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Előszó

2006. április 27 -én, hagyományteremtő szándékkal, a Bölcsészettudományi Kar
egész napos konferenciát rendezett, melyre a különböző tudományterületek képviseletében a Kar oktatói kétféle előadással jelentkezhettek: egyrészt önálló kutatási eredményeikről, másrészt a tanszékükön, intézetükben folyó tudományos
munkáról tájékoztathatták az érdeklődő közönséget. A kari vezetés célja ezzel a
„Kari Tudományos Nap" névre keresztelt eseménnyel az volt, hogy reprezentatív
képet adjon magunk, azaz a bölcsészkari kollégák számára az itt végzett kutatásokról, az elért tudományos eredményekről. Másodsorban az a szándék is vezetett
bennünket, hogy elősegítsük az egyes diszciplínák között húzódó határvonalak
átjárhatóságát azáltal, hogy közös fórumon biztosítunk bemutatkozási lehetőséget
a Kar oktatóinak.
A Kari Tudományos Nap programja az előzetesen beérkezett előadás ajánlatok
alapján állt össze. A szelekció elsődleges szempontja az volt, hogy a jelentkezők
által képviselt szakterületek mindegyike megjelenjék a seregszemlén. Ezt az elvet
kívántuk követni az előadások írásbeli változataiból készült összeállítás szerkesztése során is. Ezért az írások tematikáját illetően az olvasó számára talán heterogénnek tűnhet a kötet, amit a kezében tart. Ám úgy vélem, ez a tény sokkal inkább
erénynek, mintsem hibának tekintendő, ugyanis híven tükrözi a szegedi bölcsészkar sokszínűségét. Ez a változatosság egyik erősségünk, amit a Szegedi Tudományegyetem legnagyobb karaként igyekszünk továbbra is megőrizni.
A sokszínűséggel azonban vele jár az, hogy igyekeznünk kell meghallani és megérteni mások hangját is, elhárítandó a szakmai sovinizmus és szűklátókörűség gyakorta jelentkező veszélyét. Ebben az erőfeszítésben remél segítséget nyújtani a
Bölcsészműhely 2006 címre keresztelt kötetünk, mely a történettudománytól a
régészeten át a nyelvészetig, a művészetfilozófián és az irodalomtudományon át
a szociológiáig bezárólag igazolja, hogy nem csupán érdekes, de értékes tudományos munka folyik a szegedi bölcsészkaron a 2I. század elején. Köszönet érte a
szerzőknek és a többi közreműködőnek!

Szeged, 2006. november
Vajda Zoltán

tudományos dékánhelyettes
szerkesztő

Almási Tibor
FORRÁS ÉS TÖRTÉNELEM.

Az Anjou-kori oklevéltár munkálatai

Quellen und Geschichte. Die Arbeiten des Urkundenbuch der Anjou- Zeiten
Die Studie stellt die grösste, rich an die Philologische Fakultat der Universitat in Szeged knüpfende
Quellenverarbeitung vor, námlich die Ausgabenserie mit dem Titel Urkundenbuch derAnjou Zeiten. Dieses
wissenschaftliche Unternehmen wurde von Gyula Kristó, dem bedeustenden Forscher des Mittelalters
der vergangenen Jahrzehnten am Ende der 1970-er Jahre gegründet. Der erste Band des Urkundenbuch
der Anjou Zeitenist 1990 erschienen und seitdem sind weitere 2I Bánde ausgegeben worden. In diesen
Banden sind alle Ungarn betreffende Archivquellen, vor allem Urkunden, die zwischen dem I. Januar
1301. und dem 30. Márz 1387. erschienen sind, in Form von einem Auszug (Regesten) zu finden. Die
Serie wird voraussichtlich aus mehr als 70 Bánden bestehen. Diese Arbeit bestátigt mit ein paar Bespielen, dass die philologischen Untersuchungen auch noch heute zu solchen Ergebnissen führen können, welche die Kenntnisse über die Vergangenheit erweitern. So ein Ergebnis ist zum Beispiel der bisher unbekannte, aber neulich gefundene Vertrag, der im Februar 1327. zwischen dem ungarischen und
dem tschechischen König abgeschlossen wurde, oder der Zeitpunkt des ersten Privilegs von Gölnicbánya, einer Bergstadt in Nord-Ungarn.
-

-

Dolgozatomban a mai magyar történettudomány legnagyobb szabású forrásfeltáró vállalkozásának, az Anjou-kori oklevéltárnak a munkálatairól számolok be,
kitérve a kezdetekkor megfogalmazott kutatási célokra, a feldolgozás elveire és
technikai menetére, valamint a munka aktuális állására.
Az eredetileg Szeged—Budapest kiadási hellyel induló sorozat alapító főszerkesztője Kristó Gyula volt, a kezdeti szerkesztőbizottságot pedig mellette hárman
— nevezetesen a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, Erszegi Géza, illetve
egyetemünkről Blazovich László és Makk Ferenc professzorok — alkották. E tudósok alakították ki azokat az alapelveket, amelyek az iratfeldolgozás módszereit
és technikáját illetően a mai napig meghatározóak. Ugyan az eddig elkészült 22
kötetből jó néhány tartalmaz apróbb újításokat a kiinduló alapelvekhez képest,
egészében azonban mégis csaknem érintetlenek maradtak a kezdeti elképzelések.
Az eredeti elhatározásokból egy ponton lehet csak elmondani, hogy teljesületlen maradt a terv, mégpedig abban, hogy nem sikerült Szegeden kívül kutatóműhelyt létrehoznia az Anjou-kori oklevéltárnak. Az induláskor valamennyi kötetnek volt kijelölt szerkesztője, készítője. Általában 4 év feldolgozása kapcsolódott
egy-egy szerkesztőhöz, vagy szerkesztő párhoz. A megvalósításban eredetileg feladatot vállalók többsége a nyolcvanas évek magyar középkorkutatásának reprezen-
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tánsai közé tartozott; nagyrészt budapesti kutatók. Az elkészült 22 kötet azonban
mind Szegeden készült, nagyrészt három műhelyben, nevezetesen az MTA—SZTE
Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjában, karunk Történeti Segédtudományok
Tanszékén, valamint a Csongrád Megyei Levéltárban. A vállalkozás nélkülözhetetlen külső kutatási kapcsolatai természetesen messze túlmutatnak Szegeden.
Rendkívül fontos segítséget nyújtanak a munkálatokhoz a Magyar Országos
Levéltár levéltárosai és kutatói, továbbá a Történettudományi Intézet szakemberei,
akik vagy az eredeti alakjukban fennmaradt iratok szakszerű pecsétleírásainak elkészítésével, vagy lektori tevékenységgel járulnak hozzá egy-egy kötet elkészítéséhez. A külső kapcsolatok sorában feltétlenül utalni kell a szomszéd országokban
működő azon középkorkutatók táborára is, akik ugyanezen archivális forrásanyag
ismerői és használói, s akik — mivel maguk is erőteljesen érdekeltek a teljes Anjoukori oklevélkorpusz feltárásában — alkalmanként szintén értékes szakmai segítséggel állnak a feldolgozók rendelkezésére.
A terjedelmi korlátok miatt a feldolgozás alapelveinek taglalásától el kell tekintenem. Mindössze két mozzanatra szorítkozom. A legfőbb sajátossága az Anjou-kori oklevéltárnak a feldolgozás teljességigénye. Ez azt jelenti, hogy az 1301.
január I. és az 1387. március 30. közötti időszakban — tehát a magyarországi Anjou-korban — keletkezett valamennyi olyan irat feltárása és feldolgozása megtörténik a sorozatban (függetlenül a fennmaradási formától), amely az akkori Magyar
Királyság területén keletkezett, avagy ha nem is itt keletkezett, akkor, ha tartalmában a korabeli királysághoz vagy annak lakóihoz kapcsolódik, és ha az irat fennmaradásáról a feldolgozók tudomást szereztek. Amennyiben egy-egy ügyben kiállított irat többféle formában is fennmaradt, ilyen esetekben valamennyi változat
összevetendő, és a példányok közötti filológiai kapcsolat is tisztázandó. Rögzíteniük kell a szerkesztőknek az összes irat korábbi feldolgozására, nyomtatásbeli
elérésére vonatkozó információkat is. Ezáltal az Anjou-kori teljességigénye elsősorban 4 vetületben érvényesül: nevezetesen törekvés a történetileg értelmezhető
tartalmi információk teljességére; az archivisztikai információk teljességére; az
okleveles hagyaték filológiai információinak teljességére; végezetül az iratokkal
összefüggő könyvészeti adatok hiánytalan rögzítésére. Kijelenthető, hogy e maximalista feldolgozói elvek úgyszólván egyedülállóak a hazai forrásfeldolgozásban.
A másik alapmomentum, hogy az oklevélfeldolgozás oklevélkivonatok — szakszóval regeszták — elkészítésére irányul. A regeszta az irat tartalmának olyan tömör
megfogalmazása, amely valamennyi névadatot, tényadatot, számszerű információt
magában foglal, miként az irat kibocsátásához vezető, a szövegben elbeszélt körülményeket is visszaadja, azzal a jogi ténnyel együtt, amelynek érvényesülése érde-
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kében lejegyezték és kibocsátották az oklevelet. Kivételes esetekben sor kerülhet
az oklevéltárban iratszövegek kiadására is, főként, ha az okmány szövege tartalmi
fontossága ellenére még nem látott nyomtatásban napvilágot, vagy régen és/vagy
nehezen hozzáférhető kiadványban tették közzé, esetleg megbízhatatlan olvasatú
a közzététel. Olyan helyzet is okot adhat egy-egy oklevélszöveg közzétételére, amikor a kézirat állapota kritikusnak minősíthető, és a ma még úgy-ahogy elkészíthető
olvasat közzétételét az irattartalom fenntartásának érdeke különösképpen indokolja.
A továbbiakban a feldolgozói munka illusztrációjaként három oklevelet tárgyalok. Az első egy nagyjelentőségű nemzetközi szerződés szövegét rögzítő okmány. 1327. február 13 -án alkották meg, miután Nagyszombatban I. Károly magyar király találkozott a Luxemburgi-házból származó János cseh királlyal. Az uralkodók rendezvén ellentéteiket, szövetségre léptek egymással, és gyermekeik mielőbbi összeházasításában egyeztek meg. Természetesen történetileg ismert adatokról van szó, ám ezek dokumentálásához eddig nem állt rendelkezésre a szerződéslevél hiteles szövege. Az az oklevélszöveg, amelyet eddig ismert és használt a szaktudomány, egy 18. század közepén német területen megjelent diplomatárium
lapjain publikált textusra megy vissza. Ez azáltal vált ismertté és hivatkozottá,
hogy Fejér György a maga Codex diplomaticusában közreadta az innen átvett szöveget. Bár az eredetiben fennmaradt példányról most az derült ki, hogy az a cseh
királyi levéltár anyagában őrződött meg, és ma Prágában van, ez a tény a cseh tudósok előtt sem volt eddig ismeretes. Az összes 19-20. századi cseh- és morvaországi okmánytár ugyanis egyszerűen átvétellel, a Fejér Györgynél található, említett előzményű szöveggel tette közzé az okmányt. Az Anjou-kori oklevéltár elkészítésekor a Magyar Országos levéltár Diplomatikai Fényképgyűjteményéből került elő az eredeti iratpéldány fényképe DF 287 456 jelzet alatt.
Milyen jelentősége lehet egy ilyen helyzetben az eredeti példány szövege ismeretének? A válaszhoz érdemes összevetni Fejér szövegét az eredeti példány bejelölt
szakaszával. Mivel a magyar uralkodó hitbérként számos név szerint felsorolt javadalmat lekötött jövendőbeli menyének, ezek nevét a német diplomatárium —
könnyen érthetően — sok-sok olvasati hibával tette közzé. Fejér és az ő közlését
átvevő minden tudós ugyanezen olvasati hibákkal sorolják fel a településneveket.
Némi fantáziával természetesen eddig is meg lehetett kockáztatni, hogy egy-egy
rossz olvasatot kiigazítva valódi magyar falunevekhez jussunk — már csak amiatt
is, mert a kérdéses térség a királynéi földjavakban bővelkedő Somogy megyében
volt lokalizálható —, ám e kiigazítások eredménye mégsem lehetett soha feltevésnél
több. Ha az eredeti okmányra pillantunk, ott viszont tökéletesen pontos olvasat-
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hoz jutunk Wereuche, Segusd, Labad, Chehy,Aranas, Scentomburus, Scabas, kétAthad, Balhas,
Wthus, Daran, Chekene és Wylok formájú helységnevekkel, ezek pedig hiánytalanul és
teljes pontossággal azonosíthatók középkori magyar településekkel.
A következő dokumentum egy, a 17. század végén kiadott, hiányos 18. századi
másolatban fennmaradt oklevél (DF 258 631. jelzettel. Az irat tartalmi jelentőségét az adja, hogy a neves bányaváros, Gölnicbánya kiváltságainak megerősítésének tárgyában kelt. A középkor gyakorlata szerint egy-egy városprivilégiumot
akár az uralkodói pecsétek megváltozása, akár uralkodóváltások miatt többször is
megújítottak. A megújítás rendszerint nem egyszerűen a legkorábbi privilégiumszöveg átírásával, új oklevélkeretbe foglalásával történt, hanem sokszor a legutóbbi
megújítás már többszörös megújító keretének újabb oklevélkerettel történő ellátásával. Ezáltal elég bonyolult belső szerkezetű oklevélszövegek alakultak ki. Nevezett oklevélből az derül ki, hogy Kun László király Gölnicbányának adott kiváltságlevelét I. Károly király két ízben is megerősítette, majd ugyanezt tette később
I. Lajos király is, végül az ő eme I 359. évi megerősítését 1699-ben átírta a szepesi
káptalan. Az oklevélszövegben azonban hiányok vannak. Az átírások nyitókereteiből több van, mint a zárókeretekből. Voltaképp az első, megfogható datálást adó
zárókeret I. Károly király I 327. október 17-i átírásáé. Hiányzik tehát Kun László
oklevelének keltezése, valamint I. Károly király első megerősítéséé. Elvben persze
megvan annak a lehetősége is, hogy akár Kun László király szóban forgó privilégiumának eredeti példánya, akár I. Károly király ezen okiratot először átíró oklevelének eredeti példánya fennmaradt, tehát azokból kideríthető az említett okmányok kiadásának dátuma is. Jelen esetben azonban e kedvező helyzet nem áll
fenn; nincsenek meg eredeti állapotukban a jelzett iratok. Segítséget jelenthet viszont, hogy az 1699. évi szepesi káptalani átírásnak nem csak egyetlen példánya
ismert előttünk, hanem mellette fennmaradt még másik három is, ugyancsak a 18.
századból. Áttanulmányozásukkor kiderül, hogy pontosan ugyanazzal a hiánnyal
tartalmazzák a szöveget, mint az elsőként említett irat. Ennek oka lehet egyrészt,
hogy az I. Lajos királytól származó, ma már eredeti példányában ugyancsak kézbevehetetlen 13 59. évi megújítás rossz állapota miatt a 17. század végére nem volt
már olvasható a teljes oklevélszöveg — így a szepesi káptalan hiányos átírására viszszamenő minden későbbi változat hiányos —, másrészt a 18. század során készített
másolatok mind visszamehetnek ugyanarra a hiányos másolatra is. A közös hiányosság alapján azt a filológiai ténymegállapítást lehet leszűrni, hogy a 4 másolati
példány a szöveghagyomány ugyanazon filiációs szálához kapcsolódik.
Hogy az eddigiekből megválaszolhatatlan datálási kérdéseken túl lehessen jutni,
szerencsére kínálkozik még egy lehetőség. Az oklevélfeltáró munkában általában
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csekély hangsúlyt szoktak kapni a nagyszámú újkori másolatok, különösen olyankor, ha egy-egy irat régebbi, középkori példánya állítható velük szembe. Jelen esetben olyan ritka kivételről van szó, amikor az újkori iratpéldány tartalmazza a kiegészítő többletinformációkat, nevezetesen az az iratszöveg, amely I. Ferenc király
1813. október I-jén kiadott oklevelének a királyi könyvekbe bemásolt textusa (DF
276 159). Ezt megvizsgálva kiderül, hogy a gölnicbányai városprivilégium szöveghagyományának létezik egy másik, az előbb taglalttól független szála is. Eszerint
I. Károly király második, 1327. október 17-i átírásáról közvetlenül készített a szepesi káptalan 1637. január 28-án egy olyan átírást is, amely független az I. Lajosféle 1359. évi megújítás hagyományától. Az 1637. évi szepesi káptalani átírás szövegét azután még 1637. május I-jén átírta III. Ferdinánd király, és az ő ezen átírása szolgált alapul I. Ferenc király 181.3. évi átírásának. Ugyan a szöveghagyomány e szálán szintén mutatkozik némi szöveghiány, ám ez korántsem olyan
kiterjedt, és — ami a lényeg — nem ugyanoda esik, mint ahol az 1699-i átírásra
visszamenő példányokban mutatkozik. Ebben a változatban teljes a Kun Lászlóféle privilégium szövege, amely — mint pontosan kiolvasható — 1287-ben keletkezett, továbbá hiánytalan I. Károly király első átírásának szövege is, amelynek kelte
I 318. augusztus 29-ben adható meg. A filológiai vizsgálat révén tehát tökéletesen
pontosan lezárhatók a bemutatott privilégium nyitott dátumkérdései.
A bemutatott példák arra mutatnak, hogy a jelzett filológiai megközelítésekkel
élő diplomatikai vizsgálatok hogyan vezetik megbízhatóbb adatokhoz a történeti
kutatókat. A szisztematikusan feltárt, filológiai és forráskritikai szempontból is
elemzett Anjou-kori oklevélhagyaték egészében megszámlálhatatlan új információhoz, igen sok vonatkozásban pedig összehasonlítható, számszerűsíthető adatsorhoz vezeti a történettudományt. Mindezek értékéhez természetesen lehet igen
szkeptikusan is viszonyulni. Az a korunkban divatos felfogás, amely erősen kritikusan ítéli meg a múltra vonatkozó történészi megállapítások érvényét, és amely
szerint az efféle megállapítások a múlt megvilágítása helyett árulkodóbban vallanak
az elbeszélőnek a múlthoz való viszonyáról, illetve a múltról konstruált képéről,
általában tartózkodóan viszonyul az írott forrásokból kihüvelyezhető adatok felhasználhatóságához, így a múltnak a levéltári iratok megőrizte ismereteken keresztül történő feltárhatóságához. Manapság olykor olyan beállítási igyekezet is tetten
érhető, miszerint a tradicionális történészi eszköztár használata — mint valami
avíttas színezetű elfoglaltság — egyenesen az elméleti igénytelenséggel lenne egyenértékű, míg a történelemhez való korszerű viszonyulás kiindulásában más nem is
állhat, csak a múlt rekonstruálási igyekezetének — mint eleve meddő és terméketlen
kísérletnek — az elvetése. Most, anélkül, hogy mélyebb ellenvetésekbe merülnék e
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beállítással szemben, pusztán annyit látok érdemesnek kijelenteni: ha meg is engedjük, hogy alapvetően szellemi konstrukcióként kezeljük a múlttal kapcsolatos
történészi megnyilvánulásokat, két dolog ebben az esetben is élesen elkülöníthető.
Más értéket képvisel a múltnak az olyasféle történészi konstrukciója, amely a maga
narratíváját a kritikusan elemzett és megrostált írott forrásadatok legteljesebb és
legszélesebb ismeretében alkotja meg, és egészen más dolog, ha ugyanezt efféle tájékozottság és felkészültség nélkül teszi meg.
Végezetül néhány szót a munkálatok jelen állásáról. A sorozat I. Károly király
korszakát 26 kötetben tárja fel. A 14. század első 22 évének anyaga 6 kötetbe került. Ezt az időszakot a tartományurakkal szembeni országegyesítő küzdelmek töltötték ki. A hatalmi intézmények szétzilálódott állapotai, illetve a gyakori háborúk
miatt jóval gyérebb volt egy-egy év irattermése, mint az az 1323 utáni időszakra
jellemző. A szóban forgó első 6 kötetet mind Kristó Gyula készítette el. A következő 20 év iratanyaga 20 kötetet tölt ki. Ezekből 16-ot sikerült eddig elkészíteni,
míg a hiányzó 4 kötet — az 1332., 1334., 1338., 1342. éveké — jelenleg munkálatok alatt áll. A tervek szerint két-három éven belül ezek is napvilágot láthatnak,
s ezáltal a Károly Róbert-kor két nemzedéknyi időszakának iratanyaga csaknem
tökéletes teljességgel feldolgozottá válik. Hiányozni ezután már csak a keltezetlen,
illetve hibás keltű iratok köre marad, amely munka elvégzése a végén külön feladat
lesz. Az iratfeldolgozás ezen teljessége egyedülálló, kivételesen kedvező adottságot
fog teremteni az Anjou-korra irányuló történeti kutatásoknak. Természetesen oklevéltárunk az 1342 utáni időszak irattermését is fel kívánja dolgozni. Néhány kötetre irányulóan már el is indultak a Nagy Lajos-kori iratanyag feldolgozói munkálatai. Az ezen történeti periódusra célul tűzött 40 kötet elkészítése azonban
nagy részben bizonnyal már egy újabb szegedi középkorkutató generációnak fog
országos jelentőségű feladatot adni.

Barna Gábor
CSOPORTSZERVEZŐDÉS ÉS EGYÉNI SZEREPEK
A NÉPI VALLÁSOSSÁGBAN.
Vallási kultúra a 19-20. században az
Élő Rózsafüzér Egyesület példáján

Group Organization and Roles of Individuals in Folk Religion. Religious Group-Culture in the 19th—zoth Centuries,
the Living Rosary Confraternity
The Living Rosary Association, a renewed form of the rosary confraternity, is principally an association
of the lower social strata, a form of female devotion in Hungary. The reasons for its popularity are its
democratic nature and the clear religious goals: it provides the faithful with an institutional frame for
their charitable activity; it sets easily performed tasks for its members; it requires the acceptable coordination of individual and communal forms of religious practice. It protects and cultivates
pilgrimages, and different paraliturgical customs. It possesses a rich and colourful collection of
religious songs and prayers. The rosary as a tool also varies in form, material, and colour. The rosary
as an organisation formed a special organization-culture. The membership of the rosary confraternity
offered and still offers its members the possibility of salvation through the certainty of faith. This
gives the members the security of hope for the future.

Az elmúlt évtizedekben a néprajzi/antropológiai szempontból figyelemre alig
méltatott vallási társulatokról, közöttük is a legnépesebb magyarországi vallási társulatról, a tömegmozgalom jellegű Elő Rózsafüzér Egyesületről, a rózsafüzér egy
sajátos formájáról írok röviden. Itt is utalhatunk azonban Bálint Sándor ösztönzéseire. Kutatásunk elején kialakított munkahipotézisünk az volt, hogy a 19. század közepén megjelent és nemzetközi jellegű társulati forma működése során,
szervezeti felépítésében sajátos csoportkultúrát alakított ki.
Célunk e vallási kultúra feltárása, rögzítése, elemzése és értelmezése volt. Felvázolni a rózsafüzér társulat közép-európai (magyar, szlovák, horvát, osztrák, lengyel és német) történeti kereteit. Egyik tanulság, hogy az Elő Rózsafüzér Egyesület sok hasonlóságot mutat az említett közép-európai térségben. Ennek egyik
oka, hogy az Élő Rózsafüzér társulat katolikus jellegének megfelelően nemzetközi,
s hogy a szervezeti és a működési kereteket a központi egyházi és (1877 után)
domonkos rendi engedélyek egységesítették. A másik ok azonban az, hogy a társulat kialakulása s elterjedése idején az említett népek egy birodalomban éltek, a
magyarok, szlovákok, horvátok és osztrákok pedig még egy közös domonkos rend-
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tartomány keretei között is léteznek. A hasonlóságok valószínűsíthetően ebből az
egységes és központosított gyökérből és a közös történeti múltból származnak.
A 20. század ugyanakkor az egymástól elkülönülés, a saját arc és saját út megformálásának időszaka volt. E vallási csoportkultúra (anya)nyelvhez kötött része —
imádságok, népénekek, áhítati irodalom, sajtó stb. — természetesen már korábban
is különböző volt.
Az Elő Rózsafüzér az I 840-es években jelent meg Magyarországon. A kutatás
időbeli keretei tehát a 19. század közepe és a 20 2I. század fordulója. Térben a
történelmi Magyarország egészére figyeltünk, vizsgálatunkat több ponton középeurópai keretekhez illesztettük.
A kutatás során interjúkat, kérdőíves és megfigyelési adatokat rögzítettünk a
Kárpát-medence közel száz településéről. Levéltári és könyvtári kutatásokat végeztünk egyházi és állami intézményekben, valamint múzeumokban. A témakör széles
nemzetközi szakirodalmát használtuk.
-

AZ ELŐ RÓZSAFÜZÉR EGYESÜLET SAJÁTOS VALLÁSI KULTÚRÁJA
A 19-20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Munkánk elején kialakított munkahipotézisünk, miszerint a 19. század közepén megjelent nemzetközi jellegű társulati forma működése során, szervezeti felépítésében sajátos csoportkultúrát alakított ki, meglepő gazdagsággal és változatossággal beigazolódott. Az imatársulat, amely célját tekintve elsősorban a hívő
katolikus tagok üdvözülésének biztosítására, azaz a túlvilági életre orientált, sok
helyen és időszakban evilági karitatív, szociális, lélektani feladatokat is felvállalt.
Az imatársulat túlvilágra orientált céljainak megvalósítását a napi egyéni és alkalmi
(ünnepi, szervezeti élet) közösségi áhítatok szolgálták, valamint a halotti kultusz,
a memoria ápolása. Ez utóbbi nagyon hangsúlyos eleme a rózsafüzér társulati életnek, s a középkorban, valamint a barokkban gyökerezik. Az imatársulat evilági céljai,
a tevékeny keresztény közéletiség elemei pedig a 19. század végétől, nálunk az első
világháború utáni években erősödtek fel, s nem függetlenek a Katolikus Egyház
szociális tanításától. Megnyilvánulási formái változatosak: karitatív munka, sajtóapostolkodás. A Rózsafüzér Társulatok nem gazdálkodó szervezetek, szemben
egyes barokk elődeikkel, de gazdasági szerepük a templomi és egyházi mecenatúrában nem elhanyagolható. A hagyományos formájú és ritualizált szegénygondozás
mellett a rózsafüzér társulatok intézményes csatornáját jelentették egyrészről saját
templomuk anyagi támogatásának, másrészt pedig egyházközségük szegény és el-
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esett tagjai megsegítésének. Erre nemcsak a zarándokutak költségeinek előteremtésénél (pl. Kunszentmárton példája), hanem a karácsonyi és más alkalmi adományok gyűjtése és szétosztása (pl. Szolnok és sok más hely) esetében került sor,
hanem legáltalánosabban a társulati halottak hozzátartozóinak megsegítésénél.
Maga a társulat mint szervezet is kialakította a maga sajátos kultúráját, amely bizonyos helyeken, főleg városokban egy korábbi társulati kultúra elemeit is magába
olvasztotta, más helyeken pedig átvette a nemzetközi jellegű szervezet sajátos
nyelvi és működési formáit. Az első csoporthoz sorolhatók a tisztségviselők (céhes
életben is gyakorta használt) nevei: dékány, dékányasszony, az egyesületi tárgyi szimbólumok köre és az egyesületi ünnepek. A második körhöz pedig a rózsa nyelvi és jelképcsalád elemei: rózsa, rózsatő, rózsabokor, rózsáskert, bokoranya, valamint itt is bizonyos tárgyi és nyelvi szimbólumok: a rózsafüzér. A nyelvi rendszer elemei közé számíthatjuk magát a rózsafüzér imádságot, a társulati tagok és tisztségviselők sajátos, szimbolikus megnevezéseit, a jelképek közé pedig a rózsa, a rózsafüzér, valamint a Mária-tisztelet szövegi és képi rendszereit. Aki ezt a nyelvet és jelképtárat
irányítja, befolyásolja, az tudja befolyásolni a követőket is. Ugyanakkor ez a hatalom, ez a hatalmi központ sokáig megosztott volt. Meghatározó szereppel a Vatikán bírt, mígnem 1877-től kezdve a kizárólagos centrum a domonkos rend római
központja lett. Még akkor is, ha a végső legitimáció máig a pápa maradt. Ezt láthatjuk a II. János Pál pápa által meghirdetett rózsafüzéres év és az új imaformulák
esetében.
Az áhítati forma erősen épített a középkorban gyökerező imádságszövegekre,
hiszen alapját a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária (és egyéb) hivatalos imádság
adja, amelyet ún. záradékokkal (klauzula) , titkokkal (misztérium: örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) egészítettek ki. Az Elő Rózsafüzér ezt szervezte sajátos szerkezetű imádsággá. Ez megmutatta az imádság és az elmondására létrejött szervezet
megújulási képességét a 19. század első harmadában, de a 21. század elején is, amikor az egyházi vezetés javaslatát az újabb titkokra vonatkozóan (világosság olvasója) gyorsan átvette, az imádságot kibővítette, s ezzel párhuzamosan magát az
imaszervezeti keretek átalakítását is megkezdte: a 15 fős imacsoport 20 főssé alakulhat. A rózsafüzér imádság szerkezete pedig keretet adott a régi magyar nyelven
olvasónak nevezett imádság burjánzás-szerű szaporodására: a Krisztus élete (vita
Christi) olvasók mellett különböző speciális imádságok alakultak ki egyes szentek
(pl. Szent Anna, Szent Antal stb. olvasója), egyes hittitkok (Szentháromság,
Szent Vér stb. olvasója) tiszteletét megfogalmazva. Ezek mind sajátos és különös
funkciót töltöttek és töltenek be az egyéni és a közösségi imaéletben. A lourdes-i
Mária-jelenés (1858) mintegy utólag legitimálta nemcsak a Szeplőtelen Foganta-
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tás dogmáját (1854), hanem a rózsafüzér ájtatosságát is, mivel Mária magát a
Rózsafüzér Királynéjának nevezte, s olvasóval a kezében jelent meg.
A rózsafüzér imádság, s Mária rózsafüzéres tisztelete a középkortól kezdve
napjainkig hatott és hat az ábrázoló művészetekre, festészetre és a szobrászatra.
Ennek tanulságos megjelenési formáját a könyvillusztrációk, metszetek, illetőleg
a ponyva előzékképek, a titkok képi és szövegi megjelenítését biztosító cédulák alkotják. A lourdes-i Mária-jelenés kialakította a Lourdes-i barlangok, képek, oltárok sorát magyarországi templomokban is. Ezeknek elmaradhatatlan kelléke az
imaszámláló rózsafüzér. E képi világ pedig visszahatott az imádságra, felerősítve
a rózsa-szimbolikát.
Mária rózsafüzéres tisztelete, s a társulati keret lehetőséget kínált bizonyos
egyéni újító törekvések kiélésére. A sajátos Mária-tisztelet meghozta népénekeit,
ünnepi rítusainak költészetét. Jeles énekszerzők (pl. Orosz István, Ökrös József)
fogalmazták meg tiszteletüket a népköltészethez és népénekekhez közel álló formában. Egyelőre még áttekinthetetlenül gazdag ének- és imaköltészet bontakozott
ki, jelent meg könyvekben, ponyván, vagy kéziratos füzetekben. Egy részük elterjedt az egész nyelvterületen, mások csak lokális kedveltségnek örvendtek, vagy csak
az egyéni imaélet részei lettek. Ezek az énekszerzők által megfogalmazott szövegek ismert népénekek dallamán hangoztak fel. A művészeti ágak közül talán a zeneművészetre hatott legkevésbé a rózsafüzér kultúra. Mégis ennek keretében terjedt el a lourdes-i ének dallama.
Sajátságos rítusok alakultak ki az évek, évtizedek alatt. Nemcsak az alapszabályban is rögzített, a szervezeti élettel összefüggő esetben, mint a tagfelvétel, a
titokcsere, vagy tagtárs temetése, élő és elhunyt tagtársak miséi, memoriájának
ápolása, hanem az egyházban, a katolikus vallásban évszázadok alatt kialakult,
ünnepekben is megtestesülő Mária-tisztelet keretében is. A I9• század közepén,
második felében megalakuló társulatok ezeket a rítusokat részben a korábbi vallásgyakorlatból vették át (Mária halála, Szent Család járás), másrészt pedig újakat
formáltak ki. A rózsafüzér társulat tehát egyfajta integráló és hagyományozó szerepet is betöltött, betölt a vizsgált időperiódusban.
Az Élő Rózsafüzér tárgyi kultúrája hátterében ott van a rózsa-szimbolika, a
képzőművészeti alkotások egész sora, és mint általában a rózsafüzéres társulatoknak, emblematikus tárgya maga az imaszámláló eszköz, a rózsafüzér vagy az olvasó.
Ennek anyaga, színei egy sajátos szimbolikát, jelentést tükröznek, s ennek kapcsán
kaphatnak helyet és szerepet az egyéni élet különböző alkalmainál szakrális vagy
mágikus (elsősorban apotropeikus) tárgyként. Anyagának (fa, fémek, drágakövek,
magvak stb.) jelképes vonatkozásai mára feledésbe merültek. A rózsafüzér színvi-
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lága viszont élő és ismert: a saját tartalmi vonatkozások mellett a szín életkorjelző
is lehet. A rózsafüzérnek különböző formái vannak: lánc, füzér, gyűrű. A rózsafüzér tömegmozgalom jellege egy külön foglalkozási ág, a rózsafüzér készítő ipar
létrejöttét is elősegítette. Egyéb társulati tárgyak is megjelentek korábbi kulturális
minták alapján: zászlók, hordozó Mária-szobrok, nagyméretű rózsafüzér a társulati temetési rítusok járulékos részeként. A 19-20. században kibomlott és megerősödött a Rózsafüzér Társulat sajátos nyomtatott könyv- és folyóirat kultúrája,
amely szövegek mellett vizuális toposzokat is közvetített.
A rózsafüzér kialakította a maga sajátos tereit. A templomok megfelelő oltárait
és kápolnáit, ahol alkalmanként, társulati ünnepek alkalmával ájtatoskodnak, valamint az imaházakat, ahol a közösségi áhítatok egy része zajlott. Sajátos közösségi
szakrális tér a körmenet tere, amelyben a második világháborúig a rózsafüzér egyesületeknek szabályozott helye volt. Megerősítette a szent sarkok, a lakás szakrális
központjának szerepét, ahol szombatonként, első szombatonként rózsafüzéres
(egyáltalán máriás) ájtatosságot tartottak sok helyen. Ez utóbbi lehetett az egyéni
imavégzés szakrális tere is.
A rózsafüzér társulatnak van sajátos társulati szakrális ideje. Az egyén szempontjából ez a mindennapos rózsafüzéres tized elmondásának ideje. A társulati
(közösségi) idő szempontjából ez az első vasárnapi titokcsere, az első szombati
ájtatosság, a májusi litániák, az októberi ájtatosságok, a társulati alapító Mária-ünnep, általában a Mária-ünnepek, a halálesetek virrasztásának estéje és a temetések
napja.
A rózsafüzér mint az egyénit és a közösségit sajátos módon elegyítő áhítat és
szervezet fontos lélektani szerepet is betölt mind az egyén, mind pedig a közösség
életében. 19. századi indulásakor nagy dinamizmusa magával ragadta a társadalom
legtöbb rétegét, mindkét nem képviselőjét. Ám erősen befelé forduló, szemlélődő,
imádságra orientált volta miatt fokozatosan, de a 19. század végére igen gyorsan
kifejezetten női áhítatformává vált, népszerűségét elsősorban az idős korosztályoknál megtartva. Lélektanilag fontos szerepet tölt be ezzel, hiszen éppen abban
az életkori szakaszban alakítja és tartja fenn a valahová tartozás tudatát, amikor
az egyén fizikai és (gyakran mentális) leépülése miatt más kapcsolathálóból már
kihull. Párhuzamosan pedig kiépít egy imaginárius spirituális kapcsolathálót a
transzcendenshez: Máriához, szentekhez, Istenhez általában. Ezáltal társadalmi és
spirituális biztonságérzést alakít ki, erősít és tart fenn. Ehhez járul a társulati
halottkultuszon keresztül a memoria, a remény biztonsága.
Az Élő Rózsafüzér Egyesület vagy Társulat működési szabályzata egyfajta kulturális mintát jelent, amelyet mindig egy konkrét helyen és időben, társadalmi vi-
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szonyok között valósítanak meg tagjai. Innen fakad a fentebb leírt jellemzők nagyfokú változatossága, színes megjelenési formája.
Tanulmányunk évekig tartó alapkutatás rövid összegezése. Első vázlata, rögzítése, elemzése és értelmezése egy laikus imatársulathoz kötődő sajátos, eddig feltáratlan vallási csoportkultúrának. Osszefoglalja eddigi tudásunkat, kijelöli a kapcsolódó szálakat a társadalmi élet és a kultúra más összetevőihez, de épp összegző
jellege révén megmutatja egyúttal a további kutatásra érdemes vagy szükséges pontokat is. Azokat, ahol még további elmélyült vizsgálatokra van szükség. A tanulmány első összegezés olyan értelemben is, hogy a magyar szakirodalomban nincs
példa egy élő vallási mozgalom, közösség életének és kultúrájának ilyen részletező
elemzésére.
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Fodor István
RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM

(A magyar őstörténet példáján)

H Oouop
Apxeo.rrormsr H HcTOpxsr (Ha rrpHlrrepe ,gpeaxefr HCTOpHH Berrrpos)

B nocne,gHee BpeMSI B Bexrepcxoli apxeonorwIecxoli nHTepaType nOHBÜnOCb MHeHHe, no
KOTOpOMy apXeOnorHSI He BBJIHeTCB HCTOpHLIeCKOH HayKOii H OHa He M03KeT 6bITb HCnOnb30BaHa npH HCTOpkr-IeCKHX peKOCTpyKL[HAX, 0006eHHO npH peKOHCTpyKInHH 3THIPIeCKHX
npLjeCCOB. ,E1OBOJIbHO iiaCTO BCTpeilaeM B paóoTax nHHrBHCTOB H HCTOpHKOB HeBepHble H
BeCbMa HeraTHBHble Cy}K,geHHH O BO3M0}KHOCTHX apXeOJIOrHH B HCTOpHiieCKiIX peKOHCTpyKL[HBX. )E1aHHble apXeOJIOrHH HMH LIaCTO HCnOJIb3yIOTCH, KaK 3TO HM B ,i(aHHOM Cnyilae yrOgHO
H OHH 60JIbLne BCerO npH,r;aIOT HM —Kai( 3TO j[enanOCb B 19-OM BeKe —iiHCTO HnnK)CTpaTHBHOe
3HaiieHHe. B gaHHOii cTaTbe aBTOp BbICKa3bIBaeT CBOe MHeHHe O TOM, LITO apXeOnOrHH eCTb
HCTOpHmeCKaH HayKa, HO npH HCTOpHileCKHX peKOHCTpyKIIHBX ee gaHHble j[OJI?KiIbI 6bITb
HC110nb30BaHbI BMeCTe C gaHHbIMH j(pyrHX Z[HCLIHIInHH — H3bIK03HaHHB, 3THOrpad- HH, HCTOpHH, aHTpO1IOJIOrHH H np. (XOTH 3TOT )Ke McTOA AOJI}KeH npHMeHeH H B OTHOIneHHH ,qpyrHx
,I;HCL11411nHH.) npHBeJ[eHbi npHmepbI, 'coma B KapnaTCKOIi KOTJIOBHHe apXeOnOrHileCKHe
MaTepHanbI 6e3 BCHKHX COMHeHHIi MOryT 613ITb 11pHB513aHbI K 3THIP4eCK14M 06pa30BaHHBM
(CapMaTbl, renHgbI, nOHT06apj[bI, asapbl, CnaBBHe H np.).B 3TOM OTHOLneHHH XOpOIIIHM
npHMepOM Cny3KaT H apXeOnOrHiiecKHe HaMBTHHKH ApeBHHX BeHrpoB IO-Or0 BeKa. OHH HpKo
OTnHzialOTCH OT naMBTHÍIKOB npego,i(yLnHX H COCej[HHX HapOgOS (CnaBHH, asap, óonrap) H
peTpOCneKTHBHO MOryT óbTTb npOCne}KeHbI 1;0 6 Beim H Maria XyHrapHH (riaLIIKHpHH) C OJ;HOii, H j[O Cpej[HCBeKOBbIX BeHrepCKHX HaMHTHHKOB 13 B. C Apyroli CT0pOHbI. B cseTe 3THX
,I;aHHbIX niHneHbI oCHOBaHHH ace TeOpHH O npHXOj[e BeHrpoB B KapnaTCKyIO KOTJIOBHHy J;O
895 r., O HX TIOpK0513bIj4HOCTH, o MacCOBOM nepeceneHHH óonrap B ABanCKyIO ,I1ep}KaBy, O
MaCcOBOM,I{O}KHBaHHH asap J{O npHXOJ[a BeHrpOB, O BOHrepOH3bIiIHOCTH asap, O nepeceneHHH
BeHrpoB B OTenKy3jy B]-OM BeKe, O «IO}KHOH» MOpaBHH H ABTOp cLIHTaeT, iITO TeOpeTHziecKHe npoóneMbI apxeOJIOrHH j{On}KHbI 6bITb peLneHbi npeHMyineCTBeHHO caMbIMH apXeOJIOraMH, a He npenCTaBHTeJIBMH j[pyrHX gHCLIHnnHH.

