófus érintettségére, 
illetve amelynek keretében a bulvártematikán túllépve Heidegger technikáról és nyelvről szóló gondolatai-
ról is szó eshetett (https://mno.hu/grund/heidegger-es-a-nacizmus-a-holokausztrol-hallgatott-2394103).

4 Uo., 80.
5 Uo., 132.
6 Ebben az összefüggésben a következő hármat emelem ki: Hermeneutikai szakadékok, Csokonai, Deb-

recen, 2005.; Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Kalligram, Budapest–
Pozsony, 2007.; Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál, Ráció, Budapest, 2007.

7 A vonatkozó Heidegger-idézethez lásd a kötet 118. oldalán található 9. számú jegyzetben szereplő 
hivatkozást: Martin Heidegger, Mit hívunk gondolkodásnak?, 197–198.; U., Was heißt Denken?, 
Klostermann, Frankfurt am Main, 2002, 156–157. (GA 8.)

8 Sorrendben: Figuratívitás és történetiség A műalkotás eredetében; Szinonímiák 1. Heidegger és George; 
Szinonímiák 2. Heidegger és a fordítás; A Lét turistája. Állomások.

9 A Fel nem robbant bombák, őrjöngő ráció, józan készenlét. Heidegger és a technika fejezetben: 41–91.

művelet túlzó meghatározása, hiszen a fi lozófus tárgyra vonatkozó amúgy is feszes 
argumentációja nagyon eredeti, kifejezetten kreatív nyelvhasználatban valósul meg.10 
Heidegger technikáról szóló alapvetése, miszerint „a technika valójában az – elrej-
tettség el-nem rejtettségbe hozásának értelmében vett – feltárásnak [Entbergen] egy 
módja s mint ilyen, nem lehet pusztán eszköz” (46.), olyan fogalmak létesítő impul-
zusává válik, mint az állomány [Bestand], ami az imént említett összefüggésben elgon-
dolt egyfajta „eszközfogalom”, és mint az állítvány [Ge-Stell],11 ami pedig megnevezni 
hivatott „azt a kikö vetelő igé nyt, amely az embert arra gyűjti egybe, hogy a magá t fel-
tá ró t á llomá nyké nt á llí tsa be”.12 A tanulmány címébe is emelt józan készenlét pedig, 
amely heideggeri értelemben egy, a technika irányába kidolgozandó autonóm hozzá-
állást jelent (69.), nem más, mint az „eljövendőt megelőző dolgok” feletti ámulat hangolt-
sága, illetve egy olyan törekvés, amely az eredendően/kezdetben elgondoltnak a még 
eredendőbb végiggondolására irányul (vö. 64.).

Miközben a technikatanulmány keletkezés- és eszmetörténeti kontextusába szinte 
észrevétlenül vezeti be olvasóját, Kulcsár-Szabó Zoltán e fogalmak létesülését, eseten-
ként etimologizáló megszervezését, illetve alkalmazását követi nyomon állandó ki-
tekintéssel többek között a Lét és idő és A műalkotás eredete című munkák kapcsolódó 
kifejtéseire úgy, hogy mindeközben a gondolatmenet szerves részeként a heideg geri 
tézissel szembeni kritikáknak is képes teret engedni. A fent említett alapfogalmak 
bevezető, feszes és elvont iménti körülírása érzékelteti azt a szemantikai feszültséget, 
amit az argumentáció – különösképpen annak heideggeri eljárása – során e fogalmak 
jelölői elnyelni kénytelenek, vagy másképpen fogalmazva, „ahogy a gondolkodás útja, 
különös módon, keresztülvezet a nyelven”. (67.) Az állítvány [Ge-Stell] korábban már 
elővezetett kulcsfogalmának meghatározása például a következőképpen hangzik: 
„»Állít vány annyit tesz, mint egybegyűjtő abban a feladatban [Stellens], amely az 
embert arra rendeli [stellt], azaz hívja ki, hogy a valót a feladatra rendelés [Bestellen] 
módján, mint állományt rejtse ki [entbergen]. Az állítvány annyi, mint a feltárás módja, 
amely a modern technika lényegében munkál, s amely magában véve korántsem tech-
nikai«”13. Az állítvány, amely a technikáról való gondolkodás heideggeri megújításának 
egyfajta szemantikai sűrítménye tehát,14 a valóság állományként történő feltárásának, 
illetve a feladatra rendelésnek a módja. A fogalom hordereje pedig legérzékletesebben 

