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ARGUMENTOR Műhely
Az ARGUMENTOR kezdeményező csoport 2010-ben alakult, azzal a
céllal, hogy keretet biztosítson az érveléssel, retorikával, pedagógiai
disputával foglalkozó oktatók, kutatók számára arra, hogy személyes
találkozások alkalmával bemutathassák eredményeiket és kibontakozhasson ezek mentén egy olyan kritikai diskurzus, amely előrelendítheti
az érvelés és retorika tágan értelmezett területének kutatását.
A kezdeményező csoport kitartó munkájának köszönhetően minden évben sikerült megszervezni egy ARGUMENTOR konferenciát, páros
években angol nyelven, nemzetközi részvétellel, páratlan években pedig magyar nyelven. A nemzetközi konferencia kiváló alkalmat biztosított arra, hogy a kutatók felmérjék a kérdésfelvetés elmozdulásait a
tudás egyetemes terén belül, megismerjék az érveléssel és retorikával
kapcsolatos nemzetközi kutatások eredményeit. A magyar nyelvű műhelykonferenciákat a szervezők azért tartják nagyon fontosnak, mert
a Kárpát-medencében magyar nyelven oktatók, kutatók kötetlenebb,
közvetlenebb együttműködését segítik elő.
2013. szeptember 13-án a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai Kutatóintézete, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Karán működő
Társadalomtudományi Tanszéke és a Debreceni Egyetem Filozófia Intézete szervezésében, Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen
zajlott a második ARGUMENTOR műhelykonferencia 16 résztvevővel,
erdélyi és magyarországi egyetemeken oktató vagy doktori iskolákban
kutató előadóval. Az ARGUMENTOR sorozat felvállaltan multidiszciplináris szellemében, az idei műhelykonferencián is az előadók tág spektrumú megközelítésekben tárgyalták az érvelés és retorika kérdéseit.
A műhelykonferencián elhangzott előadások közül jelen kötet 11
tanulmányt tartalmaz. A tanulmányokat tematikailag négy fejezetbe
csoportosítottuk. „Az érvelés dinamikája” című fejezet két olyan tanulmányból áll, amelyek közvetlenül az érveléselmélet kortárs elméleti keretét használják kiindulópontnak. Forgács Gábor a pragma-dialektika
elméleti keretét használja: a kritikai párbeszédben a résztvevők dialektikai és retorikai érdekei között megjelenő érdekütközést, illetve az
ebből adódó módszertani nehézségeket a beszédaktusok sikerültségi
feltételeinek módosításával kívánja feloldani.
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Az Új retorika felismeréseit használja Kiss Lajos András tanulmányában, ahol a politika szférájára alkalmazza a Perelman által javasolt
megkülönböztetést az ad hominem és az ad personam érvelés között.
„A retorika hagyománya” című fejezet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek filozófiatörténeti esetek újrakontextualizálását végzik
el: Mester Béla írása Héraklész Ogmiosz reprezentációján keresztül
vizsgálja a retorika hatalmának felfogását, külön hangsúlyt fektetve
a kora újkori eszmevilágra, ezen belül is Thomas Hobbesnak a retorika hagyományához való viszonyára; Tánczos Péter Nietzsche retorikai
Arisztotelész-olvasatát elemzi; Sós Csaba egy, a mélypszichológiához
közelálló szemléletből értelmezi újra Montaigne diskurzusának retorikai szerkezetét.
A következő fejezet „A publikus tér retorikája” címet viseli, és
olyan szövegeket foglal magában, amelyek a képek és szavak retorikai
használatát elemzik a publikus diskurzusban. Varga Rita tanulmánya a
betegség és a halál területéhez kapcsolódó metaforák kirekesztő erejét vizsgálja az antiszemita diskurzusokban, miközben Hubbes László Attila tanulmánya az új magyar mitológia képi ábrázolását kutatja
a képi retorika eszközeivel. Bakó Klára Rozália tanulmánya tágabb
perspektívából veti fel a képek hatalmát, kiterjesztve elemzését a képi
írástudatlanság társadalmi és etikai dimenzióira is. Zsigmond Csilla a
választások kapcsán a romániai magyarság két meghatározó politikai
szervezetének retorikai magatartását kutatja. Forró Enikő a jogelmélet
egyik sajátos, szinoptikus gondolkodási módját mutatja be.
Az utolsó fejezet, amely az „Esztétikai exkurzus” címet viseli, a
művészet területét érintő írásokból áll. Horváth Gizela tanulmánya az
„outsider art” fogalmának elemzése nyomán javasolja az „intézményi
ready-made” terminus bevezetését, Borbély Julianna a szereplő és a
narrátor fúzióját követi nyomon a filmes retorikában, Veres Ottilia a hegeli úr–szolga fogalompár működését mutatja ki a Kacor királyban.
Az ARGUMENTOR konferencia-sorozat újabb kötete türközi azon
kutatók szakmai sokszínűséget, akik foglalkoznak a tágan értelmezett
érvelés és retorika kérdésével. Reméljük, az olvasó is találni fog a szövegek között olyat, amely további reflexióra készteti.
Horváth Gizela
Bakó Rozália Klára
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Az érvelés dinamikája

Stratégiai manőverezés
a Pragma-dialektikai elméletben:
implikációk a dialektikai és
retorikai elemzés számára 1
Forgács Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Budapest

Strategic Manoeuvring in the Pragma-dialectic framework:
implications for dialectical and rhetorical analysis
The paper addresses the issue of strategic manoeuvring in the pragmadialectic framework with special focus on the conflict of interest that arises
between the dialectical and rhetorical aims of the actors in a critical discussion. Actors manoeuvre between rhetorical effectiveness and dialectical
clarity, which results in a conflict of interest between their individual and
their collective aim. A framework of analysis is proposed in which it is not
necessary to discern the dialectical and rhetorical dimensions, but rather
interpret the rhetorical aspects of the individual argumentative moves in the
dialectical framework. I propose the analysis of the discussion in a cooperatively competitive space of arguments, which allows for crisper analysis of
the role of antagonists in the process of knowledge creation.
Keywords:
argumentation, pragma-dialectics, strategic manoeuvring, opening stage,
argumentation stage, dialectical analysis, rhetorical analysis

1

A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013) számában.
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Bevezető
Hagyományosan három lehetséges módja van egy érvelés elemzésének: logikai, dialektikai és retorikai. Kommunikációs helyzetben két
résztvevő közt információcsere zajlik. A logika elemzi, hogy milyen tartalma lehet ezeknek az információknak, a dialektika pedig az információcsere folyamatát elemzi (Krabbe 2000: 205–206; Zarefsky 2006:
399). A pragma-dialektika ehhez biztosít egy normatív keretelméletet:
meghatározza, hogy az interakciókban mely információcserék tekinthetőek szabályosnak, és melyek nem. Mi történik abban az esetben, ha
ebbe az elemzési mezőbe behatol a retorika, annak elemzése, hogy a
szónok és a közönsége közt milyen viszony van? Ezt a problémateret
igyekszem körbejárni dolgozatomban.
A pragma-dialektika az 1970-es években alakul ki az Amsterdami Egyetemen, elsősorban Karl Popper kritikai racionalizmusa által
inspirálva. Egy olyan elméletet igyekeztek kidolgozni, amely ésszerű kombinációja lehet a nyelvészeti pragmatikának és a párbeszéd
logikai meglátásainak, a dialektikának. A kritikai párbeszéd modellje
azért előnyös, mert egy metodológiát ad, amelyben a kritikai párbeszédben résztvevők meg tudják határozni annak feltételeit, hogy egy
álláspont védhető-e a kritikával szemben vagy sem. Illetve egy olyan
módszertant határoz meg, amelyet követve a résztvevők képesek
arra, hogy feloldják a felmerült véleménykülönbséget. Ennek része,
hogy a párbeszéd alatt a partnerek az egyes beszédaktusokat instrumentálisan alkalmazzák, bizonyos célokat szeretnének elérni (van
Eemeren és Grootendorst 2004: 3). A pragma-dialektikai keretelmélet négy elemet tekint meghatározónak a beszédaktusok alkalmazásával kapcsolatban. Az álláspontban megjelenő externális pozíció az,
amit az elmélet vizsgál, illetve az ehhez kapcsolódó nyilvános elköteleződéseket. Az elmélet szociális kontextusba helyezi a vitát, nem
lehetséges az egyes társas szerepektől elkülöníteni az érveket. Ennek megfelelően a pragma-dialektika elkülönít egymástól védekező
(protagonista) és támadó (antagonista) szerepeket, és ezen szerepek azonosítása a későbbi elemzés feladata. Az elmélet továbbá a
beszédaktusok funkcióját vizsgálja, osztályozza azokat annak megfelelően, hogy milyen szerepet töltenek be a kritikai párbeszéd során.
Végül a pragma-dialektika dialektifikál; felállít bizonyos normákat,
amelynek meg kell felelnie a párbeszédnek, hogy kritikainak mondhassuk, és alkalmasnak lehessen a véleménykülönbség feloldására
(van Eemeren és Grootendorst 2004: 30; van Eemeren 2010: 27).
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A pragma-dialaktikai keretelmélet egy olyan elméleti szerszámkészletet ad, amellyel lehetőség nyílik a diskurzus episztemológiai
megalapozására, illetve az egyes felek által képviselt metateoretikus
elköteleződések feltárására. Lehetővé teszi továbbá a vita longitudinális dinamikájának elemzését, azt, hogy a párbeszéd során az egyes
álláspontok és az általuk használt érvek milyen szerepet kapnak, illetve azt is meg tudjuk határozni, hogy mik lettek volna a lehetséges
argumentatív lépések a topikus potenciál feltárásának segítségével.
Eddig röviden vázoltam tehát azt az analitikus eszköztárat, amellyel a
pragma-dialektikai elmélet dolgozik. Ugyanakkor felmerül a kérdés: mi
történik, ha ezt az eszköztárat a retorikai elemzésre alkalmassá szeretnénk tenni? Vajon milyen módosításokat kell tennünk az elméletben
ahhoz, hogy képesek legyünk egy párbeszéd retorikai elemzésére?

A stratégiai manőverezés problémája
Egy párbeszéd dialektikai elemzése arra fókuszál, hogy milyen egymásutánban cserélik ki az egyes beszédaktusokat a párbeszéd résztvevői.
Az egyes asszertív beszédaktusokkal a résztevők nyilvános elköteleződéseket tesznek, amelyeket képesnek kell lenniük valamilyen módon
igazolni a többi résztvevő felé. Ez az elemzés ugyanakkor figyelmen
kívül hagyja azt, hogy a párbeszéd társas kontextusához csatlakozhatnak mások is, akik nem képviselik egyik álláspontot sem, hanem közönséget alkotnak. A párbeszédben résztvevő antagonista és protagonista
amellett, hogy egymással az érveket kicserélik, egyidejűleg egy meggyőzési szituációban is vannak, ahol igyekeznek a közönséget a saját
oldalukra állítani (Krabbe 2000: 208). Az érdekes a vitaszituáció elemzésében az, hogy a résztvevők egymással olyan párbeszédet folytatnak,
ahol a másikat egyszerre tekintik vitapartnernek és közönségnek. Ebből eredeztethetőek azok a kérdések, amelyek azon elméletek kapcsán
merülnek fel, melyek párhuzamosan igyekeznek magyarázni a retorikai
és dialektikai aspektusokat.
A pragma-dialektikai elméletben a jelenséget, amikor a párbeszédben elhangzó érvek mind a retorikai, mind pedig a dialektikai dimenziót
igyekszenek megadni, a stratégiai manőverezés eszközével igyekszünk
elemezni. Ez arra a folyamatos erőfeszítésre utal, hogy az argumentatív
diskurzusban végrehajtott lépések igyekeznek megtartani az egyensúlyt
a dialektikai ésszerűség és a retorikai hatékonyság közt (van Eemeren
2010: 40). Az elemzésben viszont a két nézőpont nem szerepel egyenlő
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hangsúllyal. Nem a két mező egymással megtartott egyensúlyáról van
szó, hanem arról, hogy egyes retorikai szempontok behatolnak a dialektikai elemzés mezejére (van Eemeren 2010: 36). A véleménykülönbség
feloldása az elemzés szempontjából minden esetben előnyt élvez a hatékony prezentációs eszközök kiválasztásával szemben.
Ezen a ponton nyílik lehetőség tézisem megfogalmazására: lehetséges olyan stratégiai manőverezés, ahol a pragma-dialektikai
keretelmélet szabályainak megsértése nélkül jön létre olyan helyzet,
amely ellehetetleníti a véleménykülönbség feloldását.

A kritikai párbeszéd szakaszaiban megjelenő
érdekütközés implikációi
A pragma-dialektika négy szakaszt különít el2 a kritikai párbeszéd folyamatában (van Eemeren és Grootendorst 2004: 135), és mindegyik
fázis rendelkezik egy dialektikai és egy retorikai dimenzióval (van
Eemeren, 2010: 43). Ebben az alfejezetben azt elemzem, hogy az egyes
szereplők dialektikai és retorikai érdekei milyen hatással vannak a kritikai párbeszéd egyes szakaszaira, ezek közül is elsősorban a nyitó és
az argumentációs szakaszra. A nyitó szakaszban megjelenő dialektikai érdek az, hogy a kritikai párbeszéd résztvevői tisztázzák a kiinduló
pontokat, amíg a retorikai érdekük az, hogy olyan procedurális és materiális kiindulópontokat vegyenek fel, amelyek számukra optimálisak
(van Eemeren 2010: 45). Könnyen belátható, hogy meglehetősen nehéz olyan kiindulópontokat felvenni, amelyben mindegyik fél elfogad és
egyetért, ugyanakkor optimális kiindulópontot jelentsen mind a két fél
számára saját álláspontja képviseletében. Ebben az esetben a közös
dialektikai érdek az igazság feltárására ütközik az egyéni retorikai érdekkel, amely a saját álláspont sikeres képviselete.
Az argumentációs szakaszban megjelenő dialektikai cél az
antagonista kritikai ellenvetéseinek illetve a protagonista kritikai ellenvetésekre adott válaszainak tisztázása az általa képviselt álláspont
védelmében. A retorikai cél pedig az, hogy az antagonista optimális támadást tudjon kifejteni a protagonista álláspontjára kritikai ellenvetéseivel, míg a protagonista épp ellenkezőleg, az érkező kritikai ellenvetésekkel szemben igyekszik optimális védelmet kidolgozni (van Eemeren
2010: 44).
2

Konfrontációs, nyitó, argumentációs valamint záró szakaszokat.
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Már kezdetben is meglehetősen bonyolult feladat azon kiindulópontok kiválasztása, amelyek megfelelnek mind a dialektikai illetve a retorikai céloknak: párhuzamosan fogadja el mind a két résztvevő, ugyanakkor lehetséges legyen belőlük optimális támadást indítani a védett álláspont irányába, illetve optimálisan védekezni az érkező ellenvetésekkel
szemben. A procedurális és materiális kiindulópontok mint referenciapontok kiválasztása kiemelten fontos mind az argumentációs szakasz,
mind pedig a véleménykülönbség feloldásának lehetősége szempontjából. Ezek határozzák meg ugyanis, hogy mit tekinthetünk ésszerű érvnek a kritikai párbeszédben és mit nem. Mindezek ellenére a dialektikai és retorikai dimenziók közt megjelenő érdekütközés ezt jelentősen
megnehezíti. Mivel lehetséges két formálisan teljesen ekvivalens keret
létrehozása ugyanannak a tárgyalás alatt lévő jelenségnek a leírására,
meglehetősen nehéz azt belátni, hogy az egyes résztvevők miért választanának olyan fogalmi keretet, amely hátráltatná az ő retorikai céljukat:
az általuk képviselt álláspont optimális reprezentációját. Bármely résztvevő számára racionális, hogy a lehető leghatékonyabb kiindulópontokat válassza álláspontja megfogalmazása számára, még akkor is, ha így
a protagonista és antagonista álláspontja ellenkező irányban indul el.
Hogyan tudjuk meghatározni, hogy a lehetséges keretek közül melyeket
fogadjuk el, mint kiindulópontokat? Illetve lehetséges-e a kritikai párbeszéd módszertanát alkalmazni ennek eldöntésére?
Krabbe azokat a feladatokat sorolja fel, amelyeket a kritikai párbeszéd résztvevőinek meg kell oldalni annak érdekében, hogy tovább
tudjanak haladni az argumentációs szakaszra (Krabbe 2007: 236). Ezek
közül hármat emelnék ki: a logikai rendszer és az argumentációs sémák
meghatározását, illetve az érvekhez szolgáló kiinduló premisszák kiválasztását. Ha végiggondoljuk a résztvevők dialektikai és retorikai érdekei
közt húzódó érdekütközést, a kritikai párbeszéd egy meglehetősen érdekes jellemzője tárul fel. A résztvevők dialektikai célja a nyitó szakaszban
az, hogy tisztázzák az egyes kiindulási pontokat, retorikai céljuk pedig
a megfelelő kiindulópontok kiválasztása annak érdekében, hogy a saját
nézőpontjukat és érdekeiket a lehető leghatékonyabban tudják képviselni
(van Eemeren 2010: 45). Amikor a fent kiemelt három pont elfogadását
nézzük, meglehetősen nehéz belátni, hogy ezek kiválasztására hogyan
alkalmazhatnánk a pragma-dialektikai keretelmélet által meghatározott
kritikai párbeszéd szabályait. Egyik résztvevő sem fogja a saját kiindulópontját feladni, anélkül hogy tudná a másik fél által hozott érveket, és
egyetlen fél sem fogadná el a másik fél által hozott kiindulópontokat, ha
azok az ő személyes és retorikai érdekével szembe mennek.
15

Elgondolhatjuk, hogy lehetséges egy kritikai párbeszédet alkotni
a fogalmak megfelelő kiválasztására, viszont ez végtelen regresszust
eredményezne (Krabbe 2007: 238–239). A létrehozott kritikai párbeszéd nyitó fázisában ugyanúgy megjelenne a használt fogalmak közti
érdekütközés, és erre egy újabb kritikai párbeszédet hozhatnánk létre,
ahol ugyanez az érdekütközés szintén megjelenne. Annak érdekében,
hogy magyarázni tudjuk a jelenséget, javaslom vizsgáljuk meg egy természettudományos vitaszituáció szociális elemzését.
Zemplén a Newton és Lucas közt végbemenő levelezést vizsgálja
a 17. században, amelyben Lucas ellenvetéseket fogalmaz meg Newton optikai elméletével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy elsődlegesen egy dialektikai helyzetet elemzünk, ésszerű megvizsgálni a retorikai
elemzés dimenzióját is. Ebben a tekintetben Newton részletes leírása a
kísérletről nem pusztán arra szolgál, hogy egyszerűen bemutassa Lucas számára – aki maga is szakavatott kísérletező volt – a felhasznált
kísérleti eszközöket, hanem Newton hihetőségét, mint igazi tudósét
építse fel a közönség felé. A dialektikai megközelítés több lehetőséget
biztosít a tudományos nézetkülönbségek elemzésére, mivel az egyes
szereplők által tett argumentatív lépéseket nem egyirányú retorikai
manőverekként tekinti, hanem lehetővé teszi az elemző számára, hogy
rámutassanak az antagonisták aktív szerepére a tudás előállításának
folyamatában (Zemplén 2008: 255). Tehát a dialektikai keret lehetővé
teszi mind a protagonista, mind pedig az antagonista által tett lépések
elemzése mellett annak vizsgálatát is, hogy ezek a lépések hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ebbe a dialektikai elemzési módba a retorikai
elemzés beépítése még előnyösebb, hiszen lehetővé teszi az egyes érvek közönségre irányuló, retorikai bemutatását, ugyanakkor nem hagyja
figyelmen kívül a párbeszéd résztvevői közt lejátszódó interakciót sem.
A vitaszituációban a partnerek megnyilatkozását párhuzamosan
lehet dialektikai és retorikai eszközökkel elemezni, ezek a lépések viszont nem különülnek el egymástól az egyes megnyilatkozásokban. Fogadjuk el, hogy az egyes megnyilatkozások megtételével a párbeszéd
résztvevői párhuzamosan vannak a törvényszéki és üzleti tárgyalás
helyzetében. Egy megnyilatkozás szolgálhat a vitapartner nézőpontjának elfogadására vagy megdöntésére, ugyanakkor viszont ez a lépés
retorikai dimenzióban valamilyen hatással van a közönségre. Javaslom,
hogy az egyes érvelési lépések elemzését egy kooperatívan kompetitív argumentatív játéktérben elemezzük, ahol egy lépés párhuzamosan
szolgálja mindkét érdeket, amelyek így egymástól elválaszthatatlanok,
és a két elemzési aspektus egymást kiegészítve éri el megfelelő célját.
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Egyrészről, mivel a használt fogalmak alkalmazására vonatkozó kritikai párbeszéd létrehozása végtelen regresszust eredményezne, arra
a következtetésre kell jutnunk, hogy a párbeszéd résztvevői dialektikai szempontból üzleti tárgyalási helyzetben vannak egymással, azzal
kapcsolatban, hogy mely kiindulási pontokat fogadják el, és hogy milyen árat hajlandóak ezekért fizetni. A másik oldalról viszont azt látjuk,
hogy a résztvevők a közönségre igyekeznek valamilyen hatást kiváltani
és azt meggyőzni azzal kapcsolatban, hogy az általuk választott procedurális és materiális kiindulópontok jobban megragadják a párbeszéd
tárgyaként szereplő témát.

A dialektikai cél sikerültségi feltételei
A dolgozat jelen céljaihoz egyszerűsítve az argumentációt a következőképpen lehetne definiálni: olyan kommunikatív és interakciós beszédaktus halmaz, melynek célja egy véleménykülönbség feloldása azáltal,
hogy indokok halmazait hozzák fel a párbeszéd résztvevői, melyért később vállalják a bizonyítási felelősséget (van Eemeren 2010).
Searle és Vanderveken részletes beszámolót adnak a különböző beszédaktusokról, és megkülönböztetik egymástól az illokúciós erő
mellett az illokúciós és perlokúciós hatásokat. Egy megnyilatkozás
illokúciós ereje abban áll, hogy a beszélő valamilyen hatást szándékozik
kiváltani a hallgatóságban. Ugyanakkor az általa tett megnyilatkozás
megértésének illokúciós hatásán túl bizonyos egyéb hatásokat is kivált
a megnyilatkozás, amelyek nem feltétlenül szándékosak. Egy állítás
megtételével – illokúciós aktus – a beszélő meggyőzheti a hallgatóságát – perlokúciós hatás. A perlokúciós hatásokat lehetséges szándékosan végrehajtani, mint például amikor egy kérést hajtunk végre,
vagy szándék nélkül, mint amikor valaki untat vagy idegesít valakit, erre
vonatkozó szándékok nélkül (Searle és Vanderveken 1985: 11–14).
Az argumentáció fenti definíciója a megvalósuló kommunikatív
és interakciós beszédaktusok bizonyos aspektusait tartalmazza. Van
Eemeren kommunikatív vagy illokúciós aktus feltételeit úgy definiálja,
hogy a közönség a megnyilatkozás illokúciós erejét megérti; a interakciós vagy perlokúciós aktus feltételeit pedig úgy, hogy az valamilyen
egyéb hatást vált ki a megértésen felül (van Eemeren 2010). Fontos
megjegyezni, hogy mindkettő a beszélő szándékos cselekvésein alapszik, azokon, amelyekre később a párbeszéd során a bizonyítás kényszerét kiróhatják. Van Eemeren megkülönbözteti egymástól a szándé17

kosan és a szándék nélkül létrehozott perlokúciós hatásokat, és ezek
közül pusztán az elsőt vizsgálja. Ennek ellenére, a pragma-dialektikai
keretelméletben az externalizáció nem a beszédaktusok szintjén végbemenő szándékos megnyilvánulásokat, és azok pszichológiai hatásait, hanem a megnyilatkozások által tett argumentatív lépéseket, és
azok nyilvános elköteleződéseit vizsgálja.
Fogalmi feszültség látszik tehát kialakulni a megértés és elfogadás
pszichológiai aspektusai és az externalizáció által tett metateoretikus
elköteleződés közt. Egyik oldalról egy olyan beszédaktusok elemzésére
alkalmas eszköztárat látunk, amely elkülöníti egymástól a szándékosan
létrejövő beszédaktusokat, elválasztva őket a puszta viselkedésektől,
a másik oldalon viszont pusztán csak a beszédaktusok által tett nyilvános elköteleződéseket tudjuk elemezni, kizárva ezzel annak szükségességét, hogy a beszélő szándékát úgy elemezzük, mint amelynek
célja bizonyos válaszreakciók kiváltása a hallgatóban. Egy álláspont elfogadásához, tehát két célnak is teljesülnie kell: egyrészt a megértést
célzó kommunikatív célnak, másrészt pedig az álláspont elfogadására
irányuló interakciós célnak (van Eemeren és Grootendorst 1984: 23–
24; van Eemeren 2010: 36) A feszültséget a következőképpen lehet a
legjobban megragadni. Egyrészt feltételezünk valamilyen pszichológiai
hátteret – a beszélő szándékait – amelyek szerepet kapnak a beszédaktusok létrehozásában, illetve azokban a nyilvános elköteleződésekben,
amelyekre később ráhúzható a bizonyítás kényszere, ugyanakkor ezek
elemzésében pusztán egy externális fogalmi keretre hagyatkozhatunk,
amely nem elemzi a pszichológiai állapotokat, hanem az argumentatív
lépéseket vizsgálja, amelyek szükségesek a párbeszéd elemzésére.
Arra következtethetünk tehát, hogy a vázolt pragma-dialektikai keretelmélet nem képes magába beépíteni a retorikai elemzés teljes kiterjedését, azt csak erősen csonkolva tudja integrálni.
A fogalmi feszültség nyilvánvalóbb lesz, ha a kritikai párbeszédben
résztvevő feleket vizsgáljuk. Példaként: a protagonista egy argumentatív
lépést tesz az antagonista által tett egyik korábbi lépésre. Megnyilatkozását az antagonista a kimondott mondatban szereplő egyes lexikai
elemek jelentése alapján értelmezi. Ugyanakkor az értelmezés során
végbemenő tényleges pszichológiai folyamatok, amelyek a megértést
eredményezik, számunkra hozzáférhetetlenek. Pusztán csak azokat
az elköteleződéseket tudjuk vizsgálni, amelyeket az antagonista azáltal tesz, hogy nem tesz újabb argumentatív lépéseket. Hogyan tudjuk
biztosítani, hogy sikeresen elértük az elfogadás perlokúciós hatását?
A kritikai párbeszéd résztvevői feltételezhetik, hogy a további lépések
18

hiánya azt jelzi, hogy az adott résztvevő által tett argumentatív lépést
a másik fél elfogadta. Tehát a korábban meghatározott illokúciós aktus
által létrejövő megértést, illetve a perlokúciós aktus által létrejövő elfogadást pusztán jószándékúan tulajdonítjuk a másik félnek a rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján. Azok a konvenciók, amelyek meghatározzák az illokúciós aktusok létrehozását, és az ezek által kiváltott
megértést az azonossági és korrektségi feltételek szabályozzák (van
Eemeren 2010: 39). Ezek a feltételek viszont nem szabályozzák azt,
hogy hol tudjuk meghúzni a határt elfogadott és nem elfogadott retorikai manőverek közt, és nem határozzák meg azt sem, hogy hogyan
lehetne mindezt úgy megtenni, hogy ne adjunk egyetlen résztvevőnek
sem bármiféle előnyt a másikkal szemben.
A perlokúciós hatás sikerültségi feltételei kapcsán szintén a
jószándék elvének egyfajta speciális értelmezését alapul véve nyílik lehetőségünk az értelmezésre. Az antagonista elfogadja – el kell fogadnia – a protagonista álláspontját, ha mindegyik kritikai megjegyzését
megválaszolták, és nem tud további argumentatív lépést tenni a szóban forgó álláspont ellen (van Eemeren&Grootendorst 2004: 147–151).
Mindezek ellenére nem tudjuk azt vizsgálni, hogy az antagonista vajon
pszichológiailag is elfogadta-e a protagonista által javasolt álláspontot, vagy pusztán csak valamilyen egyéb indokból nem akarja folytatni
a kritikai párbeszédet. Mivel pusztán a külsőleg hozzáférhető nyilvános
elköteleződések elemezhetőek a közönség számára, azt javaslom, hogy
érdemes visszavonulni egy biztonságosabb mezőre, és egy olyan beszámolót adni, amely egymással összeegyeztetőnek írja le az illokúciós
és perlokúciós hatásokat, valamint az externalizáció metateoretikus elköteleződéseit. A pragma-dialektikai keretben azt mondhatjuk Searle-t
alapul véve, hogy a megértés illokúciós hatását elérjük, ha nem jelentkezik több értelmező kérdés; az elfogadás perlokúciós hatását pedig
akkor érjük el, ha a kritikai megjegyzések folyamata megáll. Előfordulhat, hogy nem minden esetben ez a helyzet és számos beszédaktus
hatékonyabb a közönség meggyőzésében, mint a véleménykülönbség
feloldásában. A fontos pont az, hogy egy adott argumentatív lépés a
feloldásra, vagy hatékonyságra irányul, pusztán az externálisan vizsgálható elköteleződések elemzésével. A meggyőzés-kutatás által biztosított kutatási korpusz illetve a konvenciók elemzése biztos alapot
adhat a retorikai technikák elemzésére, anélkül, hogy bármiféle pszichológiai háttérfeltételeket adnánk egy álláspont megértésére vagy elfogadására. Azt javaslom tehát, hogy tegyünk különbséget a véleménykülönbség feloldására irányuló, illetve az adott álláspont hatékony
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reprezentációjára irányuló perlokúciós hatások közt. Ez lehetővé tenné
annak externális elemzését, hogy az adott beszédaktus inkább a közös
célra – a véleménykülönbség feloldására – vagy az egyéni célra – az
adott álláspont hatékony képviseletére törekszik.
Ez kiküszöbölné továbbá azt a diszkrepanciát, amelyet az adott
beszédaktushoz vonatkozó szándékok tulajdonítása okoz; így nem a
beszélőt vádoljuk bizonyos szándékokkal, hanem azt állítjuk, hogy az
általa használt beszédaktus nem segíti elő a véleménykülönbség feloldását. Ez hasznos lehet a stratégiai manőverezés szempontjából is,
hiszen bonyolult pszichológiai háttér-eszköztár bevezetése nélkül teszi
lehetővé az argumentatív lépések retorikai elemzését.
Ezt követően azt javaslom, hogy vezessük be egy beszédaktusra
vonatkozó sikerültségi feltételeket a stratégiai manőverezésre illetve
a véleménykülönbség feloldására vonatkozólag. Sikeresnek tarthatunk egy beszédaktust a kritikai párbeszédben abban és csak abban
az esetben, ha a véleménykülönbség feloldására irányuló perlokúciós
hatása nem kisebb, mint hatékony képviseletre irányuló perlokúciós
hatása. Ez azt jelenti, hogy a kritikai párbeszéd résztvevőinek elsődleges célja a beszédaktusaik megtételével a véleménykülönbség feloldása kell legyen, nem pedig az egyéni álláspont győzelemre vitele. Ez
összhangban van a stratégiai manőverezés ideájával (van Eemeren és
Houtlosser 2000: 302), ahol még látszólagosan okos stratégiák sem
elfogadhatóak abban az esetben, ha azok dialektikailag nem igazoltak.

Konklúzió
A dolgozatban a pragma-dialektikai elméletben felmerülő, a kritikai
párbeszédben résztvevők dialektikai és retorikai érdekei közt megjelenő érdekütközést igyekeztem kimutatni, továbbá azt, hogy az egyes
retorikai manőverek elemzése milyen problémát okozhat a pragmadialektikai keretelmélet számára. Megpróbáltam bemutatni, hogy ezt
a konfliktust csak úgy tudjuk feloldani, ha a résztvevők által tett nyilvános elköteleződéseket elemezzük, ellenkező esetben ugyanis fel kéne
adni a keretelmélet egyes elemeit. Ennek érdekében a beszédaktusok
sikerültségi feltételeinek módosítását javasoltam, ahol a résztvevőknek
nem csak arra kell fókuszálniuk, hogy az álláspontjukat megértessék és
elfogadtassák, hanem mindezt olyan módon kell tenniük, amely nem
sérti meg a közös véleménykülönbség feloldására irányuló érdeket.
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Az ad hominem argumentáció
problémája
a politikai diskurzusban1

K is s L a jo s A ndr á s

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

“Ad Hominem” Argumentation in Political Discourse
In the first part of this paper I attempt to reconstruct Chaïm Perelman
and Lucie Olbrechts-Tyteca’s interpretation of the different variations
of the ad hominem argumentation in the light of relevant critical assessments made by the contemporary representatives of New Rhetoric.
Perelman differentiates between the weaker or doxical variation of the
argumentatio ad hominem, built on the weakness of the other’s thinking, and the argumentatio ad personam, which questions the credibility
of the other person. The second part of the paper applies the possibility
of Perelman’s distinctions especially for the world of political discourse,
and questions the sense and possibility of an exact distinction.
Keywords:
argumentation, audience, doxa, speaker, politics, war

1

A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013) számában.
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1. Az „ad hominem” argumentáció Chaïm Perelman és
Lucie Olbrechts-Tyteca Új retorikájában
Az utóbbi évtizedek modern retorikai irodalmának egyik speciális kérdése az ún. ad hominem érvelés problémájához kapcsolódik. Akik járatosak
ezen a területen, azok számára közismert, hogy Chaïm Perelman és Lucie
Olbrechts-Tyteca álláspontja szerint nagy tévedést követ el az az ember,
aki összekeveri vagy összetéveszti egymással az ad hominem és az ad
personam érvet. Ugyanis, mondják a szerzők, csak ez az utóbb megnevezett érv tekinthető olyannak, amely „személyében támadja a vitapartnert, s lényegében diszkvalifikálni, azaz hitelétől megfosztani szeretné az
illető személyt” (Perelman–Olbrechts-Tyteca 2008: 150). Kérdés persze,
hogy miben áll ennek a tévedésnek a lényege? Perelman és OlbrechtsTyteca úgy látják, hogy ettől a zavartól úgy tudunk megszabadulni (és a
La nouvelle rhétorique szellemiségének éppen ez a felfogás felel meg), ha
minden olyan argumentációra, amely az ember nevezetű értelmes lénytől
ered, úgy tekintünk, hogy az szükségszerűen az „ad hominem” érvelés körébe tartozik. Egyszerűen fogalmazva: az ember nem tud nem emberként
érvelni. Ilyenformán a valódi ellentét (vagy oppozíció) az univerzális hallgatóságot megcélzó ad humanitem argumentáció (ezt olykor ad rem argumentációnak is nevezi a szerzőpáros), illetve az ad personam érvelés között áll fenn, mivel csak eme utóbbi formát lehet olyannak tekinteni, amely
közvetlenül a beszélgetőpartner személyének diszkvalifikálására irányul.
Csakhogy – ha lehet így mondani – a szituáció ennél még sokkal
összetettebb. Ugyanis Perelman a következő lépésben egy újabb megkülönböztetést is bevezet: egyrészről beszél egy olyanfajta érvelési
módról, amely az aktuálisan (vagy potenciálisan) jelenlévő hallgatóság
egészét szeretné meggyőzni a maga igazáról, mégpedig racionális érvek segítségével (ez lenne az általános értelemben vett ad hominem
argumentáció); másrészt megemlít egy másfajta érvelési lehetőséget is, nevezetesen: a szűkebb értelemben vett ad hominem érvelést.
Az elsőként említett érvelésre a filozófiai diskurzus példáját hozza fel
Perelman, míg az utóbbit a gazdasszony és a szolgálólány között lezajlott párbeszéddel illusztrálja (ez utóbbira rögtön rátérek). Gilles
Declercq értelmezését követve azt lehetne mondani, hogy „az általában
vett ad hominem argumentáció egy olyan generikus szükségszerűség
elérését célozza meg, amelynek eredményeképpen egy kezdeti egyetértés jöhet létre a hallgatósággal. Ennek az egyetértésnek az a funkciója, hogy a hallgatóság eleve mint valószerűeket fogadja el a szónok
kijelentéseit” (Declercq 2003: 338–339).
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Ami mármost a szűkebb értelemben vett ad hominem érvelést illeti,
Perelman egy egyszerű példán keresztül mutatja meg, hogy miképpen működik ez az érveléstípus (most térek vissza a fent említett példához). Vegyünk egy rövid beszélgetést, amely a gazdaasszony és a cselédlány között
zajlik le. Idézem Perelmant: „»Marie, terítsen meg tizenegy személyre!«” A
cselédlány felkiált: »Jaj, ez szerencsétlenséget jelent!« Az ugyancsak elfoglalt háziasszony a következőképpen válaszol: „»Nem Marie, ön téved:
a tizenhárom az, ami szerencsétlenséget jelent«” (Perelman–OlbrechtsTyteca 2008: 149). A helyzet világos; a gazdaasszony nem akar belekeveredni egy hosszan tartó vitába a cselédlánnyal azért, hogy meggyőzze
az efféle babonás hit értelmetlenségéről (hiszen őt magát is lefoglalják a
vendégvárással kapcsolatos teendők); ezért aztán látszólag elfogadja a
cselédlány álláspontját, s maga is egy olyan interpretációs keretben kezd
el érvelni, amely megfelel a beszélgetőpartnere pozíciójának.
Gilles Declercq idéz egy hosszabb passzust J. J. Robrieux
Eléments de rhétorique et d’argumentation című munkájából, amelyben Robrieux ugyancsak néhány egyszerű példa segítségével teszi világossá az érvelési típusok közötti különbségek értelmét. Vegyünk egy
különösen babonás embert, aki – miután eltört egy tükröt – azt hiszi,
hogy a törött tükör darabjai szerencsétlenséget hoznak a fejére, és –
mondja Robrieux – „valaki úgy próbálja megvigasztalni ezt az embert,
hogy azt mondja neki: »Hidd el barátom, ennek a törött tükörnek nincs
semmilyen gonosz szándéka.«” Az effajta érveléssel ellentétben: „Az ad
rem típusú érvelés arra mutatna rá, hogy az efféle babonaságok teljesen megalapozatlanok; noha bizonyos esetekben mégis célszerűbbnek
tűnik ’belemenni a játékba’, s a hatékonyság érdekében limitálni lehet
az argumentáció célját” (Idézi Declercq 2003: 335).
Az ilyen argumentum (vagy inkább látszat-argumentum) nem vár
választ a partnertől, inkább az a célja, hogy rövid úton véget vessen a
dialógusnak. Perelman retorikájának szellemében azt is mondhatnánk,
hogy ez az utóbb említett argumentáció lehetne az ad hominem érvelés legtipikusabb formája. Az ilyen esetekben a szónok vagy a beszélő
mintegy osztja a hallgatósága vagy a beszélgetőpartnerei doxikus előfeltevéséit, s a gyors siker érdekében egy kicsit „hülyének tetteti magát”.
Robrieux néhány szemléletes példán keresztül mutatja be, hogy miképpen működnek ezek az érvelési típusok. Például „egy fösvény apának,
aki egy gengszterhez szeretné férjhez adni a lányát, jobban megéri azt
mondani, hogy ezzel a lépéssel kockára teszi az egész vagyonát, mintsem hosszadalmas morális prédikációkba kezdeni. Vagy kifizetődőbbnek tűnik egy vallásos választópolgárnak úgy érvelni, hogy a szóban for25

gó képviselőjelölt megrögzött ateista, mintsem arról győzködni, hogy az
illető semmit sem ért a közügyekhez” (Declercq 2003: 335).
Idáig eljutva, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nem
lényegtelen az a különbség, amely elválasztja egymástól Robrieux
és Perelman álláspontját az effajta érvelés értékelésével kapcsolatban. Ugyanis, amíg Perelman szemében a doxikus argumentáció az
egyik legitim formája lehet az ad hominem érvelésnek, addig Robrieux
ezt szofisztikusnak és szándékosan félrevezetőnek tekinti. Declercq
a következő mondatot idézi Robrieux könyvéből: „hátat fordítva az
igazságnak [mármint a doxikus érvelés – K. L. A.] cinikusan játszik a
beszélgetőpartnerek hiszékenységével, és igyekszik őket minél jobban elcsábítani és alávetni saját céljainak” (Declercq 2003: 335).
A fentiekből világosan kiderül, hogy a doxa kérdésével kapcsolatban korántsem beszélhetünk egyöntetű álláspontról a retorikai
irodalomban. Magam is úgy látom, hogy Perelman inkább pozitív
szerepet tulajdonít neki, s hasonlóan a fenomenológiai szociológia,
illetve a hermeneutika nézőpontjához, a doxát az előzetes tudás vagy
az életvilághoz kapcsolódó, úgynevezett tipizáló megismerési eljárás
szükséges formájának tekinti. (Mindez persze nem jelenti azt, hogy a
szónok adott esetben ne próbálkozzon azzal, hogy a hallgatóságában
uralkodó doxa ellenében argumentáljon, s a maga - tehát a hallgatóságétól eltérő - álláspontjának igazáról győzze meg a hallgatóságot 2.
Ez természetesen nehéz feladat, s az ethosz, a logosz és a pátosz sikeres összhangba hozását követeli meg a szónoktól. Vagyis a már korábban is említett probléma jelenik meg itt: a hatékony diszkurzivitás
sine qua nonja, hogy vagy a szónoknak kell alkalmazkodnia a hallgatósága elvárásaihoz (ami végül is a kudarc beismerése a szónok
részéről), vagy neki kell rávenni a hallgatóságot a maga pozíciója
elfogadására, ami nem lehetetlen vállalkozás, ugyanis a hallgatóság
sohasem befejezett faktum, hanem jórészt magának a szónoknak a
konstrukciója (lásd Amossy 2012: 54). A hallgatóságnak, illetve az
interakciós partnereknek természetesen nem feltétlenül kell fizikailag is jelen lenniük. A tömegmédiumok esetén a diskurzus in absentia
realizálódik, és a face-à-face argumentáció átmegy imagináriusba.
Továbbá az is érdekes kérdés, hogy a szónok mennyire képes az ő és
a hallgatósága között húzódó tudás és értékbeli szakadékot áthidalni. Erre nincs abszolút szabály, mindenesetre Perelman szerint még
2
A politikai diskurzusban persze végső soron minden álláspont doxikus, legfeljebb az
egyik valamivel közelebb áll az „igazsághoz”, mint a másik.

26

a legzseniálisabb szónoki képesség is csak bizonyos korlátok között
képes hatékonyan működni.
Tovább boncolgatva a doxa problematikáját, újra Amossyra szeretnék hivatkozni. Amossy az egyik könyvében Arisztotelészt idézi
(Amossy 2012: 113), aki az endoxon fogalmát pozitív értelemben használja, mintegy a sensus communis antik elődjét látja meg benne, vagyis
olyan népi bölcsességként veszi tekintetbe, amely a társadalom (polisz)
jó részének konszenzusos meggyőződéseit jelenti, illetve a szóban forgó
hitek és vélelmek foglalataként értendő. Mindenesetre az endoxon mást
jelent, mint az adoxa vagy a paradoxa, mely utóbbiakat Arisztotelész a
zavaros és ellentmondásos felfogásokkal azonosítja. Kétségtelen, hogy
a huszadik századra a retorikusok jó része doxát a „sztereotípiával” és
a „klisével” azonosítja, és inkább kritikusan viszonyul hozzá. Ezen teoretikusok sorában kiemelkedő helyet foglal el Roland Barthes. Miroslav
Marcelli Barthes-ról szóló monográfiájában a következőket írja:
„Barthes állandóan fenyegetve érezte magát a közvélekedés
által, amelyet a görög filozófia hagyományához kapcsolódva
doxának nevezett. Meg volt győződve róla, hogy nem csak kívülről fenyegeti, és nem csupán a természetesség, a magától
értődőség, és az örökkévalóság álarcát öltve erőszakolja rá
magát - e jellemzőket már fiatal kora óta tévedhetetlenül felismerte és kíméletlenül leleplezte.” (Marcelli 2011: 43)
Barthes bizalmatlan az olyan érveléssel szemben, amely a megkérdőjelezhetetlen és „természetes” igazságokra való hivatkozással operál. A
Roland Barthes Roland Barthes-ról című munkájában a francia filozófus mindezt a következőképen fogalmazta meg: „a doxa általános vélekedés, megismételt értelem, amely úgy tesz, mintha mi sem történt
volna. A doxa Medúza: megbénítja azt, aki rátekint” (Idézi Marcelli 2011:
72–73)3. Egy ilyen értékelés a radikális baloldali filozófus nézőpontjából
természetesen hangzik, noha - valljuk be - maga is doxikus előfelte-

3
A Barthes-mű általam birtokolt kiadásban a következőképpen szerepel ez a mondat: „La
Doxa, C’est l’opinion courante, le sens répété, comme si de rien n’était. C’est Meduse: elle
petrifie ceux qui la regardent.” (Barthes 1975: 147). A 47. oldalon pedig ezt írja: „La Doxa
(Opinion), dont il faut un grand usage das son discours, n’est qu’un ’mauvais objet’: aucune
définition par le contenu, rien que par la forme, et cette forme mauvaise, c’est sans doute:
la répétition.”

27

vés. Másrészt tekintetbe kell venni az is, hogy a doxikus álláspont olykor
megváltoztatható, s éppen ebben van az argumentáció nagy lehetősége: érvekkel és meggyőzéssel rávenni a hallgatóságot a korábban vallott
hitei és meggyőződései feladására vagy legalábbis azok korrekciójára.
A doxa kérdését érintő rövid kitérő után szeretnék visszatérni az
ad personam (azaz a tisztán személyeskedő) érvelés kérdéséhez, és
maradva továbbra is a széttört tükör példájánál, a következőképpen
lehetne érvelni: „Ön teljesen idióta! Manapság, a huszonegyedik század elején, hogyan adhat még hitelt az efféle babonás nézeteknek?” De
Perelman szerint létezik egy harmadik változata is a tágabb értelemben
vett ad hominem érvelésnek, nevezetesen arról az argumentációról van
szó, amely az objektív igazságra tart igényt. Ez az ad rem (azaz a tárgyi igazságra irányuló) argumentáció. Jürgen Habermas kommunikatív
cselekvéselméletében ez felel meg a konstatív nyelvi aktusnak. Az ilyen
esetekben a beszélő az eseményekre, az objektív tényekre referál (lásd
Dupeyrix 2009: 39). A mi példánkban a következőképpen lehetne érvelni: Az efféle hülozoisztikus kijelentéseket (mármint hogy egy széttört
tükör „rossz szándékkal” bírna) eddig még senkinek sem sikerült tudományosan igazolnia. Egyszerűen megfogalmazva: a dolgokhoz nem
rendelhetünk semmiféle intenciókat (sem jókat, sem rosszakat).
Összefoglalva az eddigieket, Gilles Declercq néhány mondatát
szeretném idézni, amely tömören bemutatja az ad hominem érveléssel kapcsolatos lényeges problémákat. Declercq szerint a perelmani
argumentációs elméletben az ad hominem érvelésnek legalább két (de
inkább három) egymástól eltérő változata lehet:
„- általános értelemben véve az ad hominem érvelés az, ami
valószerűnek tűnik egy adott hallgatóság számára, azaz megfelel azon doxikus reprezentációknak, amelyet a hallgatóság
elfogad (‘ex concessis’). A valószerűségen alapuló reprezentációnak ezen elve olyan ’racionális’ argumentációként működik,
amely ’egyetemes hallgatóságot’ céloz meg;
– szűkebb értelemben véve az ad hominem argumentáció
csak azon hallgatóság számára bír értékkel, amelyet a szónok
közvetlenül megcéloz, amelynek a doxája tehát izolálva van attól a doxától, amelyet a szónok az univerzális hallgatóságnak
tulajdonítana, s amely doxához maga a szónok is csatlakozik;
– a szűkebb értelemben vett ad hominem érvelés specifikus
vonása abban lelhető fel, hogy a szónok egy olyan érvet fejleszt
ki, amely kizárólag a beszélgetőpartnere doxájához van iga28

zítva; azaz itt olyan érvről van szó, amely csakis a beszélgetőpartner doxája számára rendelkezik értékkel. Ez az érv tehát az
univerzális hallgatóság racionális doxája szempontjából nem
bír értékkel. ” (Declercq 2003: 342)
Ruth Amossy úgy látja, hogy retorikai perspektívában az ad hominem
érv a meggyőzés érvényes eszköze lehet, amennyiben az „nem kizárólag a logosszal és phatosszal, de lényegileg inkább a szónok diszkurzív
ethoszával van kapcsolatban: ugyanis éppen ez az, ami megkérdőjelezi
a szónok hitelességét és legitimitását” (Amossy 2003: 413). Ugyan érvényes, de erkölcstelen eszköz, amennyiben jól értem az izraeli/holland
retorikus észjárását.