Úgy látszik, a társadalmi változások mindig magukkal hozzák, hogy a különböző tudományok művelői is újból felülvizsgálják szakterületük önmeghatározását,
tevékenységi körét és feladatrendszerét. Ennek — ha meglehetősen szűk határok
között is — a régészetben is akad példája. A magyar régészet mai állapotát ismertető reprezentatív kiadványban nemrég elhunyt kitűnő kollégánk, Vékony Gábor
arra tett kísérletet, hogy újrafogalmazza a szakterület lényegi jellemzőit, meghatározza legfontosabb feladatát (Vékony 2003, 21). Definíciója azonban alighanem
teljességgel alkalmatlan arra, hogy a régit felváltsa. Korábban ugyanis senki sem vi-
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tatta, hogy a régészet történeti tudomány s legfontosabb célja az egykori emberi
történelem részleteinek feltárása, az ősi anyagi és szellemi műveltség lehetőség
szerinti minél teljesebb rekonstrukciója. Vékony ezzel szemben teljes mértékben
tagadta a régészet történetiségét, különösképpen azt, hogy a néptörténetben bármilyen szerepet is játszhat. Ehelyett valamilyen homályos értelmű „jelenségeket"
kellene a régészeknek gyűjtögetniök s azok időrendi helyzetét meghatározni.
Ezzel szemben magam úgy vélem, hogy a régészet igenis történeti tudomány,
gyorsan gyarapodó adatbázisa alkalmas az emberi történelem korai szakaszainak
és műveltségi állapotának rekonstruálására. Sajnos, ezt a lehetőségét a történettudomány különböző szakterületen működő képviselői még napjainkban sem aknázzák ki kellő mértékben, sőt gyakorta igénybe sem veszik. A magyar őstörténet kutatói közt az elviekben már rég mindenki által vallott kutatási komplex módszer
gyakorta csak nagyon egyoldalúan, vagy egyáltalában nem kerül alkalmazásra. Ezt
az eljárást — főként a nyelvészek — többnyire azzal indokolják, hogy a régészeti leletek nem „beszélő" források, tehát nem tudhatjuk meg, hogy a földből előkerülő
maradványok mely nép hagyatékából származnak.
Ez valóban fogas kérdés, s nem is lehet rá egyértelmű igennel, vagy nemmel válaszolni. Mert valóban igen sok olyan leletcsoport van (ezeket régészeti kultúráknak, vagy régészeti műveltségeknek nevezzük), amelyeknek népi hátterét egyelőre
valóban nem ismerjük. S könnyen belátható, hogy minél távolabb megyünk az időben visszafelé, annál több ilyen leletcsoportot ismerünk. De azért nagy hiba lenne
azt állítani, hogy egyetlen esetben sincs a régészeknek fogalma sem arról, hogy
kiknek a porhüvelyét bontogatják valamely ősi temetőben. Igen, szinte meglepően
sok, például egykor hazánkban élt népesség régészeti emlékanyagát sikerült már
azonosítanunk. Az esetek többségében, persze, nem önmagukban a tárgyak szólaltak meg, azaz írás nem volt rajtuk, de a társtudományok — az írott történeti források, a helynevek, a nyelvtörténeti és embertani adatok — segítsége sikerre vezette
az „ásó tudományának" művelőit. Így például a 895-ben a Kárpát-medencébe települt magyarságnak az emlékanyagát — hála a feltárt temetők százainak, a sírok ezreinek — kitűnően ismerjük, az egyik más nép ősi műveltségével sem téveszthető
öszze, tehát sajátosan magyar jellegű. (Vö. Fodor 1996.) Ugyanilyen jól ismerjük
a korábban itt élt iráni nyelvű szarmaták, hunok, germánok (gepidák, langobárdok,
gótok, vandálok), majd az őket 567-ben váltó, keleti jövevények, az avarok hagyatékát is. Méghozzá ez utóbbit korszakonként elkülönítve is (Vö. Visy—Nagy
2003).
Azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy rokonnépeink hagyatékát is meglehetősen
jól ismerjük, hiszen a finnugor népek egy jelentős részének fejlődése a történeti
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okok miatt a középkorban megrekedt, ezért régi műveltségük nagyon sok elemét
a XIX—XX. századig megőrizték, ezeket az elemeket régészeti hagyatékukban is
fellelhetjük, így régészeti emlékanyaguk viszonylag jól azonosítható — általában a
vaskorig, de néha még az újkőkorig is (Csernyecov 1959; 1975; 1980; Fodor
200I). A magyarság életútja jóval szerencsésebben alakult, mint rokonaié. Az önállóvá vált magyar etnikum a Kr. e. VII—V. század körül áttért a nomád gazdálkodásra s műveltsége ezt követően a steppei nomád népekével együtt fejlődött, tehát állandó átalakulásban volt. E változások régészetileg nehezen megfoghatók,
mégis a VI. századtól az Urál-hegység nyugati oldalán, nagyjából a mai Baskíria
területén feltűnik az ún. kusnarenkovói régészeti műveltség, amely nagy valószínűség szerint az ősmagyarság emlékanyagának ítélhető. Az is nagyon valószínűnek
tűnik, hogy ezt megelőzően őseink Nyugat-Szibériában, az Irtis—Isim—Tobolvidéki ligetes steppén éltek, itt szakadtak ki nyelvrokonaik közösségéből s váltak
önálló néppé a Kr. e. 800-500 körüli időben. Baskíriában és tatárföldön olyan
temetők kerültek feltárásra, amelyek oly sok rokon vonást mutatnak a X. századi
honfoglalás kori temetőkkel, hogy bizton ítélhetők a keleten maradt magyarok
hagyatékának, akiket errefelé lelt fel Julianus barát 1236-ban (Fodor I975, 158171; 1994; Róna-Tas 1995, 135-138).
Sajnos, a Don-vidéki Levedia területéről egyelőre még nem ismerünk olyan
nagy sírszámú temetőket, amelyeket nagy valószínűséggel magyar hagyatéknak ítélhetnénk. Egyes temetkezések és jó néhány tárgytípus azonban kétségtelenné
teszik, hogy őseink legalább egy évszázadig — nagyjából a VIII. század közepétől
a IX. század közepéig — errefelé laktak. Aligha lehet vitás, hogy a levediai magyarság hagyatéka az egykori Kazár Kaganátus anyagi műveltségét magába foglaló ún.
szaltovói régészeti kultúra része. Valamivel több magyar jellegű temetkezést ismerünk a Dnyeper és az Al-Duna közötti etelközi szállásterületről, ahová a magyarság
a IX. század közepe körüli időben költözött. A Magna Hungariától Etelközig fellelt magyar sírokban elsősorban a temetkezési szokások utalnak az elhunytak etnikai hovatartozására. (Vö. Fodor 1994.)
Ugyanakkor éppen egyik jeles régészünk vetette fel, hogy honfoglalás kori műveltségünk nem egyenes folytatása a levédiai és etelközi állapotoknak, mert őseinknél a honszerzéskor — úgymond — teljes kultúraváltás történt az új környezet
hatására (Bálint 1996). Ez a hirtelen — akár egy generáció alatt — végbemenő „teljes kultúraváltás" már csak gyakorlati szempontból is teljesen elképzelhetetlen, hiszen aligha váltak meg hirtelenjében fegyvereiktől, öltözéküktől, lószerszámaiktól,
nem feledték el a századok során kialakult szokásaikat, különösképpen nem az
őseik tiszteletével kapcsolatos szertartásokat, apáik hitét, az égi rétegeket benépe-
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sítő szellemvilágot. Hogy ez biztosan így volt, azt kétségbevonhatatlanul igazolják
temetkezési szokásaik nagy időkre visszanyúló elemei, mint például az Urál-vidéki
hazájukban is fellelt halotti szemfedők. Az azonban való igaz, hogy az új hazában
gyökeres változások kezdődtek — mindenek előtt a gazdálkodásban. A Kárpát-medence életföldrajzi viszonyai ugyanis alkalmatlanok a keleti típusú nomadizálásra,
nem véletlen, hogy itt minden keletről jött nomád nép — szarmaták, avarok —
megtelepedett. Ez az átalakulás azonban nem máról holnapra ment végbe s biztosan állíthatjuk, hogy a magyarság anyagi kultúrája — legalábbis a X. század első
felében — még a kelet-európai „kultúrkör"-höz tartozott. (Szellemi műveltségünk
számos eleme pedig még évszázadokig megőrződött, ősi vallásunk — a samanizmus,
vagy táltoshit — emlékrögei például még a XX. században is részei voltak népi vallásosságunknak.) A honfoglaló magyarság ún. teljes nomadizmusának (Kristó
1995) minden adat ellene szól. Őseink ugyanis már a Don-vidéken részesei voltak
a VIII—IX. századi megtelepedési folyamatnak (ezt tükrözik bolgár—török jövevényszavaink is), s ez a folyamat az új hazában erősen felgyorsult, nagy számban
jöttek létre — az egyébként keleti típusú — megtelepült falvaink (Fodor 2002).
Ha módszeresen vallatóra fogjuk a régészet adatait, megállapíthatjuk, hogy ezek
elsősorban az egykori népek lokalizációja, az időrend és a műveltségi viszonyok tekintetében sokkal megbízhatóbb történeti következtetések levonására alkalmasak,
mint például a nyelvészet, vagy a bizonytalanul értékelhető írott kútfők egy része.
Még akkor is így van ez, ha magán a régészeten belül is számos vita zajlik egy-egy
kérdés körül, sok esetben nem lehet teljesen egyértelmű megoldásra jutni. (De ne
feledjük: más tudományágak esetében is így van ez.) S az is igaz, hogy a régészek
gyakran a maguk „belterjes" problémáira összpontosítják minden figyelmüket, nem
fejtik ki szabatosan a rendkívül gyorsan növekvő régészeti adatbázis történeti
mondanivalóját a társtudományok képviselői számára is. Magam az alábbiakban
csak igen rövidre fogva utalok néhány olyan történeti következtetésre, amelyek a
régészeti emlékanyagból nagy valószínűséggel levonhatók s alkalmasak néhány történeti tévhit, vagy szívósan élő téves történeti hipotézis cáfolatára.
I. Az 1834 óta felszínre került leletek igen világosan láttatják honfoglalóink
egyedi, semmi más népével össze nem téveszthető tárgyi hagyatékát. Ez az emlékanyag a IX. század végén jelenik meg a Kárpát-medencében s továbbélése igazolható a késői Árpád-korig. Aligha lehet tehát vitás, hogy ez a leletanyag a magyarul
beszélő honfoglalók hagyatéka, akik e nyelvet és kultúrát tovább örökítették napjainkig. Nincs nyoma, hogy e népesség korábban, az avar korban jelent volna meg hazánkban (László 1978) , de annak sem, hogy a X. században a Kárpát-medencében
a szláv lakosság lélekszáma mintegy kétszeresen meghaladta volna a honfoglaló
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magyarokét (Kristó 2000). Megjegyzem még, hogy a honfoglalók kultúrája olyan
egységes arculatot mutat, hogy fel kell tennünk: a forrásokból kimutatható, keletről jött nem magyar etnikai csoportok (kabarok, székelyek) a X. századra — legalábbis anyagi műveltségükben — a magyarsággal már jobbára egybeolvadtak.
Nincsen semmiféle nyoma sem nálunk, sem keleten olyan finnugor nyelvű népcsoportoknak, akik Vékony Gábor szerint a VI—IX. század közötti időben beszivárogtak, észrevétlenül besettenkedtek volna a Kárpát-medencébe, ahol a IX. században már szinte mindenki magyarul beszélt. Ugyanilyen reménytelenül igazolhatatlan az a másik ötlete is, hosy Arpád honfoglaló magyarjai török nyelvűek lettek volna, akik a messzi Belső-Azsiából valamilyen kalandos úton a Rába vidékére
lovagoltak volna, majd innen kiindulva hódították volna meg új hazájukat (Vékony
1997, 1170; I999a, 229; 2002, 172-215).
2. Róna-Tas András 1996-os könyvében sok részletében új felfogást alakított
ki a magyarság kelet-európai vándorútjáról. Ennek lényege, hogy a magyarság az
V. század körül a Dél-Urál és az Aral és Káspi közötti száraz steppén élt, ahonnan
a Kaukázushoz vándorolt, majd innen az onogur-bolgárokkal együtt a Dnyeperhez
közeli területre költözött. Szerinte a Dnyepertől nyugatra helyezkedett el Kuvrat
fejedelem Nagy Bulgáriája, nagyjából a 630-as évektől az 570-es évekig. Ekkor a
megerősödött kazárok és a magyarok együttesen szétverték a bolgár birodalmat,
a bolgárok elköltöztek innét s helyüket a magyarok foglalták el. Mindez tehát azt
jelenti, hogy őseink a 670-es évektől már Etelközben laktak, a Dnyeper és az AlDuna között. Róna-Tas osztja több magyar történész álláspontját, miszerint nem
létezett Levedia, mint külön szállásterület, ez csupán Levedi fejedelem nemzetségének szálláshelye volt Etelközön belül. Ezeknek az etelközi magyaroknak egy
része aztán valami rejtélyes oknál fogva az egyik bolgár néprészhez csatlakozott
s velük együtt „foglalt hont" a Volga és Káma egybeszakadásának vidékén. Ők voltak a Julianus által később felkeresett keleti magyarok (Róna-Tas 1996, 179-189,
246-250; 2001).
Ehhez közeli Harmatta János koncepciója is. Ő a DAI 3 8. fejezetét újrafordítva
úgy vélte, hogy a bizánci császár nem szól a magyarok Levediából Etelközbe való
átköltözéséről, csupán azt rögzíti, hogy a magyarok egy része nyugaton lakik. Szerinte az etelközi magyarok már Kuvrátnak is szövetségesei voltak s ezt a viszonyt
az Al-Duna mellé költözött Aszparuhhal is fenntartották, továbbá a források által
a dunai bolgárokkal együtt említett „hét törzs" a Hétmagyar nevet viselő magyar
törzsszövetség volt (Harmatta I990).
Nézetem szerint a fenti elképzelés több szempontból is súlyos nehézségekbe
ütközik, s nem csupán régészeti nézőpontból. A DAI szövegének átértelmezése fi-
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lológiai szempontból is erősen kifogásolható (Olajos 1995). A dunai bolgárok kifogástalanul azonosítható régészeti anyagát igen jól ismerjük, és azét a népességét
is, amely velük együtt élt. Kétségtelen, hogy ott nem voltak magyar szövetségesek.
Az ott lakó népesség, amely hamvasztásos temetőket hagyott hátra vitathatatlanul
azonosítható a VI. században a Balkánra költözött szlávokkal (Vazsarova 1976),
tehát semmi okunk a történetírás eddigi felfogásán módosítani.
Semmiféle régészeti leletcsoport nem támogatja továbbá az ősmagyarság Áralvidéki őshazáját s ismertetett, fölöttébb cirkalmatos vándorútját sem. A leletek
egyértelműen arra utalnak, hogy a magyarság a VI. század közepétől nagyjából
Baskíria területén élt, egy részük (a későbbi honfoglalók) 750 táján innen költöztek a Don-vidékre, majd 950 körül Etelközbe. A magyarság a Kaukázus vidékével valószínűleg csak közvetett kapcsolatba került. A régészet adatai tehát nagyjából a régi történeti felfogást erősítik meg Levédiára és Etelközre vonatkozóan
(Pauler 1900, 20, 23) , s nincs okunk ezt spekulatív ötletekkel helyettesíteni. (Azt
az extrém ötletet szinte megemlíteni sem érdemes, amivel Vékony Gábor rukkolt
elő. Szerinte ugyanis — az általa török nyelvűnek vélt — magyarok Levédiája valahol
az Altáj nyugati lejtői közelében, a mai Szemipalatyinszk vidékén lehetett. Ld.
Vékony 2002, 182 183. Talán mondanom sem kell, hogy e merész vélekedést
sem régészeti, sem egyéb adatok nem támogatják. Igaz, László Gyula többször említette a honfoglalás kori emlékanyagunkban állítólag megfigyelhető „friss ázsiai
beütést", ez azonban nem más, mint Fettich Nándor egykori tévedése. Ld. László
I977, 39, 183.) Nehezebb Kuvrat Bulgáriájának helyéről határozott álláspontot
kialakítani. Azt azonban egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az aligha képzelhető
el a Dnyepertől nyugatra (Pletnyova 1997, 3 5-37, 53; Rasev 2000, I63; Fljorova
2003, 174).
3. Theophanes és Nikephoros őrizte meg azt a legendát, amely szerint Kuvrát
halála után öt fia szétköltözött az atyai szállásokról s közülük a negyedik fiú, Kuber Pannóniába jött népével, és az avar birodalomban telepedett meg. Ezt a tudósítást a neves filológusok és régészek is összekötötték azzal az elsőként László
Gyula által megfigyelt jelenséggel, hogy 670-680 táján az avar régészeti emlékanyagban jól érzékelhető változás állott be. E változást aztán Kuber bolgár—török
(onogur) népének bevándorlásával magyarázták, feltételezvén a jövevény népesség
igen jelentős számarányát az avar birodalomban (László I983; Szádeczky-Kardoss
1968; Bóna 1970). Tekintettel arra, hogy nagyjából ugyanebben az időben költözött egy másik bolgár néprész, Aszparuh vezetésével, az Al-Dunához, akiknek régészeti hagyatékát ma már igen jól ismerjük (Fodor 1977, 81-86; Fiedler 1992),
azt várhatnánk, hogy ehhez hasonló emlékanyag tűnjön fel — méghozzá jelentős
-

RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM

27

mennyiségben — a Kárpát-medencében is. Ez utóbbinak azonban nyoma sincsen.
Ez persze, nem jelenti azt, hogy mindenképpen tagadnunk kell a bizánciak által
fenntartott legendás hagyományt, azt azonban semmiképp sem állíthatjuk, hogy
Kuberrel jelentős onogur tömegek költöztek volna az akkor itt élő avarok földjére.
Tovább fűzve e gondolatot: igen nehezen védhető az a hipotézis, hogy a IX. századi forrásban előforduló „onogur" népnév ezeket, az avar összeomlást túlélő onogur bolgár tömegeket jelölte volna, akik ráadásul még magyarul is beszéltek (László I983, 94; Olajos 2001, 161-166). Ugyanígy nincs nyoma az egész avar birodalomra kiterjedő állítólagos IX. századi dunai bolgár fennhatóságnak sem (Vékony 1999, 186-189).
4. Mivel a kelet-európai bolgár-törökség régészeti hagyatékát is meglehetősen
jól ismerjük, különösen a VIII. század közepe után, eléggé egyértelműen körvonalazhatóak azok a területek, ahol a magyarok szomszédságában élhettek, s ahol a
jelentős nagyságú bolgár-török jövevényszó-réteg a nyelvünkbe került. Ez először
a Középső Volga és az Urál-hegység közötti terület volt, majd 750-től a Donvidék, 850 után Etelköz, ahol már főként a csatlakozott kabarok nyelvéből kerültek át jövevényszavak egészen e népcsoport nyelvi asszimilációjáig, talán a X.
század második feléig (Vö. Fodor 1977; 1980). Úgy vélem tehát, hogy minden
alapot nélkülöz Vékony Gábor azon javaslata, amely szerint „mindenképpen rehabilitálnunk kell azt a felfogást, amely Vámbéry Armin nevéhez fűződik (1895),
hogy ti. a finnugor magyarság és a bolgár-törökség együttélése a Kárpát-medencében következett be, az avar korban" (Vékony 1997, 1396).
5. Egyetemünk nemrég elhunyt kiváló professzora, Szádeczky-Kardoss Samu
igen sokat tett az avar kori írott források megismertetéséért és helyes értelmezéséért, amivel a régészetnek is nagy szolgálatot tett (Vö. Szádeczky-Kardoss 1986;
1992). Több alkalommal is alaposan megvizsgálta Regino közismert IX. századi
tudósítását az alföldi „avarpusztaság"-ról. Véleménye szerint az „Avarum solitudines" nem lakatlan avar pusztákat jelöl — amint ezt a kutatók eddig általában
értelmezték — hanem nomád avarok által sűrűn lakott területet, valahol az Alföld
északi vidékein (Szádeczky-Kardoss 1993).
Amennyiben e forrás valós állapotokat tükröz, a régészeti kutatásoktól azt
várhatjuk, hogy a Felső-Tisza vidékén nagy számban kerüljenek elő eme bizonyos
nomád avarok IX. századi temetői. Elöljáróban azonban kétséget ébreszthet bennük, hogy valóban lehettek-e az Alföldön — legalábbis nagy számban — nomadizáló
avarok. A több száz, néha ezret is meghaladó (pl. Tiszafüred) későavar temetők
ugyanis semmiképp nem lehetnek mozgó nomádok nyugvóhelyei, csakis megtelepült szántó-vetőké. Ettől azonban tekintsünk most el s nézzük az igen jól ku-
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tatott terület IX. századi avar lelőhelyeit. Sajnos, ilyen korú nomád temetők nem
kerültek elő, pedig az elmúlt évtizedben Szabolcs és Hajdú megyében korábban
soha nem látott méretű feltárások folytak az épülő autópályák nyomvonala mentén
(Vö. Raczky—Kovács—Anders 1997). Előkerültek viszont az avar korra és a IX.
századra keltezhető, szegényes mellékletű települések, amelyek éppenséggel nem
a nomád életmód tanújelei. S tegyük ehhez hozzá: IX. századi nomád avar temetők
másutt sem kerültek elő az Alföldön.
6. Az Újvidéktól nem messze lévő Dunacsében (Cselarevon) hatalmas kiterjedésű későavar temető 650 sírját tárták fel. Az ásató a VIII. századra és a IX. század elejére keltezi az előkerült leletanyagot. Az egész temető érdekessége abban
rejlik, hogy néhány sírban olyan római falazótéglákat találtak, amelyek felületébe
utóbb menórát karcoltak (Bunardzié 2005). A feltárás korábbi szakaszairól megjelent híradások alapján Erdélyi István arra gondolt, hogy a zsidó hitű kabarok egy
csoportja költözött ide valamikor a IX. század vége felé, akik a „honfoglalás előestéjén" csatlakoztak a magyarokhoz (Erdélyi 1979). E feltevésnek — mint láttuk
— már a temető keltezése is ellentmond. Másrészt pedig a temetési szokások igen
jellemzőek a VIII. századi avarságra, nyomát sem találjuk itt a keleti kazárok temetkezési rítusának, de a szaltovói műveltség egyéb népcsoportjainak sem találjuk
itt jellegzetes halottas szokásait (Vö. Pletnyova 2003). A menórás téglák pedig
minden bizonnyal a nem messze lévő római tábor területéről kerülhettek az itteni
avarokhoz (Vö. Fodor 1984, 107-108.
7. Boba Imre nevezetes könyve óta igen sokan írtak annak lehetőségéről, hogy
az egykori Morva Fejedelemség nem a mai Morvaországban és a Nyugat-Felvidéken volt, hanem délen, a mai Szerbia és a Dél-Alföld területén (Boba 1996).
Nem követem itt a forrásértelmezések hosszú sorát, csupán a régészet ezzel kapcsolatos tanulságairól teszek említést. Úgy vélem, nem lehet kétséges, hogy az egykori Morávia régészeti emlékei kétségkívül az említett északi területein kerültek
elő. Így van ez még akkor is, ha a korábbi csehszlovák kutatás e régészeti emlékeknek a valósnál jóval nagyobb szerepet tulajdonított, a „nagy" morva határokat
Csehszlovákia keleti határáig (de ettől már egy lépéssel sem keletebbre, hiszen ott
már — Ungvárnál — a Nagy Szláv Testvér birodalma kezdődött), vagy éppenséggel
Szolnokig tolta ki, s a morva fejedelemségben a „csehszlovák államiság" előképét
látta (Vö. Györffy 1981; Poulik—Chropovsky 1986). Nem tartom itt indokoltnak
a szerbiai régészeti kutatás hiányosságaira való hivatkozást (vö. Bálint 1996a,
997-999), hiszen különösen Belgrád és az egykori Szávaszentdemeter környékén
nagyméretű régészeti munkálatok folytak, ahol a déli Morávia központját sejtik,
ám ennek a spekulatív módon kö rv onalazott „birodalom"-nak nem akadtak nyo-
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mára. (S gondoljuk meg: az erősen nacionalista szerb történészeknek ez a felfedezés ugyancsak jól jött volna.) Nincs továbbá semmi okunk — amint ezt több történészünk is tette — valamiféle „morva-szláv" lakosságot feltételezni a IX. századi
Dél-Alföldön, a Marostól délre eső területeken. Morva lakosságnak azonban valóban nyomára bukkantak régészeink Magyarország területén, csakhogy egészen másutt: ott, ahol azt a történeti források alapján is feltételezni lehetett, Pribina és
Kocel frank hűbérbirtokán, az egykori Mosaburg melletti Zalaszabaron (Müller
1994; Vándor 2002, I10).
~

Még hosszan folytathatnám a régészeti kutatások történeti tanulságainak elősorolását, akár a magyar őstörténet területéről is. Ahhoz azonban talán ennyi is bőven elegendő, hogy felhívjam a társtudományok képviselőinek a figyelmét arra,
hogy e tanulságokat kutatásaik során ők sem mellőzhetik, mert enélkül a sokat
hangoztatott komplex módszer nem egyéb elcsépelt szólamnál. Kiváló nyelvtudósunk, Hajdú Péter már közel negyven esztendővel ezelőtt helyesen mutatott rá:
„A régészet eljutott oda, hogy egyenrangú félként vegye ki részét az uráli őstörténet kérdéseinek megoldásában, amelyre egyébként önmagában egyik érdekelt
társtudomány se képes" (Hajdú 1968, I0). Ostörténetet írni, persze, a régészet
figyelembe vétele nélkül is lehet, csakhogy ma már nem nagyon érdemes. A régészet adatai éppen az időrend és a lokalizáció, továbbá a művelődési és gazdasági
állapotok tekintetében általában jobban útba igazítanak bennünket, mint a nyelvi
adatok s esetenként az írott kútfők. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, könnyen vonhatunk le olyan következetéseket, mint Vékony Gábor tette. Szerinte ugyanis
„nyelvészeti, történeti, antropológiai és demográfiai vizsgálatok alapján véglegesen
le kell számolnunk azzal a téves történeti rekonstrukcióval, amely szerint a mai
magyar nyelv előzményét beszélő népesség kárpát-medencei megtelepedése csak
900 körül, az ún. honfoglalással történt volna" (Vékony 2002, 219). Szerintem
azonban azzal kellene elsőbben leszámolni, hogy régészek teljesen tudatlanul nyelvészkedjenek s az ugyanilyen felkészültségű nyelvészek, vagy történészek régészkedjenek. Mert ami ezekből „eredményként" adódik, az bizony, eléggé siralmas.
(Az idézett mű mérlegét Honti László vonta meg: Honti 2004, az utóbbi gyakorlat sikertelen példáit ld. Róna-Tas 1996, IO2-I2I; Kristó 1997.) Mindez azonban nem azt jelenti, hogy le kellene mondanunk a társtudományok eredményeinek
hasznosításáról, hiszen anélkül nincs őstörténet-kutatás. Még azt sem, hogy esetenként ne mondjunk azokról értékítéletet. Ez egyébként különösen fontos is a
különböző tudományszakok őstörténeti tanulságainak egybevetésénél. Az egyes
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szakterületek adatainak belső értékelését azonban nem végezheti más, csakis az
adott terület jól képzett szakembere. (Ez az, amiről a többé-kevésbé iskolázott
dilettánsok a leggyakrabban megfeledkeznek.)
Közismert, hogy a régészet igazán „földhöz ragadt" tudomány. Abban az értelemben is, hogy - mint fentebb láttuk - adatai eléggé helyhez és időhöz kötöttek.
Nem teszik lehetővé a történeti gondolkodás szabad szárnyalását, az ötletek szeszélyes csapongását. Talán ezért is állítják néha róla, hogy a történeti kutatás számára csak haszontalan hóbort lenne. Pedig akik ezt teszik, rossz úton járnak, hiszen ez az egyetlen tudomány, amelyik viszonylag rövid idő alatt képes megsokszorozni adatbázisának nagyságát, módszerei is egyre gazdagodnak, főként a természettudományok bevonása révén. A szóban forgó időszak történetével foglalkozó szakembereknek tudomásul kell venniök, hogy a magyar őstörténet nem holmi
kirakós játék, ahol a hiányzó négyzeteket tetszőleges spekulatív ötletekkel lehet
kitölteni. Ezekre az üres helyekre hozzáértők által jól megrostált adatokat kell keresnünk, lehetőleg több tudományterületről is.
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Gécseg Zsuzsanna
A FRANCIA NYELVŰ ARGUMENTUM-POZÍCIÓJÚ NP
SZINTAXISA ÉS SZEMANTIKÁJA

Syntax and Semantics of Determiners in French Argumental NPs
This paper summarizes the basic claims established in my doctoral dissertation, which aims to reveal
the internal layers of Noun Phrases in French. The analyses are made in a generative framework called
Minimalist Hypothesis. I attempt to construct a theoretical model of the functional layers on which
are situated the structural positions reserved for the different types of determiners. Each structural
position hosts a determiner that can be assigned a particular type of semantical interpretation. The
main hypothesis of the dissertation is that the functional projection called Determiner Phrase (DP)
corresponds in French to an apparently heterogeneous class of Noun Phrases: definite and bare NPs;
these constituents share nevertheless a very important pragmatic property: they are the only expressions
that can function as topics in spoken French.

A dolgozatban az elmúlt években folytatott elméleti nyelvészeti kutatásaimat
ismertetem, amelyeket a nemrégiben könyv alakban is megjelent doktori értekezésemben foglalok össze. Természetesen ez az ismertetés csak az eredmények egy
részét adja közre, azt is igen leegyszerűsített formában.
Ahhoz, hogy a dolgozat témája érthetővé váljon, mindenekelőtt pontosítanom
kell néhány, a címben előforduló szakkifejezést. Az „argumentum" fogalma alatt
az ige argumentumait, nevezetesen a mondat alanyát, továbbá az ige tárgyát és
prepozíciós vonzatait fogom érteni, szemben a predikátum-szerepet betöltő (névszói) kifejezésekkel, amelyek lehetséges determinánsait egészen más szabályszerűségek jellemzik, mint az argumentumokét. Az „NP" rövidítés kezdetben mindenfajta névszói kifejezést takar, majd a későbbiekben, mint látni fogjuk, módosul
az értelmezése. A „determináns" elnevezéssel olyan szavakat, szócsoportokat jelölök, amelyeket egy köznév elé helyezve argumentumként funkcionálni képes kifejezést kapunk. A determinánsnak ez a szintaktikai meghatározása különösen érvényes a francia nyelv esetében, ahol puszta köznév nem szerepelhet argumentumként (különösen nem alanyként):
(I)
*Garrons jouent dans le parc.
'Fiúk játszanak a parkban'
(2) Des/Beaucoup de/Trois/Quelques/Tous les garpns jouent dans le parc.
'Fiúk játszanak a parkban'
'Sok/Három/Néhány/Minden fiú (k) játszik (játszanak) a parkban'
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A „szintaxis" kifejezés alatt a determinánsok strukturális (mondattani és alaktani) tulajdonságait fogjuk érteni, míg a „szemantika" szó a vizsgált kifejezések
jelentéstani jellemzőit takarja.
Az elemzések elméleti keretéül a Transzformációs-Generatív Grammatika néven ismert elméletet választottam. Ez az elmélet — sok más megközelítéshez hasonlóan — a mondatot és az azt alkotó szintagmákat, köztük az NP-t is, hierarchikus szerkezetűnek tekinti, ahol a kisebb egységek, így az egyes determinánsok különböző elemzési szinteken kapcsolódnak a többi egységhez. Ebből az
alaphipotézisből kiindulva dolgozatom az alábbi kérdésekre keres választ:
a)
Hol (vagyis milyen szintaktikai pozíciókban) jelennek meg az egyes determinánsok a francia névszói csoport hierarchikus szerkezetén belül?
b)
Mi a közös az azonos szintaktikai pozícióban megjelenő determinánsokban, illetve más elemekben?
Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre megfogalmazhassunk valamiféle választ, mindenekelőtt elmélettől független, empirikus vizsgálat alá kell vetnünk a francia determinánsokat, különféle módon osztályoznunk kell őket. Az egyik ilyen lehetséges osztályozás szintaktikai jellegű, és különbséget tesz egyszerű (további szintaktikai egységekre már nem osztható) és összetett (kisebb szintaktikai egységekre
bontható) determinánsok között. Az előbbieket többek között a határozott, határozatlan és anyagnévelőkkel (un, le, du, des), a módosítatlan tőszámnevekkel és más
határozatlan determinánsokkal (quelques, certains), az utóbbiakat pedig az un grand
nombre ('nagy számú'), la plupart ('a legtöbb'), illetve a mértékegységet tartalmazó
szerkezetekkel (un kilo 'egy kiló', trois litres 'három liter') illusztrálhatjuk.
Egy másik szintaktikai osztályozás a determinánsok egymással való kombinálódásán alapul. Vannak ugyanis olyan determinánsok, amelyek csak önmagukban
képesek kombinálódni a köznévvel; ilyen többek között az egyes és többes számú
határozatlan névelő (un, des), az anyagnévelő (du), valamint egyes mennyiségi determinánsok (beaucoup 'sok', peu 'kevés', plusieurs 'több' stb.). Más determinánsok,
így a határozott determinánsok, a tőszámnevek és a tous ('minden') morféma
együtt is szerepelhetnek az NP elején, de csak bizonyos sorrendben (pl. tous

les/ces/mes N, les/ces/mes deux N).
A következő osztályozás a francia NP egy sajátos vonására, a névszói szerkezeten belüli (grammatikai) eset megjelenési lehetőségére épül. Mint ismeretes, a
mai francia névszói rendszer már elveszítette az alanyeset, tárgyeset jellemző végződéseit, alakváltozatait. Kivételt képeznek a személyes névmások, amelyek grammatikai funkciójuktól függően változtatják alakjukat. Különbséget tehetünk esze-
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rint nominativusi, accusativusi és dativusi, továbbá partitivusi alakok között (ez
utóbbi csak harmadik személyű alakban használatos). Egy (nem névmási) névszó
vagy NP esetét úgy tudjuk megállapítani, hogy a kérdéses elemet személyes névmással helyettesítjük a mondatban, és a vele azonos szerepben előforduló névmás
esetével fog megegyezni az ő esete is. Ennek megfelelően az alábbi determináns+köznév kombinációkat különíthetjük el: az első csoportba tartoznak azok
a determináns+köznév sorok, ahol a determináns partitivusi esetet ad a vele kombinálódó köznévnek. Ez a partitivusi eset megnyilvánulhat egy de morféma alakjában, amely a köznevet megelőzi, de „láthatatlan" is maradhat, és csak az en
partitivusi névmás behelyettesítésével tárható fel:
Elle en mange beaucoup.
(3) Elle mange beaucoup de riz
'Sok rizst eszik'
'Sokat eszik (abból)'
(4) Nous avons plusieurs/deux problémes • Nous en avons plusieurs/deux.
'Több/két problémánk is van'
'Több/kettő is van nekünk (abból)'
-

De még ez utóbbi esetben is megjelenik a partitivusi esetjelölő de morféma, ha az
NP köznévi részét a mondat eleji topik (téma) pozíciójába helyezzük:
De problémes, nous en avons plusieurs/deux.
(5)
'Problémánk több/kettő is van'
A determináns+köznév kombinációk másik csoportját azok a kifejezések alkotják, amelyeket valamilyen határozott determináns vezet be. Ez utóbbiak ugyanis
nem adnak semmilyen esetet a köznévnek, hanem maga a determináns + köznév
komplexum az, amely — argumentum-szerepétől függően — nominativusi, illetve
accusativusi (vagy más) esetet kap:
(6)
Marie proméne son chien
Marie le proméne.
'Mari sétáltatja a kutyáját' 'Mari sétáltatja (azt/őt)'
Az utolsó osztályozás-típus jelentéstani alapú. Az elméleti nyelvészet általábanháromféle jelentés-típusú NP-t különít el: a határozott, a határozatlan és a kvantifikációs NP-t. Az első típusba többek között a határozott determinánssal bevezetett kifejezések tartoznak; ezekre az jellemző, hogy megadott kontextusban egyértelműen azonosítani tudunk velük egy individuumot vagy individuumcsoportot.
A második típusba egyebek között a tőszámnévvel, illetve a határozatlan névelővel
bevezetett NP-k sorolhatók, mivel ezek nem alkalmasak arra, hogy egyértelműen
jelöljünk velük egy individuumot. Végül a harmadik típusba többek között a tous
('minden') és a la plupart ('a legtöbb') determinánssal bevezetett NP-k tartoznak,
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mivel ezeknek nem az a funkciója, hogy valamilyen individuumot/individuumosztályt jelöljünk velük, hanem az, hogy „megszámláljuk" a segítségükkel egy adott
csoport tagjait.
A francia determinánsok vizsgálata során azonban a fentinél célravezetőbbnek
bizonyult egy másik jelentéstani osztályozás. Eszerint a determinánsok egy része
semmiféle mennyiségre vonatkozó információt nem hordoz (ilyenek a határozott
determinánsok, a határozatlan névelő és az anyagnévelő), míg a többibe (pl. a tőszámnevekbe, a beaucoup 'sok', peu 'kevés', quelques 'néhány' determinánsokba) mindig kódolva van valamilyen többé-kevésbé meghatározott mennyiségi információ.
Az előzőkben felvázolt tulajdonságok és még egy sor egyéb, itt nem részletezett
jellemző alapján kialakítottam egy hipotézist arra vonatkozóan, hogy miként kezelhetjük a francia determinánsok alaktani, mondattani és jelentéstani szempontból egyaránt heterogén osztályát a választott elméleti keretben. A hipotézis az
alábbi szintaktikai szerkezetet rendeli a francia névszói kifejezésekhez:

(7)

QP
S D ec

Q'

•Z/
D/
un grand nombre

beaucoup
deux
toes

dc
de
(
ces
les
des

DP
\ NP

N

1
'nagy számú könyv'
I
'sok kőnyv'
livres 'két könyv'
'mindezek a könyvek'
'a könyvek'
'könyvek'

A fenti ágrajz a következőképpen olvasandó. Egy kellően komplex névszói kifejezésen belül különféle „rétegek" figyelhetők meg. Ezek a „rétegek" nem kell, hogy
mind megjelenjenek egy kifejezésben. Minden névszói kifejezés tartalmaz egy legbelső „magot" (új terminológiánk szerint ez az ábrán az NP-vel jelölt szintnek felel meg), amely minimálisan a szerkezet leíró (lexikális) tartalmát megjelenítő
köznevet foglalja magában, de ide kerülnek a főnév módosítói és vonzatai is. Az
NP feletti rétegek, a DP és QP elnevezésű szintaktikai egységek már önállóan is
szerepelhetnek argumentumként a mondatban, de csak akkor, ha determináns az
első elemük. Az argumentumként funkcionáló névszói kifejezéseknek tehát két fajtáját különíthetjük el a továbbiakban: a QP-t és a DP-t. Lássuk, milyen típusú
összetevőket illetünk ezekkel a kategória-nevekkel.
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QP-típusúnak tekintjük azokat a névszói szerkezeteket, amelyeket valamilyen
mennyiségi determináns vezet be. E determinánsok közös jellemzője továbbá, hogy
mindig egy „esetjelölt" szerkezettel kombinálódnak — ez utóbbi a DP egységnek
felel meg. A DP szint központi összetevője, vagyis feje, a D kategória látszólag
heterogén elemcsoportot foglal magában: itt találjuk a de partitivusi esetjelölő
morfémát, látszólag üresen is maradhat (ha pl. tőszámnév áll előtte), de itt helyezkednek el az egymással kiegészítő megoszlásban (disztribúcióban) álló határozott
determinánsok is. A névszói kifejezéseknek ez az a típusa (vagy „rétege") a franciában, amely mindig helyettesíthető személyes névmással, ez pedig arra enged
következtetni, hogy a DP-típusú szerkezetek azok, amelyek valamilyen grammatikai (partitivusi, nominativusi, accusativusi) esettel jellemezhetők.
A DP elnevezésű névszói kategória státusza a generatív nyelvészet egyik központi kérdése. A lehetséges megközelítések többek között abban térnek el egymástól, hogy milyen grammatikai vagy egyéb információ kódolására teszik alkalmassá
ezt a kategóriát, pontosabban a kategória központi D elemét. Így például egyes
munkákban a D fej a határozottság/határozatlanság információját jeleníti meg;
eszerint DP-nek minősülnek azok a névszói kifejezések, amelyek vagy határozottak, vagy határozatlanok — a határozottság információját pedig (amennyiben a kifejezés központi eleme köznév) rendszerint a determináns hordozza — innen a kategória elnevezése (DP, vagyis determiner phrase). A dolgozatom alaphipotézise egy
alternatív megközelítés, Giuliana Giusti grammatikai esetre épülő DP-elméletének
továbbfejlesztése a francia nyelv sajátosságainak figyelembevételével. Eszerint a
DP-nek minősülő névszói kifejezések bizonyos morfológiai, jelentéstani és szintaktikai tulajdonságokon osztoznak, amely tulajdonságok a DP diskurzusbeli
funkcióját is meghatározzák. A morfológiai tulajdonság a már említett grammatikai eset-jelöltséget takarja, míg jelentéstani szempontból az a közös ezekben a
szerkezetekben, hogy mennyiségi információt nem hordozó elem vezeti be őket.
Ami pedig a szintaktikai jellemzőket és a diskurzusbeli szerepet illeti, ez az első
látásra igen heterogénnek tűnő csoport meglepő módon egységesen viselkedik a topikalizáció tekintetében. Más szóval, egyedül a DP kategória alatt megjelenő szerkezetek
helyezhetők ki a mondat elejére vagy végére, a topik (vagy téma) pozíciójába, ahol alkalmassá válnak arra, hogy azt a (kontextuálisan meghatározott) individuumot vagy dolgot jelöljék, amelyről
a mondat valamit állít. A franciában csak határozott kifejezések vagy a de partitivusi
esetjelölővel bevezetett névszói szerkezetek jelenhetnek meg topikalizált helyzetben:
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(8)
(9)
(I0)

Ces enfants, as Bont tous intelligents.
`Ezek a gyerekek mind intelligensek'
Du cognac, it en boit tous les jours.
`Konyakot minden nap iszik'
D'étudiants islandais, j'en connais peu/plusieurs/deux.
`Izlandi diákot keveset/többet is/kettőt ismerek'

Amint a (I0)-es példa mutatja, nem csak önálló DP helyezhető ki a topikalizáció
során a mondat szélére, hanem olyan is, amely egy QP-típusú kifejezés része.
Ebben az esetben a DP-t bővítményként szelektáló mennyiségi determináns a
mondat belsejében marad, míg a DP-t egy partitivusi esetű en névmás helyettesíti.