10 „Heidegger technikához intézett kérdései nagy mértékben hozzájárultak annak az – ebben az érte-
lemben tehát a technika nyomán kibontakozó – kései nyelvhasználatnak a kialakulásához, amely talán 
a legtöbb gondot okozhatja a Heidegger racionális olvasása mellett elszántan kitartó kommentátorok 
és értelmezők táborának.” (44.)

11 Heidegger technikáról szóló tanulmányának magyar nyelvű közlésében (Martin Heidegger, Kérdés 
a technika nyomán, ford. Geréby György = A későújkor józansága, II. szerk. Tillmann J. A., Göncöl, 
Budapest, 2004, 111–134.) a Ge-Stellent állványként fordították. Kulcsár-Szabó Zoltán javaslata 
szerint a Ge-Stellen „talán szemléletesebb módon »állítmányként«, illetve – az itt félrevezető nyelvtani 
konnotációt elkerülendő – még inkább állítványként magyarítható.” Kulcsár-Szabó, I.m., 43. A kö-
vetkezőkben az állítvány kifejezést fogom használni, ennek megfelelően következetesen módosítok az 
idézett fordításon.

12 Heidegger, Kérdés a technika nyomán, 121.
13 Heideggert idézi Kulcsár-Szabó Zoltán: 55.
14 Vesd össze: Heidegger, Kérdés a technika nyomán, 121. 
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a természet és a tudomány Heidegger által feltárt viszonyában mutatható meg, amely-
ben a tudomány már eleve tartalmazza azt a számítást: rendet és dimenziót, amely szá-
mára a természet egyáltalán megmutatkozhat.15 Ebben a viszonyban a természet arra 
a feladatra rendelt, hogy erőösszefüggésként mutatkozzék meg. A tudományos feltá-
rás mint a természet kikérdezésének a módja az, amelynek az arra rendelt természet 
mintegy tudományosan megfelel.16 A természet tudományos mibenléte tehát a kikér-
dezésének a módjában rejlik, vagy sarkalatosan összefoglalva: nem a tudományosság 
természete származik a természettől, hanem a természet tudományossága származik 
tudománytól.

Az állítvány [Ge-Stell] fogalmán keresztül egyéb, egyirányúként beidegződött 
fogalmi viszonyok is megfordíthatóvá lesznek, ugyanakkor Derrida nyomán az a gya-
nú is felmerül az érvelésben, hogy csupán Heidegger premisszája (azaz érvelésének 
kiindulópontjául szolgáló állítása, miszerint a technika lényege nem azonos a techni-
kával) teremti meg a lehetőséget arra, hogy a technikával szemben egyáltalán érvelni 
lehessen. (69.) Így az állítvány (akár mint kikövetelő igény, akár mint a feladatra rendelés 
vagy a feltárás módja) voltaképpen csak egy kérdezési (és érvelési) pozíció „fedőneve”, 
ahonnan a technikának való puszta hátat fordítás, ha ez egyáltalán lehetséges, a tech-
nika lényege felé történő odafordulásként látszik. Ezt a gyanút mintha maga Heidegger 
is közvetve erősítené, amikor Heisenberggel vitázva az ember saját lényegével való 
találkozásának a lehetetlensége mellett foglal állást.17 Eszerint pedig az ember nem 
tud a technika lényegére kérdezni, hiszen önmaga is végletesen beleágyazódott „kihí-
vásainak a következményeibe”. Sőt annyiban maga is a technika egy „fogaskereke”, 
amennyiben igénybevettsége szerint a valóság állományként való feltárásának mintegy 
funkciója, s mint ilyen, nemhogy a technikáétól, de még önnön lényegétől is elszige-
telt, így aztán joggal merülhet fel akár az a borzasztó kérdés is, vajon nem lehetséges-e, 
hogy az ember a feladatra rendelés általi igénybevettségként e puszta funkció csupán?

