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tény, hogy meg lehetett írni egy ilyen összeg-
zést, azt sugallja, hogy a hazai Dante-kultúra 
erõs bázisra tekinthet vissza, s hogy Magyar-
országon Danténak van egy nem túl kiterjedt, 
mégis értõ olvasótábora. Egyet kell értenünk 
ugyanakkor a szerzõ konklúziójával, mely 
szerint „nagyrészt csak a mûvelt rétegekhez 
jut el hazánkban a költõ-filozófus-teológus 
Dante” (228.). Hogy a szélesebb közönség 

is megismerje és megszeresse a nagy firen-
zeit, még számos munkája akadna a magyar 
italianisztikának. Hiányoznak az elméleti 
összefoglalók, Dante-monográfiák, valamint 
a költõ életmûvének mélyebb megértését 
szolgáló kommentárok. Hiányérzetünket 
azonban mindenképp mérsékli Szabó Tibor 
most megjelent munkája.

Mátyus Norbert

Fogalmi rend
és nyelvi történés

Indokolt-e, s ha igen, milyen eredményre 
vezethet az összevetés József Attila esztéti-
kai töredékei és Hans-Georg Gadamer 
filozófiai hermeneutikája között? A kérdés 
felvetõdése és a korántsem magától értõdõ 
felelet kimunkálása a 2000 áprilisában Miskol-
con megtartott, József Attila életmûvének 
újraolvasását célul kitûzõ konferenciához 
köthetõ. Az alkalmat, amelynek hatására 
Fehér M. Istvánnak a gadameri gondolatvilág 
irodalomtudományi jelentõségérõl tervezett 
elõadása elõbb témájában módosult, utóbb 
önálló kötetté növekedett, úgyszólván vélet-
lenül adódóként írja körül a József Attila 
esztétikai írásai és Gadamer hermeneuti-
kája címû végleges változat Bevezetése. A 
nagy ívû, egyszersmind érvmenetében és 
stílusában egyaránt a beszélgetés jegyeit 
hordozó tanulmány szerkezetét az eredeti 
elképzelés „menetközben” történõ átala-
kulása mint történés-jellegénél fogva valódi 
hermeneutikai tapasztalat alakította (vö. 
13-14.). Az elkészült könyv a hermeneutikai 
mûvészetfelfogás bemutatását (I. fejezet), 
majd a „József Attila mûvészetelméleti írásai 
és az esztétika hermeneutikai horizontja” 
közötti összefüggések és párhuzamok (II. 
fejezet) illetve eltérések és szembenállások 
(III. fejezet) végiggondolását követõen 
arra a kérdésre keres választ, hogy mivel 
magyarázhatók a felmutatott párhuzamok 

és eltérések (IV. fejezet); végül rendszerezõ 
igénnyel von le néhány lényeges következ-
tetést két lépésben: elõbb „irodalmi szöveg és 
filozófiai szöveg” viszonyát taglalva, elméleti 
kitekintés formájában (V. fejezet), majd egy, 
a zárszó szerepét is betöltõ, Martin Heideg-
ger Friedrich Hölderlin költészetéhez fûzött 
magyarázatainak beszédmódjára reflektáló 
eszmefuttatás erejéig. 

Közvetlen hatás természetesen egyik 
irányban sem feltételezhetõ Gadamer és a 
magyar költõ között. Benedetto Croce a II. 
világháború idején legalább egy kései tisztel-
gés erejéig viszonozhatta azt a figyelmet, 
amellyel esztétikáját József Attila mûvészet-
metafizikai töprengése kitüntette; utóbbi 
párbeszédét az esztétikai tudat gadameri 
kritikájával azonban már csak a hatástörté-
neti rekonstrukció munkája hívhatta létre. A 
jóindulatú rávetítés utólagosságához férkõzõ 
kételyre s az óhatatlanul felmerülõ kérdésre, 
hogy ti. „nem követelünk-e túl sokat egy 
fiatal költõtõl, amikor Heidegger- és Gada-
mer-szerû úgymond »szakfilozófusokkal« 
állítjuk párhuzamba” (121.), Fehér M. a József 
Attila-filológiára hivatkozva ad a költõ speku-
latív tehetségét méltató választ (vö. 122.). A 
filozófusi illetékesség elismertetésénél fon-
tosabb azonban a szerzõ ama meggyõzõdé-
sének következetes érvényesítése, hogy a 
párhuzamok és különbségek nem pusztán 
egy kivételesen mozgékony ifjú elme ön-
kéntelen találatai. Ha a feltárt szöveghelyek 
nem élet- és mûvelõdésrajzi adatokkal kimu-
tatható hatás folytán (mintegy metonimiku-
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san), de nem is a különbözõk együtt- vagy 
együvélátása következtében (szövegeken 
túli metaforikus teljességet sugallva) kapcso-
lódhatnak Gadamer eszmeiségéhez, akkor 
e kapcsolódás az elõfeltevések folyamatos 
elmozdulásában folytatódó, lezáratlan dialó-
gus figurája szerint írható le. A hatástörténet 
eseményei a mûvészet-filozófia-élet foga-
lomhármasa kijelölte vonatkozásrendszer 
(vö. 68. kk.) meggondolásának eleven ha-
gyományán belül következnek be, s nem 
másként, mint a bennük formálódó utókor 
általuk is létrehívott horizontjában válnak 
megragadhatókká. Fehér M. István könyve 
ebbe a dialogikus beszédtörténésbe kapcso-
lódik be, amikor, miután ismertette az újkori 
esztétika elõfeltevéseire irányuló gadameri 
bírálatot, a belõle merített szempontokat 