Gere Zsolt — Labádi Gergely
DIGITÁLIS KLASSZIKA.
A 19. századi magyar irodalom- és
művelődésszemlélet adatbázisa

Die digitale Klassik. Die Datenbank der ungarischen klassischen Literatur
Die Digitale Klassik ist ein gemeinsames Projekt der Lehrstuhl der ungarischen klassischen Literatur
and die Bibliothek der Universitat Szeged. Die digitale Sammlung, die enthalt Texte aus dem 18-19.
Jahrhundert, antwortet auf die Geisteswissenschaft betreffende mediologische Herausforderung. Aus
den möglichen Forschungsaspekte heben wir die folgende hervor: der Prozess der Mediatisation der
ungarischen Gesellschaft. Mit dieser Prozess hangen teils die Artikel zusammen, die sich mit der
Distanzierung des Untersystems der Kunst beschaftigen. Drittens bringen wir die Representation der
geschlechtlichen, nationalen Minderheiten and die mögliche Untersuchung ihrer gesellschaftlichen
Lage vor. Das Projekt ist von OTKA (T037847) unterstützt. Unseres Homepage: http://www.kiad.hu .

Dolgozatunkban a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom
Tanszéke és a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára által közösen létrehozott adatbázist szeretnénk bemutatni. A 2002 és 2005 között az OTKA támogatását élvező projektnek (T 37847) a Tanszék részéről Szajbély Mihály a vezetője, míg a Könyvtár részéről Bakonyi Géza.
A digitalizációs technika elterjedésével, használatának olcsóbbá és könnyebbé
válásával az irodalomtörténészek nagy lehetőséget kaptak a kezükbe, hiszen a mi
munkánk szövegek újraolvasása, újraértelmezése mellett a szövegek hozzáférhetőségének, kiadásának a biztosítása is. Az irodalom- és kultúraszemlélet változásai
állandó súlypont-áthelyeződésekhez vezetnek; a modernitás kora művészetének és
az ehhez kapcsolódó tudományosságnak olyannyira jellemző reflektáltsága — s
ezzel párhuzamosan fokozódó bizonytalansága — felgyorsította azt a folyamatot,
melynek során újabb és újabb, addig periférikusnak, érdektelennek minősített szövegtípusok, szövegcsoportok, szerzők válnak a jelen kutatói számára izgalmassá,
inspiratívvá.
A viszony azonban nem egyirányú, mivel a modernitás fentebb leírt sajátossága
szorosan összefügg azzal, hogy a kultúra hagyományos terei — mindenekelőtt a
könyvnyomtatás, és az ezen alapuló intézmények, kánonok —, illetve e terek jelentősége az új mediális közegek megjelenésével és elterjedésével változnak. Kétségtelen azonban, hogy a digitalizáció forradalma volt az irodalomtörténet-írás, de
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általában véve is a szellemtudományok számára az az utolsó lökés, amely saját helyének újragondolására készteti. Az új média tette valójában tudatossá a tömegmédia historicitását, és lehetőséget adott arra is, hogy új szemmel tekintsünk rá.
Szintén ez az a technikai (utóbb habitusbeli) változás, amely arra kell késztessen,
hogy megpróbáljunk választ adni arra a kérdésre, a nemzeti hagyomány mely elemei
a megőrzendők, akár tartalmi, akár formai szempontból. Minden, ami nem kerül
át az új médiára, az elkövetkezőkben egyre elérhetetlenebb lesz, megszűnik a
hagyomány része lenni.
A hagyomány újraalkotásának kényszere a digitális térben tehát korántsem tét
nélküli. A könyvtárak tipikusan azok az eredendően offl ine intézmények, amelyek
korábbi feladatainak kibővítéseként a nyomtatott kultúra „átültetését" tűzték ki
célul. A teljes átfordítás a jelenlegi körülmények között — még ha a technikai feltételek adottnak is tűnnek, mint a Google Book-projekt esetében — természetesen
puszta illuzió. Ebből fakadóan minden ilyen kezdeményezés, ha céljául a teljességet is tűzi ki, szükségszerűen töredékes gyűjteményeket eredményez, amelyeket
hol a szerzői jog, hol a különböző szempontból összeállított kánonok, hol egyszerűen az anyagi, időbeli feltételek változása tesz töredékessé.
A Digitális Klasszika éppen ezek miatt — a kezdetektől fogva felvállaltan a különgyűjtemények logikája alapján szerveződik. A célkitűzéseink a következők voltak:
1) Az adatbázisba a I9. század irodalom- és művelődésszemléletének megismerésére alkalmas szövegeket kell egybegyűjteni.
2) Az adatbázisnak legalább háromféle funkciót kell ellátnia: első az irodalomés művelődéstörténeti kutatás számára kiaknázatlan források bemutatása,
második a világhálón e szövegek szélesebb kutatói kör rendelkezésére bocsátása és végül az egyetemi oktatásban való felhasználása.
3) Az adatbázis egyesítse a facsimile minőségű nyomtatott források filológiai
igényeit egy relációs adatbázis keresési és kombinációs lehetőségeivel valamint a legfrissebb irodalom- és művelődéstörténeti iskolák kutatási szempontjaival.
4) A négyéves kutatási periódus végére 7000 nyomtatott oldalnyi, az alább felsorolt szempontok alapján feldolgozott szöveg hozzáférhetővé tétele.
Az elmúlt négy évben a világhálón hozzáférhetővé tett (http://www.kiad.hu )
digitalizálási, adatbázis-építési munkálatok legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy a szellemtudományok terén az utóbbi évtizedben a magyar és európai
irodalomtudományban történt változásokkal összhangban sikerült — a folyamatos
bővítés lehetőségét fenntartva — egy olyan szövegkorpuszt összeállítani a magyar
—
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művelődés e körülbelül másfélszázados időszakából, amely többféle kutatási irány
érdeklődésére is számot tarthat, lehetővé teszi a 18-19. századi magyar művelődésszemlélet kérdéseinek újragondolását. A cikkek válogatásakor négy általános
szempontot határoztunk meg. A rendszerformáló kategóriák történetére vonatkozó forrásokból a felhasználók az irodalom és művelődés terét meghatározó fogalmak, intézmények ki- vagy átalakulását követhetik nyomon. Az esztétikai kategóriák történetére vonatkozó források az irodalomértés különböző kategóriáinak kutatását segítik. A harmadik csoportba tartoznak az irodalom és művészet rendszerének a többi társadalmi alrendszerhez való viszonyát tárgyaló források, mint például a jogi szabályozásokról és gazdasági fejleményekről, társadalmi szerepekről
referáló, illetve ezeket elemző szövegek. A negyedik csoportot alkotják végül a
tudománytörténeti források, amelyek a nemzeti irodalomtudomány kialakulásának
kísérői. Ide elsősorban az irodalomtörténet-írás történetét és módszertanát jellemző, illetve a magyar és világirodalom kapcsolatát érintő írások kerültek.
Formai szempontból nem tettünk különbséget a szövegek hordozó közegei között, tehát bekerülhetett a röpirattól kezdve a folyóiratokon át a különböző
könyvtípusokig bármi. Szintén nem tettünk megszorítást a szövegek műfaját illetően, forrás lehet bármi, tanulmányok, kötetelőszók, bevezetők, lexikoncikkek,
hírlapi kritikák, ismertetők, tárcák, folyóiratcikkek, hirdetési felhívások is.
A lehetséges kutatási szempontok közül előadásunkban hármat tartunk fontosnak kiemelni: a magyar társadalom mediatizációjának folyamatát, amely során a
nyomtatott kultúra egyre nagyobb mértékben áthatja a mindennapokat. Ennek következményeként a nyomtatott kultúra különböző formáihoz fűződő viszonyban
alapvető átalakulás ment végbe, amelynek különböző aspektusaival (olvasóközönség rétegződése, a könyv és az újság szerepe a mindennapokban, az olvasási szokások, szerzői szerep stb. átalakulása) az adatbázis több szövege is foglalkozik,
köztük olyanok, amelyek a vonatkozó bibliográfiákban sem szerepelnek. Ezekkel
_részben összefüggnek azok a cikkek, amelyek az irodalmi—művészeti alrendszer elkülönülésének folyamatát kísérik nyomon. Harmadikként pedig az irodalmi, művészeti mezőn belül a nemi és nemzetiségi kisebbségek reprezentációját, a többségi
társadalomhoz való viszony alakulásának lehetséges vizsgálatát említjük meg.
Az adatbázis a magyar nem (vagy nem csak) szépirodalmi anyagot digitalizáló
archívumok (Neumann-ház, MEK 2.0, Kempelen Farkas Digitális Könyvtár, a
debreceni, illetve a pécsi egyetemi könyvtár) között egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem a befoglaló egységeket (kiadványt, folyóiratot) veszi alapul, ezért
gyorsan és egyszerűen bővíthető, akár új források, akár új kutatási szempontok
felmerülése esetén. Továbbá különbözik az előzőektől abban is, hogy az internet
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sajátosságainak megfelelően nem a nyomtatott forrás teljes reprodukciója a célja,
jóllehet a képformátum révén részben ennek is eleget tesz.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az OTKA támogatásával kialakított adatbázis
bővítése nem zárul le a pályázattal, a meglévő kereteket felhasználva a pályázaton
kívül a későbbiekben is folytatjuk a keresési rendszer tökéletesítését, illetve újabb
cikkek felvitelét.
A további információkért, kérjük, keressék fel a projekt honlapját:
http://www.kiad.hu .

Hoffmann Zsuzsanna
A HATALOM IDEOLÓGIÁJÁNAK KÉRDÉSÉHEZ.
Görög történetírók gondolatai
a hatalom természetéről

On the question of the ideology of power. Creek historians' thoughts about the nature of power
The men of the ancient word — especially the philosophers — engaged themselves in thinking about the
question of violence, power and rights. Studying ancient historians can reveal interesting ideas about
their reading of power (arché, dynamis). This paper takes, for example, Herodotus in a relation to the
Greek-Persian war, and Thucydides in a relation to the rivalling Greek cities, especially the leaders:
Athens and Sparta. The interpretation of power (potestas, imperium) had an important function in the
policy of ancient Rome, which was inspired to create a World Empire. The Greek historian, Polybius'
work also reflects the Roman special reading of power.

Az ókor embere — beleértve a görög filozófusokat is — elfogadta és természetesnek tekintette azt a tényt, hogy minden ember szabadnak és egyenlőnek született, lényegében ez a ius naturale. 1A természetes elvi egyenlőség mellett általános,
az emberiség történetével egyidős gyakorlat volt az erősebb jogának érvényesítése
és elismerése (ököljog), amit a filozófusok is realitásnak tartottak. Hésiodos, 7.
századi boiótiai parasztköltő, Munkák és napok című költeményében szereplő „A
sólyom és a csalogány" című, rövid állatmese tanulsága ugyancsak ez a gondolat.'
Platón, Gorgias című dialógusában a következő olvasható: „Az állatoknál s az
embereknek is minden államában és nemzetségében azt ismerik el igazságosnak,
hogy a hatalmasabb uralkodjék a gyöngébben, s hogy övé legyen mindenből a nagyobb rész" (48 3 d) . 3A szofista filozófusok elméleti megalapozói, illetőleg továbbvivői ennek a gondolatnak. Zeus a mitikus ősállapotból kiemelve az embert, az
emberré válás utolsó fázisaként mindenkit megajándékoz a tisztességérzet és a jog

Antik elméletek szerint, mind a görög filozófia, mind pedig a római jog elismerte ezt a tényt,
ennek ellenére a rabszolgaságot is elfogadták, mivel gazdasági szükségszerűségnek tartották, pl. Arisztotelész. A kérdésről készült újabb összegző tanulmányt lásd: Dimitris Papadis: Das Problem des 'Skla'

ven von Natur' bei Aristoteles. Gymnasium, I08 (200I) 345-365.
2

Munkák és napok 202-210, ford. Trencsényi Waldapfel Imre.

3
A korabeli morál és értékrend kérdéséhez lásd: K. J. Dover: Greek Popular Morality in the
Time of Plato and Aristotle, 1994.
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adományával, mert — a főisten parancsa szerint — aki ennek híján van, annak el kell
pusztulnia. 4A nevelés végső célja az ókori görögség szerint éppen ennek a velünk
született tulajdonságnak a kiteljesítése.
Az ókor embereit — gondolkodóit úgyszintén — foglalkoztatta az erősebb jogának, az erőszaknak, illetőleg a hatalomnak a kérdése. A kérdés sokféle megközelítésben vizsgálható, sokféle variációt és jellegzetességet mutathat, a lényegét azonban a magyarázatok és indokok sem fedhetik el. Gyakorta felmerült a hatalom kérdése az egymással oly sokszor rivalizáló ókori görög városállamok esetében is,
különösen a két vezető polis, Athén és Spárta kapcsolatában. A görög polisvilág
virágkorában (Kr.e. 5.sz.) a hatalmi versengés az elsőségért még élesebb, és ennek
a háttere már korántsem az igazi, tiszta versengés, a klasszikus agón. s
A görögben leggyakrabban az arché és a dynamis7 kifejezés használatos a hatalom
megjelölésére. Az ókori szerzők ránkmaradt munkáiban számos adalék található
a hatalom értelmezéséhez, de ezek között is különleges tanulsággal bírnak a történetírók munkáiban megfogalmazott vélemények; a jólismert „Historia est magistra
vitae" gondolat értelmében, a történetírásnak a múlt eseményeit feltáró, és oktatónevelő célzatot tulajdonítottak. Vizsgálódásainkat ezért a történetírás atyjaként
minősített Hérodotos (Kr.e. 484-425), 8 a fiatalabb kortárs Thukydidés (Kr.e.
460-396), szintén görög (de Rómába került) Polybios (Kr.e. 200-120) műveire
koncentráljuk. Természetesen nem vállalkozhatunk mindent átfogó, értékelő
elemzésre, csupán olyan részleteket emelünk ki, amelyek a hatalom értelmezéséhez
adnak támpontokat.
I. Hérodotos a görög—perzsa háborúk történetírója, munkájában egyetlen eseménysort örökít meg. Saját megfogalmazása szerint azért írt, hogy ne vesszen el
nyomtalanul az események emléke. 9 Célja tehát a történeti igazság feltárása saját
kutatások alapján. Nagyon fontos helyet kap művében a hybris, (elbizakodottság,
Platón Prótagoras című dialógusában fejti ki ezt a gondolatot, megfogalmazva azt a tényt, hogy
ezek nélkül az ember társas-közösségi életre alkalmatlan, erre a formára viszont feltétlenül szüksége
van , ugyanis zoón politikán, vagyis közösségi együttélésre született.
Az elsőségért folytatott nemes versengés (sportban és minden másban is) az, ahol az számít,
5
hogy ki a legjobb, a díjak jelképesek, csak a dicsőség, az elsőség adta hírnév fontos; a hatalom ideológiájához lásd még: Szabó Árpád: Perikles kora. Parthenon Tanulmányok, Franklin Társulat Budapest,
1942, 56-70.
6

Általánosabb értelmű, az őselemtól kezdve sokféle értelmezést kaphat.
Jelentéséhez lásd: Stein: PW-RE 5. kötet (1905) 1879-1880.

s
9

Ezt a titulust egyébként Marcus Tullius Cicero adta neki.
A görög perzsa háború, I, I, Európa Kiadó 1989, ford. Muraközy Gyula.
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önteltség), a végzet kihívása, továbbá gyakran figyelmezteti olvasóit a hatalom időleges voltára. 10A munkában görög, illetőleg perzsa szálak együtt is futnak, és keverednek is, de maga Hérodotos görög, és álláspontja is saját korának viszonyaiban
gyökerezik." A hatalom értelmezéséhez, természetének megvilágításához számos
hasznos információt fogalmaz meg a 7. könyvében. Xerxés, a perzsa uralkodó, készülődve a görögök elleni bosszúhadjáratra,'Z tanácskozásra hívja egybe a perzsa
főembereket, hogy megismerje álláspontjukat a háborúról. Bevezetésként az uralkodó kifejtette a saját véleményét a hódító politikáról: „Perzsa férfiak! Nem én
hozom először ezt a törvényt, hanem aszerint járok, amint örököltem. Tudom az
öregektől, hogy egy pillanatig sem tétlenkedetünk azóta, hogy Kyros megfosztotta
hatalmától Astyagést, és elhódítottuk az uralmat a médektől... S amióta trónra
léptem, engem magamat is az az egyetlen szándék foglalkoztat, hogy ne szerezzek
kisebb tisztességet elődeimnél és ne növeljem csekélyebb mértékben a perzsák hatalmát" (VII,8). Kifejti, hogy számára a görög hadjárat is a perzsák hagyományos
hódító politikájának a folytatása és hatalmuk növelése, ahogyan elődeik is tették.
Úgy látja, hogy ebben a folyamatban nincsen megállás, és ezt a „kényszert" a hódítók helyzete diktálja: „Ha ezt a népet és a phrüg Pelops földjén lakó szomszédaikat leigáztuk, akkor Perzsia határait Zeusz égboltjáig terjesztjük ki, mert nem
fog a nap olyan országot látni, amely határos volna a miénkkel, hanem ha én végigvonultam veletek egész Európán, az összes országot egyetlen birodalommá egyesítem... Így — vétkes vagy nem vétkes — mindenki a mi uralmunk igáját fogja hordani" (VII, 8).
Miféle reakció követhetné ezt az elszánt, ellentmondást nem igazán tűrő „programbeszédet," még akkor is, ha nem a néphez, hanem a perzsa főemberekhez szólt?
A hadvezér Mardónios, helyesli az elhangzottakat, sőt további sikeres hódítások
elsorolásával is nyomatékosítja, megjegyezve, hogy a perzsák leigáztak olyanokat,
akik erre okot adtak, de olyanokat is, akik nem, csupán azért mert hatalmukat növelni akarták, és ezt kívánják most is folytatni. A harmadik felszólaló a király nagybátyja, Artabanos, akinek más a véleménye (VII, I0). Óvja a királyt, hogy veszélybe rohanjon anélkül, hogy erre bármi is kényszerítené, s utal a hatalom rendkívül

i°

Ezt különösen aktuálissá tette Hérodotos korában az a reális tény, hogy Athén és a délosi szövetség már elérte terjeszkedésének azt a határát, amely végzetessé válhat, és a szövetség vezetőjének bukásához vezethet.
`I
Hérodotos egyébként dicsérő, elismerő szavakkal is nyilatkozik a perzsákról; vö. Xenophón:
Kyropaideia (Az ifjú Kyros neveltetése), aki szintén ezt teszi.
12

A 490-es támadás kudarca és a marathoni győzelem miatt.
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veszélyeire. Artabanos célszerűnek tartja többféle véleményt is megfontolni. 13 A
végzet és a sors kihívása tragikus lehet: „Láthatod, hogy az isten azokra sújt villámaival, akik a legmagasabbra törnek, és nem engedi őket gőgjükben tetszelegni, a
kicsinyekre pedig úgyszólván rá se hederít. Láthatod azt is, hogy villáma mindig
a legmagasabb fákat és palotákat sújtja, mert az isten azt semmisíti meg, ami a legkiemelkedőbb" (VII, I0). Igen fontos a mértéktartás, az istenek ugyanis nem tűrik, ha valaki elveszítve a kontrollját, az emberiség számára állított határokat túllépi. A beszéd egybecseng a görög gondolkodásmóddal, ily módon nagyon is meggyőző. Xerxés azonban visszautasítja a megfontolt tanácsot, de magában mérlegelve hajlik annak elfogadására.
Hérodotos a folytatásban egy álom-alakkal mondatja el a perzsákat igazoló véleményt; az álombeli figyelmeztetés arra inti a királyt, hogy az eldöntött lépést
nem szabad megváltoztatni. Xerxés másnap mégis — Artabanos tanácsa szerint —
azt jelenti be, hogy nem indul el a hadjáratra. Az álombeli figyelmeztetés azonban
a következő éjszaka is megismétlődik, és sürgeti a háború elindítását. Xerxés érzi
a döntés súlyát, illetőleg azt, hogyha ő maga nem akarná a háborút, az istenség úgy
látszik, hogy igen. Még tesz egy kísérletet a kérdés tisztázására, és „személycserét"
ajánl nagybátyjának, vagyis, hogy ő üljön a trónra királyi öltözékben és feküdjön
éjszaka annak ágyába, megjelenik-e akkor is a különleges álom. Az álomkövet Artabanosnak is megjelenik és a következő szavakkal fenyegeti meg: „Te vagy hát az
az ember, aki le akarod beszélni Xerxést a hellén hadjáratról, mert az mondod,
hogy aggódsz a sorsáért? De sem most, sem később nem kerüli el a büntetést az,
aki meg akarja akadályozni azt, aminek meg kell lennie. Xerxésnek már elmondtam, mi vár rá, ha nem engedelmeskedik" (VII, I7).
Lehet perzsa illetőleg görög elem egyaránt ebben az álomtörténetben, de ahogyan itt Hérodotos közreadja, az bizonyosan görög. Bennünket a jelenetből most
az érdekel, hogyan vélekedik a történetíró a hatalom természetéről. Artabanos józan és mértéktartó módon úgy vélte, hogy a királyt jelenleg semmi sem kényszeríti
a hadjárat megindítására, azonban meglehetősen különleges módon — az uralkodó
öltözékében és ágyában — meglátott valami olyat, amit eddig nem, vagyis a hatalom
kényszerítő szorítását. Megérezte a nagyhatalmi helyzet és politika elválaszthatatlan velejáróját, vagyis azt, hogy most már kénytelen ennek a szerepnek megfelelni, lényegében nincsen választása, folytatnia kell az ősök megkezdett útját, még
akkor is, ha a józan ész figyelmeztet a hybris veszélyére, és ha már maga is sejti a

1;
„Ha nem fejtünk ki egymással ellentétes véleményeket, királyom, nincs módunk kiválasztani
a legcélravezetőbbet" (VII, I0) —A perzsa despotizmustól igencsak különböző álláspont inkább a görög
demokráciára látszik utalni.
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bukás lehetőségét. Xerxés bukása éppen olyan gyors lehet, mint felemelkedése volt
— figyelmeztet az álom — vagyis Hérodotos megértette a hatalom tragikumát, már
nem lehet megállni: vagy mi megyünk a görögök ellen — mondja Xerxés — vagy
azok ellenünk. Ha a józan észre hallgat, rövidesen összeomlik a hatalma, ha a hatalom dinamizmusa hajtja, akkor az irigy istenség bosszúja sújt le rá. A hadjárat
vége a salamisi vereség, ami Xerxés számára valóban igazolta a megállíthatatlan
hatalmi törekvések tragikus végét.
2. Hérodotos fiatalabb kortársa Thukydidés 14— a görög történetírás legjelentősebb képviselője — előkelő családból való, személyesen is részt vett a peloponnésosi háborúban, amelynek történetét S könyvben írta meg. 15 Munkája elsősorban
saját kutatásokra épül, de felhasználja a szemtanúk visszaemlékezéseit és forrásokat is. Hérodotoshoz hasonlóan egyetlen esemény feldolgozására vállalkozott,
valódi oknyomozó (pragmatikus) céllal, a nagyság, a hatalom törvényszerűségeit
kutatta. Választ keresett arra a kérdésre, hogy a periklési demokrácia, amely a szabadság égisze alatt az emberi lehetőségek kibontakoztatására vállalkozott, a hatalom kényszere, és sokszor öncélú, erőszakos törekvések miatt hogyan semmisítette
meg önmagát. Írásának célját ő a következőképpen fogalmazta meg: „Az athéni
Thukydidés megírta a háború történetét, amelyet a peloponnésosiak és az athéniak
vívtak egymás ellen. Művébe mindjárt a háború kitörésekor kezdett bele, mert előre
sejtette, hogy az rettentő és minden eddiginél nevezetesebb lesz. Erre pedig abból
következtetett, hogy mindkét fél hatalma tetőpontján, teljes felkészültségben kezdte
meg a küzdelmet, s látta, hogy a többi is vagy azonnal valamelyik oldalra állt, vagy
ezt fontolgatta. Igy ez a háború a leghatalmasabb megrázkódtatássá vált a hellének,
a barbárok egy része, sőt mondhatni, az emberiség többsége számára". 16
A háború kitörésének első éveiben a számos harci esemény okozta csapás mellett súlyos járvány is nehezítette az athéniak helyzetét; ennek kapcsán Thukydidés
beiktat munkájába egy Periklés beszédet (II, 60-63), 17 amellyel honfitársai csüg-

A kettőjük összehasonlításához lásd: Simon Hornblower: Thucydides, London I994, 13-33;
Thukydidés értékeléséhez lásd még: W. Robert Connor: Thucydides, Princeton, New Jersey 1984.
15

Az események tárgyalásában nem kapcsolódik szorosan Hérodotos művéhez, a munka elején
a hellének bevándorlásáig megy vissza, majd a történéseket Kr. e. 410 -ig követi, és itt megszakad.
16
Thukydidés: A peloponnésosi háború, I,1, Európa Kiadó 1985, ford. Muraközy Gyula; kommentáros kiadása:, A. W. Gomme-A. Andrews- K.J. Dover: A Historical Commentary on Thukydides
1-5. Oxford 1950-1981.
17
Általában a második könyv behatóbb elemzését lásd: W. Robert Connor i.m. 52-78; lásd még
az első három könyv újabb kommentáros kiadását: Hornblower, S.: A Commentary on Thukydides,

Vol. I. Books I—III Oxford 199I.
,
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gedését kívánta orvosolni. ts Az említett szónoklatban szó esik az athéni hatalom
kérdéséről is, amelynek emlegetésével részben lelkesíteni akar, másrészt egyértelművé tenni a háború tétjét. „Ti azt hiszitek — hangzik a szónok érvelése — hogy
fennhatóságunk csupán a szövetségesekre 19 terjed ki. En azonban kijelentem, hogy
az ember előtt nyitva álló két elem, a föld és víz közül az egyiknek teljesen ti
vagytok az urai, nemcsak addig, ameddig jelenleg elér hatalmatok, hanem addig,
ameddig csak ki akarjátok terjeszteni. Sem a király, sem egyetlen más nép nem volna képes a most rendelkezésetekre álló hajóhadat feltartóztatni" (II, 62). Az
„örökség" is kötelez, figyelmeztet Periklés — hasonlóan, mint a perzsáknál — atyáink mindazt, amit ránk hagytak, nehéz küzdelem árán szerezték és tartották meg.
Athén fölénye a tengeren tehát vitán felüli, de a hatalom további veszélyekkel is
jár. Periklés a következőkkel folytatja: „Es ne gondoljátok, hogy ez a küzdelem
csupán annak az egyetlen dolognak az eldöntéséért folyik, hogy szolgák legyünk-e
vagy szabadok. Nem! Itt hatalmatok elvesztéséről van szó, s arról, hogy mekkora
veszélyt jelent az uralmatokkal magatokra haragított államok gyűlölete. S erről a
hatalomról most már nem lehet lemondanotok, bármennyire szeretné is most egyikötök-másikotok, a pillanatnyi helyzettől megrémülve a tétlenséget kedvelő derék
ember szerepét játszani. Hiszen hatalmatok immár zsarnoki uralommá vált, s lehet, hogy ennek kialakítása helytelennek látszik, de lemondani róla veszélyes" (II,
63).
Az idézett részletből világosan kitűnik, hogy mennyire jól látta Periklés, illetve
Thukydidés a hatalomból következő kényszerhelyzetet. Elismeri, hogy a zsarnoki
hatalom (tyrannis) kialakítása törvénytelen, így nem helyeselhető, 2O de az arról való
lemondás legalább annyira veszélyes lehet. Periklés nagyon is józan és reálisan látó
politikus, aki tudja, hogy mértéket kell tartani, 21 reménykedik a sikerben, feltéve

ls

Periklésről tudjuk, hogy rendkívül hatásos szónok hírében állt. Lásd Plutarchos Periklés
életrajzát. Ami pedig az elhangzott beszéd hitelességét illeti, Thukydidés ezzel a szereplők jellemét és
cselekedeteinek okait akarja megvilágítani, és a beszédeket abban a formában közli, ahogyan véleménye
szerint elhangozhattak (1,22).
A délosi szövetségbe tartozó polisokra vonatkozik. A szövetségről lásd: Németh Görgy: A poli19
sok világa, Korona Kiadó Budapest, 1999, 296-30I.
2°
Vö. a 3. jegyzet. Athén és a szövetségesek viszonyához Periklés idején lásd még: Hornblower,
S.—Greenstock, M. C: The Atheni an Empire, London 1986 (3. kiadás); Mc Gregor, M. F.: The Atheni an s and their Empire, Vancouver, 1987; Meiggs, R.: The Anthenian Empire, Oxford, 1972; Meyer,
H. D.: Thukydides Melesiou und die oligarchische Opposition gegen Perikles, Historia, 16 (1967)
141-154.
Ez az intelem éppenséggel ellentmond a hatalom természetének, amely a folytonos további nö21
velést és terjeszkedést diktálná (dynamis — dinamizmus!).
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ha, amint ő fogalmaz: „hogy a háború közben ti nem próbálkoztok meg hatalmatok kiterjesztésével, s nem idéztek a fejetekre ti magatok új veszedelmet (mert én
jobban tartok a mi saját hibáinktól, mint az ellenség terveitől)" (I, 44). 22 Óva inti
tehát Athént a további hatalmi pozíciók megszerzésétől; a város már az eddigiekben jelentős fölényt szerzett, és ez meg is fog maradni: „Gondoljátok meg, hogy
ez a város az egész világ előtt azért örvend rendkívüli hírnévnek, mert sohasem
tört össze a csapások alatt, s akár emberéletről, akár erőfeszítésről volt szó, a legtöbb áldozatot hozta a háborúban, s mert a mai napig a legnagyobb hatalomra tett
szert, amelynek emlékezete az utókor számára minden időkre fennmarad... Emlegetni fogják, hogy mi voltunk azok a hellének, akik a hellének nagy többsége felett uralkodtak, hogy a legsúlyosabb háborúkban álltunk helyt, hol valamennyiükkel, hol pedig egyes államokkal szemben, s a minden tekintetben leggazdagabb és
leghatalmasabb várost laktuk" (II,64). Természetesen mint Athén vezető politikusa, azzal is tisztában van, hogy aki tartósan kiemelkedik egy közösségből, az kihívja a gyűlöletet maga ellen, de ezzel nem kell törődni, mert szerinte: „A pillanatnyi vádaskodás és gyűlölet mindig osztályrészül jut azoknak, akik uralmukat
másokra is ki akarják terjeszteni, de a helyes utat az választotta, aki a célok érdekében vállalja a gyűlöletet. Hiszen a gyűlölet nem tart sokáig, a pillanatnyi ragyogás viszont a rákövetkező dicsőséggel együtt örökké él az utókor emlékezetében" (II, 64). A spártai követeknek az athéniakról adott jellemzését olvasva
azonban egyértelművé válik, hogy az intelem elkésett, ugyanis akkorra már abba
a helyzetbe sodródtak, amelynek találó jellemzése a következő lehetne: „arra születtek, hogy se ők ne ismerjék a nyugalmat, se másokat ne hagyjanak nyugodni" (I,
70). Hasonló gondolatot fogalmaz meg Xerxés is; eszerint a hatalom örökös
nyugtalanság, mindig újabb és újabb vállalkozásokra ösztökél, dinamikus volta
további és folytonos terjeszkedésre hajtja birtokosát. Athén szicíliai expedíciója
esetében — hasonlóan Hérodotoshoz — két vélemény ütközik. Alkibiadés, 24aki mivel jól ismeri a hatalom természetét — amely fennmaradása érdekében, a jog és
~3

22

Az első könyvhöz lásd még: W. Robert Connor i.m. 20-51.

23

Ez az állandó nyugtalanság látszott már Athén egyiptomi vállalkozásában (Kr. e. 459), ill. majd
Periklés halála után, Alkibiadés javaslatára megindított szicíliai vállalkozásban (Kr. 415-4I I). Az athéni hatalom thukydidési értelmezéséhez lásd még: J. De Romilly: Thucydides and Athenian Imperialismus, New York, 1963.
24

A két említett politikus további jellemzéséhez információkkal szolgálnak Plutarchos életrajzai
(Alkibiadés, Nikias), Alkibiadés tipikus demagóg-kalandor politikus, zseniális „túlélő"; lásd még: Ed.
F. Bloedow: Alcibiades Reexamined, Historia Enzelschriften 2I, Wiesbaden 1973; uő: Alcibiades „brilliant" or intelligent?, Historia 41(1992) 139-157.
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igazságosság semmibevételével folytonosan igazolni akarja magát — további hódításra buzdít, vele szemben áll Nikias, aki mértéktartásra figyelmeztet.
Thukydidés történeti munkájának legszenzációsabb részlete a tragikus végkifejletű „mélosi dialógus," amely az ötödik könyvben (85—I 13) olvasható. 25 Egyedül Thukydidés fogalmazta meg, hogy a hatalom filozófiája milyen cinikus indoklással akarta igazolni egy kis tagállam megszállását. A mélosiakkal 2ó való ellentét hátterében egyértelműen a jellegében megváltozott délosi szövetség rendkívüli
hatalomvágya áll, amelynek a lényege az, hogy az egykori perzsa ellenes szövetséget
Athén fokozatosan saját „birodalmává" kívánja átalakítani. A szövetség (symmachia)
helyett, már egyre inkább arché, ahonnan kilépni már nem lehet, hiába vállalna semlegességet a sziget. A dialógus elemzése különösen tanulságos a hatalom antik
értelmezése szempontjából. Milyen érveket sorakoztat fel a „hatalomittas" athéni
követség, mivel próbál védekezni a függetlenségét és szabadságát féltő kis sziget?
A mélosiak készek tárgyalni: „Méltányos javaslatotok ellen, hogy higgadtan igyekezzünk egymást meggyőzni, nem lehet kifogásunk. Ennek azonban szemlátomást
ellentmond az a tény, hogy ti már most, túl az előkészületeken, készen álltok a háborúra. Úgy látjuk, azért jelentetek meg, hogy ítélőbíráink legyetek az elkövetkező
eszmecserében, s hogy tárgyalásaink eredménye, ha bebizonyítjuk igazunkat, s éppen ezért nem engedünk, a háború, ha pedig hagyjuk magunkat meggyőzni, a szolgaság lesz" (V, 86). A mélosiak helyzetértékelése megdöbbentően racionális és világos, céljuk a város megmaradásának a biztosítása. Az athéniak utalnak arra, hogy
Mélos Spártával való kapcsolata sérti Athén érdekeit, de itt most a lényeg a következő: „Hiszen éppen olyan jól tudjátok, mint mi, hogy emberek között jogegyenlőségről csak az erők egyensúlya esetén lehet beszélni, a hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meghajlik előtte".
A mélosiak legalább méltányos elbánást kérnek, ha már az igazságosság és a jog
nem érdekli a másik felet, sőt hivatkoznak arra az esetre is, ha egyszer Athén ha25

A délosi szövetség tagállamai eleinte megtarthatták szuverenitásukat, vagyis saját törvényeik szerint élhettek és megőrizhették területi autonómiájukat. A későbbiekben Athén olyan mértékben beavatkozott a szövetségesek belügyeibe, hogy pl. megtiltotta a saját pénzverést, és kötelezte őket az athéni
ezüstpénz használatára (450-446; vagy 425-423 körül), erre reakcióként valóságos elszakadási hullám
bontakozott ki (Naxos: Kr. e. 470, Thasos: Kr. e. 465-464, Prosópitis: Kr. e. 454, Samos: Kr. e. 440439, Poteideia: Kr. e. 433-429, Lesbos: Kr. e. 428-427), az ötödik könyvről lásd még W. Robert
Connor elemzését, i.m. 141-157; a mélosi kérdéshez lásd még: Michael Vickers: Alcibiades and Melos,
Thukydides V, 84—I 16, Historia 48 (1999) 265-281; Michael G. Seaman: The Athenian Expedition
to Melos in 416, Historia 46 (1997), 385-418.
26
Sziget az Égei-tengerben, a spártaiakkal rokon lakossággal. A sziget neve szerepel egy 425. évi
adólistán, ebből egyesek arra következtetnek, hogy Athén már akkor megfogalmazta igényét erre a területre, és nem arról van szó, hogy tagja volt a délosi szövetségnek.