Ez a kérdés pedig magát a nyelvet is gyanúba keveri, ugyanis a józan készenlétnek 
mint a technikához való helyes hozzáállásnak, a technika lényegére való rákérdezés 
pozíciójának, egyáltalán a kérdező gondolkodásnak a „nélkülözhetetlen és tulajdon-
képpeni közegei, a nyelv és a művészet”. (69.) A gond pedig az, hogy ezek „maguk is ki 
vannak téve a »Ge-Stell« [állítvány] azon követelésének, hogy »állományként« tárja 
fel őket” (69.), mindez pedig direkt módon kényszeríti ki a nyelv mibenlétére vonat-
kozó kérdést: vajon a nyelv lényege a közeg- vagy az eszközszerűségében ragadható-e 

15 „A tudomá nyok elké pzelé se a termé szetre mint kiszá mí tható  erőö sszefü ggé sre szá mí t.” Uo., 122.
16 „»Az újkori fi zika nem azért kísérleti fi zika, mert a természet faggatásához készülékeket állít fel, hanem 

megfordítva: mivel a fi zika éspedig már mint tiszta teória, a természetet arra a feladatra rendeli [darauf-
hin stellt], hogy erők előre kiszámítható összefüggésének mutatkozzék, ezért állítja be [bestellt] a kísér-
letet, tudniillik azt kifürkészni, hogy vajon s hogyan jelentkezik az erre rendelt természet.«” Heideggert 
idézi Kulcsár-Szabó Zoltán: 63.

17 „Csakhogy a mai ember valójában éppen hogy sehol nem találkozik már önmagával, azaz önnön lénye-
gével. Az ember olyan szilárdan áll az állítvány kihívásának következményében, hogy ő ezt már nem 
is tekinti igénynek: ezért önmagban észre sem veszi már az igénybevételt, így aztán egyetlen módját sem 
hallja meg annak, amiben lényegénél fogva egy megszólításban ek-szisztál és ezért sohasem lehetséges, 
hogy csak önmagával találkozzék.” Heidegger, Kérdés a technika nyomán, 126.

meg? Ez az alapkérdés vezet el a metanyelv fogalmához, illetve a természetes nyelv 
(„hagyományos/hagyományozott nyelv”) és a technikai („információra beállított”) 
nyelv Heideggeri különbségtételéhez (vö. 70.) A technika lényegére való rákérdezés 
gondja tehát tovább mélyül, amikor a nyelv, illetve annak lényege is, mintha érintetté 
válna a technikától. Mint azt a szerző sarkalatosan meg is fogalmazza: „Azt a nagy 
horderejű kérdést kell megválaszolni, hogy vajon az információvá váló instrumen ta-
lizáció valóban a nyelvben magában adott lehetőség-e, vagyis […] a technika hozzá-
tartozik-e a nyelv lényegéhez, avagy csupán kívülről támad-e rá arra”. (71.) Kulcsár-
Szabó Zoltán rendszerező igénnyel mutatja be azt a heideggeri apparátust, például 
az Útban a nyelvhez esszéből származó mondás – (meg)mutatás fogalompárját és a kap-
csolódó jelfogalmat, amelynek segítségével talán megválaszolható e kérdés, de végül 
érdemes inkább egy másik aspektusra irányítani a fi gyelmünket. Nevezetesen arra (és 
itt a szerző által tárgyaltat megelőző mozzanatra mutatnék rá [71.]), hogy a heideg-
geri technikakritika jelentősége valóban nem a technikának önnön lényegétől való 
megkülönböztetésében rejlik, hanem magában a szembeállítás tevőlegességében, talán 
éppen annak az állításnak a mozzanatában, amire Derrida utalt, amely egyenesen a 
szabad viszony kidolgozhatóságának és a józan készenlét lehetőségfeltételének tűnik.

A következőkben a szabad viszony kialakítását szolgáló lehetőségek kibontására, 
elhatárolására vállalkozik a szerző olyan tényezőkre fókuszálva, mint (1.) „a »Ge-
Stell«-ben előállított embert fenyegető veszély helyes azonosítása”; (2.) „a technika 
gyengeségének felmérése”; (3.) „a ráhagyatkozás attitűdje”; (4.) „a Heideggernek olykor 
tulajdonított zöld környezetfelfogás”; (5.) „a technika dolgaihoz való […] esztétikainak 
nevezhető viszonyulás”; (6.) „a dolog fogalmának heideggeri értelmezése”. (76.) 