– annak a hangsúlynak megfelelõen, melyet 
az Igazság és módszer az alkalmazás mûve-
letére helyez – azonnal munkába is állítja. 
Gadamer hermeneutikája azáltal, hogy visz-
szaperli a mûvészet megismerésértékét (vö. 
100.), „jelentõs magyarázóerõvel rendelke-
zik számos korabeli törekvés – alkalmasint 
önmaga elõtt sem tudatosított – elméleti 
kiindulópontja számára” (133.); ezért válhat 
a József Attilánál rendre „felvillanó” herme-
neutikai távlat észlelésének inspirációs for-
rásává (vö. 89.). 

Fehér M. István a Töredékek bevezetõ 
mondataira felfigyelve méri fel a vizsgálódás 
tartományát, s választja kiindulópontul az 
alábbi idézetet: „míg szemléletünk a maga 
valóságos lényegében ragadja meg a mûvé-
szi tényt, addig a mûvészetrõl való fogalma-
ink zavarosak” (17., vö. 18.). Az idézethez 
fûzött kommentár elõbb a fõmondathoz 
kapcsolódva bont ki „elmélettörténeti váz-
latot” (34.), körüljárva Gadamer álláspontját, 
mely szerint „az esztétikai megkülönböztetés” 
a valóságtól elkülönült szférát létesít, és a 
világidegen (valótlanított) mûalkotásnak 
készít helyet. Ezután fordul az egybehang-
zások felé, s tér ki egyebek közt az elõzetes 

megértés fogalmának megfelelõire, kivált 
pedig a Gadamer megértésmodelljében 
heurisztikus fontosságú játék József Attilá-
nál is azonosítható ontológiai jelentésére. 
A hermeneutikai mûvészetfelfogás elem-
zése ugyanakkor utat nyit az esztétikum 
öntörvényûségének állításában rejlõ ambi-
valencia megfontolásához. A párhuzamok 
és eltérések filozófiatörténeti összefüggéseit 
mélyebben feltáró IV. fejezet kettõs pers-
pektívában, az elõzmények meghatározó 
súlyát és továbbgondolhatóság irányait, a 
metafizikai tradícióhoz való kötõdés kitartó 
megnyilvánulásait és a határszegésre indító 
hermeneutikai sugallat jeleit egyidejûleg 
mérlegelve teszi hozzáférhetõvé a József 
Attila esztétikai gondolkodását is formáló 
szellemi közeg hatását. Lukács heidelbergi 
kézirataiban a mûalkotás „öntörvényû mik-
rokozmosz”-ának hangoztatása (idézi F. M. 
I., 140.) – s ezzel együtt a mûvészetfilozófia 
emancipációja – egyrészt alkalmasnak 
látszott a valóságvesztés visszafordítására, 
a látszat, az önkény, a tetszés, a kikapcso-
lódás világába utalt mûvészet (vö. 33.) saját 
létjogának késõbb Gadamernél kiteljesedõ 
megalapozására, de éppígy az esztétika „me-
tafizikai hiposztazálásának” meghaladására is. 
Másrészt viszont az egymást „kölcsönösen 
és intenzíven” átható logikum és esztétikum 
képzetének lukácsi elmarasztalása végsõ so-
ron az igazság és a szépség különválasztását 
erõsítette meg, igazolva Gadamer kritikai 
észrevételét: „az autonómiájáért harcoló 
esztétika föladta a mûvészet tapasztalatában 
rejlõ igazságigényt, önként kivonult a megis-
merés- s igazságigény területérõl” (140.). 