A HATALOM IDEOLÓGIÁJÁNAK KÉRDÉSÉHEZ

51

talmi pozíciója véget ér. Ettől azonban azok nem félnek, mondván, hogy ez az ő
gondjuk, egyébként is csak a legyőzött, majd később fellázadt népet tartják veszélyesnek (V, 91). A válasz egyértelműen kimondja, hogy a hatalom kiterjesztése a
cél. A sziget tanácsa nem érti, miképpen lenne ez számukra előnyös, mire a következő válasz érkezik: „Ugy, hogy ti a legszörnyűbbet elkerülve alattvalóinkká váltok, mi pedig csak nyerünk vele, ha nem teszünk tönkre benneteket" (V,93). Mélos barátságot és semlegességet ajánl, amit Athén azonnal visszautasít, arra hivatkozva, hogy a többi szövetséges előtt rontaná tekintélyüket, ha engednének. 27 Tehát a terjeszkedő hatalom nem tesz különbséget a független, illetőleg a semlegességre kényszerített államok között. Mindkét fél jogosnak tartja álláspontját,
Athén így értékeli a helyzetet: „A ti meghódolásotokkal nemcsak uralmunkat terjesztjük ki, hanem biztonságunkat is megszilárdítjuk, s különben is ti, a szigetlakók közt is a leggyengébb város, hogyan szállhatnátok sikerrel szembe egy tengeri nagyhatalommal" (V,97).
Összecseng ez a gondolat Periklés szavaival, ő is azzal lelkesítette a csüggedt
várost, hogy jelenleg senki sem képes hajóhaduknak ellenállni. Akkor hát mennyiben veszélyes ez a kis sziget a tengeri nagyhatalom biztonságára? Nemde másokat
is ellenségessé tesz az erőszakosan terjeszkedő hatalom, látva azt, hogyan bánik a
gyengébbekkel — teszik fel a kérdést a mélosiak. A tengeri nagyhatalom a szárazföld lakóival elnézőbb, azonban ellenfélnek minősítik „a szigetlakókat, akik vagy
függetlenek, mint ti, vagy pedig már elkeserítette őket valamely idegen uralom elnyomása, mert ezek képesek, erejüket esztelenségükben túlbecsülve, magukkal
együtt minket is szemmel látható veszedelmekbe sodorni" (V, 99). 28 Mélos a végsőkig kitart, érezve, hogy legalább annyit vállalniuk kell a szabadságuk védelmében,
mint potens ellenfelüknek a hatalomért. Azonban nyilvánvalóvá válik az athéniak
válaszából, hogy korántsem heroikus küzdelemről 29 van szó, hanem: „megmaradásotokról kell döntenetek, s arról, hogy ne szálljatok szembe egy sokkal nagyobb
hatalommal" (V,1 01). A gyengébb fél azonban reménykedik a hadiszerencse for-

27
„Ellenséges érzületetek kevesebb kárt okozna nekünk, mint barátságotok, amely alattvalóink
szemében éppen gyengeségünket, míg gyűlöletetek hatalmunkat bizonyítaná" (V, 95).

Zs

Később Róma szintén a tengeren rivális Karthágó, és az ugyancsak kereskedőváros Korinthos
esetében élt különösen kegyetlen és hírhedté vált büntetéssel.
29
Nem agón ez, hangsúlyozzák az athéniak, vagyis nem a tiszta és nemes versengés azért, hogy
ki a legjobb, akit erényei (areté) a többiek fölé emelnek, következésképpen jog és igazságosság sem kaphat itt szerepet.
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gandóságában. 30 (V,I03). A mélosiak abban bíznak, hogy az isten kormányozta
végzet nem engedi meg az igaz ügyért küzdő eltiprását, és segítséget várnak a velük
rokon Spártától is; a hatalmas mindezt hiú reménynek véli. A rokon spártai segítségben való bizakodást gyermeteg balgaságnak minősítik. Az athéni követség
elutasítva valamennyi ellenérvet, újból arra figyelmeztet, hogy a mélosiak ne próbálkozzanak az erősebbel szemben, hanem fogadják el a feltételeiket, és ne találják
azt a helyzetet megalázónak „ha meghátráltok egy hatalmas város előtt, amely oly
méltányos feltételeket szab: adófizető szövetségesei lesztek, megtartva, ami a tiétek, s szabadon választhattok a háború és a biztonság között — ne akarjatok makacsul a rosszabb lehetőség mellett dönteni. Nem hátrálni meg az egyenlő előtt,
okosan szót érteni az erősebbel, s mértékletesen bánni a gyengével, íme, a boldogulás legbiztosabb útjai" (V, III). A mélosiak azonban kitartottak eredeti álláspontjuk mellett, mire megkezdődött a sziget ostroma, s győzött az erőszak: „Az
athéniak minden kezükbe került mélosi férfit lemészároltak, a gyerekeket és az
asszonyokat rabszolgának adták el. S a városba, amelyet saját gyarmatukká tettek,
később ötszáz telepest küldtek (V, I16). (Hasonló eljárás, mint ami később Karthágóban történt).
Ugyancsak tanulságos a hatodik könyvben a szicíliai tárgyalások alkalmával nyilatkozó athéni követ véleménye, aki a terjeszkedő hatalom ellen felhozott vádakra
válaszol: „Mi tehát azért gyakoroljuk az uralmat, mert méltók vagyunk rá, hiszen
mi szereltük fel a legtöbb hajót, mi vállaltuk a legkészségesebb odaadással a hellének ügyét, ezek meg ugyanilyen készséggel szolgálták ki, nekünk ártva, a médet"
(VI, 83)." Természetesen azzal az athéniak is tisztában voltak, hogy a jog és a hatalom folytonos összeütközésben állnak egymással, mondván: „Még senki sem
akadt, aki, ha alkalma nyílt rá, hogy valamit erőszakkal megszerezzen, lemondott
volna hatalma gyarapításáról. Igy tehát azok érdemelnek dicséretet, akik, az emberi
természet törvényei szerint másokon uralkodva, igazságosabban bánnak velük,
mint ezt hatalmuk szükségessé tenné...Nekünk azonban, hiába voltunk kíméletesek, igazságtalan módon, sokkal több rágalom, mint dicséret jutott osztályrészül
32
(1,76).

„A remény valóban a szorongatottak vigasza..." — válaszolják az athéniak — „Aki azonban min3O
denét egy kockára teszi fel, a remény igazi természetét (hiszen lényege a tékozlás) csak a bukás után
ismeri Fel" (V,103).
31

Lásd még, W. Robert Connor i.m. I58-184.

32
Az idézett részlet az athéniak és lakedaimóniak tárgyalásán hangzott el, még a peloponnésosi
háború kitörése előtt. Akkor derülne ki, hogy mennyire visszafogottan éltünk hatalmunkkal — jegyzi
meg a követ — ha más kerülne a helyünkbe.
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3. Szintén tanulságos információkat fogalmaz meg a hatalom karakteréről a
szintén görög származású, később Rómába került történetíró, Polybios 3i is. Ellentétben a fentebb elemzett két görög történetíróval, ő világtörténetet akart írni,
az eseményeket ok—okozati összefüggéseiben vizsgálva. Az ő szavaival élve, a világtörténet: „egyetlen dráma, amelynek lényege annak kifejtése, hogy mikor és milyen
okok következtében került az egész ismert világ a rómaiak uralma alá". 34 Kitűnően
informált, kitartóan keresi a választ arra a kérdésre, hogy miért sikerült Rómának
— szerinte előzmény nélkül, mindössze 53 év alatt (220-167) — az, amit előtte
mások csak átmenetileg tudtak realizálni, vagyis a világuralom megszerzése.
A pun háborúk megindulásával kezdődő időszakot (264-27) a res publica libera
(szabad köztársaság) korszakaként aposztrofálja a modern kutatás, 35 amelyben felvetődik a római „imperializmus" kérdése is. A királyok elűzése után a fiatal római
köztársaság — Florus szellemes megfogalmazása szerint, mint a történelem útkereszteződésébe állított Hercules) — ellenséges népek támadásainak szorításába került. A súlyos, védekező harcokat követően földszerző háborúkat folytatott, amelyek során fokozatosan kiterjesztette fennhatóságát az egész félszigetre. A Kr.e.
a 3. században kezdi meg — immár Itália birtokában — az Appenini félszigeten kívüli hódításait, és világosan látható a terjeszkedés, a hatalom bővítésének célzata.
A modern kutatók sokat foglalkoztak ennek az „imperializmusnak"az értelmezésével, elsősorban a hódítások indoklásának kérdéséve1. 36 Meg kell jegyeznünk, hogy
bár az imperializmus elnevezés a latin imperium 37főnévből származik, az ókori Róma nem ismerte a későbbi értelmezést, amely köztudottan a 19-20. századi európai hatalmak gyarmatosító terjeszkedésére szolgál. A római politikai gondolkodásban mintegy új szakasz kezdődött, amelyben fokozott hangsúlyt kapott a római
külpolitika elméleti igazolása. A törekvés markáns képviselője M. Porcius Cato,
aki kísérletet tesz arra, hogy a tradicionális római politikai elveket szinkronba hoz33

Történetírói értékeléséhez lásd: Polübiosz történeti könyvei. Attraktor Kiadó Máriabesnyő-Gödöllő 2002, II. kötet 465 481.
-

34

Az előző jegyzetben idézett Polybios munka II1,1 (ford. Muraközy Gyula)

33

A korszakhoz lásd: Bevezetés az ókortudományba III (Agatha VI, szerk Havas László), Debrecen 1999, 86-93.
36
M. Grant: From Imperium to Auctoritas, Cambridge 1946; A.W. Lintott: Imperium Romanum: Politics and Adminsitration, London 1993; a kérdéshez máig alapvető munka Th. Mommsen:
Römische Saatsrecht című monumentális munkája (3 részből áll, 5 kötet, Leipzig 1887-1888, utánnyomás 1971).
37

A fogalom értelmezéséhez lásd: Pfaff: Pauly-Wissowa Reálenciklopedia, 9. kötet (1916) I201-

12I2; vö. még Kleine Pauly 2. kötet (1967) 1381-1383.
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za az új helyzettel. Jól látható ez a cél például a Rhodosiak érdekében elmondott
beszédében. 38 Cato lényegében Polybios előkészítéseként is értelmezhető. A korszakkal kapcsolatban egyesek „védekező imperializmusról" beszélnek, 39 mások tudatos és tervezett politikai célokat látnak a háttérben. 4O Egyik állítás sem teljesen
igaz, az viszont tény, hogy Róma a legyőzöttekből jelentősen meggazdagodott.
Róma történelme során is — hasonlóan a görögökhöz — két fogalom, az imperium
és potestas4t használatos a hatalom jelölésére.
Térjünk azonban vissza Polybiosnak hatalom értelmezéséről megfogalmazott
gondolataihoz. Saját megfogalmazása szerint ő pragmatikus történetíró, ebből következően az események indítékáig kell visszamennie, a legfontosabb követelmény
pedig az igazság szemmel tartása.42 A görög történetíró megítélése szerint a maiestas populi Romani, vagyis a római nép fensége az, ami indokolttá teszi a más népek
feletti uralmat, és remény sincsen rá, hogy bárki felülmúlhatná. Viszont kérdés,
hogy ez hogyan sikerült: „Mert vajon akadhat-e olyan együgyű és közönyös ember,
aki ne óhajtaná megtudni, hogy a rómaiak milyen államrend birtokában és milyen
eszközökkel tudták elérni — amire a történelemben még nem akadt példa —, hogy
uralmukat nem egészen ötvenhárom esztendő alatt szinte a földkerekség egész
lakott területére kiterjesszék" (I, I). A rómaiak teljesítménye egészen egyedülálló,
mivel nemcsak ennek egyes részeit, „hanem szinte az egész földkerekséget uralmuk
alá hajtották, s olyan hatalmas birodalmat szerveztek, amelyhez egyetlen korábbi
nagyhatalom sem mérhető, s amelynek valószínűleg a jövőben sem akadhat méltó
33
A beszéd egy részletét magyarul lásd: Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi
eszméi I. (Agatha IV., szerk. Havas László) Debrecen 1998, 71-72 (ford. Maróti Egon); vö. uo. bevezetés 13; a beszéd bővebb változatát lásd. Aulus Gellius: Attikai éjszakák VI,3, Budapest 1905 (ford.
Barcza József és Soós József).
39

E. Badian: Roman Imperialismus in the Late Republic, Oxford 1968 (2. kiadás).

4°

W. V. Harris: War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford 1979; lásd még:
R:Werner: Das Problem des Imperialismus und die römische Ostpolitik im zweiten Jh. V. Chr., Aufstieg und Nidergang der römischen Welt, I/I (1972) 50I-563; további irodalom a kérdésről az idézett
Agatha VI, 89 skk.
41
Lásd Kleine Pauly 4. kötet (1972) 1093-1094; értel m ezéséhez vö. még: Agatha IV. I. kötet
bevezetés, 8-13.
42
Polybios szerint a történetíró feladata a tények pontos feltárása, a legfontosabb mindig az igazság, bár ő maga is elismeri, hogy az igazság és pártosság néha ütköznek egymással, például a görög Philinos és a római Fabius Pictor ellentétesen írnak az első pun háborúról: az előbbi a karthágóiak, az
utóbbi pedig a rómaiak pártján áll. Fontosnak véli továbbá a Tyché (Sors) szerepét, sorsszerű, hogy két
ellenfél mellett a megjelenő harmadik jár jól (XV,20). Polybios munkájának kommentáros kiadása:
Walbank, F.W.: A Historical Commentary on Polybios I—III, Oxford 1957-1979, uö. Polybios,
Berkeley 1972.
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vetélytársa" (I, 2). Művében kitartóan keresi és készül kifejteni ennek a tartós fölénynek az okát. Kiindulásnak a Karthágó ellen megkezdett háborút tekintette:
„Miután a rómaiak az említett háborúban legyőzték a punokat, úgy vélték, hogy
ezzel megtették az első és legnehezebb lépést a világuralom felé vezető úton, s
megnövekedett önbizalmukban ekkor merték kezüket először kinyújtani a világ
többi része után is, s ekkor keltek át haderejükkel Hellaszba és az ázsiai szárazföldre" (I,3).
Az okok és módszerek pontosabb bemutatásához szélesebb körben kell vizsgálódni, mert az előzmények nem mindenütt ismertek, másrészt ez a teljesítmény
annyira páratlan. Az egyik magyarázatot az államformában és az alkotmányban véli
megtalálni (III, 2), amelynek alapján az elért sikerek birtokában—Polybios szerint
— jogosan formálhattak igényt a világuralom megszerzésére is. Valóban Róma a
Földközi-tenger nyugati medencéje feletti hegemónia megszerzése után a keleti
medencében célozta meg az elsőség elnyerését. 43 „Az ismertetett események láncolatából nyilvánvalóvá válik, hogy milyen eszközökkel sikerült mindezt elérni"
(III,3). Az érintett államok természetesen nem fogadták ennyire megértően a római uralmat, és lehetőség szerint végsőkig küzdöttek szabadságukért. A történetíró
azonban nem egészen így látja: „Igy tehát mindenki kivétel nélkül magától értetődő és megváltoztathatatlan tényként vette tudomásul, hogy a jövőben mindenki a
rómaiaknak tartozik engedelmességgel és mindenkinek az ő parancsait kell követnie. Azok a vélemények azonban, amelyeket akár a vesztesek, akár a győztesek az
ütközetek eredményei alapján alkotnak, korántsem végleges érvényűek és megcáfolhatatlanok. Hiszen sok esetben történt már az, hogy a legnagyobb diadal a legsúlyosabb csapások sorozatát zúdította rá azokra, akik győzelmüket nem tudták kellőképpen kihasználni, és nem egy példa akadt arra, hogy a vesztes számára a legmegsemmisítőbb vereség is gyakran a fellendülés kezdetévé vált, ha azt férfiasan
és hősi szívvel viselte el. Ezért kötelességünk, hogy az egyes események leírását
kiegészítsük a győztesnek a győzelmet követő időszakban tanúsított magatartásának a jellemzésével, leírva, hogy miként szerezte meg a világ feletti uralmat"
(III,4). A leigázottaknak is megvan a maguk állásfoglalása, sőt véleményt mondanak az utódok is: „Az utókort pedig annak eldöntésére kell biztatnunk"— folytatja
—, „hogy a római birodalmat dicséretre és követésre méltó példaképnek, vagy pedig
elítélendőnek tartsa-e, hiszen ennek a történeti munkának legfontosabb érdeme
a jelen és jövő nemzedékének szempontjából egyaránt ennek a kérdésnek a felvetése lehet" (III, 4). Az persze nem lehet a politikai tevékenység végső célja, hogy

43

Makedón és szíriai háborúk.
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valamelyik győztes állam mindenki mást alattvalójává tegyen: „Egyetlen értelmes
vezető sem folytat csupán azért háborút szomszédai ellen, hogy letiporja azt, aki
az ellenfele" (III, 4). Az valóban tény, hogy a római állam célja nem mindig a hódítás és a közvetlen annektálás volt, olykor időlegesen beérték csupán bizonyos
hídfőállások (coloniák),44 domináns pozíciók megszerzésével. Karthágó esetében
is elhalasztották a teljes megsemmisítést, vagy Hispánia megszerzésére is módjuk
lett volna a 2. század elején (beérték a megosztással), avagy Egyiptom esetében
egészen 30-ig „vártak."
Róma Karthágó elleni utolsó akciójának igen nagy visszhangja volt, egyesek igazat adtak neki, mások azonban a hatalom fellépésének minősítették ezt a rendkívül
kegyetlen eljárást. Polybios az eset kapcsán a délosi szövetség vezetésének magatartására utal: „Mások viszont ellentétes állásponton voltak, mondván, hogy nem
tartottak ki amellett az elv mellett, amelynek jegyében megszerezték a hatalmat,
hanem lassanként az athéniak és a lakedaimóniak hataloméhségének szintjére sülylyedtek" (XXXVI, 9). Korábban beérték a győzelemmel, vagyis ha az érintettek
elismerték a római fölényt, de a makedón Perseus esetében már továbbmentek, 45
a Karthágóra vonatkozó döntésekkel viszont egészében kitejesedett ez az elv. Polybiosnál is hangot kapnak azok a vélekedések — amitől Scipio Aemilianus is óvott,
vagyis a nemzetközi visszhang —, hogy a karthágóiak semmi jóvátehetetlent nem
tettek, minden feltételt elfogadtak. Mások szerint — mentegeti a történetíró Rómát — a civilizált római nép, minden csel és fortély nélkül nyílt ütközetben vállalja
az ellenséggel való összecsapást (minden más esetben!), most azonban figyelmen
kívül hagyta ezt az elvét. Voltak azonban olyan vélekedések is, miszerint a rómaiak
nem követtek el hitszegést, nem tettek semmi jogtalant (XXXVI, 9). A véleménykülönbségek azonban a római senatuson belül is komolyak voltak — erős senatusi oppozíció (köztük Scipio Nasica és Aemilianus is!) érvelt a háború ellen — ezért
majdnem elálltak a háborútól — írja Polybios (XXXVI, 2). Karthágó már a feltétel

A colonia jelentése a köztársaság korában katonai telep, ahova egy tömbben katonákat telepítettek le, földet osztottak nekik, s innen ezek bármikor mozgósíthatók. A coloniákat részben a meghódoltatott területeken hozták létre a védelem és biztosítás célzatával, másrészt azokon a részeken, amerre
további hódítást terveztek; a colonia alapításokhoz lásd még: Velleius Paterculus: Róma története 1,14
( Szeged 1996, ford. Hoffm ann Zsuzs an na).
as
Kr. e. 167-ben, az előző évi pydnai győzelem után, Makedóniát négy részre osztották, amely
így Rómától függő, vazallus-állammá vált; az efféle megosztás a klasszikussá vált „divide et impera" elv
alkalmazása. Róma keleti politikájához lásd még: Kertész István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán, Acta Antigua et Archaeologica Universitatis Szeged. Suppl. VI
(1987) 55-60.
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nélküli megadást fontolgatta, amikor Utica átállt a rómaiakhoz; ezután dönteniük
kellett, ugyanezt teszik, vagy megkísérlik a végső ellenállást.
Polybios a „feltétel nélküli megadás" lényegét szükségesnek látja újból tisztázni
(XXXVI, 3) . A római senatus azonban a megállapodás után a karthágói követeknek
azt válaszolta, hogy megtarthatják törvényeiket, földjeiket és minden tulajdonukat
(XXXVI, 4). A küldöttség megnyugvással hallgatta a választ, de akkor a praetor
hozzátette még azt, hogy harminc napon belül 300 előkelő ifjút kell Lilybaionba
küldeniük túszként, és engedelmeskedniük kell a consulok parancsainak. A válasz
nem egyértelmű, nem történt említés magáról a városról (XXXVI, 4).46 A következő utasítás a régi város elhagyására és új építésére szólt. Erre döntöttek az ellenállás mellett, lázas fegyvergyártásba kezdtek. 47 A római consulok a fegyvertelen város elfoglalására készültek. A karthágói vezér, Hasdrubal a római proconsul lába elé
vetette magát, mire ez utóbbi így szólt: „Nézzétek, emberek, Tyché miféle remek
példát tud szolgáltatni az oktalan emberekről!... Ki ne tanulná meg ebből a látványból, hogy a bölcs embernek soha nem szabad elbizakodottan cselekednie vagy
beszélnie?" (XXXVIII, 20). A római hadvezér szavaiból viszont sugárzik a hatalmi
gőg és elbizakodottság. Karthágó sorsa eldöntött kérdés volt. Felhasználták Numídia uralkodóját, Massinissát is, aki (Róma ösztönzésére) többször megtámadta
Karthágót (melynek tilos volt háborút viselni), és az ilyen incidensek után minden
esetben Massinissának 48 adtak igazat.
Mi is volt valójában Karthágó elpusztításának és lerombolásának igazi oka?
Egyes kutatók gazdasági okokat feltételeztek, mások szerint Massinissától féltették várost, a harmadik tábor szerint a magyarázat a várossal szembeni ellenséges
érzés, amelynek lényege a gazdasági felvirágzásból következő katonai megerősödés
miatti félelem. 49 A birodalom keleti felében egyre feszültebbé vált a helyzet, és
gyakoribbakká váltak a Róma-ellenes megmozdulások, például Kr.e. 151-ben Ma;6
Átadták a túszokat, ezután a fegyverek átadását kérték; kiderült, hogy igen komoly készlettel
rendelkeztek: több mint kétszázezer teljes fegyverzetet és kétezer katapultot adtak át Rómának.

4'

Karthágóról ill. az akkori eseményekről lásd Appianos (Libyké 74-131) Livius (Per. XLIX-LI.
49), és Diodóros (fr. XXXII) beszámolóját.
48
Massinissa a 3• pun háború idején már közel 90 éves, és éppen Scipio Aemilanust bízza meg
azzal, hogy birodalmát majd a három fia között felossza.

49
Az egyes elméletek indoklásához lásd még: Maróti Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés
kibontakozása. Akadémiai Kiadó Budapest, 1981, I26 135; ugy an erről bővebben: Oikumene4 (1983)
223-231. Hannibal suffetsége idején valóban jelentős mérvű gazdasági erősödés következett be, ezért
is ajánlhatta fel Karthágó a hadisarcnak egy összegben való kifizetését (az 50 év helyett), amit ugyan
Róma elutasított, de a gazdasági erősödésre féltékenyen figyelt, ugyanis a város korábban is zsoldoshadsereget alkalmazott, és így — a stabil gazdaságnak köszönhetően — erre most is lehetősége nyílott.
-
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kedóniában (Andriskos), 5O vagy az achájok felkelése a Peloponnésoson Kr.e. I49ben. Súlyos gondok adódtak a birodalom nyugati részén is, ugyanis az Ibér-félszigeten kitört a lusitánok felkelése (Kr.e. 1 54). Karthágó is éberen figyelte Róma
hatalmi helyzetének alakulását. Közeledett a 20I. évben létrejött békeszerződésben kikötött ötven év letelte (ez 149!), másrészt a numídiai uralkodó 90 éves, így
kérdéses a további segítsége. Igy a senatus döntése nem volt kétséges, csak a formákat, valamint a jogi indoklást illetően támadt vita. A közismerten Karthágó ellenes Cato veszélyes ellenfélnek tartja a várost.' Scipio Nasica a várható nemzetközi visszhang miatt megfontoltságra intett, ugyanis Karthágó még semmi okot
nem adott egy ilyen fellépésre. 52A numídiai támadások azonban végre kiprovokálták a karthágói visszavágást, így megvolt a beavatkozás indoka (casus belli). A
cinikus agresszor indokait ismét Cato összegzi a bocsánatért esedező követeknek
adott válaszában: „Kik azok, akik annyiszor megszegték a békeszerződést? A karthágóiak. Kik azok, akik a legkegyetlenebb módon harcoltak ellenünk? A karthágóiak. Kik azok, akik feldúlták Itáliát? A karthágóiak. Kik azok, akik bocsánatért
esedeznek? A karthágóiak. Am lássátok mennyire érdemlik meg, hogy elnyerjék". 5i
Látható milyen könnyen talál indokot a hatalom birtokában Róma (hasonlóan
mint a perzsák vagy Athén).
Az egyre agresszívebbé váló római külpolitikát illusztrálja a szigetállam Rhodos
esete is. Rhodos K.r. e 168-ban — tartva Róma hatalmának aggasztóan gyors növekedésétől — békeközvetítőként lépett fel Róma és a makedón Perseus között. Emiatt a senatus egy része azonnali hadüzenetet fontolgatott a sziget ellen. A rhodosiak védőjeként fellépő Cato itt egészen másként érvel: óv a meggondolatlanságtól, és Róma érdekeit mérlegelve meghagyják a sziget önállóságát (ez Róma
érdeke volt!), a büntetés azonban nem maradhatott el.sa
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A karthágói ellenzék kísérletet is tett az elégedetlenkedőkkel való kapcsolatfelvételre; vö. a hannibali háborúk idején szintén voltak hasonló próbálkozások.
51
„A karthágóiak már ellenségeink: mert az, aki mindent előkészít, hogy amikor elérkezettnek
látja az időt, megtámadhasson, az már (most) az ellenségem, még (akkor is), ha nem is fogott fegyvert".Oratorum Romanorurn fragmenta liberae rei publicae ( kiadta: E. Malcovati), Torino 1967, 195.
52

„Nondum sibi iustum causam belli videri" Livius: Periokhé 148.
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Lásd E. Malcovati, i.m. 208-209, a részletet Maróti Egon fordította idézett munkájában (132).

54
K.r. e 166-ban szabad kikötővé nyilvánítják Délost, ezzel jelentős csapást mérnek Rhodosz
kereskedelmére, Rhodosról lásd még: Velleius Paterculus i.m.1,9; Aulus Gellius: Attikai éjszakák, VI, 3;
H.H. Schmitt: Rom und Rhodos, München 1957.
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Karthágó lerombolásakor a történetíró Polybios is jelen volt, és az ifjabb Scipio 55 társaságában egy közeli dombról nézték az égő várost. Akkor Scipio elmerengve a nagy birodalmak sorsán, a következő homérosi sort idézte: „Eljön a nap,
mikoron megszentelt Ilion elvész/ és Priamosz, meg népe a jógerelyes Priamosznak". 56 A mellette álló Polybiosnak arra a kérdésére, hogy mire gondol, nem habozott saját hazáját megnevezni, amelyet — látva az emberi sors forgandóságát és a hatalom természetét — nagyon féltett (XXXVIII,22).
Karthágó esete azonban nem egyedülálló, sőt az agresszió átlátszó indoklása
sem, amikor valójában nagyon is prózai érdekeket lepleztek. Példaként említhetjük
a VI. Mithridatés, pontusi uralkodó elleni háborúkat. 57 Cicero a 3. háború kitörése
előtt a következőket mondja: „Veszélyben van a római nép dicsősége; Veszélyben
van szövetségeseink és barátaink biztonsága; de: Veszélyben vannak a római nép
legbiztonságosabb és legnagyobb adóbevételei; és Veszélyben van számos polgár
vagyona". 53 A leplezés mellett előjönnek az igazi célok is, a hatalom, a területszerzés, az anyagi haszon, és általában a római érdekek. Az „amicus populi Romani" (a római nép barátja 59 kitüntető minősítés valóban létezett, azonban ezt a címet akkor
és annak adták, amikor és akiknek az esetében a rómaiak érdeke ezt kívánta, tehát
valójában barátaik nem voltak, érdekeiket ellenben mindig igyekeztek érvényre juttatni. Jó példa erre a magatartásra az aitóliai föderációval kötött szövetség. óO
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Scipio Aemilianus pályafutásáról lásd: A.E. Astin: Scipio Aemilianus, Oxford, I967.

56

Ilias 448-449, ford. Devecseri Gábor, erről az eseményről lásd még Hahn István—Máthé Elek:
Karthágó, Corvina Kiadó Budapest, 62-63; Karthágó történetéhez Werner Huss: Geschichte der Karthager, München, 1985 (Handbuch der Altertumwissenschaft VI1,8).
57

Kr. e. 89-85; 83-82; 74-64.

53
Lásd Maróti i.m. 128. A hatalom bizonyos aspektusainak értelmezéséhez lásd még Ramsay
MacMullen: Curruption and the Decline of Rome, New Haven and London 1988,58-121.
59
A rómaiak bonyolult szövetségi-baráti rendszert alakítottak ki a fennhatóságuk alá tartozó népekkel, sőt —külön-külön kötötték meg az egyezségeket, tehát mindegyik csak a rávonatkozó feltételekkel volt tisztában. A kérdés megvilágításához hasznos információkkal szolgál: Loretana Libero: „Ut
eosdem quos atque populus Romanus amicos atque hostes habeant" Die Freund- Feind-Klausel in den
Beziehungen Roms zu griechischen und italischen Staaten, Historia 46 (1997) 270-305.
6°
Kr. e. 2I2. A szerződés szövege Liviusnál olvasható XXVI,24, magyarul: Római Történeti

Chrestomathia 54 (szerk. Borzsák István, Tankönyvkiadó), vö. még Polybios V,I05; XVIII,38. A római diplomácia célja a makedón erőknek a Balkánon való tartása volt, ugyanis nagyon veszélyes helyzetbe hozta volna a őket Hannibal és a makedónok szövetsége, ezért kezdtek tárgyalásokat a makedónokkal ellenséges aitólokkal, a siker érdekében saját helyzetüket egészen másként állították be, és a szövetség fejében odaígérték Akarnániát, továbbá „a római nép első tengerentúli szövetségese" kitüntető
címet.
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Hoffmann Zsuzsanna

A végeredmény nem lehet kérdéses, vagyis az tény, hogy Róma, az egykori városállam, rövid idő alatt az egész Mediterraneumra kiterjedő méretű birodalom
lett. „Akárhogy zajlott is le a római „imperializmus," ahhoz nem fér kétség, hogy
a világtörténelem Nagy Sándor óta legnagyobb horderejű átalakulása ment itt végbe, amit Polybios végül is helyesen mért fel, bár az igazi távlatokat ő még tőlünk
eltérőleg nem is ismerhette" 6 '
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Agatha VI, 91 (Havas László összegzése).

Koszta László
A PÉCSI PÜSPÖKSÉG SZENT PÉTER PATROCÍNIUMA

The St. Peter patrocinium of the bishopric of Pécs
The essay discusses the relationship of the Holy See and Hungary in the early 1000s on the basis of
the St. Peter patrocinium of the bishopric of Pécs founded in I009. Presumably at the initiative of St.
Stephen, in 1009 papal legate Azo visited Hungary, participating in the foundation of the dioceses of
Pécs, Kalocsa and Eger. The second bishop of Rome, ranking immediately after the pope, Azo's person
proves that the Holy See had representation in Hungary of an extremely high level. The patrocinium
of the bishoprics founded in I009 followed the patron saints of the papal basilica of Rome (Pécs —
St. Peter, Kalocsa — St. Paul, Eger — St. John). The reason that Pécs received Peter as one of the
Roman patrociniums was that some years before that Bruno of Querfurt had come to proselytise in the
area on behalf of St. Peter. We are to perceive a conscious imitation of Rome in the selection of these
patron saints. All this, at the same time, shows that at this time, a very close relationship developed
between Hungary and the Holy See.

Pécs középkori történetének kutatása az utóbbi években került előtérbe egy készülő várostörténeti monográfia előmunkálataival kapcsolatban. Korábban a város
Árpád-kori históriájának csupán egy-két fejezete kapott nagyobb figyelmet. Ezek
a témák közé tartozik a pécsi püspökség alapítása, Mór pécsi püspök élete, elsősorban a püspök által készített Zoerard-András és Benedek legendája, továbbá a
székesegyház I2. századi átépítésének művészettörténeti kérdései, valamint a székeskáptalan hiteleshelyi oklevéladása. Így az egyébként szinte teljesen fehér foltnak
számító Árpád-kori Pécs történetének a leginkább kutatott területéről a püspökség
megalapításáról próbálok valami újat adni. Az 1009-ben alapított pécsi püspökség
Szent Péter patrocíniumának politika-, egyház- és eszmetörténeti aspektusait
szeretném felvázolni.
Köztudott, hogy a Szent Péter patrocínium Rómához, a Pápasághoz kapcsolódik. Nem kell túl nagy találékonyság ahhoz, hogy a pécsi székesegyház titulusát
Rómával hozzuk összefüggésbe. Ezt már sokan és jó egy évszázada hangoztatják.
Azonban arra is választ kellene adni, hogy a tíz Szent István alapította püspökség
közül miért éppen 1009-ben és éppen Pécsett került elő Szent Péter.
A Szent István nevéhez kötött magyar püspökségi szervezet kialakítása három
lépcsőben történt. Az első 997-1003 közé tehető, és a veszprémi püspökség, az
esztergomi érsekség, a győri és az erdélyi püspökség kialakítása történt meg ekkor.
A második szakaszra 1009-ben került sor, amely keretében a pécsi, a kalocsai és
az egri egyházmegyéket szervezték meg. A pécsi püspökség fennmaradt alapító-
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levele szerint erre az eseményre I009 augusztusában, a vélhetőleg Nagyboldogasszony ünnepén kezdődött győri zsinaton került sor. Az alapítólevél szerint a
gyűlésen jelen volt Azo püspök, pápai legátus is és az alapítás pápai jóváhagyással
történt. Kézenfekvő, hogy Azo közvetíthette a római patrocíniumot Pécsre, de az
analógiák alapján az is bizonyos, a döntést Sztent István hozta meg.
Ki volt ez az Azo nevű püspök és hogyan kerül pápai legátus a korabeli latin
kereszténység perem területére? A I I. század végéig igen kevés pápai legátiót ismerünk, és ezekről is bebizonyosodott, hogy kiküldésüket nem Róma kezdeményezte, hanem a távoli uralkodók kérésére történt. Az analógiák alapján bizonyosra
vehető, hogy a legátus Szent István ösztönzésére érkezhetett 1009 -ben Magyarországra. A magyar király volt az, aki szorosabbra akarta fűzni kapcsolatait Rómával. A legátus jelenléte pedig bizonyítja, hogy a magyar uralkodó kezdeményezése
támogatásra talált. A pápa, XVIII. János igen magas szinten képviseltette Rómát,
amit a legátus kiválasztása mutat. Azo, az ostiai egyházmegye püspöke a római
hirararchiában közvetlenül a pápa után következő egyházi elöljárónak tekintendő.
Az ostiai püspök volt a hét bíboros püspök, az ún. lateráni püspökök közül az első. A IV. századtól fogva az ő előjoga a pápa felszentelése és a pápa után elsőként
már az V. századtól gallium viselésre volt jogosult. Sőt, a pápa mellett tevékenyen
részt vett a császár koronázásán is. Azo mindezen előjogok mellett a bibliothecariusi rangot is viselte, és ezzel ő volt a pápai oklevéladás irányítója, a pápai udvar
legfontosabb méltóságviselője. A római hierarchiában a pápa után következő főpap
utazott tehát 1009 -ben Magyarországra, amely önmagában is kifejezi, hogy a
Szent István-i megkeresésnek milyen jelentőséget tulajdonítottak Rómában.
Választ kell adni arra, hogy az I009 -ben létrehozott három egyházmegye közül, miért éppen a pécsi kapta a Szent Péter titulust? Ez bizonyosan a püspökség
létrehozását megelőző missziós tevékenységből következik. Kristó Gyula jó két
évtizeddel ezelőtt bebizonyította, hogy a püspökség alapítását megelőző években
a leendő egyházmegye Duna menti területei Querfurti Brúnó vezetése alatt térítés
folyt. Kristó professzor úr a dél-dunántúli megyék létrejöttét kutatta ekkor és csak
érintette, illetve lokalizálta a Querfurti Brúnó-féle térítést. Így természetesen, nem
vizsgálta a misszió minden aspektusát.
Querfurti Brunó az első ezredfordulón Közép- és Kelet-Európa krisztianizációjának egyik jelentős szereplője. A szász származású misszionárius munkásságának bemutatása nagyon hosszadalmas lenne, de néhány vonatkozásban érintenünk kell. Brunó III. Ottó császár udvari papjaként került Rómába, ahol a Szent
Elek és Bonifác kolostor szerzetese lett. Abba a kolostorba lépett, amelynek hoszszabb-rövidebb ideig Szent Adalbert és tanítványai is tagjai lettek. Ok azok, akik
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Szent István munkatársai voltak a magyar egyházszervezet alapjainak lerakásánál.
Rómából Ravennába került Brunó, Szent Romuald pereumi kolostorába, amelynek
egyik feladata volt Közép-Európa missziója. Brunó 1001 őszén határozta el, hogy
szerzetestársaival Szent Adalbert nyomdokán lengyel területeken térítőtevékenységbe fog. A misszió engedélyezése érdekében Rómába utazott, és elnyerte a pápai
támogatást. Brunó tehát Szent Péter nevében, az ő érdekében indult útnak. Az
időközben kitört lengyel—német háború miatt nem sikerült eredeti tervét megvalósítania, így Lengyelország helyett két alkalommal is Magyarországon térített a Duna mentén, a leendő pécsi püspökség területén. Azt, hogy mennyire szorosan kapcsolódott Querfurti Brúnó térítése Szent Péterhez szépen mutatja a besenyők közötti térítés. Brunó és csapata Magyarországról Kijevbe, onnan pedig a pogány besenyők közé utazott. A besenyők földjére érve a térítőcsapat a misszió ünnepélyes
megkezdéseként egy dombon responsoriumokat énekelt és Szent Péterhez könyörgött. Az egész szertartásból világos a Querfurti Brunó-féle misszió és Szent
Péter kapcsolata. I009-ben tehát azért választották Pécs védőszentjéül Pétert, mivel nevében néhány évvel korábban térítés folyt a területen, és a püspökség alapítását összekapcsolták ezzel a misszióval.
A pécsi püspökség alapítólevele sejteti, hogy I009-ben Péccsel egy időben a
Duna túlpartján létrehozták a kalocsai egyházmegyét. A két egyházmegye szervezésének egyidejűségét Kalocsa Szent Pál patrocíniuma is alátámasztja. Szent Pál
titulust ebben az időben önmagában ritkán használták. Szent Péternek magában
ugyan szenteltek egyházakat, de Pálnak nem. A Pál patrocinium mindig Péterrel
együtt szerepel. Legtöbbször úgy, hogy az adott templomot egyszerre dedikálták
Péternek és Pálnak, vagy két, egy időben egymás közelében épült egyház közül az
egyiket Péternek, a másikat Pálnak ajánlották. Tehát a kalocsai és a pécsi egyházmegyét egyszerre, egy koncepció keretében hozták létre. Ahogy Pécs esetében a Péter titulus, úgy Kalocsánál Pál is Róma felé mutat.
Az I009-ben megszervezett harmadik egyházmegye az egri volt. Alapításának
előzményeiről most nem beszélnék. Azt viszont mindenképpen érinteni kell, hogy
az egyházmegye védőszentjének, Szent János evangélistának a kiválasztása hogyan
viszonyul Kalocsa és Pécs Róma irányába mutató titulusához.
Szent István és egyházszervező munkájában részt vállaló munkatársai, döntően
Szent Adalbert tanítványai nagyon tájékozottak, mondhatnánk napra készek voltak
a korabeli kereszténységet mozgató politikai eszmékből, ezekkel összefüggő művészeti, vagy liturgikus szimbólumokból. Régóta foglalkoztat, hogy ez a korabeli
világra nagyon nyitott közeg, Szent István udvara mit vett át és mivel volt tartózkodó az első ezredforduló keresztény világból. A I0—I I. század fordulóján Nyu-
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gat-Európában erőteljesen jelentkező motívum volt a Róma imitáció. A Rómával
való szoros kapcsolatot világi és egyházi előkelők úgy is kifejezték, hogy templomaikat, és azok oltárait a lateráni bazilika mintája alapján alakították ki. Püspöki
városok átépítésénél Rómát próbálták leképezni az újonnan alapított templomok
elhelyezésével és védőszentjeik kiválasztásával.
E fentiek alapján már régóta foglalkoztatott a probléma: jelentkezett-e tehát
a Róma imitáció a Szent István-i egyházszervezetben?
Az Azo legátus jelenlétében alapított három egyházmegye patrocíniumának
kiválasztása véleményem szerint azt bizonyítja, hogy I609-ben jelentkezett ez a
gondolat. Pécs és Kalocsa mellett Eger patrociniuma is Róma felé mutat, nevezetesen a lateráni bazilika lehetett az inspirálója. A lateráni bazilikát, amely az ezredfordulón a pápák püspöki székesegyháza volt Nagy Konstantin építette és eredetileg a Megváltónak volt szentelve. Nagy Szent Gergely pápa alatt a VI. század
végén azonban új patrocíniumot kapott, Keresztelő Szent János és Szent János
evangélista tiszteletére szentelték fel újra.
Az I009 -ben létrehozott három magyar püspökség titulusául az öt római pápai
bazilika — a Laterán, a vatikáni Szent Péter, a Ostiába vezető úton, a városfal előtt
fekvő Szent Pál, a Maria-Maggiore és a S. Lorenzo — közül a rangsorban első három védőszentjét választották. Mindez véleményem szerint megengedi azt a feltételezést, hogy az ezredforduló első évtizedének végén Szent István udvarában is
jelentkezett a Róma-imitáció, amely a szimbólumok világában juttatta kifejezésre
azt, hogy első királyunk a magyar egyházszervezetet tudatosan Rómához kívánta
kapcsolni és erőteljesebben jelentkezhetett a pápasággal való kapcsolat, mint ahogy
azt eddig gondolták.