2.
Áttérve a politikai argumentáció közvetlenebb kérdéseire, nyilvánvalónak tűnik, hogy itt aláaknázott területen kell járnunk. Először is szeretnék emlékeztetni Hannah Arendt elhíresült kijelentésére, amely szerint
a politikai beszéd „par exellence cselekvés” (lásd Breton 2006: 31). Az
itt felmerülő első kérdés az egyetemes hallgatóság versus partikuláris hallgatóság, illetve a rábeszélés (persuasion) versus meggyőzés
(conviction) kérdésével kapcsolatos. Perelman megpróbálja újradefiniálni a rábeszélés és a meggyőzés közötti megkülönböztetést. A belga
retorikus a következőket mondja: „Az olyan beszéd, amelynek a partikuláris közönség a címzettje, rábeszélni szeretne, ellenben az a beszéd,
amely az univerzális hallgatóságnak van címezve, meggyőzni szándékozik” (Perelman 1977: 31, idézi Taguieff 1991: 271).
Pierre-André Taguieff úgy látja, hogy Perelman imént idézett distinkcióját tekinthetnénk az elsődleges kritériumnak, amely lehetővé
teszi a politikai diskurzus elkülönítését (elsősorban is a tudományos
diskurzus ideáltípusának tekintett filozófiai diskurzustól). Mégpedig
azért, mert az ilyen argumentáció mindig alkalmazkodik a partikuláris hallgatóság értékeihez, és a „szónok ezeket igyekszik is adaptálni
a maga beszédéhez, míg a filozófiai érvelés egy ideális hallgatóságot
céloz meg, s elsősorban arra törekszik, hogy az egész hallgatóságot a
kompetens címzett státuszára emelje” (Taguieff 1991: 271).
Véleményem szerint az ilyen megközelítés ugyan sok igazságot tartalmaz, de korántsem a teljes igazságot. Hogy miért? Azért,
mert a politikai diskurzus totálisan bekebelező jelleggel bír. Mindent
és mindennek az ellenkezőjét szeretné magába foglalni, talán sokkal
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inkább, mint a filozófiai érvelés. Éppen ezért nagyon nehéz eldönteni, hogy vajon a politikai beszédek címzettje partikuláris vagy pedig
univerzális hallgatóságnak tekintendő-e? Úgy tűnik számomra, hogy
Perelmannál az univerzális közönség fogalma nem azt jelenti, hogy
abba minden lehetséges ember beletartozik, hanem inkább a tisztán
racionális – azaz tudományos vagy filozófiai – argumentáció címzettjét
kell ezen a fogalmon érteni. Ebben az értelemben az univerzális közönség
csak egy kis részét foglalja magába empirikusan létező embertársainknak,
tehát csak azokat, akik fogékonyak a racionális argumentációra. Ilyformán
az univerzális közönség nagyon is partikuláris közönségnek tekintendő,
mivel csak az a feltételezés teszi ezt a kisebbséget univerzálissá, amely
szerint, „ha mindenki tisztán észlény lenne, akkor hasonló módon látná
a világot”. Egyébként Szabó Márton Politikai tudáselméletek című könyvében jól érzékeli és érzékelteti, hogy itt a Traité… szerzői nem tisztázták
megfelelőképpen azt itt felmerülő problémákat (Szabó 1998: 147–172).
Ahhoz, hogy a politikai érvelés során megjelenő speciális kérdéskört megértsük, érdemes egy kis kitérőt tenni, és röviden megismerni
korunk egyik legismertebb politikafilozófusának, nevezetesen Claude
Lefort-nak a modern politikai demokrácia működési elvével kapcsolatos fejtegetéseit. Lefort szerint a demokratikus politikai rendszerekben – elvben legalábbis – minden ember és minden párt csak az
igazság egy meghatározott szeletétét birtokolja, s a teljes igazság (és
a totális hatalom) helye, miként azt a francia filozófus mondja, üresen
marad. Claude Lefort szerint ugyanis a modern demokráciák természetét, illetve ezek működésének logikáját akkor tudjuk megérteni, ha
a „demokrácia-találmányt” a történelmi előzményének tekinthető középkori monarchiával, illetve a modern totalitárius rendszerekkel vetjük
össze. Lefort felhasználta, illetve továbbfejlesztette Ernst Kantorowicz
híres könyvének a király „két testére” vonatkozó tételét, amely szerint
a középkori monarcha rendelkezett egy evilági testtel, amely korrodálódhatott, vagyis érvényesülhetett rajta – mint minden más „normális
testen” – a keletkezés és az elmúlás körforgása. Ezen túl viszont a király rendelkezett egy immateriális, úgynevezett szent testtel is. De hiba
volna azt gondolni, hogy a király e világi teste csak valamilyen időleges
inkarnációja, érzékileg is megtapasztalható szimbóluma volt a király
másik, anyagtalan, szublimált és szent testének. „Sokkal inkább arról
van szó – mondja a szlovén filozófus, Slavoj Žižek –, hogy ameddig egy
adott személy »királyként funkcionált«, a maga hétköznapi és megszokott tulajdonságai ’transz-szubsztancializálódáson’ mentek keresztül,
és egyfajta bűvöleti tárggyá olvadtak össze” (Žižek 1991: 67). XVI. Lajos
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lefejezése mind valóságosan, mind pedig szimbolikusan véget vetett
a szakralizált hatalom korszakának, és a hatalom véglegesen levált a
király testéről. Lefort koncepcióját az ismert (legalábbis Nyugat-Európában ismert) másik szlovén filozófus, Rado Riha ritkán tapasztalható
tömör eleganciával foglalja össze:
„Lefort felfogását követve röviden így határozhatnánk meg a
demokratikus forradalom »találmányát«: a demokratikus forradalomban a hatalom legitimációja a beszédaktusban jön létre, ahol az már kizárólag önmagára, a saját kijelentésaktusára
támaszkodik, és a továbbiakban nem kezeskedik semmiféle
transzcendenciáért. A francia forradalomban a hatalom leválik
a király testéről, melyben a társadalom összes közigazgatási szerve is benne foglaltatik azért, hogy egy meghatározhatatlan, bizonytalan helyre költözzék, amely csak a kijelentés
aktusában mutatkozik meg. A hatalom azokhoz tartozik, akik
képesek a nép nevében beszélni vagy egyáltalán lehetőségük
van erre, miközben a nép úgyszólván csak az ő beszédeik révén lesz az, ami, azaz formálódik ki az empirikus lakosságból.”
(Lásd Kiss 2009: 240–241)
A modern demokráciák alapját képező népszuverenitás egyszerűen
ábrázolhatatlan, mert a hatalom voltaképpen nem tartozik senkihez,
semmilyen emberi lényhez. A demokratikus forradalom eredményeképpen a hatalom egy üres helyre költözött, mondja Lefort. Kétségtelen, a nép ugyan birtokolja a szuverenitást, de ténylegesen egyetlen individuum, egyetlen osztály vagy csoport se birtokol belőle annyit, hogy
egyértelműen meghatározott alakzatot adhasson az éppen aktualizált
hatalomnak. Ez pedig azért lehet így, mert a modern demokrácia egy
feloldhatatlan paradoxonra épül: a minden ember elvi egyenlőségének
és a csak némelyek által történő hatalomgyakorlás faktumának paradoxonjára. A demokrácia tehát az állandó bizonytalanság állapotában él, a bizonytalanság úgyszólván beköltözött a demokrácia szívébe,
amiként ezt – némi költői túlzással – Hugues Poltier megfogalmazza.
Mindebből következik, hogy a modern demokráciáknak állandó legitimitás kényszerrel kell szembenézniük, amely egyúttal az állandó beszédkényszerrel is társul. S ez a kényszer olykor a szakadék szélére
sodorhatja azokat a modern demokráciákat, amelyek különben – hol
jól, hol rosszul – kezelni tudják a fent említett dilemmát. Mégpedig úgy,
miként az imént már említettem, hogy a hatalom helyét üresen hagy31

ják. De éppen ez az üres hely az, ami gyakran elviselhetetlennek tűnhet
a politikus számára. A politikus általában az univerzális közönségnek
címzi a maga üzeneteit, s polgárok lehető legszélesebb körével szeretné felvenni a kapcsolatot azért, hogy meggyőzze őket a maga igazáról,
és hogy mondanivalójával elnyerje a hallgatóság tetszését. Számára
voltaképpen közömbös, hogy rábeszélésről, vagy pedig meggyőzésről
van-e szó: a politikus minden áron (vagy majdnem minden áron) győzni szeretne. S valóban, a Traité-ben nem nehéz olyan megfogalmazásokra bukkanni, amelyek ezt a feltételezést támasztják alá. Például
nézzük a következő passzust: „Ha az érvelés az egyetemes közönségre
irányul, és az érvelő számol azzal, hogy mégsem tud mindenkit meggyőzni, gyakran folyamodik a makacskodó személy diszkvalifikáláshoz,
hülyének és abnormálisnak tekintve őt” (Perelman–Olbrechts-Tyteca
2008: 43).4 Habár az imént idézett szövegben egyetemes közönségről és racionális meggyőzésről (s nem pedig doxikus rábeszélésről)
van szó, azaz a perelmani gondolatok inkább filozófiai, s nem pedig a
politikai diskurzusról szólnak, látható módon még ezen az emelkedettnek tekintett területen is számot kell vetnünk a másik ember személye
szándékos negligálásának lehetőségével. Pedig a tudományos diskurzus komoly és univerzalizáló, s szónok mégis gyakran igyekszik kitaszítani a vitapartnerét az emberi közösségből. Ha az efféle, a másik ember
személyét durván sértő megnyilatkozások olykor még a tudományban
is előfordulnak, akkor a politikai szférában szinte természetesnek tűnhet a másik kirekesztése és a verbális sértegetése. Maga Taguieff is
elismeri, hogy „a politikai szónok nemigen tudja elkerülni azt a gyakorlati szükségszerűséget, hogy ne próbáljon meg minden áron befolyásolni és meggyőzni (persuader), röviden: nem tud nem demagóg lenni
(egyszerűen ösztönözve van arra, hogy higgyen minden hatékonyan
bevethető eszköz lehetőségében: az instrumentális hazugságokban és
a beválthatatlan ígéretekben)” (Taguieff 1991: 271).
Mindez természetesen felveti a szónok erkölcsének kérdését
is. Az biztos, hogy a retorikai irodalomban a szónoki erkölcs (ethosz)
problémájának két, egymástól radikálisan eltérő álláspontja alakult ki.
A dilemma elsődleges forrása itt abban van, hogy az erkölcsöt a szónokhoz mint természetes személyhez rendeljük-e, avagy pusztán csak
a szónoki diskurzus belső konstrukciós termékeként vegyük tekintetbe. Az egyik álláspontot Arisztotelész képviseli, aki szerint az ethosz
pusztán verbális konstrukció, tehát azonos azzal, amilyennek a szónok
4

Ugyancsak ezt a passzust idézi Szabó Márton is (Szabó 1998: 155).

32

mutatkozik a közönségéhez címzett szónoklatában. Hogy a magánéletében (tehát természetes személyként) mennyire felel meg, illetve nem
felel meg azoknak a normáknak és értékeknek, amelyek a szónoki argumentációban manifesztálódnak, az nem tartozik a vizsgálandó dolgok körébe. Iszókratész és Cicero ezzel ellentétes állásponton vannak:
szerintük a szónok előzetes (prediszkurzív) reputációja igenis lényeges,
mert csak hiteles ember tud hitelesen beszélni. Amossy Iszókratész és
Cicero nézetével kapcsolatban a következőket írja:
„Ki tudná jobban előmozdítani az erény ügyét, mint az olyan
ember, aki maga is erényes? A moralitás problémája Cicerónál is az első helyen áll, aki ugyanis úgy definiálja a szónokot,
hogy vir boni dicendi peritus, azaz csak egy jellemes ember
képes arra, hogy az erkölcsöt adekvát nyelvi formába öntse.”
(Amossy 2003: 85)
De Quintilianus is ugyanezt a felfogást követi. Azonban a helyzet az, hogy
e két felfogás közül nagyon nehéz egyértelműen akár az egyik, akár a
másik javára dönteni. A modern álláspont (voltaképpen Perelman is ezt
követi) inkább Arisztotelész felé hajlik. Gondoljuk csak meg, hányszor
tapasztaljuk meg, hogy egy politikus a legdurvább sértéseket vágja az
ellenfele fejéhez a parlamentben, majd esetleg az látjuk a híradóban,
hogy az egymást gyalázó ellenfelek fél óra múlva barátságosan beszélgetnek egymással a parlament büféjében. Ezért aztán sok minden
szól Oswald Ducrot álláspontja mellett, aki megkülönbözteti egymástól a diskurzus belső rendjéhez tartozó beszélőt (locuteur) és a beszéd
alanyául szolgáló pszichofizikai entitást (énonciateur). Valahogy úgy,
mint ahogyan az irodalomelméletben is megkülönböztetik egymástól
a regényben megjelenő elbeszélőt (narrátort) és a regényírót mint természetes személyt. Ez ellen lehetne vetni, hogy ez a hasonlat csak korlátozott érvényességgel bír, hiszen más a regény mint fikciós műfaj és
megint más a politikai diskurzus, amelynek minden eleme, legalábbis
elvben, a mindennapok világának rendjéhez tartozik, ezért ez másfajta
koherenciát igényelne. Másrészt viszont az is igaz, hogy a politikus nem
ex nihilo lép a közönsége elé, vele kapcsolatban léteznek meglapozott
vagy nem megalapozott előzetes ismeretek, amelyek mindenképpen
befolyásolják a mondanivalója fogadtatását. (Mindenesetre itt olyan
nehéz kérdéssel állunk szemben, amely mindenképpen alaposabb
utánjárást követelne meg, s amelyről itt és most – a legnagyobb sajnálatomra – le kell mondanom.)
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Lakoff és Johnson szerint az „argumentáció maga a háború” (Idézi Plantin 2003: 382). S ez a metafora (a háború) kiváltképpen a politika
szférájában tud kiteljesedni. Igaz ugyan, hogy verbális agresszió a mindennapi életben is folyamatosan megjelenik, de a politika diskurzusába
úgyszólván funkcionálisan „épült be”. Ami a mindennapi életet illeti, ott
a sértő szavak és kifejezések korpusza mégiscsak limitált, tehát egy
viszonylag zárt kört alkot. Ezzel ellentétben a politikai diskurzusban
nincsenek „ártatlan” szavak és kifejezések. S itt nem is feltétlenül csak
a szónok intenciójáról van szó, de legalább olyan mértékben a közönségéről is. Némelyek szemében bizonyos dolgoknak a puszta szóba hozása is az elfojtott metaforák legkülönbözőbb fajtáit idézheti fel. Vannak olyanok, akik például a csapvíz fluorral való kezelésének már csak
a megemlítését is magával a kútmérgezéssel azonosítják, míg megint
mások a kézi lőfegyverek viselésének korlátozását a kasztrációval vagy
az impotenciával tekintik egyenértékűnek (vö. Edelman 2000: 215). A
mindennapi beszéd tele van poliszemikus és metaforikus kifejezésekkel. Itt valóban igaza lehet Perelmannak, amikor azt mondja: „lehetetlen pontosan elkülöníteni egymástól az értékítéleteket és a tényítéleteket” (lásd Vignaux 1999: 9).
Voltaképpen ezen a területen az jelenti az igazi problémát, hogy
a politikai argumentáció úgyszólván „hivatásszerűen” alkalmazza a rábeszélés és a befolyásolás eszközét azért, hogy elcsábítsa a közönséget. Miként azt Taguieff mondja: „A rábeszélés kényszere eredményezi
azt, hogy a politikai szónok, amennyiben szimbolikus hatékonyságát
szeretné fokozni, nem hajlandó szakítani azzal a hétköznapi erőszakkal, amelyik egyszerre szabályozza (règle) és megzavarja (dérègle) az
emberekhez fűződő kapcsolatát: a szónok fordít és átfordít (vagy éppen kiforgat), és ennél fogva elkendőzi azt, amit valóban akar” (Taguieff
1991: 271).
Végezetül szeretném föltenni a következő kérdést: Vajon a politikai diskurzusban lehetséges-e egyértelműen megkülönböztetni egymástól az ad hominem érvelés valóban durva formáját (ad personam)
és a tárgyszerű érvelést (ad rem)? S ehhez csatlakozik még egy kiegészítő kérdés is: vajon a politikai rendszerek (beleértve a demokratikusnak mondott rezsimeket is) képesek-e elválasztani egymástól a
verbális agressziót és a pacifikált diszkussziót, és vajon képesek-e egy
olyan irénikus vitát megteremteni, amely a konfliktusok szelíd megoldásául szolgálhat?
Magam úgy látom, hogy a politikai szférában mindig újratermelődik egy „szürke zóna”, amelyen az érvek az egyik oldalról a másikra
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csúszkálnak, s végső soron egyéni ízlés kérdése, hogy ki minek tekinti
az éppen szóban forgó érvet.
Ha Carl Schmittnek igaza van, és „a specifikus politikai megkülönböztetés, melyre a politikai cselekvések és motívumok visszavezethetők, a barát és ellenség megkülönböztetése”, akkor ebben az esetben
igencsak csekély esélyünk van arra, hogy elimináljuk a sértő és a másik
ember személyét megalázó kifejezéseket a politikai diskurzusból. Noha
Schmitt úgy folytatja érvelését, hogy
„a politikai ellenségnek nem szükséges erkölcsileg rossznak,
nem szükséges esztétikailag rútnak lennie; nem kell gazdasági versenytársként fellépnie, és talán akár előnyösnek is tűnhet üzletet kötni vele. Az ellenség éppen a másik, az idegen,
és lényegéhez elegendő, hogy különösen intenzív értelemben
egzisztenciálisan valami más és idegen, úgyhogy szélsőséges
esetben konfliktusok lehetségesek vele, melyek nem dönthetőek el sem előzetesen meghozott általános normatív szabályozással, sem a konfliktusban ’részt nem vevő’ és ezért ’pártatlan’ harmadik ítéletével.” (Schmitt 2002: 19)5
Mindez nagyon jól hangzik, csakhogy az élő beszédben úgyszólván lehetetlen tiszteletben tartani ezeket a distinkciókat. Ugyanis ott, ahol az
ellenségről kezdünk beszélni (vagy az ellenséggel kezdünk el beszélni),
a logosz, a pátosz és az ethosz olyan amalgámja jelenik meg, amelyben
a részeket úgyszólván lehetetlen egymástól elkülöníteni.
5
Ha jól értem, akkor Carl Schmitt voltaképpen a Max Weber-féle, az „értékszférák elkülönítésére” irányuló törekvésését szeretné folytatni akkor, amikor a fentiekben látható módon határozza meg a politikát. Közismert, hogy Weber szerint „lehet valami igaz, annak
ellenére és azért, mert nem szép, nem szent és nem jó” (Weber 1998: 147). Persze, amíg
Webernél az értékszférákat elkülöníthetjük egymástól úgy, hogy az egyes szférák totalizáló „intencióitól” viszonylag egyszerűen megszabadulhatunk, addig Schmitt esetén a
barát/ellenség megkülönböztetés totalizáló jellegétől szinte lehetetlen lekapcsolódni.
Ha valakit valóban az ellenségemnek tekintek a politikában, akkor nagyon nehéz dolog
minden más területen objektív ítéletet alkotni róla. Ezért van az, hogy a polgári demokráciában a rivalizáló pártok szereplői egymást inkább ellenfeleknek, mintsem ellenségeknek tekintik. Az ellenség fogalmán leginkább a háborús ellenség értendő (egyébként úgy
tűnik, mintha Carl Schmitt is így gondolná), ebben az esetben pedig nem sok értelme van
egy önálló értékszféraként felvenni a politikát a modern társadalom alrendszerei közé,
még akkor sem, ha egyébként a háborúnak is lehetnek szabályai (pl. háborús jog). Tisztában vagyok vele, hogy ezek nagyon asszociatív megjegyzések, és a kérdés ennél sokkal
elmélyültebb tárgyalást érdemelne.
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A retorika hagyománya

Héraklész Ogmiosz,
a retorika hatalmának
szimbóluma*1

Me s t e r B é l a

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Filozófiai Intézet, Budapest
Heracles Ogmios, a Symbol of the Power of Rhetoric
My paper intends to outline a notorious problem of the intellectual history:
that of the gap between logocentric and iconocentric approaches of human actions. At first, focussing on the questions of the early modern epoch,
I will offer an overview of the possible methodological tools, such as the approaches of the early modern thinkers (Milton and Locke), the useful conceptual networks of the authors of the iconic turn, Belting’s approach to the
iconic debate in the time of the Reformation, and the concepts of intellectual
history of the Cambridge school. The second part of my paper outlines Hobbes’ relationship with the tradition of the antique rhetoric, focussed on the
figure of Heracles Ogmios, based on the testimony of Lucian’s work. (The role
of this figure in the early modern thinking was recently discussed in Quentin
Skinner’s masterpiece.) According to my hypothesis, Hobbes has searched
for a tool for describing the social covenant in the antique and early modern
interpretations of the Celtic god, which is more than a pure picture, or word.
Keywords:
gestures, Heracles Ogmios, iconic turn, Lucian, rhetoric, Quentin Skinner,
Thomas Hobbes
*Írásom a vilniusi Gediminas Műszaki Egyetemen 2013. április 4–5-én rendezett Visuality
2013: politics, ideology, media című konferencián előadott Words, Pictures and Gestures in the
Methodology of the History of Political Ideas című előadásom egy részletének magyar nyelvű, jelentősen átdolgozott változata. A vilniusi előadáson alapuló angol nyelvű írás megjelenés alatt van.
1
A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013) számában.
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A „kelták Héraklészeként” ismert mitológiai alak funkciójában inkább
Hermésszel állítható párhuzamba, és azonos az ír mitológiában az írás
isteneként számon tartott Ogammal. Alakja Lukianosz klasszikus leírása révén vált a retorikai meggyőzés jelképévé. A szöveg úgy is értelmezhető, mint a görög retorikai hagyomány alapvető értékeinek az egyik
legnagyobb barbár közösségre, a keltákra való kiterjesztési kísérlete, és
ezen a módon való egyetemessé tételük. A szimbólum a kora újkorban
tesz szert széles körű elterjedtségre és népszerűségre. Lukianosz fiktív
kultuszképet leíró szavai alapján metszetek készülnek a kor emblémás
könyvei számára, Hobbes pedig szinte szó szerint Lukianoszt idézi a
Leviatánban; a központi alak nyelvébe fűzött láncon a fülüknél fogva
vonszolt tömeg képében a társadalmi állapotot vélvén fölfedezni. A
szóra, írásra és képi ábrázolásra egyaránt utaló szimbólum használatán keresztül jól vizsgálhatóak a retorika szerepéről kialakult vélekedések az antikvitástól a kora újkoron keresztül egészen napjainkig. Nem
véletlen, hogy a retorikai hagyomány szerepét Hobbes-értelmezésében
úttörőként hangsúlyozó Quentin Skinner monográfiájának címlapjára is
Héraklész Ogmioszt ábrázoló kora újkori metszet került.
A következőkben ezen antik toposz kora újkori felhasználását
taglalom Hobbesnak a retorikai hagyományhoz való viszonyát a középpontba állítva. Bevezetésként áttekintem a képi és a szóbeli kommunikáció értelmezésére kínálkozó megközelítéseket a kora újkori politikai
eszmetörténet számára, majd rátérek voltaképpeni témámra, Hobbes
politikafilozófiájának a retorikához való viszonyára, különös tekintettel a képi kommunikációval való érintkezési pontokra. Természetesen
nincs itt terem arra, hogy akár csak vázlatosan áttekintsem a kérdés
mára könyvtárnyivá duzzadt irodalmát; így csupán egy mozzanatra, a
Leviatán néhány, az antik retorikai hagyományt érintő helyére összpontosítok.
A politikai eszmetörténész az egykor volt politikai közösségeket
alkotó emberek által kimondott szavakat, mutatott képeket és előadott
gesztusokat értelmezi mint politikai cselekedeteket. Az e három közötti váltások azonban mindig problematikusak. A szavak értelmezésével
van látszólag a legkevesebb gondunk, a Cambridge-i iskola a beszédaktus-elméletre épülő írásaktus-elmélete adott ehhez a közelmúltban
módszertani alapokat a textus és kontextus, a(z eszmetörténeti értelemben vett) reprezentatív szöveg és az írásaktus fogalmi hálójával. A
képi fordulat immár klasszikus szerzői ehhez járulhatnak hozzá a képi
(beszéd)aktus fogalmával, amely alkalmazható a művészettörténet és
az eszmetörténet határmezsgyéjén is. Az alábbiakban e nagy irányza40

toknak csak azokat a részleteit emelem ki, amelyek módszertani segítségül szolgálhatnak jelen vizsgálódásunkhoz. Akárhogyan is forgassuk
az eddig különböző kezdeményezésekből, hagyományokból létrejött
módszertani tárházat, eszmetörténeti elemzőként általában akkor jövünk zavarba, amikor a kép bemozdul, illetve a beszélő ember gesztusokat tesz. Tekintsük át ebből a szempontból a rendelkezésünkre álló
módszertani szerszámoskamrát.

A kép és a szó megközelítése a kora újkori politikai
eszmetörténetben
A problémával először a XVII. század angol klasszikusainak szövegeivel való foglalatoskodás során találkoztam (Mester 2010). John Milton
Areopagiticájában úgy érvel a sajtó szabadsága mellett, hogy az (ellenőrizhetetlen) verbális és non-verbális kommunikáció jelentőségét emeli
ki, és ezeknek a mozzanatait emeli be ironikus képekben a „komoly”
nyomtatott könyvkultúra szférájába. A városi házak ablakai és erkélyei
veszélyes címlapokként bukkannak föl, míg a falusi fogadók dudásai és
nyirettyűsei lecturákat (’lectures’), egyetemi előadásokat olvasnak föl
minden este az érdeklődő hallgatóságnak. A több tekintetben szövegszerűen is Miltonra támaszkodó John Locke tolerancialevelének ismert
passzusai az írott kultúrával való összehasonlítást mellőzve követelnek
szabadságot a templomi szimbolikus cselekedeteknek: legyen szabad
kenyeret enni, bort inni és vízzel mosakodni, illetve mindezektől tartózkodni a templomban is, éppúgy, mint a világi életben. Mostani témánk szempontjából Milton és Locke megközelítése két megfigyelésre
ad alkalmat. Mindkét szerző eljárásában a tanult ember felsőbbségét
érhetjük tetten: azért kell szerintük biztosítani az íratlan, és különösen
a non-verbális kommunikáció szabadságát, mert mindezt a műveletlen
tömegek lényegtelen önkifejezési módjának (is) tartják, amelyre kár a
teoretikus kritika nehézfegyverzetét pazarolni. Nem akarnak tehát verébre ágyúval lőni. Ugyanakkor a fölidézett non-verbális kifejezésmódokat automatikusan, és valószínűleg öntudatlanul képekként értelmezik. A cselekvő, szimbolikus gesztusokat gyakorló emberek úgy jelennek
meg szemük előtt, mint (legalább elvben) szóban is megformulázható
tételeket ábrázoló élőképek. Ilyen felemás módon jutnak tehát el maguk a kora újkori gondolkodók a szavak világától a képekig.
A képi fordulat mára modern klasszikussá vált szerzőit annak a
művészi praxisnak az értelmezési igénye sarkallta, amelyben a műal41

kotás egyre inkább elveszíti szilárd körvonalait, ezzel szemben egyre
nagyobb jelentőségre tesz szert a művész gesztusa. A modern képfilozófia egyik alapszövege (Kjørup 2003) közvetlenül is összefüggésbe
hozza a művészi aktusokat a társadalmi cselekvés értelmezésével, amikor – a képaktus fogalmát értelmezvén – általában beszél arról, hogy
nem képek vagy kijelentések (szavak) hozhatnak létre képi (beszéd)
aktusokat, hanem csakis cselekvő emberek. A képfilozófiák későbbi
szerzői azonban – a maguk szempontjából helyesen – vizsgálatukat a
művészi gesztusokra szűkítik, vizsgálódásaik módszertani hozadékait
pedig máig alig alkalmazza a politikai eszmetörténet.
Hans Belting vizsgálódásai, bár az előzőekhez képest más fogalmi
apparátussal és szemléletmóddal, történeti szempontú elemzésében
végül hasonló problémákba ütköznek (Belting 2009). A német művészettörténész a képek eszmei deszakralizálását Platón ideaelméletére
vezeti vissza, és lényegében ennek a gyakorlatba átvitt megismétléseként értelmezi a reformáció képvitáit a protestánsok részéről. A szó és
kép dichotómiáján alapuló európai gondolkodási séma korlátai akkor
tárulnak föl az ő munkásságában is, amikor rátér a témának a vizsgált
korban döntő aspektusára, az Úrvacsora értelmezésére. Először ugyan
leszögezi a részvétel gesztusának elsődlegességét mind az elhangzó
igékhez, mind a vizuálisan is látható megjelenítéshez képest, fejtegetése végül mégis az ige és a bálványozás lehetőségét magában rejtő
kép jól ismert, egyben a katolikus-protestáns viszonyhoz is kapcsolódó
ellentétpárjának rögzítésére fut ki.
A szövegek értelmezésében olyan jelentős és úttörő, metodológiai szempontból is hasznosítható eredményekkel rendelkező Cambridge-i eszmetörténeti iskola szövegeiben a képek elemzése zömmel
alárendelt szerepet játszik. A legjobban talán éppen Hobbes Leviatánja
ismert címlapképének számos elemzése kapcsán látszik ez: minden, a
könyvekben és környezetükben megjelenő kép és szimbólum elsősorban azért érdekes, hogy általa jobban értsük a szöveget, és általában
csak a könyvkultúra környezetében megjelenő képi információk elemzésére kerül sor.
Itt az ideje, hogy közvetlenül, a későbbi interpretáció-történettől
függetlenül, szövegszerűen is megvizsgáljuk Hobbes viszonyát a szavakhoz és a képekhez, az antik retorikai hagyomány egy elemének az ő
korában való képi megjelenítésén, és ennek a rá tett hatásán keresztül.
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Hobbes viszonya a retorikához és annak ábrázolásaihoz
Először is arról kell fogalmat alkotnunk, hogy milyen jellegű az az antik retorikai hagyomány, amelyhez Hobbes kora kulturális intézményrendszerén keresztül egyáltalán viszonyulhatott. Azt kell belátnunk,
hogy már olyan korai szerzőnél is, mint Arisztotelész, megnyilvánul az
érvelés, a meggyőzés egyre absztraktabb felfogása, amelynek következtében a retorikai megnyilvánulás egyre inkább azonossá válik annak
leírt szövegével, és eltűnik mögüle a véleményét személyesen képviselő
ember. A Sztageiritész így ír a Poétikában:
„Vajon jobb-e az epikus utánzás, mint a tragikus? – ezt is érdemes megvizsgálni. Ha ugyanis a kevésbé közönséges a jobb
– vagyis amelyik a műveltebb közönséghez van szabva –, akkor
világos, hogy a mindenre kiterjedő utánzás közönséges; [...]
Ilyenfajta utánzás a tragédia, abban az értelemben, ahogyan
a régebbiek beszéltek a fiatalabb színészekről [...]; s ahogyan
a fiatalabbak viszonyulnak a régiekhez, úgy viszonylik az egész
színművészet az epikához. Emez állítólag a művelt közönséghez szól, amelynek nincs szüksége táncmozdulatokra az előadásban, a tragédia viszont az alacsonyrendű közönséghez,
tehát közönséges, és így nyilván alsóbbrendű is.
Csakhogy először is: ez a kifogás nem a költői művészetre, hanem az előadóművészetre vonatkozik, mert a mozdulatokat túlzásba viheti a rhapszódosz is, [...] és az énekes is [...]
Egyébként a tragédia mozgás nélkül is megteszi a maga
hatását, akárcsak az eposz, hiszen olvasás útján is kiderül az
értéke; ha tehát egyebekben kiválóbb, akkor ez a kifogás nem
szükségképpen érvényes rá.” (Poetica XXVI; 1461b–1462a;
Arisztotelész 1974: 66–67)
Az irodalmi műalkotás írásművé és olvasmánnyá tétele, elválasztása az
előadó-művészet formáitól a maga korában radikális fordulat volt. Ezt
az utat folytatja tovább Arisztotelész még radikálisabban retorikai tevékenysége során, amikor a már eleve írásműként értelmezett szónoki
beszédet az enthümémák (egyfajta sajátos, a műfaj megengedte elliptikus szerkezetű szillogizmusok) rendszerére redukálja, hogy végképpen elvonatkoztasson a szónok személyiségétől, gesztusaitól. Ami kívül esik az enthümémák jól körülhatárolható rendszerén, azt, hiába van
hatással a hallgatóságra, ki kell rekesszük a retorika vizsgálati köréből:
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„Nincs még olyan tudomány, amely az előadásmóddal foglalkoznék [...]; és – ha alaposabban megvizsgáljuk – erkölcsileg
kifogásolhatónak tűnhet. [...] figyelmet kell rá fordítanunk,
nem azért, mert helyes, hanem mert elkerülhetetlen. [...] minden olyan eszköz, mely kívül esik a bizonyításon, fölösleges.
Mindazonáltal, ahogy már említettük, az előadásmód sokra
képes, éppen a hallgatóság gyarlósága miatt.” (Rhetorica, III.
1; 140a; Arisztotelész 1982: 173)
A már az ókorban ilyen módon az írott szóra redukált, absztrahált antik
retorikai hagyomány a kora újkor iskolarendszerében természetesen
még művibb módon jutott el Hobbeshoz. Jelen vizsgálódásunk szempontjából nem mellékes az a(z életmű egészének tekintetében egyébként jelentéktelen) körülmény, hogy Hobbes ismert, az antik szónoki
hagyományt és általában az ókori műveltségeszményt elutasító, alább
idézendő sorai konkrétan e hagyománynak a föntebb leírt módon kilúgozott változatára vonatkoznak:
„Mi itt a nyugati világunkban az államok institúciójára és jogaira vonatkozó nézeteinket Arisztotelésztől, Cicerótól meg más
görög és római íróktól vettük át, akik azonban demokráciákban
éltek, és ezért e jogokat nem a természeti elvekből vezették le,
hanem saját demokratikus államuk gyakorlatát dolgozták fel
műveikben – mint ahogy a grammatikusok is a nyelv szabályait korunknak gyakorlata, a poétika szabályait pedig Homérosznak és Vergiliusnak költeményei alapján írják le. És mivel
az athéniakat - hogy a kormányforma megváltoztatása iránti
vágyukat elaltassák - arra tanították, hogy szabad emberek,
és aki királyságban él, az mind rabszolga, ezért Arisztotelész
a Politikájában [VI. 2.] azt írja, hogy »a demokráciában fel kell
tételezni a szabadságot, mert az az általános vélemény, hogy
más kormányzat alatt senki sem szabad«. És Arisztotelészhez
hasonlóan Cicero és más írók is a rómaiak nézeteire alapították államelméletüket, a rómaiakat pedig a királyság gyűlöletére tanították – először azok, akik megfosztották trónjától uralkodójukat, és Róma felségjogait maguk között osztották fel,
majd meg az előbbiek utódai. És az emberek e görög és római
auktorok olvasása nyomán gyerekkoruktól kezdve megszokták, hogy hamis képet alkossanak maguknak a szabadságról,
helyeseljék a forrongásokat, uralkodójuk cselekedeteinek bírá44

latát, valamint a bírálók megbírálását – ami aztán olyan sok
vérontáshoz vezetett, hogy azt hiszem, jogosan mondhatom, a
mi nyugati világunkban semmit se vásároltunk meg olyan drágán, mint a görög és latin nyelv elsajátítását.” (Leviatán II. 21;
Hobbes 1999: I. kötet, 243–245)
A fönti szövegrészt, különösen az azt megelőző bekezdéssel együtt,
ahol korában ritka világos módon, Benjamin Constant-t megelőlegezve formulázza meg az antikvitás szabadságfogalmának különbségét
a modernekétől – az ókoriak szabadsága „nem az egyén szabadsága, hanem az államé” – általában egészen más célból szokás idézni a
Hobbes-interpretációkban. Szempontunkból most az a lényeges benne, hogy Hobbes itt egyértelműen a szervezett iskolarendszer által átörökített, átalakított antik retorikai hagyomány közvetítéséről beszél.
(Számunkra most csupán az általa vélt hatásmechanizmus a lényeges,
annak a tartalma, amit közvetít ez a hagyomány, jelen vizsgálódásunkban közömbös.)
Azonban, pár oldallal előbbre lapozva a Leviatán szövegében, azt
látjuk, hogy Hobbes éppen saját politikafilozófiájának sarokpontján,
a társadalmi szerződés működési mechanizmusának leírásakor nyúl
vissza egyfajta erősen vizualizált antik retorikai hagyományhoz, még
ha ez a szövegből első pillantásra nem is válik nyilvánvalóvá:
„De amiképpen az emberek a béke és ezáltal az önfenntartás
biztosítása érdekében egy – államnak nevezett – mesterséges embert teremtettek, azonképpen teremtettek maguknak
– polgári törvényeknek nevezett – mesterséges láncokat is. És
e láncok egyik végét kölcsönös megállapodás alapján annak
az embernek vagy gyülekezetnek ajkára erősítették, amelyet
szuverén hatalommal ruháztak fel, másik végét pedig saját
fülükre. És ezeket a maguk mivoltában ugyan gyenge láncokat mégis tartóssá lehet tenni, nem azért, mert nehéz, hanem
mert veszélyes széttörni őket.” (Leviatán II. 21; Hobbes 1999:
I. kötet, 242)
A furcsa, első olvasásra, és különösen ehhez hasonló leírások és a hozzájuk kapcsolatos vizuális ábrázolások előzetes tapasztalata nélkül
igen nehezen elképzelhető kép természetesen nem Hobbes leleménye, hanem antik, mitológiai tartalmú toposz. Változatos forrásai közül
Hobbes filológiai módszerekkel kimutathatóan Lukianosz leírását kö45

veti. A Hobbeséval összevethető szöveghely a következőképpen néz ki a
szamoszatai mesternél:
„Ez a bizonyos öreg Héraklész ugyanis egy sereg embert vonszol maga után, s valamennyit fülüknél fogva magához bilincselve tartja. Kötelékeik finoman megmunkált, aranyból és
borostyánból készült láncocskák, a legszebb női nyakláncokhoz hasonlítanak. És bár csak ilyen gyönge kötélen vezeti őket,
mégsem akarnak elfutni, pedig könnyűszerrel megtehetnék,
s egyáltalán nem ellenkeznek, sem lábukat megvetve nem
igyekeznek más irányba, hanem vidáman és ujjongva kísérik
vezetőjüket, elhalmozzák dicsérő szavakkal, mind körülötte
tolonganak, és láncaikat meglazítva versengenek azért, hogy
elébe kerüljenek. Úgy látszik, nagyon rossz néven vennék, ha
valaki kiszabadítaná őket. Hadd mondjam el azt is, ami nekem
a legérthetetlenebb volt. Minthogy a festőnek nem volt mihez
erősítenie a láncocskák végét, hisz a főalak jobb kezét már
buzogánnyal, a balt pedig az íjjal foglalta le, átfúrta az isten
nyelve hegyét, s az utolsó láncszemeket ehhez kapcsolta hozzá. Így húzza maga után őket, s feléjük fordulva rámosolyog
foglyaira. Sokáig álltam, [... e]kkor hozzám lépett egy kelta, [...
í]gy szólított meg: „Én megoldom neked, idegen, a festmény
rejtélyét, [... n]álunk, keltáknál nem Hermész jelenti a beszéd
művészetét, mint nálatok, görögöknél, hanem Héraklész, mert
ő sokkal erősebb volt Hermésznél. Ne csodálkozz, hogy öregnek ábrázolták, mert egyedül az ékesszólás az, ami csak idősebb korban szokott teljes tökéletességben megnyilatkozni,
[...] Ezek után azon se akadj fönn, hogy az öreg Héraklész, az
ékesszólás, fülüknél fogva bilincseli a nyelvéhez az embereket
és így ragadja magával őket! Jól tudod, hogy a nyelv és a fül rokonok egymással. Az sem valami csúfolódás, hogy át van fúrva a nyelve. Mert emlékszem, komédiaszerzőitektől is tudom,
akik iamboszaikban úgy gúnyolódtak nálatok, hogy »minden
fecsegőnek át van fúrva a nyelve hegye«. Mindent együttvéve
Héraklészt mi bölcs embernek tartjuk, aki az ékesszólás által
mindent elért, és beszédének meggyőző ereje volt fő fegyvere.
Úgy vélem, hogy nyilai is szavak, melyek hegyes, mindig célba
találó, gyors fegyverként járják át a hallgatók lelkét. Azt meg ti
is elismeritek, hogy vannak »szárnyas szavak«.” Ennyit mondott a kelta.” (Lukianosz 1974: 314–316)
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A késő ókori szövegrészletből jól látszik, hogy Hobbes nem csupán a
(valószínűleg fiktív) kultuszkép leírását vette át szabadon felhasználható stilisztikai elemként fő műve megírásához, hanem lényegi dilemmáját is az antik mester szövegének parafrázisával fejezi ki: hogyan
lehetséges, hogy a szó fizikailag könnyen elszakítható kötelékei mégis
összetartják a társadalmi állapot emberét, képesek megkonstruálni a
nagy Leviatánt. Nem másról van itt szó, mint hogy a nyelvi konstrukcióként létező politikai közösség, bármilyen valószínűtlennek is tetszik a
lehetősége, mégiscsak létezhet, létezik.
A Hobbes-irodalom az elmúlt évtizedekben föltárta, hogy a Leviatán Lukianosz-utalása egyáltalán nem egyedi jelenség a korban (erről
lásd különösen Skinner 1996: 389–390). Korántsem Hobbes kétségtelenül mély antik műveltségének kivételes terméke tehát Lukianosz e
marginális művének előásása a feledés homályából. (A rövid szöveg műfaját tekintve úgynevezett bevezető beszéd, amelyben a szónok megindokolja, hogy egyáltalán miért tart igényt a hallgatóság figyelmére. Ebben az esetben pusztán arról van szó, hogy a hajlott korú szamoszatai
rétor szükségesnek tartja megokolni, hogy ilyen korban miért akar még
nyilvánosan szónokolni. A bevezető beszéd műfaja Lukianosz korában
pusztán formai ujjgyakorlatnak számított a retorikában.) Az önmagában jelentéktelen munkát éppen a szavak hatalmát ábrázoló, és ezt
látványosan a mitológia furcsa, egzotikus toposzaihoz kötő tartalma
emelte ki a feledés homályából. Ismertségét a Hobbes korában már
csaknem egy évszázada divatozó, és még mindig igen népszerű emblémás könyvek műfaja biztosította. Ezekben a kiválasztott szimbolikus
jelenetet fa-, vagy rézmetszeten ábrázoló képet néhány soros, általában latin, később egyre inkább nemzeti nyelvű, verses leírás követi, ezt
követően hosszabb tanulmány elemzi a szimbolikus történés értelmét,
amelyet a későbbi kiadásokban más kezektől származó, tanulmányértékű kommentárok, majd a kommentárok kommentárjai követnek. Egy
emblémás könyv nagy számú, általában száznál több, vagy akár több
száz ábrát és magyarázatot tartalmazott. A műfaj XVI. század végén
és a XVII. század első felében megjelent alkotásainak, amelyek Hobbes rendelkezésére álltak, szinte elmaradhatatlan fejezete a kelták Héraklészéről szóló fejezet. (Például az e tekintetben relevánsak közül a
világhálón legkönnyebben hozzáférhető, digitalizált brit gyűjtemény, a
glasgow-i egyetemi könyvár honlapján több tucat, a kelta Héraklészt
ábrázoló metszet érhető el a kor emblémás könyveiből.) A változatos
szövegű verses leírások mindegyike ugyanarra a forrásra, Lukianosz
idézett művének bevezető leírására megy vissza:
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„Héraklészt a kelták saját nyelvükön Ogmiosznak nevezik, és
roppant különös módon festették meg az istent: vénségesen
vén, kopasz, megmaradt hajfürtjei teljesen őszek, bőre ráncos és feketés-barnára égett, mint az öreg tengeri halászoké.
Inkább hasonlítaná az ember Kharónhoz, valamiféle alvilágbeli
Iapetoszhoz, vagy bárki máshoz, mint Héraklészhez. De ehhez a
külsőhöz mégis héraklészi fegyverzetet visel. Oroszlánbőr fedi,
jobbjában buzogányt tart, vállán tegez lóg, balján kifeszített íjat
markol, úgyhogy mindenben tetőtől talpig Héraklész.” (Lukianosz 1974: 314)
A számos kiadványból itt elegendő példaképpen kettőre utalni. A korábbi, művészi tekintetben is kidolgozottabb metszeten (Haechtanus
1579) az átfúrt nyelvű, Héraklész mitológiai attribútumaival ábrázolt
alak bonyolult, ám harmonikus táncra bírja a láncok révén irányított népét. (E metszet másolata található meg Skinner föntebb említett monográfiájának borítólapján, lásd Skinner 1996.) A másik az a pádovai
kiadás, amelyet Skinner feltételezése szerint Hobbes is használt munkájában (Alciati 1621). A jóval elnagyoltabb ábrán Héraklész alakja katonás sorba állítja a nyelvére erősített láncon fogva tartott embereket.
***
A hatástörténet filológiai problémáinak áttekintése után utolsó kérdésünk, hogy a kora szellemi életében kétségtelenül jelenlévő lukianoszi
toposz használatára Hobbesnak miért volt szüksége saját elméletében.
Első pillantásra a szamoszatai mestertől átvett képpel csupán szükségtelen támadásoknak tette ki magát, sőt, ha végiggondoljuk, bizonyos tekintetben a nevetségességet is kockáztatta. Az még hagyján,
hogy a föntebb idézett, lukianoszi ihletésű leírása a társadalmi állapotnak éppen saját ironikus szójátékát ellenpontozza a kardok segélye
nélkül hiábavaló szavakról (“words without swords”). A rosszindulatú
szövegmagyarázó itt minden tekintetben indokolatlan, naiv következetlenséget vethet a szemére. Túlfeszítetté teszi a kép alkalmazhatóságát a köztársasági államforma beemelése a nagy leviatán lehetséges
módozatai közé: „e láncok egyik végét kölcsönös megállapodás alapján annak az embernek vagy gyülekezetnek ajkára erősítették, amelyet
szuverén hatalommal ruháztak fel” (Leviatán II. 21; Hobbes 1999: I. kötet, 242, kiemelés tőlem). Képzeljük el az angol forradalmi köztársaság
szuverenitást gyakorló testületét, a parlamentet, amint – élén Oliver
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Cromwell-lel – gyülekezetként, egy akarattal, az átfúrt nyelvükbe erősített láncokkal összehangolt mozgásra késztetik a fülüknél hozzájuk
láncolt angol polgárokat. Az így leírt kép vizuálisan valószínűleg ábrázolhatatlan, hacsak nem a köztársasági államforma képtelenségének
szatirikus ábrázolása a cél egy megrögzött rojalista művész kezében.
Miért bocsátkozott tehát Hobbes ilyen veszélyes vizekre éppen fő
műve egyik kulcspontjának megfogalmazásakor? Véglegesnek szánt,
kifejtett megoldást előadásom szűk időkeretében hiteltelen dolog lenne megígérni. A válaszhoz azonban hipotézisem szerint akkor kerülünk
közelebb, ha feltételezzük a következőket. Hobbes belátta, hogy a már
megvalósított társadalmi szerződés után berendezkedett állam statikus körülményei közötti cselekvések rendszere leírható egyfajta szűkebb értelemben vett nyelvjátékként, azaz pontosan megfogalmazott
ígéretek rendszereként, esetleg még képben is ábrázolható. Magának a
szerződés aktusának, a benne való részvételnek a leírásához azonban
mélyebben meg kellene ragadni az emberi cselekvés természetét. Ebben a leírásban próbálta valószínűleg felhasználni a retorika hatalmáról
szóló régi példázatot, amelyben egyszerre talált nyelvi leírást, képi ábrázolást, és ugyanakkor fölsejlettek benne a résztvevő, cselekvő ember
szóra és képre visszavezethetetlen tettei, gesztusai.
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„Egyszerre ki van adva és nincs
kiadva” – Nietzsche retorikai
Arisztotelész-olvasata1

Tá nc z o s P é t e r

Debreceni Egyetem, Debrecen

„Zugleich herausgegeben und nicht herausgegeben” –
Nietzsche’s rhetorical reading of Aristotle
In this paper I make an attempt to present Nietzsche’s ambivalent and obscure reception of Aristotle. The German philosopher took several notes of
the texts of the antic author, but he didn’t create a coherent view of Aristotle’
philosophy. I demonstrate a potential typological classification of the relevant
extractions and analyze an unusual, unidentified Nietzsche quotation from
Aristotle. I try to reveal the analogy between the two thinkers focusing my
attention on their similar metaphor-conception and anthropological structured mimesis-idea. I conclude that Nietzsche permanently transformed the
meaning of Aristotle’s sequestrated extractions and compared himself with
the Greek thinker. Finally I analyze the consequences of these theories on the
field of logic and social dimensions.
Keywords:
Friedrich Nietzsche, Aristotle, rhetorical universalism, mimesis, privacy,
enthymeme
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A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013)
számában.
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A „recenziós tartomány” rései
Friedrich Nietzsche antikvitás iránti fokozott érdeklődésének és klas�szika-filológiai munkásságának köszönhetően szinte minden jelentősebb görög gondolkodóról határozott, jellegzetesen „nietzschei”
képet alakított ki. Újraértelmező tevékenységének egyik legismertebb
és legjellegzetesebb esete saját Szókratész-recepciója: a görög gondolkodónak a hellén kultúrában és filozófiatörténetben betöltött szerepét radikálisan átértékelte, intellektuális megítélését és karakterének
jellegzetességeit egészen alternatív módon interpretálta (Nietzsche
2003a; 2004 stb.). Hasonló a helyzet a preszókratikus filozófusokkal:
gondolataikra és jelentőségükre Nietzsche az elsők között hívta fel a
figyelmet a modernitásban, és újra becsatornázta a bölcseleti irodalom fősodrába (Nietzsche 2000; 2007b). Platón esete ugyan némileg
eltérő, azonban róla is egy összetett, a megítélés szempontjából ambivalens, ám mégis következetes képet alakított ki (Nietzsche 2007b).
Arisztotelész neve viszont feltűnően hiányzik a listáról. Szimbolikusnak
tekinthető ebből a szempontból Nietzsche egyik korai, 1868-as levele,
amelyben Erwin Rohdénak egy megjelenés alatt álló szövege kapcsán
így ír: „… ekképp recenziós tartományom immár majdnem a teljes görög filozófia, Arisztotelész kivételével…” (Nietzsche 2008c: 25).
Felmerül a kérdés, hogy mi az oka ennek a viszonylagos hallgatásnak? Minek köszönhető az, hogy miután több helyen is az alexandriai-teoretikus típus attribútumaival ruházza fel őt (Nietzsche 2008a:
135; KSA 7: 154),2 mégsem ítéli el, vagy nem zárójelezi a jelentőségét?
Minden jel szerint Arisztotelész egészen más gondolkodói habitust
képviselt, mégis Nietzsche olykor teljes szimpátiával nyilatkozik a görög
bölcselőről. Virradat című művében olyan „hatalmas és ártalmatlan,
barátságos és békeszerető léleknek” nevezi, aki valóban az igazságot
kutatta, szemben az átlagos tudósokkal, akik mindenkor csak gyógyírt
kerestek a bajaikra (Nietzsche 2009: 266).
A határozott nietzschei ítéletalkotás elmaradása nem jelenti azt,
hogy ne találnánk bőségesen Arisztotelészt emlegető vagy rá hivatkozó
szöveghelyeket. Ezek a passzusok azonban elsőre csalódást okoznak,
ugyanis látszólag nem sokat árulnak el Arisztotelész filozófiájáról. An�nyi mindenképpen kiolvasható belőlük, hogy Nietzsche néhány direkt
2
A továbbiakban a magyarul nem hozzáférhető Nietzsche munkák esetében a Kritische
Studienausgabe (KSA), a levelek esetében pedig a Kritische Gesamtausgabe Briefwechsel
(KGB) megfelelő kötet- és oldalszámait adom meg.
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kijelentésével ellentétben alaposan ismerte, és rendszeresen olvasta
Arisztotelész műveit. Különösebb nehézség nélkül fel lehet állítani a releváns szöveghelyek ideiglenes típustanát.
Arisztotelész mindenekelőtt forrás Nietzsche számára: a vonatkozó részletek túlnyomó többségében a görög filozófust úgy emlegeti,
mint a poliszok működéséről (Nietzsche 2012a: 172), az antik bölcselők gondolatairól (Nietzsche 2000: 61, 97, 119) vagy például a görög
hétköznapokról szóló ismereteinek eredetét (Nietzsche 2012c: 55).
Gyakran idézi Arisztotelészt egyetemi diáktársaival, kollégáival való levelezésében, hogy alátámassza érvelését egy-egy antik auktorral, vagy
néha egyszerűen csak abból a célból, hogy stilisztikai-retorikai fölényre
tegyen szert társai fölött (KGB I/2: 197, 270). Néha olyan jól sikerülnek
ezek a szellemmel telített citátumok, hogy leveleiből (vagy más megcímzett gesztusszövegeiből) szó szerint átemeli őket készülő műveibe
(KSA 7: 353; Nietzsche 2000: 46).
A hozzávetőleges taxonómia itt nem ér véget: a fenti három típus
mellett a nietzschei szövegekben megjelenik egy másik, filozófiailag
talán relevánsabb Arisztotelész-emlegetési mód is. Nietzsche nem ritkán parafrazálja meglehetősen szabadon, kontextusából kiragadva az
antik auktor egy-két, elsőre meglepő kijelentését, mint például: „[a]z
alacsony nő sohasem szép – mondta az öreg Arisztotelész” (Nietzsche
2003b: 62). Joggal feltételezhetjük, hogy nem pusztán szellemességből idézi ezeket a szöveghelyeket – ezt a sejtést támasztja alá, hogy rövidebb aforizmáiban rendszeresen egy-egy kérdést is felvet Arisztotelész kiragadott megjegyzéseivel kapcsolatban, amely egy új, az eredeti
textustól teljesen független és kontra-intuitív értelmezést nyit meg. A
Virradat egyik aforizmájában a következőket írja: „[n]agy zsenik gyermekein kitör az őrület, nagy erényesek gyermekein pedig az ostobaság – jegyzi meg Arisztotelész. Mindezzel talán a kivételes embereket
akarta házasságra ösztönözni?” (Nietzsche 2009: 206) Arisztotelész
Retorikájának azt a passzusát, amelyben a nemes származásúak kétféle elfajzásáról, a nemes jellemnek az adott családból való fokozatos
kiveszéséről ír (Arisztotelész 1982: 128–129, 1390b), Nietzsche néhány hangsúlyváltással teljesen átértelmezi, hogy aztán a megváltoztatott előjelű őrület fogalmának köszönhetően felvesse a dionüszoszi
eugenika lehetőségét. Az ilyen sajátos interpretatív transzformációkról
a későbbiekben még lesz szó.
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Arisztotelész „esztétikája” ellen
Van azonban egy egészen másféle, tematikusan behatárolható típusa is az Arisztotelész-citátumoknak és -értelmezéseknek: ezekben
a javarészt az 1870-es évek legelején íródott, életében publikálatlan
feljegyzéseiben Nietzsche Arisztotelész „esztétikája” ellen igyekszik
fellépni. Egy-két konkrét bírálati pontot tartalmazó bejegyzést leszámítva (KSA 7: 196, 220), a hagyatékban maradt füzeteiben leginkább
csak a kritika szándékát jelzi. Könyvtervezeteiben, munkaterveiben
rendszeresen szerepelnek olyan fejezet- vagy szakaszcímek, mint
„Arisztotelész ellen” vagy „Arisztotelész esztétikája” (KSA 7: 43–44,
75, 195). Más bejegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy javarészt
olyan szempontok alapján igyekezett bírálni Arisztotelészt, amelyeknek a kontúrjai majd a Tragédia születésében is visszaköszönnek. Kritikával illeti a dionüszoszi zene kapcsán Arisztotelész „orgiasztikus
hangzásra” vonatkozó korlátozó elképzelését (Arisztotelész 1984:
324–325, 1341a-b; KSA 7: 196), bírálja a félelem és részvét általi megtisztulás koncepcióját, illetve a kar szerepének arisztotelészi
megítélésére is megjegyzéseket tesz (KSA 1: 633, 7: 247). Ezekben a
megfogalmazásokban gyakran az érzelmi töltet dominál; mivel emlékeztető feljegyzésekről van szó, Nietzsche feltehetően nem tartotta
szükségesnek, hogy részletesen argumentálja álláspontját. A jegyzetek műfaji jellegzetességei önmagukban persze nem magyarázzák a
vázlatos megállapítások harciasságát, a nietzschei szövegértelmezői mód viszont annál inkább. Láthattuk, hogy előszeretettel emelt ki
kontextusukból eredetileg mellékesnek szánt megjegyzéseket, hogy
aztán önálló elemzés tárgyává tegye azokat. Nem nehéz elképzelni,
hogy a fiatal Nietzsche felháborodott az olyan arisztotelészi kijelentéseken, mint például: „az igazságosság magasabb rendű, mint a
zene” (Arisztotelész 1982: 117, 1387b).
A hevesnek tűnő Arisztotelész elleni kirohanások szinte eltűnnek,
áttételes kritikává szelídülnek a Tragédia születésében. Itt a megfogalmazás már inkább Arisztotelész követői és értelmezői ellen irányul. Ez
az indirekt és szelíd bírálat leginkább két tematikus gócpont köré szerveződik: ezek egyike az a koncepció, miszerint a kar a demokratikus
igazság képviselője (Nietzsche 2003a: 70–71), a másik pedig az a vita,
amelynek tárgya a katarzis gyógyászati illetve morális jelentése, pontosabban annak bizonytalansága (Nietzsche 2003a: 212–213). Ezeknek a témaköröknek a kapcsán Nietzsche csak felveti az arisztotelészi
vonatkozást, de kizárólag csupán a modern interpretátorokat támadja.
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A módosítás és árnyalás oka lehetett pusztán csak annyi, hogy itt
már nem belső feljegyzésekről, hanem publikálandó és publikált műről
van szó; de a változásban közrejátszhatott az is, hogy Nietzsche a kidolgozás során a saját alternatív elképzeléseihez alapot adó forrást is
sokszor Arisztotelész műveiben lelte meg. Egyik hátrahagyott írása például egyértelművé teszi, hogy a számára olyan fontos „szilénoszi bölcsesség” gondolatát, vagy legalábbis annak motivikus magját a plutarkhoszi közvetítéssel fennmaradt Arisztotelész-töredékből vette át (KSA
1: 588). Az arisztotelészi korpusz tehát egyre inkább olyan adatbázissá
alakul át Nietzsche szemében, amelyik egyaránt hordozza magában a
számára igenelhető és elutasított teóriák csíráját.
Mint oly sok minden más Nietzsche életművében, ez a megítélt
pozíció sem jelent végleges álláspontot, legfeljebb ideiglenes nyugvópontot. Későbbi szövegeiben hektikusan újra és újra erőre kapnak
az „arisztotelészi esztétika” elleni kirohanások. Az Emberi, nagyon is
emberi első kötetében ismét határozottan kijelenti, hogy a tragédia
nem megtisztít minket az érzelmektől, hanem éppen hogy fokozza
azok jelenlétét és intenzitását (Nietzsche 2008a: 107). Ez a fiziológiai
alapú Arisztotelész-bírálat a kései Nietzschénél egyre határozottabb
kontúrt kap. A Bálványok alkonyában már újra egyenesen Arisztotelésszel szemben veszi védelmébe a tragikusban rejlő orgiasztikus elemet, amely a „levés örök örömét” közvetíti (Nietzsche 2004: 106). Ezt
a szakaszt Nietzsche olyan lényegesnek tartja, hogy később majdnem
teljes egészében átemeli az Ecce Homóba is (Nietzsche 2003c: 68). Az
átemeléseknek és önidézéseknek ez a gesztusa egyfelől jelzi a meglelt
tézis időtállósága feletti örömöt, másfelől az arra irányuló nietzschei
hajlandóságot, hogy az új kontextusba helyezett részlet perspektivikus
tűrőképességét tesztelje.