Hogyan gondolkodik Heideggerről Kulcsár-Szabó Zoltán, kérdeztük az imént, 
hamarosan azonban látni fogjuk, hogy a „hogyan gondolkodik Heideggerrel Kulcsár-
Szabó Zoltán?” – lesz a szabatos kérdésfeltevés, mivel a szerző elemzőstílusát, gon-
dolatmenetét miként eddigi tanulmányköteteiben, itt sem az elméleti huszárvágások 
jellemzik, sokkal inkább „ráhallgat” a megértendőre/elemzendőre vagy „együtt-hall-
gat” vele. Az órásmesteri munkára emlékeztet ez az attitűd, és a végén már-már hallani 
véljük, ahogy a heideggeri óramű ketyegni kezd. E „ráhallgatás” nem jelent kritikátlan 
megközelítést, a szerző érzékeny a rendellenes hangokra, zörejekre; elemzői hozzá-
állása jellemzően a végletekig menő türelemmel operál. „Mindenütt a nyelvről van 
szó” (8.) – írja Kulcsár-Szabó Zoltán. Különösen igaznak hangzik ez a kötet elősza-
vában tett kijelentés, amikor a nyelvre a fordítással összefüggésben gondolunk, amit 
„Heidegger a történelemmel, olykor magával a léttörténettel” azonosít. (115.) A for-
dításra mint egy „léttörténeti” fordulat kulcsmozzanatára mutat rá a fi lozófus, ami-
kor arra hívja fel a fi gyelmet, hogy bár „A római gondolkodás átveszi a görög szavakat 
[Wörter], de a jelentésüknek megfelelő, azonos eredetű tapasztalat nélkül, a görög szó [Wort] 
nélkül. A nyugati gondolkodás talajtalansága ezzel az átültetéssel kezdődik”.18 Hei-
degger e fenti különbségtételt a „(lényegi) szó(k) és a puszta szavak, Worte és Wörter” 
szembeállításával írja le. (115.) Hiába valósul meg tehát a szótári szavak sorozataként 

18 Heideggert idézi Kulcsár-Szabó Zoltán: 115. 
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reprezentálható, szó szerinti értelemben vett hű fordítás, a szó [Wort] mint „tapasz-
talat és jelentés egysége” nem közvetíttetett. A szó tehát rendszerelemként fordít-
hatatlan, valamiképpen mégis megnyilvánul a lefordított görög szavakban. (116.) 
Azért fontos ez a kérdés, mert a „történeti nyelvek valóságos sorsszerű találkozásá”-
nak súlyos tétje van. Abban jut szóhoz ugyanis a „lét sorsa” – emlékeztet bennünket 
Heidegger, hogy amikor az -t actualitasnak fordítják, „Betemetik azt, ami 
görög, és mára csak római veretben jelenik meg. Az actualitas valósággá válik. A való-
ság pedig objektivitássá. […] A lét sorsszerűségében a döntő fordulatot az  
actualitas-szá változása okozza”.19