Kovács Katalin
A SZENVEDÉLYEK KIFEJEZÉSE ÉS
A MŰFAJI HIERARCHIA A FRANCIA
FESTÉSZETELMÉLETI GONDOLKODÁSBAN

L'expression des passions et la hiérarchie des genres dans le discours pictural des XVII et XVIII siécles
Ma communication Porte sur une double problématique : elle se propose de poursuivre l'évolution de
la catégorie de l'expression des passions dans son rapport á la hiérarchie des genres dans la pensée picturale
fraxKaise des XVII` et XVIII` siécles. Les déplacements d'accents survenus dans le discours pictural
entre les premiéres conférences de l'Académie de peinture et les Salons de Diderot se manifestent sur
plusieurs niveaux. A ]'époque des Lumiéres, ]'effort de classification des passions céde progressivement la
place au critére de leur intensité. Cela va de pair avec l'intérét porté, á cőté de la représentation des passions,
á 1' effet qu'elles sont censées produire chez le spectateur. Or, l'aspect de la représentation des passions,
inhérent au sujet des tableaux, introduit un clivage net dans l'échelle des genres, séparant le seul genre
noble et tous les autres. Gráce au critére des passions ressenties, certains genres mineurs peuvent
devenir également intéressants aux yeux du spectateur. Cependant, d'autres facteurs contribuent encore
]'entrée en jeu du critére de l'intérét du spectateur, qui n'ont rien á voir avec l'expressivité : ils relévent
de la sphére de l'exécution.

A címben szereplő „szenvedélyek kifejezése" szóösszetétel — amely szorosan
összefügg a műfajelméleti kérdésekkel — a kialakuló francia festészetelméleti gondolkodás egyik alapkategóriája. Tanulmányomban ennek a kategóriának a fejlődését, valamint az értelmezésében bekövetkezett legfőbb változásokat mutatom be,
közel másfél évszázadon át, a kortárs művészetelmélet-írók és -kritikusok munkáiban'.
A vizsgált időszak a XVII. század közepétől körülbelül a XVIII. század végéig
terjed, egészen pontosan I 667-től, a francia Királyi Festészeti és Szobrászati Akadémián tartott első előadásoktól 1781-ig, Diderot utolsó Szalonjáig. A XVII. század második felében alakul ki — nagyrészt itáliai előképek alapján — a festészetelmélet francia nyelvű terminológiája és fogalomrendszere. A XVIII. század közepe
pedig azért lényeges a festészetelmélet szempontjából, mert a művészetről való
gondolkodás ekkor specializálódik. Egyfelől Winckelmann munkái nyomán kialakul a művészettörténet, amely a műalkotásokat történetiségükbe visszahelyezve szem-

Kovács, Katalin, A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája. A francia festészetelméleti
gondolkodás kezdetei, Budapest, Eötvös Kiadó, 2004.
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léli. Ugyancsak egy német tudós, Baumgarten érdeme, hogy az 1750-es években
megszületik az esztétika mint tudományág, a szépről való gondolkodás — filozófiai
igényű — művészete. Az említett két tudományág mellett szintén a XVIII. század
derekán létrejön egy tipikusan francia műfaj, a művészetkritika, más néven a Szalonkritikák műfaja, amely a kortárs művek nyilvános és időszakos kiállításáról szóló
kritikai írásokat jelöli. A Szalon-kritika az 1737-től két évente augusztus 25-én,
Lajos napon — a király neve napján — a Louvre Négyszögletű Termében, az úgynevezett Salon Carré-ban tartott kiállításokról kapta a nevét. Legjelesebb művelői
La Font de Saint-Yenne 2 — hagyományosan az ő nevéhez fűződik a művészetkritika mint irodalmi műfaj megszületése —, valamint Diderot.'
A francia festészetelméleti gondolkodás kezdettől fogva szorosan kötődik az
Akadémia intézményéhez. 1667-től az Akadémián havi rendszerességgel tartottak
előadásokat, amelyek során a művészek a festészet egy-egy kérdését vitatták meg 4.
Az eleinte nyilvános előadások mindig valamely konkrét festmény ürügyén, nevelő
célzattal hangzottak el. Az előadók és a hozzászólók nagyrészt a festők közül kerültek ki, de a közönség soraiban érdeklődő műkedvelőket is találunk. A festészetről szóló akadémiai diszkurzus — ókori művek híján, amelyekből alapelveit
meríthetné — más, irodalmi múlttal rendelkező műfajokból, főleg a retorika- és
drámaelméletből átvett elemek segítségével próbált az elmélet szintjére emelkedni.
A festészetelmélet a retorikai hagyományból vette át egyebek között a festészet részekre való osztásának, valamint a stíluskategóriáknak az elvét. A drámaelméletből,
pontosabban a tragédia elméletéből a festészetteoretikusok elsősorban a katarzis,
valamint a hármas egység követelményét próbálták meg a történelmi festményre
alkalmazni. Az idő egységének elvével kapcsolatban — mely szerint a festőnek az
ábrázolt történet legjellemzőbb pillanatát kell kiválasztania, és abba belesűrítenie
az egész történetet — az akadémikusokat gondolkodóba ejtette Poussin Manna
című képe.

2
La Font De Saint-Yenne, Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en
France, avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d'aoűt 1746 (1747), Genéve, Slatkine, 1970.
3
Diderot, Salons, in cEuvres. Esthétique — Théátre, t. IV, éd. par L. Versini, Paris, Robert Laffont, 1996.

Les Conférences de 1'Académie royale de peinture et de sculpture au XVII` siécle, éd. par A.
Mérot, Paris, ENS-BA, 1996.
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Nicolas Poussin, A Manna, I640, Párizs, Louvre

A festmény nem csupán a manna lehullásának a pillanatát ragadja meg, hanem
az azt megelőző és az azt követő legjellemzőbb pillanatokat is ábrázolja. Noha az
akadémikusok általában elvetik a „kitágítható pillanat" elvét, arra a megegyezésre
jutnak, hogy bizonyos esetekben megengedett — és a történet értelmezése szempontjából szükséges —, hogy a festő a kiválasztott pillanat előzményeit is megmutassa.
Nyilvánvaló, hogy az elméletalkotásra leginkább a bibliai, mitológiai vagy történelmi tárgyú, vagyis történetet elmesélő képek adtak alkalmat. A műfaji hierarchia
csúcsán elhelyezkedő allegóriával, valamint a történelmi festménnyel szemben a
teoretikusok azt az elvárást fogalmazták meg, hogy — főként az arcon — egyértelmű
és jól felismerhető módon szenvedélyeket mutasson be, és ezáltal felkeltse a néző
szenvedélyeit. A francia festészetelméleti gondolkodás egyik alappillére kétségkívül
a szenvedélyek kifejezése. Ennek a kategóriának a jelentéstartálma azonban a vizsgált közel másfél évszázad alatt lényeges módosulásokon megy át, amelynek a főbb
elemeit igyekszem bemutatni.
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Az Akadémia megalakulásának
idején az akadémikus festők kiváltsága, hogy festészetelméleti kérdésekkel foglalkozzanak. Charles Le
Brun — a XIV. Lajos korabeli művészeti élet irányítója és a király első festője — 1668-as, A szenvedélyek
kifejezéséről szóló előadásában' filozófiai alapokon osztályozza a különböző szenvedélyeket: részletesen
leírja, hogyan lehet, illetve hogyan
kell az egyes szenvedélyeket a képeken ábrázolni oly módon, hogy
azok a nézők számára egyértelműen
felismerhetők legyenek. Elődeitől
eltérően nem a szemet, hanem a
szemöldököt tekinti az arc legfontosabb részének, ugyanis szerinte —
az íráshoz hasonló formája révén —
a szemöldök a legalkalmasabb arra,
Charles Le Brun, A lélek szenvedélyeinek kifejezése: A harag,
hogy mozgása által szemléltesse a
1663, Párizs, Louvre
lélek háborgásának természetét. Le
Brun előadása azt a képet sugallja, mintha egy arccal szemben állnánk, amelyen a
szenvedély jól olvasható vonások révén nyilvánul meg, és a nézőnek nincs más
dolga, mint hogy ezeket a jeleket megfejtse. Ezt a benyomást megerősítik a Le
Brun előadását illusztráló sematikus figurák: arcukon csaknem minden vonás megkülönböztető jelként értelmezhető, és a jelek összessége teszi lehetővé a szenvedély azonosítását. E jelek együttese egy viszonylag állandó rendszert képez, amelyen belül minimális módosításokkal el lehet jutni egyik figurától a másikig.
Le Brun elmélete nagymértékben hatott a festészeti szenvedélyelméletekre: még
a XVIII. században is számos festő előírásként értelmezte Le Brun rajzait, amelyek
metszetek útján terjedtek és meglehetősen hosszú ideig éltek tovább.
A XVII. századi akadémikusokkal ellentétben — akik maguk is festők voltak és
a képeket elsősorban festészeti szempontok alapján ítélték meg — a XVIII. századi
művészetkritikusok általában nem festők, hanem irodalmárok és műkedvelők:
'-

5
Le Brun, Charles, Conférence sur L'Expression des passions (1668), in Les Conférences...,
148-162. o.
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gyakran alkalmi kritikusok, akik mindenekelőtt a kép kifejezőerejét értékelik. Du
Bos abbé Kritikai elmélkedései nyomán aki szerint az esztétikai élmény elsősorban
attól függ, mennyire tud a kép a nézőre hatni — a szenvedélyek osztályozásánál
fontosabbnak tartják a szenvedélyek intenzitását. Írásaikban ezzel egyidejűleg a néző
perspektívája, az ábrázolt szenvedély helyett pedig a néző által átérzett szenvedély
kerül előtérbe.
A szenvedélyelmélettel párhuzamosan a hierarchia-kérdésben is jelentős hangsúlyeltolódások következnek be. Azok a kompozíciók, amelyeknek a cselekménye
érdekli és megindítja a nézőt, a XVII. és XVIII. századi festészetelmélet-írók szerint a leggyakrabban embert ábrázoló, történelmi tárgyú, cselekményes festmények:
amikor ezeket szemléli, az ideális néző rendszerint azonosul az ábrázolt figurákkal. A teoretikusok és kritikusok szerint — tárgyából fakadóan a történelmi
festmény az egyedüli „nemes műfaj", amely képes megérinteni a néző lelkét, míg
az összes többi, úgynevezett „alantas" vagy „kis műfaj" tárgya érdektelen és alacsonyabb rendű. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy vajon a kis műfajokban is lehetséges-e szenvedélyábrázolás, és valamilyen módon ezek a műfajok is
méltóvá válhatnak-e a néző érdeklődésére. Poussin embert ábrázoló heroikus táj—

—

Nicolas Poussin, Tájkép férfival és kígyóval, 1648, London, National Gallery
6
Du Bos, abbé Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719), Paris,
ENS-BA, 1993.
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képeit a művészetelmélet-írók rendszerint meghatónak tartják, és narratív kompozíciókként értelmezik őket, noha Poussin festményei gyakran nem történelmi
témát dolgoznak fel. A Tájkép férfival és kígyóval például nem ábrázol semmilyen történetet, ezért is nevezi a képet Fénelon írásának, a Holtak dialógusának képzeletbeli
Leonardója „szeszélynek". 7
Poussin festményei nem is mindig fejeznek ki szenvedélyt: ez azonban nem
akadályozza meg a művészetelmélet-írókat — mint például Du Bos-t — abban, hogy
élénk szenvedélyeket, a mély fájdalom és a kitörő öröm jeleit véljék felfedezni a
képalakok valójában érzelemmentes arcán.
A művészetkritikusok írásai a franciaországi művészetelmélet hagyományában
gyökereznek, amely a XVIII. század közepén csaknem egy évszázados múltra tekint vissza. A kritikusok közül kétségkívül Diderot-t kell kiemelni, elsősorban
műveinek stílusa és irodalmi értéke, és nem annyira gondolatainak újszerűsége
miatt, Diderot ugyanis sok esetben a kortárs kritikusok írásaiból meríti ötleteit.
Esztétikai tárgyú írásai szépművészeti kérdéseket taglaló irodalmi műveknek tekinthetők: voltaképpen Diderot Szalonjaival kezdődik az irodalmárok művészetkritikája. Diderot Szalon-kritikusi tevékenysége—amelyet a Grimm által szerkesztett Correspondance littéraire flrodalmi Tudósítás] című kéziratos lap számára végzett
—mintegy húsz év munkáját (1759-1781) öleli fel. Szalon-kritikáinak jellemző vonása, hogy nem éri be a puszta képleírással, hanem különféle diszkurzív technikákat alkalmaz, amelyek messze
túlmutatnak a képelemzésen.
Kritikai tevékenysége során Diderot-nak gyakran szüksége van egy
valódi vagy képzeletbeli hallgatóra,
akivel megvitathatja gondolatait:
megszólítja barátját, Grimmet, a
festőket, a nézőket, feltételezett olvasóit vagy a képalakokat. Ez utóbbi esetre a legszebb példa Greuze
Halott madarát sirató kislánya, akivel
Diderot hoszszú beszélgetést kezdeményez: mélyen átérzi a kislány
(vélt) bánatát, és vigasztalni próJean Baptiste Greuze, Halott madarát sirató kislány,
bálja.
I765, Edinbourgh, National Gallery of Scotland
-

Fénelon, Fran4ois Salignac de la Mothe, Dialogues des morts composés pour l'éducation d'un
prince (I689), in G;uvres I, éd. par J. Lebrun, Paris, Gallimard, I983, 279-510. o.
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A képalakokkal történő társalgás mellett a néző festménybe való belépése is
azokhoz a narratív stratégiákhoz tartozik, amelyekkel Diderot eljut a művészetkritika határaihoz. Különösen Hubert Robert romfestményeinek, valamint Vernet
tájképeinek és tengeri látképeinek elemzésekor fordul elő, hogy Diderot képzeletben belép a képbe, sétál benne, együtt érez a hajótörést vagy más természeti katasztrófát elszenvedett figurákkal, és gondolatban maga is képalakká válik. Az ábrázolt szenvedélyek Du Bos szavaival a „szenvedélyek fantomjai" — ez esetben
valódi szenvedélyeket, együttérzést és szánalmat váltanak ki a nézőből.
—

Joseph Vernet, Hajótörés, I772, Washington, National Gallery of Art

Diderot rendhagyó képleírási stratégiái közül talán a legérdekesebb az az álomszerű látomás, amely a Fragonard Coresus és Callirhoéjáról írt kritikájában éri el a
csúcspontját. Diderot ezúttal nem lép be az áldozati jelenetbe, hanem egy fiktív
dialógus formájában úgy mutatja azt, mintha álmában jelent volna meg. Fragonard
képe láttán a néző az áldozati témákra általában jellemző, sajnálattal rokon szenvedélyeket érez, de a festményen ábrázolt féktelen öröm, mámor és őrület képei

Kovács Katalin

72

egyszersmind félelmet és borzalmat is keltenek: a kép által sugallt érzések a katartikus szenvedélyekhez, a részvét és a félelem fogalmi mezejéhez tartoznak.

Jean Honoré Fragonard, Corísus főpap feláldozza magát, bogy megmentse Callirboét, 1765, Párizs, Louvre
-

A szenvedélyek kifejezése a leghatásosabb eszköz arra, hogy a kép megindítsa
a nézőt. Ez a feltétel olyan műfajok esetében teljesül, amelyek emberalakot ábrázolnak: ilyen a történelmi festmény és az életkép, ahol a néző azonosul a képalakokkal, illetve a tájkép vagy a romfestmény, ahová a szemlélő képzeletben „belép".
Azok a kompozíciók, amelyek Diderot legszokatlanabb és egyben legmerészebb leírási technikáit sugalmazzák, rendszerint nem történelmi képek, hanem az úgynevezett kis műfajokhoz tartozó festmények, amelyek Diderot kritikái nyomán szenvedélyeket kifejező és a néző lelkében szenvedélyeket keltő narratív képekké válnak.
Az említett rendhagyó diszkurzív stratégiáknak köszönhetően — a művészetelmélet-írók és — kritikusok szerint — a kis műfajokhoz tartozó képek is méltóvá
válhatnak a néző érdeklődésére. Poussin heroikus tájképeinek elemzése során
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szembetűnő volt, hogy a szenvedélyek ábrázolása nem feltétlenül jár együtt a narrativitás kritériumával. Noha a szenvedélyek kifejezése a XVI II . századi művészeti
írók szerint is egyike azoknak a feltételeknek, amelyek a festményt érdekessé teszik, mégis előfordulhat, hogy az elméletírók és a kritikusok olyan képeket találnak figyelemre méltónak, amelyek nem tartalmaznak sem szenvedélyt, sem történetet. Chardin csendéleteit például Diderot és a kortárs kritikusok kizárólag kidolgozásuk, tehát festészeti minőségük miatt értékelik nagyra: az önmagában alantasnak tartott modell — a kibelezett rája vagy a monumentális rézüst — a művész
munkája révén felértékelődik.

Jean-Baptiste Siméon Chardin, A Rája, Párizs, Louvre

Diderot-t azonban Chardin művészete iránti csodálata sem ösztönzi arra, hogy
a műfaji hierarchiáról vallott nézeteit újraértékelje: a fenséges kidolgozás sem
elegendő ahhoz, hogy a csendéletfestőt többre tartsa a történelmi festőnél.
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A XVII. és XVIII. század között a francia nyelvű festészetelméleti írásokban
— a szenvedély-elméletek vonatkozásában csakúgy, mint a hierarchia-kérdésben —
jelentős hangsúlyeltolódás következett be, amely egy általános paradigmaváltás
része, és a modern, befogadószempontú esztétika felé mutat.
A szenvedélyek retorikájának szentelt kutatások után szinte önmagától kínálkozik a szenvedélyek ellenpólusának tekinthető csend—és vele együtt a műfaji hierarchia legalsó fokán található csendélet — vizsgálata. A csend fogalma a festészetben nem csupán a szenvedélyes test csendjét jelenti, hanem általánosabb értelemben a csend ábrázolhatóságát és a kritikus elnémulását, elhallgatását a csendet
sugalló festmények láttán.

Kövér Lajos
EGY XVIII. SZÁZADI FRANCIA GEOGRÁFIAI SZÓTÁR
MAGYARSÁGKÉPE

L'image de la Hongrie an travers des dictionnaíresgéographiques du XVIII` siécle
Parini la quantité considérable des dictionnaires géographiques et historiques du XVIII` siécle, le
dictionnaire de Vosgien a eu le succés le plus significatif. Ce dictionnaire est paru d'abord en 1747 et
jusqu'á 1851 il a été réédité quinze fois. Ainsi c'est ce dictionnaire qu'on a l'intention d'analyser d'une
maniére détaillée par rapport á l'image de la Hongrie du XVIII` siécle. Pour notre travail, on n'a utilisé
que trois éditions, celle de 1767, de 1801 et de 1811. Notre choix s'explique par le fait que la premiére
édition traite — sous le titre « Hongrie » — la Hongrie de la premiére moitié du XVIII` siécle, la deuxiéme celle de la deuxiéme moitié du méme siécle et l'édition de 1811 décrit l'image du pays de l'époque napoléonienne.

A XVIII. századi francia geográfia és történeti szótárak „dömpingjében" minden bizonnyal a Vosgien-féle futotta be a legnagyobb karriert, hiszen 1747-es t első megjelenését 1851-ige még újabb tizenöt bővített kiadás követte. A szótár kortársi ismertsége, olvasottsága tehát önmagában elegendő indok arra, miért érdemes
részletesebben is megvizsgálni a IS. századi magyarságkép kapcsán ezt a szótárt.
Egyébként a munka, számos szerzői névvariációban, illetve az elterjedt Vosgien
álnéven, több mint két tucatszor látott napvilágot és ekkor még nem is említettük
az idegen nyelvű, német és olasz fordításokat! (Az ún. Nagy Encyklopédia Magyarország szócikke is e szótár első, 1747-es ismeretanyagán nyugszik, 1767-ben pedig egyszerre három könyvkiadó is megjelentette a művet.) Hangsúlyozzuk, hogy
az idő előrehaladtával bővített újrakiadásokról van szó. A bővítés, a hozzáírás állandó terjedelmi növekedésben is megfogható, hiszen a formátum a betűtípus és
a betűnagyság azonossága mellett az 1767-es kiadáshoz képest, amely 816 oldalból áll, közel kétszáz oldallal, megközelítően 25%-kal nő meg az 1801-es kiadás
terjedelme a maga I014 oldalával!

`
Vosgien, Frangois, Léopold, Ladvocat, Jean-Baptiste: Dictionnaire géographique portatif... traduit de l'anglois sur la 13` édition de Laurent Echard, avec des additions et des corrections considérabies, par M. VOSGIEN... Paris, Didot: 1747. Dolgozatunkban a már emlegetett 1767-es kiadás mellett a szövegösszevetéseknél az 1801-es és az I81í-es kiadások Hongrie címszavát használjuk.
a
Vosgien, Ladvocat, Jean-Baptiste: Dictionnaire géographique universel... précédé d'un précis
de géographie... par M. F. Lallement... Paris, E. et V. Penaud fréres, 1851.
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Természetesen a változó világ megkövetelte politikai „fazonigazítások" sem
idegenek a szótártól, amelynek első kiadásbeli impresszumán a következő teljes
cím olvasható: Dictionnairegéographique-portatif. Ou Description des Royaumes, Villes, Patriarhats, Evéschés, Duchés, Comtés, Marquisats, Villes Impériales, et Anséatiques, Ports, Fortresses, Citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde: dans lequel on indique
en quels Royaumes, Provinces & Contrées ces lieux se trovent ; lesPrinces dont ils dépendent; les
Riviéres, Baies, Mers, Montagnes, etc. sur lesquels sont situés; leur distance en lieues franfaises
des Places remarquables des environs, avec leur longitude & leur latitude, selon les meilleures
Cartes; les Siéges que les Villes ont sous tenus, les grands Hommes qu'elles ont produits, &.les
lieux oú se sont données les Principales Batailles. Ouvrage trés utiles pour 1'intélligence de 1'Histoire moderne & des affaires présentes. Traduit de langlois sur la treiziéme Edition de Laurent
Eschard, par Vosgien. (Az 1792-es párizsi kiadástól kezdve, amely a köztársaság első
évében látott napvilágot, a címben megjelenik a républiques szó, úgymint Dictionnairegéographique portatif. Ou Description des Républiques, Royaumes,... a les Princes pedig
kicserélődik a republikánus fülnek jobban hangzó Gouvernemens szóra!)
A Vosgien név természetesen álnév, amely Jean-Baptiste Ladvocat abbét takarja,
akiről valójában nem sokat tudunk. Legrészletesebb életrajza a Hoefer-féle biográfiai lexikonban található. ; E szerint Jean-Baptiste Ladvocat Párizsban született
1709-ben és a Sorbonne-on végezte teológiai tanulmányait, majd 1740-42 között
Dumerny plébánosa volt. Innen visszatért Párizsba, és a Sorbonne főkönyvtárosaként tevékenykedett. Ekkor készítette el híres bibliográfiáját. 4 1751-től haláláig az orleans-i herceg alapította Héber Intézet (l'Institut Hébreu) igazgatója
volt. Héber tárgyú nyelvészeti munkái a kortársak szerint „alapos jól felkészült tudósról tanúskodnak." 5 Irt emellett még történeti szótárakat 6 , de az igazi könyvsi-

3
Nouvelle Biographie Générale sous la dir de M. Le Hoefer, t. 1-46. Paris, Frimin Didot,
1852-1866. A továbbiakban HOEFER, 1869. t.28. 647-650.
Ladvocat, Jean-Baptiste: Bibliothéque annuelle et universelle... contenant un catalogue de tous
les livres qui ont été imprimés en Europe pendant l'année 1748-1750... [Par P.-D. Burtin et 1'abbé
Ladvocat.], t. 3. Paris, P.-G. Le Mercier, 1751-1753.
Ladvocat, Jean-Baptiste: Grammaire hébraique, á l'usage des écoles de Sorbonne... par M. l'abbé
Ladvocat,... Paris, impr. de Vincent, 1755.
6
Ladvocat, Jean-Baptiste: Dictionnaire historique portatif, contenant l'histoire des patriarches,
des princes hébreux, des empereurs, des rois et des grands capitaines, des dieux, des héros de l'antiquité
payenne... des Papes, des SS. Péres, des évéques,... des historiens, poétes... et mathématiciens, etc., avec
leurs principaux ouvrages et leurs meilleures éditions ; des femmes savantes, des peintres... et... de
routes les personnes illustres... de routes les nations du monde... par Mr. l'abbé Ladvocat,... Didot, Paris, 1752. ill. Ladvocat, Jean-Baptiste: Dictionnaire historique et bibliographique portatif... par M. l'abbé Ladvocat,... Le Clerc, Paris, 1777.
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kert, amely ismertté tette nevét Európa szerte, az említett geográfiai szótár hozta
meg számára.
Az 1747-ben először megjelent geográfiai szótár e talpköve tulajdonképpen két
munka; Antoine-Augustin Bruzen de laMartiniére8 nagy történeti és geográfiai
szótára, valamint és a Hume által egekig magasztalt, különben kora legnagyobb angol történetíróinak egyikeként számon tartott Echard Laurent szótára. Az 1783-as
Brüsszeli kiadás ezért jelöli három szerzős munkaként Vosgien szótárát. 9
Echard Laurent megírta többek között a rómaiak történetét (Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu' á l'établissement de l'empire par Auguste), a kor egyik legjobb egyháztörténetét (Histoiregénérale ecclésiastique, depuis la naissance de Christ, jusqu'
á l'établissement du christianisme sous Constantin), és a Hume által olyannyira dícsért
Anglia történetet (Histoire d'Angleterre, depuis invasion de Jules César jusqu' á la fin de
régne de Jacques I"). Vosgien angol kortársa tehát számos kitűnő történelmi munka

Hoefer, 1869. t.28. 649.
8

Antoine-Augustin Bruzen de la Martiniére a XVII. és XVIII. század egyik legtermékenyebb
kompilátora volt. Mozgalmas életéről röviden érdemes annyit írnunk, hogy 1662-ben (mások szerint
1684-ben, megint mások szerint 1689-ben ) született Dieppe-ben. Tisztes nemesi családból származott. Szülei minden módon biztosították tanulását. Tanulmányait Párizsban, nagybátyja, a híres Richard Simon irányítása alatt fejezte be. Ezután, az ő tanácsait követve, történelemmel és földrajzzal
kezdett foglalkozni. 1709-ben francia titkárnak nevezték ki a mecklenburgi herceg udvarába. Itt kiérdemelte a herceg kegyeit, aki segítette a középkori földrajzzal kapcsolatban végzett kutatásaiban. Mecklenburgot csak mecénása, a herceg halála után hagyta el, s Hollandiába utazott azzal a szándékkal, hogy
ott kinyomtattassa munkáit. Van Duren könyvkiadó ajánlata arra késztette, hogy Hágában telepedjen
le, ahol a diplomáciai testületek tagjaival való kapcsolatai révén egyéb előnyökhöz is jutott. E testületek
ajánlásaiknak köszönheti címeit, úgymint a pármai herceg tanácsosa, Szicília kettős királyságának titkára, a spanyol király első geográfusa. Udvariassága és szellemének kelleme révén hamarosan a legfelsőbb
körök is keresték társaságát, s a Hágán átutazó előkelő külföldiek ritkán szalasztották el az alkalmat
arra, hogy meglátogassák. La Martiniére 1200 tallér járadékot kapott a Szicíliai Kettős Királyság urától,
ám költekező életmódja miatt állandó anyagi gondokkal küszködött. Így továbbra is ki volt szolgáltatva
a könyvkiadóknak, akik elég rosszul fizették. Hágában halt meg 1746. június 19-én (mások szerint
1749-ben halt meg). Fő műve: Dictionnaire géographique, historique et critique (Geográfiai, történeti
és kritikai szótár). 9 könyv I I kötetben, Hága, 1726-39, Dijon, 6 köt., 1739., Párizs, 6 köt. 1768,
Párizs 6 köt., Christian Wolff német fordítása (Lipcse, 1744-50, 13 köt.).
LadvocaT, Jean-Baptiste — Bruzen de la Martiniére, Antoine Augustin—Echard, Laurence: Dictionnaire géographique portatif, ou Description de tons les royaumes, provinces, villes, patriarchats,
évéchés, duchés, comtés, marguisats, villes impériales et anséatiques, portcs, forteresses, citadelles, et
autres lieux considerables des quatre parties du monde ... tr. de l'anglois sur la 13. éd. de Laurent
Echard, avec des additions & des corrections considérables, par monsieur Vosgier [pseud] , A Bruxelles,
Chez Benoit le Franq, 1783.
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szerzőjeként volt számon tartva, ám neve leginkább a Vosgien kiadások impresszuma alapján válhatott ismertté. 10
A magunk részéről három kiadást használunk; ezek az I767-es, az 180I-es és
az 181 I-es kiadások. 11 Az elérhetőség praktikuma mellett azért esett a választásunk e három kiadásra, mert az 1767-es kiadás Hongrie címszava nyilván a XVIII.
század első felének, az 180I-es értelemszerűen a század második felének Magyarországáról szól, míg az 18 II-es kiadás a napóleoni Európa zenitjének kiadása.
Ez utóbbi — természetesen nem is annyira Magyarország, mint inkább a világban
bekövetkezett változások átnézetében — híven tükrözi mindazon rövid életű, ám
annál drasztikusabb politikai térképbeli változásokat, amelyeket a francia császár
hajtott végre Európában. (A Cataloguegénéral des livres imprimés de la bibliothéque nationale, illetve a http://www.ccfr.bnlfr/rnbcd_visulacci.httn (2006) alapján úgy tűnik, hogy
a napóleoni háborúk állandó politikai térképbeli változásainak leírása végett 1807től 1813-ig évente bővítve újra kiadják a Vosgien-féle geográfiai szótárat!)
Az említett három kiadás Hongrie címszava alatti szövegvariánsok összevetését
később közöljük, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a geográfiai szótár—legalább
is a mindenkori status quo vonatkozásában — úgy tűnik, egyre inkább az éppen
domináns politikai, hatalmi megfontolások lenyomatává is válik.
Vosgien 1767-es kiadásának hosszú előszavát két szempontból tartjuk említésre méltónak. Ez a cenzúra kérdése és a szótár felépítésének problematikája. A
geográfiai szótárak, amint már utaltunk rá, nem csak a bennük rejlő politikum,
hanem a földrajzi felfedezések bűvkörében élő XVIII. század számára oly fontos
földrajzi ismeretanyag miatt is kivívták maguknak a cenzorok megkülönböztető
figyelmét Franciaországban. Az 1767-es kiadás előszavában a Vosgien idézte
1723-as rendelet ugyanis kimondja, hogy a geográfiai szótárak „alapos áttanulmányozása a világ jelen dolgainak állása ügyében kiváltképp fontos".' E politikai felhang hangsúlyozásával együtt azt is fontos megjegyeznünk, hogy az 1767-es

1O
Biographie Universelle, Ancienne et Moderne, t. 1-82. (supplément), L. G. Michaud, Paris,
1833-1848. a továbbiakban Michaud, 1814. t. 12. 456.

"
Echard, Laurent — Ladvocat, l'abbé: Dictionnaire géographique portatif, ou Description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, etc. ; traduit de I'anglois sur la treiziéme édition de Laurent Echard, par Vosgien (l'abbé l'Advocat), Librairies associées, Paris, 1767.; Vosgien: Dictionnaire
géographique portatif ou description des républiques, royaumes villes... Paris, chez Delalain fils, An
IX. — 1801. ; Ladvocat, Jean-Baptiste (Abbé) : Dictionnaire géographique ou description des quatre parties du mónde par Vosgien, Nouvelle édition par Giraud..., 1811, Lyon, J.-B. Kendelem: B. Cormon
& Blanc
12

Vosgien, 1767. IV.
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Vosgien kiadás királyi cenzora Bellin, korának nagynevű geográfusa!" Vosgien
ezért is írja büszkén, hogy cenzora roppant alaposan végigolvasta szótárát és nem
talált benne semmi kivetni valót. 14 A cenzor tehát a politikai kontroll mellett azért
jelen esetben afféle szakmai lektori szerepet is betöltött!
Az 1767-es kiadás előszava értelmében a szótár rendező elvei két kérdéskör köré csoportosíthatóak, úgymint a földrajzi nevek átírása, illetve azok a szempontok,
amelyek alapján egy-egy helység bekerülhet a szótárba. Ez utóbbi azért lényeges,
mert ekkora kikristályosodni látszik a geográfiai szótár szempontrendszere. Az
1767-es szótár esetében ez a következőképpen néz ki:
I/ A földrajzi nevek, így a magyarországi földrajzi nevek átirata. Vosgiennél a francia nyelvű alak következetes és kizárólagos dominanciája érvényesül. Ne feledjük,
hogy a XVIII. századi földrajzi felfedezések nyomán jó néhány név most szembesül először egy francia nyelvű szótárba történő bekerüléssel. Ez annyit jelent,
hogy az adott helységnév francia „áthallásbeli" leírását látjuk viszont. Ennek megerősítésére hivatott a latin alak. Igy vagy az adott ország nyelvének franciásított
variációját, vagy a latin alakot, ami persze az esetek zömében minden különösebb
erőfeszítés nélkül „franciásítható", vagy pedig mindkettőt viszont láthatjuk. Nézzük a magyar példákat, amelyek a nyelv „egyedisége" révén hordoznak buktatókat.
Természetesen a szótár írásképét követve Kaposwar esetében azt látjuk, amint az
adott ország nyelvének hangalakja egyúttal a francia alakot is jelenti. Segedin, amikor a latin és a francia hangalak egybeesik. Máskor különválasztható, mint Debrecen esetében, Debrezen — Debrecinum. Sokszor előfordul három alak, mint például Sopron — Oedenbourg Simpronium. Olykor a három alaknál elbizonytalanodik a szerző, ez vezet — jobb szó híján — afféle „kétésfeles" megoldáshoz,
ahol az egyik alak választható és azt a vagy (ou) kötőszóval jelzi, például Presbourg ou Poson Posoniumm. Más esetben nem a latin, hanem a magyar városnév lesz franciásítva, mint például Buda — Bude, tehát itt a német Offen mellett
megjelenik a magyar névváltozat is a Bude — Buda címszó alatt. A szótár tehát itt
négy alakot hoz, úgymint Bude ou Offen -- Buda, Aquincum. Itt jegyezzük meg:
az I767-es kiadásban 65 városnevet találtunk a Királyi Magyarország vonatkozáJacques-Nicolas Bellein királyi cenzor, ismert geográfus, aki elsősorb an a francia gyarmatosítási
13
politika térképésze. Ezt tükrözi munkássága is, hisz többek között Korzika és Szent Domingó szigetek
részletes térképét és geográfiai leírását készítette el. Lásd: Bellin, Jacques-Nicolas: Description géographique des débouquemens qui sont au nord de l'isle de Saint Domingue, Paris, Didot, 1773.; uő.:
Description géographique et historique de l'Isle de Corse, pour joindre aux Cartes et Plans de cette
Isle, Paris, Didot, 1769.
14

Vosgien, 1767. V.
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sában, ami „világszótárról" lévén szó igen tisztességes szám és egyáltalán nem az
elfeledettség mutatója. (A szótár névmutatója praktikusan nem sokra használható,
mert csak latin neveket közöl, így ha egy településnek nincs latin neve, akkor az
nem is szerepel a névmutatóban, jóllehet benne van a szótárban.)
II/ A szótárba történő „bekerülés" kritériumai pontokba szedve a következők:
1/ Birodalom, királyság, fejedelemség, hercegség, tehát valamiféle államalkotó egység kritériumának történő megfelelés.
2/ Jelen, vagy közelmúltbeli történés aktualitásának helyszíne.
3/ Ha a város, a település
a/ főváros
b/ politika központ, tehát parlamenti székhely, országgyűlési helyszín, azaz
egyfajta államigazgatási központ
c/ érsekség, püspökség, azaz valamilyen vallási központ
d/ kereskedelme, gazdagsága, vagyis gazdasági tevékenysége jelentős
e/ művészeti, kulturális, tudományos tevékenysége jelentős
f/ oktatási központ, vagy éppenséggel egyetemi város
g/ híres ember szülőhelye
h/ valamely fontos csata, háborús esemény vagy épp békekötés színhelye
i/ katonai, stratégiai jelentőséggel bír.
4/ A felvilágosult abszolutizmus századában az adatközlés egységes szempontjait
követve mindig tudatni kell az olvasóval, hogy az adott terület felségjogi státusa jelenleg mely uralkodó, herceg, fejedelem stb. szupremáciája alá tartozik.
5/ A szótár törekszik arra, hogy minél pontosabban sikerüljön behatárolni a szélességi és hosszúsági fokok révén az adott állam vagy település topográfiai helyét. Ez az Európán kívüli térségek esetében korántsem egyszerű feladat, de az
európai területek vonatkozásában is számos mérföld ismeretes, márpedig a szótár törekszik arra, hogy egy-egy település behatárolásánál jelezze, hogy a környék melyik kiemelten fontos városától milyen irányban, hány mérföld választja
el az adott címszó városát. Gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb információ
egy utazó számára! Az 1767-es kiadás általában az adott felségterület által
használt mérföldet adja meg iránymutatásul, így a szótár gyakorlatilag a kor által használt különféle mérföldek lajstroma — az aktuális címszavak vonzásában.
A szótár használja az ún. kicsiny japán mérföldet, a kínai vagy mandzsu mérföldet, az orosz vagy verszta mérföldet, az angol mérföldet, a török vagy berri
mérföldet, a nagy olasz mérföldet, az arab mérföldet, az írlandi mérföldet, az
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indiai vagy khossz mérföldet, a tamuliai mérföldet, a skóciai mérföldet, a karintiai, a kicsiny spanyol, a portugál és nagyspanyol vagy holland mérföldet, a
sziléziai, a dániai, a drezdai, a norvégiai, a kelet-friziai, a geográfia vagy német
mérföldet, továbbá régi francia lieu-t, a perzsa vagy másképpen parasange mérföldet, az angol és francia tengeri mérföldet, (Napóleon alatt Európában ez
utóbbi a mérvadó) és természetesen a magyar, vagy másképpen meklenburgi
mérföldet.
6/ A szótár külön szócikket szentel minden jelentősebb domborzati és vízrajzi
tényezőnek, hegyek, tengerek folyók stb. 15 A szerző alaposságát dicséri, hogy
például a Maros címszó alatt a következőket olvashatjuk. „Nagy folyó, amely
átszeli Erdélyt és Magyarországot. A Kárpátokban ered és Szegeddel szemközt
torkollik a Tiszába." 16
7/ Kötelező jelleggel tájékoztatást kell adjon a szótár az adott ország nyelvéről és
vallási szokásairól.
Ezek előrebocsátása mellett vessük össze a már említett három kiadás Magyarország címszavát. A magyar nyelvű szövegvariánsok esetében nem használunk semmiféle jelölést, ha a három szöveg azonos; kurziválunk akkor, amikor két kiadás
szövegegyezését hangsúlyozzuk; aláhúzást alkalmazunk az egyedi betoldások kidomborításánál.
A Magyarország (Hongrie) címszó és variánsai a
Vosgien szótár 1767-es, 1801-es és 1811-es kiadásai alapján
1767-ES KIADÁS

1801-ES KIADÁS

1811-ES KIADÁS

Magyarország, Hungaria. Eu- Magyarország, Hungaria. Eu- Magyarország, Hungaria. Európai királyság a Duna mentén, rópai királyság a Duna mentén, rópai királyság a Duna mentén,
hosszúsága körülbelül 240 mérföld, hosszúsága körülbelül 240 mérföld, melynek területe 4100 négyzet-mérföld, lakosainak száma
szélessége 100 mérföld.
szélessége zoo mérföld.
7760000 lélek.
Északon Lengyelországgal, nyugaton Németországgal, délen
és keleten Törökország európai
részeivel határos.