A rejtélyes Arisztotelész-idézet
Az ellentétek iménti, viszonylag tisztán kirajzolódó textúrája ellenére
még mindig nem világos, hogy miként is viszonyult Nietzsche a sokféle
szándékkal idézett filozófus-elődhöz. Talán érdemes a korábbiakban
már jelzett, látszólag önkényesen kiragadott, bonmot-szerű értelmezések nyomán haladni.
Nietzsche hátrahagyott jegyzetei között van egy, a szokottnál is
enigmatikusabb bejegyzés, amely egy rövid, német nyelvű (feltehetően) Arisztotelész-idézetből áll: „Arisztotelész: »Általában az emberek
gonoszul cselekszenek, amennyiben lehetőségük van rá«.” (KSA 9:
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373).3 Nietzsche nem jelöli meg a pontos forrást, de a többi ilyen jellegű idézetből okulva, gyanítani lehet, hogy a közlés során élt fordítói
szabadságával. A jegyzet környezete sem árulkodó az értelmezhetőség
tekintetében, mivel a lehető leginkább heterogén közegben szerepel:
többek között Pascalra, Démoszthenészre és Napóleonra vonatkozó
bejegyzések között tűnik fel. Joggal merül fel a kérdés, hogy van-e bármi jelentősége ennek a szöveghelynek, illetve ha igen, ki lehet-e olvasni
belőle bármi lényegeset?
A hátrahagyott jegyzetekben nagy számban találni ehhez hasonló, nehezen beazonosítható idézetet, bizonytalan ihletettségű és indíttatású kommentárt. Derrida is felhívja a figyelmet Éperons című szövegében az ilyen feljegyzések értelmezési nehézségeire (egy a mienknél sokkal rejtélyesebb idézet kapcsán),4 hogy aztán, talán nem túlzás
ezt állítani, ő is engedjen az interpretációs kísértésnek (Derrida 1992:
200–206). Derrida termékenynek bizonyuló kísérletén felbátorodva, lehet, hogy mégis érdemes lenne óvatosan megfejteni az enigmatikus
Arisztotelész-idézet jelenését és kontextualizálni annak jelentőségét.
Egyelőre fogjuk fel úgy ezt a bejegyzést, mint az aforisztikus Arisztotelész-átértelmezések vagy -kiforgatások egy különösen tömör változatát. Maga az idézet sokkal inkább nietzschei, mintsem arisztotelészi
hangvételűnek tűnik; ezért inkább Nietzsche egyéb szövegeiben kezdjünk kutakodni!
Nietzsche a feljegyzéseiben, műveiben és leveleiben Arisztotelész
értekezései közül még a Poétikánál is gyakrabban hivatkozik a Retorikára. Ennek a szövegnek az alapos ismeretéről nemcsak retorikai tárgyú előadásvázlatai tanúskodnak (amelyekben Cicero releváns művei
mellett erre a könyvre hivatkozik a legtöbbször), hanem leveleiben is
beszámol róla, hogy rendszeresen olvassa és interpretálja a szöveget
(Nietzsche 1997: 11, 15–26; KGB II/5: 6, 244). Ha alaposabban megnézzük a Retorika szövegét, találunk egy, a nietzschei bejegyzésre emlékeztető mondatot: „[é]s akiknek hatalmában áll igazságtalanságot
elkövetni, félelmetesek azok számára, akikkel szemben elkövethetik,
az emberek ugyanis többnyire elkövetik az igazságtalanságot, ha módjukban áll” (Arisztotelész 1982: 101, 1382b). Semmiféle konkrét bizonyíték sem áll rendelkezésünkre, amely azt támasztaná alá, hogy ez a
mondat lenne a nietzschei idézet inspiráló forrása. Különösen azért vá3
Saját fordítás; az eredeti szöveg: „Aristoteles: »im Allgemeinen thun die Menschen das
Böse, wenn sie es können.«”
4
Vö. „»Megfeledkeztem az esernyőmről«.” (Derrida 1992: 200)
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lik nehézkessé a kapcsolat bizonyítása, mert Nietzsche jegyzetei között
nem szerepel a mondat első fele, hanem csak a csonka második rész,
sőt, abban is egy hangsúlyos eltérés mutatkozik. Az a tény azonban,
hogy az arisztotelészi igazságtalanságból, helytelenségből Nietzschénél egyenesen gonoszság lesz, paradox módon éppen alátámasztja a
két szöveg közötti kapcsolatot. A módosítás tükrében érthetővé válik
az elhagyás: Nietzsche talán ebbe a nem is olyan apró változtatásba
sűrítette bele az egész arisztotelészi állítás számára érdekes, potenciális konnotációit.
A találgatásoktól és a valószínűségtől függetlenül, amennyiben
mégis feltételezzük, hogy ez az arisztotelészi kijelentés a bejegyzés
forrása, annyi bizonyos, hogy a transzformáció ténye nem mond ellent a direkt kapcsolatnak, hiszen az egyáltalán nem idegen a nietzschei gyakorlattól. Ebben az esetben az eredeti, némiképp rezignált
hangvételű etikai megállapításból egy affirmatív, a hatalom akarásával
kontextusba állítható kijelentés keletkezett. Ha van köze egymáshoz a
két szöveghelynek, abban az esetben Nietzsche saját kritikai attitűdjét
fedezte fel az arisztotelészi sorokban, melyből aztán egy igenlő állítást
kreált. Ez a saját megközelítést visszavetítő átértelmezés lehet a kulcsa Nietzsche Arisztotelészhez fűződő viszonyának.
Hasonló értelmezői transzformáció számos helyen megjelenik az
életműben, például Nietzsche az Antikrisztusban a részvét keresztény
felfogása kapcsán is meglepő módon hivatkozik Arisztotelészre: „[m]
int tudjuk, Arisztotelész a részvétben egy beteges és veszedelmes állapotot látott, mondván az embernek jót tenne, ha időnként hashajtót
használna: a tragédiát értette úgy, mint hashajtót” (Nietzsche 2007a:
15). Miközben a Poétika szöveghelyét a keresztény részvét bírálatához
használja fel, s ezáltal egészen új konnotációkkal ruházza fel azt, az
idézet végén visszakanyarodik az eredeti kontextushoz, és vesszőparipáját felidézve beleilleszt egy parodisztikus elemet is. A kisajátító értelmezés és a paródia ilyen elegyítése utalhat nagyfokú önreflexióra is.
Az új kontextus dacára Arisztotelész máskülönben (főleg a kései periódusban) kritizált tézisét itt sem méltatja sokkal többre: a „hashajtó”
metafora helyett Nietzsche a „felgyülemlés” kivágására alkalmas „szike” trópusát ajánlja használatra (Nietzsche 2007a: 15).
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Retorikus hasonlóság: a metafora túlsága
Az eddigiek alapján már van okunk feltételezni, hogy Nietzsche valamiféle relatív hasonlóságot fedezett fel saját munkássága és Arisztotelészé között, amelyet ironikus transzformációkkal, túlzó értelmezésekkel
tett láthatóvá. Egy ilyen kapcsolat nyomait keresve célszerűnek tűnik
visszakanyarodni a figuratív nyelv kérdéséhez.
Nietzsche Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben
című híres, hátrahagyott esszéjében az észlelés és gondolkodás metaforikus természetéről értekezik. Világhoz való viszonyunkat alapvetően egy metaforikus viszony jellemzi: „[i]degi ingernek először egy
képbe való átvitele! – első metafora. Majd a kép egy hangban leutánozva! – második metafora. És minden alkalommal teljes átugrása az
adott szférának, bele egy egészen más és új szféra kellős közepébe
(Nietzsche 2012b: 10–11).” Ahogyan az emberi percepciót egészében átszövi a tropikus közvetítés, úgy az állítólagos intelligibilis szféra is figuratív eredettel rendelkezik. Nietzsche a rögzített fogalmakat
is metaforákként, csak éppen megkövült, elhasználódott metaforákként jellemzi (Nietzsche 2012b: 15). Egy másik, hátrahagyott jegyzetében így ír erről:
„… a megismerés nem akarja érvényesnek elfogadni az átvitelt, hanem metaforák és következtetések nélkül akarja megragadni a benyomást. Ebből a célból petrifikálják: a fogalmak
befogják és behatárolják a benyomást, azután megölik, megnyúzzák, és fogalomként mumifikálják, hogy megőrizhessék.
Csakhogy »voltaképpeni« kifejezések nincsenek, és nem létezik metaforát megkerülő, voltaképpeni megismerés.” (Nietzsche 2007b: 421)
Nietzsche fenti gondolatmenete egy sajátos analógiát nyit meg Arisztotelész felé, akit szintén szoktak pán-metaforista jelzővel illetni.
Derrida A fehér mitológia című munkájában utal rá, hogy Arisztotelész a metaforát az összes szóalakzat általános formájának tartotta,
és ezt a retorikaelmélettel foglalkozó későbbi szerzők felrótták neki
(Derrida 1997: 39). Nála tulajdonképpen minden lehet metafora, ami
nevesíthető, minden olyan szóból lehet metafora, amely nem áll ellen
a nevesítésnek (Derrida 1997: 42). Erre az arisztotelészi jellegzetességre a retorikai előadások tanúsága szerint Nietzsche is felfigyelt
(Nietzsche 1997: 44–49). Természetesen nagy a szakadék a nietzschei
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pán-metaforizmus és az olyan eljárás között, mely során Arisztotelész
az alakzatokat, mint például a hasonlat, a metafora alá szubszumálja.
A metafora szerepének szokatlan kiterjesztése azonban a rokonság
érzetét kelthette Nietzschében, utólag interpretálhatta úgy saját koncepcióját, mint az arisztotelészi teória szubverzív átalakítását, tendenciózus túlságát.

Antropológiai hasonlóság: mimézis és mimikri
Ennél a potenciális kapcsolatnál és különbségnél jelentősebb az a lehetséges transzformatív reláció, amely az utánzás kérdése kapcsán
vethető fel a két szerző között. Arisztotelész a Poétikában a mimézist sajátos antropológiai vonásként jellemzi: az ember a legutánzóbb
természetű lény, és kezdetben éppen az utánzás révén tanul a világról (Arisztotelész 1997: 11, 48b). Ebből levonható az a következtetés,
hogy a fenti koncepcióban kapcsolat áll fenn az értelem és az utánzás
között (Derrida 1997: 47). Nietzsche a már említett esszéjében szintén sajátos emberi vonásként jellemzi az utánzást, pontosabban az
alakoskodást (Verstellung) vagy mimikrit, amely nála is összeköthető
az értelemmel, csakhogy itt ez a viszony egy hiányosságból fakad:
„Az intellektus, mint az individuum önfenntartásának eszköze,
legfőbb erőit az alakoskodásban bontakoztatja ki; mert ez az
az eszköz, amellyel a gyengébb, kevésbé robusztos individuumok fenntartják magukat, azok, akiktől megtagadtatott, hogy
a létért való küzdelmet szarvakkal vagy éles ragadozó fogazattal vívják.” (Nietzsche 2012b: 8)
Az utánzás Nietzschénél pejoratív mellékzöngékkel gazdagodott: ámítás, megtévesztés és igazodás lett belőle. Egy másik jegyzetében így
fogalmaz: „[u]tánzás minden összehasonlítás (ősgondolkodás). A fajok a valamennyire is hasonló példányok erőteljes utánzása révén alakulnak ki, vagyis hogy a többiek utánozzák a legnagyobb és legerősebb
példányt. Valamiféle második természet kinevelése utánzás révén”
(Nietzsche 2007b: 420). Bár nála is az intellektus forrása az utánzás,
voltaképpen az mégis az (egykori) gyengeség szimptómája. Erre a kétes értékű eredetre Nietzsche szerint nem cáfolnak rá az emberi faj eddigi eredményei: a Bálványok alkonyában megfogalmazza anti-darwini
hitvallását – valójában mindig a gyengék győznek, mert a gyengék
ravaszabbak, mivel rákényszerülnek az alkalmazkodásra, a mimikrire
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(Nietzsche 2004: 67). Az utánzó alkalmazkodás, amely az emberi nem
jellegzetes vonása, nem az erősek, hanem a gyengék szokása.
Arisztotelésznél és Nietzschénél is megtalálható a metafora,
az átvitel felértékelése, amely nem választható el egészen az utánzás
antropológiai jelentőségének szintén közös hangsúlyozásától. A két
gondolkodó elmélete közötti hasonlóságoknál azonban sokkal fontosabbak a különbségek, a nagyon is hangsúlyos elmozdulások, torzítások. Az analógiákhoz képest az azokhoz kapcsolódó transzformációk
sokkal többet árulnak el Nietzsche Arisztotelész-képéről.

Előképkereső önértelmezés: Arisztotelészhez képest…
Nem annyira a gyenge teoretikus analógia ténye az érdekes, hanem az
a viszonylag titokban tartott érdeklődés, amelyet Nietzsche mutatott
Arisztotelész irányába, illetve az a búvópatakszerűen megjelenő önértelmezési tendencia, amelyben a görög gondolkodóhoz mérte magát.
Az eddigiekben tárgyalt nézetek összefoglaló, egyik leginkább nagyszabású gondolatát (amelynek arisztotelészi inspiráltsága csekély mértékű lehetett), kifejezetten az antik előd egyik megállapításához képest
tárgyalja:
„Egyáltalán nem létezik a nyelv nem-retorikus »természetessége«, amelyre apellálhatnánk: a nyelv maga a színtisztán
retorikai fogások eredménye. Az az erő, amelyet Arisztotelész
retorikának nevez, amely minden dologban megleli és érvényesíti azt, ami hat és benyomást kelt, és egyúttal ami a nyelv
lényege is: ez éppoly kevéssé vonatkozik az igazra, a dolgok
lényegére, mint a retorika, nem tanítani akar, hanem szubjektív
izgalmat és felfogást átvinni másokra.” (Nietzsche 1997: 21)
Nietzsche ezen a ponton meg is határozta teoretikus pozícióját Arisztotelészhez képest: a fő különbség kettejük között, hogy ő továbbment, a nyelv egész tartományára kiterjesztette a retorikai természet
feltételezését. Azt az elképzelést, hogy szillogizmusokkal eljuthatunk
az Igazsághoz, hogy szükségszerű és befejezett következtetésekkel
hozzá lehetne férni valamilyen bizonyossághoz, Nietzsche elveti, és
az enthüméma mint csonka szillogizmus hiányait mutatja ki a logika
világában is. A nietzschei genealógia kihasználja ennek az igazságnak
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a származtathatóságát, levezethetőségét,5 és ki akarja mutatni annak
értéktelen eredetét (Nietzsche 2003b: 97–101). Ezzel azonban a retorika nemcsak az általános nyelvelméletbe és a logikába tör be, hanem a
magánéletbe, az individuum intim közegébe is.
Az arisztotelészi értelemben vett retorika azáltal, hogy bizonyos
hiányosságokkal bírt, hogy a meggyőzés erejére volt kénytelen támaszkodni, egyféle többletre is szert tett: a választás lehetőségére. Az evidencia retorikus vesztesége a döntés hozadéka lett. Arisztotelész így
fogalmaz:
„A rétorika feladata az, hogy olyan ügyekkel foglalkozzék,
amelyekben tanácsot kell adnunk […] Csak olyan esetekben
tanácskozunk, amelyek kétféleképpen foghatók fel. Azokról a
dolgokról, melyek másként nem lehettek, nincsenek és nem
lesznek, senki sem tanácskozik, ha helyesen értelmezi őket,
mert nincs választási lehetőség.” (Arisztotelész 1982: 14,
1357a)
A nietzschei kiterjesztés eltörli az ezzel járó sajátos közösségi teret,
és interiorizálja a retorikait: így megszűnik a tudás (vagy értelem) és
a nyelv közötti határ. Akár erre a változásra is utalhat Nietzsche egyik
újabb Arisztotelész-értelmezése: „[a]hhoz, hogy egyedül éljen valaki, állatnak vagy istennek kell lennie – mondotta Arisztotelész. A harmadik eset hiányzik: mindkettőnek kell lennie, vagyis – filozófusnak”
(Nietzsche 2004: 9). Ösztön, közösség és tiszta tudás szétválasztható
hármassága ezzel megszűnt, és felbukkant az animalitást és a megismerést a figuratív nyelvben szintetizáló gondolkodó alakja. A magány
hübrisze, blaszfémikus jellege zárójeleződik, és megnyílik az egyedüllét
antropológiai dimenziója.

Az eltorzított maszk
Mindezek után sem vált egyértelművé, hogy pontosan milyen hatással
lehetett Arisztotelész Nietzschére, de jelen kísérletnek nem is a hatástörténeti összefüggés felvázolása volt a feladata. Csupán annak a
jelenségnek a bemutatását célozta meg, hogy a német filozófus szívesen mérte magát antik elődjéhez, illetve, hogy Nietzsche előszeretettel
5
Vö. Arisztotelész a bizonyosság és szükségszerűség befejezettséggel való kapcsolatáról
(Arisztotelész 1982: 16, 1357b).
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interpretálta saját elképzeléseit Arisztotelész szubverzív, kiforgatott
átértelmezéseként. Talán nem túlzás azt állítani, hogy néha, meghatározott időszakokra Arisztotelész alakja is Nietzsche egyik maszkjává
vált (ha nem is a legjelentősebbek egyikévé). Ez a maszk a „hatalmas
lelkű” tudósé volt, s ezt az álarcot néha Nietzsche nagyon is szívesen
öltötte magára (Nietzsche 1996: 7–8).
Nietzsche ezt az elődjéhez való polemikus viszonyulást lejegyezni még igen, de kiadni már nem kívánta. Egyik, 1870-es Wagnernek
címzett levélében ezt írja: „[…] Arisztotelész mondja saját ezoterikus
írásairól, »egyszerre ki van adva és nincs kiadva«” (Nietzsche 2008b:
13). Ez a megállapítás bizonyos megszorításokkal Nietzsche releváns
szövegrészleteiről is elmondható.
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Montaigne diskurzusa

Sós Csaba
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Montaigne’s discourse
In the following pages I will first try to investigate Montaigne’s views of eroticism including the subject of passion, castration. By analyzing these subjects from a specific aspect I shall attempt to highlight a unified approach of
Montaigne which is mostly related to a paradox. Meanwhile I will examine the
role this paradox plays in the structure of Montaigne’s discourse concerning
for example the relation between the title and the text, and also the function
of citations.
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„[L]egvadabb betegségünk létünk megvetése” (Montaigne 2003: 404)
– írja Montaigne A tapasztalatról című esszéjében. E betegség elkerülése érdekében – Nietzschével szólva – affirmálni kell „a részvételt
természetes élvezetei[nk]ben” (Montaigne 2003: 404). Az affirmációra
képtelen emberek nem lábalhatnak ki a betegségből. Montaigne és
Nietzsche hozzávetőleg egyetértenek abban, hogy Szókratész sorsát e
betegség határozta meg. Hozzávetőleg; Montaigne írásai ugyanis inkább a táncoló Szókratészt elevenítik meg, s a tanítómestertől való elfordulás (ami jószerével sehol máshol nem történik meg) legfőbb indítéka az, hogy Szókratész ugyan „megbecsüli a testi kéjt, amenyire kell,
ám előnyben részesíti a szellemét” (Montaigne 2003: 408).
Montaigne valamennyi írásában szenvedélyesen kutatja a lét természetét, s különösen azt a módszert, amely által szert tehet a feltétlen affirmáció képességére. Hogy sikerrel járt-e, arról az alábbi szavak tanúskodnak: „mindig ugyanilyen lennék […] mostantól ezer évig
ugyanazt tenném hasonló körülmények között” (Montaigne 2003: 34).
Mégis; miféle sikerről beszélhetünk, s miben rejlik e siker titka?
A számos írás közül, amely révén bepillantást nyerhetünk a kéj
sokszor borzalmas világába, figyelmünket elsőként A képzelet erejéről
című esszé ragadja meg. A szóban forgó esszé egy igencsak szokatlan
témát feszeget, jó részét ugyanis azoknak a kínos eseteknek az elbeszélése tölti ki, melyek az ún. kudarc által fordulhatnak elő. Montaigne
több olyan esetet tár elénk, amikor grófok és királyok a kulcsfontosságú pillanatban kudarcot vallottak. Csaknem túlzás nélkül kijelenthető,
hogy e téma egyike az esszékben leggyakrabban visszatérő témáknak.
A tapasztalatról, A szomorúságról, A kegyetlenségről, Az erényről, A hiú
elméncségekről, Az állhatatosságról mindössze néhány azon esszék
közül, amelyek a vénuszi gyakorlatok közbeni gyöngeségre figyelmet
fordítanak. E téma nyilván azért élvezhet kitüntetettséget, mert jól példázza az ember természetnek való kiszolgáltatottságát (a természeti
jelenségek, az emberi test misztériumát), amit Montaigne oly előszeretettel hangsúlyozott valamennyi esszéjében.
Meg kell azonban magyaráznunk, milyen szerepet tölthet be e folyamatban a képzelet? Adósok vagyunk tehát a cím magyarázatával,
bár Montaigne-ről lévén szó, általában nem túl egyszerű ezen adósság
törlesztésének eleget tenni, s e körülmény a későbbiekben még figyelmet érdemel majd. Mindenesetre a képzelet ereje itt alighanem abban
rejlik, hogy könnyen a negatív megerősítések szervévé válhat, s így
minden alkalommal az egyszer megtapasztalt rossz ismétlődésének a
veszélyével fenyeget. Óhatatlanul felmerül tehát az igény, hogy a kép66

zeletet helyes irányba kell terelni: „Akik tagjukat engedelmes természetűnek ismerik, azok elég, ha képzeletük eltereléséről gondoskodnak”
(Montaigne 2001: 136). A kontroll máshol, és némileg más szempontból is fontossá válik. Montaigne többször is hangsúlyozza, hogy célt
kell adni a képzeletnek, máskülönben „a szerelmes rész bennünk jogos
tárgy híján inkább hamisat és léhát kohol magának, sem hogy hiábavaló maradjon” (Montaigne 2001: 37). A magvak körültekintő szelekciója
által azonban elkerülhető, hogy az asszonyok „formátlan húsdarabokat
és húscsomókat hoz[za]nak létre” (Montaigne 2001: 48). A szexualitás
ökonómiájában jelentkező zavarokért tehát a képzelet eltévelyedése
okolható, a kudarc és az elfajzás ugyanazon állapot különböző manifesztációi.
Mindenesetre ahhoz, hogy ilyesféle zavarkeltés létrejöhessen,
nyilvánvalóan szükséges, hogy Montaigne a képzeletet egy rendkívüli
hatalommal ruházza fel. A hit, hogy az elképzelt dolog valósággá válhat,
Montaigne számos történetében és megállapításában kifejeződik. Egy
klasszikus, többek által metafizikainak mondott oppozícióval élve, ez
esetben a logosz és a mítosz, a racionális és a megmagyarázhatatlan bizonyos fajta átfolyását, összemosódását tapasztalhatjuk; e két,
mondhatni a logosz (az ész) rendje szerint különálló világ összegabalyodni látszanak egymással, s egyelőre nehezen látható, mi által bogozhatnánk ki e szövevényes viszonyt. Montaigne egy dologban azonban aligha kételkedik, ti. annak lehetőségében, hogy a valós események
szuggerálása révén a képzelet képes a valóság afféle transzformátoraként működni, még ha egyelőre mindenekelőtt destruktív módon is,
azáltal, hogy felfüggeszti, vagy rossz útra tereli a természetes késztetéseket. Montaigne szerint sokaknál „a gyógyszer puszta látása (saját
kiem. – S. Cs.) is kifejti a kellő hatást” (Montaigne 2001: 139). A vakság
utánzása vagy színlelése a szem letakarása révén pedig tényleges vaksághoz vezethet (vö. Montaigne 2002: 442), míg a halál (önkéntelen
vagy szándékos) mímelése tényleges halálhoz: „a képzelet lázat és halált is okozhat azoknak, akik hagyják, hogy megtegye, és még tapsolnak is neki” (Montaigne 2001: 131). Az utánzat tehát betör a realitás
világába, a mimézis hatalmának ilyetén felnagyítása pedig egy olyan
határátlépés, amit Montaigne csaknem szenvtelen egyértelműséggel
konstatál.
Az iménti példákból is világos lehet, hogy itt mindenekelőtt a
képzelet és a hozzá kapcsolódó tekintet hatalmán keresztül lehetünk
tanúi egy ilyen határátlépésnek. A szem működését középpontba állító történetek ugyanis több esetben is alapul szolgálnak a képzelet
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köré szőtt negatív teológiának. Ugyancsak A képzelet erejéről című
esszében olvashatunk a szemmel verés képességéről, amit Montaigne Plinius elbeszélése nyomán a szkíta nőknek tulajdonít, akik, „hogy
ha megharagudtak és megdühödtek valakire, egyetlen pillantásukkal
megölték” (Montaigne 2001: 140). A szkíta nők különös hatalma, mely
meghazudtolja az ész, a logosz rendje szerinti létezés alaptörvényeit,
abban áll, hogy, miközben passzívak maradnak (a tényleges cselekvés
itt kimerül a nézésben vagy kívánásban kifejeződő intencióban), az aktív ráhatás képességével bírnak, azaz képesek áthidalni a szakadékot
passzivitás és aktivitás, közelség és távolság között. Ehhez egy sor
olyan episztemológiai-ontológiai előfeltételnek kell érvényesülnie, melyekre aligha létezik racionális magyarázat. Mindazonáltal itt nem az a
legmeglepőbb, hogy Montaigne hite töretlen marad, sokkal inkább az,
hogy érezhetően igyekszik az ész súlyával mérni a misztikumot, amiről
az alábbi sorok is tanúskodnak: „Az elmélkedések enyémek, és az ész,
nem pedig a tapasztalat bizonyítékain alapulnak” (Montaigne 2001:
141). Mielőtt azonban feltárnánk az irracionális racionalizálására irányuló törekvés jelentőségét, elemzésünket Freud néhány meglátására
vonatkozó kitérővel igyekszünk teljesebbé tenni.
Freud évszázadokkal később ugyanis A kísértetiesről című tanulmányában a szemmel verést a pszichoanalitikus kutatás egyik
vezérmotívumává emelte. A szóban forgó hit kapcsán ő telepátiáról,
a „gondolatok mindenhatóságába vetett hitről” beszélt (Freud 2001:
268). A mágia az ő értelmezésében is egyfajta ugrás, határátlépés által
keletkezik, ilyenkor ugyanis a pszichikai valóság felülkerekedik az anyagi valóságon, s az ember – átgázolva a világ működését meghatározó
determinizmusokon – képes akár egyetlen pillantással is közelségbe
hozni a távolságot: „A mágikus hatásnak ez utóbbi, miként oly sok más
példájában a távolság nem játszik szerepet, a telepátiát tehát magától értetődőnek veszik” (Freud 2011: 85–86). Mindez egybevág a fent
elmondottakkal, s talán joggal tűnhet úgy, hogy a freudi értelmezés
segítségünkre lesz abban, hogy a szkíta nők Montaigne által említett
képességét pontosabb megvilágításba helyezzük. Ezen túlmenően,
Montaigne esszéit olvasva aligha érezhetjük alaptalannak a pszichoanalízis irányába tett exkurziókat. Számos esszében megtalálható a
kasztráció témája, hol egészen közvetlenül, a pénisz elkötéséről vagy
levágásáról szóló anekdoták révén, hol közvetettebb módon, a lemetélt hüvelykujjú, s ezáltal harcképtelen férfiakról szóló történetekben.
Az eddigiekhez hozzávehetnénk még az ürítésről adott leírásokat, azt
a voltaképp leplezetlen kötődést, amit Montaigne a kólikával szemben
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tanúsít, s amire a freudi magyarázat alighanem a széklethez való infantilis kötődés lenne.
Természetesen nem lehet célunk az, hogy a freudi pszichoanalízis és Montaigne gondolkodása közti viszonyt nyugvópontra helyezzük,
mégsem könnyű elsiklanunk afölött, hogy a szemmel verés motívuma
Freudnál szervesen igazodik a pszichoanalízis komplexumához, mely
Montaigne-értelmezésünkre nézve számos korlátozó vagy félrevezető
indítékot hordozhat magában, s bizonyos különbségek megvilágítása
gyümölcsözőbbnek minősülhet, így e negatív viszonyulás révén talán
fokról fokra közelebb kerülhetünk ahhoz, amit mondani szeretnénk.
Érdemes talán mindjárt a szemmel verés freudi körülírásával
kezdenünk. A szemmel verés Freud által felhozott eseteiben az történik, hogy bizonyos embereknek „»sejtéseik« vannak, amelyek »legtöbbször« igaznak bizonyulnak” (Freud 2001: 266). Egy jelentéktelen
káromkodás, amelyben a másik halálát kívántuk, ténylegesen a másik halálát okozza, a jobbára elfeledett szándékot tett követi. Azaz: a
szemmel verés itt egy szándékolatlan fordulatként realizálódik, arra a
fejlődési szakaszra emlékeztetve bennünket, amikor „korlátok nélküli
nárcizmus[unk még] szembeszállt a realitás félreismerhetetlen ellenkezéseivel” (Freud 2001: 267). Az első említésre méltó különbség tehát
a szándékosságot illetően mutatkozik meg. A két világ kereszteződése
Freud neurotikusa számára egy szubverzív esemény, méghozzá azért
lehet szubverzív, mert a neurotikus egyfajta stabil valóságtapasztalattal rendelkezik, amelyhez képest a szándékolatlanul bekövetkező halálesetek, ismétlődések az unheimlich érzését keltik. A szubjektív intenció
hiánya által realizálódó szemmel verés voltaképp a logosz kudarcát jelenti, mely szükségképp együtt jár egy negatív valóságtapasztalattal. A
szkíta nők esetében viszont a szemmel verés egy szándékos aktusként
valósul meg. Montaigne hősei (nem csupán a szkíta nők, de mások is,
mint arról hamarosan szót ejtünk) a mágiatechnikát tudatos törekvések szolgálatába állítják, kiaknázzák úgymond az irracionalitásban rejlő
szubverzív potenciált, s ezzel egyfajta mozgástér nyílik meg a különféle
abszurd stratégiák, mesterkedések, manipulációk számára.
Említést érdemel továbbá az is, hogy Freudnál a szemmel verést
a férfiak gyakorolják, mivel a szem a fallosszal analóg funkciót tölt
be: „a vakságtól való félelem elég gyakran helyettesítője, pótszere a
kasztrálástól való félelemnek” (Freud 2001: 257). A szem és a fallosz
a nárcisztikus én által féltve őrzött hatalmat képviselik, ez motiválja a
megfosztottságtól való félelmet. Ödipusz önvakítását azonban a bűntudat motiválja, bűntudat aziránt, hogy tudtunkon kívül valamely ártal69

mas kereszteződés jöhetett létre, melyre fény derült, arra például, hogy
a fallosz az anyával közösködött, vagy, hogy a passzivitás engedetlenül
beszivárgott az aktivitás világába (mondjuk azáltal, hogy egy ártatlan
káromkodással kioltottuk egy másik ember életét). Montaigne leírásában azonban a mágikus kapacitás mindenekelőtt női privilégium, s ez
egy sor igen fontos következményt von majd maga után a nő és a férfi
közötti viszonyra, a távolodások és közeledések játékára vonatkozóan.
Itt van mindjárt az, hogy a nőknek tulajdonított negatív mágia és
a természetes célok kioltása összefüggésben állnak egymással. Több
Montaigne által elmesélt történet szerint ugyanis a kudarcot vallott
férfiak a női tekintetet olyas hatalommal ruházták fel, mely képes megbéklyózni, összezavarni a fallikus működést. A Montaigne által javasolt
ellenszer azonban nem a menekülés, mint inkább egy frontális szembenézés, a női tekintet elsajátító fogadása, ahol az azonosulás jelenti
a veszély elhárításának a legbiztosabb módját. Az azonosulás itt felér
egy transzformációval, amely révén a negatív mágia pozitív mágiává
válhat. Ezzel szemben a neurotikusnál az ilyesféle kudarcok következménye egyfajta önkéntelen (a tudattalanban lezajló) elfordulás, mely
szükségessé teszi a különböző pótlék-megnyilvánulások működését,
ami által többek között az inverzív vagy regresszív törekvések előtérbe kerülhetnek. Részben arra szeretnénk rávilágítani, hogy Montaigne
módszere a pótlékok működése ellen irányult. A pótlék itt azért lehet
veszélyes, mert a közvetlen és feltétlen affirmációra való képtelenségről tanúskodik. Félő, hogy a természetes vágy helyébe más vágyak
kerülnek, s a fallosz feletti önrendelkezés joga kioltja a feminin hatalmakkal való azonosulás vágyát, és az egyesülés, valamint minden olyan
tevékenység, mely a kudarc, a legyőzöttség veszélyével fenyeget, kiesik
az affirmációs törekvések centrumából.
Minden olyan tevékenység – ezzel arra szeretnénk utalni, hogy
Montaigne esetében a szexuális aktus több olyan aktussal helyezhető
analóg viszonyba, amelyeknél az eddigiekhez hasonló körülmények, a
cselekvésképtelenségből fakadó zavarok állhatnak elő. Ilyen kitüntetett, az esszékben nem kevésbé hangsúlyos aktusok a gyász és a beszéd. A szexualitást a gyásszal és a beszéddel összekötő séma alapját
tehát egy analóg megnyilvánulás képezi: bizonyosfajta képtelenség,
mely a szorultság állapotában jelentkezik, s mely a beszéd esetében
afáziaként, a gyász esetében pedig a lélek kilövellésének hiányaként
realizálódik. A regresszió minden ilyen esetben egyfajta „sziklaszilárdságként” mutatkozik meg, mely csupán a magvak (a szó vagy a könny)
ejakulációja által lazulhat fel: „rossz hír vételekor dermedten, szinte a
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földhöz szögezve állunk, mozdulni sem bírunk, mígnem a lélek, a kön�nyektől és panaszoktól ellazulván, magához tér” (Montaigne 2001: 24).
A beszéd kibontakozását megbéklyózó szorultság ugyancsak abból a
potenciálból adódik, amit a tekintetnek, figyelemnek tulajdoníthatunk.
Beszéd során a „pillanatnyi leleményesség” kudarcot vall: „kevésbé
hagyatkozhatom pillanatnyi leleményességemre: az enyém nehézkes és homályos, nem képes hirtelen szorultságban és fontos ügyben
helytállni (Montaigne 2003: 221). A sírásra való képtelenség azáltal
jön létre, hogy a másik iránt táplált érzelmek elevensége meggátolja a
könnyek útját. A zavart tehát mindhárom esetben a másik (vagy esetenként mások) intenzív jelenléte okozza, a mértéktelen szenvedély,
mely a másikhoz láncolva minket gátat szab természetes törekvéseinknek. A képtelenséget nem valamely megfosztottságtól (mondjuk a
kasztrációtól) való félelem idézi elő, hanem a felfokozott szenvedély.
A kudarcot vallott férfi a „nemzés tetőpontjára” hág, s ott „összeomlik az öröm [a gyász esetében a fájdalom] súlya alatt, és látom, hogy
teljességgel képtelen ilyen tiszta, ilyen szakadatlan és egyetemes kéjt
elviselni” (Montaigne 2002: 427). Érdemes itt kitérnünk a kasztráció
aktusára, amit Montaigne hősei gyakorta önként hajtanak végre, ám
messze nem az Ödipusz bűntudata által vezérelve, mintsem azért, hogy
ezáltal megszabaduljanak a különféle kellemetlenségektől. A kasztrált
hímtag a kérdőre vont hűséget vagy a szégyenből fakadó neheztelést
demonstrálja (vö. Montaigne 2002: 462–463). A fallosz birtoklása felelősség, olyasmi, ami miatt a férfinak szakadatlanul mentegetőznie
kell. Ez az, amit Montaigne a legkevésbé szeretne, épp ezért óvakodik
mindennemű ígéret kimondásától, „szívesebben teszek bizonytalan és
feltételes ígéreteket” (Montaigne 2003: 225). Az ígéret ugyanis terheli
a szabadságot. Márpedig a fallosz önmagában véve egy ígéret, aminek eleget kell tenni, s így, mondhatnánk, a szabadság szimbolikusan
a kasztrált személyiséget illeti. A feltétlen affirmáció kulcsa tehát a nő
kezében van, a férfinak el kell azt tulajdonítania. Ennek a rablásnak egy
módja az önként vállalt kasztráció. A kasztrált férfi a nővel, e szimbolikus nővé váláson keresztül pedig a szabad férfi alakjával válik azonossá. A lopás, kifosztás aktusa megismétlődik a halállal, s voltaképp
valamennyi fenyegető másikkal szemben is.
A gyász, a szex és a beszéd ilyenformán tehát nem vonhatók ki a
közös birtoklás közegéből, a kötelezettségek és felelősségek terhe alól,
ám a szabadság ilyetén hiányának ellenére Montaigne-t nem kísérti
meg az autonóm birtoklás iránti vágy. A beszéd egy kimerítő labdajáték,
dobásaimat mindössze a másikhoz igazítva hajthatom végre, minthogy
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„a szó félig azé, aki mondja, félig azé, aki hallja” (Montaigne 2003: 375).
Tudjuk, hogy a beszéd itt még a negatív teológia részét képezi, viszont
a dobás (lövés) metaforája máshol is felbukkan, ama vakon született
ismerős leírásában, aki képes elkapni a neki dobott labdát, s kinek találomra leadott lövései célba találnak (vö. Montaigne 2002: 320). A vak
ugyanis elvárások nélkül lőhet, senki sem várja el tőle, hogy lövése célba érjen, s ez egy olyan normatív kondíció, ami felé törekedni kell. A
vakság és a kasztráció felvállalása által az ember az eljövendő negatívumot áthelyezi a valóság tartományába, megfékezi a képzelet negatív
hatalmát, elébe megy a kudarcnak, reálissá teszi azt, hogy a lehetőség
szintjén ne kelljen tőle tartania. Ez jelenti a belépést a pozitív teológia
tartományába. A pozitív teológia alapja a kimondott szorongás. A meglepetés dramaturgiája pedig a siker normatív megvalósulásának alapja,
a siker a determinizmusokkal való ügyeskedés eredménye. Montaigne
számára a paradoxon normává válik, a logosz szerinti norma pedig paradoxonná. Itt az a normális, ha logikus igazságként fogadjuk el azt,
hogy a vakság látás, hogy a célba érés alapfeltétele a célhoz vezető
út megnehezítése. Montaigne a paradoxonban semlegesíti, sterilizálja,
ha úgy tetszik, kasztrálja az ellentmondásokat, azokat a mozzanatokat, amelyek szemünkben abszurdnak minősülhetnek, mindeközben
pedig rávilágít azokra a relációkra, amelyek révén a paradoxon normalizálódhat. Ez kettős nyereséggel jár, mivel egyúttal a logosz szerinti
racionális irracionálissá válik. Példaként ismét ama kudarcot vallott
férfi esetét említhetnénk, aki a negatív „képzelgés ellenszerét egy másik képzelgésben lelte meg. Nevezetesen ő maga megvallotta és előre
bejelentette ebbéli kiszolgáltatottságát, és lelke feszültsége fölengedett azáltal, hogy a várható bajt hírül adván kötelezettsége csökkent
és kevésbé nyomasztotta” (Montaigne 2001: 134). A szó és a beszéd
fellazít, valójában egy ravasz teleológia szolgálatában áll, s mindenekelőtt a szabadság tehermentesítésében érdekelt. Ám ehhez a negatív
következmények felvállalása szükséges, a rossz affirmációja, a rosszé,
amit hírül adunk, amivel telekürtöljük a pillanatot, azt képzelvén, hogy
ezáltal sikerül feltartóztatnunk a negatív mozzanatot, feloldanunk a
sziklaszilárdságot. A beszéd mágikus hatalommal ruházódik fel, akárcsak a név, amelyről Freud primitív embere úgy hitte, képes feltámasztani az elhunyt szellemét (vö. Freud 2011: 61). Montaigne-nél persze
nem egyszerűen a primitív szellemiség megelevenedéséről van szó. Az
irracionalitás (pro és kontra) racionalizálása egy olyan szférába emeli
a montaigne-i diskurzust, ahol csupán potencialitásról beszélhetünk,
ahol tehát kiteljesedik, univerzalizálódik a meglepetés fent említett
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dramaturgiája. A montaigne-i diskurzus, távol a valóság szférájától, a
misztikum e körülményes, ám utóvégre racionális intenciók általi befogadása révén mindig a kibontakozás előtt álló lehetőségként jelenik
meg.
A mágiára adott válasz tehát egy újabb mágia, melynek célja a
szabadság voltaképp mesterséges előállítása. Sartre az Egy emócióelmélet vázlatában látszólag hasonló funkciót tulajdonít a mágiának.
Itt is a kötelezettség felszámolásán van a hangsúly. A mágia egyfajta
haladék, csel, melyet pl. a kezdő ökölvívók vetnek be, miközben csukva
tartják szemeiket, s ezzel „meg akarják szüntetni [az erősebb küzdőtárs] ökleinek létezését” (Sartre 1976: 70). A mágia működésbe lép,
mihelyst „normális úton és determinista összefüggések láncolata révén képtelen voltam elkerülni a veszélyt, tagadtam azt” (Sartre 1976:
69–70). A mágia Sartre-nál tehát egy negatív mozzanat, ezzel szemben Montaigne-nél a veszély elhárításának módja a veszély halmozása,
a licit. Nyugodt körülmények között a kudarc egy meghökkentő esemény, a felfokozott veszély állapotában viszont nem az. Az ernyesztő
nyugalmat felszámoljuk, az ideális körülményeket felcseréljük a nehézséget okozókkal. Az aktust szórványos időben és rossz körülmények között hajtjuk végre. Ez nem más, mint az egyetemes kéj megzavarása a kockázat szakadatlan közbeiktatása révén. Mentegetőzés
helyett felvállaljuk a kudarcot: „Ismerek olyant, akin az segített, hogy
akkor alkalmazta a tagot, amikor már ernyedni kezdett, hogy elaltassa
az ádáz hevet, és aki a korral képesebbé vált attól, hogy kevésbé volt
képes” (Montaigne 2001: 134). E megoldás áthatja Montaigne egész
gondolkodását, a pedagógiáról, a politikáról vagy a retorikáról alkotott
elképzeléseket. Részletekbe menő vizsgálat helyett mindössze egy-egy
jellemző észrevételt szeretnénk kiemelni az elmondottak alátámasztása érdekében. Montaigne szerint a rossz szülők „a hibákat nem képesek
büntetni, sem pedig elnézni, hogy gyermeküket, ahogy kell, durván és
veszélyesen nevelik” (Montaigne 2001: 201). A meglévő rossz politikai
rendszerek megváltoztatására irányuló törekvések ellen érvelve Montaigne a következőt mondja: „a rosszra nem szükségképpen következik jó, egy másik rossz is követheti, mégpedig gonoszabb” (Montaigne
2003: 214). Ami pedig a retorikát illeti, elég felidéznünk Montaigne-nek
az apológiáról adott leírását: „nemhogy meghátrálnék a vádak előtt,
hanem inkább elébük megyek és tréfás és gunyoros önváddal rájuk licitálok” (Montaigne 2003: 321).
A módszer lényege tehát a felszorzott igenlés által nyerhető szabadságba vetett bizalomban rejlik. Ez magyarázza a rossz dolgok szen73

vedélyes elsajátítására vonatkozó törekvéseket. Mindenekelőtt kétfajta
rossz létezik: az, ami már bekövetkezett, s amitől így nem kell tartani, s
az, ami még bekövetkezhet. Montaigne habozás nélkül az utóbbit tartja
veszedelmesnek. Kétségtelen, hogy itt a legfőbb törekvés a rossz feletti
kontrollra irányul, mely azonban csak úgy érhető el, ha kontrollálatlanul
belevetjük magunkat a rossz dolgok forgatagába. A lét ugyanis neheztel arra, aki szerencsés. A szerencse veszélyes adomány, ezzel szemben a rossz bekebelezése által jutalmul kapott életnek nem kell tartania
a nehezteléstől. Ennek megfelelően az élet szabadsága előfeltételezi a
halál tenyerének a közelségét. A halál közelsége az élet számára haladék, e közelséget, ami kétség kívül a legértékesebb adomány, Montaigne jórészt a kólikának és a vesekőnek köszönhette: „a homok kiürítésének műveletét már régóta folytatom, hihető hát, hogy a természet nem
fog változtatni menetén, és nem áll be annál rosszabb fordulat, mint
amit már ismerek” (Montaigne 2003: 381).
Befejezésül tegyünk néhány észrevételt arra vonatkozóan, hogy
a fentiekben körüljárt paradoxon miként nyilvánul meg a textualitás
szintjén, az esszék szövetén belül! A fallosz negatív módon történő
rehabilitációjának igénye (s az ezzel járó következmények közül valamennyi) ugyanis megnyilvánul a montaigne-i diskurzus struktúrájában.
Egyfelől Montaigne számára a szöveg olyan, akár az ígéret, amelynek
rendszerint azáltal tesz eleget, hogy olyan címet ad írásának, mely feltűnően lazán kapcsolódik a konkrét szöveghez, olyan elvárásokat kelt,
melyekhez képest a szöveg a meglepetés eseményének formájában
nyilvánulhat meg. A szöveg mint ígéret fesztelen betartásának lehetősége tehát a cím és a szöveg egymással szembeni idegenségében
rejlik. A reprezentatív példák halmazából mindössze egyet ragadunk ki,
az Arról, hogy a fiak apjukhoz hasonlítanak című esszét, mely az elvárási horizont fókuszpontjába a genealógia, az apához fűződő viszony
kérdését állítja. Ennek ellenére az esszé sokkal inkább a betegség témáját bontja ki, miközben kiderül, hogy a szövegnek a címhez, a fiúnak
az apához fűződő formális kötődésének az alapja nem más, mint a vesebaj, amit Montaigne az apjától örökölt, aki „úgy halt meg, hogy egy
nagy kő gyötörte szörnyen” (Montaigne 2002: 529). A gyámsági kötelék
ilyetén elszakításához pedig számos olyan leírás kapcsolódik, amelyekben Montaigne a kitérés művészetét magasztalja, melyekkel azonban
most nem foglalkoznánk.
Ralph Waldo Emerson rendkívül találóan jegyzi meg egy helyen,
hogy Montaigne szavai olyanok, akár az eleven véredények, hiszen a
vér mozgása elengedhetetlen a szöveg erekciója szempontjából (vö.
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Emerson 1978: 55). A nemzés sikeréhez azonban éppúgy szükség van
kudarcra is, s e kettősség kibontakozását, a negatív rehabilitáció megvalósulását Montaigne-nél a francia „főszöveg” és a túlnyomórészt
latin idézetek váltakozása teszi lehetővé. Montaigne Vergilius sorairól
című esszéjében megállapításokat tesz e nyelvek materiális (fiziológiai)
jellegére vonatkozóan, s nyelvtipológiájában a francia nyelv a kasztrált
nyelv szerepét tölti be. A francia nyelv ugyanis „egy hatalmas elgondolás alatt rendszerint összeroskad […], hajlik alattunk, és ereje fogytán
a latin igyekszik segítségére, másszor pedig a görög” (Montaigne 2003:
110–111). A két nyelv tehát kiegészíti egymást, a szöveg pedig ezáltal
válhat a rezignáció és a siker közegévé.
Amikor Montaigne egyszerre ír és idéz másokat, valójában egy
nemzést hajt végre. Az aktus pedig mindig két távoli (egymástól formálisan különböző) gondolat véletlen találkozásában nyilvánul meg, mely
találkozás (mint az egyetemes kéj megzavarása által létesülő aktusok
bármelyike) az elvárások szféráján kívül történik. Montaigne számára
csoda, hogy eszméi „a véletlen jóvoltából megannyi filozófiai példával és elmélkedéssel egyezőnek bizonyulnak” (Montaigne 2002: 265).
Mindez összefüggésbe hozható a vakságról korábban elmondottakkal.
A szöveg tehát ama vak szerző produktuma, aki találomra lő és betalál,
akinek nyilai a meglévő eszmék valamelyikébe fúródnak bele. A szöveg
mindig a már meglevő, amibe az író váratlanul belebotlik.
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A publikus tér retorikája