Az élményesztétikával szembeforduló 
Lukács korai írásainak vizsgálata teremti meg 
azt a hátteret, amely elõtt élesebben expo-
nálható az esztétikai töredékeket a herme-
neutikai mûvészetértéstõl elválasztó elvi 
különbség oka. A fiatal költõ-filozófus crocei 
közvetítésû elkötelezettsége az ismeretel-
méleti kettõzés metafizikai-antropológiai 

Könyvszemle
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hagyománya iránt – azaz érzéki és racionális, 
szemlélet és fogalom (az esztétikai töredé-
kekben: intuíció és fogalom) szembenállá-
sának elfogadása – mindössze azt teszi 
lehetõvé, hogy a hermeneutikai látásmód, 
mely a „tiszta” szemléletet eleve a megér-
tésbe gyökerezteti és abból származtatja, 
csak József Attila „szisztematikus törekvései 
peremén” bukkanjon föl (115.). A rögzült 
képleten azonban túlmutat gesztusa, mellyel 
a szintetizáló ihletet mint „a szemlélet és a 
gondolat ellentétében való egység”-et (idézi 
F. M. I., 119.) harmadikként odaemeli a ha-
gyományos megismerésformák dichotómiá-
ja mellé. Alighanem ez a mozdulat világítható 
meg leginkább olyan eseményként, amely 
töredékben maradt elméleti munkásságát a 
hermeneutikai gondolkodás modern törté-
netének összefüggésében teszi értékelhetõ-

vé, s amelynek felismerése a lírai életmû 
újraolvasását is befolyásolhatja. E költészet 
vonatkozásában ugyanis a Beney Zsuzsa 
szerint „komplexitásukban lefordíthatatlan 
darabok”-kal való szembesülés jelenleg is 
élõ kérdést hordoz. Márpedig a vers „rejtélye” 
nem kutatható a modernség ama fejlemé-
nyének tudatosítása nélkül, amelyek során a 
filozófiai beszéd ráeszmél saját fogalmainak 
nyelvínségére és az irodalom értelemteremtõ 
médiumának megkerülhetetlenségére. Vagy-
is a léttapasztalat nyelvi metamorfózisainak 
arra a következményére, hogy – Fehér M. 
István summázatával – „ha megváltozik a 
szó, megváltozik a dolog” (190.). (Fehér M. 
István: József Attila esztétikai írásai és Gada-
mer hermeneutikája. Irodalmi szöveg és filo-
zófiai szöveg. Pozsony, Kalligram, 2003)

Mártonffy Marcell

Áldozat és szenvedély – tudó-
sportrék.
Szerkesztette Szirtes Gábor

A könyv tizenöt interjút tartalmaz. Mindegyi-
kük alanya tagja a Magyar Tudományos Aka-
démiának, és valamiképpen kötõdik Pécshez, a 
Pécsi Akadémiai Bizottsághoz: vagy a Pécsi Tu-
dományegyetem tanára vagy a Kaposvári Egye-
temen keresztül – amely a pécsi régióban 
helyezkedik el – kapcsolódik a bizottsághoz, 
illetve a pécsi tudományossághoz.

 A tizenöt tudós közül nyolc, a többség 
(ha Hámori Józsefet is – joggal – ideszámítjuk) 
orvos (sõt Borhidi Attila botanikust is ideszá-
mítva, úgy fogalmazhatunk, hogy kilencen 
a biológiai és orvosi tudományok területén 
dolgoznak), négy az agrárterületrõl kerül ki, 
és csak egy, Ormos Mária történész a humán 
és társadalomtudományok területérõl. Ez a 
megoszlás nagymértékben jellemzõ a pécsi 
tudományosságra, amely különösen erõs az 
orvostudományokban. A kötetben szereplõ 
orvostudósok annak a nagy nemzedéknek 

a neveltjei, amelyet többek között Lirsák 
Kálmán, Szentágothai János, Környey István, 
Kerpel-Fronius Ödön, Romhányi György 
neve fémjelez. 

Az egyes interjúkat rövid, az interjúalany-
ra, illetve legfontosabb adataira vonatkozó 
rész vezeti be. Ez a különbözõ esetekben 
annyira nem „standardizált”, hogy elõfordul, 
még a szóban forgó személy születési éve 
sem derül ki belõle. 

Az interjúkban, amelyeket egyébként 
három személy: Cseri László, Kozma Ferenc, 
Méhes Károly Gyula vett fel, az ilyen esetek-
ben szokásos kérdések szerepelnek: a meg-
kérdezett szakmai érdeklõdésérõl, eredmé-
nyeirõl, de magánéletérõl, szórakozásairól 
is. Mindezekbõl általában igen érdekes olvas-
mányos anyag alakul ki. Ezekre, illetve a 
könyvben szereplõ tudósok mindegyikének 
életére jellemzõ az, ami a könyv címében 
szerepel: áldozat és szenvedély. 

Az interjúk közül nehéz lenne egyiket 
vagy másikat kiemelni. Inkább az ismertetett 
eredmények közül két olyan megállapítást 