15
16

Északon Lengyelországgal, nyugaton Németországgal, délen
és keleten Törökország európai
részeivel határos.

Vosgien, 1767. V—XVIII.
Vosgien, 1801.. 258. Maros címszó

Északon Lengyelországgal, nyugaton Németországgal, délen
és keleten Törökország európai
részeivel határos.
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Területe 9730 négyzet-mérföld, népsűrűsége 513 lakos
négyzetmérfölden-ként.

Három nagy tartományból áll:
a tulajdonképpeni Magyarorszál északon Lengyelországgal,
nyugaton az osztrák karéjjal
szomszédos, délen a Dráva illetve a Duna vonala az, amely
Szlavóniától, illetve Törökországtól elválasztja, keleten pedig Oláhország és Erdély határolja.

Három nagy tartományból áll: Három nagy tartományból áll:

azAusnriától keletre fekvő tulajdon- az.Auszt riától keletre fekvő tulajdonképpeni Magyarországból, északon képpeni Magyarországból, északon
Erdélyből, s délen Szlavóniából.
Erdélyből, s délen Szlavóniából.

Magyarország két részre, Felső- és Alsó-Magyarországra
oszlik. Felső-Magyarország 24,
Alsó-Magyarország 14 vármegyéből (comté) áll.
Jelentősebb folyói a Duna,
a Száva, a Dráva, a Tisza, a
Maros, a Rába, a Vág, a Garam
és a Sárvíz. Ezek halakban anynyira gazdagok, hogy a disznókat

Magyarország két részre, Felső- és Alsó-Magyarországra
oszlik. Felső-Magyarország 24,
Alsó-Magyarország 14 vármegyéből (comté) áll.
Jelentősebb folyói a Duna,
a Száva, a Dráva, a Tisza, a
Maros, a Rába, a Vág, a Garam
és a Sárvíz. Ezek halakban anynyira gazdagok, hogy a disznókat

is hallal etetik;

is hallal etetik;

Magyarország két részre, Felső- és Alsó-Magyarországra
oszlik. Felső-Magyarország 24,
Alsó-Magyarország 14 vármegyéből (comté) áll.
Jelentősebb folyói a Duna,
a Száva, a Dráva, a Tisza, a
Maros, a Rába, a Vág, a Garam
és a Sárvíz. Ezek halakban igen
gazdagok,

ám vizük — a Duna kivé-telével ám vizük — a Duna kivé-telével ám vizük — a Duna kivé-telével
— egészségtelen.
— egészségtelen.
— egészségtelen.
Az országot először a rómaiak
hódították meg; őket a hunok
űzték el, majd ezeket az avarok
avagy szkíták. Utánuk következtek a szlávok, majd a Volga
vidékének lakói. Az országnak
voltak saját királyai, utolsóként
Lajos, akit 1526-ban egy Szulejmán elleni csatában öltek
meg. Ferdinánd főherceg az országot Ausztriával egyesítette t
midőn feleségül vette Lajos lányát.
Az országban bőséggel megta- Az országban bőséggel megta- Az országban bőséggel megtalálható mindaz, ami az élethez lálható mindaz, ami az élethez lálható mindaz, ami az élethez
kell; bora — kiváltképp Tokajé kell; bora — kiváltképp Tokajé kell; bora — kiváltképp Tokajé
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— kiváló. Vannak arany-, ezüst
és rézbányái. Erdei olyannyira
bővelkednek vadban, hogy a károk elkerülése végett a vadászat
mindenki számára engedélyezett.

— kiváló. Vannak arany-, ezüst
és rézbányái. Erdei olyannyira
bővelkednek vadban, hogy a károk elkerülése végett a vadászat
mindenki számára engedélyezett.
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— kiváló. Vannak arany-, ezüst
és rézbányái. Erdei olyannyira
bővelkednek vadban, hogy a károk elkerülése végett a vadászat
mindenki számára engedélyezett.
II. József 1785. augus ztus 22-i rendeletével eltörölte a jobbágyságot.

Ha a magyarok kevésbé lennének lusták, ezt a királyságot
termékenysége révén másképp
értékelnék, mint most; legalábbis amennyiben az uralkodó
hasznot tudna húzni a törökök
keresztény alattvalóinak ide és
más szomszédos területekre
irányuló masszív bevándorlásá r
ból. A parasztoknak nincs saját
tulajdonuk. A nemesek, akiktől
a földet bérlik, bármikor elűzhetik őket. Így helyzetük —
mégha nem is jobbágyok —
éppoly nyomorúságos, mint a
lengyel vagy orosz parasztoké.
A zokon a vidékeken, ahol nincs épületfa, a paras ztok földbe vájt házakban laknak, melyek úgy vannak megépítve, hogy csak a kéményük és tetejük emelkedik ki a földből.
II. József 1785. augusztus 22-i rendeletével eltörölte a jobbágyságot.
Ekkor a földesurak alattvalóiból állami alattvalók lettek, akik birtokolhatnak javakat és el
is adhatják azokat. Emellett a
birodalom bármely országában
letelepedhetnek, s szabadon választhatnak a kereskedelem, az
ipar, illetve a földművelés között. Mentesülnek a földesúri
robot alól, a közös megegyezés
kivételével, s csak a földesúri adókat kell megfizetniük. Hasz-

Azokon a vidékeken, ahol nincs épületfa, a paras zt ok földbe vájt házakban laknak, melyek úgy vannak megépítve, hogy csak a kéményük és tetejük emelkedik ki a földből.
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nos lehet a korábbi földesúr
számára, ha új uruk, az uralkodó, nem ront helvzetükön adókkal. A bevándorlókat szívesen fogadják: a folytonosan fejlődő kereskedelem lehetővé teszi letelepe-désüket.
A magyarok jelentős privilégiumokat
élveznek, melyeket előbb elvesztettek
Lipót császár idején, ám a császárné
és királyné visszaadta azokat. Minden ügyben a főpapokból, mágnásokból, köznemesekből és a szabad városok polgáraiból álló rendi gyűlés
dönt.
Az említett városok szabadsága
abból áll, hogy saját tisztviselőik vannak, maguk szedik be az adót, választják plébánosaikat, s még a büntetőbíráskodást is maguk gyakorolják.

A magyarok jelentős privilégiumokat
élveznek, melyeket előbb elves ztettek
Lipót császár idején, ám a császárné
és királyné visszaadta azokat. Minden ügyben a fűpapokból, mágnásokból, köznemesekből és a szabad városok polgáraiból álló rendi gyűlés
dönt.
Az említett városok szabadsága
abból áll, hogy saját tisztviselőik vannak, maguk szedik be az adót, válaKtják plébánosaikat, s még a büntetőbíráskodást is maguk gyakorolják.

A magyarok elég daliásak, harcosak, gógösek és bosszúállók.
Lovasaikat huszárnak (hussards), gyalogosaikat hajdúnak
(heyduques) hívják. Csaknem valamennyi magyarországi városnak két neve van, egy magyar és
egy német.

A magyarok elég daliásak, harcosak, gőgösek és bosszúállók.
Lovasaikat huszárnak (hussards), gyalogosaikat hajdúnak
(beyduques) hívják. Csaknem valamennyi magyarországi városnak két neve van, egy magyar és
egy német.

Mindössze 2-300 háztalálható bennük, s még magukon viselik a török,
illetve a polgárháborús pus`ítás
nyomait.

Mindössze 2300 báztalálható bennük, s még magukon viselik a török,
illetve a polgárháborús pus zt ítás
nyomait.

A magyar nyelv a szláv egyik
dialektusa. A bíróságokon, s
gyakran még a nép körében is
latinul beszélnek.

A magyar nyelv a szláv egyik
dialektusa. A bíróságokon, s
gyakran még a nép körében is
latinul beszélnek.

A magyar nyelv a szláv egyik
dialektusa. A bíróságokon, s
gyakran még a nép körében is
latinul beszélnek.

Az uralkodó vallás a katolikus,
de a protestánsokat is tolerálják az Osztrák Ház kezesség
vállalásával.

A legelterjedtebb a katolikus vallás,
ám a protestánsok is rendelkeznek a
szabad vallás-gyakorlás jogával 1781
óta. Lásd: Ausztria (Autriche).
Vannak görögkatolikusok, illetve
görögkeleti vallásúak is.

A legelterjedtebb a katolikus vallás,
ám a protestánsok is rendel-kennek a
szabad vallás-gyakorlás jogával 1781
óta. Lásd: Ausztria (Autriche)
Vannak görögkatolikusok, illetve
görögkeleti vallásúak is.

A magyarok elég daliásak, harcosak, gőgösek és bosszúállók.
Lovasaikat huszárnak (bussards), gyalogosaikat hajdúnak
(heyduques) hívják. Csaknem valamennyi magyarországi városnak két neve van, egy magyar és
egy német.
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Alsó-Magyarország fővárosa Alsó-Magyarország fővárosa Alsó-Magyarország fővárosa
Buda, míg Felső-Magyarorszá- Buda, míg Felső-Magyarorszá- Buda, míg Felső-Magyarországé Pozsony.
gé Pozsony.
gé Pozsony.
Hosszúság35 47, szélesség 45
Hosszúság 35-47, szélesség 45
Hosszúság 13 24, szélesség 45-50.
49. 15.
49. 15.
-

—

—

-

A szövegek összevetésékor kitűnik, melyek a XVIII. századi magyarságkép állandó, pontosabban a század által állandósuló elemi. Úgy tűnik, túl a földrajzi tér
behatárolásán és a különféle mérföldek eltérő léptékű adatain, hogy mindhárom
szótár kiemeli: Magyarország folyói halakban rendkívül gazdagok. Ez a megállapítás tulajdonképpen Edward Brown" óta kísért, aki 1669-70-es magyarországi
utazása kapcsán a következőket írta erről. „Mivel az országnak több folyója van,
mint bármely másnak, ezért itt a halak is nagyobb bőségben fordulnak elő. A Tisza
folyó e tekintetben legelső egész Európában, vagy ha szabad mondanom az egész
világon, ezért a lakosok azt mondják, hogy a Tiszában csak hal és víz van." 1$
Ugyanígy Brownnál keresendő a kiváló mezőgazdasági lehetőségekkel és kitűnő
borokkal rendelkező ország képének, a beszélt nyelv egyediségének, a latin nyelv
ismeretének, továbbá a bányavárosok fontosságának genezise. 19 Az már a szláv világot felfedező XVIII. századi egyszerűsítés eredménye, hogy a magyar nyelvet
általában a szláv nyelv egyik dialektusaként helyezik el a szótárírók, pedig egy századdal korábban még angol utazónk így fogalmazott: „Midőn egyszer a bicskei
templomban voltam, meghallgattam az imát és a szent beszédet és ámbár a velem
lévő személy sok nyelvet tudott és latinul, németül, szlávul, törökül, olaszul valamint új görögül jól beszélt, mind az által azt mondta nekem, hogy a magyar nyelvet
semmiféle nyelvből sem lehet leszárma ztatni (kiemelés K. L.)."20 Ne feledjük azt sem,
hogy Vosgien szótáránál is kötelező kitétel tájékoztatni az olvasót az adott ország
nyelvéről és vallásáról! Ez utóbbinál megjegyzi: a domináns vallás a katolikus, ám

17
Brown, Edward: Relation de plusieurs voyages faits en Hongrie, Servie, Bulgarie, Macédoine,
Thesalie, Austriche, Styrie, Cerinthie, Carniole et Friuli, enrichie de plusieurs observations, tant sur
les mines d'or, d'argent, de cuivre et de vif argent que des bains et des eaux minéralles qui Bont en ces
pais... traduit de l'anglois du sieur Edouard Brown,... [par M. Le Vasseur], Paris, G. Clouzier, 1674.
Magyarul részleteket közöl belőle Brown Eduard utazása. 1669-70 fejezetcím alatt Szamota István.
Lásd.: Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten, Bp. 1891. a továbbiakban Szamota, 1891. 290-425.
i8

Szamota, 1891. 302.

19

Szamota, 1891. 303-305; 392-425.

2O

Szamota, 1891. 306.
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a protestánsokat is tolerálják. Az 1780-as évektől kezdődően ebben a kérdésben
még kiemelik II. József türelmi rendeletének fontosságát.
Vosgien szótára szerint a magyar daliás harcos, gőgös bosszúálló nép, hiányzik
viszont a Vanel által sulykolt álhatatlanság. A huszár és a hajdú, mint lovas és gyalogos magyar katona vonul be a szótárba. A magyar város vonatkozásában úgy tűnik, hogy a 2-300 házból álló városkép benyomását általános érvényűnek veszi a
szótár, megjegyezve, hogy a török illetve a polgárháborús idők nyomai még mindig
fellelhetők. Lám a Rákóczi szabadságharcot a maga francia kapcsolataival együtt
az 1801-es kiadás a polgárháború névtelenségébe burkolja, igaz az 1767-es kiadásban még ennyi utalást sem tesz! Elgondolkodtató az is, hogy a Béccsel szemben
magyar érdekeket védő magyar rendiség politikai struktúrája, amelyről egyébként
már Claude Vanel is oly sokat értekezik, 2 t csak az 180I-es kiadástól kezdve bukkan fel a Vosgien-féle szótár lapjain. A városok vonatkozásában a szótár véleménye
összhangban van Jean Claude Flachat lyoni kereskedő 1744-es úti beszámolójának
megállapításaival, aki a XVIII. század magyar városait a francia városokkal összevetve az esetek zömében inkább rosszul épített nagy faluként mutatja be. A vidék
egészségre ártalmas víztartóinak betegséget terjesztő ivóvizei szintén Flachat által
kanonizáltatnak, csakúgy, mint a lakáskultúrára vonatkozó megállapítások, amely
épületfa híján olyan földbevájt házakról írnak, amelyeknek csak a kéményük és a
tetejük emelkedik ki a földből.'
Külön figyelmet érdemelnek a szótár „elhallgatásai" mellett az egyedi betoldások, tehát csak az adott kiadás közvetlen környezetében felbukkanó mozzanatok. Igazán itt fogható meg, az ilyen egyszeri betoldásokkal igazolható, hogy a
geográfiai szótár mennyi szállal kötődik korának éppen aktuális politikai megfontolásaihoz. Csak emlékeztetőül felidézzük, hogy az 1801-es kiadás történelmi háttere a Forradalom, az osztrákokkal háborúzó Bonaparte tábornok konzulátusa. A
21
Vanel, Claude: Histoire des troubles de Hongrie, avec le siége de Neuheusel et une relation
exacte du combat de Gran [par Vanel]... Mortier, Amsterdam, 1686.; VANEL, Claude: Le Royaume
de la Hongrie ou description nouvelle, Chronologique, Géographique de ce Royaume selon d'estat auquel it se trouve á present et des choses les plus memorables y arrivées, Cologne, Chez Pierre le Jeune,
1686.; Vanel, Claude: Histoire des troubles de Hongrie [par Vanel], depuis 1684 jusques 1686, Amsterdam, P. Mortier, 1687.
22
A házakat úgy építik, hogy ásnak egy nyolc lábnyi mély gödröt, amely elég széles arra a célra,
hogy befogadja a családot, a házi használati tárgyakat és az állatokat. „A szállásnak csak egyetlenegy nyílása van. Magvaikat, élelmüket és minden értéküket pincékbe rejtik." Lásd: Flachat, Jean-Claude: Observasions sur le commerce et les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie de l'Afrique et mérne des Indes

orientales par J. Cl. Flachat Directeur des établissements levantins etc. t.1. Lyon, Jacquenod pére,
Rusand,1766. 246.
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Grande Nation ítéletében a magyar szolgasorsú, lusta nép, pedig termékeny királyságról van szó. Ezért persze az uralkodó is felelős, aki képtelen hasznot húzni
a bevándorlásokból, a paraszt helyzete pedig nyomorúságos. A Forradalom három
kulcsfontosságú propagandisztikus mozzanata bukkan fel itt, úgymint az elnyomatás alatt lustává lett nép, akit fel kell szabadítani ahhoz, hogy magára találjon,
a politikai és gazdasági feladatok ellátására egyaránt alkalmatlan Habsburg uralkodó, végül az elnyomatás, amely szerint a magyar paraszt helyzete az orosz muzsik és az elnyomorított lengyel paraszt helyzetével azonos — legalábbis Vosgien
szótárának 1801-es kiadása szerint.
Más szempontból érdekes a II. József „portré", ahol is — a jobbágyrendelet kapcsán — felsejlik az isten kegyelméből forradalmárrá lett császár idealizált alakja. A
szótár itt külön is hangsúlyozza a polgári értékrendeknek megfelelő szabad helyváltoztatás lehetőségét, a szabad kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági tevékenység
fontosságát. Kiemeli, hogy II. József uralkodása alatt mily látványosan fejlődött
a kereskedelem és ugyancsak a „kalapos" király apropóján emlegeti a XVIIII. század egészén átívelő itteni újjátelepítéseket, hangsúlyozva, hogy Magyarország a bevándorlókat szívesen látó befogadó ország.
Az I 81 I-es kiadás betoldásában a történelmi háttérről csak annyit, hogy ekkor
még úgy tűnik, Napóleon császár Európa korlátlan ura. Igaz már túl vagyunk a
magyarokhoz intézett kiáltvány visszhangtalanságán és azt se feledjük, hogy Európa új császárnéja, Napóleon ifjú hitvese, mellékesen Habsburg-házbeli. Megszületett a „római király," a Sasfiók. Mindezzel együtt a szótár itt arra helyezi a hangsúlyt, hogy a Magyar Királyság egykoron önálló királyság volt. Figyeljük csak milyen érdekes a megfogalmazás: „az országnak voltak SAJÁT KIRÁLYAI..." (kiemelés
K.L.) Miután I 526-ban Lajos király meghal Mohácsnál Ferdinánd főherceg egyesíti a Magyar Királyságot és Ausztriát egy házassági paktum révén, „midőn feleségül vette Lajos lányát." Ezeknek a megjegyzéseknek a leírását azért találjuk itt
helyénvalónak, mert Vosgien szótára nemcsak azt példázza, hogy az egyik legolvasottabb geográfiai szótár mit ír, mit tart fontosnak leírni a XVIII. század Magyarországáról, hanem azt is, hogy a szótár flexibilis, nyitott műfaj. Ez annyit tesz,
hogy a mindenkori politika változások folyamatában részben állandósítja, részben
meg épp állandóan módosítja, korszerűsíti, a kor követelményeihez szabja az egyes
nemzetekről alkotott ítéletét, így a Magyarországról alkotott kép rajzolatát is.

Mód László
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, NEMZETI IDENTITÁS ÉS AZ
ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK

Cultural Heritage, National Identity, and the National-Historical Memorial Park in

■pusz_taszer

The Department of Ethnology and Cultural Anthropology (University of Szeged) started the first international summer research seminar in I995 following mainly a Slovakian example. The seventh one
organized by our department focused on the National-Historical Memorial Park, which is situated in
Ópusztaszer, 25 kilometers from Szeged. It consists of a number of separate sections including, for
example, the ruins of the medieval monastery of Szer. During the fieldwork we were interested in the
habits of visitors, employees and employers and so on. As a result of our research we can say that
Ópusztaszer plays a very important role in constructing Hungarian national identity through representing a special piece of our history, the age of the Hungarian Conquest.

A szegedi néprajzi tanszék eleinte egy, majd később két évente rendezi meg elméleti és módszertani hangsúlyú nyári egyetemét, amely a közös terepkutatást állítja középpontjába. Az ötlet az egykori Csehszlovákiából származik, ugyanis a pozsonyi néprajzi tanszék az 1970-es években indította útjára seminarium ethnologicum
néven hasonló vállalkozását, ami sajnálatos módon abbamaradt. Barna Gábor, aki
maga is résztvevője volt a szlovák programnak, 1995-ben kezdeményezte a nemzetközi diákszemináriumok megszervezését immáron Szegeden SeminariumEthnologicum SZegediense-SemEthnoSZ néven. 1995-ben és 1996-ban Csongrádon lengyel,
finn, német, szlovák és horvát hallgatók részvételével folytak kutatások. 1997-ben
Szeged-Alsóvároson skót, finn, lengyel, horvát, német és cseh diákok bevonásával
a szeminárium a búcsút vizsgálta, az eredmények a „Szent és profán között. A
szeged-alsóvárosi búcsú — Between the Sacred and Profane. The Pilgrimage Feast
of Szeged-Alsóváros" címmel egy kétnyelvű kötetben láttak napvilágot. 1999-ben
a tápai temetőkápolna inventarizációjában lengyel, horvát, finn, osztrák, skót és
német hallgatók vettek részt, a terepmunka hozadékát Barna Gábor foglalta össze
„Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció — A Sacred Depot. Objects, Symbols, Communication" címmel. 200 I-ben a helyi identitás, falusi turizmus, megalkotott hagyományok témakörben folytatódott tovább a szemináriumsorozat Pusztamérgesen, ahol a résztvevők a Csongrád megyei település ilyen irányú törekvéseit próbálták meg értelmezni. A „Megalkotott hagyományok és a falusi turizmus. A pusztamérgesi eset — Invented Traditions and Village Tourism.
The Pusztamérges Case" című tanulmánykötet tartalmazza a kutatás összefogla-
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lóját, amelyet Pusztai Bertalan szerkesztett. Hatodik alkalommal, 2003-ban Baján
a halászlé fesztivál vizsgálatára vállalkozott a nemzetközi diákszeminárium.' A
hetedik 2005 nyarán került megrendezésre Ópusztaszeren, ahol a nemzeti identitás, az emlékezet és az emlékpark kapcsolatának, összefüggésrendszerének vizsgálatát, értelmezését tűztük ki célul. A magyar hallgatók mellett Pozsonyból, Turkuból és Kolozsvárról érkeztek diákok, akik bekapcsolódtak a munkába Hannaleena Savolainennel, a Turkui Finn Egyetem néprajzi tanszékének oktatójával
egyetemben, aki a szeminárium egyik vezetője volt.
Hogyan is épül fel egy ilyen szeminárium, miképpen zajlik a terepmunka? Mint
említettem, a nyári egyetem elméleti és módszertani szempontokat ötvöz egyszerre, ami azt jelenti, hogy az első két nap alatt megpróbáljuk megteremteni azt
a közös tudományos nyelvezetet, fogalmi hálót, melynek segítségével a terepmunka
elkezdhető. A nemzeti identitás, az emlékezet és a kulturális örökség fogalmain
keresztül igyekeztük összevetni a külföldi példákat az Ópusztaszeren tapasztalt
jelenségekkel. Ezt követően három napon keresztül 2-3 fős csoportokba tömörülve a hallgatók tanáraik irányításával saját témák kutatását kezdik meg, melynek
eredményeit az utolsó napon összegezzük.
A témaválasztásról annyit érdemes elmondani, hogy csak akkor vagyunk képesek
külföldi hallgatókat, tanárokat Szegedre csábítani, ha olyan tematikát választunk,
amely problémafelvetésével érdeklődésre számot tartó lehet. Az előzményekre
visszatekintve láthattuk, hogy a vallási tematika mellett az elmúlt években a turizmus és a megalkotott hagyományok kutatása számított meghatározónak, amit
alapvetően befolyásolt a szervezők érdeklődése is. A jövőben arra próbálunk törekedni, hogy gazdag választékot biztosítsunk, ami még népszerűbbé teheti vállalkozásunkat. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen előnyök is származhatnak a szemináriumsorozatból? Egyrészt megmutathatjuk önmagunkat, megismertethetjük
a tanszéken folyó munkát Európa-szerte, másrészt pedig az ide érkező hallgatóktól, kutatóktól, akik más típusú képzésben vesznek részt, újszerű szemléletmódot, elméleti megközelítéseket sajátíthatunk el. A hetedik nyári egyetem témájának kiválasztásában szerepet játszott az is, hogy tanszékünk a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a muzeológiai tárgyú képzésre, amelynek kiváló
terepe lehet az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Kitekintve egy kicsit
Európába, azt tapasztaljuk, hogy a muzeológiai kutatás eddig meglehetősen kevés
figyelmet szentelt az emlékhelyek vizsgálatának. Kivételt képeznek ez alól talán
Sharon Mcdonald kutatásai, amelyek az Aros kulturális örökség központ létesíté-
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sének körülményeinek értelmezésére irányulnak. Rávilágít arra, hogy az emlékhelyeknek, egyáltalán az örökségnek többféle olvasata létezik. 2
Mi is valójában kutatásunk célja? Elmondható, hogy az emlékparkról az utóbbi
évtizedekben már többen írtak különböző szempontok alapján, de a látogatók és
a dolgozók vizsgálatán alapuló terepmunka még nem folyt Opusztaszeren. Kutatásunk középpontjában maga a park mint intézmény áll. Mit is jelent ez a valóságban? Vizsgáljuk például a parkban dolgozókat, alkalmazottakat és vezetőket
egyaránt. Utóbbiak elévülhetetlen szerepet játszanak az ünnepi rendezvények megalkotásában, vagyis az új hagyományok kitalálásában illetve olyan emlékművek létrehozásában, amelyek akarva-akaratlanul is kulturális örökséggé válnak. Érdekelnek
bennünket azok a folyamatok, amelyek segítségével az új hagyományok konkrét
megjelenítési formát öltenek. Feltérképezésre várnak azok a motivációk is, amelyek
a hagyományteremtés hátterében állnak. (Pl. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény
programjai sok esetben éppen az egyéni érdekek, érdeklődés mentén szerveződnek.
A megjelenített népszokások, népi játékok kapcsán gyakran hangzik el az eredetiségre való törekvés igénye, jóllehet ebben az esetben már a turisztikai értékteremtés igényével folyik a hagyományok újraalkotása). Bennünket ebben az esetben elsősorban az érdekelhet, hogy a népi kultúra bizonyos elemeit hogyan jelenítik meg,
miképpen próbálják reprezentálni a látogatók felé, milyen jelentéssel ruházzák fel
azokat.
Utalnunk kell röviden a park vezetősége és kutatócsoportunk kapcsolatára is,
amely alapvető hatással lehet vizsgálataink végeredményére. Azt kell mondanom,
hogy sok esetben a tanszék jelenlétét a park vezetői egyfajta legitimáló szerepként
értelmezik, vagyis a kutatói részvétel által tartják hitelesnek egy-egy szokás megjelenítését. Az alkalmazottak, főként a teremőrökkel készített interjúk rávilágítanak arra, hogy milyen fontos szerepet is töltenek be bizonyos ismeretek közvetítésében. A szabadtéri néprajzi gyűjteményben dolgozók szinte mindegyikét sajátos
viszony fűzi a felügyeletükre bízott épületekhez, sokszor saját életútjukon, emlékeiken keresztül próbálják megeleveníteni a letűnt paraszti világot, amit esetenként
idealizálva mutatnak be.
Kutatóprogramunkban nagy hangsúlyt fektetünk a látogatók vizsgálatára, ami
az emlékpark számára is számos gyakorlatban is hasznosítható eredménnyel járhat.
A vendégkönyvek elemzése során azt tapasztaltuk, hogy a parkot megtekintő személyek gyakran sajátos módon értelmezik a kiállításokat, a körképet vagy éppen
az emlékműveket. Ennek illusztrálására álljon itt egy idézet az egyik internetes
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vendégkönyvből eredeti helyesírással: „ A napokban előszór látogattam meg azemlékparkot, de sajnos idő hiányában csak a Feszty körképet nézhettem meg. A z egész emlékpark nagyszerű
elgondolás, azonban a Körkép némi jobbitást igényel. A festmény elkészülése idejében helyes volt
a Honfoglalókat rettegett harcosokként feltüntetni. A mostani kiállítással ezt a jelleget nem fokozni
kellene, hanem mérsékelni. A történelmi hűség is azt sugallja, nem voltak nagy véres csaták, nem
kellett a Hont egy szervezett országtól csatákban elfoglalni. A zenei aláfestést, zajokat mérsékelni
kellene, a harcizajt alig halhatóan, elenyésző időtartamban érzékeltetni, néha dudaszóval. Nincs
szükség égett fadarabokra, a rombolás, a pus ztítás nyomaira. Tehát a felsorolt, kevés pénzbe kerülő
változtatásokkal enyhíteni kellene azösszhatást, nehogy a tájékozatlan esetleg külföldi látogató egy
barbár, tatárjáráss ze rű benyomással távozzon." Ebből a szövegrészletből kiderül, hogy
a látogatók korántsem viselkednek passzív befogadóként, sokkal inkább sajátos
módon szerkesztik meg a látottakat, olyan kiállítási tárgyakat kapcsolnak egymáshoz, amelyek nem tartoznak össze. Számos izgalmas kérdést vet fel az Opusztaszeren árusított ajándéktárgyak vizsgálata, valamint a vásárlási motivációk feltérképezése. A látogatók egy része emlékként vagy éppenséggel saját nemzeti identitásának megjelenítése céljából vesz különböző áruféleségeket.
A park sajátos keveréke az elmúlt 100 év tevékenységének: találhatunk itt szabadtéri néprajzi gyűjteményt, állandó és időszaki kiállításokat, monostor romokat,
a Feszty körképet és több olyan emlékművet, amelyek a különböző politikai rendszerek lenyomataiként is felfoghatóak. Ez a sokszínűség, sokféleség persze többféleképpen értelmezhető, de úgy vélem, jelen esetben nekünk nem az a feladatunk,
hogy bármiféle értékítéletet mondjunk, hanem megpróbáljuk értelmezni ezt a jelenséget valamilyen módon. A Nemzeti Történeti Emlékpark példáján egy több
mint száz év óta tartó hagyományalkotási és hagyományteremtési folyamatról beszélhetünk, amely minden bizonnyal a jövőben is folytatódni fog majd. Erre nagyon szép példákat láthatunk az újonnan rendezett kiállítások illetve az új emlékművek formájában. Ezeket a törekvéseket egyrészt maga a park vezetősége,
szakembergárdája támogatja, kezdeményezi, hiszen számukra létkérdés a látnivalók
számának növelése, ami komoly anyagi vonatkozásokkal járhat együtt.
Ópusztaszer mind a mai napig a politikai diskurzusok kereszttüzében helyezkedik el, ami jól mutatja kiemelkedően fontos szerepét, jelentőségét. Az Élet és
Irodalom egyik számában egy esszé olvasható a nemzeti emlékhelyről, amely az
Opusztaszer hazavár című hirdetésre reflektál Opusztaszer hazavág címmel a következőképpen: „Ez nem egy egészséges nemzet öntudatáról szóló emlékhely, ezbuta, frusztrált
magyarázkodás.AZÓpusztaszeri Nemzeti Emlékpark bejáratánál olvasható Opusztaszer hazavár
felirat nem minden magyarnak szól. A közvéleménykutatások szerint kevesen vannak, akik itt
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otthon érzik magukat." 3 Ezzel szemben egy, Szakály Sándor írásából vett részlet a
park és a nemzeti búcsújáró hely összefüggéseire hívja fel a figyelmet: „Ópusztaszer,
azOpusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark számunkra a magyar múltat idézi. Hitelesen igazolja, hogy a nemzet, amelyheznyelvünkben és szokásainkban, érzelmeinkben ma is tartozunk, valamikor egységes volt és egy közös Hazában élt. Ma — politikai döntések okán és következtében —
sok országban élnek/élünk magyarok, de Ópus ztaszer valamennyiünk zarándokhelye kell, hogy
legyen. "4
Napjainkra jól ismerjük azt a folyamatot, ahogyan a Nemzeti Történeti Emlékpark köré szerveződő kultusz az évtizedek során kiformálódott. Természetesen
mindaz ami az Árpád emlékmű előtt az elmúlt száz esztendő alatt történt csakis
kizárólag a tágabb történeti kontextusba n ágyazva értelmezhető, melynek legfontosabb állomásai a következőképpen foglalhatóak össze: Göndöcs Benedek kezdeményezésének hatására 1893-ban az országgyűlés törvénybe iktatta a pusztaszeri
emlékmű felállítását a hon megszerzésének ezredik évfordulójára. Az építési munkálatok 1896 tavaszán kezdődtek, a szobor felavatására 1897. május 2I-én került
sor. A Szombatosok Társasága, valamint a Pusztaszeri Árpád Egyesület tevékenysége révén az Árpád emlékmű kultikus hellyé vált, meghonosították a szobori
búcsúk hagyományát szeptember első vasárnapján. A két világháború között tovább
folytatódott az emlékhely kiépítése, mindebből egy székelykapu, egy turulos emlékmű, egy artezi kút és egy fürdőmedence valósult meg. 1945 után az új rendszer
felismerte, hogy saját céljainak megfelelően használhatja fel a hagyományos kereteket, és rátelepedett a szobori búcsúkra. Az ünnepségek tényleges újjáéledésére
azonban az 1956-os forradalom leverése után, a konszolidálódni akaró Kádárkorszakban került sor. 1970-ben a Hazafias Népfront Országos Elnökségének
védnöksége alatt I970 áprilisában megalakult a Pusztaszeri Emlékbizottság,
amelynek egyik legfontosabb feladata az emlékhely kialakítására és működésére
vonatkozó tervjavaslatok kidolgozása volt. 1980 áprilisában a Kulturális Minisztérium kiadta az emlékpark működési engedélyét. Pusztaszer kultuszának országos
szintre emelésében az I978. évi Árpád ünnepség jelentette a kulcsfontosságú mozzanatot, mivel megrendezésére nem szeptember első vasárnapján, hanem augusztus
20-án került sor. A Kádár korszak végére az augusztus 20-ra áthelyezett munkás5

Bánki Róbert: Ópusztaszer hazavág. Élet és Irodalom 46. évf. 30. sz. (internetes változat)

4

Szakály Sándor 2005. 6-7.

5
A nemzeti kultúra-építés folyamatát a történész Hobsbawm találó módon a „hagyományok kitalálásának" nevezte utalva az 1870 és 1914 között Nyugat-Európában lejátszódó eseményekre, vagyis
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paraszt találkozók, majd új kenyér ünnepségek fokozatosan Szent István ünneppé
szakralizálódtak. Az emlékpark 1996. évi felavatásával Ópusztaszeren az építkezések és az új emlékművek tervezése nemhogy nem zárult le, hanem új lendületet
vett. Az 1930-as években mindössze fél tucat létesítményt terveztek megvalósítani, ezzel szemben 2001 ig 34 emlékművet állítottak és avattak fel az emlékparkban. A rendszerváltást követően a Magyar Köztársaság kormányai is bejelentették
igényüket nemcsak szimbolikus értelemben, hanem a gyakorlatban is. 2001-ben
felmerült, hogy a Kulturális Örökség Minisztériuma megvásárolná a park 82%-os
tulajdonrészét, de ez nem valósult meg. 6
Mindaz, ami az elmúlt száz esztendőben Sövényházán, majd Öpusztaszeren
történt, talán leginkább a kulturális örökség fogalmával értelmezhető, ami az
1970-es évek óta látványosan terjed mind a politikai, mind pedig a tudományos
diskurzusokban.' Mielőtt körbejárnánk a kulturális örökség fogalmát, érdemes arról is szólni röviden, hogy a Nemzeti Történeti Emlékpark kapcsán hogyan is tekinthetünk a nemzeti identitásra. Úgy vélem, hogy az angol történész Benedict
Anderson defíniciója teljes mértékben elfogadható, mely szerint a nemzet nem más
mint egy elképzelt közösség, amelynek minden tagja sohasem találkozik egymással,
nem ismerik egymást, mégis valamiféle együvétartozás köti össze őket. A nemzet
és a nemzeti identitás képzeteit át- meg átjárják a képlékeny, vitatott diskurzusok,
éppen ezért nem lehetséges állandó nemzeti identitásokat meghatározni. 8
Az örökség fogalmának elterjedését megelőzte és bizonyos értelemben megelőlegezte az emlékezet szerepének felértékelődése. Ma már az emlékezés egyre
inkább az örökség fogalma köré szerveződik. Fontos tényezőként említhetjük meg
azt is, hogy az örökség segítségével bármely közösség számára lehetővé válik az éppen aktuális identitás intézményesítése. Nem véletlen, hogy a kifejezés egyaránt
megtalálható a helyi, a regionális, a nemzeti, a kontinentális és a legszélesebb körű
nemzetközi szinten is. Az örökség tulajdonképpen a közösség számára fontos
jelentéssel bíró tárgyak készlete, nemcsak arra szolgál, hogy feltérképezze a bírt
tavakat, hanem arra is, hogy körülírja, meghatározza az örökhagyó/ az örökös önazonosságát. Esetenként megfigyelhető, hogy az emlékezet és a hagyomány pótlására alkotják meg az örökséget. Nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy a
turizmus révén az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazat hasznosítja
a kulturális örökséget. A nemzeti identitásnak szüksége van az örökségre, amely-
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nek segítségével a nemzetnek időben és térben sikerül rögzítenie önmagát. A nemzeti múlt szempontjából központi jelentőségű az idealizált és dicsőséges aranykor
elképzelése, a közösség fénykora, amely dicső emlékeket és kulturális teljesítményeket hagyományozott az utókorra. A nemzeti örökség jelentőségére épülő nemzeti identitás továbbra is jelen van Európában, fontos szerepet játszik annak megerősítésében. Az elmúlt évtizedek során az örökség és a nemzeti identitás kapcsolatát a turizmus rendkívül bonyolulttá tette. A nemzetépítésben és a nemzeti identitás támogatásában játszott politikai szerepe mellett az örökség most már a jelentős gazdasági tevékenységként megjelenő örökségturizmus alapjául szolgál.'
Osszefoglalásként tehát elmondható, hogy a kutatásunk színterét jelentő intézmény vagyis az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark fontos szerepet játszik a nemzeti identitás megkonstruálásában a helyhez kötödő történelmi mítoszok, a Feszty körkép, az emlékművek, valamint a helyben szervezett ünnepségek
segítségével. A park funkciója szimbolikus módon tehát a nemzet időbeli és térbeli
rögzítésére irányul. Érdeklődésünk középpontjában a történeti emlékezet megszerkesztésének folyamata áll: milyen elvek, technikák húzódnak a háttérben?
Mindezt hogyan fogadják, hogyan értelmezik a látogatók, akik különböző módon
vélekednek mindarról, amit Opusztaszeren átélnek a park felkeresése során.
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Pászka Imre
A SZÖVEGALAPÚ „TÁRSADALOMTUDOMÁNY"
LEHETŐSÉGEI*

The possibilities of a textually-based social science
By combining elements of German hermeneutics, French structuralism as well as English speech act
theories, Paul Ricoeur intends to restore the harmony of content and form. Nonetheless, connecting
hermeneutics and speech act theory tackles only the explanation/interpretation of the meaning of the
text. His attempt to favour the concept of explanation over interpretation is not convincing. The reason
is that it is impossible to interpret without explanation and argumentation — this requires no structuralist algebra. By rehabilitating the hermeneutical cycle Ricoeur designates the subject of social sciences in the texts to archive and precludes oral forms. Such a one-sidedness is somewhat odd, since
every oral utterance is recorded, and in the final analysis, the subject of social sciences is constituted
through written texts. The major virtue of Ricoeur's theory is the actualization of the unity of textually-based social sciences.