Az oszlás és fertőzés metaforái
– Az antiszemita kirekesztés
retorikus eljárásai

Va r g a Ri ta

Debreceni Egyetem, Debrecen
The metaphors of the decomposition and the infection
– The rhetorical methods of the anti-Semitic exclusion
The affirming and vindictive notion of social exclusion frequently uses
corpse-metaphors. The agents of the exclusion show the excluded as the
parasites of the moribund society. In my study I examine the case of the
anti-Semitic exclusion focusing on the question of the articulated ideas.
According to my thesis the anti-Semitic rhetoric usually bases its argumentation upon the analogy for the metaphor of the festering corpse. In
my text I analyse the corpse- and infection-metaphor in the anti-Semitic
exclusion in the respect of the speaker’s position, the relation between the
aggressor and the excluded one, the purpose of the exclusion etc. I illustrate my notion with the texts of Weininger, Hitler and the contemporary
Hungarian press.
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exclusion, corpse-metaphor, festering corpse anti-Semitic rhetoric
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Az utóbbi években többször is a figyelem középpontjába kerültek a médiában megjelenő különböző kirekesztő szövegek. Ennek hatására egyre nagyobb érdeklődés övezi többek között a gyűlöletbeszéd jelenségét
is. Sokan sokféleképpen közelítettek már a témához, jelen tanulmányban kifejezetten az antiszemita szövegek metafora-használatát fogom
megvizsgálni, kiemelt figyelmet fordítva a halott testtel társítható alakzatokat használó szövegrészletekre.
Elsősorban két olyan szerző szöveghelyeivel fogom illusztrálni
elképzelésemet, akik az antiszemitizmus más-más szempontból két
leghírhedtebb szövegét alkották meg. Az egyik Adolf Hitler landsbergi
fogságában írott Mein Kampf című könyve, a másik Otto Weininger
Nem és jellem című szövege. Mindkettő a szerző életében megjelent
egyetlen műve, és különböző megjegyzéseikből arra lehet következtetni, hogy mindketten főművüknek tartották azokat. Az elkészült
szövegek státusza azonban nem egészen volt azonos a két szerzőnél:
míg Weininger – teoretikus ember lévén – művét gondolatai adekvát
rögzítésének tartotta, és műve megalkotása után életét befejezettnek
találta, addig Hitler viszonya saját könyvéhez ambivalens volt. Az Előszóban megjegyzi, hogy „az emberek megnyerésére az élőszó általában hatásosabb az írottnál, s hogy Földünkön minden nagy mozgalom
a maga kibontakozását a nagy szónoknak és nem a nagy íróknak köszönheti” (Hitler 2007: 51). Ha igazak a Mein Kampf születését övező
szóbeszédek, akkor rabtársai ösztönzésére vetette papírra törekvéseit
és elgondolásait, mivel ők már nem bírták tovább hallgatni véget nem
érő monológjait. Ahogyan a szöveg megszületését is kényszerítő körülmények idézték elő, tehát a szerző nem önszántából írta azt, úgy a későbbi olvasók sem csak saját elhatározásukból vették kézbe a könyvet.
A Mein Kampf recepciójára éveket kellett várni, és hogy a műnek egyáltalán a későbbiekben sikere lett, ahhoz minden bizonnyal hozzájárult
az is, hogy a náci hatalomátvétel után a friss házasok nászajándékul
megkapták a kötet egy példányát. A politikai nyelvnek négy típusát különböztetik meg (Mazzoleni 2002: 104–105), amelyek közül Hitler szövege a buzdítás kategóriájába tartozhat, és mint ilyen, fő komponensei
a dramatizálás és a fokozott szenzibilitás, amelyek célja, hogy a hallgatóságot megnyerjék. Ahogy Mazzoleni fogalmaz „ez a par excellence
politikai nyelv” (Mazzoleni 2002: 105).
Az antiszemitizmus történeti változásait most nem áll módunkban megvizsgálni, mivel azonban a két szöveg megjelenése között alig
20 év telt el, érdemes néhány pillantást vetni a századforduló környékén lezajló változásokra. Többek között meghatározó mű Charles Dar80

win 1859-ben megjelent A fajok eredete természetes kiválasztás útján
című műve, amelynek – szemben az antik vagy középkori antiszemitizmussal – szociáldarwinista értelmezése az addigiaktól eltérő ideológiai töltetet adott az antiszemitizmusnak. Joseph Arthur Gobineau
Az emberi fajok egyenlőtlensége című műve szintén nagy hatással volt
a korszak releváns nézeteire. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
antiszemita ideológiájára döntő befolyást gyakoroltak Houston Stewart
Chamberlain írásai is. A XIX. század alapvető eszméi című 1899-ben
kiadott művében a darwini elméletet követve írja le, hogy milyen módon
lehet az árja vér tisztaságát visszaállítani és fenntartani. „Chamberlain
egyszerű tételei, amelyek az egész világtörténelemre fekete-fehér magyarázatot adtak, egy egész generáció gondolkodását határozták meg”
(Hamann 2005: 55). Mind Hitler, mind Weininger ismerte Chamberlain
elképzeléseit.1 Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ebben az
időszakban, pontosabban 1894–1906 között zajlott Alfred Dreyfus
pere is, amely egész Európára hatással volt, és aminek következtében
ismét újjáéledtek az antiszemita érzelmek. Érdemes lehet megjegyezni, hogy Shulamit Volkov – másokkal ellentétben – abban találja meg a
modern antiszemitizmus új vonását, hogy milyen funkciót töltött be a
korban a németországi viszonyok között. „Funkciói a XIX. század végi
Németország fő problémáira adott válaszképpen alakultak ki, s ezek
időspecifikusak voltak – csak annak a környezetnek az elemzésével
magyarázhatók, amelyben felbukkantak” (Volkov 1999: 181). Míg az
antiszemitizmus korábban vallási gyökerű volt (Rürup 1999: 37), addig,
ahogy Volkov írja, „Gobineau, Chamberlain és a biológisták hatására végül képes volt vallási alapjaitól megszabadulni, és modern, tudományos
alapokon nyugvó elméletté válni, amelyből szükségszerűen következtek bizonyos alkotmányos, társadalmi és politikai fejlemények” (Volkov
1999: 179).
Weininger 1903-ban adta ki Nem és jellem című művét, amelynek megjelenését plágiumvádak és különböző botrányok övezték. A
publikálás óta több kritika is érte a szerzőt a művében megjelenő nőés zsidógyűlölete miatt. Különböző válaszokat lehet találni arra, hogy
honnan fakadt a gyűlölete.2 Természetesen vannak olyan álláspontok
is, amelyek azt próbálják alátámasztani, hogy nem a gyűlölet vezette Weiningert elmélete megalkotásakor.3 A korszakra jellemző faji tíVö. Weininger 2010: 248.
Vö.: Szilágyi [1912]: 5–7. és Gerber 2009: 16.
3
Vö.: Gerber 2009: 15., 17.
1
2
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pusú gondolkodásban nem jelentett különösebb változást Weininger
zsidókra vonatkozó elképzelése. Fontos megjegyezni, hogy Weininger
legtöbbször nem konkrét emberekről ír, amikor a Nőről, az Anyáról, a
Szajháról vagy a Zsidóról értekezik, hanem minőségekre, típusokra vonatkoztatva használja ezeket a fogalmakat. Ahogy fogalmaz:
„[a]mikor a zsidóról beszélek, ez alatt soha nem egyént és
soha nem közösséget értek, hanem az embert általában,
amennyiben részese a zsidóság platóni ideájának. És csak ennek az ideának a jelentőségét kívánom felderíteni” (Weininger
2010: 251).
Weininger és Hitler csupán egyetlen, feltételezett szálon kerül egymással összefüggésbe: legtöbbször Hitler saját elképzelésének tekintik azt,
hogy Weiningert tartotta az egyetlen jó zsidónak, mivel a fiatal tudós
öngyilkos lett, és ezzel a benne élő zsidó ellen fordult. Hitler azonban
1941 decemberében egy beszélgetés során megnevezi véleményének
forrását. „Ditrich Eckart azt mondta nekem egy alkalommal, hogy csak
egyetlen tisztességes zsidót ismert, Otto Weiningert, aki öngyilkos lett,
amidőn felismerte, hogy a zsidó más népek bomlasztásából él” (Hitler
1999: 142).
Hitler és Eckart pervertált módon elismerő véleménye mögött egy
alapvető félreértés bújik meg: nem értették meg a Nem és jellem valódi
zsidó-koncepcióját. Weininger, amikor az árját szembeállítja a negatív
férfitípusként elgondolt zsidóval, utóbbiban egy – ahogyan ő nevezte
– „platóni ideát” alkotott meg. A történeti, empirikusan létező zsidóság ennek az eszmének mindössze csak egyféle megvalósulása, még
ha Weininger le is szögezi, hogy az eddigi legnagyobb szabású testet
öltése is az eszmének (Weininger 2010: 249). Weininger antiszemitizmusát igen sokszor a zsidó öngyűlölet legjellegzetesebb eseteként
szokták emlegetni. Ennél a némiképp pszichologizáló megközelítésnél,
a lelki motivációk vélt rekonstrukciójánál sokkal jelentősebb kérdésnek
tűnik, hogy mire alapozta elméletét, honnan nyerte koncepciói igazolását. Fontos weiningeri gondolat, hogy a másik gyűlöletekor szerinte
éppen az olyan attribútumokkal szemben támadnak ellenérzéseink,
amelyek bennünk is megtalálhatóak, ám ezt próbáljuk magunkban
letagadni (Weininger 2010: 249). Az ideális, tehát valódi árja emiatt
sohasem lehet antiszemita, mert nincsenek szemita vonásai. Az agresszív zsidógyűlölet valójában mindig az Én önmegvetése: a gyűlölet
az antiszemitában megtalálható szemita tulajdonságok ellen irányul.
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Ebben is megnyilvánul az ideális és történeti kategóriájának Weininger
által különösen hangsúlyozott különbsége: „[v]annak árják, akik zsidóbbak, mint akármelyik zsidó, és vannak zsidók, akik árjábbak, mint
némely árja” (Weininger 2010: 250). Weininger akármennyire is megvetette magát zsidó volta miatt, Hitlert még inkább elítélné antiszemitizmusa miatt.
A két szerző közti kapcsolat rövid körvonalazása után rátérhetünk
az antiszemita szövegek alakzathasználatára. Az antiszemita szövegekben igen gyakran megjelennek a fertőzéssel kapcsolatos formák:
„Gondoljunk arra a rombolásra, amelyet a zsidó vérkeveredés
nap mint nap okoz népünknek, valamint arra, hogy ezt a mérget csak évszázadok múltán lehet vagy többé egyáltalán nem
lehet népünk véréből-testéből eltávolítani. Gondoljunk továbbá
arra, hogy a faji jellegű bomlasztás miként rántja le a sárba, sőt
semmisíti meg nem egyszer német népünk utolsó árja értékeit, úgy, hogy kultúrahordozó nemzeti erőnk szemmel láthatóan egyre jobban hanyatlik. Ennek veszélye már kétségtelenül
elért bennünket is, legalább is nagyvárosainkban már annak
mértékével fenyeget, amilyen mértékben Dél-Olaszországban
máris tapasztalható. Vérünknek ez a megmérgezése olyasmi,
ami mellett népünk százezrei vakon mennek el, viszont ezt a
zsidók tervszerűen kihasználják. Tervszerűen gyalázzák meg e
fekete népi paraziták tapasztalatlan, fiatal szőke leányainkat,
és ezáltal elpusztítanak valamit, ami ezen a világon többé nem
pótolható” (Hitler 2007: 504–505).
Érdekes kérdés, hogy az antiszemita szövegekben is többször előforduló fertőzéses alakzat gyökerei honnan erednek. Az ókori antiszemitizmus esetében már alkalmaznak fertőzéssel kapcsolatos alakzatokat, kifejező példát szolgáltat erre Josephus Flavius, aki Apión ellen,
avagy a zsidó nép ősi voltáról című művében próbálja megcáfolni a zsidókat ért vádakat. Kitér Manethón, Egyiptom történetírójának esetére,
akinek „[n]em kevesebb a szándéka, mint az, hogy összekeverje velünk
az egyiptomi bélpoklosok és egyéb testi fogyatékosok tömegét, akiket
– mint mondja – Egyiptomból való száműzetésre ítéltek” (Flavius 1984:
35). A zsidókat a történelem során máskor is összefüggésbe hozzák a
leprásokkal. Például az 1320-as években Franciaországban lemészárolják a leprásokat, mert azok állítólag át akarták venni az uralmat, de
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mint a feljegyzésekben olvashatjuk, zsidókat vádolnak meg azzal, hogy
felbujtották őket, hogy mérgezzék meg a kutakat. A zsidókat pedig az
egyik változat szerint állítólag Granada királya bízhatta meg, mert csak
így tudta volna legyőzni a keresztényeket (Ginzburg 2003: 51–77).
A fertőzésnek, a betegség terjedésének mint figurációnak vannak
kevésbé direkt, inkább szociális, társadalmi vonatkozású alakváltozatai
is, amelyek azonban az antiszemita szövegekben aligha tagadhatják le
kétértelmű tropikus eredetüket. Ezek a textusok gyakran értelmezik át
sajátosan azt a körülményt, hogy a zsidók kényszerű diaszpórájuk következtében sok helyen megjelentek. Ennek bemutatásakor az antiszemita szerzők szeretik a nomád kifejezést használni olyan értelemben,
hogy mindig nyilvánvaló legyen a fertőzésre való vonatkozás. Hitler egy
helyen amellett érvel, hogy bár az árják is nomádok voltak, az a nomádság nem hasonlítható össze a zsidókkal:
„Valószínű, hogy az árja is nomád volt, és csak az idő folyamán
telepedett le, de azért még sohasem volt zsidó. Nem, a zsidó
nem nomád, mert már a nomádnak is volt bizonyos véleménye a »munka« fogalmáról, amely a további fejlődés alapjául
szolgálhatott, ha az illetőben megvoltak az ehhez szükséges
szellemi előfeltételek. Mindenesetre az idealista alapfelfogás
kevéssé határozott formában ugyan, de megvan a nomádban
is, ezért egész lénye az árja népek szemében talán idegenszerű, de nem ellenszenves. Viszont a zsidóknál ennek a beállítottságnak még csak a nyoma sem található. Ezért ő sohasem
volt nomád, hanem mindig csak parazita más népek testében.
Az, hogy olykor elhagyta korábbi életterét, korántsem jószántából történt, hanem azért, mert az őt vendégül látó nép – tapasztalván, hogy a zsidó visszaélt a vendégszeretettel – időről
időre kiutasította országából. Terjeszkedése viszont, minden
élősködő típusos megjelenése. Fajtájának mindig új táptalajt
keres. De ennek semmi köze sincs a nomád élethez, mert a
zsidó sohasem gondol arra, hogy településeit kiürítse, hanem
ott marad, ahol megtelepedett, és oly szívósan ül a helyén,
hogy erőszakkal is csak nagyon nehezen lehet elkergetni. Új
országokra mindig abban a pillanatban kezdi hálóját kivetni, amikor létének bizonyos előfeltételei ott már megvannak,
azonban anélkül terjeszkedik, hogy – mint a nomádok – lakóhelyét megváltoztatná. Ő az örök parazita, egy élősdi, aki mint
kártékony bacilus mind jobban terjeszkedik, de csak akkor, ha
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alkalmas táptalajra bukkan. De létezésének hatása is ugyanolyan, mint az élősdieké, mert ahol fellép, ott előbb-utóbb kihal
a gazdanép” (Hitler 2007: 297–298).
Hitler itt belefut egy eredet-magyarázatba: igyekszik történetileg elkülöníteni az általa megvetett népcsoportot az árjáktól, de éppen a
szándékozott metafizikai differenciálást nem sikerül elérnie. A zsidók
végül is kikerülnek a nomád kategóriájából, mivel túlzott, metafizikai
nomádságuk nem egyeztethető össze a történeti nomádokkal. Ennek
köszönhetően a német nép eredete megtisztul, ám a zsidók szerepének
érzékeltetéséhez új alakzatra van szükség: ez lesz a parazita-metafora.
A „bacilus” olyan nomád, aki nem vándorol, hanem akit mint kórokozót
visznek magukkal a vándorló törzsek: a zsidó nép nem mozog, hanem
terjed. Ezzel a leírással a zsidóságot nemcsak minden emberi, de szinte
minden animális vonásától is meg akarja fosztani. A hitleri magyarázkodás, a folytonos differenciálási kényszer nem lehet igazán, hosszan
tartó módon sikeres, hiszen ha minden potenciálisan pozitív vonást leválaszt a kirekesztett csoportról, akkor nem lesz hiteles a zsidók kártékony erejének koncepciója. Ezen a ponton nem állhat meg az elkülönítés: mindig elő fog bukkanni olyan vonás, amely összeegyeztethetetlen
a zsidóság vélt totális negativitásával. Egyedül úgy tudná metafizikailag
elkülöníteni az árjákat a zsidóktól, ha utóbbiakat egy külön negatív princípiummal ruházná fel; de ezzel olyan kétséges értékű méltóságot, diabolikusan előkelő státuszt adna nekik, amelynek célja a lehető legmes�szebb áll Hitlertől. A fertőzés-metafora használata tehát olyan retorikai
eljárás, amely természeténél fogva sosem juthat nyugvópontra, örökké
a differenciális műveletére kényszerül, nem lévén saját principális léte.
Weininger is él a parazita-metafora problémás alakzatával:
„A zsidóban mindenekelőtt tagadhatatlanul bizonyos agres�szivitás rejlik: nem válik receptívvé arra a nagy benyomásra,
amelyet mások reá tesznek, nem befolyásolhatóbb, mint az
árja, hanem inkább önként hozzáidomul a különféle körülményekhez és követelményekhez, minden környezethez és minden fajhoz – mint a parazita, amely minden gazdaállatban átalakul, és így egészen eltérő külső formát vesz fel, úgyhogy azt
hihetjük, hogy egy másik állat van előttünk, miközben ő mindig
ugyanaz maradt. Mindenhez hasonlóvá válik, és így mindent
magához hasonlít; ezáltal nem mások igázzák le őt, hanem ő
veti alá magát másoknak” (Weininger 2010: 263).
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Weininger, szemben Hitlerrel, nem annyira a terjeszkedés, az élősködő közlekedés mozzanatát hangsúlyozza, hanem inkább az idomulás,
a hasonuló rejtőzködés motívumát emeli ki. Ezzel a parazita-metafora
egy másik „hasznosíthatósági módjára” világít rá: az ilyen trópus kiválóan alkalmas arra, hogy a kirekesztetett mint „belső idegent”, titkos
ellenséget leplezze le.4 Az alkalmazkodó attitűd tökéletesen kimagyarázza a kirekesztett „látszólagos” ártalmatlanságát.
A halott testet vonatkozásba hozó trópusok rendkívül sokfélék
lehetnek, például jelentős eltérés mutatkozhat az egyes változatok
között abban a tekintetben, hogy milyen viszonyban áll a kirekesztett
szubjektum a metaforikus holttesttel. Ahogy arra Kövecses Zoltán is
utal, a társadalom felfogható emberi testként is (Kövecses 2005: 38).
Az antiszemita metaforikában jellemzően a zsidó az, aki valahogyan viszonyul a többségi társadalmat, az államot vagy a választott keveseket
jelképező hullához. Mindig a halottból él, táplálkozik, azt bántalmazza,
vagy a még élő szervezet lassú pusztulását okozza. Ennek érzékeltetéséhez egy 1990-ben megjelent cikkből idézek:
„Elenyészően kevés közöttük a fizikai munkás. A mezőgazdaságban is inkább az üzleti irányítás az esetlegesen odakerült
szemita profilja. Bányában egy sem izzad közülük, – vallják
a szénporos bányászok. Aki nem vezetésben, zsíros állásban
ügyködik, az legfeljebb kereskedő, felvásárló, de mindenképpen más emberből él” (Zsidei 1992: 152).
A zsidók esetében sokszor élnek a férgekre utaló szóhasználttal. Ők azok,
akik felfalják a halott testet, akik mások pusztulásából is képesek hasznot húzni. Akárcsak korábban a fertőzéssel és a leprával kapcsolatban,
ebben az esetben is találni történelmi eseményeket, ahol a zsidókat egy
bizonyos hullával hozták összefüggésbe. Flavius a már korábban idézett
művében egy olyan mesét cáfol meg, amely arról szól, hogy a zsidók
egy görög idegent elfogtak, majd különböző ételekkel kínálták abból a
célból, hogy később feláldozzák, és húsából rituális körülmények között
fogyasszanak (Flavius 1984: 62). Azonban nem kell ilyen messze menni
az időben: a tiszaeszlári eset kapcsán szintén felmerültek hasonló vádak.5 Hitler leírásában a zsidókat az oszlás, a pusztulás vonzza:
4
5

Vö. Szabó 2006: 71.
1882. április 1-jén Tiszaeszláron eltűnt egy 14 éves cselédlány, Solymosi Eszter. Sok

86

„Mert nem volt semmi gazság vagy szemérmetlenség – főleg
kulturális téren nem –, amelyben valamilyen formában legalább egy zsidó ne lett volna részes. Mihelyt egy ilyen gennyes
sebet az ember óvatosan felvágott, akár a nyüvekre a rothadó testben, mindjárt rábukkant egy zsidócskára” (Hitler 2007:
101).
A halott testhez viszonyuló antiszemita trópusoknak vannak hétköznapibb, kevésbé groteszk, de semmivel sem kíméletesebb változatai is. A
már földön fekvő, már majdnem halott testet bántalmazó képzettársítás például sokszor felbukkan. Egy kortárs publicisztikában ez a következőképpen jelenik meg:
„De még ezt is kivédte volna a keresztyén magyar állam, ha
nem jön a kiegyezéses önfeladás következtében a galíciai jöttmentek hada, kik megtestesült óemberként rágták és rágják
szét romjaiban, a hősök csontjain mégis, csak azért is, mindig,
újra meg újra feltámadásra képes hont.” (Ifj. Hegedűs 2001)
Bizonyos alakzatokban a halott test attribútumaival ruházzák fel a zsidó karakterét, tehát ők maguk jelennek meg a bomló testként, amely
a fertőzöttség képét, a veszélyt idézi fel. Ezzel az eljárással a szerző
érzékileg észlelhető minőségekkel ruházza fel a kirekesztettben rejlő
láthatatlan, percipiálhatatlan veszélyforrást. Ennek tropikus közvetítője
többnyire a szaglás. Szintén Hitler írja:
„Az, hogy a víznek nem barátai, már a külsejükről is lerí, erről
azonban az ember sajnos még csukott szemmel is meggyőződhet. A későbbiekben sokszor egészen rosszul lettem ezeknek a
kaftánosoknak a bűzétől. Ehhez járul még mocskos ruházatuk
és kevéssé vitézi külsejük. Mindez már önmagában véve sem
hat kifejezetten vonzóan, elijed tőlük azonban az ember, hogyha
testi tisztátalanságuk mellett egyszerre csak felfedezi a »választott« nép morális szennyezettségét is” (Hitler 2007: 101).
tényező hozzájárult ahhoz, hogy végül a helyi zsidókat vádolták a lány eltűnése kapcsán.
Mivel az eltűnés napja egybeesett a sabbat hagadol ünnepével, ezért szinte rögtön olyan
találgatások láttak napvilágot, hogy valamilyenfajta rituális gyilkosság áll az eltűnés
hátterében. A bírósági tárgyaláson végül felmentették őket a vádpontok alól. Bővebben
lásd Kövér 2011.
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Az idézetből is látszik, hogy az ott használt alakzatoknak egy sztereotip
fizikai attribútum szellemi-morális szerepbe való átültetése a céljuk.
Tulajdonképpen inverz eljárásról van szó: a feltételezett belső vonást
egy minimális empirikus élménymaggal bíró külső vonással igazolják
ezek a szövegek. Elmondható, hogy a Mein Kampfban általában a parazita–gazdatest relációban írja le Hitler a zsidókat:
„[ő] az örök parazita, egy élősdi, aki mint kártékony bacilus
mind jobban terjeszkedik, de csak akkor, ha alkalmas táptalajra bukkan. De létezésének hatása is ugyanolyan, mint az
élősdieké, mert ahol fellép, ott előbb-utóbb kihal a gazdanép.
(…) Ahhoz, hogy mint a népek élősködője vezethesse életét, le
kell tagadnia benső faji lényegét. Minél intelligensebb az egyes
zsidó, annál inkább fog sikerülni neki ez a szemfényvesztés. Ez
olyan tökéletes lehet, hogy a gazdanép nagy része végül komolyan el fogja hinni, hogy a zsidó valójában francia vagy angol, német vagy olasz és hogy csak különleges hitvallása van”
(Hitler 2007: 298).
Az antiszemita beszédeknek nem kifejezett céljuk a halott test metafora használata: végeredményben a másik ontológiai lefokozását
igyekeznek elérni. Ennek a célnak gyakran megfelel a vélt állatiasság
kiemelése is. Például Hitler alkalmaz különböző, a zsidó animalitására
utaló alakzatokat is:
„Az összetartozás náluk látszólag erős érzése igen primitív
csordaösztönön alapul, hasonlóan e világ sok más élőlényénél
tapasztalhatóhoz. […] A farkasoknak ugyanaz a falkája, amely
az imént még együtt rohant áldozatára, újra állategyedekre
oszlik, mihelyt csillapította éhségét. Ugyanez érvényes a lovakra is, amelyek támadójukkal szemben zártan védekeznek,
de a veszély elmúltával újra szétszélednek. Hasonlóképpen viselkedik maga a zsidó is” (Hitler 2007: 295).
A legsikeresebb antiszemita alakzatoknak azok bizonyulnak, amelyek
a vándorlás, a fertőzés, a veszélyes közelség és kimutathatatlan jelenlét képeit sikerrel ötvözik. Az antiszemitizmus természetéhez tartozik,
hogy paradox módon viszonyul az integrációhoz. A be nem olvadó kisebbséget, vándorló, visszataszító, beolvadásra képtelen tömegként
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írja le, ugyanakkor az integrálódó zsidókat éppen azonosuló magatartásuk miatt kárhoztatják: mivel kimutathatatlan a jelenlétük. Feltételeznek egy identikus különbséget, amelyet elrejt a külső megjelenés, és
amely mindig veszélyt rejt magában: „[e]z a métely és szellemi pestis,
amellyel a nép lelkét fertőzik, rosszabb az egykori fekete himlőnél is. S
méghozzá milyen óriási mennyiségben gyártották és terjesztették ezt
a mételyt” (Hitler 2007: 101).
Összegzésképpen elmondható, hogy az antiszemita szövegek a
zsidókat, amennyiben a halott testtel kapcsolatos alakzatokkal élnek,
többnyire a többségi társadalom halálát okozó, a holttesten élősködő
parazitákként írják le, ritkábban a még élő, de már haldokló és fertőző testként. Feltételezik, hogy minden létező módon ártalmára vannak
a többségnek, és belőle élősködnek. Kijelenthető, hogy minél inkább
igyekszik a szöveg a halott testet érzéki metaforaként behozni, annál
drasztikusabb fellépésre buzdítja a hallgatóságot, olvasókat. Továbbá
azt is okunk van feltételezni, hogy minél inkább visszataszítónak próbálják lefesteni a kirekesztett csoportot, annál nagyobb veszélyforrást
láttatnak bennük.
Az antiszemita szövegeknek a halott testtel összefüggésbe hozható alakzathasználatára, mint már korábban szó esett róla, általában
jellemző, hogy a többségi társadalmat a haldokló vagy halott, a kisebbségek által marcangolt, bomlasztott testként írják le. Az ilyen trópushasználat mögött sokszor messianisztikus törekvések állnak: a terjesztett ideológia vezéralakja a kirekesztettek által elpusztított vagy halálra
ítélt testet megfelelő intézkedések után feltámaszthatja, a nemzetet
megválthatja a szemita „bacilustól”. A felfedezett pusztulás tehát mindig egy új, prófétai kezdet ígéretét is magában hordja.6
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Új magyar mitológia kirajzolódóban
A tekintély-érvényesítés
és a tekintélyrombolás retorikai eszközei
két magyar animációs filmben

Hub b e s L á s z l ó At t ila

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Csíkszereda
New Hungarian Mythology Rising. Rhetorical Devices of
Authority and Discrediting in Two Hungarian Animations
“Mythic Hungarian History” – is written on the logo of a significant radical Hungarian nationalist organization’s homepage – in an era when the word “myth” bears
diminishing connotations in opposition to hegemonic scientific narratives. Is this
a voluntary self-discrediting? Maybe on the contrary. The nation’s prehistory reinterpreted in recent decades, the revitalized belief-traditions, the re-created religious symbolism, the re-evaluated Hungarian national consciousness all demand
authoritative arguments: this is even more valid for the discourses of the new
nation-religion living on the world wide web. The article presents the use of these
verbal and visual rhetorical authoritative argumentation devices starting from two
examples. The first example is Marcell Jankovics’s Song of the Miraculous Hind
(Ének a csodaszarvasról, 2002); and the second an amateur digital animation by
Tibor Molnár, The Heaven’s Sons (Az Ég fiai, 2010).
Keywords:
Arvisura, enchanted deer, mythos animation, alternative historical views, authority
arguments, visual rhetoric, Yotengrit

1
The article is part of a series of studies elaborated in parallel, dedicated to the comparative
analysis of the two mythic animations, within the framework of a larger research project
investigating the new Hungarian mythology. Some smaller textual fragments of these parallel
articles (Hubbes 2013; 2014), focusing on different aspects are identical.
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1. Bevezetés
Egy nemzeti közösség több egymástól eltérő diskurzus mentén tudja
megjeleníteni, megvallani identitását, amely önnön kulturális emlékezetének kivetülése. A gyakran egymással is versengő – mert más változatokat kizáró – identitás-diskurzusok vitázó retorikát gyakorolnak hitelességüket bizonyítandó. A magyar közvéleményt egyre inkább megosztó nemzetképek éppen ilyen retorikai versengéssel igyekeznek meggyőzni közönségüket a maguk igazáról. E szemben álló nemzetképek,
jelesül a finnugor és a turáni történelmi öntudat – amelyek oly módon
viszonyulnak egymáshoz, ahogyan Assmann megkülönböztet abszolút
és viszonylagos múltat, azaz történelmet és (megalapozó) történetet
(2004: 75–78) – nemcsak tartalmukban, de episztemológiájukban is
erőteljesen elkülönülnek egymástól, abban a tekintetben, hogy míg
egyik az egzakt tudományos módszertant tekinti mérvadónak, a másik szemléletmód a hagyomány(ok)nak, az analógiás logikának és az
érzelmi dimenziónak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít. Retorikájuk azonban némely vonatkozásokban meglepő hasonlóságokat mutat. Anélkül, hogy a meggyőző erő arisztotelészi hármasságának teljes
együttesét vizsgálnánk, e tanulmányban csak az éthosz és a logosz
sajátos elemére kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Mindkét oldal ugyanis
előszeretettel hagyatkozik tekintélyérvek alkalmazására – úgy a saját
álláspontjának helyességéről való meggyőzés érdekében, mint az ellenfél lejáratása szükségéből. A tekintélyérvek pedig az előadó, a megszólaló hitelességét hivatottak biztosítani (gyakran a másik ellenében).
A tekintélyérveket nem könnyű azonosítani, különösen a történelmi
tudat diskurzusaiban, ezek egymásnak feszülő vitájában. Ez a vita – ha
valóban vitának lehet nevezni, közvetlen szakmai-módszertani konfrontációt kerülő, egymás mellett elbeszélő diskurzusokat – a nyilvánosság
számára elsősorban szakirodalmi színben jelenik meg, legyen szó tankönyvi, tudománynépszerűsítő, avagy bulvársajtó szövegekről, nyomtatásban, avagy a világháló multimédiás közegében. Ezért a résztvevők is
és a bevont nyilvánosság is egyaránt történettudományi problémaként
érzékelik és élik meg a magyarság őstörténetére vonatkozó kérdések
vitáját. A nem szakember olvasó vagy hallgató első látásra, hallomásra
csak azt érzékeli, hogy a történelemtudományos paradigma elbeszélései azzal igyekeznek diszkreditálni a törökös vagy turáni történelemszemlélet képviselőit, hogy azok hiteltelen mítoszokat gyártanak, míg az
utóbbiak – bár maguk is igyekeznek több tekintetben tudományos módszertannal erősíteni mondandójukat – éppen a merev tudományosságot
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vetik szemére a finnugor diskurzusnak, amelyet az szerintük az objektivitás nevében álságos ürügyként használ arra, hogy a mítoszokban rejlő
történelmi igazságot idegen érdekek kiszolgálására elkendőzze. Holott,
a probléma nem csupán a megközelítés módszertanában rejlik, hanem
annál mélyebben: voltaképpen legitimációs, azaz autoritásbeli kérdés.
Esetünkben e tekintetben érdekes ellentmondás merül fel.
Általánosságban a tekintélyt – és következésképpen a hitelességet
– a megszólaló személy, vagy a mögötte álló intézmény biztosítja. Az őstörténeti diskurzusok vitájában azonban mindezek fölött, maga a logosz
játssza az autoritatív főszerepet, hiszen gyakran az elköteleződött hallgatóság számára már az a tény eldönti a megszólaló hitelességének kérdését, hogy mely paradigma mentén teszi kijelentéseit – magyarán: hogy
melyik történetet meséli. Ez a paradigmatikus logosz nem más, mint a
nemzet önképét megrajzoló, megalapozó történet: az eredetmítosz.
A nemzet önképe a kulturális (vagy kollektív) emlékezet mitikus történeteiből épül fel. Assmann szavaival „a mítosz: megalapozó
történetté sűrített múlt” (2004: 78), amely jelentéssel ruházza fel a
történelem eseményeit, így a közösség öntudatának is értelmet ad. A
kulturális emlékezet egy nép, egy nemzet kollektív azonosságtudata,
amelyet az emlékezésből, képzeletből, elbeszélésekből és mítoszokból
megalkotott múlt képvisel (Hall 1990). Az ilyen történeti elbeszélések
akkor működnek megfelelően, ha valódi (vagy az objektív történelemtudománnyal szemben valódinak érzékelt – még ha nem is annak
szánt) mítoszokként mitomotorikus szerepet töltenek be (Assmann
2004: 75–76; 79–80). A nemzeti (ős)történelem vitájában a történetek
mitomotorikus ereje tekintélymeghatározó tényező.
Természetesen, a történetmondás hogyanja is jelentős mítoszalakítási eszköz. Elektronikus médiával telített későújkori világunkban
az identitásalakító mítoszok leglátványosabb és talán leghatékonyabb
történetmesélési módja a történelmi elbeszélések képernyőre vitele,
filmvásznon való megjelenítése. Egy történészcsoport abból az elvből
kiindulva elemzett történelmi filmeket, hogy „a vizuális média a történelemírás – a múlt megjelenítésének, értelmezésének, átgondolásának
és jelentéssel való felruházásának legitim módja” (Rosenstone 1995:
3). Ez értelemben hangsúlyozta Astrid Erll (2008) a fikciós történelmi
médiaalkotások szerepét a kollektív képzelet alakításában, kimutatván,
hogy miként működik a kulturális emlékezet mitikus elbeszélő módja a
közelmúlt történelmi eseményeit megidéző kultuszfilmekben (Erll 2008:
391). Hasonló módon, egy amerikai és japán animációs filmeket elemző esszéjében Yoshida Kaori (2011) arra a következtetésre jutott, hogy
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a történelmi animációs film, mint eszmék és ideológiák igen hatékony
közvetítő erejű médiuma, jelentős szerepet játszik a nemzeti azonosságtudat építésében az önnön és a másik sztereotípiáinak megerősítése vagy újraértelmezése révén. Erll és Yoshida egyaránt úgy tekinti a történelmi médiaalkotásokat, mint mitikus elbeszéléseket, amelyek mes�sze nagyobb jelentőséggel bírnak, semmint egyszerű szórakoztató fantasztikus mesék. Ilyen értelemben választottam ki jelen tanulmányom
tárgyául két közelmúltban készült magyar rajzfilmet, amelyek mitikus
animációkként jelenítenek meg történelmi elbeszéléseket, és amelyek
kiváló példákat nyújtanak a tekintélyérvek retorikai elemzéséhez.
A nemzet történelmének különböző felfogásai közötti vita fő tétje
nem más, mint egy tekintélyelvi kérdés: magának az adott megközelítésnek a jogosultsága és érvényessége – azaz kizárólagos igazsága a más
történelemszemléletekkel szemben. Látszólag a viszály almáját a magyarság finnugor vagy turáni etnogenezise jelenti, de az ügyet az is bonyolítja, hogy vajon tudomány avagy hit kérdése az ősi, történelem előtti
múltat vizsgálni. Ilyen tekintetben a magyar (ős)történelem ügye két dichotómiát is tartalmaz ugyanarra a kérdésre, annak függvényében, hogy
milyen paradigma felől igyekszünk megközelíteni. Vajon a magyarság
eredete az objektív, empirikus régészeti-történettudományi kutatással
(nehezen) megismerhető komplex történelmi valóság, vagy pedig egy
dicsőséges régmúltról való hagymázas képzelgés, romantikus ábrándozás? Vajon a magyarság eredete a tárgyilagos történettudomány álcája
alatt terjesztett elidegenítő, hamis ideológia, vagy pedig a Nemzethez való
hűség szívbéli megvallása? Ez a kettős dichotómia meghaladja a klas�szikus assmanni megkülönböztetést (2004) a hideg és forró kulturális
emlékezet között: ez a diskurzusok hegemónia-versengése a történelmi
valóság „birtoklásáért”, hogy meghatározzák a „megalapozó történetet”
és azon keresztül a „normatív múltat” (Assmann 2006), következésképp
értelemszerűen a nemzet jelenére kötelező érvényű normatív értékrendet, erkölcsi tartást. Az igazság birtoklásáért folytatott eme harcban a
két fő szemben álló paradigma az egyedüli igaz autoritatív eredetmítoszért vív egymással: vajon európai avagy ázsiai nemzet a magyar?2
2
Tüzetesebben megvizsgálva, a vitának még nagyobb a tétje, egy erőteljes érzelmi dimenzió, amit minden egyes turanista történész fontosnak tart hangsúlyozni: vajon
európai – DE alacsony, primitív, jelentéktelen finnugor származású – nép-e a magyar,
avagy ázsiai – DE dicső, hősi, magasrendű, civilizált – népekből ered? Ez utóbbi egy világtörténelmi kiválasztottságot és egyetemes küldetéstudatot is von maga után. A kérdésben való állásfoglalás politikai síkon is tükröződhet, és meghatározhatja politikai alakulatok programját, tevékenységét.
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Az eddigi megfontolások mellett vizsgálatomat még egy előrebocsátott premisszával kezdem, nevezetesen azzal a feltevéssel, hogy a
magyar közvéleményt egyre inkább megosztó kényes nemzet-eredet
kérdésben mindkét paradigma (be nem vallottan ugyan) kölcsönöz
episztemológiai és különösképpen érvelési módszereket a másik diskurzus eszköztárából. Másrészt, legyen szó akár szigorúan tudományos, akár “romantikus” narratívákról, az eredmény minden esetben a
megalapozó történet, a hiteles eredetmítosz.
Lehetetlen nem észrevenni a mítosznak (a mitikus elbeszélési módnak) mint hitelesítő narratívának a hangsúlyos alkalmazását
mindkét diszkurzív paradigmában. Bár a kanonizált finnugor diskurzus esetében az akadémiai történetírás, nyelvészet vagy antropológia
szaktudományos nyelvezete folytán és tárgyilagos szaktudományi álláspontjának ismeretében ez nem nyilvánvaló első látásra, mégis, az
„alkalmazott”, hivatalos tankönyvi nemzettörténet teli van kvázi-mitikus narratívákkal3. A turáni gondolatkör hirdetői – bármilyen különbözőknek is bizonyultak az utóbbi, a kortárs magyar etno-pogány mozgalmakra irányuló kutatásunk során (Hubbes 2012) – bátrabban és
tudatosabban hagyatkoznak a mitikus elbeszélésre, túlhangsúlyozva
a megalapozó történet szerepét a jelen és jövő nemzedékei nemzeti
öntudatának és erkölcsi tartásának alakításában4.
A történelmi film, mint különleges képi erővel rendelkező elbeszélő műfaj eszményi eszköz a történelmi események (akár akaratlan)
mitizálására. Annál is inkább így van ez, ha a film a történelem előtti
kor homályában játszódó eseményekbe akar bepillantást nyújtani, és
szándékosan használ mitikus elemeket, mítoszi nyelvezetet a kezdetek
3
A mítosszal átitatott „hivatalos történetírás” jelenségét több rendben is elemzi Lucian
Boia (1997, 2000), aki hangsúlyozza, hogy „a történelem a jelen elbeszélése a múltról,
egy olyan sokarcú diskurzus, amely szorosan kötődik érzékenységekhez és ideológiákhoz”, a imagináriusnak az „igaz” és „hamis” elvét meghaladó műve, szilárd tények és
kitalált történetek kusza szövődménye (Boia 2000: 164–165).
4
Itt csak három kiemelkedő példára kívánok utalni: az egyik a Dobogó történelmi folyóirat honlapja, amelynek fejlécén „Mitikus Magyar Történelem” mottó olvasható (www.
dobogommt.hu); a másik egy közösségi hálózat, Az Őshaza Himnuszának Kedvelői, amely
nevében is utal a közösségnek a történelemhez való mitomorfikus viszonyulására (www.
osihimnuszunk.network.hu), a harmadik pedig egy átfogó gyűjteményes portál: a Kincsesláda, amelynek nyitólapján a rovatcímek többnyire mitológiai-vallásos vonatkozásúak
(http://www.kincseslada.hu/). Megjegyzendő, hogy a fentebbi helyeken elérhető anyagokkal
megegyező vagy hasonló tartalmú szövegek más webhelyeken viszont a tudományosság
szellemében jelennek meg: ilyen a Magyarságtudományi Intézet (http://www.magtudin.
org/), a Magyarok Világszövetsége Magyarságtudományi Füzetei (http://www.egipatrona.
hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/a-fuezetek#).
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elmesélésében. Az összehasonlító elemzésre kiválasztott, alább ismertetett két rajzfilm: az Ének a csodaszarvasról és Az Ég fiai pedig éppen
ilyen mitikus történetek.

2. Két versengő ősrege
Az első Jankovics Marcell mitikus rajzfilmje, a Pannónia Filmstúdióban
készült 2002-ben és a Budapest Film forgalmazza. A címében Arany
János Rege a csodaszarvasról hőskölteményét idéző egész estés mesefilm néprajzi és történelmi ismeretekre épülve számos eurázsiai
csodaszarvas-mondát ötvöz egybe. A második Az Ég fiai Molnár Tibor
rendezésében, egy 2010-ben készített 60 perces amatőr digitális animációs film a magyarság legendás őstörténetéről, a nemzeti könyvesboltok hálózatában kapható, valamint a YouTube és más video-megosztó csatornákon örvend egyre nagyobb népszerűségnek.