Kulcsár-Szabó Zoltán számba veszi a főműben beszédként értett nyelvfelfogást, 
majd a szó heideggeri megközelítéseit. Heidegger a negyvenes-ötvenes évekre „a nyel-
vet magát már nem is annyira a beszélésből levezetett absztrakcióként kezeli, hanem 
egyenesen a szóból származtatja”. (117.) Eszerint a szó egyszerre jelöli és megnevezi 
az eseményszerű létet, azaz a „lételt” [Seyn], és éppen e megnevezett „Seyn” lesz az, 
aminek a szavak a jelentés képességét köszönhetik. (117.) „Lényeges tulajdonsága 
még a gondolkodás és a költészet körében lévő szóknak, hogy azok „nem »használják« 
a nyelvet (vagyis a szavakat), hanem »mondják« a szót vagy a szókat,” így míg a hétköz-
napi értelemben vett nyelv eszközszerű, addig a szók esetében „»a nyelv beszél az em-
beren keresztül«”. (118.) A feladat tehát voltaképpen annak a megértése, hogy a nyelv 
lényegét tekintve nem instrumentális természetű, illetve „miként még valami más is, 
mint ő maga”, „egyfelől megengedi, hogy »egy puszta, mindenki által egyformán hasz-
nálható jelrendszerré redukálódjék, amely azután kötelező érvényű lesz«, másfelől 
azonban azt is, hogy »egy nagy pillanatban egyetlenegyszer valami egyedülállót mond-
jon, amely kimeríthetetlen, mert állandóan kezdeti«”. (118–119.) Ennek az összetett 
nyelvfelfogásnak a megértésében segíthet a görög minta, tehát a görögség nem nyelvé-
ben érdekes itt számunkra, hanem a nyelvhez való viszonyában,20 „amit […] egészen 
egyszerűen a nyelv belülről (a nyelvben) való tapasztalataként lehetne megragadni. Ez 
a tapasztalat (a szó lényegi tapasztalata, a szó lényegéről való tudás)”, jóllehet ez a nyelv 
lényegéhez fűződő sajátos viszony és annak tapasztalata, a görögök számára is elgon-
dolatlan maradt, akik a nyelvet inkább a hangzó közlés felől képzelték el. (120–121.)

A fordítás feladata és jelentősége ebben az összefüggésben nyilvánvalóan az, hogy 
a fi gyelemmel legyen a fordítandó lényegi értelmére. Hogyan lehet azonban „különb-
séget tenni lényegi és nem-lényegi szó (vagy mondás) között, ha az, ami a leginkább 
lényegi, »csak« egy szó?”– teszi fel a kérdést Kulcsár-Szabó Zoltán. (124.) Pontosan 
e kérdésfeltevéssel ragadható meg a fordítás heideggeri értelemben vett lényege – mu-
tat rá a szerző –, hiszen a fordítás feladata éppen az volna, hogy ezt a különbséget, 
amint az imént még kerestünk, létrehozza, azaz a „különbséget bele- vagy visszaírja 
19 Heideggert idézi Kulcsár-Szabó Zoltán: 116.
20 Továbbá: „A görögöt nem a görögök miatt kutatjuk, és nem is tudomány megjobbítása céljából. […] 

A »görög« jelző nem népre, nemzetre, kulturális vagy antropológiai sajátságra vonatkozik. Görögnek 
nevezzük a sorsszerűség hajnalát, mely magát a létet a létezőben világítja meg, és az embernek azt a lénye-
gét szólítja meg, melynek mint sorsszerűnek abban áll a történeti folyamata, ahogyan az ember lényege 
a »létben« megőrződik, és ahogyan abból elbocsáttatik, de attól soha el nem válik.” Heideggert idézi 
Kulcsár-Szabó Zoltán: 120.

a szóba”, „visszafordítva” azt „a nyelv eredendőbb tapasztalatába”. (124.) A fordítás-
nak ez a feladata egyúttal magyarázatul szolgál arra is, hogy a nyelvköziség miért nem 
lényegi eleme a heideggeri fordításfogalomnak,21 ugyanis a fordítás „mindenekelőtt 
egyazon nyelven belül végbemenő folyamat, intralingvális fordítás”. (124.) Körülte-
kintő meggondolást követően jut arra a megállapításra a szerző, hogy „Heidegger szá-
mára a fordítás […] ugyan nem teszi nélkülözhetővé az eredetit, valójában azonban 
a saját nyelv lényegi elsajátításában jut el voltaképpeni lényegi teljesítményéhez”. (130.) 
A fordítás fogalma azonban mélyen a heideggeri életműbe ágyazódik: így nem csupán 
a saját nyelv mintegy elsajátító tevékenysége, de értelmezés is (139–140.), és „»Hagyo-
mányként a fordítás a történelem legbensőbb mozgásához tartozik«”. (146.)22 Így nem 
meglepő Kulcsár-Szabó Zoltán végső megállapítása sem, miszerint „az értelmezés és 
a fordítás azon erőszakos praxisa, amelyet Heidegger nemcsak elméletben, hanem 
gyakorlatban is képvisel, valójában nem más, mint a »destrukció« Lét és időben meg-
hirdetett programjának egy megvalósulása”. (148–149.)