2.1. Ének a csodaszarvasról
Az első rajzfilm egy mesés hősköltemény, amely félig dokumentumfilm-szerűen, félig képzeletjáték-szerűen mutatja be a magyarok őstörténetét az utolsó jégkorszaktól az első Árpád-házi királyokig. A négy
énekben elbeszélt krónika a csodaszarvas különböző legenda-változataiból font cselekményszálra fűzi fel a múlt regei és történelmi eseményeit. Az Ének a csodaszarvasról a Magyar Művelődési Minisztérium támogatásával jött létre – ahogy egyes kritikusok megjegyzik: úgymond
nemzetnevelő célzatú (Turcsányi 2002), enyhén nacionalista kurzusrajzfilm (Földes 2002), egy politikai prófécia ideológiai mellékzöngékkel (Bóna 2002) Magyarország uniós társulásának előestéjén. A film
a nemzetközileg elismert Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus,
forgatókönyvíró, etnoszemiotikus, kultúrtörténész alkotása. Jankovics
az animáció előtt (és utána is) jelentős szimbolikus, antropológiai és
művelődéstörténeti tanulmányokat készített a csodaszarvas motívumának egyetemes vonatkozásairól, a rokon népek körében előforduló
megannyi változatáról, feltérképezve ugyanakkor a magyarság alakulástörténetében jelentős szerepet játszó őskori, népvándorlás kori eurázsiai, tajgai és sztyeppei műveltségek történelmét (Jankovics 1996,
2001, 2004). A film zenéjét Szörényi Levente szerezte, az István, a király, a nyolcvanas évek kultikus rockoperájának társszerzője, aki nemcsak zenei alkotásaiban eleveníti fel a múltat, de régészi érdeklődéssel
is tanulmányozza a magyarság korai történelmét (Szörényi 1996).
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A „hivatalos finnugor” paradigmát viszonylag hűen idéző, ám a
történelmet a művészi alkotói szabadság rugalmasságával kezelő film
cselekménye mítoszokat, a népköltészet képzeletvilágát, középkori
krónikák legendáit ötvözi tudományos ismeretekkel. A legnevesebb tudósok szakismereteire támaszkodik5, többek között László Gyula régészeti, Róna-Tas András történelmi, Erdődi József nyelvészeti, Diószegi
Vilmos, Hoppál Mihály néprajzi, Róheim Géza, Kiszely István antropológiai munkáira.
A „mamutoktól Géza fejedelemig” (Földes 2002) négy évezrednyi
történelmet átívelő történetet a film négy énekben meséli el – minden
fejezetet a nagyszentmiklósi kincs 2. számú aranykorsójának négy oldalán látható medalionok6 egy-egy emblematikus jelenetével allegorizálva.
Az egyes énekek képi, zenei és különösképpen nyelvi megformálása7 az
éppen elmesélt kor meghatározó népeinek, műveltségének sajátosságaihoz igazodik. Az első ének, az Őshaza a (rén)szarvasnak a paleoszibériai
és finnugor népek életében betöltött központi szerepén keresztül meséli el a világ teremtését, a testvértörzsek szétrajzását. Hunor és Magyar,
a második fejezet a regei testvérpár bűvös szarvas-vadászatának több
változatát ötvözve a tajgai népek és a sztyeppei nomád, iráni, török népek
találkozásait, összeforrásait énekli meg. A harmadik ének, a Mindig tovább az ősmagyar törzsek etelközi korszakát mutatja be a Kazár birodalomban, az Álmos monda vérszerződésétől a fehér ló mondájáig. Végül,
a Pannónia ének a Kárpát-medencébe érkező Árpád honfoglalásától a
kalandozások korán át, Géza fejedelemnek a magyarság európai kultúrába való betagolódását jelző megkeresztelkedéséig kalauzolja a nézőt.
Az utóhangban pedig élő hagyományként mutatja be a szarvasmonda
továbbélését egy mai regösénekhez társított archív felvételekkel.
A film vezérmotívuma a csodaszarvas, amely a cselekmény minden kulcsfontosságú pillanatában feltűnik, az egyes regei történetekben főszerepet játszva folyamatosan számtalan állati és emberi
alakváltozáson ingázik a föld és a csillagos ég között. Ezek a mitikus,
álomszerű átváltozások a magyar nemzetet a történelem során kialakító etnikai jellegzetességeket hivatottak jelképes nyelven megjeleníteni.
A rajzfilm előtanulmányaként felfogható (bár utólag, 2004-ben megjelent) munkájában,
A szarvas könyvében, mintegy száz hazai és nemzetközi szakember munkáját sorakoztatja fel a forrásjegyzékben (Jankovics 2004: 331–335).
6
A korsó részletes leírásához lásd László Gyula, Rácz István 1984.
7
A nyelvi változások még pontosabban figyelemmel követhetők a filmhez társuló, azonos
című kísérőkönyvben, (Jankovics 2001), de nemkülönben A szarvas könyvének (2004)
megfelelő fejezeteiben.
5
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2.2. Az Ég fiai
A második animációs film, Az Ég fiai mitikus történetek, vallási hittételek és hosszú népkarakterológiai leírások eklektikus ötvözete. A film
vezérfonala a 24 hun törzs szövetsége, azaz az ősi magyar (turáni) törzsek erkölcsi-szellemi magatartása, a más népekkel szembeni magas
fölénybe állítva. A cselekmény a teremtés ősidejétől a honfoglaló Árpád
koráig tart, a jelenre, jövőre vonatkozó tanításokkal az idő kerekségét igyekszik átfogni. A meseszövés – a bevezető teremtéstörténetet
leszámítva – két fejezetben teljesedik ki: Level, az Égi Lovasisten fia,
valamint Árpád, az Égi Sólyom fia. Ezek a fejezetcímek azonban kissé megtévesztőek, mert míg az első fejezet egyetlen történet, a Hunor
és Magyar mondájának a Yotengrit nyomán Level fejedelemre alkalmazott, sajátosan átköltött eposzára összpontosít, a nagyobbrészt az
Arvisurára épülő második fejezet előre-vissza csapong térben és időben a mitikus Ataisztól a Kárpát-medencei honfoglalásig. Úgy tűnik, a
cselekmény szándékosan nem alkalmazkodik valamilyen szigorú – a
Csodaszarvaséhoz hasonlítható – időrendhez, vagy legalábbis a hitelvi
tanításokkal, magyarázó leírásokkal gyakran megszakított történetvezetés nehezen követhető. Az erkölcsi-vallási tanítások fontosabbnak
minősülnek, mint a regei történetek, amelyek mintha csupán illusztrációként, példázatként szolgálnának az ősi tudás közvetítéséhez.
A Molnár Tibor által jegyzett film nem tünteti fel valamely filmstúdió vagy rajzfilmes műhely produkciós munkálatait, és grafikai, zenei
filmtechnikai megoldásai, forgatókönyvi felépítése alapján műkedvelői
alkotás8 – és a video-megosztó oldalakon akként is hirdeti magát9. Célközönsége korlátozott: a turáni vagy alternatív történelemszemléletű
paradigma hívei vagy rokonszenvezői; így terjedése is ennek megfelelően szűkkörű hálózatokra, ingyenes online csatornákra korlátozódik.
A rajzfilm jól érzékelhetően az Ének a csodaszarvasról történelemképére adott határozott válasz, egy apologetikus ellen-mítosz a
hívők számára, hogy megerősítse őket hitükben, kijavítván az előbbi
filmnek a történelmi-mítoszi igazságot illető tévedéseit, ferdítéseit,
manipulációit. Ezért, az Ég fiai alkotói felhasználnak néhányat a széles
8
Jelen cikknek nem az a célja, hogy esztétikai szempontból értékítéletet mondjon,
elemezze, bírálja vagy akár ilyen tekintetben összehasonlítsa a két animációt, azonban
elkerülhetetlen, hogy a legalapvetőbb adatokat és technikai jellemzőket bemutassa,
bármi következtetéseket vonna is egy ilyen leírás maga után.
9
„Amatőr animációs rajzfilm, a magyarság keletkezéséről” (http://www.youtube.com/
watch?v=dNdHpmHlKjA – Molnár 2010)
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körben ismert és elfogadott őstörténeti regék közül, mint amilyen Hunor és Magyar szarvasűzésének, új haza-találásának és leányrablásának mondája, vagy Álmos vezér legendás története. Ám egyrészt ezeket
a történeteket – az Arvisura és a Yotengrit alapján – teljesen átértelmezve költi újra Az Ég fiai; másrészt, az átköltött regék nem annyira
jelképes, allegorikus elbeszélések gyanánt, hanem hiteles mítoszként
– valós történelemként tárulnak fel, a magyarság üdvtörténeti szempontjából bemutatva.
Bár a rajzfilm első sorban különféle mondákból és élő vagy költött
néphagyományokból építkezik, sőt, egyes tudományos munkákat is
szervesen beépít, mint például Csáji László Koppánynak a Belső-ázsiai hunzakutok körében végzett antropológiai kutatásait és felvételeit
(Csáji 2005)10, a két fő tekintélyalapot nyújtó forrás egymást kölcsönösen kizáró, egymással versengő etno-pogány mozgalmak hitvilágát
képező két mitopoétikus szöveg. Ezek Paál Zoltán Arvisurája és Máté
Imre Yotengritje. Az Ég fiai jobb megértéséhez szükséges a két mítosz
rövid bemutatása.11
2.2.a. Az Arvisurák
Az egyik legismertebb mitikus világ, az Arvisura (Igazszólás) – alcíme
szerint: Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából. A hatalmas, másfél ezer oldalas munkát Paál Zoltán (1913–
1982) rovósámán, ózdi kohász írta évtizedeken keresztül, aki állítása
szerint a második világháború során nyert beavatást Szalaváré Tura,
a szovjet Vörös Hadseregben ejtőernyősként szolgáló manysi (vogul)
sámán által. Alább Lakatos Zoltán (1998) összefoglalója nyomán megfogalmazott, internetes rajongói oldalon közölt kivonatból12 idézek:
„Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és
időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás,
amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja
be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya
(...) Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon
kezdődik (...) A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotá10
Ami legalábbis önellentmondásos, figyelembe véve azt a tényt, hogy Csáji igen kritikus
szemlélettel viszonyul a turanizmushoz (és, el kell ismerni, a kritikátlan finnugristákhoz
is) (lásd Csáji 2009).
11
Az alábbi bemutatások megegyeznek az új magyar mitológia kérdésének szentelt
párhuzamos tanulmányaim (Hubbes 2013; 2014) vonatkozó részeivel.
12
http://tumulus.hupont.hu/14/arvisura
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mián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben
megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A »Palócok
Regevilága« a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr. e. 4040-től Kr. u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű
mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot
létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt
az iskolában tanulhattuk. (...) Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy
ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.” (Králitz, é.n.)
Az Arvisura, avagy Igazszólás – ahogy címe is jelzi,13 a magyarok
igazi történetét regéli el, a Sziriusz csillagról betelepült, majd a hatezer évvel ezelőtt elsüllyedt csendes-óceáni Ataisz földrészről szétszóródott ősökét, akik világszerte hatalmas birodalmakat és kultúrákat
alapítottak. Ez a ősi regékéhez hasonlatos, sokszor nehezen követhető
nyelven megírt munka hiteles alapító eredetmítoszként működik, több
újtáltos csoport szellemiségének is szolgáltatja alapját, és a legkülönbözőbb etno-pogány irányultságú honlapokon örvend népszerűségnek.
Kiemelendő ellentmondásossága, hogy bár a turáni vonalas ősmagyar
körökben is nagy népszerűségnek örvend, a mitikus elemek mellett letagadhatatlanul finnugor elemekből építkezik14: kezdve a szerzőt a ősi
titokba beavató manysi rovósámán alakjától, a medvetoros néprajzi jellegzetességeken át, egészen a főbb istenségek nevéig.
2.2.b. A Yotengrit
A Yotengrit egy hasonló mitopoetikus rendszer, Máté Imre (1934–2012)
költő és táltos (vagy bácsa) sajátos vallási-bölcseleti műve. Ő alapította az azonos nevű, rövid életű (2007–2009) bejegyzett újpogány
egyházat Magyarországon, és haláláig ő volt vezetője (főbácsája) is.
Máté Imre nem saját alkotásának tekintette a Yotengrit könyveit (2004,
13
Akadémiai oldalon, hosszabb elemző cikksorozat olvasható róla Klima Lászlótól a Nyelv
és Tudomány honlapjához társult Rénhírek blogon: http://renhirek.blogspot.hu/search/
label/Arvisura (Klima, 2009-2010).
14
Eredetét tekintve nagyon sok vita zajlik, még etno-pogány körökben is – több kritikusa
szerint az Arvisura egy szovjet diverzió, magyarellenes gúnyirat, manipulatív finnugor
összeesküvés (vö. Friedrich 2011; Szántai 2005).
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2005, 2006, 2007), hanem elmondása szerint csak lejegyezte a táltosok élő hagyományát. A Yotengrit második kötetének előszavából idézve, a könyv:
„a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatékát adja közre.
Nyugat-Magyarországon, elsősorban a Rábaközben, Szigetközben, Csallóközben, a Hanságban létezett egy ún. „szubkultúra”, tehát egy zárt, konspiratív jellegű közösség, mely a 20.
századig tudatosan ápolta a magyar táltosok hagyományát,
a BÜÜN-nek nevezett vallás bölcseletét, etikáját, teológiáját,
jog- és orvostudományát, valamint az ősök történelmi emlékezetét. (…) A BÜÜN vallás, melyet őseink eredeti, sámánista
alapokra fejlődött vallásának tekinthetünk, duális bölcselet
jegyében érett tételes vallássá. Duális filozófiai rendszere a
nőstény, illetve a hím princípiumok egyensúlyára épült föl,
melyet az „ikertörvény” vagy „iker forgószél” jelképez.” (Máté,
2005/2006:II:5)
A vallás hívei szerint a rábaközi táltos sámánok15 a jégkorszak
óta halmozódó rejtett tudást örökítettek át korunkra, az egyedüli hiteles magyar szellemiséget. A Yotengrit (feltűnően New-Age hangulatú
szellemben) a béke, szeretet és harmónia vallásaként határozza meg
magát („Ne bánts, ne árts, istápolj, segíts!” – 2004/2006:I:108). Másrészt viszont tanait előszeretettel használják a radikálisabb nemzeti
szellemiségű csoportok, honlapok is16. A Yotengrit tartalmazza továbbá
az elhíresült nyirkai jóslatot (2005/2006:II:196-201) – egy allegorikus
és erőteljes apokaliptikus nyelvezetű, nostradamusi stílusú jóslat-sorozatot Magyarország és a világpolitika jövendő eseményeiről, amely a
vallástól elszakadva gyakorlatilag önálló életre kelt, különösképpen az
összeesküvés-elméletektől hangos weboldalakon17. A Yotengrit tana,
amint teljes megnevezése: a Tengervégtelen Ős-Szellem sugallja, töb15
Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hasonlóságok ellenére a sámán és a táltos nem
ugyanaz. A „szokásos” hitelvi és tekintélyelvi nézeteltéréseken túl, a kérdés a magyar
etno-pogány közösségek közötti vitákban különleges jelentőséggel bír, és gyakori kölcsönös vádaskodások vagy gúnyolódások forrásául szolgál. (Nibiru é.n. http://nibiru.
hu/magyar/080411_8000samandob.htm; Máté 2005/2006:II:5) Más vélemények pedig
épp a két fogalom rokonértelműségét hangsúlyozzák (Fehérholló 2014 http://kurultaj.
hu/2014/02/taltosok-vagy-samanok/)
16
Példa gyanánt: http://maghar.gportal.hu; http://szkitahun.wordpress.com/
17
Példa: http://kataklizma.info/
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bek között az ősi tengrizmusból – a közép-ázsiai török népek körében
még ma is élő vagy újraélesztett sámáni vallásból – eredezteti gyökereit. (Máté 2004/2006:I:55) Ez tökéletesen beágyazhatóvá teszi a vallást a turáni vonal szellemiségébe, annak dacára, hogy egyes szerzők
rejtett, vagy épp nyílt és rosszhiszemű finnugrizmussal vádolják. (Papp
2006; Szakács 2007)

3. Retorikai megközelítés
Elemző fejezetemnek mindjárt az elején sietek megjegyezni, hogy a két
rajzfilmet nem filmalkotásokként, hanem mitikus narratívákként, retorikai szöveg-művekként értelmezem. Az ismertetett filmek a magyar
őstörténeti vitában tett megszólalásoknak tekinthetők. Mintha egy hitvitának lennénk tanúi, mindkét film készítői azon igyekeznek, hogy a
látvány erejével, mítosznyelvi érvelésükkel – a másik felet megcáfolva
meggyőzzenek igazukról. A két film egymásra figyel: egymás történelemszemléletére, korábbi szövegbeli-filmbeli megnyilatkozásaira, vagy
kimondottan egymásra válaszolnak, a hitelességet kérve számon egymástól, a tekintély hangján szólnak vagy a másik tekintélyét bírálják
fölül.
Ahogy az Ének a csodaszarvasról kapcsán feltételezhető (Turcsányi 2002), hogy készítői szeme előtt az a meg nem fogalmazott cél
lebegett, hogy a millecentenáriumra készült, igen halványra sikeredett
Honfoglalás játékfilm ügyefogyottságait, eszményítő mesterkéltségét kiegyensúlyozza, úgy Az Ég fiai esetében is meg lehet kockáztatni egy hasonló „kiigazító válasznak” szánt üzenetet – csak ellenkező
előjellel, éppen a Csodaszarvasra irányulva. Ha pusztán magának az
utóbbi rajzfilmnek a forgatókönyvéből, szövegéből indulunk ki, akkor
is számot adhatunk, hogy Az Ég fiai alkotói kimondatlanul bár, de felháborító finnugor, keresztény és uniós propagandának érzékelhették
Jankovics Csodaszarvasát. A film jelentős része mintha arra irányulna,
hogy Jankovics képeit-szavait idézve kijavítsa a bennük foglalt téveszméket, és elmondja az igazat. Már Az Ég fiai cselekményéül szolgáló
történetek megválasztása is erre a kijavító szándékra utal, hiszen úgy
az Arvisurában, mint a Yotengritben számos más olyan regés történet,
leírás vagy tanítás olvasható, amelyek animációs megelevenítésre éppily érdekesek és érdemesek.
A két film retorikai elemzését a bennük szándékoltan vagy öntudatlanul alkalmazott tekintélyerősítő vagy -romboló eszközök használatára korlátozom. A klasszikus retorika rendszerében a tekintély első102

sorban az éthosz hatókörébe tartozik, mint ami a szónok, a megszólaló
legitimitását, hitelességét hivatott biztosítani. Ugyanígy azonban a
logosz, azaz a mondandó elengedhetetlen bizonyító eszközei közé is
tartoznak a tekintély érvei, amelyek a szóló tekintélyének igazolásától
a nagyobb tekintélyekre való hivatkozásokon át a kanonizált szövegek
vagy a kinyilatkoztatott tudás implicit tekintélyére való hagyatkozásig, és ellenkező esetben ugyanezek kétségbe vonásáig vagy cáfolatáig végtelen lehetőségeket biztosítanak18. Rajzfilmjeinkben mindkét
tekintélybiztosító/-romboló eszköztárra számos példát lelhetünk,
mind verbális (és zenei), mind pedig képi elemeket. Az alábbiakban
sorra veszünk néhány fontosabb eszközt az éthosz terén, majd felsorakoztatjuk a logosz szempontjából hangsúlyosabb verbális és vizuális
megerősítő és cáfoló tekintélyérveket.

3.1. Az éthosz argumentumai
Az Ének a csodaszarvasról, a forgatókönyvíró-rendező Jankovics Marcell hírneve mellett, mindenekelőtt a belefektetett kutatói munka, a
hatalmas tudásanyag lehengerlő mennyisége okán tart igényt az autoritásra19. Mintha mindez nem lenne elég, ezt a tekintélyt a hozzá kapcsolódó kiadott könyvekkel (Jankovics 2001, 2004) is mintegy kívülről
fokozza. Ám a film nemcsak a külső tekintély-fellépéssel alapozza meg
hitelességét, hanem belső szinten, a meseszövés terén is bővelkedik
olyan elemekben, amelyek arra szolgálnak, hogy a rajzfilm mondanivalójának érvényességét, hitelességét alátámasszák. Bár nem ez az elsődleges célja (vagy talán mégis?), kimondottan tekintély-megerősítő
hatású a sámánok, regösök, krónikások, rétorok, utazó írástudók, papok szerepeltetése is, különösen azt figyelembe véve, hogy a fontosabb
kijelentéseket az ő szájukba adják, tőlük idézik. A kórus nyomatékosító szerepe is egyértelmű: archaizáló, mítoszi hangulatot kölcsönöz az
elbeszélt történeteknek – mintegy a múlt élő hangját szólaltatja meg.
Ugyanakkor a kétfajta – tudósi és mítoszi – autoritás váltakozó vagy
18
A harmadik aspektus, a páthosz szempontjából számba vehető tekintély-kérdés tárgyalásába azért nem bocsátkozom, mert a rajzfilmjeink esetében ez nem egykönnyen
vizsgálható. A tekintély, természetesen e tekintetben is fontos szerepet játszik, hiszen a
művek kimondott célközönsége eleve csak az adott üzenet (rajzfilm) hitelességét, kibocsátója tekintélyét ismeri el; és kétségekkel, ha nem megváltoztathatatlan ellenszenvvel
és előítélettel viszonyul az ellenkező forrású és tartalmú üzenetekhez.
19
Két kritika is (Földes 2002, Bóna 2002) kimondottan panaszkodva rója fel a film információözönét.
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párhuzamos idézése nem gyengíti az elbeszélés hitelességét, ellenkezőleg: azt hangsúlyozza, hogy minden hagyomány, úgy a mesei, mint az
írástudói az elmesélt dolgok igaz voltát támasztja alá.
Hitelesség-biztosító szerepe van a nyelvi váltásoknak. Ilyen váltás
észlelhető az egyes fejezetek szókészletében – és erre Jankovics többször is külön felhívja a figyelmet mindkét „kísérő” könyvében (2001,
2004). Az egyes énekek történeteiben a kórus szózatait vagy a szereplők beszédét az adott kor, nép, vagy műveltség nyelvi szókincséhez
igazítva. Így a legősibb halász-vadász kor szarvasénekeit az uráli eredetű szókészlet uralja; a lovas-nomád, lányrabló regéket az iráni, majd
török szókincs származékai; a kalandozások, majd a megtelepedés
mondáit török, szláv, germán kölcsönszavak tarkítják; míg a keresztény
vonatkozású jeleneteket természetszerűleg görög és latin szóátvételek jellemzik. Ezek a váltások magát a magyar nyelvet hívják elő hiteles tanúságtevőnek a történetek igazát bizonyítandó. De nyelvi váltás
észlelhető nemcsak a szókincs vonatkozásában, hanem a kifejezésmód
és a narráció is megváltozik, ha krónikák, korabeli szemtanúk szövegét
idézik: ilyenkor súlyosabbá válnak a szavak, mélyebbé a hanghordozás.
A nyelvi váltások mellett, és azokhoz hasonlóan, kifejezett hitelesség-erősítő jellege van a képi-stilisztikai váltásoknak is. Jankovics
Marcell tudatosan törekedett az egyes fejezetek, történetek megjelenítését az adott korszak, műveltség tárgyi leleteiből, népművészetéből
ismert képvilágához igazítani. Az első ének a jégkorszaki ember és az
eurázsiai nyelvrokonok ábrázolásmódját idézi. A második ének a kifinomult szkíta művészet és a közép-ázsiai török kultúrák motívumkincsét
ötvözi, folytatva a Mindig tovább énekében is, ahol viszont perzsa, bizánci és szláv stílusú képekkel gazdagodik. Majd a negyedik énekben a
középkori kódexek miniatúráinak stílusa és a magyar népművészet képi
hagyománya veszi át a főszerepet.
Az Ég fiai sokkal tudatosabban és szándékosabban használja a tekintélybiztosító elemeket. Maga az amatőr kivitelezés, amelyet
Molnár Tibor, a rajzfilm alkotója és feltöltője büszkén fel is tüntet a
videomegosztó csatornákon hozzáfűzött leírásban20, eleve tekintélykölcsönző eszköz, mert azt sugallja, hogy nem a hivatalos, államilag
sulykolt finnugor kurzust képviseli. Fontosabb tekintélyalap viszont a
rajzfilm cselekményvázát és tanításait szolgáltató két szentkönyv: az
Arvisura és a Yotengrit – a két megalapozó mítosz, amelyeket az említett leírásban és a rajzfilm befejező produkciós stáblistáján egyaránt
20

Lásd a 9. lábjegyzetet.
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kiemelnek. Bár a rajzfilm szerzője a nevét leszámítva gyakorlatilag ismeretlen marad (talán még a szűk célközönség java része előtt is), az
igazi autoritást egy – a film készítésekor még – élő tekintély: Máté Imre
személye adja. Igen érdekes, hogy a vallásalapító karizmatikus főbácsa
nemcsak külső, úgymond háttér-autoritásként erősíti a művet, hanem
a rajzfilmben is „szerepel” a tanítás hitelességét növelendő. Ugyanezt
a tekintély-erősítő szerepet töltik be a cselekményszövés során az élő
tudást közvetítő, a hitelveket kinyilatkoztató, sokszor szerepeltetett
táltosok, rovósámánok. Akárcsak a Csodaszarvas rajzfilmjében, a kórus, a himnuszéneklés itt is az archaikus világ, a mítoszi hangulat, az
ősmúlt hiteles megidézésére szolgál. Mintha azonban a rajzfilm készítője be akarná biztosítani magát, mintegy annak felmutatására, hogy a
tudomány is az őáltala bemutatott magyarságképet igazolja, szervesen
a cselekményszövésbe ágyazva használja fel Csáji Koppány László Belső-ázsiai néprajzi-antropológiai kutatómunkájának (2005) eredményeit.
Az Ég fiaiban is megfigyelhető a nyelvi váltás eljárása, bár nem
egészen következetesen alkalmazzák. Viszont az elbeszélő szövegtől
többnyire eltér a tanító célzatú kinyilatkoztatás – úgy a narrátor tekintetében, mint a szövegmondás stílusában. Amennyire eltérhet. Ugyanis, részben az amatőr narrátorok miatt, részben a film apologetikusdidaktikus célja okán, a film teljes mondott szöveganyagára a minden
szót hangsúlyozó, és éppen ezért monoton didaktikus hangnem a jellemző. A folytonos hangsúlyozott beszédmód azt hivatott megerősíteni, hogy az elbeszélt történetek igazak, pontosabban csakis azok az
igazak. Ez jellemzi még a hangváltással kiemelt Máté Imre tanításának
idézését is – a mester maga viszont táltosénekkel szólal meg a saját
hangján, ami viszont megint csak egy tekintélybiztosító eszköz: a kinyilatkoztatás szent hangja.
A Csodaszarvastól eltérően, nem észlelhetők ellenben váltások Az
Ég fiai képi nyelvében. Vizuálisan teljes egységességre törekszik – nincs
különbség az Arvisura és a Yotengrit elbeszéléseinek a megjelenítésében. Ennek az egységességnek ugyancsak tekintélybiztosító, bizonyító indítékot lehet tulajdonítani: mintegy annak hangsúlyozására, hogy
egyazon történetről, egyazon népről, egyazon tudásról szól a teljes film:
a magyarság mindig egy volt, akárhogyan nevezték és akárki is meséli
el éppen történeteit.
Ezzel az egységes, ősmagyaros, mondhatni a Kurultajt idéző képvilággal Az Ég fiai bizonyítani kíván – nemcsak a saját közönsége felé.
Vitázik az uralkodó nézetekkel, a finnugor paradigmával, és kimon105

dottan az Ének a Csodaszarvasról rajzfilmmel. Mintegy ellenpontozva
Jankovics Marcell folyton változó – hol primitív-szibériai, hol szkíta, hol
fantaszta, hol kódex-miniatúra szerű – ábrázolásmódját, cáfolja annak mondanivalóját is. Molnár Tibor művében a hitelesség tekintélyét a
rajzfilm egészének összehangol(ódot)t nyelvezete és képi kivitelezése
adja, amelynek az összhatása egy korszerű eszközökkel, korszerű médiumban született naiv művészeti, e-folklór alkotást eredményez.

3.2. A logosz argumentumai
Az éthosz metaszintjén adott, benne foglalt tekintélynyújtó elemek
mellett mindkét film bővelkedik explicit verbális és vizuális tekintélyérvekben is. Olyan kijelentésekről vagy képi megoldásokról van szó, amelyek a tekintély erejével bizonyítják az elbeszélt történet igazát vagy cáfolják, kizárják a más elbeszélések hitelességét. Lehetetlen vállalkozás
lenne mindet felsorolni, alább csak néhány például szolgáló szemelvényt említek.
A kimondott megerősítő tekintélyérvek közé sorolhatjuk az Ének
a csodaszarvasról rajzfilmben verbális aspektusból a sámánok, krónikások megszólaltatását. Egyes esetekben szóban is megfogalmazódik a tekintély igazolása: már az első részben figyelmeztet a mesélő
sámán – „ez nem buta mese, ezt öreg táltosok mondják így” (05’). A
továbbiakban a rajzfilm úgy idéz a nagy presztízsű történelmi krónikákból, hogy magukat a krónikásokat is megjeleníti. Az éppen elmondott történet hitelességét szolgálja a megszólaló személy bemutatása,
szavahihetőségének hangsúlyozása címe említésével – a tanúk között
van magyar udvari jegyző, bizánci rétor, arab utazó, orosz krónikás. (vö.
Jankovics 2004:132–141; 185–238). Következzék néhány példa. A Hunor és Magyar mondát Kézai Simon meséli el, többször is személyesen
megszólalva (34’; 37’; 41’; 43’...). A levédiai, kazár időszak történeteit Anonymus arctalan csuhás figurájától tudjuk meg (44’; 45’; 49’...),
Álmos és Árpád honfoglaló tetteit pedig többnyire Kálti Márk krónikás
(53’; 54’; 56’; 57’...) ismerteti szemléletesen. Bizánc két forrást is nyújt:
„a Priszkosznak nevezett rétor, a hun uralkodónál járt bizánci követ lejegyezte...” (38’); és maga Bíborbanszületett Konstantin császár, aki
felszólítja jegyzőjét: „írd!” (47’). De megszólalnak személyesen mások
is: többek közt Ibn Ruszta arab utazó (57’; 60’) és Nesztor kijevi orosz
krónikás (60’) tűnik fel az események forgatagában. Még nagyobb,
írástudói hitelességet nyújt a pontosítások, kiigazítások vagy ellentmondások jelzése: „az egykorú források másképp emlékeznek: őseink
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elvándorlásának más okai is voltak” (38’); „bár ez utóbbi állítást sokan
vitatják” (45’); „ez csupán képes beszéd” (62’) – vagy néha az egymást
kiegészítő források képi érzékeltetése, mint amilyen Anonymus és Kézai (61’); vagy Kézai és Kálti Márk krónikás figurájának egymásba tűnése (75’). Hasonló, hitelesség-erősítő érvekként jelennek meg a krónikák beszámolói és a történettudomány mai állása alapján felrajzolt
látványos térképek (38’; 43’; 47’; 49’; 56’; 71’...). Mindezek mellett, az
esztétikai kifejezőerőn túl, a filmben lépten-nyomon előforduló ősi művészeti emlékek, a régészeti tárgyi leletek valósághű (és alkalmazott,
stilizált) ábrázolása is a meggyőzőbb hitelességet szolgálja.
Az Ének a Csodaszarvasról kevéssé használ tekintélyromboló érveket, amit mégis, azt inkább játékosságból. A film egyik leggyakrabban alkalmazott stíluseleme az irónia, ami verbális szinten egyrészt a
narrátor ironikus mindentudásában, másrészt a krónikások ironikusönironikus nyelvi váltásai révén nyilvánul meg. Ilyen például Kézai figurájának bosszús megjegyzése a Hunor és Magyar mulatásának margójára: „én meg betűimet írom a könyvbe!” (37’), de hasonló a szerepe
Anonymus szabadkozásának is: „mit lehet tenni, ez a történet már csak
ilyen zavaros...” (44’). Vizuális humor jelenik meg vagy Kézai Simon komikus metamorfózisában, amikor a mondókájához azonosul: „Tar kobakkal jár a török, // csúnya, csipás, szeplős!” (41’). Más esetekben humoros módon, a krónikások – mint Anonymus („A sagittis hungarorum
libera nos Domine!” – 54’) vagy Ibn Ruszta (57’) – az általuk mesélt
történetből kizáporozó nyilak elől keresnek menedéket. Tekinthetjük
ezeket a kiszólásokat vagy kikacsintásokat tekintélycsökkentő eszközöknek is, ám paradoxálisan a történetmesélést teszik élőbbé, és végső
soron mégiscsak hozzájárulnak a rajzfilm hitelességének növeléséhez.
Az Ég fiai ugyancsak nagymértékben él az explicit tekintélyérvek
eszközeivel. Már a bevezető részben a fő források: az Arvisurák (Igazszólások!) és a Yotengrit megjelölése mellett megnevezik és meg is
idézik, azaz megjelenítik és megszólaltatják a két legfőbb autoritást:
Anyahita istennőt és Máté Imre főbácsát. Mindkettejüket többször is
idézik, mutatják a film során. „Most szólaljon meg ennek egyik elindítója, egy nagyszerű égi aranyasszony: Anyahita” (1’), idézik meg az anyaistennőt a kezdetkor, aki gyerekeinek szólítja a rajzfilm közönségét:
„Drága fiaim, ma az idők mélységéből ismét szólhatok hozzátok: Nézzetek szívetek mélyére, az ott rejlő igaz gyönyörűségre, és mint őseitek
közül jó néhányan, ilyen szívvel dolgozzatok mások, és így önmagatok
javára.” (1’12”) Máté Imrét, aki a rajzfilm készítésekor még élő szellemi vezető, felismerhető arcképével idézik a képernyőre: „Rábaközi öreg
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táltos Máté Imre bácsi éppen most szólít minket.” (3’) Ellentmondásos
ugyan, hogy nem a saját hangján, hanem egyik narrátor mély baritonján
szólal meg, de szavai az élő Yotengrit-tanításából valók: „Fiaim, szívetek hallja meg Yotengrit szavát! Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy.”
(3’12”) Máté Imre saját hangja ez után a kinyilatkoztatás után hallható
– egy eredeti felvételről hangzó táltosénekben. Tekintélyt sugall a tanítás ősisége maga is, amit táltosok hosszú sorával érzékeltetnek („Őseink a mélységes tudásukat mind a mai napig tovább adták. Ez a tudás
és szellemi erő máig is segíthet minket, hiszen bennünk élnek.” – 3’), a
képet hangsúlyosan többször is ismételve a film során.
A legerősebb tekintélyérveknek mégis a szent könyvekből: az
Arvisurából és a Yotengritből vett idézetek tekinthetők. A rajzfilm első
részét, Level történetét a Yotengrit második kötetében olvasható nyolcadik künv: a MÁ-GUR rovásainak (Máté 2006:II:163–172) szöveghű olvasata uralja. Az Álmosnak szentelt második rész nagyobb mértékben
merít az Arvisura medvetoros krónikáiból – a film készítője arra törekszik, hogy a 24 hun törzsszövetség Paál Zoltán által leírt teljes hatezer
éves történetét Álmos fejedelem és Edemen fősámán alakja (vö. különösen a 290. arvisura – Paál 2003: 568–579) köré sűrítve mesélje el.
Ez esetben is a szentkönyvből vett pontos szövegidézetek biztosítják a
történetszövés hitelességét.
Az Ének a csodaszarvasról rajzfilmhez hasonlóan, Az Ég fiai is
hangsúlyozottan támaszkodik a térképek tekintélybiztosító, hitelesség-igazoló szerepére. Míg a film első részében csupán néhány térkép
fordul elő (6’; 7’; 11’; 12’; 21’; 23’), az Arvisura világkrónikájára építő
második részben, majdnem fél órán át percenként akár több térképpel
bombázzák a nézőt. Nemcsak a térképek sűrűségével kívánják az autoritást sulykolni, hanem üzenetükkel még inkább: a hun törzsszövetség
napkelettől napnyugatig terjedő több évezredes világhatalmát íme, az
Igazszólás rovásai bizonyítják. A részben naiv felületességgel, részben
tudományosnak ható igénnyel megrajzolt, benépesített, animált térképek jelentős vizuális tekintély-argumentumok. Itt érhető tetten Az
Ég fiai leginkább konfrontatív jellege: szerepük a tekintélyrombolás, a
hivatalos történelemtanítás semmissé tétele, a történelem(tankönyv)
i térképek hangsúlyos átrajzolása. Ezen felül, mintha kimondottan a
Csodaszarvasbeli térképek cáfolása lenne a szándék: egyszerre idézik
és felülírják azokat.
Az egész rajzfilmet áthatja a vitázó intertextualitás, nagyon sok
a visszautalás az Ének a Csodaszarvasról világára, a kánoni mítosz érvénytelenítése érdekében. Nemcsak térképekről, vizuális idézetekről és
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átértelmezésekről van szó, de történetek újramondásáról is. Maga a két
fő elbeszélés: Level mondája és Álmos története nem más, mint a krónikák, a tudomány, a Csodaszarvas hamis meséinek kiigazított, hiteles kinyilatkoztatása, az igazság felmutatása. E tekintetben Máté Imre
mondja ki a rajzfilm – és a mögötte álló mitikus történelemszemlélet
– kulcsmondatát: „Aki nem hiszi, gondoljon mást, vagy járjon utána. Aki
jobban tudja, adja elő jobban. Mi így tudjuk, mert a három ős így hagyta
ránk.” (28’)

4. Konklúzió
Összegzésül megkísérlem egy-egy mondatba sűrítve átismételni a két
film hasonlóságait és különbségeit. Az Ének a csodaszarvasról mítoszok, legendák, népköltészet, krónikák, tudományos ismeretek kombinációja, olyan kurzusfilm, amely a hivatalos akadémiai és politikai
diskurzus(oka)t képviseli, üzenete kifele irányul, a nagyközönségnek
szól; és bár Európa-centrikus, ugyanakkor bírálói (Bóna 2001, Földes
2002, Turcsányi 2002) enyhe önkényes nacionalizmust is felrónak neki.
Az Ég fiai részben hasonlóképpen mítoszok, legendák, rovás-krónikák,
tudományos eredmények egyvelege, ám ezen felül vallásos tanításokkal megerősített világnézeti apologetikus mű, amely különböző alternatív történetszemléletű és újpogány hitű egyének, csoportok diskurzusait képviseli, nekik szól, üzenete befele irányul; szellemiségében
idegenellenes, radikális nacionalizmus jellemzi.
Mindkét rajzfilm használ tekintély-érveket a mítosz hitelesítésére, de míg az Ének a Csodaszarvasról önnön narratíváival is játékosan
vitatkozik, Az Ég fiai nem fogalmaz meg kételyeket, csupán kinyilatkoztat. Jankovics nem törekszik a mindenáron való tekintélyes komolyságra, az ex cathedra kinyilatkoztatások mennydörgő kétségbevonhatatlanságára, és a meseszövést a játékos, ironikus, önreflexív hangulat
uralja. A filmnek nincs explicit vitázó jellege, inkább a mesemondás a
lényeg. Molnár Tibor filmje vitázik – a teljes tekintélyérvényesítő arzenálját a kanonizált narratívák ellen, és különösképpen a Csodaszarvas
mitológiájának érvénytelenítésére fordítja.
A felvázolt tekintélyretorikai elemzés nemcsak a bemutatott mítoszrajzfilmek érvelési eszközeit ismertette és értelmezte, de rávilágított a mögöttük álló történelemszemléleti paradigmák fő kérdésére:
az autoritás ügyére. Ilyen értelemben mindkét rajzfilm mintaértékűnek tekinthető a saját diskurzusán belül, és jól látható, hogy a magyar
nemzeti önképet meghatározó közösségi emlékezet milyen narratíváit
109

fogadja el hitelesnek a finnugor és a turáni tábor. Az is kiderült, hogy
az egyedüli igaz autoritatív eredetmítoszért vívott vitában az ősmúlt
hitelességének elfogadását a tekintély érvei határozzák meg. Ám míg
egyik oldal a mitikus, a vallási, az ősi bölcsesség tekintélyérveit tekinti
érvényesnek, a másik pedig a tudományos gondolkodás tekintélyérveit
veszi figyelembe, mégis, mindkét paradigma kölcsönöz megismerési és
különösképpen érvelési módszereket a másik diskurzus eszköztárából.
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A képerő etikai dimenziói

B a kó R o z á l i a K l á r a

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Csíkszereda

The Ethical Dimensions of Image Power
Present study examines image power from an ethical perspective, highlighting its practical consequences. Although the concept of image power has been
coined in a technical sense as image transmission quality (Margitházi 2010),
we attempt to redefine it from a visual literacy perspective, as successful visual
communication.
Mitchell (1994) has talked about a pictorial turn, Uricchio (2011) coined the
concept of algorithmic turn, Avgerinou and Pettersson (2011) have highlighted
the role of visual literacy, whereas Schroeder (2004) has placed visual consumption at the centre of contemporary cultural paradigm-shift. In a study
about the nature of the internet, Ropolyi (2006) warned that discourses on this
“significance-rich space” (Flusser 2000: 8) picture it either as a “mysterious,
incomprehensible, or an utterly simple” medium (Ropolyi 2006: 158).
Keywords:
visual power, visual rhetoric, information overflow, manipulation
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Bevezető
Tanulmányom a képerő etikai dimenzióiról, annak gyakorlati konzekvenciáiról szól. Bár a képerő fogalmát technikai értelemben használják,
mint képközvetítés-minőséget (Margitházi 2010), arra teszek kísérletet, hogy a vizuális írástudás szótárába illesszem azt, és sikeres vizuális
kommunikációként definiáljam.
Mitchell (1994) képi fordulatról, Uricchio (2011) algoritmikus váltásról, Avgerinou és Pettersson (2011) a vizuális írástudás fontosságáról értekezett, Schroeder (2004) pedig egyenesen a vizuális fogyasztást
állította korunk kulturális paradigmaváltásának középpontjába. Ropolyi
az internet természetéről írt értekezésében a képiség problematikus
voltát hangsúlyozza: úgy beszélünk erről a „jelentéssel telített felületről” (Flusser, 2000, p. 8), mintha „titokzatos, érthetetlen, vagy éppen
túl egyszerű” médiumok világa volna (Ropolyi, 2006, p. 158).
A kép mint a tudásátadás eszköze számos etikai kérdést vet fel
– egyfelől a vizuális írástudásunk hiányosságai, másfelől pedig a multimediális, interaktív világhálón túláradó képi információ okán (Westera,
2013). Számos empirikus vizsgálat igazolja, hogy a vizuális elemek
az üzenet felerősödését, a befogadó manipulálását eredményezhetik
(Pratkanis & Aronson, 1992; Brunello, 2010). Akár szándékoltan, akár
nem, a képerő meghatározza az üzenet értelmezési és befogadási keretét – és van, aki fegyvertelen.
Az interaktív, multimodális kommunikáció „web-kettes” világában
(O’Reilly 2007) egyre nagyobb mennyiségű vizuális információval bombázzuk egymást, online és offline környezetben egyaránt. Az internet
felgyorsítja és több szinten is közvetíti ezt a folyamatot.
Már a hatvanas évek végétől számos próbálkozás született a vizualitás meghatározására, a vizuális nyelvvel kapcsolatos elméletek
összegzésére. A vizualitás kutatása egy új paradigma kialakítását teszi
szükségessé, hiszen a vizuális alkotások száma megsokszorozódik (lásd:
1. kép), globálisan elérhetővé válik, és egyben dekontextualizálódik.
Egyre inkább szükségünk van arra a készség-repertoárra, amit Müller
vizuális kompetenciának nevezett (2008: 101), Avgerinou pedig vizuális
írástudásnak (2011: 4). A görög kutatónő megfogalmazása szerint a
vizuális írástudással kapcsolatos elméletek, bár megközelítésükben és
módszertanukban különböznek, abban egyetértenek, hogy:
o
o
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létezik egy körülhatárolható vizuális nyelv;
ez a nyelv együtt létezik a verbális nyelvvel;

o
o

o
o

a „készség”, „képesség”, „kompetencia” fogalmakat szinonimaként használták e téren;
a vizuális írástudást úgy definiálták, mint annak a képességét,
hogy (a) olvassuk, dekódoljuk, értelmezzük a vizuális információt; (b) vizuális kijelentéseket tegyünk, „kódoljunk”, vagy alkossunk, és hogy (c) vizuálisan gondolkodjunk;
a vizuális írástudás tanulható, tanítható, javítható;
ez a kompetencia szorosan összefügg a vizuális kommunikáció, vizuális gondolkodás, és a vizuális tanulás fogalomkörével.
1. kép: Megsokszorozott képi valóságok

Forrás: a szerző felvétele a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Kiállítótér megnyitóján
(2010. április 1.)
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A vizualitás kutatása interdiszciplináris vállalkozás: a kommunikációtudományok, a szociológia, az esztétika, a pedagógia egyaránt hozzájárul
ahhoz, hogy jobban megérthessük a képi tanulás komplex folyamatait.

1. Interaktív, vizuális szervezeti világban élünk
Az internet térhódítása átalakította a személyes, illetve az intézményi
kapcsolatainkat (Bakó 2010, 2012). Bármikor ellátogathatunk egymás
internetes felületeire, hiszen a virtuális tér áthidalja a földrajzi, vagy
akár a nyelvi akadályokat is. Az információs technológia fejlődése elérhetővé tette a folyamatos kapcsolattartást támogató interaktív alkalmazásokat minden felhasználó számára (blogok, twitter- és facebook
fiókok, RSS-csatornák, vagy a már korábban is létező levelezőlisták,
hírlevelek, internetes fórumok).
Az aszinkrón kommunikációs eszközök használata (mint például
az email, levelezőlista, blog) számos előnnyel és hátránnyal jár együtt,
ezért érdemes a szinkrón kommunikációs csatornákkal együtt használni (csevegés, audio-videokonferencia, virtuális világokban való csoportos jelenlét).
1. táblázat: Az aszinkrón kommunikáció előnyei és hátrányai a csoporttevékenységekben
Előnyök
Több idő áll rendelkezésre a feladatok
kidolgozására, a közös gondolkodásra és a
megoldások megtalálására.
Azok a csoporttagok is könnyen
megnyilvánulhatnak, akik lassabban
kezelik a számítógépet.
A koordinátornak több ideje van arra,
hogy teljes képet alkosson az elvégzett
munkáról.

Hátrányok
A kommunikációnak ez a módja lassú,
számos „gondolati zsákutcával”
járhat.
Az egyidejű online jelenlét nagyobb
élményt, több ihletet jelenthet a
résztvevők számára.
A fórumban történő kommunikáció,
a megjegyzések nyomon követése
nehézkes lehet.

Forrás: Főző Attila László (2009)

A szinkrón online kommunikáció áll a legközelebb az élő, szemtől szemben zajló kommunikációhoz: a reakcióidő gyors, a visszajelzés
lehetősége azonnali. Az audio‑vizuális kommunikációra ez fokozottan
érvényes: az egyidejűség-élményt felerősíti a képiség. A képerő felerősíti a jelenlét élményét.
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2. Szervezeti kommunikáció a világhálón: használható és
akadálymentes felületek
A kilencvenes évek végétől kezdődően a számítógépes, majd az internetes tevékenységekhez kapcsolódó felhasználói elvárások egyre inkább formális követelményekként fogalmazódtak meg. Három fő
elvárásrendszert tekintünk át a továbbiakban: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet vonatkozó előírásait (ISO 9241, ISO 9126), a World Wide
Web Konzorcium2 által megfogalmazott akadálymentes web‑használat3 normarendszerét, illetve az ENSZ elektronikus kormányzatra vonatkozó alapelveit. Ezt követően a web-kettes alkalmazásokban rejlő
multimediális, hipertextuális és interaktív lehetőségeket térképezzük
fel a kommunikációs szakma ajánlásai alapján.

2.1. Ergonomikus számítógép- és internethasználat
Az ISO 9241 minőségbiztosítási szabvány 10. fejezete azokra az ergonómiai elvekre vonatkozik, amelyek az ember és az információs rendszerek közötti párbeszéd optimális formáit írják elő: alkalmasság a feladatokra (a dialógusnak meg kell felelnie a felhasználói feladatoknak
és céloknak), alkalmasság az elsajátításra (a dialógusnak támogatnia
kell a tanulást), alkalmazkodás a felhasználó elvárásaihoz (a dialógusnak képesnek kell lennie arra, hogy a felhasználóhoz igazodjon), irányíthatóság (a felhasználónak képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa
az interakció gyorsaságát és lefolyását), és hibatűrés4.

http://www.w3c.hu/forditasok/w3cfacts.html
web accessibility standards
4
http://virt.uni-pannon.hu/index.php/component/docman/doc_download/148-szofterf
ejlesztes13szoftverergonomiaiso
2
3
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2. táblázat: ISO 9126 – szoftveres alkalmazások minőségbiztosítási alapelvei
Funkcionalitásra vonatkozó előírások:
Alkalmasság (suitability) – a feladatok elvégzésére
Pontosság (accuracy)
Együttműködés (interoperability) más rendszerekkel
Megfelelés (compliance) a vonatkozó szabványoknak, törvényeknek
Biztonság (security) – adatbiztonság
Megbízhatóságra vonatkozó előírások:
Érettség (maturity) – a szoftverhibákra visszavezethető sikertelen használat
gyakorisága
Hibatűrés (fault tolerance) – teljesítményszint szoftverhibák esetén is
Helyreállíthatóság (recoverability)
Használhatóságra vonatkozó előírások:
Érthetőség (Understability)
Megtanulhatóság (Learnability)
Üzemeltethetőség (Operability)
Hatékonyságra vonatkozó előírások:
Időigény (time behaviour)
Erőforrásigény (resource behaviour)
Karbantarthatóságra vonatkozó előírások:
Elemezhetőség (analysability)
Változtathatóság (changeability)
Stabilitás (stability) – a váratlan következmények kockázata alapján
Tesztelhetőség (testability)
Hordozhatóságra vonatkozó előírások:
Adaptálhatóság (adaptability)
Telepíthetőség (installability)
Műszaki megfelelőség (conformance)
Kiválthatóság (replaceability) 
Forrás: Hercegfi (2005) nyomán

A honlapok értékelésekor főleg a használhatósági szempontok kerülnek
előtérbe: Jakob Nielsen, a téma nemzetközileg elismert szakértője szerint az internetes alkalmazások minőségét a felhasználói tapasztalat
elemzése során tárhatjuk fel. A felhasználó központú honlaptervezés
alapja a szervezet célcsoportjainak elemzése, azok felhasználói tapasztalatainak tesztelése (Nielsen 2008). Ezt a lépést legtöbb szervezet átugorja, és sokkal inkább az esztétikumra, mintsem a funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt: gyakran elkövetett hiba a képernyőtér
alacsony kihasználtsága. Egy 50 honlapra kiterjedő felmérés szerint a
felhasználókat érdeklő alkalmazások a képernyő 40%-át foglalták el,
míg a maradék teret a felhasználók számára lényegtelen tartalmakkal
és vizuális elemekkel zsúfolták tele (Nielsen 2011b).
Thomason (2004) öt kategóriára osztotta a weblapok használha120

tósági alapelveit: egyszerű és áttekinthető böngészőrendszer; világosan strukturált, érthető tartalom; egységes vizuális arculat a különböző
aloldalakon belül; felhasználói visszajelzést támogató alkalmazások,
és a honlap tesztelése hús-vér felhasználókon. Ezek az alapelvek máig
érvényesek, a mobil technológia korszakában (Shaver 2011).

2.2. Akadálymentes internethasználat
A World Wide Web Konzórcium olyan akadálymentesítési ajánlásokat
tett, amelyek a webtartalmak minél könnyebb elérését célozzák. Az útmutató követésével a weboldal hozzáférhetőbbé válik mind a fogyatékkal élők, mind az átlagfelhasználók számára.
3. táblázat: Web akadálymentesítési útmutató 2.0 (W3C 2008)
1. Észlelhetőség
1.1 Biztosítson szöveges alternatívát bármilyen nem szöveges formátumú tartalomhoz, annak érdekében, hogy az igényeknek megfelelő formára lehessen alakítani, úgy
mint a nagybetű, a Braille-írás, a beszéd, a szimbólumok, vagy az egyszerűbb nyelv
1.2 Biztosítson alternatívákat a szinkronizált idő-alapú médiához
1.3 Információ- vagy szerkezetvesztés nélkül készítsen olyan tartalmat , amelyet
különböző módokon lehet megjeleníteni (például: egyszerűbb elrendezés)
1.4 A felhasználók számára könnyítse a tartalom megtekintését, illetve hallását,
beleértve az előtér és a háttér elválasztását
2. Működtethetőség
2.1 Minden funkció legyen elérhető a billentyűzetről
2.2 Biztosítson a felhasználók számára elegendő időt, hogy elolvassák és használják
a tartalmat
2.3 Ne legyen olyan tartalom, amiről ismert, hogy rohamokat okozhat
2.4 Biztosítson a felhasználók számára segítséget a navigálásra, a tartalom megtalálására és a helyzetük meghatározására
3. Érthetőség
3.1 Tegye a szöveges tartalmat olvashatóvá és érthetővé
3.2 Tegye a honlapok megjelenését és működését kiszámíthatóvá
3.3 Segítse a felhasználókat a hibák elkerülésében és javításában
Forrás: http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/

Figyelmet érdemelnek azok a vizuális információhasználati előírások is, amelyeket a fogyatékkal élők szervezetei fogalmaznak meg
(Arditi 2014).
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2. kép: A gyengén látók számára érdemes kontrasztos illusztrációkat tervezni

Forrás: Lighthouse International: Accessibility (Arditi 2014)

2.3. Kormányzati szervezetek internetes jelenléte: az ENSZ
négyszakaszos modellje
A kormányzati szervezetek internetes jelenlétének vizsgálata egy négyszakaszos modell alapján történik, melynek első lépcsőfoka a passzív,
kirakatszerűen megjelenített online információt, legfejlettebb stádiuma pedig a széleskörű intézményi együttműködést foglalja magába
(UN 2010: 95). Az e-kormányzati szolgáltatások fejlődése az ENSZmodell szerint a következő szakaszokra bontható:
1. szakasz: kezdetleges jelenlét (emerging presence) – ebben a
szakaszban egy egyszerű kormányzati honlapról beszélhetünk, ahonnan a felhasználó jó esetben eljuthat más kormányhivatalok internetes
oldalára. A kínált információ statikus jellegű; az állampolgárokkal kezdeményezett interakció minimális.
2. szakasz: feltörekvő jelenlét (enhanced presence) – a kormányzat hozzáférést biztosít törvényekhez, szabályozásokhoz, archivált információ formájában. Formanyomtatványok, stratégiák, hírlevelek érhetők el az intézmény többnyelvű honlapján. Audio-video alkalmazások
is hozzáférhetők.
3. szakasz: tranzakciós jelenlét (transactional presence) – adófizetéshez, engedélyeztetési eljárásokhoz nyomtatványok kitöltése
eszközölhető a kormányzati portálon keresztül. Itt kétirányú interakció mehet végbe a kormányzati szervezet és az állampolgárok között:
a portál adófizetést, személyi igazolvány megszerzését, engedélyek
kibocsátását teszi lehetővé a nap bármely órájában, a hét bármelyik
napján.
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4. szakasz: hálózati jelenlét (connected presence) – ebben a szakaszban a kormányzati testületek integrált online szolgáltatásokat biztosítanak a különböző érintett feleknek: vállalkozásoknak, állampolgároknak, civilszervezeteknek. A behálózottság szakaszát komplex kommunikációs és együttműködési gyakorlatok jellemzik mind vertikális (a
hierarchia különböző szintjei között), mind pedig horizontális irányban,
a különféle szakterületek között.
A 2012-es e-kormányzati felmérés szerint Románia összesített
teljesítménye 45%-os volt, 62. helyen a 190 ország világrangsorában:
100%-os eredménnyel a kezdetleges jelenlétre, 64%-os eredményt az
interaktív stádiumra, 29%-ot a tranzakciós jelenlétre, és 36%-ot a hálózati jelenlétre (UN 2012).

2.4. Multimediális, hipertextuális, interaktív alkalmazások
a Web 2.0 korszakában
Bár a szakemberek már a Web 3.0 vagy a szemantikus web korszakáról beszélnek (Hendler, Berners-Lee 2010), a világháló első és második
korszaka még nem fejezte be pályafutását:
„A Web 1. korszaka (Web 1.0 vagy a »kattintott« Web korszaka) Tim Berners-Lee első kattintásával kezdődött, és az
utolsó dotkom »lufi« kipukkanásával ért véget. Azonban nem
teljesen múlt el: a változások (a Web 2.0-ra való áttérés)
csak időben és térben fokozatosan és igen nagy különbségekkel következnek be. A Web 1.0 tehát még együtt él velünk,
de már a múltat képviseli, és nem ad előremutató jövőképet.”
(Krauth–Kömlődi 2008).
A Web 2.0 fogalmát egy 2004-ben tartott konferencián vezették be
első ízben (O’Reilly 2007) az internet új korszakának jelölésére: a
szakértők a korábbinál dinamikusabb, interaktívabb, közösségibb világhálóról kezdtek el egyre szélesebb körben beszélni. A felhasználók
aktív részvétele gyökeresen átalakította az internet működését és
társadalmi szerepét mikro- és makroszinten egyaránt: 2005-ben a
blogok, 2007-ben a twitter mikroblogok, 2010-ben pedig a Facebook
internetes közösségi portál jelentett áttörést a cégek, civilszervezetek, és – kisebb mértékben – a kormányzati szervezetek kommunikációs gyakorlatában.
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Számos elemzés született hazai, illetve nemzetközi szinten az interaktív web kihasználásáról. Egy Székelyföldre fókuszáló kutatásunk
szerint az önkormányzati honlapok főbb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:
Web 1.0 első látásra:
o hagyományos oldaltervezés: statikus képhasználat, nehezen
beazonosítható információ-kategóriák, nehezen megtalálható közhasznú információk – annak ellenére, hogy gyakran Web
2.0 eszközöket is alkalmaznak a főoldalon: Youtube‑videó,
Facebook‑os kedvelés lehetősége, képgaléria;
o gyakoriak a hibás linkek, az üres és „építés alatt álló“ oldalak;
o a közérdekű információ menüpontjai nehezen beazonosítható
módon vannak elhelyezve, alig olvasható, kis betűkkel, gyenge
kontraszttal.
Esztétikus formatervezésre tett kísérletek:
o gondos színhasználat, szép betűtípus, vizuális elemek sűrű jelenléte (kép, videó);
o imázsalakítási igyekezet, törekvés az egységes arculat kialakítására;
o törekvés a forma és a tartalom összhangjára, túldíszítési hajlammal.
Javaslatok, megjegyzések:
o keresőfunkció beépítése a weboldalba;
o egyszerűségre, egységes arculatra való törekvés a főoldalon
és az aloldalakon;
o kontrasztosabb színhasználat, betűméret-állítási opció;
o a tartalmak multimediális elérhetősége;
o a tartalmak több nyelven történő elérhetősége;
o a képernyőtér hatékony kihasználása úgy, hogy a kulcsinformáció a felső harmadban legyen hozzáférhető.
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3. kép: A korszerű internetes jelenlét egyik példája

Forrás: Mashable.com

A minimalista, könnyen böngészhető, mobil eszközökre is optimális
internetes oldal kialakítása számos tesztelés eredménye, hús-vér felhasználókon, szakmai ajánlások figyelembe vételével.

Következtetés: a képerő etikai dimenziói
Összegzésként elmondható, hogy az interaktív, internetes kommunikáció világában a vizuális elemek célirányos, felhasználóbarát, hozzáférhető módon történő használata nem csak esztétikai, de etikai kérdés is.
A vizuális fordulat teoretikusai rámutattak arra, hogy napjainkban
megsokszorozódott a képi információ‑termelés, információ-fogyasztás, de írástudásunk még nem fejlődött arra a szintre, hogy megfelelő
módon „olvassuk” ezt a túláradó folyamot (Smith 2005). Rászorulónak
számít a fogyatékkal élő, a digitálisan kirekesztett személy, a kiskorú,
a túlterhelt dolgozó – bizonyos szempontból mind azok vagyunk: ki vagyunk szolgáltatva egymás információ-áradatának. A kép félrevezethet, de le is fáraszthatja túlingerelt érzékeinket.
A korszerű internetes kommunikáció szigorú szakmai sztenderdjei előírják, hogy használható, akadálymentesített, interaktív és multimediális webszolgáltatásokat biztosítsunk egymásnak: önkormányzat
a polgárnak, tanár a diáknak, cég az ügyfélnek, barát a barátnak. Ehhez
türelem, szakismeret, és – nem utolsó sorban – vizuális írástudás, médiakultúra szükségeltetik.
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Választási retorika: a magyar
politikai szereplők tematizációs
gyakorlata a 2012-es parlamenti
választások során
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Electoral Rhetoric: Hungarian Political Actors’ Agenda Setting
During the 2012 Parliamentary Elections of Romania
After a literature review on the topics of political participation and political communication, the article is focused on the agenda setting competition between
the two parties of Hungarians from Romania: the incumbant Democratic Alliance of Hungarians in Romania, and Hungarian People’s Party of Transylvania.
Amidst a general lack of trust in political parties accross Romania, the Hungarians’ political communication in Romania is marqued by professionalisation and
the use of Web 2.0 tool to reach broader audiences, but a lack of preoccupation
for segmenting audiences for better targeted messages.
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Ahhoz, hogy a 2012-es parlamenti választások kapcsán a magyar politikai szereplők tematizációs gyakorlatáról beszélni tudjunk, érdemes
fölvázolni azt az elméleti keretet, amelyben ezek a mechanizmusok
magyarázhatóvá, értelmezhetővé válnak. Ennek érdekében röviden
érintjük a választói magatartás modelljeit, valamint a politikai kommunikáció változásait, és a média felértékelődött szerepét a választási
kampány során.

1.A választói magatartás alakulása, modelljei
A választói magatartás alakulása a demokratikus választási keretek közt mindig is érdekelte a politikumot, hiszen választóik megszólításához, üzeneteik célba juttatásához tudniuk kell, hogy melyek azok a
mechanizmusok, amelyek a választói magatartást befolyásolják. Éppen
ezért, a választói magatartás kérdésköre állandó aktualitásnak örvend,
az ezt vizsgáló kutatásoknak hosszú évtizedekre visszanyúló gyökerei
vannak.
Az első komoly állomást Lazarsfeld (1948) elmélete jelenti, mely
a The People’s Choice klasszikus munkájában került megfogalmazásra.
Elméletében a szociális helyzet, a vallásosság, a jövedelem, a képzettség figyelembevételével arra a következtetésre jutott, hogy az ugyanazon társadalmi réteghez tartozó egyének nagymértékben hasonlóan
szavaznak. Vagyis szerinte szocio-ökonómiai tényezőkkel magyarázható a választás, melynek mögöttes oka, hogy az egyén nem szívesen
kerül szembe környezetével.
Ettől eltávolodik a Lipset és Rokkan által kidolgozott elmélet
(1967), mely a társadalmi csoportokhoz/osztályokhoz való tartozásnál
nagyobb törésvonalak mentén próbálja vizsgálni a választói magatartást. Ezen törésvonalak többsége – a XIX. sz. végén, XX. sz. elején – a
demokráciával párhuzamosan alakult ki, és mindmáig a politikai térkép formálói. Ez az ún. makroszociológiai modell – ezek a törésvonalak
megegyezhetnek, de el is térhetnek a mikroszociológiai törésvonalaktól.
A kezdeti próbálkozások után, a ’60-as években felerősödött az
ilyen jellegű kutatások gyakorisága, melyekből két nagy elméleti modell
körvonalazódott. A Campbell (1960) nevéhez fűződő michigani modell,
mely az Amerikai Egyesült Államok 1952-es elnökválasztás elemzéséből kiindulva, bizonyos elemeit tekintve máig népszerű szociálpszichológiai modell. A választói magatartást három tényezőhöz való viszonyulásból vezette le:
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– az egyénnek a párthoz való viszonyulásából
– a jelölt személyéhez való viszonyulásából
– valamint az aktuális politikai kérdéshez (issue) való viszonyulásából.
Ez a viszonyulás egy ún. oksági tölcsér segítségével válik mérhetővé:
• a tölcsér torkolatában: az egyén szociológiai hátterének mutatói (pl. etnikai-faji hovatartozás, vallásosság), a társadalmi státusának jellemzői (pl. képzettség, foglalkozás, osztály-hovatartozás) és a
szülők sajátos ismérvei (pl. osztály-hovatartozás, pártelkötelezettség)
találhatók meg.
• a tölcsér belsejébe magát a választási kampányt helyezte, illetve azokat az eseményeket, amelyek a média közvetítésével jutnak el
a választópolgárokhoz.
• a tölcsér csúcsához közelítve, mely a tényleges választást jelöli, a családdal, barátokkal folytatott – választással/választáshoz kapcsolódó – beszélgetéseket helyezte.
Campbell elméletéből kiindulva sokan próbálták a modellt tovább
fejleszteni, eljutva a választói magatartásra ható hosszú- és rövidtávú
tényezők megkülönböztetéséig. Az előbbiek közül a legjelentősebb a
pártidentitás, a társadalmi-gazdasági státusz, az utóbbiak közül pedig kiemelt fontossággal bír a jelölt személye és az aktuális politikai
kérdés. Bár számos kritika érte e modellt, mindmáig szerepet játszik a
választói magatartásról szóló kutatásokban.
A másik neves elmélet Downs nevéhez fűződik (1957), és ez a
racionális választási elmélet. Elméletének központi kijelentése az, miszerint az egyénnek a szavazáson való részvétele, illetve szavazói preferenciája attól a racionális megfontolástól függ, hogy számára melyik
cselekedet jelent remélhetőleg nagyobb hasznot. Tehát az egyén akkor
megy el szavazni, ha ez nagyobb haszonnal jár, mint ha otthon maradt
volna. Amennyiben elmegy, úgy arra a pártra/jelöltre szavaz, amelyik/
aki legközelebb áll egyéni érdekeihez, értékeihez, prioritásaihoz. Az elmélet egyik erőssége, hogy a racionális döntés előfeltételeként nagy
hangsúlyt helyez az ún. issue-k, mint az egyén döntésében kulcsfontosságot játszó tényezők vizsgálatára. A párt és a választó, mint a két
fő aktor, a piaci elv alapján jár el, figyelembe véve a kereslet–kínálat
szabályait.
Inglehart (1977) a generációs értékváltás elméletében a racionális választást kiegészíti a kulturális tanulás folyamán elsajátítottakkal,
a szocializációs tapasztalatokkal, a kultúrák közötti-, és az egyes szub131

kultúrán belüli hatásokkal.
Rose (1989) pedig a választói magatartás összetett magyarázatát dolgozta ki, melyre öt tényező hat:
• a gyermekkori szocializáció (tradicionális viselkedés) – pl. alacsony státusúak
• a társadalmi-gazdasági státus (csoport-meghatározottság)
• a politikai alapelvek (nagy ideológiákhoz való kötődés)
• a pártok teljesítménye (policy-érzékenység és mobilitási képesség)
• a pártidentifikáció (párthoz való szoros kötődés) – pl. a képzettek politikailag a legaktívabbak.
Az elemzések azt mutatták, hogy jelentős részben az öt tényező
más és más társadalmi csoport választói magatartására nyújt magyarázatot.
Láthatjuk, hogy a választói magatartás kérdése mindig is foglalkoztatatta a társadalomtudósokat – és természetesen a politikumot –,
folyamatos aktualitással bírva.

2.A választási kampány, politikai kommunikáció és a média
Idővel tehát változott a választói magatartás, új törésvonalak is
megjelentek, és az ún. issue-voting, azaz téma-orientáltság is nagyobb
szerephez jutott. A hagyományos választói viselkedés átalakulásával
felértékelődött a média szerepe, a kampány szerepe, s ezt az új módszerekkel – panel, fókusz, tartalomelemzés – vizsgálni is tudták. A ’80as években rengeteg vizsgálat bizonyította, hogy nőtt a bizonytalanok
aránya, így fokozatosan nőtt a kampány szerepe, tétje.
A választási kampány tehát a tömegkommunikációs eszközök
fejlődésével párhuzamosan változott, a politikusok mindig megpróbálták a legújabb technikai vívmányokat is használni kampányuk során.
Így lett például emlékezetes W. G. Harding kampánya 1920-ban, amikor
a hanglemezt használta kampánya során, vagy így híresültek el F. D.
Roosevelt rádiós beszédei 1944-ben, majd a tévé megjelenésével lett
emlékezetessé az 1960-as elnökjelölti tévévita J. F. Kennedy és R. M.
Nixon közt. A mai kor új kihívása az információs technológia alkalmazása a politikai kampányok során.
A politikai- és pártrendszertől függően, különböző – a médiában
is erőteljesen megjelenő – kampány-stratégiákat különíthetünk el. A
választási kampányok alapvetően a jelöltközpontú kontra pártközpontú
kampányok dichotómiájával írhatók le. A választási kampányok lassan
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politikai marketinggé váltak. A média választási kampányokban betöltött fontos centrális helyzete a kutatók számára egyértelmű, a különbségek szerepének behatárolásakor jelentkeznek.
Mazzoleni (2002) szerint a politikai kommunikáció egy ideje már a
demokratikus országok politikai és intézményi színterének középpontjában áll úgy, hogy egyúttal a hatalom forrásává, a politikai versengés
tárgyává, a politikai erők közötti harc eszközévé és ütközőhelyévé vált.
A politikai kommunikáció interakció termékeként jön létre, mégpedig:
• a politikai rendszer (intézmények, pártok, politikusok)
• a tömegkommunikációs rendszer (a kommunikációs szervezetek, újságírók, stb.)
• az állampolgár – mint választópolgár között.
A választási kampányok történetét és kialakulási/átalakulási folyamatait vizsgáló szakirodalom a huszadik századi nyugat-európai és
főként amerikai vizsgálatokból kiindulva a kampánytörténet három elkülöníthető szakaszáról beszél: a premodern, modern és posztmodern
kampányról (Norris 2000). A ’90-es évek közepétől fokozatosan teret
nyertek az ún. posztmodern kampányok, melyek fő elemeivé a politikai
marketingtechnikák és a közvélemény-kutatások lettek. Ezzel párhuzamosan a politikusok szerepe is radikálisan megváltozott. Mazzoleni
(2002) szerint fokozatosan előtérbe kerültek a vezérek, az értékeket
megszemélyesítő személyek, a „politikai hatalom fizikai szimbólumai”.
Megjelentek azok az új információs technológiák is, amelyek nem a felülről lefele irányuló, hanem a horizontális kommunikációt támogatják
(pl. az e-mail vagy az sms). Mára a web2.0 lehetőségeinek köszönhetően a választópolgárok az információkat nyerő passzív szemlélőből aktív
információ-teremtővé válhatnak. Ugyanakkor a professzionalizálódás
másik fontos következménye, hogy megnövekedett a negatív kampány
jelentősége és elterjedése.
Amennyiben a közlemúlt választásaira gondolunk, láthatjuk, hogy
a mozgósítás területén is újat hozott a modern kommunikációs eszközök használata.

3.Tematizálás – 2012
A helyhatósági választások eredményeként körvonalazódó helyzetben a magyar-magyar megegyezés esélye lényegesen lecsökkent,
bár a választások előtt számos erről szóló fejtegetéssel, forgatókönyvvel találkozhattunk. Az RMDSZ székelyföldi szereplése meggyőzőnek
mutatkozott, bár ha országos viszonylatban tekintünk az eredmények133

re, akkor kiderül, hogy a Szövetség nem lehetett maradéktalanul elégedett, hiszen például Maros megyében, illetve a vegyes lakosságú településeken a 2008-as helyhatósági választásokhoz képest szerényebb
eredményeket regisztrált. De egyértelműen megerősítette székelyföldi
pozícióit, „visszanyerte” a 2008-as választások során „elveszített” településeket, melyeket 2008-ban MPP színekben vagy függetlenként
induló jelöltek nyertek meg. 2012-ben az MPP mellett a pártként bejegyzett EMNP is indult a helyhatósági választásokon. Az erőteljes, nem
egyszer személyeskedéstől sem mentes, de többnyire professzionális
kampány után, az eredmények tükrében, az RMDSZ-t nem „nyomasztotta” a megállapodás súlya, hiszen az EMNP választási eredményei
szerényebbnek bizonyultak, mint a négy évvel korábbi MPP-s szereplés, illetve a két „ellenzéki” pártra leadott voksok enyhén alatta maradt
a 2008-as választások során az MPP által elért szavazatszámnak és
szavazataránynak.1 Még az országgyűlési választási kampány erőteljes
kibontakozása előtt elindultak az esélylatolgatások, valamint a választási törvény értelmezése körüli viták.2
Az őszi parlamenti választások során a magyar politikai szervezetek esetében is professzionális, a politikai marketing számos eszközét
fölsorakoztató választási kampányról beszélhetünk. A posztmodern
kampányok változatos eszközeivel éltek a politikai szereplők, beleértve a web2.0-es nyújtotta lehetőségeket, a szélesebb megszólítás és
a felülről kezdeményezett, illetve a horizontális interaktivitás elérése
érdekében – amennyiben a kampányok Pippa Norris féle felosztására
gondolunk (Norris 2000). Példaként megemlíthetjük a fiatalok körében
népszerűnek bizonyuló Nyelvtörő sorozatot, melyet az RMDSZ készített, illetve az EMNP „Élet az autonómiában” rajzsorozatát. Ilyen szempontból a 2012-es választásokat fordulópontnak tekinthetjük, hiszen
a romániai kampánytörténet során először sikerült valóban átfogóan
alkalmazni a posztmodern kampányok lehetőségeit, melynek csírája
ugyan már korábban, például 2008-ban is megjelent, majd a 2009-es
elnökválasztási kampányban tovább csiszolódott3, de teljességében a
1
A helyhatósági választások eredményeiről, ezek értékeléséről sokat olvashatunk például a Transindexen: http://itthon.transindex.ro/?hir=29692 (letöltve 2013. 04. 29.)
vagy a mensura.ro elemzésében: http://mensura.ro/iras/az_erdelyi_magyar_partok_a_
helyhatosagi_jeloltallitas_tukreben_ (letöltve 2013. 04. 29.)
2
Átfogó és alapos összefoglalót közölt ezzel kapcsolatosan a mensura.ro: http://
mensura.ro/iras/2012-es_parlamenti_valasztasok_az_alternativ_kuszob_kerdese
(letöltve 2013. 04. 29.)
3
Gondoljunk például a Kelemen Hunor elnökválasztási kampányára.
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2012-es parlamenti választások során vetették be professzionális módon ezeket a kampányeszközöket a választási megmérettetések főszereplői – a pártok és az egyes jelöltek.4
Jelen tanulmány keretei közt nem célunk bővebben foglalkozni
a választási részvétel alakulásával és ennek esetleges strukturális
okaival,5 hanem a kampány-kommunikáció neuralgikus pontjait szeretnénk megragadni, mindkét magyar politikai alakulat esetében.
Hiszen a politikai hitelesség a választási kampány során is mindvégig fontos kérdés marad, mely rövid távon befolyásolhatja a politikai mobilizációt, hosszabb távon pedig kétségtelenül meghatározó
erővel bír a politikai intézmények megítélésében is. Ezért úgy véljük,
hogy lényeges a politikai kommunikáció és a politikai hitelesség ös�szekapcsolása, a kommunikációs problémák feltárása és természetesen fontos lenne a konzekvenciák megfelelő levonása és nyilvános kommunikálása a politikai szereplők részéről, mivel ez lehetne
a felelős politikai magatartás egyik fokmérője, mely a bizalmi tőke
megszilárdulásához, de akár a demokrácia alapintézményeibe vetett bizalom megerősödéséhez is vezethetne. Amennyiben pedig a
társadalmi elégedettség és bizalom mutatóit nézzük, azt láthatjuk,
hogy Romániában a parlament, a kormány és a politikai szereplők
megítélése egyértelműen negatív.6

4
A korábbi választások során is találkozhattunk egyes jelöltek kiemelkedő választási
kampányával – mint amilyen az előbb említett elnökválasztási kampány volt Kelemen
Hunor esetében, de akár az Antal Árpád illetve Borbély László polgármester-jelölti kampánya, vagy Borboly Csaba, Korodi Attila választási kampánya is kiemelhető. Általánosan azonban 2012-ben alkalmazták a legprofesszionálisabban a posztmodern kampányok
nyújtotta lehetőségeket a romániai pártok/jelöltek.
5
A témában érdemes többek közt Kiss Tamás és Barna Gergely elemzéseit megnézni.
6
A demokrácia alapintézményeibe vetett alacsony bizalom körvonalazódott a legutóbbi májusi felmérésekből is, melyet az INSCOP készített az Adevărul napilap felkérésére. Az eredményekről bővebben itt lehet olvasni: http://adevarul.ro/news/
politica/adevarul-despre-romania-politistii-mai-incredere-decat-jurnalistii1_518fc167053c7dd83f90e2e7/index.html (letöltve 2013. 05. 30.)
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1. ábra. Társadalmi bizalom (2013. május) - INSCOP

3.1. RMDSZ – EMNP harc a napirend-teremtésért
Ha megpróbálnánk címszavakba összefoglalni a kampány fő témáit, talán a következő összefoglalását adhatnánk:
• a parlamenti küszöb kérdése – értelmezések
• erős képviselet versus „minden magyar nyer”
• üzenet-szegmentáció: Székelyföld, interetnikus környezet,
szórvány
• kormányzati szerepvállalás/eredmények versus autonómia
• a 3B-hez való viszonyulás: Bukarest – Budapest – Brüsszel
Ami az RMDSZ kampánykommunikációját illeti, a legproblémásabb kérdés az alternatív küszöb tematizációja volt. Bár a törvény egyértelműen fogalmaz, az 5%-os parlamenti küszöb mellett a 6+3-as
alternatív küszöb intézményét is beépítette a szabályozásba7, a Szövetség prominens képviselői sokáig kerülték az erről való állásfoglalást,
majd az EMNP tematizációs nyomására, politikusai a törvény tartal7
A Lex-RMDSZ-ként is említett kitét már a 2008-as parlamenti választások előtt beépült
a szabályozásba, amely 2012-ben is ugyanúgy érvényes volt, csak a Szövetség korábban
tudatosan kerülte ennek tematizációját.
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mának, illetve egymásnak is ellentmondó véleményeket artikuláltak a
választók fele.8 Zavart keltő és egymásnak ellentmondó volt tehát ebben a sarkalatos kérdésben a Szövetség állásfoglalása, mely ahelyett,
hogy kiforrott és előre egyeztetett tematizációs utat követett volna,
az EMNP tematizációjának hatására „sodródott” és esetlegesen alakult. A későbbiekben sikerült eredményesebben megvalósítani a saját
tematizációt és kevésbé reagálni az EMNP tematizációjára.
A másik problémát az RMDSZ esetében a megfelelő üzenet-szegmentálás hiánya jelentette. Akárcsak a helyhatósági választások során,
a székelyföldi megvalósítások illetve Székelyföld hangsúlyosabb megjelenítést kapott, mint a vegyes lakosságú vagy szórványvidékeknek
szánt üzenetek. Ez pedig a viszonylag sikeresebb székelyföldi mobilizáció mellett értelemszerűen kevésbé tudta az interetnikus környezetben
lakó magyarokat megszólítani. Ez a Székelyföld-centrikusság egyrészt
az EMNP és korábban az MPP erőteljes autonómia-tematizációjából
fakadt, melyre az RMDSZ-nek is radikálisabb diskurzussal kellett válaszolnia. Ugyanakkor ez a radikalizálódás megnehezítette a vegyes
vidékek és a szórvány esetében a hiteles kommunikációt, ahol gyakran a mérsékeltebb, együttműködést ösztönző tematizáció lett volna
célravezetőbb. Ezt a paradox helyzetet elméletileg az EMNP-nek is föl
kellett volna oldania, ami szintén nem történt meg sikeresen sőt, az ő
részükről az üzenet-szegmentálásra is jóval kevesebb próbálkozás történt.9 A hangsúlyosabb Székelyföld-tematizációt másrészt az RMDSZ
székelyföldi politikusainak markánsabb média-jelenléte és állásfoglalásai is meghatározták.10 Ezek a megnyilatkozások gyakran szembe
mentek a szövetségi elnök által artikulált üzenettel és gyengítették az
egységes kommunikációt.
Ami az ENMP kampánykommunikációját illeti, szintén tetten érhetők a problémák. Bár az alternatív küszöb intézményét sikeresen
tematizálta és erre építve fogalmazta meg legfőbb üzenetét: „Minden

A skála széles Frunda György állásfoglalásától, mely egyértelműen tagadta a törvény
által garantált lehetőséget, Márton Árpád árnyaltabb, vagy Kelemen Hunor korrekt megközelítéséig.
9
Székelyföldön kívül sikeresebb tematizációja talán csak a Gergely Balázsra épülő EMNP
kampánynak volt.
10
Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán, hosszú ideje „különutasnak” számít az RMDSZ-mainstreamhez képest, de gyakran szintén önálló szócsőként jelentkezett Borboly Csaba és Tamás Sándor megyei elnökök is illetve a választási kampányban
gyakran állást foglaló Antal Árpád András, akinek üzenetei nem egyszer szembe mentek
a szövetségi elnök üzenetével.
8
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magyar nyer!”, kommunikációjában nem tért ki egyéb célok megfogalmazására, politikusainak állásfoglalásaiból teljességgel hiányzott annak a (hipotetikus) következménye, hogy mi történik, ha a párt mégsem
teljesíti a parlamenti alternatív küszöböt. Ez azt a látszatot kelti, mintha az alternatív választási küszöb sulykolása lett volna a cél, nem konkrét politikai célkitűzések megfogalmazása. Ugyanakkor kérdéses, hogy
mennyire volt hatékony az a kampányfogás, melynek eredményeként
az EMNP arculati elemei az RMDSZ helyhatósági választások során
használt arculatát idézte. A kampány során megfogalmazódott, hogy
e mögött tudatos döntés áll, mely az RMDSZ „Minden magyar számít!”
jelszavára szeretne emlékeztetni, ezt számon kérni – de ez az üzenet
nem volt elég egyértelműen artikulálva a választópolgárok számára.11
Mint ahogyan az alternatív küszöbnek az összekapcsolása a legendás
futballmérkőzés 6:3-as eredményével sem bizonyult minden választói
réteg számára egyértelmű üzenetnek, a híres 1953-as MagyarországAnglia mérkőzés nem jelentett feltétlenül elég erős „brand”-et az üzenet célba juttatására.12
Amennyiben visszacsatolunk a kampánykommunikáció és politikai hitelesség kérdéséhez azt láthatjuk, hogy mindkét politikai alakulat
részéről hiátusok jelentkeztek e tekintetben. A választások kimenetele
az RMDSZ szerényebb parlamenti részvételét és súlyát eredményezte, az EMNP pedig távol állt a deklarált alternatív küszöb teljesítésétől.13 Akárcsak a helyhatósági választások után, ez esetben is elmaradt
a nyilvános érdemi kritika és a konzekvenciák levonása és vállalása.
Az RMDSZ esetében pozitívumként említhető Kelemen Hunor választásokat követő visszafogottabb értékelője, illetve a marosvásárhelyi
RMDSZ-szel szembeni kritika, majd a helyi szervezet megújítása, bár
az újjászervezés módja nem segítette elő a politikai hitelesség konszolidációját.14
Az EMNP a választási eredményeket csupán abból a szempontból
közelítette meg, hogy a leadott voksok mögött választópolgárok állnak,
11
Legalább is ezt jelezték például csíkszeredai egyetemista fiatalokkal készített fókuszcsoportos beszélgetések (Zsigmond Csilla).
12
Az előbb említett fókuszcsoportos vizsgálat szintén ezt támasztja alá.
13
Elérte viszont a bűvös 50.000 szavazatot, mely a párt egzisztenciája szempontjából
fontos mérföldkő, de ennek tematizációja a kampány során egyáltalán nem került be a
köztudatba.
14
A jelöltállítási folyamat, az ellenrendezvény, majd a „korrigált” választási folyamat valamint a politikai felelősségnek a helyi szintre való „leosztása” nem erősítette a professzionális kommunikációt és a felelős megújhodás hitelességét.
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így nem lehet fölösleges a párt indulása és az elért eredmény, de nem
tértek ki a nem teljesített parlamenti jelenlét kérdésére. Az egymásra
mutogatás és a kölcsönös kritika a választások előtt-alatt-után mindvégig jelen volt, az azóta lezajló kongresszusok sem hoztak kommunikációs szinten igazi áttörést a politikai felelősségvállalás és hitelesség
tekintetében, bár a diskurzus mérsékeltebb és a sikerkommunikáció
visszafogottabb volt.
A közeljövő nagy kihívása a szereplők számára tehát a politikai
bizalom megteremtése/visszaszerzése, hiszen a politikától való egyre
jelentősebb elfordulás minden politikai aktor számára megkerülhetetlenné teszi a hitelesség kérdését.
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A „jog” fogalma a modern
jogelméleti paradigmák
értelmezésében

F orr ó E nikő

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

The concept of Law on contemporary paradigms of Law
Theories
The question of „What is Law?” have countless definitions, however still not have
a final one. Moreover, we know many paradigms on this topic. Therefore in my
paper I would like to present some of these theories which try to define the concept of Law from the point of view of sociology and linguistic analysis.
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A szinoptikus módszer1
Mielőtt a módszer ismertetésébe kezdenék, szükséges tisztáznom,
hogy a jogi gondolkodás paradigmáinak egyike ez a módszer, melyről
kiötlője, Horváth Barna úgy gondolta, hogy ez a „módszerek módszere”,
mivel ez képes arra a „mutatványra”, hogy a különbözőségeket egyben
láttassa, anélkül, hogy új ismerettárgyat hozzon létre vagy akár szinkretizmust hajtson végre. A jogi gondolkodás paradigmái legtöbb esetben arra a kérdésre kívánnak magyarázattal szolgálni, hogy mi a jog?
Hogyan ismerhető meg? Egyáltalán, vannak e a jognak olyan, csak rá
jellemző karakterjegyei, melyek alapján semmi mással nem téveszthető össze? Pontosabban fogalmazva, mi lehet, avagy van-e egyáltalán
a jognak differentia specificája? A kérdés egyszerűségének látszata
megtévesztő, mert, bár általában véve, úgy a közgondolkodásban, mint
a tudományos érdeklődés szintjén, szeretünk egyszerűen vélekedni erről a kérdésről, de a meghatározások sokasága rácáfol az egyszerűségre. Kantot parafrazálva, a jogászok „még mindig keresik a jog definícióját” (Kant 1981: 558) és vélhetően még elég sokáig ezt fogják tenni.
Fontos megjegyezni, hogy a fogalmi meghatározások ezen szerteágazó sokasága elsődlegesen a konceptuális jogelméletet jellemzik,
azaz, a jogelméletnek azt a részét, amely a jog mibenlétére keresi a válaszokat és nem annyira a gyakorlati kérdéseket érintő szakjogászatot.
Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a heroikus intellektuális „kísérletezés” a jogelmélet talaján fertilizálódik. Egyébként némileg ironikusan
hat, hogy a jogelmélet felől nézve, a fogalmi jogelmélet (konceptuális
jogelmélet) olyan kérdéseket feszeget, amelyek kifejezetten elméleti
jellegűek a joggyakorlat és szakjogászat viszonylatában, ugyanakkor
a filozófia felől tekintve ugyanerre, ez a fajta vizsgálódás a gyakorlati,
úgynevezett „alkalmazott” filozófia illetékessége.
Szokásos, legáltalánosabban elterjedt meghatározása szerint a
jog magatartási szabályok összessége, melyek mögött végső soron az
állam kényszerítő ereje áll.
Bár általánosan elfogadott nézet, hogy a jognak nincs egy, a fogalmához szervesen és minden esetben hozzátartozó célja, én mégis
1
Önéletrajzában Horváth kitér arra, hogy sajátos módszertanának kidolgozásában nagy
hatással volt rá a korszak jelentős szakmai vitájának olvasata, mely a két nagy jogtudós,
Kelsen és Sander között zajlott : „Kezdtem rájönni, hogy mind a jogelméletben, mind a
filozófiában minden a tény és norma (eszme, érték) viszonyán fordul meg, és hogy ez a
kérdés valahogyan összekapcsolódik a szubjektumnak azzal a szerepével, ahogyan az
univerzumot felépíti” (Horváth B. 1993: 77)
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azt gondolom, hogy igenis meg lehet nevezni azt a sajátos célt vagy
értelmet, amely minden jogtípust egyaránt jellemez, és ez az egyensúly-elv. Értem ez alatt azt a szabályozó mechanizmust, amely minden
közösséget valahogyan egyben tart, mint egyfajta centripetális erő, és
ez tetten érhető még a diktatúrákban is. Hogyan? Úgy, hogy egy diktatúrában is, bár gyakorlatilag felszámolódik a civil társadalom - de így
van ez az abszolút állam bármely történeti típusának esetében is - és
ezáltal a hatalmi önkény erődemonstrációjává válnak a jog és a törvények, látszatra mégis ezek akadályozzák meg a társadalom szétesését.
Természetesen helytállóak azok a nem új keletű, hanem a múltba nyúló
kritikai megfontolások, hogy az ilyen módon való (vissza) élés a joggal tekinthető-e egyáltalán jogi megnyilatkozásnak. Utalok itt arra az
ágostoni maximára, hogy lex injusta non est lex. Ezzel szemben egy
demokratikus társadalmi berendezkedés esetében, ahol a hatalom
pandantja a civil társadalom, a jogi egyensúly az egyenlőség-elv kifejeződéseként, de ugyanúgy a társadalmi egyensúlyt hivatott biztosítani. Gyakorlatilag nincs másról szó, mint a hatalom és közösség viszony
folyamatos és dinamikus szabályozásáról. Ezért helytálló Horváth azon
megállapítása, hogy a jog egy folyamat, processzus és nincs lezárt, kész
jog. Ugyanakkor ez az első megközelítésben leíró jellegű meghatározás
magában hordoz egy morális tartalmi jelentést is, abban az értelemben, hogy a „társadalmi egyensúly” fogalma asszociatív értelmű a konszenzus fogalmával, ami semmiképp nem egy kvantitatív (mennyiségi),
hanem egy kvalitatív (minőségi) kritérium. Ez azért nem mellékes, mert
ez az értelmezés egy lehetséges megalapozása a jogpozitivizmus által sokat vitatott állításnak, hogy a jog és az erkölcs nem választható
el teljességgel, sőt, mi több, a jognak az erkölcs lényegi alkotóeleme.
Némileg hasonlatos ez ahhoz a példázathoz, amelyben az a feladat,
hogy egy kupac zöld és piros almát színük alapján különválasszanak
két külön kosárba. A problémát a félig zöld, félig piros almák okozzák.
Hová és hogyan lehetne őket rangsorolni? Itt az egyéni mérlegelés és
az egyéni nézőpont a döntő. A példázatot a jog és erkölcs viszonyára
fordítva: természetesen meg lehet különböztetni a jog pozitív elemeit:
írott törvények, intézmények, a jogszabályokat alkotó, végrehajtó és követő személyeket, azaz a jog alanyait. De mindezeken túl, a jogra általában rávetül, sőt, mi több, rátapad az erkölcs, mégpedig azáltal, hogy
a jog nem nélkülözheti a normatív szempontokat.
Amennyiben elfogadjuk ezt az alapállást, akkor ebből logikusan
következhet az a módszertani megoldás, hogy a jogszemlélet legadekvátabb módozata ebben az értelemben a szinoptikus módszer, hiszen
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eleve a különböző társadalmi objektivációk egymásra reflektálása rajzolja meg a jog egyensúlyteremtő kapacitását. Természetesen ez a
funkció nem egy konstitutív funkció, hanem sokkal inkább egy módozat
arra, hogy funkciókat töltsön be, mindenekelőtt az egyensúly megteremtése által.
A jog ontológiai alapját firtató elméletek sora igen változatos,
akár a természetjogi, akár a jogpozitivizmus hagyományait nézzük.
Erre vonatkozóan nagy általánosságban megállapíthatjuk, hogy a természetjogi hagyomány főként heteronóm alapokra helyezi a jog eredetét, a természet szükségszerűségeit, Istent vagy az objektív Észt jelölve meg forrásokként. Ezzel szemben a jogpozitivizmus a jogot belső,
autonóm alapokra kívánja visszavezetni, elsődleges forrásként jelölve
meg az ember alkotta írott jogot, a hatalmi akaratot. E két elméleti
irányzat viszonylag sokáig domináns és kizárólagos jelleggel uralta a
jogelméletet és viszonylag későn, a huszadik század fordulóján jelentkeztek azok a nézetek, amelyek a jogot bizonyos értelemben a társadalom termékeként tekintették. Utalnék itt elsősorban a jogszociológiai
irányzatokra, de ide sorolhatók a jogi realizmus, a processzuális jogelmélet, a szabadjogi iskola, a pluralista jogelmélet és bizonyos mértékig
az analitikai jogértelmezés is. Látszólagos különbözőségük ellenére,
ezen irányzatok mindegyike magában hordozza azt a törekvést, mely
a jog megismerését felszabadítani igyekszik azon elméleti hagyomány
kényszerűsége alól, hogy a jogot csak egy kizárólagos kritériumrendszer szerint lehessen értelmezni, mint ahogyan olyan sokáig tették ezt,
akár a heteronóm, akár az autonóm gondolkodási sémák paradigmáit
tekintjük.
Horváth Barna szinoptikus módszere, bár magát funkcionálisan a
processzuális jogelmélethez köti, nézetem szerint ezeknek a különálló
jogelméleti megközelítéseknek is a prizmája lehet, akár abban az értelemben is, hogy tárgyalási módjuk lényegében folyamatos és egyidejű egymáshoz viszonyítás. A továbbiakban a fentebb elsorolt elméleti
irányzatok rövid ismertetését kísérelném meg, a teljesség igénye nélkül, csupán annak erejéig, hogy ezeken keresztül is megmutatkozzék,
reményeim szerint, az a folyamatos „egymásra” reflektáltság, amelytől
a megismerés soha nem tud elszakadni. Ez egy újabb kísérlet a szinoptikus módszer, a „módszerek módszerének” hatékonyságának bizonyítására.
Némileg sarkítottan, de nézetem szerint mégis tartható az az
általános kiindulási pont, hogy a jogelmélet ezen újabb paradigmái
megegyeznek abban (még ha ez expresis verbis nem fogalmazódik is
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meg), hogy a jog, a jog alapja nem az, ami létrehozza, hanem az, amire
rárakódik! Ezért nem lehet szétszakítottan, hanem csakis együttesen
szemlélni a jogot a többi társadalmi objektivációval. Ezek röviden, a
horváthi felsorolást követve: a gazdaság, a harc, a hatalom, a tudás és
az eljárás (Horváth 1995: 169). Ugyanakkor Horváth nem sorolja a társadalmi objektivációk kategóriájába a nyelvet, ami szintén egy nagyon
fontos társadalmi produktum és aminek a joggal való összefonódásait
Austin hatására, Hart (1995) óta igen sokan firtatják.
A jogelmélet újabbnak számító irányzatai közül elsőnek említeném a szociológiai elméletet. A szociológiai elmélet az az irány, amely
vizsgálódásának középpontjába a jog változásának a kérdését helyezi, pontosabban a jog társadalmi működését kívánja megragadni.
Egyik legjelentősebb alakja az amerikai Roscoe Pound, aki fő művében
(An Introduction to the Philosophy of Law 1922) annak a nézetének
ad hangot, hogy gyakorlatilag a jogszociológia egyfajta „társadalmi
mérnökösködés”, amely a politikailag szervezett társadalom (political
society) tagjainak egymáshoz való viszonyát, viszonyrendszerét kutatja. A jog, mint egy sajátos társadalmi technika, mint a „legfejlettebb
társadalmi eljárás” ezekben a viszonyrendszerekben jut kifejeződésre,
illetve ezeknek a viszonyoknak az alakulása testesíti meg magát a jogot. Ez esetben a kérdés nem arra vonatkozik, hogy mi a jog, hanem
arra, hogy hogyan működik a jog? Horváth Barna eredetisége ebben a
vonatkozásban is kidomborodik, ugyanis, bár a jogszociológiai vizsgálódást rendkívül adekvátnak tartja, mégis, nem feledkezik meg annak
kihangsúlyozásáról, hogy, bár a jog működésében tényszerűen változó,
nem mellékesen el kell ismerni ugyanakkor az állandóság egy minimális
struktúráját, mely nélkül a megismerés ellehetetlenülne. Ez a minimum
pedig az általában vett jog minimális természetjogi tartalma, amely
normatív jellegű és a jog célját és értelmét jelöli meg. A szinopszis
módszere teszi lehetővé ezt a fajta helyzetfelismerést és distinkciót.
Magyarán, az elméletnek a jog mint társadalmi gyakorlat értelmezésén
és megértésén keresztül kell építkeznie.
A „szabadjogi iskola” (Horváth 2004: 219) képviselői a jog forrásait az objektív társadalmi tényezőkben keresik. Ez a vonás némileg közelít a jogszociológiához, ugyanakkor azokat a társadalmi elemeket tekinti vizsgálata tárgyának, amelyek az igazságosság és a közös jó megteremtéséhez járulnak hozzá. Lényegében azzal a legista inspirációjú
nézettel áll szemben, hogy a jog hézagtalan logikai egész, és minden
jogesetet merőben logikai művelettel el lehet dönteni: a bíró, mint egy
jogi automata, egyszerűen a kész premisszák alapján (jogtétel, tényál145

lás) levonja a konklúziót, ami maga az ítéletalkotás, és teljesen figyelmen kívül hagyja az olyan szubjektívnek ítélt tényezőket, mint a bíró
érzelmei, lelki alkata, erkölcsi közhangulat, társadalmi közvélemény
és környezet, netán történeti szükségszerűségek, irrelevánsnak vélve
ezeket. Ez a feltételezés azon az elképzelésen alapul, hogy a jogszabály és a jogeset között minden helyzetben tökéletes korrespondenciát
találhatunk, azaz, nem keletkeznek hézagok, állítván, hogy a jogalkalmazás egyben jogalkotás is. Ezt kívánja cáfolni a szabadjogi elmélet,
arra alapozván elsősorban tézisét, hogy a joghézag kiküszöbölhetetlen,
ennek legjobb bizonyítéka az, hogy ha nem lenne hézag, akkor a jogalkalmazásban nem jutna hely a jogalkotási mozzanatok részére. Ami ezt
a hézagot kitölti, az maga a szabadjog, ezt úgy nevezik, hogy a „jogtalálás” mozzanata. Éppen ezért, a jognak ezek a „hézagos” részei (Varga
1998), a „nemjog”, potenciális jogforrások is: „a szabadjog tehát an�nyiban jog, amennyiben kétségtelen jognak közvetlen legközelebbi
alapja, viszont annyiban szabad, amennyiben a kétségtelen jog alakszerű bizonyosságához képest némileg még cseppfolyós és vitatható.
A szabadjognak ez a nagy határterülete a végső jogkövetkezmények és
az első jogi feltételek találkozóhelye” (Horváth 2004: 219).
A jogi realizmus (vagy skandináv realizmus) képviselői a jogi jelenséget próbálták rekonstruálni pszichikai alapokról, az ún. akaratelmélet2 visszautasításával. Realisztikus nyelvi elemzéssel arra keresték
a választ, hogy van-e jog? és milyen a jog? s hogy miként is működik
az valójában? A skandináv realisták végkövetkeztetése az, hogy a jog
teljes jelentésvilága végső soron emberi „csinálmány”, hiposztazálás,
eszköz az ember kezében, mely a valóságban nem létezik. A létünk részeiként felfogott alapfogalmak, mint érvényesség, kötelezettség, objektív módon nem léteznek a valóságban. Hatásukat adott eljárások és
a nyelvhasználatra irányuló pszichikailag kondicionált reakciók alapozzák meg. A jog hatását, jelentőségét a tényleges emberi gyakorlatok
teremtik meg (Olivecrona 1939).
Ebbe a sorba illeszkedik bele az újrealizmus (más néven amerikai
realizmus) irányzata, amely túlmegy a szabadjogi elméleten azáltal is,
hogy az irracionális elemeket látja valóságnak, a racionális elemeket
pedig puszta illúziónak. Ahogyan Horváth fogalmaz: „Ugyanúgy túlhangsúlyozza az új irány a bizonytalanságot és a különös eset alanyi
2
Az akaratelmélet lényege az, hogy jogok alanyai csakis értelmes emberi lények lehetnek,
ezzel gyakorlatilag kizárva a jogalanyiság köréből a csecsemőket, szellemi fogyatékkal
élőket vagy akár az állatokat.
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tényezőit, mint a múlt század a biztonságot és kiszámíthatóságot”
(Horváth 2001: 484). Tulajdonképpen az újrealista irányzat is erősen
kötődik a szociológiai jogelmélethez, hiszen a jogot működésében, a
társadalmi funkciója szerint vizsgálja, miközben figyelembe veszi a
jog társadalmi hatásait, háttereit, azokat a pszichológiai tényezőket
(Kelsen 2001), amelyek esetlegesen a jogalkotókat befolyásolhatják,
illetve komoly figyelmet szentel a jog individualizációs folyamatainak
is, azaz annak, hogy a jogalkalmazási eljárás során milyen sajátos, a
jogeset megkívánta korrekciók válnak indokolttá.
A fenti irányzatok kritikájaként, sőt mi több, éles ellentéteként értelmezhető a tiszta jogtan elmélete, közismertebb nevén a jogpozitivizmus. A tiszta jogtan alapgondolata, ahogyan azt nagy mestere, Hans
Kelsen meghirdette, a jog megtisztítása mindenféle ideologikusnak,
szubjektívnek vélt elemtől. Ilyen értelemben, a tiszta jogtan „mint elmélet kizárólag és egyedül saját tárgyát akarja megismerni. Megkísérel
feleltet adni arra a kérdésre, hogy mi a jog és milyen a jog, nem pedig
arra, hogy milyennek kellene lennie, vagy milyenné kellene azt alakítani.
A tiszta jogtan jogtudomány, nem pedig jogpolitika” (Kelsen 2001: 2).
A jogelméletet a tiszta jogelméleti irányzat szellemében, a jogi normák
funkcionális logikai összefüggéseinek vizsgálatára kell korlátozni, mert
egyedül ez az aspektus tud eleget tenni az objektivitás, a tárgyilagosság kritériumának. Kant óta tény és érték, lét és érvény között kizáró logikai ellentét van, és a jog az érvény birodalmába tartozik, azaz norma.
A jogban a normák egyfajta lépcsős szerkezet szerint helyezkednek el,
azaz egy adott norma egy másik normából nyeri érvényességét, és így
tovább, el egészen addig, amíg el nem jutunk a hipotetikus alapnormáig. Egyébként a „hipotetikus alapnorma” fogalma nemcsak a jog belső
hierarchikus szerkezetét magyarázza, hanem ez teremt lehetőséget a
jog monista felfogására, abban az értelemben, hogy a nemzetközi jog
és a belső jogrend együttes jogfelfogást követel. Egyébként manapság,
az Európai Unió eleve ezt a struktúrát képezi le, hiszen a tagországok
belső jogrendjeit felülírja és előírja az uniós jogrend. Ugyanígy, a nemzetközi jogi sztenderdek is magasabb fórumai a jognak bizonyos vonatkozásokban az ENSZ tagországokéhoz képest. Ezzel együtt, bár mes�sze nem ez volt Kelsen eredeti szándéka (Kelsen 2003), az alapnorma
ilyenszerű tételezése túlmutat azon, amit Kelsen erről mond és nagy a
késztetés arra nézve, hogy a jogon kívüli nézőpontból közelítsük meg
ezt a kérdést. Hiszen a hipotetikus alapnorma érvényalapjának meghatározása némileg tautologikus, mert önmagával igazolja önmagát, kvázi azt állítván, hogy a jog a jog által érvényes, illetve az alkotmány sza147