Annak ajánlom ezt a könyvet, akit nem csak az érdekel, mi az, amit elgondolt, ha-
nem legalább annyira az is, mindezt hogyan gondolta el Heidegger. Kulcsár-Szabó 
Zoltán ugyanis végig akarja gondoltatni velünk a heideggeri argumentációt (eseten-
ként annak kritikáját is); és nem a főfogalmak komplexumainak bejáratott útvonalain 
kíván kalauzolni bennünket, hanem a terveket kutatva, épülésük forgatókönyvét írva, 
„rekonstruálva” kívánja megérteni és megértetni azokat önmaga és a mi józan belátá-
sunkra számítva. Mindennek természetesen megvan az ára: nem könnyed olvasmá-
nyokról van szó, ez nem a bevezető, hanem jócskán a haladó szint, ezért mindenképpen 
érdemes a heideggeri fi lozófi a fő vonalaival előzetesen megismerkedni. A befogadás 
fáradsága viszont végül megtérül: mivel a kötet tanulmányainak szoros olvasása ki-
kényszeríti az egyes fogalmak végiggondolását, azok nem panelszerűen tapadnak meg 
bennünk, hanem a Heideggertől tanultak érvényesítésével autonóm módon sajátítód-
hatnak el.

Bírálatul annyit, hogy a változatos, rendre megújuló elemzői/közeledési szem-
pont olykor mintha inkább fokozná a heideggeri nyelvfogalom eleve kaleidoszkóp-
szerű hatását, mintsem csökkentené azt. Érezhetően a maximalizmus és a szakmai 
tárgyilagosságra, elfogulatlanságra való törekvés okozza, hogy a sorjázó szempontok és 
szakirodalmi kapcsolódások miatt néhol éles kanyarokat vesz a gondolatmenet, néhol 
pedig a különféle vélemények, nézőpontok élesebb egymásnak feszítését is elviselné az 
érvelés.23 Ez utóbbi talán idegen a szerző kutatói-írói habitusától, amit ko rábban már 
illettem a „józan” jelzővel, s valóban, újfent visszakanyarodva Heideggerhez, a józan 
készenlét lényegében kifejezi Kulcsár-Szabó Zoltán elméletírói hangoltságát. Talán 
a Heideggerhez való közeledésnek sincsen ajánlhatóbb diszpozíciója a józan készen-
21 „»Az tehát, hogy a fordítás során leggyakrabban két különböző nyelv kerül párbeszédbe, nem tartozik 

a fordítás lényegéhez.«” Heideggert idézi Kulcsár-Szabó Zoltán: 129.
22 Továbbá: „A hagyomány nem más, mint a fordítás szinonimája, sőt talán egyenesen – fordítása.” – 

emeli ki a szerző. (146.)
23 Végül meg kell jegyeznem, bár kétségkívül elegáns, ha a szerző nem hivatkozik önmagára, a célszerűség 

jegyében mégis szívesen fogadtam volna a korábbi kötetek nyilvánvalóan releváns, ezért felkeresendő 
szöveghelyeinek koordinátáit.
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létnél, hiszen a mester szuggesztív nyelve mintha azzal „fenyegetne”, hogy asszimi-
lálja mindenkori értelmezését.

Nyomatékot adnék végül egy megjegyzésnek, amivel a kötet előszavában találko-
zunk, és arra utal, hogy az irodalomtudomány, a kultúratudomány és a fi lozófi a kér-
dései egyre kibogozhatatlanabbul fonódnak össze (8.), amit voltaképpen e kötet meg-
születése is bizonyít. Azt is látni kell, hogy ez az összefonódás inkább átfonódás, mert 
nem a fi lozófi a küzd az irodalom- és kultúratudomány gondjaival. Vajon az iroda-
lom és/vagy kultúratudomány diskurzusa készen áll-e, készenlétben van-e arra, hogy 
érdemben tematizálja végre önnön fi lozófi ai meghatározottságát? Kérdezem ezt 
Heidegger nyomán is, mert a szerző örökségéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik 
a mindenkori saját alapjainkra való rákérdezés igénye, törekvése. A Lét és idő beve-
zetőjében olvasható: „Egy tudomány színvonalát az határozza meg, hogy mennyire 
képes saját alapfogalmait válságba hozni”24. Kulcsár-Szabó Zoltán könyve, úgy vélem, 
az alapok felé keresi az utat, amikor „a nyelvfogalom végiggondolásának nélkülöz-
hetetlenségéről olykor megfeledkezni hajlamos kurrens kultúraelméleti diskurzus” 
(8.) ismeretében a heideggeri nyelvfogalom mélyebb feltárását forszírozza.