bályait azért kell betartani, mert azok alkotmányos normák. Ez némileg
a fölösleges kettőzés benyomását kelti, illetve felerősíti a kelseni tétel
gyengeségét abban az értelemben, hogy ennél a „végsőnek” tételezett
normának az érvényességi alapja mintegy óhatatlanul megkívánja egy
külső, jogon kívüli nézőpont bevonását, ami ellen pedig Kelsen folyamatosan tiltakozott. Végül is, bár Kelsen maga nem élt ezzel a fogalomhasználattal, de elfogadva sajátos érvelését, a jog, ugyanúgy, mint a
többi társadalmi szerkezet tekinthető úgy is, mint önreferenciális probléma, belehelyezkedve ezáltal abba az elméleti irányzatba, mely a jogot
autopoietikus, önépítő társadalmi jelenségként szemléli (Maturana &
Valera 1979) .
A jog ily értelmezését a jog rendszerelméletének is nevezik. A
rendszerelmélet lényege az, hogy a jogot, ugyanúgy, mint a társadalom
többi elemét funkcionálisan értelmezi, pontosabban abban a vonatkozásban vizsgálja, hogy hogyan, milyen módon épül fel (lévén, hogy a
társadalom több alrendszerből áll) és hogyan kapcsolódik a társadalom
többi struktúrájához. Ami az alrendszereket megkülönbözteti egymástól a társadalom egészén belül, az a bináris kód, mely minden egyes
társadalmi szisztémát keretbe zár és egyben generál is. A jog esetében
ez az ellentétpár a jogos-jogtalan,
mely nem 2.
csak kizárólagosan a jogra
1.
vonatkoztatva releváns (ez esetben specifikus), hanem mintegy azt is
kijelöli, hogy melyek a kapcsolási pontok a társadalom többi szegmenséhez. Voltaképpen a jog rendszerelmélete szervesen beleágyazódik a
jog szociológiai elméletébe.
A jog interpretációjának szociológiai irányzatai mellett ugyancsak
hangsúlyosak azok az elméleti irányok, amelyek a jog fogalmi elemzését
3.
helyezik előtérbe. Az analitikai
jogelmélet az 4.
angol utilitarizmus talaján
engedett gyökeret, és kezdeteit akár Hobbesig is vissza lehet vezetni
(Horváth 2004). Ennek az irányzatnak a vezérgondolata az, hogy vannak a változó jogtartalmi fogalmaktól független, úgynevezett jogi alapfogalmak, vagy jogi formafogalmak, vagy jogi lényegfogalmak, amelyek
magukon hordozzák az általános fajfogalmak jegyeit és a jogtartalmi
fogalmak, mint másodlagos fogalmak ezek alá rendelődnek (Horváth
6.
5. ad egy újabb löketet
2001). Ennek az irányzatnak
H. L. A. Hart, némileg
a nyelvfilozófiai vizsgálódások Wittgensteinnel előtérbe kerülő hatására a neoanalitikai elmélet kidolgozásával. Az elmélet hagyományába
illeszkedve, Hart is a fogalmi analízist helyezi előtérbe, mégpedig azt
állítva, hogy bizonyos, lényegesnek tartott jogi alapfogalmak (az austini
lényegfogalom értelmében) tisztázása és elemzése igenis relevánsan
rá tud mutatni a jog igazi
7. természetére. „A8.jogi fogalmak egy tisztán
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analitikai vizsgálata, a jog sajátos szókincsének a vizsgálata legalább
olyan fontos a jog természetére vonatkozó megértésünk szempontjából, mint a történeti vagy szociológiai vizsgálatok, bár nem léphet
ezek helyére” (Hart 1958: 601). Véleménye szerint a jogi terminusokat
csakis kontextuálisan lehet értelmezni, ez azonban nem egyszerűen
egy szemantikai elemzésben merül ki Hartnal, hanem igyekezett megjelölni azokat a bejáratott, általánosan elfogadott (némileg a „szokás”
kategóriájába tartozó) társadalmi gyakorlatokat, amelyekhez a jogi fogalmak kapcsolódnak. Voltaképpen ez az elgondolás azon a mögöttes
befolyáson nyugszik, amit a beszédaktus elmélet fejtett ki, és aminek a
lényegi mondanivalója azt fejezi ki, hogy a beszédaktusok egyben cselekvési aktusok, konkrét történések is. Például, a bocsánatkérés nyelvi
kifejezése egyben egy attitűdöt is kifejez, tehát a lexikális tartalom kiegészül egy cselekvési mozzanattal. Ugyanígy, ennél az analógiánál maradva, maga a „jog” fogalma is olyan jelentés magyarázatokkal egészül
ki, amelyek mindegyike egy adott kontextuson belül kötődik a jog központi fogalmához (Hart 1995). A kontextualitás ez esetben lényegében
azt jelenti, hogy a jogról való vizsgálódások során figyelembe kell venni
azt az értelmet, amit az emberek tulajdonítanak bizonyos cselekedeteknek vagy eseményeknek, tehát ezeket az emberi beállítódásokat
mindenképpen figyelembe kell venni. Ugyanakkor az értelmezés, amely
során az emberek magyarázzák a különböző társadalmi cselekedeteket, általában két szempont szerint történik: egy külső és egy belső. Ez
a fajta szemlélet teszi ugyanis lehetővé, hogy világosan megkülönböztessük a hétköznapi rutint, társadalmi szokásokat a normatív értelmű
társadalmi szabályoktól, azaz a jogi jellegű szabályoktól, A külső aspektus egyfajta leíró jellegű megállapításokat tesz lehetővé, de nem ad
rálátást a miért-re, az adott cselekedet motivációjára. Ezzel szemben a
belső szempont magyarázattal tud szolgálni arra nézve, hogy az adott
társadalmi cselekmény miért olyan amilyen és hogyan kell azt mérlegelni (Hart 1995). Ahogyan Bódig Mátyás (1999) találóan megállapítja,
a normativitás interszubjektív volta e kettős aspektus függvényében
rejlik, ugyanis a normativitás belső szempontból válik láthatóvá, amikor
is a szabályt arra használják, hogy mérceként vessék össze bizonyos
cselekedetekkel. A belső aspektus elfoglalása nem mindenki számára
szükségszerű, elégséges egy társadalmi közösségen belül, ha el tudunk
határolni egy bizonyos számú embercsoportot (jelesül bírók, jogászok,
jogelmélettel foglalkozó társadalomkutatók, jogfilozófusok), amely
hajlandó és képes is ezen belső szempont elfoglalására. Lényegében
ennek a szempontrendszernek a bevezetésével, a neoanalitikus jogel149

mélet egyfajta finomított jogpozitivizmusként is értelmezhető, azáltal,
hogy az interszubjektív mozzanat helyet kap a jog megragadásában,
arról nem is beszélve, hogy a jogpozitivizmus másik nagyon fontos kitételével, a jog és erkölcs teljes különválasztásával Hart szintén nem ért
egyet (Hart 1995: 224–225).
A neoanalitikus jogelmélet kritikai reflexiójának hozadéka a jog
konstruktivista felfogása, amelynek legjobban kidolgozott elméletét Ronald Dworkin amerikai elméleti jogász alkotja meg (lásd: Bódig
2000). Az elmélet lényege abban áll, hogy a jogi megismerés tárgyát
nem tekinti objektív módon megragadhatónak, ugyanis Dworkin úgy
véli, hogy szoros értelemben nem is lehetséges kizárólagos deskriptív elmélet, csak egy olyan koncepció, amely kombinálja a leírás és
értékelés elemeit. Tulajdonképpen a jog nem más, mint argumentatív
praxis, melynek során szubjektív reflexiókat kapcsolnak össze és állítanak egymással viszonyba. Voltaképpen ezt a gondolatot egyfajta vis�szacsatolásként is értelmezhetjük a horváthi szinoptikus módszerhez.
Természetesen teljesen más terminológiával operálva, de ugyanaz a
gondolat jut kifejezésre: a jogról való gondolkodás reflexió, abban az
értelemben, hogy az értékelés és a leírás elemeit folyamatosan egymásra vonatkoztatjuk és ez az egymásra vonatkozatás (szinopszis!)
hozza létre a jognak nevezett „társadalmi hologramot”. Horváth ezt
nevezi „a perspektíva tüneményének” (Zsidai 2003).
Az itt nagyon vázlatosan bemutatott jogelméleti irányzatok közös
nevezője, tartalmi, elvi különbözőségük dacára, az, hogy a jog fogalmának meghatározását, a róla való ismeretek alkotását (ezek módozatait, módszereit) több tényező együttes bevonásával teszik meg, ezáltal
túlhaladva azt a monista szemléletet, mely a jogot vagy csak a normák,
vagy csak a tények világába kívánta lecövekelni. Lényegében ezek a
szociologikus elméletek felépítésükben, ha nem is explicit módon, de
hűen tükrözik a szemléleti (szinoptikus) módszer logikáját, abban az
értelemben, hogy a „jog” fogalmát holisztikusan közelítik meg, ugyanakkor nem szublimálják egy olyan ismerettárggyá, amely a norma vagy
a tény világán kívül esne, de nem is tekintik kizárólagos módon objektív valóságnak, vagy abszolút értéknek. Ilyen értelemben, mint elméleti
paradigma, a szinoptikus módszer alkalmazható akár úgy is, mint - némileg túlzó megfogalmazásban – a paradigmák paradigmája, abban az
értelemben, hogy a különböző elméleti irányzatok összevetése során
ezeket úgy érthetjük meg jobban, ha egy időben figyelembe vesszük a
generikus azonosságot, miközben kidomborítjuk a specifikus különbözőséget.
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A szinoptikus módszer lényege a látszatra egymást kizáró alternatívák egyfajta szimultán egyben látása, ahogyan Horváth állítja, a
„módszerek módszere”. Miért lényeges ez? Azért, mert bár elfogadja a
kanti értelemben vett dualizmust, ugyanakkor a „van” és a „kell” világát
nem tekinti egymástól hermetikusan elzártnak, hanem pont ellenkezőleg, e két világ megismerését csakis ezek egymásra vonatkoztatásában
tartja elgondolhatónak, de ez nem szintézisalkotás, hiszen a különállóságot, a különbözőséget mindvégig szem előtt tartja.
Mint jogelméleti módszerről Zsidai Ágnes találóan állapítja meg,
hogy Horváth Barna a jogszociológiai megismerés módszerében egy
olyan elméleti lehetőséget látott, amely alkalmas arra, hogy a jogelmélet jelentős, ugyanakkor ellentétesnek tartott irányzatait - amelyek
végső soron és nagy általánosságban, de besorolhatóak a természetjog vagy a pozitivizmus nagy áramlataiba – oly módon tárgyalja, hogy
ne csupán konkludált eredményeiket hasznosítsa, hanem a folyamatos
egymásra vonatkoztatás logikája révén azt is megmutassa, hogy ezen
irányzatok szélsőséges formája hogyan csap át saját ellentétükbe,
vagyis miként transzcendálják önmagukat.
Szigorúan a jogra vonatkoztatott elméleti módszerként a vizsgálat „alanyának” specifikuma nyilvánvaló természetességgel kívánja
meg a szinopszis logikáját. Ez esetben a jog „specifikuma” alatt azt a
kettősséget, „Janus – arcúságot” (Horváth 1993: 91) kell érteni, amely
a jog élményszerűségét adja azáltal, hogy tény és érték a jogban egymásra vonatkoztatott entitások. Tény és érték különbözőségét Horváth
egymást kizáró logikai ellentétként fogja fel. Ahhoz azonban, hogy ezt
a különbséget radikális logikai ellentétté lehessen alakítani, bevezeti a
„valami” fogalmát, mint egy olyan felső (nem)fogalmat, mely lehetővé
teszi ezt a műveletet. Tulajdonképpen itt egy olyan generikusan hierarchikus fogalmi viszonyt kell tételezni, melyben a „valami” nem-fogalma alá rendelődnek a „tény”, illetve az „érték” fajfogalmai. A „valami”
tartalmilag teljesen meghatározatlan felső fogalma (melyről értelemszerűen kiderül, hogy a jog fogalmának negatív öntvénye) szavatolja a
„tény” és „érték” különálló módozatainak a közösségét, annyiban, hogy
el lehessen őket gondolni. Szigorúan a jogra vonatkoztatva ez a tétel így néz ki: „A jog (...) specifikusan nem azonos sem a természettel, sem a normával (megfordítva, ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy
a jog a természetnek is és a normának is egy specifikus fajtája – F.E.),
de generikusan (...) mindig azonosítható vagy a természettel, vagy a
normával (azaz, a jog tartalmilag magába öleli a természet egy részét, illetve a normák egy részét, de nem a teljes természetet és nem
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az összes normát – F.E. )” (Horváth 1995:79). Fontos észrevennünk
azonban, hogy míg a természet és a norma világa nem logikai szükségszerűségként feltételezi a szubjektum létezését, a „valami” csakis
általa konstituálódik, azaz maga a „létet” a „legyennel” összekapcsoló
szinoptikus struktúra egy gondolati képződmény, amely nem tudna létrejönni az alany közvetítő szerepe nélkül (Horváth 2004). Ugyanakkor
az alany kognitív szerepének kihangsúlyozása nem teszi az alany szerepét kizárólagossá, és ezáltal gátat szab a parttalan relativizmusnak.
Bár nem szándékom a horváthi jogelmélet kritikáinak részletekre menő
ismertetése, ennél a pontnál fontos megjegyezni, hogy a „tényt” az
„értékkel” „összenéző” alany fogalma egyes vélekedések szerint nem
kellően kidolgozott, nem igazán lehet egyértelműsíteni, hogy a szerző
pontosan mire is gondolt? Transzcendentális, absztrakt szubjektumra,
vagy konkrét, empirikus szubjektumra? (H. Szilágyi 2007). Egyébként
a Horváth Barna által sajátos módon használt fogalmak „kétességét”,
„többértelműségét” több kortársa is kifogásolta és bár jelen dolgozatban nem szándékozom, mint már fentebb is említettem, a kritikák ismertetésével foglalkozni, érdemesnek tartom egy rövid utalás erejéig
megemlíteni a neves osztrák filozófus, Eric Voegelin kritikai észrevételeit. Voegelin egy, a Jogszociológiáról írt recenzióban fogalmazza meg
a horváthi jogértelmezéssel kapcsolatos kifogásait (Voegelin 2001). A
kritikai kifogások nem annyira a gondolatiságra, mint inkább azok kifejezési módjára, illetve a mű szerkezeti felépítésére vonatkoznak. Az
egyik legkifogásoltabb aspektus a fogalmak magától értetődő módon való használata, amit Voegelin szerint nem előz meg egy tisztázó
megalapozás, és az olvasónak az a benyomása, hogy már a bevezetés
gyakorlatilag nem más, mint a szerző végső következtetéseinek bemutatása, anélkül, hogy a szerző számba vette volna és céltudatosan
ismertette volna azokat a gondolati előzményeket, amelyekre saját
következtetéseit felépíti. Voegelin szerint ez a tudományosság szempontjából egyenesen megengedhetetlen. Ugyanis, csak azon olvasók
számára bírnak bármiféle tudományos relevanciával az ily módon kijelentett elméleti igazságok, megállapítások, akik eleve a szerző irányába
egyfajta elfogult, megelőlegezett bizalommal vannak, azaz, hasonló
módon gondolkodnak. Ellenkező esetben a mondanivaló közhelyek sokaságává silányul. Ugyanakkor, a mű rövid tartalmi és szerkezeti felépítésének ismertetése után, Voegelin is elismeri, hogy maga a szinoptikus módszer és a velejáró processzuális jogszemlélet egy olyan gondolati építmény, amely semmiképp sem hagyható figyelmen kívül, főleg,
ha a későbbiek során részletesebb kidolgozottságot kap. Ezt egyébként
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Horváth meg is teszi A Jogelmélet vázlata c. művében, amit négy évvel
a Jogszociológia után jelentet meg, 1937-ben, de ami már sajnálatos
módon nem került olyan mértékben a szakmai érdeklődés középpontjába, mint a Jogszociológia.
Szerény véleményem szerint az „alany” fogalmi tisztázása nem
annyira bonyolult, amennyiben az intuitív megragadást elfogadhatónak tartjuk a megismerés folyamatában. Ez esetben ugyanis az „alany”
kifejezés nem egy statikus entitással rendelkező szubjektum, hanem
voltaképpen a jogról való gondolkodás, mint magatartás, attitűd, jellegzetességét fejezi ki, mégpedig oly módon, hogy a jogra való figyelés, a jogi reflexió sajátossága a szinoptikus szerkezet. Azaz, amikor a
jogról gondolkodunk, gyakoroljuk, vagy elméleti vizsgálódásokat végzünk, tulajdonképpen minden esetben egy szinopszist hajtunk végre.
Bár Horváth Barna valóban elhanyagolja az „alany” fogalmi tisztázását,
vélhetően ezt nem valamiféle tudatlanságból vagy hanyagságból teszi,
főként ha figyelembe vesszük azt a minuciózus, a legapróbb részleteket is pontosítani kívánó törekvését, amely szinte minden egyes ránk
maradt szövegéből kisugárzik. A gondolatok és az ezek kifejtését célzó
fogalmak pontos meghatározása, kifejtése elsődleges feladat és követelmény, erről maga a szerző minden félreértést kizáró módon így
nyilatkozik: „Az, hogy a gondolat kifejezése szabatos, kétséget kizáró
ábrázolása legyen magának a gondolatnak, olyan követelmény, amely
nélkül nincs eredményes gondolkodás.” (Horváth 2005: 6). Ennek fényében sokkal plauzibilisebb egy olyan magyarázat, mely szerint a tény
és érték szinopszisát „meglátó” alany magától értetődően a joggal való
értelmes foglalatoskodás, jogról való reflexió, akár konkrét, fizikai személy, akár elvont szubjektum (pl. tudomány) révén történik ez meg.
A szinoptikus módszer által kidolgozott elmélet, a processzuális,
más néven eljárási jogszemlélet nemcsak sajátos módszere révén,
hanem azáltal is rendkívülinek mondható a magyar jogfilozófia vonatkozásában, hogy teljesen újszerűen hatott az addigi elméleti hagyományban. A két világháború közötti időszakban ugyanis, a magyar jogbölcseleti tradíció főként a német, illetve a kontinentális jogi irányzatokat vette alapul, és csak igen csekély mértékben volt receptív az angol
precedensjogi hagyományra. Horváth eredetisége abban is megmutatkozik, ahogyan megkísérelte egybefogni ezt a két különböző tradíciót
(lásd Cs. Kiss 2001), amelyek végső soron mára már meghaladottakká
váltak az előzményekben röviden ismerttett jogszociológiai illetve analitikai elméletek által.
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Esztétikai exkurzus

Outsider művészet:
egy problematikus fogalom1

Hor vát h Gi z e l l a

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Outsider Art: a Problematic Concept
In the past couple of decades outsider art has been getting more and more
attention: museums collect it, it is sold on auctions, it gets a distinguished
position at the most prestigious contemporary art exhibition, the Venice
Biennale. Outsider art is usually valued for the lack of commitment in its
creation, and the instinctual artistic impulse. The concept of outsider art is
controversial: on the one hand it is on “the outside” by definition, it is not
integrated in the institutional framework of art, on the other hand it will only
become art by being put in the limelight by a persona of the institutional
world of art (curator, collector, art historian, artist, director of a museum, an
auction house, etc.). Art exhibited like this can become canonical, i.e. it will
eliminate itself as outsider art. Thus outsider art is even more dependent on
the institutional framework of art than traditional art created by professional
artists. Due to this confusion I propose the exchange of the problematic concept of “outsider art” for the concept of the “institutional readymade”.
Keywords:
outsider art, art brut, art world, 55th Venice Biennale, institutional readymade

1

A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013) számában.
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Az eredetiség a művészet klasszikus paradigmájának egyik alapkövetelménye. Attól a pillanattól kezdve, hogy Kant kijelenti: a szépművészet
a zseni művészete, és a szép nem rendelkezik fogalommal, a művészeti alkotást kiemeli a techné fogalma alól. A művészet már nem állhat
szabályok követésében, így az eredetiség válik a zseniális művész fő
tulajdonságává. Ez a gondolat nagyon mélyen beívódott a művészetről
szóló nyugati felfogásba. Nem csoda, hogy a huszadik század elejére az
eredetiség, az újdonság, a különlegesség követelménye a művészetben
felváltotta a széppel, harmonikussal, fenségessel – azaz az esztétikai
tulajdonságokkal kapcsolatos elvárásokat.
Ugyanakkor az eredetiség ünneplése egybeesik azzal az érzéssel,
hogy az európai alkotóerő kifulladt. Ennek a gondolatnak a legtisztább
példája Oswald Spengler nagyhatású írása, A Nyugat alkonya. Ebből kiderül, hogy a kultúrák életében a szellemi kultúrában megmutatkozó
alkotókészség és a civilizációban megmutatkozó hatékonyság fordított
arányban fejlődnek. Egy kultúra fiatal korszakára jellemző az eredetiség, a burjánzó, jókedvű alkotás, amelyre a már elöregedett kultúra
nem képes, miközben civilizációs vívmányai tagadhatatlanok. Ha ezt a
sémát a művészetek szűkebb területére alkalmazzuk, kiderül, hogy a
művészi lelemény és a művészeti intézmények kiépülése egymásnak
ellentmondó folyamatok. A művészeti világ intézményrendszere ránehezedik a művészre, korlátozza őt művészi és nem sajátosan művészi
elvárásaival, szabályaival, eljárásaival. Ahelyett, hogy a művész saját
belső indíttatásból alkotna egy csak rá jellemző módon, igazodik a kritika, a szakma elvárásaihoz, belehelyezi magát a művészet történetének
folyamatába, öntudatlanul is átveszi a kortárs művészi gyakorlatnak a
művészi intézmények által ismertetett, promovált eljárásait. Az eredetiség hajszolásának egyik következménye az ötvenes évek art brut-ja,
amely a hetvenes évektől kezdve outsider art-ként ismert.

Kényszerű eredetiség
Az art brut fogalma Jean Dubuffet (1901–1985) francia művésztől
származik. Jean Dubuffet a második világháború után egy olyanfajta
művészetet keresett, amely nem engedelmeskedik a kulturális elvárásoknak, nem intellektualizált, hanem inkább az ösztönös alkotói folyamat következménye. Így talált rá az art brut-re, azaz a nyers művészetre, amit olyanok hoznak létre, akik nem ismerik, így nem is követik a kulturális mintákat: gyerekek, börtönbe zárt elítéltek, elmegyógyintézetbe
zárt betegek. Dubuffet gyűjtötte ezeket a munkákat, inspirálódott belő160

lük, és teoretizálta az art brut-öt. Az egész mozgalomra nagy hatással
volt Hans Prinzhorn 1922-ben publikált, Bildnerei der Geisteskranken c.
kötete.2 Ennek megírásához Prinzhorn több ezer olyan munkát vizsgált
meg, amelyeket elmegyógyintézetekben kezelt betegek alkottak. Szintén megdöbbentő volt az 1921-ben Walter Morgenthaler által publikált
kötet, amely egyik pszichotikus betegének, Adolf Wölflinek az esetét
dolgozza fel.3 Wölfli egy 45 kötetes munkában mutatta be képzeletbeli
életét, bőven illusztrálva ezt képekkel és kollázsokkal.4
Dubuffet érdeklődését az „outsiderek” művészete iránt az az
előfeltételezés motiválta, hogy a kulturális izoláció, amelyben élnek,
lehetővé teszi számukra a tiszta és autentikus munkák létrehozását.
Egy 1951-ben tartott előadásban Dubuffet kijelentette, hogy a nyugati
gondolkodás nagyot változott annak következtében, hogy az európaiak megismerték az úgynevezett primitív társadalmakat és ezek gondolkodásmódját (Dubuffet 1951). Személyesen nagyra tarja a primitív
emberek értékeit5: az ösztönt, a szenvedélyt, a szeszélyt, az erőszakot,
az őrületet. Ezek jelen vannak a nyugati társadalomban is, de a nyugati
társadalom nem ezeket ünnepli, hanem az ész hatalmát. Viszont ez a
kultúra olyan, mint egy halott nyelv, amelynek már nincs semmi köze
az utcán beszélt nyelvhez, már nincsenek élő gyökerei. A Nyugat racionalitásra épülő kultúrája elfojtja a művészi kreativitást, éppen ezért
kell a „vadak” felé fordulnunk. Miközben a nyugati ember erősen hisz
a rációban, a „vadak” érzik, hogy valami nincs rendben az ésszel és a
logikával kapcsolatban, és máshol keresik a dolgok ismeretét (például a delíriumban, amit Dubuffet nagyon érdekesnek és a művészethez
közelállónak tartott).
Egy másik ok, ami miatt Dubuffet a „primitívek” felé fordul, a szépség túlértékelése a nyugati kultúrában. Felháborítónak (undorítónak és
fojtogatónak) tartja azt a gondolatot, hogy különbség van szép és rút
2
Prinzhorn, Hans. 1922. Bildnerei der Geisteskranken: ein Beitrag zur Psychologie und
Psychopathologie der Gestaltung. Berlin.
3
Morgenthaler, Walter. 1921. Ein Geisteskranker als Künstler. Bern: Bircher.
4
Wülfli önéletrajzi írása öt részre tagolódik: Von der Wiege bis zum Graab. Oder, Durch arbeiten
und schwitzen, leiden, und Drangsal bettend zum Fluch (1908–1912); Geographischen
und allgebräischen Heften (1912–1916); Heften mit Liedern und Tänzen (1917–1922);
Allbumm-Heften mit Tänzen und Märschen (1924–1928); Trauer-Marsch (1928–1930).
Bővebben lásd erről: http://www.adolfwoelfli.ch [letöltve: 2014. március 23-án].
5
“the values of primitive peoples” – kis csúsztatással, Dubuffet itt már nem primitív
társadalmakról, hanem primitív emberekről beszél, ami lehetővé teszi, hogy egy szintre
emelje a civilizációs izolációban élő társadalmakat és azokat a személyeket – gyerekek,
börtönlakók, elmegyógyintézetbe zártak – akik kulturális elszigeteltségben élnek.
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dolgok, emberek között. A vadak nem értik ezt a különbséget, éppen
ezért nevezzük őket „vadaknak”: egy név, amit azok számára tartunk
fenn, akik nem értik, hogy vannak szép és rút dolgok, és nem is izgatják
emiatt magukat. A nyugati kultúra nagy hangsúlyt fektet a szépérzékre,
amivel egyesek rendelkeznek, mások nem, és amit az iskola segít elsajátítani. Dubuffet szerint ez a szemlélet kimondottan káros, és nem
tévedhetünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy a szépség elutasítása mögött egyfajta társadalmi kritika, konkrétan a társadalmi különbségek
kritikája húzódik meg. Dubuffet úgy gondolja, ha belátnánk, hogy a világ
minden tárgya lehet elbűvölő és megvilágító valaki számára, ez sokat
javítana az életünkön. Magát a művészetet sem a szép dolgok létrehozására kellene használnunk: a művészet egy nyelv, a megismerés és a
kommunikáció eszköze.
A 70-es években az art brut-vel nagyon közeli kifejezésként kezdett elterjedni az outsider art név, amely minden, a kulturális intézményeken kívül született művészetre vonatkozik (így például gyakran a
street artot is ide sorolják). Az outsider art egy tágabb fogalom, amely
gyorsan elterjedt az angol nyelvű kultúrákban, és felváltotta gyakorlatilag az art brut fogalmát. A művészet intézményes határain túl létrejött alkotásokra több kifejezést is használnak/használtak. A „folk art”
kifejezés a paraszti közösségekkel asszociált mesterségbeli tudást
és dekoratív stílust jelöli. A „visionary art” olyan munkákra vonatkozik,
amelyek spirituális, vallásos reprezentációkat tartalmaznak. Az „outsider art” kifejezés mindezekre vonatkozik. A legszélesebb értelmezésben olyan alkotók munkáiról van szó, akik nem rendelkeznek művészi
előképzettséggel, illetve nem ismerik a kulturális toposzokat, így nem
hatott rájuk a művészettörténet és az aktuális művészeti kánon (ha
van ilyen), munkáikat nem műalkotásként hozzák létre. Az ilyen típusú
művészet értékelése pedig azon premisszák alapján történik, amelyek
szerint egyrészt a kreativitás a művészet lényegéhez tartozik, másrészt
a művészeti világ intézményei elfojtják a kreativitást, így csak egy marginális helyzetből remélhető az erős kreatív impulzus visszanyerése.

Az outsider art fogalma
Úgy tűnik, az outsider art fogalom minimális feltételei a következők:
1. az alkotást egy olyan személy hozza létre, aki nem művészként definiálja magát – általában nem részesedett művészi képzésben,
nem ismeri a művészettörténetet, a művészeti kánont, a művészetről
szóló diskurzust (azaz a művészet világát, ahogyan Arthur C. Danto ér162

ti)6. Szintén Danto állapítja meg, hogy „a művészeti világnak akkor tagja
valaki, ha részt vesz abban, amit az indokok diskurzusának nevezhetnénk” (Danto 2003: 155). Az outsider művész nem vesz részt ebben a
diskurzusban;
2. az alkotó nem szánja művét műalkotásnak, ha így tenne, akkor
idomulnia kellene a művészeti intézmények elvárásaihoz, és elveszítené outsider jellegét;
3. az alkotás rendelkezik olyan (esztétikai) kvalitásokkal, amelyek
alapján az esztétikai értékelés várományosaként7 lehet beazonosítani.
Az első feltétel biztosítja azt, hogy az alkotó nem fog kulturális mintákkal dolgozni, nem igyekszik valamilyen stílushoz idomulni,
azaz csak személyes kútfőből merít, mert nincs más lehetősége. Nyilván ennek elsősorban az izolációban élő személyek alkotásai felelnek
meg (börtönlakók, pszichiátriai intézetekben élők, kis közösségekben
élők munkái). A második feltétel abban nyilvánul meg, hogy általában
a szerzők valamilyen kényszer nyomása alatt alkotnak, de az nem a
művészi kifejezés kényszere: nem foglalkoznak azzal, hogy milyen is
a „végtermék”. Sokan közülük hangok hatására, szellemek irányítása
alatt dolgoznak, vallásos vagy terapeutikus célokat követnek. A legnehezebben konkretizálható a harmadik feltétel. Ha Dickie meghatározásából indulunk ki, elég, ha egy személy, aki a művészeti világ nevében
cselekszik, a tárgyat a művészi értékelés várományosának kiáltja ki. Ez
lehet Dickie szerint maga a művész is – itt viszont éppen a művészi
kvalitás válik bizonytalanná, amennyiben nem külön erre képzett, a művészetet mesterségként űző vagy hivatásként élő személyekről van szó,
akiket a művészeti intézmények is így tartanak számon. Az outsider art
esetében az, aki az esztétikai értékelés várományosának minőségét
adományozza, a művészeti intézmények egyik képviselője: többnyire
kurátor, műkereskedő, művészettörténész, galériatulajdonos, kritikus
stb. Azaz: nem tudjuk meghatározni, miben áll az outsider művészet
szükséges művészi kvalitása, az viszont biztos, hogy ezt az értéket egy
intézmény képviselője („ügynöke”) „adományozza” a műnek.

6
Arthur C. Danto már 1964-ben arról írt, hogy ami lehetővé teszi, hogy egy tárgyat műalkotásnak tekintsünk, az a művészet világa, azaz egy művészetelmélet és a művészettörténet ismerete (Danto 1964).
7
George Dickie használja ezt a kifejezést, amikor úgy határozza meg a műalkotást, mint
egy artefaktumot, amelynek egy társadalom vagy társadalom egy csoportja az értékelés
várományosának státuszát adományozza (Dickie 1969).
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Problémák
A fentiekből kiderül, hogy történelmileg az outsider arttal való törődést
az eredetiség keresése motiválta. Jelen írásban nem szeretnék azzal
a kérdéssel foglalkozni, hogy vajon az eredetiség kérdése továbbra is
a kortárs művészet lényegi kérdése vagy sem. Inkább amellett érvelnék, hogy maga az outsider művészet fogalma tarthatatlan, mivel több
szinten is problematikus.
1. Az „outsider” kifejezés feltételezi, hogy amiről beszélünk, az
kívül van. Az outsider művészek a művészeti világon kívül alkotnak. Itt
viszont nem olyan személyekről van szó, akik maguk választották ezt a
helyzetet, a „kívüliség” nem önmeghatározás. A művészeti világ (művészetfilozófusok, kritikusok, művészettörténészek stb.) dönt úgy, hogy
a gyerekek, börtönlakók, elmebetegek, primitívek nem lehetnek művészek, „termékeik” nem lehetnek műalkotások (bizonyára arra alapozva, hogy az alkotás legalábbis részben tudatos folyamat, amelyért az
alkotó felel, és amely alávethető a kritikai diskurzusnak). A gyerekek,
akik csak részben felelősek tetteikért, az elmebetegek, akik valamilyen
sugallatra alkotnak, a börtönlakók, akik nem ismerik a művészet világát
– nem lehetnek tudatos és kompetens résztvevői a művészetről szóló
kritikai diskurzusnak. És ugyanaz a művészi világ, amely intézményein
keresztül eldönti, hogy vannak eleve outsider létre kárhozottak, ezek
közül néhányat beemel a művészeti világba, éppen azért, mert outsiderek (és ezáltal úgy tudnak eredetiek lenni, ahogyan a kompetens
művészek már nem). Úgy tűnik, mintha a nem-művészek jobban megtestesítenék a művészet egyik lényeges vonását, az eredetiséget, mint
maguk a művészek.
Az outsider művészet addig outsider, amíg kívül marad a művészet világán, vagy legalábbis a peremen slattyog. Amint tematizálják,
amint divattá válik, máris bekerül a művészet világának középpontjába, azaz már csöppet sem outsider. Ha nyilvánosságra kerül, nagyon
valószínű, hogy elveszíti egyedülállóságát (Maclagan 2009: 59). Ezt
nagyon jól látta Dubuffet, aki például Gaston Chaissac-ot, akit eredetileg az art brut képviselői közé sorolt, később, amikor Chaissac
kezdett elismertté válni, kizárta a gyűjteményéből, szemére hányva,
hogy túl jól értesült a párizsi kulturális életet illetően (Maclagan 2009:
134). Az utóbbi évtizedekben éppen ennek a folyamatnak vagyunk a
tanúi. Talán az outsider művészet apoteózisaként is értelmezhetjük az idei, 55. Velencei Biennálét. A nemzetközi művészeti szemlén
szembetűnő volt az outsider artra helyezett hangsúly. Will Gomperz,
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a BBC művészeti szerkesztője figyelmeztet, hogy az outsider art
már bent van (Gomperz 2013), kiemelve, hogy az idei biennálén kitűnik, hogy az outsider művészet a művészi világ legújabb divatja és
szenvedélye. A világ ezen legrangosabb nemzetközi szemlének kurátora, Massimiliano Gioni a Velencei Biennálén felvonultat szellemek
irányítása alatt dolgozó bányászt (Augustin Lesage, 1876–1954),
milliméterpapíron, inga segítségével kidolgozott terapeutikus rajzokat egy jövendőmondótól és gyógyítótól (Emma Kunz, 1892–1963),
olyan, majdnem absztrakt képeket, amelyeket egy ötvenes éveiben
járó háziasszony kezdett el festeni minden reggel 4 és 7 között depressziója leküzdésének céljából (Anna Zemánková, 1908–1986),
tárgyakat, amelyeket egy volt tengerész és ökölvívó hozott létre az
elmegyógyintézetben, ahol hite szerint az utolsó ítéletre készülve
neki kellett összegyűjtenie mindazt, amit megmentésre érdemesnek
talál (Bispo do Rosario, 1909–1989) és sok más nem hagyományos
művészeti alkotást. Kérdés, hogy vajon Carl G. Jung Vörös könyvének 8 illusztrációi mennyire illeszthetők az outsider art fogalmába.
Jung nyilván rendelkezett ismertekkel a művészetek világáról, de
nem részesedett művészeti képzésben, és a Vörös Könyvben található képeket sem esztétikai célokkal festette, hanem a tudattalan
feltérképezése céljából. Nem is jelentette meg a könyvet, sőt, örökösei sokáig a kutatókat sem engedték a Vörös könyv közelébe. Ezek az
illusztrációk mégis az 55. Velencei Biennále fontos részét képezik: a
nyitó teremben találhatók, meghatározva ezzel azt az interpretációs
keretet, amit az egész kiállításra alkalmazhatunk. Jung esete is jelzi,
hogy az outsider art, azaz a peremművészet kategóriája nem egyértelmű, nem rendelkezik olyan leírással, amely segítene abban, hogy
egyértelműen beazonosítsuk a fogalom alá eső eseteket. Kérdés,
mennyire lehet továbbra is outsider az a művészet, amit egy kortárs
művészeti megakiállítás tematizál, azaz központba helyez. A biennálén való szerepeltetése során az outsider art megszűnik rétegművészetnek lenni, amit esetleg néhány jobban tájékozott művész ismer
vagy műkereskedő gyűjt, és a laikus publikum elé kerül, mint jelentős
kortárs fejlemény, amit ezek szerint illik ismerni, mert része a kortárs
művészet fő folyamának. Így válik az outsider művészet referenciá8
A Vörös könyv Carl Gustav Jung 205 oldalas kézirata, amit a svájci pszichológus 1914
és 1930 között írt, kalligrafikus írást és sok illusztrációt tartalmaz. Jung úgy beszélt a
Vörös könyvről, mint a saját tudattalanjával való tudatos konfrontáció eredményéről vagy
naplójáról.
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vá, beépül a művészettörténetbe, amelytől függetlenül kellene hogy
létezzen. Az outsider művészetről szóló reflexió lehetetlenné teszi a
fogalom ellentmondásmentes használatát.
2. Az outsider művészethez tartozó személyek, tárgyak, mozzanatok beazonosításának kérdése további bonyodalmakat okoz. Talán
könnyebb különbséget tenni aközött, ami a művészeti világ része és
aközött, ami a művészeti világ peremén található, mint eldönteni, hogy
mi az, ami művészeti peremként érdemesnek ítéltetik arra, hogy beemelődjön a művészet területére. A művészeti világhoz tartozó munkák
egyik elég stabil kritériuma a művész szándéka: a műalkotást („munkát”) a művész szándékosan műalkotásnak teremti. Még akkor is áll ez
a kritérium, amikor readymade-ekről van szó: nem véletlenül választotta ki Duchamp épp a piszoárt arra, hogy átminősítse műalkotássá (és
ez akkor is igaz, ha a művész szerint a kiválasztás kritériuma az esztétikai kvalitások hiánya). Az outsider art esetében viszont tipikusan nem
műalkotásnak szánt munkákról van szó: vagy külső sugallatra készült
munkák ezek, vagy tudatos munkák, amelyeknek viszont a művészettől
teljesen eltérő funkciójuk van. Bispo do Rosario nem a gyönyörködés
céljából gyűjtötte össze az elmegyógyintézetben keze ügyébe kerülő
tárgyakat, hanem azért, mert küldetést teljesített: listákat készített az
utolsó ítéletre várakozva. Augustin Lesage sem saját akarata szerint
festette kilenc négyzetméteres, szimmetrikus felépítésű, félig absztrakt vásznait, hanem a „szellemek” szoros irányítása alatt. Tehát nem
az alkotó dönti el, hogy amit készít, az művészet: nem is döntheti el, mivel a művészet területén outsider. A(z outsider) művészeti státusz adományozását a művészeti világ maga végzi el, intézményein keresztül. A
nem kompetens alkotó helyett a kompetens, képzett művész, kurátor,
művészettörténész, kritikus, galériatulajdonos, gyűjtő stb. az, aki a műalkotás státuszt adományozza olyan munkáknak, amelyek nem művészetnek születtek. Mégpedig éppen azt értékeli ezekben, hogy egy nem
kompetens alkotó munkái, nem szándékos alkotások, a tudattalan,
ösztönös gesztus vagy törekvés eredményei. A kompetens művész –
főleg a huszadik századtól kezdve – többnyire elméletet is csatol munkája mellé. Jellemzően a huszadik századi művészetet úgy értelmezik,
mint megtestesült művészetfilozófiát9 – ugyanis alig találunk olyan
9
Arthur C. Danto írásaiban sikeresen éleszti újra Hegel azon tételét, hogy a művészet történelmi küldetése lehetővé tenni a filozófiát, s ennek eljövetele után a művészetnek nincs
más feladata többé a nagy kozmikus-történelmi áradásban, vagyis a művészet végső
beteljesedése saját filozófiája (Danto 1997).
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műalkotásokat, amelyeket tisztán esztétikailag tudnánk értékelni és
értelmezni, anélkül, hogy figyelembe vennénk azt a művészetelméleti
kontextust, amelyben születtek. Az outsider művész nem tud elméletet
csatolni munkáihoz, mivel definíciója által nem ismerheti a művészet
elméleteit, a művészet történetét, a kritika szempontjait. Az outsider
művészetet mégsem önmagában, előzetes ismeretek nélkül csodáljuk:
ugyanis mindig van valaki, aki bennszülöttje a művészet világának, és
aki prezentálja a publikumnak az outsider művészt és munkáját. Persze,
a művészet világának ezen „ügynöke” valamilyen kritérium alapján dönt
úgy, hogy bizonyos eseteket kiemel, pontosabban beemel a művészet
szakrális területére. Amennyiben ez a kritérium az eredetiség, itt egy
gyakorlati és egy elméleti nehézségbe ütközünk. A gyakorlati nehézség az „eredetiség” bizonyítása: az „eredetit” leginkább úgy tudnánk
definiálni, mint újat, előzmény nélkülit. Ebben az esetben azt kellene
bizonyítani, hogy a szóban forgó esetnek nincsenek előzményei – és a
nemlétezést eléggé bonyolult feladat bizonyítani. Az elméleti nehézség
pedig abból adódik, hogy a művészeti világon kívüli jelenséget a művészettörténethez rendelve kell beazonosítanuk, annak érdekében, hogy
eldöntsük, eredeti munkával van-e dolgunk. Azaz: az outsider művészet
nem mérhető a művészet mércéivel, mégis azt tesszük, amikor a nemművészet tengeréből kiemelünk az outsider művészet nevére érdemes
eseteket. Az sem segít, ha abból indulunk ki, hogy az outsider esetek
beemelése pusztán esztétikai kritériumok alapján történik. Ez az álláspont a huszadik század művészeti fejleményei tükrében már nem tartható – Arthur C. Danto meggyőzően bizonyítja a perceptuálisan megkülönböztethetetlen párok elméleti kísérletével.10 Sőt, ha elfogadnánk,
hogy az outsider munkák esztétikai kritériumok alapján választódnak
ki (szépségük alapján), ezzel Dubuffet eredeti szándékától is eltávolodnánk.
Érdekes módon az outsider művészet mögé nem egy művészetelmélet kerül (hacsak nem tartjuk annak az eredetiség és elszigeteltség
összefüggésének hipotézisét), hanem egy narráció. A művészeti világ
kompetens reprezentánsa mond egy mesét az outsider művészről, és
ez a mese szükséges eleme az outsider művész beazonosításának,

10
Danto kiindulási kérdése a következőképpen fogalmazható meg: hogyan lehetséges,
hogy két tárgy közül, amelyek perceptuálisan nem különböztethetők meg, az egyik műalkotás (pl. Andy Warhol Brillo Box-sza), a másik pedig közönséges tárgy (egy, a szupermarket polcain található Brillo doboz)? A különbség nyilván nem a perceptuális tulajdonságokban rejlik (Danto 2003).
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munkái értékelésének. Ahogyan Maclagan megjegyzi, az outsider művészet esetében, attól függetlenül, mennyire rendkívüli vagy eredeti a
mű, a mögötte levő történet szorosan részt vesz hitelességének magállapításában (Maclagan 2009: 11). Tudnunk kell valamit az outsider
művész életkörülményeiről ahhoz, hogy értsük és értékeljük munkáját,
ellenkező esetben ugyanúgy tekintenénk rá, mint a „rendes” művészetre, azaz mese nélkül felszámolódna az outsider művészet.
Így bárhonnan közelítenénk meg az outsider művészet fogalmát,
a reflexió eredménye a fogalom önfelszámolása. Éppen ezért javasolom
az „outsider művészet” fogalma helyett az „intézményes readymade”
fogalmát.

Az intézményes readymade (institutional readymade)
Az outsider művészet vizsgálatából kiderül, hogy a művész hagyományos szerepének némelyikét maga a művészeti intézmény képviselője
(műkereskedő, kurátor, kritikus, múzeumigazgató stb.) veszi át. A művészet világának „ügynöke” teszi művészetté a kiszemelt tárgyat, azaz
ő változtatja művészetté azt a tárgyat, amelyet nem ő hoz létre, mint
fizikai entitást. Ebben tökéletesen megegyezik a readymade klasszikus
műfajával, amelyben egy művész kiemel egy mindennapi tárgyat és
műalkotássá alakítja át, azzal, hogy kiállítja egy művészeti térben, és
többnyire egy címet társít a műhöz. A legtöbb esetben a cím szorosan
hozzátartozik a műhöz: Duchamp esetében, a Forrásnak nevezett piszoár vagy az Előre egy törött kar felé nevezett hólapát címével együtt
mutatja fel magát a művészi értékelés tárgyaként.
Az intézményes readymade néhány pontban különbözik a klas�szikus readymade-től:
1. A klasszikus readymade-ek többnyire használati tárgyak (piszoár, hólapát, palackszárító, biciklikerék). Ezzel szemben az intézményes readymade-ek minden esetben egy másik személy által jelentéssel bíró, nem használati tárgyként létrehozott tárgyak: festmények,
rajzok (mint Anna Zemankova virághoz hasonlító képei vagy Emma
Kunz diagrammjai), naplórészletek, táblarajzok (mint Rudolf Steiner
fekete papíron megőrzött, előadásai közben táblára felírt vázlatai, firkái), tárgygyűjtemények (mint Bispo do Rosario üdvözülésre szánt tárgyai vagy Morton Bartlett babakollekciója, illetve Peter Friz biztosítási
ügynök 378 házmakettből álló gyűjteménye) stb. Ezek közül egyik sem
használati tárgy, ugyanakkor egyik sem műalkotásnak készült. A jelentés, amivel bírnak, többnyire személyes: hobbi, megszállottság, elme168

baj, kapcsolat a szellemvilággal, terápia stb. Mindenképpen szükség
van a művészeti világ ügynökének közvetítésére ahhoz, hogy a szemlélő
ezeket a tárgyakat műalkotásnak tekintse.
2. A klasszikus readymade-ek esetében az előképzettséggel és
művészeti ismeretekkel rendelkező művész az, aki a közönséges tárgy
„színeváltozását”11 előidézi, az intézményes readymade esetében viszont a művészeti világ egy olyan „ügynöke” (agent), aki nem művész,
akitől nem is várjuk el, hogy fizikailag készítsen műtárgyakat, sőt, még
azt sem várjuk el, hogy kreatív, eredeti legyen. Viszont azzal, hogy intézményes readymade-eket produkál, ez az „ügynök” átvesz valamit a
művész szerepéből: a művészi kreativitás szempontját ráruházza olyan
tárgyakra, amelyek az ő „keresztelő” gesztusa előtt nem mutatták ezt
a tulajdonságot. Adolf Wölfli köteteit első lépésben pszichiátriai dokumentációként kezelték, pusztán az art brut-hoz való besorolása után
lehetett egyáltalán a művészi kreativitás értéke szempontjából vizsgálni művét. A biennálén szereplő festett zsebkendők, amelyek a dél-amerikai börtönökből származnak, szintén nagyon gyakorlati funkcióval bírtak, mint üzenethordozók, alkotóik és használóik nem műalkotásként
tekintettek rájuk, a biennále látogatói viszont igen, és ez Massimiliano
Gioni kurátornak köszönhető.
3. A klasszikus readymade-hez szükségszerűen hozzátartozik
a művész neve és egy cím, ami gyakran meghatározza azt, ahogyan a
műhöz viszonyulunk. Gyanakodnunk kell valamilyen finom játékra akkor is, amikor a readymade címe látszólag csupán megnevezi tárgyát.
Duchamp egyik legismertebb readymade-je a Palackszárító, aminek
címe azonos a tárgy nevével. Viszont ha figyelembe vesszük, hogy
franciául az „egouttoir” szóban benne van a „goût” kifejezés, amely
ízlést jelent, nem tudunk nem arra gondolni, hogy ami itt a kicsepegtetés által elpárolog, az maga az ízlés. Az intézményes readymadek
esetében az „ügynök” általában nem a saját neve alatt állítja ki a tárgyat, és a tárgyak neve egyszerűen egy leírás: az idei Velencei Biennálén a következőkkel találkozhattunk: Levi Fisher Ames: Animals in
shadowboxes, 1895–1923; Marino Auriti: The Encyclopedic Palace of
the World, 1950; Morton Bartlett: Cím nélkül; Grafikák Délkelet-Ázsiából és Melanéziából; Hugo A. Bernadzik gyűjteménye, 1932–37; Arthur
Bispo do Rosario: Several Work; Oliver Croy és Oliver Elser: Peter Fritz
11
Danto amellett érvel, hogy az értelmezésnek konstitutív szerepe van, és „mint átalakító
eljárás, az értelmezés a kereszteléshez hasonlít; a tárgy nem új nevet, hanem új identitást kap, ami által tagja lesz a kiválasztottak közösségének” (Danto 2003: 124).
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(1916–1992) bécsi biztosítási ügynök 387 háza; Woodoo bannerek
Haitiből; Emma Kunz: Work nr. ...; Pano Drawings; Shinichi Sawada:
Cím nélkül; Shaker ajándékrajzok; Névtelen tantrikus festmények;
Anna Zemánková: Cím nélkül stb. Ezek a címek nem szolgálnak útmutatással az értelmezésben, legfeljebb visszavezetnek az alkotó
biográfiai adataihoz.
4. A klasszikus readymade mögött egy művészetfilozófiai elmélet található, amelynek fő tézise a „mancs” (la pate) diszkreditálása, a kézügyesség felváltása az „agyügyességgel”. A readymadeek azért érdekesek, mert több olyan tézissel polemizálnak, amelyek
meghatározzák a hagyományos művészetfelfogásunkat: a művészet
„techné”-ként való azonosításával, amely elengedhetetlennek tartja a
mesterségbeli tudást, az esztétikai aspektus középpontba állításával,
a művészet szent terének és az élet profán terének éles elválasztásával. Az intézményes readymade mögött nincs egységes művészetelmélet, hanem narráció van, mese, amely visszatér az anekdotikus
biográfiai szemlélethez, amit a huszadik század antiintencionalista
szemlélete elutasított (Wimsatt and Beardsley 1954). A narrációt a
művészeti világ „ügynöke” mondja el, de nem ő találja ki: ő csak rátalál egy élettörténetre, amely nagymértékben meghatározza a talált
tárgy iránti érdeklődésünket. Amikor Morton Bartlett babáira tekintünk, akkor relevánssá válnak az életrajzi adatok: árva gyerekként
nőtt fel; szabadidejében megszállottan dolgozott; egy baba elkészítése akár évekig is eltartott; a végtagokat és a fejet úgy tervezte,
hogy a babákat különböző pózokba állíthassa; anatómiai könyveket
szerzett be, hogy minél jobban ki tudja őket alakítani; majdnem senki
nem tudott a babákról haláláig. Ezek az anekdotikus elemek szükségesek az intézményes readymade esetében, miközben igazából semmit sem kell tudnunk, illetve nem is akarunk tudni arról a munkásról,
aki fizikailag létrehozta a Duchamp által vásárolt piszoárt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az intézményes readymade esetében egy mese
adja el a művészetet: egy mese, amelynek főszereplője a művészeti
kompetenciával és művészi öntudattal nem rendelkező alkotó.
Az intézményes readymade egy olyan jelentéssel bíró, nem használati tárgy, amit az alkotója, rendszerint művészi kompetenciával és
művészi öntudattal nem rendelkező személy nem műalkotásként hozott létre (nem szánta műalkotásnak), és amit a művészeti világ egyik
„ügynöke” (pl. kurátor, kritikus, műkereskedő, galériatulajdonos, múzeumigazgató stb.) kiemel és a művészeti világ részévé tesz.
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Úgy gondolom, az intézményes readymade fogalmának bevezetésével több probléma megoldódik.
1. Ezt a fogalmat nem feszítik szét azok az ellentmondások,
amelyek annyira problematikussá teszik az outsider artot. Az előbbiekben kiderült, hogy nem lehet a figyelem előterébe állítani az outsider
art jelenségét, anélkül, hogy fel nem számolódna, mint outsider art. A
témának szentelt könyvében Maclagan megjegyzi, hogy mostanra már
az outsider művészet több mint félévszázados múlttal rendelkezik,
és tagadhatatlan, hogy fokozatosan asszimilálódik abba a kultúrába,
amelynek állítása szerint nem része (Maclagan 2009: 23). Az intézményes readymade esetében hasonló logikai és pragmatikai problémákat
nem fedeztünk fel.
2. Az összes olyan jelenség, amelyet art brut-nek vagy outsider artnak nevezhetünk, beilleszthető az intézményes readymade fogalmába.
3. Az intézményes readymade fogalma, azáltal, hogy kiemeli a művészeti világ ügynökének szerepét, lehetővé teszi, hogy a kérdéses eseteket is könnyebben beazonosítsuk. Világos, hogy Carl Gustav Jung Vörös Könyve nem az alkotója révén művészi alkotás, hanem Massimiliano
Gioni kurátor révén, aki a kiállítási térbe helyezi, ugyanúgy, mint azokat
a fekete papíron őrzött táblavázlatokat, rajzokat, amelyeket Rudolf Steiner tanítványa gyűjtött össze mestere előadásai után. Az egyetlen, ami
lényeges a tárgyak beazonosítása szempontjából, hogy megalkotásukkor az alkotójuk nem művészetet szándékozott létrehozni, hanem más
céljai voltak (sugallatot követett, mint Augustin Lesage; egyetlen ötlet
rabjaként dolgozott, mint Peter Fritz biztosítási ügynök, aki több száz
ház makettet vagy Levi Fisher Ames asztalos, aki élete során 600 apró
állatszobrot barkácsolt; gyógyításhoz (Emma Kunz) vagy öngyógyításhoz (Anna Zemánková) használta az alkotásokat, stb.), ezzel szemben a
művészeti világ ügynöke határozottan a művészet terébe helyezi ezeket:
kiállítja, gyűjti, tanulmányt ír róluk, katalógust szerkeszt stb.
Az intézményes readymade fogalmának bevezetésével nem szándékozom semmiféle értékítéletet megfogalmazni magáról a jelenségről,
ahogyan az outsider art fogalmának nehézségeit megfogalmazó megállapítások sem a jelenségről szóló ítéletek. Inkább használható nevet
szerettem volna adni egy jelentős művészeti fejleménynek, amelyben
jelentéssel bíró, nem használati „talált tárgyak” műalkotássá alakulnak
át a művészeti világ „ügynökeinek” köszönhetően. Így világossá válik az,
hogy amit eddig outsider artnak neveztek, egyáltalán nem kívülálló, nem
független a művészet világától, olyannyira nem, hogy alkotója bizonyos
értelemben éppen a művészeti világ azon ügynöke, aki rátalált.
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A hangkommentár hatalma a filmes
adaptációban:
szereplő és narrátor fúziója
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Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

The Power of Voiceover in Film Adaptations:
Fusion of Character and Narrator
In film adaptations, voiceover usually replaces the omniscient narrator of the
story. When employed in film adaptations of Jane Austen’s novels, voiceover
comments are delivered by the main character who is thus empowered since
she fills in two roles, that of a character and that of the narrator. Due to this
the character alters to a certain extent as in the 1980 BBC adaptation of Austen’s Pride and Prejudice, in which Elizabeth Bennet becomes a slightly grave,
thoughtful character.