(Ráció, Budapest, 2016.)

24 Martin Heidegger: Lét és idő, ford. Vajda Mihály – Angyalosi Gergely – Bacsó Béla – Kardos 
András – Orosz István, Osiris, Budapest, 20042, 25.; Martin Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, 
Tübingen, 196711, 9.

BRANCZEIZ ANNA

„folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. 
Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és 
más újholdasokról, szerk. Buda Attila 
– Palkó Gábor – Pataky Adrienn

A tanulmánykötet Nemes Nagy Ágnes halálának huszonötödik, az Újhold megjele-
nésének hetvenedik és az Újhold-évkönyvek első kiadásának harmincadik évforduló-
jára rendezett 2016-os konferencia anyagát gyűjti egybe. A tanulmányok jelentős része 
Nemes Nagy költészetével és írásaival foglalkozik, de többek között Mészöly Miklós, 
Lakatos István, Pilinszky János és Mándy Iván műveit tárgyaló szövegek is szerepel-
nek a kötetben. Nemes Nagy és az újholdasok recepciója érezhetően megélénkült az 
utóbbi időben. 2016-ban megjelent új kiadásban Nemes Nagy Ágnes összes költemé-
nye,1 amely közel száz addig ismeretlen verssel bővült a korábbi kiadásokhoz képest, 
és ez – mint arra Schein Gábor rámutat – az értelmezéstörténetet tekintve is jelentős 
esemény lehet.2 Az alább ismertetett kötet egyúttal az elmúlt egy-két évben kiadott, 
az újholdas hagyományhoz kapcsolódó tanulmánygyűjtemények sorát is folytatja.3

A kötet kivételesen sokrétű, hiszen mint a bevezetőből is kiderül, a szerkesztők 
eleve pluralitásra törekedtek, remélve „[…] hogy a különféle horizontú és metodoló-
giájú írások párbeszéde révén egy, az eddiginél árnyaltabb Újhold-kép rajzolódik 
ki”. (8.) A tanulmányok sorrendje annyiban logikus, hogy a Nemes Nagy életművével 
foglalkozó, illetve a költészeti tárgyú dolgozatok a kötet elejére kerültek, de az egy-
mást követő írások szemléletmódjukban csak elvétve kapcsolódnak egymáshoz, így 
természetszerűleg adódik a kérdés, hogyan lépnek dialógusba a más-más szempontokat 
mozgósító, kiinduló felvetéseikben akár egymástól egészen eltérő szövegek. A szerkesz-
tői elvet fi gyelembe véve még az is jelentéses lehet, hogy Kulcsár Szabó Ernő min-
denekelőtt líraelméleti vonatkozásaiban átfogó munkája és Kelevéz Ágnes inkább 
irodalomtörténetileg jelentős drámaértelmezése a kötet élén kapott helyet.

Kulcsár Szabó tanulmánya sok tekintetben kiegészíti és pontosítja A magyar 
irodalom története című monográfi a Nemes Nagy-fejezetét.4 A Martin Heideggertől 

1 Nemes Nagy Ágnes Összegyűjtött versei, szerk. Ferencz Győző, Jelenkor, Budapest, 2016.
2 Schein Gábor, Az új Nemes Nagy-összes, Jelenkor 2017/1., 106.
3 Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról, szerk. Buda Attila, Ráció, 

Budapest, 2014.; „…mi szépség volt s csoda…”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések, 
szerk. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn, Ráció, Budapest, 2015., Leírás és értel-
mezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben, szerk. Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky 
Adrienn, Ráció, Budapest, 2016.

4 Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, Budapest, 1993, 61–63. 
(Erre az összefüggésre Muntag Vince hívta fel a fi gyelmemet, amit ezúton is köszönök.)