Keywords:
film adaptation, cinematic rhetoric, voiceover, Jane Austen

1

A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 49. (2013) számában.
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Irodalom és film kölcsönhatása már a film megjelenésével elkezdődött,
hiszen a Lumière fivérek már a fimtörténet elején készítettek egy filmet a
Biblia alapján, később pedig a filmalkotás nagy nevei vittek irodalmi műveket vászonra. És bár magát a folyamatot senki sem vetette el, sokáig az
az általános nézet uralkodott, miszerint „jó” irodalmi művek alapján nem
készülhet jó adaptáció. François Truffaut, aki maga is gyakran filmesített
meg irodalmi műveket, úgy vélte, hogy: „a mestermű olyan valami, ami
már elnyerte tökéletes formáját.” (Elliott 2003: 12)2. Ennek értelmében
a jó, azaz a kanonizált irodalmi művek elnyerték végleges formájukat, a
nyomtatásban megjelent szöveg nem más, mint egy hosszú, fáradságos
folyamat eredménye. A regény filmes változata pedig ezen folyamat része. Amennyiben az irodalmi mű elnyerte végleges, tökéletes formáját, az
adaptáció nem szárnyalhatja túl azt. A kanonizált irodalmi műveket tehát
nagyon nehéz vászonra vinni, mivel több elvárásnak kell megfelelniük,
mint a kevésbé ismert művek alapján készült filmek.
Annak ellenére, hogy Jane Austen regényei is ilyen kényes szövegek, ő az egyik leggyakrabban vászonra vitt angol szerző; csak a
Büszkeség és balítélet kilenc filmváltozatot ismer, és mindegyik regényét legalább kétszer vászonra vitték. Klasszikus írásmű adaptációjaként ezek a filmek csak minimális mértékben különbözhetnek a
forrásszövegtől. Az igazán sikeres filmváltozat – ilyen az 1995-ben
a BBC által készített Büszkeség és balítélet minisorozat – megtalálja
az arany középutat, és a forrásszöveg radikális változtatása nélkül
ad újszerű értelmezést a történetnek. A regényt már több megközelítésből is megfilmesítették; az említett változaton kívül készült már
hollywoodi vígjáték (1940), pazar romantikus komédia (2005), vagy
bollywoodi romantikus film is (2004) is.
Filmretorika szempontjából azonban az 1980-ban készített,
hat részes BBC minisorozat számít igencsak érdekes jelenségnek. A
studiófelvételre szánt átdolgozásban – a szabad ég alatt filmezett
jelenetek száma nem jelentős – érdekes jelenségnek lehetünk tanúi.
Ebben a változatban a forrásszöveg narrátorának megjegyzéseit
nagyrészt a főhősnő, Elizabeth Bennet közli, így a film hatalommal
ruházza fel őt, hiszen egyszerre a történet főszereplője és a filmvászonra vitt forrásregény narrátora. Státuszát a film már az első percekben jelzi, ugyanis a regény híressé vált kezdőmondatát – „Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, ok2
Saját fordítás. Eredetiben: “a masterpiece is something that has already found its
perfection of form”.
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vetlenül kell feleség” (Austen 2009: 2) – a minisorozatban Elizabeth
Bennet mondja el a barátnőjével, Charlotte Lucasszal folytatott beszélgetés során. A nem diegetikus beszéd, azaz a hangkommentár által Elizabeth uralkodik a történet fölött – a néző főleg az ő szempontjából látja a történetet –, de a szerepkör bővülése ellentmondásokkal
telített főhősnőt is eredményez.
Elizabeth gondolatai közvetítés nélkül hallhatóak, ilyenkor
félközelben, gondolataiba merülve vagy levélírás közben jelenik meg
a képernyőn. Elmélkedései ismertetik gondolatait vagy egy bizonyos
helyzetről alkotott véleményét. Például a hangkommentár által adja a
film tudomásunkra, mit gondol Elizabeth az első leánykérést követően.
Holott haragszik Darcy-ra ez utóbbi Mr. Bingley és Jane elválásában
játszott szerepéért, Elizabeth hízelgőnek tartja, hogy Darcy figyelemmel tünteti ki, és kommentárjában hanghordozása fokozatosan enyhül. Egy másik kulcsfontosságú jelenetben, a Pemberley birtokon tett
látogatás alkalmával megfogalmazódott gondolatok is hangkommentár révén jutnak a nézők tudomására, nem úgy mint a regényben, ahol
a mindentudó narrátor közli azokat az olvasóval. Elizabeth hangkommentárjai helyettesítik a narrátor megjegyzéseit a levelek esetében
is, amelyeket felolvas, vagy összefoglal és elmagyaráz az olvasónak.
Charlotte-nak írt egyik levelében elmagyarázza Wickham iránti érzelmeit, miután fény derül arra, hogy ez utóbbi eljegyzett egy vagyonos
örökösnőt. Továbbá a hangkommentár a narrátor közbeszólásait is
helyettesíti, és mivel ezeket általában Elizabeth közli nem diegetikus
formában, a történet főszereplője amolyan szűrő szerepét is betölti.
Elizabeth tehát nemcsak a történet középpontja, hanem irányítója is
egyben, ami a szereplő hangsúlyosobbá válásához vezet.
A kettős szerepkör – főszereplő és narrátor – révén Elizabeth
öntudatos fiatal hölgyként jelenik meg, aki a néző előtt nyíltan bírálja szüleit. Ez a kettősség azonban ellentmondásossá is teszi őt,
hiszen a forrásszöveg narrátorának a Bennet szülők viselkedésére vonatkozó bíráló megjegyzéseit a film a főszereplő szájába adja.
Elizabeth szófogadása ellensúlyozza szüleivel szemben tanúsított
kitikus hozzáállását, ami Darcy levele után lesz leginkább nyilvánvaló,
ugyanis ekkor lehetünk tanúi az Elizabeth személyiségében végmenet pálfordulatnak. A történet elején Elizabeth szavai által ismerjük
meg a Bennet szülőket: „Az apám bámulatos. A fürge elme és a szeszélyesség különös elegyedése. [...] [Anyám] elméjét kevésbé ne-
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héz megérteni.” (Coke 1980: 1. rész).3 Azt, amit a forrásszövegben a
narrátor közölt az olvasóval, a filmben immáron Elizabeth teszi. Apja
viselkedésének és hozzáállásának bírálata a filmbeli történet során
egyre jobban erősödik, és csúcspontját akkor éri el, amikor Elizabeth
keserűen kifakad nővére, Jane előtt, hogy a Bennet nővérek nem lehettek tanúi a házastársi boldogságnak és a családi örömnek (Coke
1980: 4. rész). Ekkor Elizabeth nyíltan, diegetikus formában helyteleníti
apja gondolkodását és viselkedését. Hanghordozása tükrözi afölött érzett keserűségét, hogy szüleik viselkedése nagymértékben csökkenti a
nővérek esélyeit a jó házasságkötéshez. A nézők előtt nyíltan kijelenti,
hogy apjuk „igazi filozófus, aki kihasználja anyám ostobaságát és botorságát” (Coke 1980: 4. rész).4 Későbbi, nem-diegetikus kommentárja
még inkább előtérbe helyezi Elizabeth bíráló hozzáállását:
„Nem hunyhatok szemet afölött, hogy az apám nem viselkedik
férjhez méltóan. Ez a látvány mindig fájdalmat okoz. Kiszolgáltatja feleségét gyermekei megvetésének. Mily sikertelen egy
házasság. Anyám értelme fogyatékos és gondolkodása kicsinyes. Apámat rabul ejtette a fiatalság és a szépség, s a jókedély
látszata, melyet a fiatalság és a szépség kelteni szokott, és
egyhamar elveszítette a tiszteletet, a megbecsülést és a bizalmat; majd tehetségét a megvetés irányába fordította, ahelyett,
hogy legalább lányainak szerzett volna megbecsülést, még ha
nem is tudja kibővíteni felesége látókörét.” (Coke 1980: 4. rész)5
A forrásszövegben Elizabeth ezen gondolatait a narrátor közli; a
filmben a hangkommentár révén eltűnik ez a köztes médium, a hősnő
pedig keményebb jelleget ölt. A narrátor jelenléte a forrásszövegben
3
A magyar változathoz alapul vettem Szenczi Miklós fordítását (Austen 2009). Az eredetiben: “My father is remarkable. So odd a mixture of quick parts and caprice […]. [My
mother’s] mind is less difficult to comprehend.
4
Saját fordítás. Az eredetiben: “true philosopher [who] derives benefit from mother’s
ignorance and folly”.
5
A magyar változathoz alapul vettem Szenczi Miklós fordítását (Austen 2009). Az eredetiben: “I cannot be blind to the impropriety of behaviour as a husband. I always see
it with pain. He exposes his wife to the contempt of her own children. It is so unsuitable
a marriage. She of weak understanding and an illiberal mind; he captivated at first by
youth and beauty and that appearance of good humour what youth and beauty generally
give; quickly to lose all respect, esteem and confidence, then to devote all his many
talents to contempt, talents which might at least have preserved the respectability of his
daughters, even if incapable of enlarging the mind of his wife.”
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meglágyítja, finomítja Elizabeth személyiségét, a narrátor közbenjárása révén kevésbé tűnik bírálónak. Tudatában van szülei hiányosságainak, de a bírálat a narrátor előjoga. Mivel a filmben Elizabeth ad
hangot a szerzői kommentárnak, öntudatos, érett fiatal hölgy képét
láthatjuk. A történet tehát nem az önismeret berkeiben tett utazás,
hanem a mostoha körülményekkel vívott küzdelem lesz.
Annak ellenére, hogy gondolataiban Elizabeth helyteleníti szülei
vislekedését, a forrásszöveghez hasonlóan a filmben soha nem tiszteletlen velük szemben. Ebben a műben is apja kedvence, hiszen több
jelenetben is egyedül tüntetik fel az apjával ostáblajáték vagy teázás
közben. Ő az egyetlen Bennet nővér, akit apja szentélyébe, a könyvtárba hív tanácskozni. Kapcsolatuk mélységét nemcsak katalizátorok mutatják, hanem olyan jelentek is, amelyekből kiderül, milyen jól
ismerik egymást. A történet eleján Elizabeth látja az ablakból apját
távozni, és tudja, hogy ez utóbbi Mr. Bingleyt látogatja meg. A következő jelenetben, a reggeliző asztalnál apja tudatja a családdal, hogy
meglátogatta Bingleyt, eközben az Elizabeth arcát mutató premier
plán apja iránt érzett elismerését tükrözi.
Elizabeth viszonya anyjával, Mrs. Bennettel sokkal nagyobb diszharmóniát mutat. Álláspontja Mrs. Bennettel szemben kétoldalú, mivel
egyes jelenetekben bírálja, másokban pedig anyja bizalmasa. Bár nyíltan helyteleníti anyja „fogyatékos gondolkodását” – igaz, csak közeli
barátnő jelenlétében –, Mrs. Bennetnek panaszkodik először, miután
a merytoni mulatságban véletlenül kihallgatta Mr. Darcy lekicsinylő
megjegyzését vele kapcsolatban. Anyjával szemben tanúsított ellentmondásos hozzáállása főszereplő-narrátor státuszának eredménye.
Mrs. Bennet viselkedése miatt Elizabeth mélységesen szégyenkezik. Hangkommentárjából tudjuk, hogy ilyenkor a megalázottság érzése keríti hatalmába. Lekicsinlyő véleménye ellenére viszont
Elizabeth soha nem beszél tiszteletlenül az anyjával, és mindig kedvesen hallgatja végig Mrs. Bennet panaszkodását. Egyetlen szemrehányó megjegyzésére abban a jelentben kerül sor, amikor Elizabeth
úgy dönt, hogy meglátogatja a beteg Jane-t Netherfieldben. Ingerült
hangon száll szembe tiltakozó anyjával, aki nem engedi hintóval menni, és kijelenti, hogy „Akkor kénytelen leszek gyalogolni!” (Coke 1980:
1. rész)6. Bár Elizabeth kitörése könnyen értelmezhető engedetlenségnek, a jelenetben inkább az anyjával egyenrangú fél szerepét ölti
magára, és nem a tiszteletlen gyermek látszatát kelti. Szerepének
6

Saját fordítás. Az eredetiben: “I shall walk since I am obliged to!”
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ezt a vetületét hangsúlyozza ki az a jelenet is, amelyben hazatér a
hunsfordi látogatása után. Elizabeth türelmesen végighallgatja Mrs.
Bennet melodrámai hangvételű fecsegését Jane szerelmi bánatáról,
valamint Mr. Bennet határozott tiltakozását az ellen, hogy a család
kövesse Brightonba a hadsereget. Végül, amikor Mrs. Bennet már a
hadnagyról mesél, akibe fiatalkorában szerelmes volt, Elizabeth bizalmasává válik olyannyira, hogy a jelent végén együtt kacarásznak.
A szereplő és narrátor fúziója révén a néző nagyobb mértékben
érzékeli, hogy Elizabeth tudatában van saját és az őket körülvevő családok, személyek társadalmi pozíciójának. A többi szereplőtől eltérően
egyhamar felismeri a Darcy–Bingley kapcsolat jellegét: „Mr. Bingley
azt az embert látja Mr. Darcy-ban, akinek neveltetése, ha magatartása
nem is, a sajátja fölött áll. Végül is a Bingley vagyon forrása a kereskedelem … nem úgy, mint a Darcy-é.” (Coke 1980: 1. rész).7 Elizabeth
kommentárjának keserű hangvétele tükrözi, hogy tudja, melyek a társadalmi pozíciók és emberi kapcsolatok alapjai. Ez elleni fölháborodása a hunsfordi látogatása alkalmával kerül felszínre, amikor megismeri Darcy ellenvetéseit a Bennet családdal szemben, és a Bingley–Jane
kapcsolatban játszott romboló szerepét. Kommentárjában azt kívánja, bárcsak két nagybácsija hatalmasabb lenne Darcynál.
Ha eddig nem lett volna tudatában, az első leánykérés után
Elizabeth ráébred, hogy a Bennet nővérek egyetlen névjegykártyája
fedhetetlen viselkedésük. Felismerését a mások véleménye miatt
kifejezett aggodalom tükrözi. Ebben a szellemben megfedi Lydiát,
amiért mindennap Merytonba szeretne menni, és azzal érvel, hogy
az emberek még azt hiszik, a Bennet lányok szaladnak a tisztek után.
A gondolkodásában bekövetkezett változás nem marad észrevétlen,
hiszen Lydia meg is jegyzi, hogy amióta hazatért, Elizabeth roppant
nyugtalan lett (Coke 1980). Elizabeth nyugtalanságának oka az a felismerés, hogy családja helytelenül viselkedik, amit jobban átérez, mivel szeretné elnyerni Darcy elismerését.
Érettsége ellenére Elizabeth Bennetet kislányos módon bos�szantja Darcy iránta tanúsított ellenszenve. A Netherfieldben lejátszódó jelentekben Jane-nek elpanaszolja, hogy Mr. Darcy tíz szónál
többet nem intézett hozzá, és szomorkásan tűnődik el azon, mi lehet
ennek az oka (Coke 1980). Hunsfordi látogatása során pedig az egyik
7
Saját fordítás. Az eredetiben: “Mr Bingley sees in Mr Darcy a man whose breeding, if not
his manners, are superior to his own. The Bingley fortune, after all, is acquired from trade
… unlike Mr Darcy’s.”
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jelenetben panaszos hangvételű dal zongorázása közben Charlottenak fejti ki, hogy nem érti, Mr. Darcy miért keresi a társaságát – ezzel
is jelezve, hogy foglalkoztatja a modortalannak vélt úriember. A film
többször is kihangsúlyozza, mennyire számít Elizabethnek Mr. Darcy
véleménye. A jelentben, amelyben Meryton falujában tett látogatásuk során Mr. Collins kíséretében a Bennet nővérek tisztekkel futnak
össze, Elizabeth könyörög Jane-nek, hogy távozzanak, amikor észreveszi, hogy Darcy és Bingley közeledik feléjük. A forrásszövegben
a Darcy–Wickham találkozás miatt fél, majd tehetetlen helyzetében
dacos álláspontot vesz fel. Ebben az adaptációban hangkommentárja
egy aggódó Elizabethre vet fényt, aki már nem tud saját és mások
botorságain könnyen nevetni. Elizabeth Bennet félénk hősnővé vált.
A hangkommentár szinte uralja a filmet, és elnyomja a képes
történetmesélés elemeit – a premier plán használata elenyésző. Ezt
leginkább Elizabeth Pemberleyben tett látogatásának jelentete tükrözi. Elizabeth hangkommentárja végigkíséri a jelenetet Darcy portréjának megtekintésétől addig, amíg a hős maga meg nem jelenik
a filmvásznon. A nézők közvetlenül betekintést nyernek Elizabeth
gondolataiba, és tanúi lehetnek hősnőnk magabiztos álláspontjának.
Elizabeth maga veszi kézbe az irányítást, és például maga mutatja
be rokonait Darcynak. Ugyanebben az epizódban, amikor Jane levelét
olvasva fény derül Lydia szökésére, Elizabeth maga szalad ki a fogadóból, és megy Pemberleybe. Futása jelzésértékű, hiszen azzal, hogy
Darcy területére szalad, elismeri, hogy elveszítette a legcsekélyebb
esélyt is a férfival szemben, ugyanakkor kezébe veszi a sorsát, és azt
teszi, amit tennie kell, annak ellenére, hogy döntése az ő kárára lesz.
A hangkommentár révén tehát az 1980-as Büszkeség és balítélet Elizabeth Bennetje magabiztos, öntudatos, ám komoly, többször
gondolataiba merülő hősnő. Szinte minden fontos szerzői megjegyzésnek az ő nem diegetikus kommentárja ad hangot a filmvásznon,
amely lehetővé teszi a főszereplő és a narrátor fúzióját. Ennek eredményeképpen megfontolt főszereplőt láthatunk, aki a történteket
kevésbé tudja könnyedén, játékosan feldolgozni. Hogy hangkommentárjai teret kapjanak, gyakran jelenik meg egyedül a vásznon, mélyen
gondolataiba merülve. Komolyságát még inkább kihangsúlyozza az,
hogy a forrásszövegben megjelenő bíráló jellegű, a narrátor által tett
kommentárokat a filmben ő közli a nézővel. Ezáltal pedig, nemcsak
komoly, magabiztos személyiséggé válik, hanem szerepe ellentmondásos is lesz, hiszen két álláspontot képvisel, mint a vászonra vitt regény főhősnője, valamint a forrásszöveg narrátora.
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Úr-szolga retorika
a Kacor királyban1

V e re s O t t il i a

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Master-Slave Rhetoric in the Hungarian Folk Tale “King Kacor”
The Hungarian folk tale “King Kacor” (Kacor király) is the story of a lie. After he is
chased away for his gluttony by his housekeeper, the cat is forced to leave home
and start a new life in the forest. Meeting the fox, the cat lies that he is the fearful and mighty King Kacor, who should be feared by everyone. The tale tells the
story of an encounter between master and servant. The question I raise here is
the central question of the tale: who shall be the master? – namely, how and
on what ground it is decided who is going to be the master and the servant in
this story. The most well-known versions of the tale are the ones written by Elek
Benedek and Gyula Illyés and the animated (cartoon) film version adapted and
directed by Marcell Jankovics and Elek Lisziák (from the Hungarian Folk Tales
series). I am interested in the verbal and visual representation of the folk tale,
the act of confrontation of the two protagonists of the tale (the cat and the fox)
and the motif of fear (of the other). I am curious to see to what extent, if any,
the master-servant encounter of the story can at the same time be read as a
“colonial” encounter and in what sense.
Keywords:
folk tale, master-slave dialectic, Hegel, intersubjectivity, fear, the look
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A tanulmány megjelent a Kellék filozófiai
folyóirat 49. (2013) számában.
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Kacor király meséje egy hazugság története. Miután falánksága miatt
gazdasszonya elzavarja a háztól, és kénytelen világgá menni, a macska királynak adja ki magát: elhiteti a többi állattal, hogy ő a félelmetes
Kacor király, akitől mindenkinek félnie kell. Az erdő állatai sorra (kellőképpen) ijedeznek is, s a mese itt – látszólag kurtán-furcsán – véget
is ér. A mese szolga és úr (illetve én és másik) találkozását elmesélő
történet. A Benedek Elek és Illyés Gyula által gyűjtött mesének és a
Jankovics Marcell-féle rajzfilm-feldolgozásnak (a Magyar népmesék
sorozatból) a nyelvi és képi ábrázolása érdekel, a konfrontáció aktusa
és a rémület motívuma. Emellett arra vagyok kíváncsi, hogy a mese
szolga–úr találkozása olvasható-e egyben „gyarmati” találkozásként
is, és ha igen, mitől, miben? A mese értelmezésében a hegeli úr–szolga viszonyt veszem alapul, de inkább csak játékosan, számolva azzal,
hogy e viszony csak részben és szimbolikusan illeszthető rá a mesebeli szereplők találkozására – már csak azért is, mert a mese szereplői állatok és nem emberek, viszont emberi tulajdonságaik vannak
(például beszélnek és két lábon járnak), tehát szimbolikus értelemben
emberek. Nyilvánvaló, hogy Hegel „ura” és „szolgája” mögött nem a
macskát és a rókát kell érteni, az úr–szolga jelenetet pedig nem tekintem a mese történetét és konfliktusát objektív módon leíró vagy
magyarázó szcenáriónak.2
A „gyarmati” olvasat lehetőségét tulajdonképpen már a mese
kezdete megadja: a macska egy harc elvesztése után (gazdasszonya
jól elveri és elzavarja) elhagyja a biztonságot jelentő otthont és világgá
megy – házimacska után lesz belőle vadmacska. Tehát az (ismerős)
otthon(osság) állapotát az (ismeretlen) otthontalanság és az ehhez
társuló fenyegetettség állapota követi. Ezt a helyzetet ismeri fel (és
használja ki) a macska, aki arra törekszik, hogy visszaállítsa (a maga
javára állítsa be) az erőviszonyokat. Próbált ő otthon is úr lenni – egyrészt ő volt az úr a háznál olyan értelemben is, hogy egy özvegyas�szonnyal élt együtt, tehát a hiányzó, halott gazda (szimbolikusan az
apa) szerepét töltötte be,3 másrészt otthon a hegeli úr jellegzetes tevékenységét folytatta: henyélt, lustálkodott és élvezkedett („minden

2
A hegeli minta gyarmati „használhatóságának” kérdéséről többen írtak. Lásd Bényei
2011: 63, 65.
3
Ugyanakkor a mesében a macska „gyerekmódra” nyalánk, vagyis az úr-státusz sajátos
módon a kiszolgált, felnőni nem képes gyermek státusza is: „Nagy macska volt már, de
éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna” (Illyés 2012: 4). Elkergetésének
oka így egyben a szokásos meseszüzsé: felnőtté kellene válni.
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fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát” [Benedek 1988])4 –, de
megelégelték, jól megverték, a harcot elveszítette, mennie kellett. Elkergetésével elveszítette a másiktól jövő elismerést, tehát egy újabb
masiktól jövő elismerésre van szüksége, mivel (Hegel után) önmagáról
való bizonyosságát csak egy másik közvetítésével szerezheti meg.5 A
rókával való találkozáskor a hiúságában (uraságában) már sérült, magányában bús(lakodó) (mondhatni, dialektikára éhes) macska próbál a
helyzetén javítani, provokálja a rókát:
„Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával játszani.
Megijed a róka, s visszafordul, nézi a macskát, nem tudta elgondolni, mi isten teremtése lehet, ilyen állatot még nem látott. Visszahőköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő
sem látott rókát világon való életében. Mindkettő megijedt a
másiktól.” (Benedek 1988)
A mese fő momentuma ez a találkozás, amelynek helyszíne a patak felett húzódó híd – önmagában szimbolikus: egyrészt itt, a hídnál ér
véget a falu (az otthon), és itt kezdődik el a „más” (az erdő), másrészt a
híd „identitás találásuk” helye; innen (rajta át) mindketten egy új identitással fognak továbbmenni.
Találkozásuk pillanatában a róka és a macska (még) két független, egyenlő fél. E harc/találkozás következtében válik el, hogy ki lesz
az úr és ki a szolga ebben a viszonyban (az önálló és önállótlan tudat).
Találkozásuk pillanatában a róka és a macska egyformán megijed a
másiktól, a másik másságától. A macskának mégis úgy sikerül győztesen kijönnie e szimbolikus harcból, hogy ő az, aki először meglátja
a másik szemében (is) a félelmet (bár ő maga is fél, de ő a gyorsabb a
4
A mese Benedek Elek-féle szövegváltozatát ebből a kiadásból idézem: Benedek Elek.
1988. Kacor király. Magyar mese- és mondavilág II. A fekete kisasszony. http://mek.oszk.
hu/04800/04865/04865.htm#87. Mivel online forrás, amelyben az oldalszámok nem
szerepelnek, az erre a szövegre való hivatkozáskor csak a szerző nevét és az elektronikus
változat alapjául szolgáló kiadás megjelenési évét fogom jelölni.
5
„Az öntudat csak egy másik öntudatban találja meg kielégülését” (Hegel 1979: 99), azaz
csak azáltal van, hogy elismerik. „A hegeli én csak akkor nevezheti magát énnek, ha egy
másik éntől kapja vissza önmagát” (Kojève 1996: 7, a magyar nyelvű hivatkozás Bényei
Tamás könyvéből való. Lásd Bényei 2011: 67). Az interszubjektivitás hegeli alaptörvénye,
hogy az öntudat igazsága szükségképpen rajta kívül, a másikban van (Bényei 2011: 73).
Judith Butler szerint „a hegeli szubjektum permanens iróniája”, hogy nem képes önmaga
megismerésére a másik közvetítése nélkül (Butler 1999: 7, a magyar nyelvű hivatkozás
Bényei Tamás könyvéből való: Bényei 2011: 73).
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felismerésben). Tehát, ha úgy tetszik, a gyors reflexe az, ami a helyzetet
megmenti számára. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy a macska türelme az, ami az ő javára fordítja a helyzetet, ugyanis a macskának van
türelme kivárni, hogy a róka szólaljon meg először, a megszólítás pedig
szükségképpen vokatívuszi, vagyis tartalmazza az elismerés mozzanatát.6 A harc tulajdonképpen már itt eldől szimbolikus szinten: ahogy a
róka megszólal (azáltal, hogy ő szólal meg, ő szólítja meg a másikat), és
megszólalása kérdés, eldőlt a viszony. Persze azt is mondhatjuk, hogy
a macska már eleve úgy megy oda a rókához, hogy harcba hívja – játszik a farkával (a harcbahívás, provokálás aktusa), de ekkor még csak
hátulról látja a másikat. A szembefordulás pillanatában (tehát amikor
először látják meg egymás arcát), ő is ugyanúgy megijed és fél, mint a
róka. Félelmük ugyancsak nevezhető szimbolikusan „gyarmatinak,” mivel az ismeretlen másikkal való találkozás váltja ki.7 A macska ilyet még
„otthon” nem látott, a róka ugyanúgy nem találkozott még macská(hoz
fogható)val eddig. Ilyen (szűk) értelemben e találkozás leképezi és artikulálja gyarmatosító és gyarmatosított találkozását.
A konfrontáció aktusában a macska és a róka fenyegető gesztusokat és szavakat cserél egymással. Jankovics Marcell rajzfilmjében
szembetalálkozásukkor, az első szembenézéskor a macskán olyannyira úrrá lesz a rémület, hogy (bár csak egy pillanatra) „leesik a lábáról”,
„padlót fog”. „Kifekvése” – még ha csak egy pillanatnyi is – a találkozás
traumatikus voltának képi megjelenítése. A rémület testi jelei mindkettőjüknél a tágra nyílt szemek, a reszkető (mert rettegő) tekintet és a
felborzolt bunda, a reszkető (mert rettegő) test. Franz Fanon és Homi
Bhabha szerint a tekintetváltás, a szembenézés, a gyarmati konfrontáció kulcspillanata, mivel a tekintet a gyarmati félelem szimptómahordozója (mindkét résztvevő fél esetében). Mikor tekintetet cserélnek,
a gyarmatosító keserűen és védekezően megállapítja a bennszülöttről,
hogy „El akarja foglalni a helyem!”, tehát a tekintet a gyarmatosító paranoiájának a forrása és eredete (Fanon 1969: 30).
Hannah Arendt szerint a gyarmati találkozás pszichés dinamikájában a rémület játssza a főszerepet (Bényei 2011: 14). Hasonlóképp
6
A róka megszólalása – „Ki légyen az úr?” (Benedek 1988) – az interszubjektivitás
Merleau-Ponty által megfogalmazott törvényszerűségére utal, miszerint a másik puszta
megszólítása, a nyelvi tranzakcióba való belépés már önmagában az elismerés burkolt
elfogadása (Bényei 2011: 55).
7
Ebben az értelemben a jelenet megidézi a fehér ember és fekete ember találkozását, a
hangsúly azon van, hogy két radikálisan másik találkozik, nem két macska vagy két róka
találkozásáról van szó.
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történik ez itt is. A rémület okozója mindvégig a másik ismeretlenségéből fakad, fejben játszódik le, és a rémület tárgya egy vágykép vagy
fantáziatárgy: „A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt,
mind azt mondották: vajon milyen lehet az a Kacor király?” (Benedek
1988). Tehát a másik megismerése nem történik meg, mert nem tud
megtörténni egyik fél irányából sem. A macska alszik, a többi állat fél,
s mire odakerülne a helyzet, hogy találkozzanak – azaz megismerjék
egymást – mind elszaladnak. Jelzésértékű a nyúl elliptikus-kihagyásos
megfogalmazása is, amikor végre meglátja Kacor királyt: „Ott jön, ott
jön! Jaj istenem, merre fussak!” (Illyés 2012: 5) – kiáltja ijedtében, s
(inkább) „nekifutott a tűznek” (Illyés 2012: 5), mintsem az ismeretlennel (szembe)találkozzon. „Ott jön” – mondja a nyúl, nem mondja ki a
nevét, mintha az által, hogy nem nevezi nevén, nem létezne (mint a
kisgyermek, aki azt hiszi a kukucskálós-elbújós játékban, hogy amikor
ő nem lát valamit/valakit, az nem létezik). Rousseau írja a nyelv eredetéről, hogy amit nem ismerünk, azt nem objektív módon nevezzük meg,
hanem érzelmek (például félelem) vezérelte trópusok révén jelöljük. A
nyúl (aki köztudomásúlag a legfélősebb állat) ki sem mondja a (rettenetes) nevét. A másik („valós-valódi”) „megismerése” nem történik
(nem történhet) meg, hiszen már ismeri, felülírta a fantáziakép, voltaképp mindegy, hogy fizikailag milyen valójában, hiszen a félelem affektusa már meghatározta a hozzá való viszonyt.
A tekintet olyannyira fontos szerepet tölt be a szöveg mindkét változatában, hogy szinte szereplőjévé válik a mesének, mivel egyszerre
lesz a hatalmi játék és a félelem legfőbb közvetítője: „Lassan s nagy
méltósággal lépdelt elől [a macska], de a varjút szemmel tartotta, mert
félt tőle” (Illyés 2012: 5). Tehát ugyanúgy mint a kezdeti találkozáskor
a rókával, nem arról van szó, hogy a macska ne félne, éppúgy fél ő is,
szemmel tartja a varjút; a metafora azt sugallja, mintha tekintetével
vissza tudná tartani a varjút, mintha a tekintete (mint egy szereplő)
tartaná a varjút a kellő, biztonságos távolságban. Ugyanúgy „a varjú is
szepegett, csak fél szemmel mert reátekinteni…” (Illyés 2012: 5), mintha a mindkét szemével való nézés közelebb hozná a félelmetest. A róka
rémhíre hallatán pedig (miszerint Kacor király van nála szálláson, s ha
felébresztik, vége az életüknek) a nyúl és a medve is „szaladott árkonbokron által, mintha szemét vették volna ki” (Benedek 1988). A tekintet
elvesztése itt a rémület metaforájaként szerepel.
Érdemes megfigyelni a macska (önmaga által irányított) fejlődését: otthon négylábúként élt, négylábúként is megy el világgá, és négylábúként (tehát még állatként, állat mivoltában) találkozik a rókával,
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de amint felismeri a másik szemében a félelmet, két lábra emelkedik,
azaz felülemelkedik a másikon: emberré változik, kipödri a bajszát – az
uralomátvétel aktusa –, és így kezdi el uralmát gyakorolni a másik felett. Ravaszságával túltett a ravaszságáról híres rókán, tehát valamiben
jobb, erősebb ellenfelénél (erősebb abban, amiben ellenfele a legerősebbnek hitt volt eddig, rókább a rókánál), méltán lett ő az úr. Uraságát
mégsem ez biztosítja, hanem a róka viselkedése és reakciója.8 Kérdésével – „Ki légyen az úr?” – a róka behódol, szolgaságba hajtja fejét,
felajánlja szolgálatát a macskának. (Az önállótlan tudat tulajdonságait
mutatja fel.) Éppen ez a mese fő kérdése, hogy hol és mi által válik el,
hogy ki legyen az úr? Úr vagy nem úr a macska, ha hazudja, vagy éppen az teszi őt azzá, hogy ő meri ezt hazudni? A róka kérdése a macska számára a nagy felismerés pillanata („»Ahá – gondolja magában a
macska –, úgy látszik, ez fél tőlem!«“ [Benedek 1988]), a kérdésére
adott válasz pedig a nagy hazugság pillanata, királynak adja ki magát:
„Mit, hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat, ki ne féljen éntőlem” (Benedek 1988).9 A győ8
Ugyanez a logika működik Zelk Zoltán „A három nyúl” című meséjében (1952):
„[. . .] sose láttam ilyen szörnyet,
ottan ültek három szörnyek!
Három nyúl volt, és akkora,
fél méter is volt egy foga!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak farkast esznek...” (Zelk 2010: 14).
Hasonló logika működik Lázár Ervin „Állatmeseˮ című meséjében, ez mégis annyiban
más, hogy bár itt is urat csinál a róka (itt) a nyúlból, de a motiváció más: azért hazudja
úrnak, hogy becsapja és vacsorának fogyassza: „Na, minden izmom megfeszül, már ugranék is, hogy fussak, mint a szélvész, de akkor alázatosan, behízelgő hangon megszólal
a róka. [...] Mi az, hogy felséges úr? [...] – A te félelmetes fogsorodtól retteg minden állat
[...] De nem is kell felvillantanod a fogadat – folytatja a róka –, elég csak megrázintani hatalmas és királyi sörényedet, máris behúzott farokkal menekül valamennyi rendetlenkedő”
(Lázár 2012: 25). Miután a róka a nyúl fülébe súgná a panaszát, a nyúlnak épphogy sikerül
megmenekülnie: „Még hogy sörény, karom, bojtos farok, félelmetes fogsor!? Ó, te balgatag, te félküllős, te lüttyő, te dinnye! Most aztán majdnem megettek” (Lázár 2012: 26).
9
A mese keleti változataiban macska helyett majom szerepel, aki elménk megbízhatatlan, fegyelmezetlen, csapongó, de ugyanakkor találékony oldalát testesíti meg. A rókával – az ismeretlennel – való találkozás az igazság pillanatát, a nagy pillanatot jelenti.
A szembesülés okozta megrettenés után a majom/macska egy szilárd ház képzetének
hazug biztonságába menekül. Amikor felébred, nem emlékszik volt otthonára, az erdőre. Hazugságának börtöne jelenti számára az egész világot, el sem tudja képzelni, hogy
másképp is lehetne. Nem tudja, hogy a falak keménysége az ő saját teremtménye. Így
születik meg az alapvető nemtudás. Pillanatok alatt összeomlik Kacor király birodalma,
minden résztvevő hajba kap, és szertefut. A hamis király által megszemélyesített zavaros elme hiú mesterkedése csak bajt halmoz bajra, és eleve kudarcra van ítélve. (Lásd:

186

zedelmes macska immár Kacor királyként, méltósággal felfele tartott
farkával lépdel a róka felé, aki farkát maga alá húzva, tekintetét lefelé
fordítva, meghajolva hátrál, orra a macska lábánál. Így gyalogolnak át
(bele) mindketten a szolgaság és uraság státuszába.
De korántsem ér itt véget a harc. A macska ugyanis, miután látszólag már kiharcolta az úr pozícióját magának – tehát dolga végeztével, karját összefonva élvezhetné uraságának privilégiumait –, elalszik,
és ettől kezdve átalussza a mesét. Azt is mondhatnánk, hogy bár rövid
időre képes a megjátszásra (úrnak tetteti magát), de tulajdonképpen a
másikkal való találkozás leveszi a lábáról: ágynak esik. Ami ezután következik – a többi állat félelme, az (a gyarmatosító–gyarmatosított találkozás mintájára) a másik fejében, és nem a „valóságban” játszódik le.
Miután kivívta pozícióját a rókánál, Kacor király már nem ijesztget, nem
félelmetes, csak azt gondolják róla (Jankovicsnál macskából oroszlánná lesz). Ettől kezdve uraságát kivál(t)ó szolgája, a róka biztosítja, aki
sorra elhiteti a többiekkel, hogy az alvó macska a fenséges-félelmetes
Kacor király. Vagyis mostantól fogva a szolga az, aki az úr helyett dolgozik a világgal, megdolgozza a világot, mentesíti az urat a világgal való
kapcsolattartástól. Azt is mondhatnánk, hogy a macska attól tudott királlyá (úrrá) lenni, hogy a kezdeti pillanatnyi traumatikus-traumatizált
állapotból lábra tudott állni pont abban a kritikus, rövid időben, amikor
a másik is félt. Kézenfekvőbb válasz a „Miért alszik Kacor király?” kérdésre az a feltevés, hogy egyrészt azért alszik, mert elfáradt (a másikkal való találkozás kimerítő), másrészt pedig alvásával rejtőzködik:
(mindaddig) amíg alszik, úr (pozíciója biztosítva van).
Jelentős az is, hogy a macska a róka (a szolga) barlangjában alszik, ugyanis ő az, aki (akárcsak Hegel szolgája) dolgozik: házat épített
magának (nem úgy, mint Kacor), illetve aki Kacort hű szolgájaként ellátja: főz, ágyat vet, őrt áll, vigyázza az álmát. Jelentőségteljes az is,
hogy a „valóság” vagy a másik elől menekülésként is értelmezhető alvás a róka házában, a róka ágyában történik, mintha a macska szimbolikusan a róka bőrébe, a szolga testébe bújna. Az úr (a hegeli úr) eltagadja saját testét, és helyettesíti azt a szolgával (Bényei 2011: 72).
Mesék nekünk, önmagunkról.) A majomkirály figurája gyakori távol-keleti (buddhista és
népi) motívum. Kacor király történetének egyik keleti változata feltehetően egy 16. századi kínai regényből való, Vu Cseng-en Nyugati utazás, avagy a majomkirály történetéből.
A regény főszereplője egy hősies majom, aki „kőtojásból született, szeméből aranysugár
lövellt ki, sárkányokat bírt le, tigrist béklyózott, [...] kikövetelte magának és viselte az Éggel Egyenlő Nagy Szent nevet, és senki sem tudta legyőzni, csak Buddha” (Baranyi 2013;
Vu Cseng-en 2012).
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Tehát a macska a róka álmát alussza, a rajzfilmben a (róka) ágya felett
a róka három arcképe lóg, a dunyha alól a macskának csupán a farka
és a bajsza lóg ki, a hatalom két jelképe,10 afféle figyelmeztetésképp,
akár egy feltartott mutatóujj, hogy álmában se merészeljen vele senki ujjat húzni, hatalmát kétségbe vonni. A róka ágya felett levő, három
egyforma (róka)arckép (vagy három egyforma róka képe) értelmezhető
a rókának a többi állatban való megsokszorozódásaként: a róka rókát
(értsd: szolgát) csinál a nyúlból, a medvéből, a farkasból és a varjúból is,
a maga mintájára formálja (dolgozza meg) őket, azaz úgy rájuk ijeszt,
hogy attól kezdve ők is ugyanúgy félnek. A három egyforma róka képnek
egy másik lehetséges olvasata a szolga (az úr számára való) ember
voltának problematikusságával függ össze. Az a tény, hogy a szolgától
érkező elismerés az úr számára nem kielégítő, úgy is metaforizálódhat,
hogy a szolga nem teljesen ember, hanem valami más: tárgy, állat vagy
„halott” (Bényei 2011: 77). A három egyforma róka kép a falon a szolgalét tárgyiasulásának a megjelenítése. A rókából (a szolgából) használati tárgy (pontosabban, dísztárgy, „halott”) lesz.
Elalvása előtt Kacor azt kéri a rókától „nehogy valaki megháborítsa őt a nyugodalmában” (Benedek 1988). Olyan, mintha a másik (a
róka) másságával való találkozás, illetve a vele való együttlét annyira
elviselhetetlen vagy megterhelő, már-már megbetegítő lenne, hogy a
macska nem bírja tovább ébren, s az álomban kiutat keres, ahol „pihenhet”, „kiléphet”, időlegesen „egérutat nyerhet”. A találkozás felkavaró,
„háborított” állapotát – saját belső (pszichés) ökonómiáját helyreállítandó – lecseréli az álom „nyugodalmára.”
Az írott mese Illyés Gyula-féle változatában a végső találkozás úr
és szolgái között létrejön, mi több, a szolgák „lázadásával” és „felülkerekedésével” (emancipációjával) végződhetne, de mégsem így végződik. A medve ugyanis – bár látszólag véletlenül, szándékán kívül – jól
képen törli a macskát:
„Ott jön, ott jön! Jaj istenem, merre fussak! – kiáltotta a kis
nyúl, s ijedtében nekifutott a tűznek. Megpörkölte magát, s ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jól végigkarmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve
tehette véle, s ezért jól képen teremtette a medvét. A medve a
kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a Kacor királyt találta el, aki épp akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges Kacor
10

„– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jő Kacor király, még felszúr a bajuszára!” (Benedek 1988)
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királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a
lábát. A Kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Uzsgyi hát, ő is futóra! Elröppent ijedtében a varjú
is. Még most is mennek, ha meg nem álltak.” (Illyés 2012: 5)
A „szolgák” bátorsága mintegy véletlen lesz: a nyúl a tűztől kapja, s
tőle sorban terjed át a többiekre. (Rab)szolgalázadásnak indul, de még
szikrájában önmaguk oltják ki. A medve ugyanis nem él az adódó lehetőséggel – tehát ő is szolgalelkűnek bizonyul –, nem ismeri fel a felülkerekedés lehetőségét, tettétől megijed és elszalad. Kacor is elszalad,
őt feltehetően meglepi, hogy eddig megkérdőjelezetlen uralmát most
a medve megpróbálja kikezdeni, épp ezért, mint ahogy korábban ezt
alvásával tette, kimenekül a helyzetből, elszalad.
Benedek Elek változatában és Jankovics Marcell rajzfilmjében a
mese végső mozzanata a találkozás létrejöttének a meghiúsulása. Az
állatok elszaladnak, a macska egyedül marad. Kacor már nem (lehet)
Kacor. A másik (elismerése) nélkül nincs úr. A rajzfilm végén, miután
a többi állat a rémülettől mind elszalad, Kacor leül, és még egyszer
utoljára a holdfényben diadallal megvacsorázik (hazugsága végül is
bevált), de a film utolsó kockája az újra négy lábra ereszkedő macska képe. Mivel már nincs, aki elismerje, Kacor király „dehumanizálja”
magát és „vissza/lemegy” macskába, így az egyedül elköltött vacsorája
egyben „utolsó vacsora” is. A mese az úr tragédiájával végződik, mivel
szimbolikusan megölte ellenfeleit, s ebben Tournier regényét idézi meg:
„túlélni annyi, mint meghalni”11. Szimbolikus halálát (öngyilkosságát)
már a neve is magában hordozza. A kacor (tájszó), amellett hogy hím
macskát jelent, egy fanyelű, görbe kés vagy sarló neve, de lehet borotva
is.12 A lényege, hogy görbe, visszafelé hajló pengéjű metszőkés, aminek felénk szúr a hegye. Királyi nevének és identitásának hazugsága
önpusztító: a kacorral önmaga felé vág. A mese kacorja lehet éppen
a macska királyságakor növesztett kackiás bajsza, amely egyszerre a
hatalomátvétel és a hatalomgyakorlás (szúró, kardszerű) eszköze, de
ugyanakkor a bajusz vége önmaga felé kunkorodik. Kacor névválasztásával és névválasztásába – ő maga nevezi el magát Kacornak, ha úgy
tetszik, maga szüli önmagát – saját halálát megírja/beleírja13.
11
Péntek vagy a Csendes-óceán végvidéke (1967; magyar kiadás: Magvető, 1981. Ford.
Szávai János)
12
http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Kacor
13
A Kacor név eredeztethető E. T. A. Hoffmann Kater Murr című szatirikus macskaregé-
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Kiss Lajos András: Az ad hominem és az ad personam érvelés
megkülönböztethetősége a politikai diskurzusban
12.00-13.30
Moderátor: Mester Béla
Varga Rita: Az oszlás és fertőzés metaforái – Az antiszemita
kirekesztés retorikus eljárásai
Zsigmond Csilla: Választási retorika: a magyar politikai
szereplők tematizációs gyakorlata a 2012-es parlamenti
választások során
Hubbes László Attila: Új Magyar Mitológia – A tekintélyérvényesítés és a tekintélyrombolás retorikai eszközei két
animációs filmben
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Bakó Rozália Klára: Meglátva megszeretni: a képerő etikai
dimenziói
15.00 – 16.30
Moderátor: Balogh Brigitta
Nemes László: Az európai kávéházi kultúra hatása a
társadalmi nyilvánosságra és filozófiai gondolkodásra: Egy
diskurzuselméleti megközelítés
Sós Csaba: Montaigne és Rousseau: diskurzuselméleti
megfontolások
Szücs László Gergely: Az emberi jogok diskurzuselméleti
igazolásának lehetőségéről
Forró Enikő: „Kétes” jogi fogalmak
17.30 – 19.00
Moderátor: Györgyjakab Izabella
Horváth Gizella: Outsider art – egy problematikus fogalom
Borbély Julianna: A hangkommentár hatalma a filmes
adaptációban: szereplő és narrátor fúziója
Veres Ottilia: Úr–szolga retorika a Kacor királyban
Simon Levente: Tárgyalástechnika és filozófia
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Az ARGUMENTOR csoport által szervezett események:
2010
Argumentor The First Conference on Teaching
Argumentation and Rhetoric
2011
A KÖZLÉS ÚTVESZTŐI – ARGUMENTOR MŰHELYKONFERENCIA
2012
The Second International Conference on Argumentation
and Rhetoric
2013
ARGUMENTOR Műhelykonferencia
2014
TEN YEARS OF FACEBOOK: THE THIRD ARGUMENTOR
CONFERENCE
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További információk:
http://argumentor.wordpress.com/
argumentor.conf@gmail.com
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