A szöveg s egyáltalában a textualitás vonatkozásában mindig felmerül a kérdés,
hogy az mennyiben fejez ki anyagi dolgokat, társadalmi cselekvést és tapasztalatot,
ugyanis a szöveg fogalma a cselekvés valamiféle felépítettségére utal. Egyrészt mint
írás anyagi jelei, másrészt a textualitás és egyéb nyelvi konstruktumok tárgyiasulnak, anyagi dolgokká alakulnak át (feljegyzés, technológia, dokumentumok stb.).
Mind e mögött, vélhetően, az az előfeltevés áll, mely szerint a nyelv maga anyagi
praxis (Jaques Derrida). Ha ez így van, akkor adódik a kérdés: mi a viszony a szöveg és valóság között, a szöveg a valóságot adja-e vissza? Tény viszont, hogy a szöveg nemcsak eltávolodik a tapasztalattól, hanem az eltávolodás kihat a megértésreértelmezésre. Ezért is van az, hogy a „nyelvi fordulatnak" (linguistic turn) társadalomtudományokba való integrálásával, a szöveg nemcsak tárgya a vizsgálódásnak,
hanem valóságos eleme is. Következésképpen a tét: lehetséges-e „szöveg-alapú"
társadalomtudomány, amely nem objektív tényezőkkel értelmezi a szubjektív szándékokat.
A kérdést Paul Ricoeur „A szöveg mint modell" (1978) című tanulmányában sarkítottabb megfogalmazásban veti fel: lehet-e a szöveg alapja és tárgya a hermeneu-

Az itt szereplő szöveg, rövid kollázs-szerú összefoglalása egy nagyobb fejezetnek, amely a szöveg, társadalmi cselekvés és viselkedés aspektusait vizsgálja, ezért többször történik utalás a korábban
és utóbb mondottakra, e miatt kérem az olvasó szíves elnézését.
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tikai, illetve a társadalomtudományi elemzéseknek?' Ricoeur tanulmányában előterjesztett javaslata csak akkor értelmes, ha kezdettől fogva egyetértünk abban,
hogy a szociológia és egyáltalában a társadalomtudományok humántudomány,
amely ha kutatási tárgyát nem akarja szem elől téveszteni, akkor szorosan kapcsolódnia kell a humántudományok hálózatához. Ugyanis, ha a szociológiának is kutatási tárgya az „ember mint ember" s az általa létrehozott, felépített világ, akkor
a szociológia humán tudomány (Berger-Luckmann 1998:256). Ebben az értelemben Ricoeur egy következetesebb, legalább Max Weber óta létező hagyományt
folytat.
Ricoeur előfeltevése: azonosítható-e a társadalom a szöveggel; ha igen, a.) akkor a kutatási tárgynak vannak-e olyan sajátosságai, amelyek a „szövegre mint szövegre jellemzőek", és b.) a kutatási módszer olyan eljárásokat feltételez-e, amelyek
az „értelmezéshez vagy szöveg interpretáláshoz szükségesek"? Ebből további két
„alapkérdés" adódik: a.) a társadalomtudomány tárgya mennyiben tekinthető a
szövegelmélet használható paradigmájának, b.) a szövegértelmezés módszerére,
mint az „értelmezés paradigmájára" mennyiben van szükség a humántudományok
területén ? (P. Ricoeur 2002:60)
Hans Gadamerrel ellentétben Ricoeur a hermeneutikát módszernek tekinti,
egészen pontosan a hermeneutikán azokat a „szabályokat és szabályalkamazásokra
vonatkozó" eljárásokat érti, amelyek „kultúránk írásos dokumentumainak interpretálásához szükségesek" (P. Ricoeur 2002:60). Riceour, láthatóan, egyrészt „hű"
marad a diltheyi értelmezés fogalomhoz (írásos dokumentumok interpretálása),
másrészt megtartja Schleiermacher felismerését, mely szerint a szövegnek egyszerre konstruáltnak és rekonstruáltnak kell lennie, mert a szöveg önmagában is egy
totalitás (P. Ricoeor 2002:69).
A vázolt előfeltevések és hipotézisek után, amely a hermeneutikai tudományok
közös tárgyára összpontosítanak, a szövegre mint szövegre s annak értelmezésére,
az alapvető kérdés az, hogy mi a szöveg? S miért csak az írott szöveg képezheti a
hermeneutikai tudományok tárgyát?
I.) Ricoeur azt írja, hogy „nevezzünk szövegnek minden írásban rögzített megnyilatkozást (discours) ". Következésképpen: „az írásban való rögzítés alkotja magát
a szöveget." A kérdés továbbá, hogy „mit rögzít így az írás?"; szerinte „minden
A kérdést nálunk Szabó Márton aktualizálta, amikor Clifford Geertz és Paul Ricoeur két tanulmányát elemezte, illetve Ricoeur esetében a magyar nyelvre történő fordítói munkát is elvégezte (Szabó
Márton: A szövegalapú társadalomtudomány, valamint P. Ricoeur: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. In: Szociológiai Figyelő. 2002/1 2. 77—I04, ill. 60-76. Lásd még: Clifford Geertz:
1994. Az értelmezés hatalma. Budapest. Osiris Kiadó, valamint P. Ricoeur: 1999. Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest. Osiris Kiadó.
-
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megnyilatkozást" (P. Ricoeur 1999:10). A probléma itt is az írás és a beszéd
(parole) kapcsolata, vagyis az, hogy az élőbeszéd is szövegnek tekinthető-e. Ricoeur
nem vitatja a beszédnek az íráshoz viszonyított történeti, pszichológiai és szociológiai „előidejűségét", azonban az írásban való rögzítés, „bevésés" megőrzi a
„megnyilatkozást (discours), és azt hozzáférhető irattárrá teszi az egyéni és kollektív emlékezet számára" (P. Ricoeur 1999:12). Más szóval az írás intézményt
teremt, intézményeket teremtő. Tekintsünk el itt attól a ténytől, hogy az élőbeszéd évezredeken át képes volt intézményteremtésre (szokásjog, vallási és társadalmi rituálék, viselkedési szabályok, normák, sőt állami jellegű szerveződések
stb.). Ricoeur szándéka a szöveg, mint diskurzus hangsúlyozásával az értelmezés
fogalmának bevezetése, amit úgy tud megoldani, hogyha ki tudja mutatni, hogy az
élőbeszéd és az írás közötti különbség megjelöléséhez beemeli az olvasás funkcióját. Ténylegesen is, az ír—olvas kapcsolata nem a beszél-válaszol kapcsolat élő
dialógus helyzete. Ugyanis a párbeszéd kérdések és válaszok sémája mentén zajlik.
Ez a fajta kapcsolat az író és az olvasó között nem áll fenn, az írott szöveg (pl.
könyv, archív dokumentumok) , két egymással közvetlenül nem érintkező, nem
kommunikáló részre osztja az írás és az olvasás műveletét.
A szöveg felszabadulása a szóbeliség alól a lejegyzés által „felforgatja" a nyelv
és a világ viszonyát (P. Ricoeur 1999:12). A „felfordulás" fogalmából kiindulva
Ricoeur különbséget tesz a szóbeli szöveg referenciális viszonya vagy funkciója és
az írásbeli szöveg hasonló viszonyai között. A hangsúly a referenciális funkción
van, mivel az visszahozza, „kiegyenlíti" azt az állapotot, amely a jeleket elválasztja
a dolgoktól. Pontosabban: a nyelv szimbolikus funkciójából adódóan elvonatkoztat
a tulajdonképpeni dolgoktól, vagyis a grafikai átírással, a valóságtól, a világtól, a
dolgoktól. Ezért a beszéd, mint megnyilatkozás referenciális funkciója az, hogy
amikor a világról beszél — „miről is beszélnének ?" — „bekapcsolódik valamelyest
a világba" (P, Ricoeur 1999:13). Ez a „bekapcsolódás" azonban különböző módon történik az élőbeszéd és az írott szöveg esetében.
Élőbeszédben a megnyilatkozás teljes mértékben jelentő (signifiant), a valóságra
utalás, (a referencia) arra a valóságra utal, amely a beszélőket körülveszi. A nyelv
biztosítja a lehorgonyzást: a mutató névmások, a hely-és időhatározószók, a személyes névmások, az igeidők, s általában minden „mutató" (déictiques) vagy „feltűnő" (ostensifs) jelölő ezt szolgálja. Más szóval, az előbeszédben a beszélőket a megnyilatkozás kontextusától függő valóságba horgonyozza le. „Így az élőbeszédben
(parole) — írja Ricoeur — annak az ideális jelentése, amit mondanak, visszautal a
valóságos referenciára, azaz arra, amiről beszélnek" (P. Ricoeur 1999:13)• Ebben az
esetben a hallás és a látás (gesztusok, mimika stb.) együtt vannak.
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Ezzel szemben, amikor a írott szöveg lép a beszéd helyébe, a szöveg „feltartóztatja" a párbeszédet, azonban a szöveg nem referencia nélküli, ugyanis az olvasásnak, (az értelmezésnek) a feladata megvalósítani a referenciát. A szövegolvasás
(értelmezés) hiányában az írott szöveg „világon kívüli", „világ nélküli" stb., azonban „szabadságában" áll kapcsolatba lépnie minden más szöveggel, amely az élőbeszédtől eltérő (kontextus-függő valóságot helyettesíti. A másik következmény,
amikor a írott szöveg elfoglalja a beszéd helyét, hogy akkor többé már nem lehet
beszélni tulajdonképpeni megnyilatkozóról (locuteur), az élőbeszéd közelségének
helyére a szerző és a szöveg kapcsolata lép. A szerző eltávolodik a szövegtől, helyébe a magyarázó és az értelmező lép (P. Ricoeur 1999:15).
A probléma nem az, hogy a beszéd leírható, hanem az, hogy, mit írunk le, „mit
rögzítünk" Más szóval a szöveg — a „diskurzusrögzítés" mire irányul, a rendkívül
változatos és különböző színtű beszédmódokból mi az, ami rögzítésre érdemes.
A beszélt és az írott nyelv közötti „különbség igazolása érdekében", láttuk, Ricoeur a diskurzus elméletet vonja be, mert a diskurzus (a megnyilatkozás) lehet
beszélt vagy írott. Arra kérdésre, hogy „mi egy diskurzus" a választ a nyelvészeknél
véli felfedezni. Eszerint a diskurzus „nyelvi esemény", amely a nyelvhasználatra
vonatkozik, vagyis nyelvhasználatot jelent. 2
A nyelvi esemény és nyelvhasználat egymást kiegészítő fogalom-pároknak a
megkülönböztetése Ricoeur számára fontos ismeretelmélet következményekkel jár,
ugyanis nyilvánvalóvá teszi, hogy a diskurzus nyelvészet más szabályokon alapszik,
mint a nyelvi rendszer nyelvészete. Ricoeur elméletébe beilleszthető ismeretelméleti perspektívákat Émile Benvéniste felismerésében találja meg, aki kimutatta,
hogy míg a nyelv alapegysége a jel, a diskurzusé a mondat. S a mondatnyelvészetnek E. Benvéniste által kimutatott négy sajátos jellemzője, — időbeliség, szubjektivitás,
világra vonatkozás, kommunikáció — lehetővé teszi számára, hogy kidolgozza a diskurzusnak, (mint nyelvi eseménynek) a hermeneutikáját (P. Ricoeur 2002:61). A
négy jellemző együttesen alkotják a nyelvi eseményt, amelyhez egy következő lépésben hozzákapcsolja az ésszerűen vezérelt cselekvés fogalmát (Ricoeur 2002:
64). Ricoeur törekvése láthatóvá tenni a nyelvi esemény „átalakulás/átalakítás"
folyamatát, amely a nyelvi kompetenciánk révén a nyelvhasználatban aktualizálódik. Az aktualizálás itt abban áll, hogy a mondatnyelvészet négy alapvonását átviszi

2
Az egymást kiegészítő fogalompárok: rendszer és esemény, kód és közlemény — Ricoeur szerint —
rendkívül fontos szerepet játszanak a nyelvészetben, amióta F. Saussure a „nyelvről" (langue) és „beszédről" (parole) írt, valamint Louis Hjelmslev a „sémáról" és a „nyelvhasználatról". Ehhez Ricoeur
még hozzákapcsolja Chomsky „nyelvi kompetencia" és „nyelvhasználat" egymást kiegészítő terminusai
köré szerkesztett elméletét (P. Ricoeur 2002:61).
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a megértés területére, ahol kimutatható, hogy a négy alapvonás a beszélt és az írott
nyelv értelmezésében különbözik.
Ezt a különbséget főleg a diskurzusesemény megvalósulásának időbelisége teszi
nyilvánvalóvá, ugyanis a diskurzus „mindenkor kizárólagosan" csak időben történik és „jelenbeli lehet". Ricoeur is úgy látja, hogy az élőbeszéd folyamatában a diskurzusesemények illékonyak, felbukkannak, majd eltűnnek (P. Ricoeur 2002:61).
Ezért van szükség rögzítésre, „följegyzésre", vagyis az élőbeszédet írásban kell
rögzíteni. Ebben semmi újdonság nincs, régi antropológusi technika, mint ahogy
abban sincs, hogy azt szokás rögzíteni, vagy éppen feljegyezni, amit kimondanak,
ami „ki lett mondva", amit „ki akarunk jelenteni", a mi esetünkben azt is, amit
nem mondanak ki (pl. gesztusok stb.), amelyek szintén jelentéshordozók. Láthatóan a diskurzus „konstitutív" alapja a tartalom, „a nyelvi esemény jelentéstartalma", nem pedig maga a beszéd, mint „nyelvi esemény" (Ricoeur 2002:62). Gadamer, a megértés-értelmezés tárgyát hasonlóképpen az írott szöveg jelentéstartalmában jelölte meg. Ha a valóság emberi cselekvésekből felépített, akkor a kérdés
az, hogy azt hogyan lehet szöveggé alakítani. Az austini beszédaktus-elmélet beemelésével Ricoeur a hangsúlyt az intencionális beszédaktusra helyezi, amely arra
hívja fel a figyelmet, hogy a pragmatikának (nyelvhasználatnak) van egy általánosan megragadható sémája: lokúció-illokúció-perlokúció. 3 Magyarán, a „mondat
megválasztása és bizonyos típusai (lokúció) a benne kifejezett szándék (illokúció)
és az általa kiváltott hatás (perlokúció) egyaránt részei a beszédnek" (John L.
Austin 1990; Pléh Cs. 1990; Szabó, M. 2002). A beszédcselekvés tehát esemény,
amelyben láthatóvá válik, hogy a beszélők „mit mondanak, mit szándékoznak tenni, s mire vezethet mindez". A beszédcselekvés jelentéssel bír, ezt a jelentést lehet
szövegként „följegyezni", írásban rögzíteni, s ezáltal elemzés tárgyává tenni. A beszédaktus hármas sémájának alkalmazása tehát akkor értelmes, ha pontosan ki lehet mutatni, hogy mi a jelentéstartalma (P. Ricoeur 2002:62.) Hasonlóan a jelentéshordozó cselekvés más megnyilvánulásaihoz, a beszédaktus jelentéstartalommal
bíró cselekvés, amely az adott szociokulturális környezetben, a múltban és a jelen-

s

Lokúció, illokúció az angol locution (=beszéd) szó alapján képzett terminus. A lokúció valaminek a kimondása egy bizonyos értelemmel és referenciával egy adott nyelvben, vagyis valami mondásának aktusa (act of saying something), amit elválasztanak attól az aktustól, amit valaminek a kimondásában hajtunk végre (act in saying something), ez az illokúció, vagyis az az interperszonális cselekvés,
melyet egy megnyilatkozás kimondása segítségével hajtunk végre (pl. ígérés, figyelmeztetés, elítélés,
kérdezés-állítás). Másképpen fogalmazva, megnyilatkozásainkban elhatárolhatjuk egymástól, hogy mondunk valamit (lokúció), és azt amit teszünk (illokúció), cselekszünk valamit abban, hogy mondjuk,
amit mondunk. (Lásd: Pléh — Síklaki —Terestyéni 1997: 663, I2.)
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ben, s vélhetőleg a jövőben is általánosan elfogadott szabályokat követ, illetve
követhet.
„A diskurzusban a mondat a szubjektivitás és személyesség különböző indikátorai
révén utal saját beszélőjére" (Ricoeur 2002:63). Az élőbeszédben a beszélő „szándékának és megnyilatkozásának jelentései" összecsúsznak, mert szinte lehetetlen
különválasztani azt, „amit a beszélő gondol" attól „amit a diskurzus jelent". Ezzel
szemben — mintha Gadamert olvasnánk — az írásbeli diskurzus elválik a szerző személyétől, ezáltal szándékától is, kivonja magát a szerző „lehatárolt élethorizontja
alól." Más szóval, kiiktatódnak a szerző személyével kapcsolatos pszichológiai
életmegnyilvánulások. Mindez, úgy tűnik, az objektivitás követelményeinek is eleget tesz, miközben tág teret nyit az értelmezésnek azzal, hogy a szöveg mindig
több, mint amit vele a szerző közölni akart. A szöveg írásos rögzítése nem szegényíti, illetve „torzítja" el a szöveget — ellenkezőleg, a „diskurzus valódi szellemét" jutatja kifejezésre.
Az explicit szándék, legalább is első lépésben, a pszichológiai és társadalmi kontextus kiiktatása (Gadamernél is), ami azt feltételezi, hogy a szöveg jelentését magából a szövegből kívánja értelmezni, vagyis „jelentést csak jelentés gyógyíthat"
(Ricoeur 2002: 63). Vagy pedig értelmezés/magyarázat útján újabb jelentéseket
hozunk létre, mindaddig amíg elfogadható jelentésig nem jutunk el. Kétségtelen,
az írott szövegre való összpontosítás, s ennek kizárólagos vizsgálati tárgyként való
megjelölése hermeneutikai feladat. Azonban az írott szöveg is konvencióktól terhelt, egyrészt a szerző egy adott társadalmi kontextusban fogalmazza meg kijelentéseit, akarva-akaratlanul ennek jegyei megjelennek a szövegben is, másrészt bizonyos szándékok, motivációk, indokok vezérlik írás közben, amelyek gondolkodását, érzelmeit láthatóvá teszik. Mindennek a megértés-értelmezés folyamán jelentősége van.
A nyelvi esemény értelme „egy világra vonatkozik". A világ a szöveg által „feltáruló vonatkozás-együttes"; ebből következik, hogy „szöveget érteni" azt jelenti,
hogy az „értés során megvilágítjuk saját helyzetünket, amely a viszonyokat egybefűzi, s amely a bennünket környező világból megteremti a mi világunkat. Ez a folyamat
a környező világ Világgá bővítése" (P. Ricoeur 2002: 64). A szövegben „feltáruló
viszonyok teszik a világot hozzáférhetővé", ám csak akkor, ha ebbe a szöveg-világba mi, az olvasók is beletartozunk. Világosan kell látnunk, hogy az értelmezendő
tárgy itt az értelmező világlátásától meghatározott. Ebben az értelemben a világra
való vonatkoztatás nem ábrázolás, illetve a világ nem azonos egy adott szituációval
abban az elgondolásban, ahogy „azembernek világa van" (P. Ricoeur 2002:6 3). Itt
a világ a szövegben feltáruló „vonatkozás-együttes": a szöveg-világáé és az értel-
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mező világának együttese. Következésképpen, csak írásban tárul fel a „világ vázlata" (Heidegger), a diskurzus jelentése, mivel a szöveg kiszabadult a helyzet és szituációfüggőség alól.
A diskurzus, mint láttuk, „kimondás", annak kimondása, amit ki akarunk jelenteni, vagyis kommunikáció. Formailag ez lehet szóbeli és írásos. Mindkét esetben a
diskurzusnak kommunikáló személyei vannak. A szóbeli párbeszéd helyzetben a kommunikáló személyek interaktív helyzetükből adódóan szemtől szembe kijelentéseket tehetnek, ezzel szemben az írott szöveg ezt a korlátozott helyzetet azzal oldja
fel, illetve tágítja ki, hogy térben és időben különböző helyeken elhelyezkedő személyek, közönség számára mond valamit. Pontosabban: „a leírt dolgokkal tulajdonképpen mindenki szembesülhet, aki olvasni tud." A diskurzus írott változata
(Gadamernél is), tehát, eltávolodik, megszabadul az „esemény pillanatnyiságára
jellemző sajátosságától", a szerző „átélt viszonyaitól", a „konkretizáló utalások
korlátjaitól", s „áttöri" a szemtől szembeni interaktív helyezet „szűk" határait. Így
tehát nincs is szüksége látható-hallható másikra (P.Ricoeur 2002:64). Csupán olvasni tudó közönségre.
A kérdés az, hogy ha az élőbeszéd az írott szöveg előzménye, s a szövegközpontú hermeneutikai megértő—értelmező társadalomtudomány tárgya a múlttal
összeszövődő jelen is, akkor az írott szöveg nem sikkasztja-e el az élőbeszédet kísérő, a dialógusban résztvevők számára jelentéssel bíró jeleket (gesztusok, intonáció, mimika stb.). Ricoeur feltételezése, hogy az írott szöveg semmi olyat nem
sikkaszt el az előbeszédből, ami a hermeneutikai számára fontos. Ellenkezőleg, a
diskurzus írásba rögzített formája azért „lehet" értelmező tudomány tárgya, mert
csak az írott szöveg garancia arra, hogy a dialógus „univerzálissá" válhat, hiszen
hozzáférhető mindenki számára, mindenütt és mindenkor, aki érdeklődést mutat
iránta.
Miután Ricoeur tisztázta, hogy mi a szöveg, mi az élőbeszéd és az írott szöveg
közötti különbség, miközben mindkettőt szövegnek, a diskurzus módjainak tekinti, az írott szöveget jelöli meg a megértő-értelmező tudomány tárgyának, mivel
Max Weber is az „ésszerűen vezérelt magatartásként definiálta ezt a tárgyat" (P.
Ricoeur 2002:64). A kérdés továbbá az, hogy vajon az „ésszerűen vezérelt magatartás" kiegészíti-e azt amit Ricoeur „olvashatóság jellegnek" nevez. A következő lépésben tehát a diskurzus fentebb vázolt négy kritériumát — időbeliség, diskurzusesemény, világ, kommunikációs jellemzők — az „ésszerűen vezérelt cselekvés" fogalmára vonatkoztatja, amit szintén egy négyes tagolásban old meg.
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P. Winch a konceptuális társadalomtudomány alapozási kísérletében 4 , az eszmék és az életmód egymásra vonatkoztatásakor, M. Weber nyomán a szabályvezérelt cselevésnek (társadalmi kontextusnak) tulajdonított jelentőséget, ugyanis
ez teszi lehetővé, hogy megértsük a jelentését annak, amit az emberek tettek, tesznek és mondanak (P. Winch 1988:I20—I23). Ricoeur ezt azzal egészíti ki, hogy
a weberi fogalomhoz hozzákapcsolja az austini beszédaktus-elmélet azon felismerését, miszerint a beszédaktus-típusai cselekvéstípusok. 5 Ricoeur szavaival: egyrészt a „diskurzus négy kritériumát az ésszerűen vezérelt cselekvés fogalmára fogjuk vonatkoztatni", másrészt „ahogyan a beszédaktusok, úgy fejlesztenek ki a cselekvési események is (...) hasonló dialektikát egy (...) esemény időbeli státusa,
és (...) logikai státus között, amelyet egy határozottan azonosítható értelemtartalom jelöl ki" (Ricoeur 2002:66).
A cselekvés rögzítés — a mondatnyelvészet négy kritériumhoz az első hozzárendelés — tehát arra keresi a választ, hogyan lehetséges az írott s íveget azonosnak
tekinteni a cselekvéssel. Pontosabban, hogyan viszonyul az írott szöveg a valósághoz.
Ricoeur abból indul ki, hogy van egy közös alapviszony a diskurzus írásbeli rögzítése és az ésszerűen vezérelt cselekvés között. Éspedig, ahogyan a beszélgetés
„sajátosságai" érdektelenné válnak az írásbeli rögzítést követően, ugyanúgy az interakciók is azért veszítik el jelentőségüket, mert a cselekvést rögzített szövegnek
tekinthetjük (P. Ricoeur 2002:64). Természetesen csupán annyiban, amennyiben
az adott környezet kulturális mintázatába illeszkedő szabályokat követ. Noha a
cselekvéselméletben egy ilyenfajta kijelentésnek „tudományos interpretációs" alapja kétséges, mert nem mindenki szabálykövető a beszédcselekvésben sem, mégis
Ricoeur azt állítja, hogy maga a „cselekvés mint ésszerűen vezérelt cselekvés a tudomány tárgya lehet — anélkül, hogy el kellene veszítenie ésszerű voltát —, mégP. Winch, amint azt Erdélyi Ágnes kimutatta, félreértette M. Webert, ami abból származott,
hogy miközben Winch is az emberi viselkedésben az érthető elemet akarta megragadni, ám az emberi
viselkedés érthető eleme egészen mást jelentett a német filozófiában, amelyet Weber követett, mint
amit Winch és az angolszászok értettek rajta Wittgenstein nyomán. (Lásd: Erdélyi Ágnes 1988: A megértő társadalomtudomány — angolszász módra. In: Peter Winch 1988:18).
5
A beszéd-aktus elmélet újszerűsége abból adódik, hogy a nyelvhasználatot éppúgy cselekvésnek
(aktusnak) tekinti, mint bármely fizikai tettet: a verbális kommunikáció nemcsak egyszerúen információátvitel, h an em cselekvések, aktusok végrehajtása az információátvitelben. Az austini elmélet kimondja, hogy a nyelvhasználatot éppúgy kötött szabályok, konvenciók vezérlik, mint a grammatikai struktúrák felépítését, és e nyelvhasználati szabályok éppúgy jellemzik a nyelvet és éppúgy hozzátartoznak a
beszélő nyelvi képességéhez, nyelvi tudásához, mint a szó szorosabb értelemben vett grammatikai szabályok. A jelentés fogalma pragmatikai, nyelvhasználati elemekkel gazdagodik, az információátvitel
ténylegesen interakcióvá változik át. (Lásd: Pléh Csaba — Terestyéni Tamás: Jelentés és használat: a
kommunikáció kutatása a szemantika ás a pragmatika határán. In: Pléh—Síklaki—Terestyéni: Nyelvkommunikáció—cselekvés. Budapest. 1997. Osiris. p. 15.)
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pedig az objektiváció olyan metódusa révén, amely hasonló egy szöveg írásbeli
rögzítéséhez" (P. Ricoeur 2002:64).
Kétségtelen, bármely cselekvés propozicionális (jelentés) tartalmát le lehet írni,
egészen hasonlóan a beszédaktus eseteihez. Láthatóan, a cselekedet noematikus
struktúrájáról van szó, vagyis a jelentéstartalmáról, így ez képezheti az interpretáció tárgyát. Ugyanakkor a noemának nemcsak propozicionális (jelentés) tartalma
van, hanem illokúciós (amit a beszédben teszünk) viszonyokat is hordoz, amely
hasonlatos egy teljes beszédaktussal (lokúció-illokúció-perlokúció). Mindebből
Austin nyomán Ricoeur számára az következik, hogy a diskurzív cselekvések nemcsak a beszédaktus szempontjából számítanak paradigmának, hanem a beszédaktusnak megfelelő és azt megvalósító cselekedetek szempontjából is. Éppen ezért
ki lehet dolgozni egy olyan cselekvéstipológiát, amely megfelel az illokúciós cselekedet modelljének (P. Ricoeur 2002:65). S ez láthatóan nem egyszerűen tipológia, hanem „kritérium-tan", mivel minden típus saját „konstitutív szabályokkal"
(Searle) rendelkezik, amelyek — M. Weber ideáltípusaihoz hasonlóan — lehetővé
teszik ideális cselekvés modellek létrehozását. Ebből a perspektívából a megértés
egyaránt magába foglalja a dolgot (a propozicionális tartalmat), a minőséget (az
illokúciós mozzanatot). Ugyanis a cselekedet, akárcsak egy beszédaktus, a propozicionális tartalma és illokúciós mozzanata által azonosítható, a kettő együtt alkotja az „értelemtartalmat" (Sinngehalt). Végül is, ami rögzítésre alkalmas a cselekvésből, az az értelemtartalom. A kérdés az, hogy mi felel meg a cselekvés területén az
írásos rögzítésnek (P. Ricoeur 2002:66). Amit az írás rögzít, az a nyelvi esemény
jelentéstartalma, tehát nem maga a nyelvi esemény (P. Ricoeur 2002:62). Röviden: azt kell rögzíteni ami „hátrahagyja nyomait". Más szóval az időben, s világunkban vannak olyan cselekedetek, amelyek inkább az „olvasó", mint „halló" számára tárulnak fel. A rögzítés „lényegét" Ricoeur a továbbiakban a szöveg három
tulajdonsága — a cselekedet önállósága, a relevancia és jelentés, a cselekvés mint
nyitott „mű" — összefüggésében vizsgálja.
A cselekedet tehát az által válik autonómmá, hogy dokumentumban tárgyiasul.
Pontosabban: ahogy az írott szöveg elválik szerzőjétől, ugyanúgy a cselekedet is
elválik a cselekvőtől, s „megteremti saját következményeit" (P. Ricoeur 2002:66).
Ez az önállósodása a cselekedetnek képezi a „cselekedet társadalmi dimenzióját."
Azonban nem minden emberi tett, cselekvés társadalmi — ezzel Ricoeur is tisztában van —, csak az, amely szerinte a „mi hatalmunkat valósítja meg, és mert ennek olyan következményei vannak, amelyeket nem látunk előre". A probléma itt
láthatóan az, hogy mit jegyzünk le, mi a „lejegyzés". Ricoeur szerint azt jegyezzük
le, aminek következményei vannak, amit nem látunk előre. Következésképpen, nem
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minden beszédcselekvés lejegyzésre méltó. A kérdés az, hogy ha nem látjuk előre,
a beszédcselekvésnek mi lesz a következménye, akkor honnan tudjuk meg, hogy
lejegyzésre méltó. Feltehetően onnan, hogy mivel tudatosan, szándékoltan és motiváltan cselekszünk mégsem áll módunkban, hogy előre eldöntsük cselekedeteink
nem látható következményeit, ezért cselekedeteinket rögzítjük. Vannak és voltak
intézmények és személyek, akik mindig is a lejegyzéssel foglalkoztak. Magyarán,
azért nem tűnnek el nyomtalanul cselekedeteink, mert nem csak lejegyzik, hanem
tárolják, archiválják is őket. Az a kijelentés, miszerint a „dokumentum emberi cselekvésnek nevezhető" eléggé triviális. Minden történész tudja, hogy mindenfajta
dokumentumot, amelyekre Ricoeur is hivatkozik, a „bevésés" = regisztrálás, „följegyzés" fogalmaival, cselekedetek írásba foglalása, archiválása, mint például iskola,
munkaközvetítő, bíróság, rendőrség, bank, egyetem, hadsereg, egészségügyi pénztár stb., mind olyan intézmények és személyek, amely cselekedeteket foglalnak
írásba, őriznek meg. Igy férhet hozzájuk a kutató, aki aztán megvalósíthatja „hatalmát" az által, hogy mit választ ki a beszédcselekvés dokumentumokba tárgyiasult tartalmai közül, mi az, ami jelentéssel bír számára. Az értelemtartalom (Weber és Winch nyomán) a szabályvezérelt cselekvésekből nő ki, ezeket a szabályokat
testesíti meg, és intézményes „műben" (műtárgy — artefacs értelmében) ölt formát, ami Ricoeur szerint „objektivitás formája", s az értelmes magatartás 'társadalmi rögzítéséből' következik (P. Ricoeur 2002:67).
A harmadik kritérium a relevancia és a jelentés, ami a diskurzus világa. Ricoeur definíciója szerint a konkrét helyzettől való elszakadás eredményeképpen, „létrejönnek a diskurzus ki nem nyilvánított vis onyai: ezt nevezzük 'világnak"'— a szó ontológiai értelmében. Más szóval az értelmileg orientált cselekvésnek az a jellemzője,
hogy jelentése nem a „pillanatnyi helyzet relevanciáján" alapul, hanem azon „túl"
van. Ez az „alapviszony" szerinte hasonlít ahhoz, ahogyan a szöveg „túllép a diskurzus határain" (P. Ricoeur 2002:67). A cselekvés jelentése és az adott cselekvési
szituációra vonatkoztatott relevancia tehát egymással nem szembeállított, hanem
„más módon is aktualizálhatók", mint az eredeti cselekedet. Az aktualizáció azt
jelenti, hogy egy cselekedetnek az adott helyzethez kötött relevanciáján túl is lehet
jelentése. Túl léphet eredeti társadalmi körülményein és egy új társadalmi kontextusban új életre kelhet (P. Ricoeur 2002:67).
A negyedik kritérium az emberi cselekvés mint „nyitott mű" kérdése, vagyis a beszéd—cselekvés, mint szöveg-valóság kit szólít meg. Ricoeur a lehetséges olvasókat,
a címzetteket meghatározatlan mennyiségnek feltételezi. Az emberi cselekvés értelemjelentésének azonban nincs kiváltságos olvasója (értelmezője), a kortárs értelmező sincs előnyös helyzetben. A közvetlen megfigyelő lejegyezheti a relevanciát,
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a jelentést, ugyanis az emberi cselekedet a szöveghez hasonlóan „egyszerre befejezett és nyitott mű, melynek értelme mindig függőben marad" (P. Ricoeur 2002:
68). A szövegek állandóan „igénylik az új értelmezéseket", amelyek újabb és újabb
értelemtartalmakat hoznak létre. A mű nyitottsága az értelmezésre, láthatóan, egy
dialektikus folyamat, amely implikálja az értelmezésnek, mint „módszernek" a
kérdését.
2.) Ricoeur saját metodológiáját úgy ajánlja, mint amely „új eljárást nyit meg
a magyarázat és megértés viszonyában." (P. Ricoeur 2002:68). Láthatóan, nem helyettesíti az értelmezést magyarázattal, hanem a magyarázatot bevonja az értelmezés előterébe, s új feladatot szán neki. Nemcsak a hétköznapi életben, hanem
tudós beszédben is magyarázunk, azaz érvelünk. Ricoeur ugyanakkor elveti a magyarázat és megértés szétválasztását, a kettő közötti „logikai szakadékot", s azzal
hidalja át, hogy a kettő viszonyát az „írás-olvasás analógiájára" vezeti vissza. A magyarázat fogalmát a nyelvészeti modellekből származtatja és a mítoszban (lásd
Lévi-Strauss strukturalizmusa) látja igazoltnak, abban, hogy a mítoszt miképpen
lehet magyarázni, anélkül, hogy értelmeznénk.6 Leegyszerűsítve azt mondhatjuk,
hogy a magyarázat fogalma Ricoeur-nél a strukturális elemzésre vonatkoztatott.
A strukturális elemzés műveleteihez tartozik a formális elemek kibontása: szöveg
szegmentálása, majd a részek, a szegmentumok egészben való egysége különböző
szintjeinek a rögzítése, a hierarchikus aspektus kimutatása. A német (hermeneutika) és francia (strukturalista) tudományok ilyetén való összekapcsolása lehetővé
teszi, hogy a magyarázat és az értelmezés visszakerüljön egyetlen „heremeneutikai
ív" alá, valamint azt, hogy a „magyarázat és megértés ellentétes magatartását az olvasásnak, mint az értelem visszahódításának fogalmába" integrálja (P. Ricoeur
1999:29).
A „megoldás" a humántudományok módszertani paradoxonának feloldását célozza meg. Ebből adódik számára a feladat: kimutatni az olvasás — és az írás — paradigmájának ellentétes voltát. Ricoeur ez irányú „dialektikus játékát" zárójelbe
tesszük és azt vizsgáljuk, hogy ha a szövegértelmezés paradigmája magának a szövegnek a tulajdonságaiból épül fel, akkor a „magyarázat lehetősége", s nem igényel-e
6
Lévi-Strauss szerint: a mítosz nyelvezet, a mítosz a nyelv területére tartozik. Mindebből következik számára: I.) mint, „minden nyelvi létező, a mítosz is nyelvi alkotóegységekből áll", 2.) „ezek az
alkotóegységek magukb an foglalják a nyelv struktúrájában is szabályszerűen meglevőket, vagyis a fonémákat, a morfémákat és a szemantémákat. Ezek azonb an úgy viszonyulnak az utóbbiakhoz, mint ők
maguk a morfémákhoz, azok pedig a fonémákhoz. Mindegyik forma az összetettség magasabb fokában
különbözik az előzőtől. Ezért azokat az elemeket, amelyek tisztán a mítoszhoz tartoznak — s mind közül a legösszetettebbek — nagy alkotóegységeknek fogjuk nevezni" (Cl. Lévi-Strauss: Strukturális antropológia. Budapest. I:200I. Osiris. 167-168). Az Odipusz mítosz példája, mint zenekari partitúra
mitémák elrendezésének modelljéről. Lásd: Lévi-Strauss 200I: 170 174.
-
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idegen területet. Ricoeur a szöveg objektivitás négy alapviszonyát rögzíti: a.) „az
értelem tartalom rögzítése", b.) „a szerző szellemi intencióinak és az értelemtartalomnak az elválasztása", c.) „a nem-kinyilvánított viszonyok kibontása", d.) „a
címzettek meghatározatlan száma." A magyarázat ezen objektivitás alapviszonyai
önmagukban megállnak, „adekvát módját" képezik a magyarázatnak, nincs szükség
idegen (természettudomány) területek bevonására, vagyis arra, hogy „átvigyük a
dolgokat egy valóságterületről a másikra", például a „tények területéről a jelek területére". (P. Ricoeur 2002:68 69). A szövegértelmezés paradigmája, —mint utaltunk rá — összekapcsolja a beszédaktus elméletét a cselekvéselmélettel, s ezzel azt
feltételezi, hogy az olvasó (értelmező)—magyarázó saját objektív valóságával szembesül a szöveg olvasásakor, így olyan metodológia birtokába jut, amely által társadalomtudományi kijelentéseket tehet. Ennek lehetőségét Ricoeur két egymást
követő, de fordított mozgás irányt leíró eljárásban látja: az egyik a megértéstől a
magyarázatig vezet, a másik a magyarázattól a megértésig.
Nézzük először, milyen út vezet a megértéstől a magyarázatig. A kérdés az, hogy
miként értjük meg a szöveget, amely, mint láttuk, a jelek területén belül van, és
önmagában megáll. A megértés során Ricoeur, akárcsak Gadamer a szöveg értelemtartalmának megragadásában látja a megértés lényegét, mivel az a jelentéshordozó. Azonban a magyarázat és az értelmezés dialektikája éppen abban áll, hogy
a megértésben a szöveg értelemtartalma és a szerző intenciója között disszonancia
áll fenn, amely új helyzetet teremt. Ha viszont az objektív értelemtartalom különbözik, vagyis eltér a szerző szubjektív szándékától, akkor az „értelemtartalom
többféle módon konstruálható és rekonstruálható" (P. Ricoeur 2002:69). Ebben
az esetben a szerző valószínűsíthető szándékának feltárása alapján a „helyes megértés" nem oldható meg. E helyett Ricoeur a konstrukciót ajánlja, amely „folyamat-formát" hoz létre. Hirsch (1967) nyomán kijelenti, hogy a „helyes jelentés"
hipotézise kialakításához nem rendelkezünk szigorú szabályokkal. A hipotézis felállítása az értelemtartalom konstruálás végett fontos, de mivel egy szöveg totalitás,
magában is egész, igényli a rekonstruálást. Más szóval a szövegnek konstruáltan
és rekonstruáltnak kell lennie. Mert csak így mutatható ki az adott szövegben a
rész és az egész viszonya, éppen úgy — mondja Ricoeur —, mint a „műalkotások és
az életmód" esetében, ahol szintén a megítélés különleges módjára van szükség.
A szöveg-egésznek a rekonstrukciója tehát körkörös eljárás, ugyanis egy meghatározott rész-vonásnak az egészből való leválasztása a részösszefüggések ismeretében történhet meg. Ennek fordítottja, hogy az „egészet csak a részek rekonstrukciójaként" tudjuk visszaállítani. Következésképpen, a hermenetikai kör nemcsak
az eljárás alapvető szabálya, hanem a humántudományok, s egyáltalában a tudás
-
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alapvető szabálya, amely nem jár együtt „szükségszerűségek", „evidenciák", „cáfolhatatlan definíciók", fontossági sorrendek, a „lényeges" és „lényegtelen" kimutatásával. Ugyanis a szöveg individuális alakjának kidolgozása és lokalizálása „vélekedésen alapul". Ricoeur itt szóképet használ: a szöveg „dombormű". Ez pedig azt
jelenti, hogy a rekonstrukció perspektivikus torzítással jár együtt, amely főleg az
olvasásban (értelmezésben), mint „egyoldalúság" van jelen (P. Ricoeur 2002:70).
Az interpretációban kiküszöbölhetetlen egyoldalúság, ami egyrészt a szöveg nyitottságából és „többszólamúságából" adódik, másrészt a tudós dogmatizmus és a
szkepticizmus közötti ingadozásából. A „pozitív többszólamúság", amelyet az
írott diskurzus jellemzőjének tart, az egészként felfogott szöveg jellemvonása, éspedig egészen pontosan az, hogy a szöveg nyitott. S ez a nyitottság teszi lehetővé
a különböző olvasási módokat, értelem-konstrukciókat. Ha a szöveg tipikus vonása
a nyitottság, akkor a hipotézis bizonyításának folyamata, mint fentebb említettük,
inkább a valószínűség logikájához áll közelebb, s nem az empirikus igazolás logikájához. Az interpretációs eljárás, tehát, nem igazolási és következtetési eljárás, hanem az adott ismeretek tudásában a valószínűbb interpretáció módja, vagyis ebben
az értelemben az „értékelésről, azérvényesség mérlegeléséről" van szó és nem a bizonyításról.
Ricoeur az értékelést analógnak tartja a törvény értelmezés jogászi argumentációjával, mivel ott is „bizonytalanságról" és „minősített valószínűségről" van szó (P.
Ricoeur 2002:70). Ha kigyűjtjük a hermeneutikai „bizonyítási" eljárás kulcsfogalmait, és azt szembeállítjuk az empirikus eljárás hasonló kategóriájával, akkor érthetőbbé válik Ricoeur fentebb és az alább szóba jövő metodológiai törekvésének
lényege:

Kulcskategóriák
Empirikus tudományokban
Hermeneutikai tudományokban
Szöveg
Többszólamúság
Valószínűség
Érvelés (argumentáció)

empirikus
valóságos
egyértelmű
következtetés

Érvényesség

bizonyítás

A „szövegről szóló tudományosan használható tudás" fogalmai tehát nem önkényes, szubjektív, nem a racionális tudományosság relativizálását jelentik, hanem
arra a belátásra utalnak, hogy emberi dolgokban az emberek eszméket és intézményeket hoznak létre, amelyek bizonyos magatartásokat implikálnak ember és ember
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között, s ezek a kapcsolataik alapvető „biológiai" szükségleteik jellegét is befolyásolják. Ez láthatóan nem a természettudomány metodológiája. Az eljárás szellemtudományi alkalmazását az „indexkonstruálás módszere" alapozhatja meg,
amely a szubjektív valószínűségek logikája esetében tipikusnak számít, ugyanúgy
„alap" lehet „az individuummal foglalkozó tudomány számára, amely így teljességgel rászolgál a tudomány névre" (P. Ricoeur 2002:70). A szövegről szóló tudományos tudás alapja tehát annak újrafelismerése, hogy a versengő interpretációk
közül az az érvényes, amely valószínűbb, mint a másik. A lehetőségek közötti választhatóságnak ez a széles skálája összhangban van a szöveg nyitottságáról tett
kijelentéseivel, amit paradigmatikus érvényűnek tekint a „humántudományok
egésze" számára.
A következő lépésben Ricoeur a szöveg értelemtartalmának ezt a többszólamúságát az emberi cselekvésre, mint lehetséges konstrukciók egyik esetére vonatkoztatja. Ricoeur a cselekvéselmélet „legújabb" teoretikusainak (E. Anscombe, A.
I. Meldon) felismeréseiből indul ki. Eszerint a cselekedet célra irányuló tevékenységként csak akkor érthető meg, ha a „mit tesz" kérdésre olyan választ kapunk,
amely ténylegesen a „miért"-re válaszol. A „miért" kérdésre adott válaszok közül
csak annak van értelme, amely megjelöli a cselekvés motívumait. A motívum ebben
az esetben a cselekvés „alapja", illetve „megalapozása", és nem pusztán oka. A motívum tehát minősíti a cselekvést, ilyennek vagy olyannak ítéli meg. A motívum a
cselekedetet egy „általánosan ismert értelemmel" látja el, például, ha elmagyarázod,
hogy ezt vagy azt milyen szándékkal (bosszú, féltékenység) tetted, akkor azt kérdem tőled, hogy cselekedetedet ezen érzések vagy hajlamok alapján kategorizáljam.
Az intuitív példa a magától értetődő vonásra utal, vagyis arra, hogy a cselekedet az
adott szociokulturális környezetben ismert, tudott magatartás. Az „értékkarakterek" — a kívánságok, a hitelvek mint erők, kényszerek — egyszerre késztetnek cselekvésre és igazolják is a cselekvést, megmutatják a hozzájuk kapcsolódó jót, mint
értéket. A kérdés tehát a következő: miért tetted azt, amit tettél? A cselekvés indítéka, motívuma magában hordja a cselekvés értelmének argumentálását. Pontosabban, lehetővé teszi, hogy állást tudjunk (mellette vagy ellene) foglalni. Következésképpen, a motívum bizonyítása láthatóvá teszi az argumentációs eljárás logikáját. Egyrészt, mert amit az emberi cselekedetben meg lehet és meg kell konstruálni, az a cselekedet motivációs alapja, vagyis a motívum az az értékalakzat,
amely képes „magyarázatot" adni a cselekedet motívumára. Másrészt a motívumok
révén magyarázott cselekvés kapcsán az „argumentáció" az az egyesítő folyamat,
amely által kiemeli a cselekvés szöveghez hasonló többszólamúságának jelentőségét
(P. Ricoeur 2002:71).
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Az elmondottakból következik Ricoeur számára a kérdés: az értelemtulajdonítás kiterjesztése a szövegről a cselekedetre igazolható-e? A cselekedet értelméről
szóló érvelés (argumentáció) lehetővé teszi, hogy a szerző-cselekvő különbséget
tudjon tenni saját kívánságai, vágyai és hitelvei között, s ezeket alá tudja rendelni
„olyan konkrét dialektikának", amely magyarázza az ellentétes beállítódásokat. A
cselekvésnek ebből az „eltávolodó-visszatérő" jellegéből adódik a különbségtevésnek az a módja, amely „az emberi cselekedetek társadalmi notációjának folyamatában zajlik", s amelyet, mint láttuk, metaforikusan „feljegyzésnek", „tudósításnak"
nevez. A cselekedeteket, amelyeket már „feljegyeztek", „továbbjelentettek," az érvek többszólamúsága alapján lehetővé teszik, hogy szintén különböző módon lehessen magyarázni motivációs hátterüket (P. Ricoeur 2002:71).
Az eljárásnak az a módja, amely elvezet a megértéstől a magyarázatig inkább fogalmi, mint műveleti. Ricoeur kijelenti, hogy az „értelemtulajdonítás koncepciónk" a „megértés fogalommal szinonimnak tekinthető", s az „értékelés, érvényességmegállapítás" fogalma a „magyarázat fogalom ekvivalense" (P. Ricoeur 2002:71).
Tágabb módszertani összefüggésben ez azt jelenti, hogy Ricoeur összekapcsolja
a cselekvéselmélet irodalomkritikai eljárását a társadalomtudományi megfelelőjével.
A cselekedettől a cselekvőig terjedő alárendelés és tulajdonítás folyamatát ismételten a jogászi eljárásból látja magyarázhatónak, amikor is a törvényszéken különböző döntéseket mérlegelnek szerződésszegés, bűncselekmény stb. kapcsán.
Röviden: a jogász eljárás is argumentációs, érvelő eljárás, vagyis értékelő mérlegelő
(Hart). Ez pedig azt jelenti, hogy a jogi gondolkodás képezheti az átmenetet, az
összekötő kapcsot az irodalomkritikai és társadalomtudomány „érvényesítés-elmélet" között. Mindkét esetben ugyanis az érvényesítési eljárás polemikus jellegű,
minden értelmezés ítélet is egyben, melyet egy „fellebbezés" vált ki, illetve annak
ellenében fogalmaznak meg, s minden érvelési szituáció megkérdőjelezhető. Azonban míg a törvényszéken egyszer csak megszakad a további fellebbezés lehetősége,
addig sem az irodalomkritikában sem a társadalomtudományokban nincs „utolsó
szó", ha mégis előfordul, akkor „megsértették a tudományos értelmezés szabályait" (P. Ricoeur 2002:72).
A szövegértelmezés paradigmájának második eljárása a magyarázattól a megértés
„felé halad". Ricoeur szerint itt egy „új alakot" felvett dialektika érvényesül, amely
a „szöveg vonatkozási funkciójából (referencialitásából) adódik" (P. Ricoeur
2002:72).
Az olvasó—értelmező vagy-vagy beállítódás pozíciója a szöveggel szemben tehát
egyrészt lehet immanens, „a szöveget, mint világtalan jelenséget" kezelő — ez az
irodalomkritikai, és különböző strukturalista irányzatok álláspontja. Másrészt pedig aktualizáló — referenciális, vagyis „új és nyilvánvaló" viszonyokat bonthatunk
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ki az értelmezés „művészetének" alkalmazásával — ez a társadalomtudomány eljárása.
Ricoeur végül is az első esetet tekinti legitimnek, mivel az itt említett irányzatok az „epoché" felfüggesztéséből indulnak ki. A szöveget tehát ebben az első
esetben a valóságtól elvonatkoztatott, dekontextualizált tárgyként kell értelmezni.
Ricoeur szavaival: „(a)mit olvasásnak hívnak, az a valósághoz fűződő jól látható
viszonyok felfüggesztésének a kiterjesztése, és a szöveg pártjára állás abból a célból, hogy meg lehessen maradni ennek a világát vesztett helynek a keretei között.
Egy ilyen döntés után a szövegnek többé nincs külső vonatkozása, már csak
úgynevezett belső oldalai vannak" (P. Ricoeur 2002:72). Mindebből a lényeg már
ismeretes, vagyis a mítoszt először is magyarázzuk és nem értelmezzük. Az itt nem
részletezendő a nyelvészeti, szemiotikai eljárással, amely mint láttuk a „magyarázat" metodológiáját hivatott „megfejteni", egy hermeneutikai alapokon építkező
társadalomtudomány sokra nem viheti, hiszen ott a tárgy a szöveg értelemtartalmának jelentése. S nincs az a szöveg, amelyet meg tudnánk érteni, és jelentését
meg tudnánk fejteni (értelmezni; sőt magyarázni) születési körülményeitől, a szociokulturális kontextusától, a szerzői szándékoktól elvonatkoztatva, nem is beszélve aktuális vagy éppen aktualizálható jelentésétől eltekintve.
A problémát Ricoeur is érzékeli, hiszen a nyelvészeti finommechanika alkalmazása után azt szeretné megmutatni, hogy a magyarázat hogyan épül rá az értelmezésre. De, láthatóan, ezzel is csak annyit tudunk meg, hogy szerinte mi a magyarázat, vagyis, hogy az érvelés, argumentáció, azt viszont nem, hogy miként működik a magyarázat, mint az értelmezés kiegészítője a társadalomtudományok
hermeneutikai eljárásában. Amit itt a „strukturalista algebra" túlformalizált szemiotikai műveleteiből Ricoeur helyreállít, az nem más, mint a formának a tartalomhoz rendelése. Más felől pedig a szöveg, mint tiszta szöveg a maga immanenciájában a magyarázat által tehető láthatóvá. Azonban, ebben az „ab intra" (W. Stark)
állapotában a szöveg nem elégíti ki a társadalomtudomány tárgy-igényét, még akkor sem, ha a szemiológia a nyelv strukturális modelljének kidolgozásával lehetővé
tette az alkalmazását a mítoszelemzésben. A magyarázat ebben az értelemben, noha
önmagában megáll, ahhoz, hogy a társadalomtudomány eljárása lehessen ki kell
terjesztenie vonatkozási horizontját „ab extra", a nyilvánvalóan a szövegben létező
szövegen túlra utaló viszonyokra, vagyis arra a referenciára, valóságra, amire utal,
amiből létrejött s ami egyben a kontextusa is. Ezért van az, hogy, noha Ricoeur is
úgy látja, a magyarázatnak az értelmezésre kell épülnie, mégis más megoldást javasol, s ennek „igen erős" paradigmatikus karaktert tulajdonít a humántudományok
egésze tekintetében, amit három szemiotikai vagy szimbolikus funkció kiemelésével vizsgál, amelynek ismertetésétől itt eltekintünk.
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Petrovics István
PÉCS KÖZÉPKORÁNAK KUTATÁSA SZEGEDEN

Research into the Medieval History of the Town of Pécs Conducted at Szeged
Medieval Pécs, see of one of the wealthiest bishoprics of the Kingdom of Hungary until its fall to the
Ottomans in 1543, had been one of the most significant towns of Southern Hungary both from an
economic and cultural aspect. Though the town fell under ecclesiastical jurisdiction, even in its outside
appearance Pécs had a surprisingly urban character: it was surrounded by wall, had splendid edifices,
and most of its streets were paved with stone. Though the seigneurial lordship restricted the town's
autonomy, the relationship between the ecclesiastical landlord and the citizenry of the town, throughout centuries, had been harmonious. The citizens of the town of Pécs enjoyed relatively broad autonomy, exemption from taxation and dealt mostly with trade and craft-industry. They had vivid trading
and family contacts even with Vienna and with the most important towns of the Kingdom of Hungary.

A püspöki székhelynek számító Pécs a késő középkorban, lényegében 1 543-ig,
azaz török kézre kerülésének időpontjáig, mind gazdasági, mind kulturális tekintetben Dél-Magyarország egyik legjelentősebb városa volt. Dacára annak, hogy
mindvégig egyházi földesuraság alá tartozott — azaz példának okáért a régió másik
meghatározó fontosságú városával, Szegeddel ellentétében nem tudott királyi szabad várossá válni — külső képében is meglepően urbánus jellegű településnek tekinthető. Kőből épült városfal vette körül, fényes egyházi épületei, valamint a polgárok lakóházai is — zömmel — kőből készültek. Utcáinak egy része szilárd burkolattal rendelkezett.
Abban, hogy Pécs ilyen jelentős várossá tudott válni, természetesen számos tényező játszott szerepet. Igy többek között az, hogy Pécs egy olyan megyében feküdt, amelynek népsűrűsége messze felülmúlta az országos átlagot. (Az 1494/95.
évi királyi számadáskönyvek szerint Baranya megyében, melynek területe 5718 km2re rúgott, kereken 15 000 jobbágyporta volt, vagyis I km 2-re 2,62 porta esett.)
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a pécsi püspökség a középkori Magyarország egyik leggazdagabb egyházmegyéje volt, s a város, valamint annak földesura, vagyis a püspök, illetve a káptalan között a középkor során végig harmonikus viszony állt fenn.
Társadalmi szempontból rendkívüli fontossággal bír az a tény, hogy a jelentősebb dél-magyarországi városok (Szeged, Temesvár, Pécs) közül csak az utóbbiban találkozunk idegen hospesekkel: kezdetben latinokkal, majd a 14. század 30as éveinek végétől megjelentek a németek is. A Mecsek-alji városban a német elem
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a 14-15. század fordulójára háttérbe szorította a latinokat, s viszonylag rövid időn
belül vezető szerepre tett szert. Az is világosan kirajzolódik, hogy Pécsett a magyarok mellett a németek alkották a városi társadalom legnépesebb és legnagyobb
gazdasági súllyal rendelkező rétegét. Ezt a gazdasági súlyt a németség az egész középkor során meg tudta őrizni. A Mecsek-alji városban letelepedett német polgárok túlnyomó részben Bécsből jöttek, s ottani polgárjogukat is megtartották,
vagyis Bécsben és Pécsett is a városi polgárok között találjuk őket. A magyarországi városok közül elsősorban Buda és Pozsony német polgárságával álltak családi
és gazdasági kapcsolatban. Ezzel szemben Szegeden és Temesvárott szinte nyomát
sem találjuk latin és/vagy német eredetű polgároknak, akik pedig a magyarországi
városfejlődés mozgatórugói voltak. Mindhárom említett településen olyan idegen
etnikumok is felbukkannak, amelyek — a három város fekvéséből adódóan — sajátosságként értékelhetők: Pécsett horvátokat, Szegeden kunokat, Temesvárott pedig 1552 előtt szerbeket és románokat tudunk kimutatni. Zsidókkal viszont a
szóban forgó városok közül csupán Szegeden találkozunk: velük is csak a 16. század elején (1522, 1524), s számuk itt sem volt jelentős.
Pécs, Szeged és Temesvár polgársága alapvetően kereskedelemmel, kisebb részben kézműiparral foglalkozott. Az utóbbi helyzetére, fejlettségére részben a szórt
okleveles adatokból, részben pedig a különböző összeírásokból (tizedjegyzék, defterek, 1494/95. évi számadáskönyvek stb.) következtethetünk. Szegeden 1522ben 1449 tizedfizető között 259 iparosnevet viselő személy akadt, ami a dézsmajegyzékben szereplő lakosság 17,8%-át tette ki. Pécsett viszont az 1554. évi
defter arról tanúskodik, hogy az összeírt 253 személy között 112 kézműves található. Ennek alapján az iparűzőknek a lakosság egészéhez viszonyított aránya
44,2 %-ra rúg, ami meglehetősen magas érték. Míg Szegeden a tizedjegyzék segítségével hozzávetőleg félszáz, addig Pécsett az 1554. évi defter alapján csupán 18
iparágat különíthetünk el (szabó, varga, mészáros, kovács, ács, tímár, pajzsgyártó,
szűcs, ötvös, szíjgyártó, tűgyártó, asztalgyártó, kerékgyártó, övgyártó, képíró,
molnár, fazekas, csiszár), amihez még hozzátehetünk néhányat a korábbi időszak
forrásanyaga alapján (kőfaragó, borbély). A 16. század derekán Pécs kézműiparában a szabók és a vargák játszottak vezető szerepet, a defter névanyagában viszont
nyomát sem találjuk a sütő-, illetve posztóiparnak. A Mecsek-alji város kézműiparát, bár az összességében nem tűnik olyan színesnek, mint Szegedé, elsősorban a
kézműveseknek az összlakossághoz viszonyított aránya alapján roppant fontosnak
ítélhetjük meg. Ezt — alapul véve a gazdag püspöki udvar és a népes egyházi társadalom fogyasztói igényét — bátran kijelenthetjük. Sőt, a fenti adatok alapján azt
az értékelést is megkockáztathatjuk, hogy az általunk említett városok közül Pécs
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esetében volt a legnagyobb súlya a kézműiparnak, amely igen komoly gazdaság- és
városformáló erővel bírt.
A kézműipar differenciáltsági fokára csak Szeged és Pécs esetében következtethetünk, ám ezekben az esetekben is csak a késő középkori viszonyokról alkothatunk hozzávetőleges képet. A céhekkel kapcsolatosan még a fentieknél is kevesebb
információval rendelkezünk. A késő középkori források alapján biztosan állíthatjuk, hogy Szegeden céhbe tömörültek az ötvösök, a vargák és a szabók, Temesváron és Pécsett pedig az ötvösök. A feltételezés szintjén mindhárom város esetében még további céhekkel számolhatunk (pl. szűcs, fazekas, szíjgyártó, mészáros,
lovász stb.).
A kereskedelemről valamivel többet árulnak el a források, mint a kézműiparról.
Vizsgált városaink közül a legélénkebb kereskedelmi tevékenységet a vásárvonal
mentén, a Tisza és a Maros egybefolyásánál elterülő Szeged polgárai űzték. Alapvetően borral (szerémi, somogyi, baranyai borok), továbbá az igen keresett cikknek
számító marhával, valamint sóval kereskedtek, amelyekhez talán a posztó is társult.
Marhával és borral nemcsak az ország távoli vidékeire, hanem külföldre is eljutottak. Temesvár esetében a posztó és a marha lehetett elsősorban az áruforgalom
tárgya. Ugyanez a két termék fordul elő a pécsi kereskedők tevékenységéről tudósító forrásokban is. Míg Temesvár esetében nem tudjuk, hogy a forgalmazott
posztó honnan származott, addig a pécsiek — részben vagy egészben — kölni posztóval kereskedtek.
A nyugatra irányuló külkereskedelem legkeresettebb cikkének számító marhát
a pécsi kereskedők is az Alföldön szerezték be, s ugyanazon az útvonalon hajtották
Itália felé, mint a szegediek. Az itáliai marhakereskedelem útvonala az Alföldről
a Mura és a Dráva folyók mentén — Pettau (ma Ptuj, Szlovénia) érintésével — vezetett Velencébe.
Közvetett adatok utalnak továbbá arra, hogy a szegediek — a pécsiektől eltérően
— nemcsak Itáliába hanem a Német—római Császárság területén fekvő városokba
(Augsburg, Nürnberg, München stb.) is hajtottak marhákat. Ennek a pontos útvonalát viszont még ma sem ismerjük.
A piackörzetek, illetve az igazgatási szerepkörből fakadó funkciók tanulmányozása azt bizonyítja, hogy mindhárom általunk vizsgált város régióközpontnak tekinthető. Ezt vásáraik száma, típusa és forgalma is bizonyítja. Mindhárom városban tartottak hetivásárokat, amelyek a szűkebb piackörzet árucseréjét voltak hivatottak lebonyolítani. A legtöbb hetivásárral Szegeden találkozunk: itt a 15. század második felében — a város különböző részein — három hetivásárt tartottak
(hétfő, szerda és csütörtök) . Pécsett két — kedden és pénteken —, Temesvárott pedig egy — szombati napon — tartott vásárról tájékoztatnak az írott kútfők. Rop-
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pant valószínű, hogy a késő középkor során mindhárom városban tartottak sokadalmat, azaz országos vásárt is, de erre vonatkozó, kétségtelen hitelű bizonyíték
csak Szeged esetében maradt fenn (1499).
A polgárok vagyoni helyzetére elsősorban azokból az adatokból következtethetünk, amelyek a kereskedelmi tranzakciók, ingatlanvásárlások, zálog- és hitelügyletek, esetleg pereskedések kapcsán bukkannak fel a forrásokban. A szegediek
esetében ezeket még kiegészíthetjük az 1522. évi tizedjegyzék nyújtotta információkkal, illetve azokkal az adatokkal, amelyeket az 1552 után a felvidéki városokba
(Kassa, Nagyszombat) költözött polgárokról szerezhetünk. Sajnos a polgárok javairól részletesen tájékoztató végrendeletek Szeged, Temesvár és Pécs esetében —
Sopronnal vagy a felvidéki jelentős német városokkal ellentétben — nem maradtak
fenn a 16. század közepe előtti időszakból. A források arról tájékoztatnak, hogy
elsősorban Szegeden és Pécsett éltek vagyonos kereskedők. Az is világosan kirajzolódik, hogy a meggazdagodott polgárok Szegedről Pestre, Pécsről pedig Budára
költöztek. Ez Buda és Pest polgársága etnikumának és gazdasági tevékenységének
ismeretében teljes mértékig érthető. Két olyan szegedi polgárról tudunk, akik
Pesten bíróként tevékenykedtek: az egyik Szegedi Bodó István (1481), a másik
Szegedy Pál (I491, 1492, 1493, 1496) volt. Ezzel szemben csupán egyetlen
olyan pécsi polgárt sikerült kimutatni, aki Budán viselte a bírói tisztet. Ot Pécsi
Tamásnak hívták, s 1520-ban választották meg bírónak. A pécsiek közül tanácstag
is került ki Budán (Pécsi János: 1498, 1500/1501).
A három különböző fejlettségi fokú és eltérő jogi helyzetű város speciális szempontú összehasonlítására az a — Kubinyi András által kidolgozott — rendszer a legalkalmasabb, amely a különböző városias jellegű települések centralitási pontjainak
megállapítására tesz kísérletet. E rendszer szerint a királyi szabad városnak minősülő Szeged centralitási pontjainak száma 42, az egyházi földesúri városnak számító Pécsé 39, míg a királyi földesúri városnak tekintendő Temesváré 33. A centralitási pontok szerint egyáltalán nincs akkora különbség Szeged és Pécs között,
mint ahogy azt a jogi helyzetből kiindulva gondolnánk. Centralitási pontjaik alapján a Kubinyi András által felállított, az ország egészére alkalmazott kategóriákat
tekintve Szegedet az elsőrendű, Pécset és Temesvárt pedig a másodrendű városok
közé sorolhatjuk. Ehhez még hozzátehetjük: Szeged a maga 42 centralitási pontjával több tárnoki várost (Pest: 4I, Sopron: 41, Eperjes: 31) is maga mögé utasított, s Pozsonytól 7, Kassától pedig mindössze I ponttal maradt csak el. Péccsel
és Temesvárral kapcsolatosan pedig az a körülmény érdemel figyelmet, hogy míg
az előbbi a másodrendű városok élvonalába tartozott, addig az utóbbi ennek a kategóriának a végén helyezkedett el.
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Réflexions sur l'historiographie de l'Annales
L'historiographie est un phénoméne culturel se composant des auteurs et de leurs oeuvres. Presque tous
les traits caractéristiques des mouvements historiographiques comportent des marques de leurs précédents. Il n'y a pas de tendance dans l'historiographie qui est totalement nouvelle, mérne si ses représentants affirment qu'ils ont effacé le passé et ils ont totalement renouvelé l'historiographie. Ainsi 1'historiographie de l'Annales posséde des traits communs avec les auteurs nationaux-libéraux, positivistes,
les géographes sociales, les sociologues etc. Les historiens les plus connus de l'Annales enrichissaient
et développaient l'historiographie moderne par leurs points de vue individuels, par leurs synthéses originelles. 11 est difficile de caractériser ce mouvement, on n'énumére que quelques traits communs: la
primauté de la synthése et de l'histoires sociales, l'historiographie globale et totale, la marginalisation
de l'histoire de 1'événement, la réduction du Tőle de l'individu dans 1'histoire, l'exigence de l'interdisciplinarité etc. Ala fin de XX' siécle les historiens fran4ais venants de l'école de l'Annales: Rével, Lepetit,
Grénier et leurs collégues ont réussit de renouveler 1'historiographie frarKaise en répondant les
critiques d'aprés le „linguistic turn". Ce renouvellement est bien intéressant en ce qui con4erne l'historiographie hongroise dont certains représentants ont été bien touchés par les oeuvres de leurs collégues fran4ais du XX" siécle.

I.

Az ANNALES HISTORIOGRÁFIAI ELŐZMÉNYEI

Tekintve, hogy a történetírás egy folyamatosan létező, a szerzők és művek egymásra épüléséből létrejövő kulturális jelenség, minden történetírói áramlat számos
vonását visszavezethetjük historiográfiai előzményekre. Nincsen a történetírásban
teljesen új, a múlttal gyökeresen szakító irányzat, még ha azt is állítja magáról.
Ilyenre egyébként az utóbbi 200 évben számos példát találhatunk, időnként igényként meg is fogalmazódik a történész- szakma megújításának szándékával. Számos
lényegi vonásában az Annales is komoly történeti előzményekre nyúlik vissza, amelyek közül a legfontosabbakat emeljük ki a XIX—XX. századi francia történetírás
történetéből.
a) Azegyik ilyen előzmény a nemzeti liberális történetírói irányzat oknyomozó és civilizáció
történeti történetírói felfogása. Az első szerint a történésznek nem a narráció az elsődleges feladata, hanem az események okainak és következményeinek, a „miérteknek"
a feltárása és bemutatása. Maga a történet és a történet alanyai másodlagosak, legfeljebb „alapul", bevezetőként szolgálhatnak a történész számára az igazi történeti
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hátteret megvilágító összefüggések összegzésére. A második szerint az igazán érdekes a nagy korszakokat ábrázoló szintézismunkák létrehozása, a civilizációtörténet megteremtése. Guizot-nál a civilizáció a nyugat-európai, a XVIII. században
megfogalmazott polgári értelemben vett haladás, társadalmi és intellektuális
vonatkozásban egyaránt. Ezt vizsgálta az Histoire de civilisation en Europe és az
Histoire de civilisation en France c. műveiben. Jellemző vonása volt ezeknek a műveknek az egyetemesség és a politikatörténeti aspektusok túlsúlya mellett a társadalom fontos szféráinak — vallás, tudományos eszmék, művészeti és irodalmi
irányzatok — egymásra hatásának elemzése.

z

b.) A második előzmény a po itivizmus tudományosság igénye, sajátosgyakorlati antideterm inizmusa. A pozitivizmus az általános társadalomtudomány — a szociológia — megteremtése szempontjából a majdan létrejövő történettudományt elsősorban abból
a szempontból tartotta fontosnak, hogy a történeti anyag feltárásával segítsen
eljutni a társadalom életét meghatározó törvényekig. Mivel ezeket egyelőre még
nem ismeri az emberiség, ezért nem lehet kijelenteni, hogy a társadalom életének
bármelyik területe determinálná az összes többit, a transzcendentális felsőbbségeknek meg nem tulajdonított meghatározó szerepet a pozitivista gondolkodás.
Ezért a történettudósnak minél szélesebb forrásfeltárást kell végeznie, minden
fontos lehet a számára, hiszen nem tudhatja előre, hogy mely források segítségével
juthat el a történelemben ható törvények megértéséig. A XX. században, a marxista
történetszemlélet kivételével, a történész szakma már tagadta a társadalmi törvények meglétét a történelmi folyamatokban. Az Annales ismert történészei szintén,
Le Goff is maximum régularité-k, ismétlődő szabályszerűségek létét fogadta el Histoire et mémoire c. történelemelméleti tanulmánykötetében.' Ugyanakkor az
Annales irányzat történészeinél nincsen egyetlen mindent meghatározó tényező
a társadalom történetében és napi életében sem, többek között ez is különbözteti
meg a marxista, a szellemtörténeti vagy a katolikus történetírástól. A nemzetközi
és részben a hazai historiográfia szakirodalomban ugyan fölmerült, hogy Braudelnél a hosszú időtartammal átfogott földrajzi tér valójában egyfajta földrajzi — időbeli determinizmust jelent, ez azonban megkérdőjelezhető, ráadásul nem általános
az irányzat többi jelentős képviselőjét tekintve.

z
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c.) Követke ő előzmény a úgynevezett francia emberföldra1z: ami lényegében a történeti társadalom- ésgadaságföldra1 Kal egyenlő. Ez, a sajátos francia tudománytörténeti fejlődés
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eredményeként létrejövő diszciplína a településtörténet, a gazdaságtörténet és a
településföldrajz szintézisét teremtette meg. A francia emberföldrajz nem csupán
természetföldrajzi magyarázatokkal szolgált bizonyos, a történész számára fontos
tények megértéséhez, nem csupán a történész által föltárt gazdaság- és településtörténeti adatokat csoportosította, hanem maga végezte el a gazdaság- és településtörténész munkáját. A XX. század első felében település- és tájmonográfiák dömpingje volt megfigyelhető a francia tudományos életben. A művekben történetiföldrajzi interdiszciplinaritás mutatkozik meg. Ugyanakkor a komplexitásnak
megvoltak a maga határai, például a jogi viszonyok, a vallás, az erkölcs, a nyelv, az
életmód kérdései nem, vagy csak esetlegesen és érintőlegesen jelentek meg ezekben
a művekben. A francia emberföldrajzi alapok azonban nagyon erősen beépültek az
Annales nagy történészeinek műveibe.
d.) Végül ki kell emelnünk a francia szociológiát, különös tekintettel Durkheimre. A francia
szociológia különösen az egyik „alapító atya", Marc Bloch társadalomtörténeti
szemléletére hatott meghatározó módon. Ennek lényege többek között, hogy az
egyén mögött a társadalmi csoportot kell megtalálni, s a Feudális társadalom című
összefoglalásában Bloch a hangsúlyt a társadalmi struktúrákra és az azokat összetartó tényezőkre helyezte. Ugyanakkor már Bloch is érezte a veszélyt, hogy az eseménytől és egyedi szereplőitől megfosztott történetírást elnyelheti a szociológia.
Ahogy maga Durkheim fogalmazott 1896-ban az általa indított folyóirat, a 1'
Année Sociologique első számában: „A történelem csak akkor lehet tudománnyá,
ha magyarázatokat teremt, magyarázni pedig csak összehasonlítással lehet ....De
ahogy a történelem összehasonlítóvá válik, többé nem különbözik a szociológiától." Z Erre válaszképpen fogalmazta meg Bloch többek között, hogy a történelem
mégiscsak a „változás tudománya" is.

2. AZ ANNALES-IRÁNYZAT FŐBB ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A fölsorolt historiográfiai előzmények illetve a kortárs irányzatok egyes elemeit
természetesen az Annales történészei nemcsak átvették, hanem új minőséget létre
hozva azokat kiemelték, továbbfejlesztették, egyéni szemléletükkel gazdagították.
M. Bloch, L. Febvre, F. Braudel, R. Mandrou, P. Chaunu, G. Duby és J. Le Goff
életműve szerencsére jól ismert nálunk is. Ez nem meglepő, mivel a francia törté-
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netírásnak egyetemes hatását tekintve a XX. század közepén szinte ugyanakkora
jelentősége volt, mint a XIX. század első felében. Meglehetősen nehéz összefoglalni ennek az immár „negyedik generációjánál" tartó irányzatnak az általános
jellemzőit, de néhányat mégis megpróbálhatunk kiemelni közülük.
a.) Azegyik ilyen sajátosság a korábban is meglévő szintetizálás kiterjesztése egy „totális és
globális" történetírás irányába. Ennek első képviselője L. Febvre így fogalmazott: „Az
embert nem lehet fölszeletelni... Az ember egész. Épp így a történelem egészét
sem oszthatjuk darabokra — itt egy kis esemény, ott némely hitek.". 3 Ezért a cél
az emberi élet egészét magában foglaló történelem írása. Az más kérdés, hogy erről
a történelemről az Annales képviselőinek nem voltak egységes definícióik. Ugyanakkor érthető, hogy rendkívül fogékonyak voltak a különféle strukturalista magyarázatokra, a racionális úton megmagyarázható, nagyléptékű megközelítésekre. Ezek
szükségképpen feszítették szét a hagyományos nemzeti — birodalmi — politikai
egységek által értelmezhető kereteket (Braudelnél a Mediterránum, vagy a „húsevők Európája" stb).
b.) A következő sajátosság azeseménytörténet marginalizálódása, a történelem alanyának, az
egyénnek a leértékelődése. Az Annales képviselői által művelt társadalomtörténet, amely
kiemelten fontos szerepet tulajdonított a közösségi és a környezeti tényezőknek,
súlytalanná tette a döntést hozó és cselekvő egyént. Az egyik leghíresebb és historiográfiai szempontból a legizgalmasabb Annales-irányzathoz tartozó műben —
Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában — a címben szereplő spanyol uralkodó a hatszázegynehányadik oldalon jelenik meg történelmi
figuraként. Mindehhez egyfajta tudománytörténeti felsőbbrendűségi tudat is párosult hellyel-közzel: „Minden valóság társadalmi, tehát a lehetséges történetírások hierarchiájának csúcsán a társadalomtörténet helyezkedik el".4
c.) Harmadikként kiemelendő, hogy a földra1zi környezet, a tér, a tágabb és szűkebb helyszín
különösen lényeges elem ebben a történeti szemléletmódban. Braudel civilizáció fogalmával
lehet ezt a legplasztikusabban érzékeltetni: „Egy civilizáció mindenekelőtt tér, egy
„kulturális térség"..., ahol „bizonyos vonások gyakorisága, szabályos csoportosulása, együttes jelenléte... a kulturális koherencia első jelei. Ha a kulturális koherenciához időbeli permanencia járul...," akkor adott civilizációról beszélhetünk,
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amelynek van centruma, határa, peremterületei. Ehhez a különböző civilizációk
kölcsönös érintkezése, cseppet sem konfliktusmentes átvétel-elutasításos kapcsolatrendszere társul.'
d.) Ismeretes, hogy azAnnales-irányzat történés ze inél kiemelten izgalmas azidő kérdése. Elméletileg a történész számára a folyamatos változás, a történet a vizsgálódás tárgya. Ugyanakkor a braudeli 3-as felosztásban ezek a változások különböző üteműek. Az úgynevezett longue durée lényege, hogy a föld, a tenger, az éghajlat, a vegetáció lassan, szinte észrevétlenül változik, az adott civilizációs keretek, a mindennapi élet struktúrái szinte mozdulatlanok a hosszú időtartamon belül. Ezen belül
léteznek az úgynevezett ciklikus jelenségek, a conjonctur-ök, amelyeket például a demográfiai és gazdasági viszonyok vizsgálatánál lehet tetten érni. Ezen conjonctur-ök
tárgyalása kiemelt helyet kap az Annales-történészek műveiben (árak, földbirtokviszonyok, népességvándorlás, kereskedelmi forgalom változásai stb.). A gyors változások leginkább az egyén napi életében zajlanak le, ez az eseménytörténet ideje.
Mivel ezekkel elsősorban a hagyományos politikatörténet-írás foglalkozik, ez eléggé kevéssé érdekes az Annales számára. A totalitás igénye miatt nem negligálható,
de mindenképpen a háttérbe szorul. Kiemelendő, hogy a hosszú időtartam fölvételének sajátos aspektusai lehetnek. Braudel életműve megkoronázásának az Anyagi
kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV—XVIII. század. című munkáját szánta. Ebben a kétségtelenül nagyformátumú műben egy longue durée-t vett föl. Ezen belül
mutatta be az egyes lényegesnek tartott témaköröket egyetemes aspektusokból. Az
adott munkához alapul szolgáló történeti források a hosszú időtartamon belül
azonban helyenként szinte tetszés szerinti évből származhatnak, köztük akár több
évtizedes eltérés is lehet. Némi túlzással, Braudel a hosszú időtartamon belül
eltünteti — magát az időt!
e.) Végül, de nem utolsósorban lényeges jellemző azállandóan jelenlévő interdiszciplinaritásigény, a történésznyitottsága a többi társadalomtudomány felé. Blochnál az összehasonlító
nyelvtudomány módszertana lehetne példaértékű a majdan kialakuló összehasonlító történettudomány számára. Braudel a szociológia és a történettudomány újfajta összekapcsolódását tartaná kívánatosnak, ezzel lényegében a comte-i alapokig
visszanyúlva, persze a XX. század közepének megfelelő szinten, a pozitivizmus
atyját nem említve. Ez a nyitottság eredményezhette többek között azt, hogy több
kortárs társadalomtudományi irányzat közvetlenül hatott az Annales-hoz kötődő,
Braudel: A civilizációk története: a múlt magyarázza a jelent. Történelemelméleti és módszertani tanulmányok. Gondolat Bp. 1977. 126. o.
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vagy innen induló jeles történészekre. Igy például Claude Lévi-Strauss strukturalista antropológiája, vagy az egyre sokrétűbbé váló társadalompszichológia, amely
R. Mandrou mentalitástörténetére gyakorolt nagy befolyást.

3. AZ ANNALES TOVÁBBFEJLŐDÉSE
A XX. SZÁZAD VÉGI KIHÍVÁSOK KÖZEPETTE
A XX. század utolsó negyedében a társadalomtudományok különböző ágainak
továbbfejlődése nem kerülhette el a 70-es években még a „csúcson" lévő irányzatot
A kihívásokra adott első válasz az úgynevezett nouvelle histoire volt amelynek koncepcióját P. Nora és J. Le Goff fejtette ki a legmarkánsabban. Itt egyrész egyértelmű elmozdulás történt az antropológia irányába, másrészt P. Nora megfogalmazása szerint bekövetkezett az „éclatament de l'histoire", azaz a történetírás robbanásszerű kitágulása, a kutatási témák és módszerek megsokszorozódása.
A nouvelle histoire megfogalmazásával párhuzamosan, majd azt követően a történetírás válságára hivatkozva „paradigmadömping" következett be az angolszász és
részben a francia történetírásban Az előbbi állítást jől érzékelteti az alábbi fölsorolás:
Nyelvi fordulat, kritikai fordulat, új kultúrtörténet,új historizmus, új filozófiai
fogalomtörténet, társadalomtörténet másképp, politikatörténet másképp, mindennapok történelme, én-történet, alternatív történelem stb. 6
Az Annales-irányzat történetszemléletét a narratív iskolák újbóli fölerősödése,
a „ linguistic turn" jegyében megjelenő, elsősorban angolszász szerzőktől származó
művek tették kritika tárgyává., amelyeknek többek között a társadalomtörténet
trónfosztása is célja volt. Ezek leginkább az egysíkúnak tartott gazdasági-demográfiai-kvantitatív megközelítéseket vették górcső alá. L. Stone szerint az elbeszélés
újbóli előtérbe kerülése véget vet annak az időszaknak, amely a múlt folyamatának
egységes és tudományos megértésére törekedett. H. White, a posztmodern történetírás talán leghíresebb megalapozója szerint a történelem végső soron az elbeszéléssel jön létre, az eseményeknek a múlt interpretációja ad jelentést, a történelmi valóság és annak rekonstrukciója végül is egybeesik.
A kihívásokkal programszerűen az Annales folyóirat először 1988-89 folyamán
igyekezett szembenézni az úgynevezett kritikai fordulat megfogalmazásával. Ki
kell emelni ebből a szempontból a 60 éves évfordulóra kiadott ünnepi számot. A

6
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REFLEXIÓK AZ ANNALES TÖRTÉNETÍRÁSÁBAN

125

megjelent szerkesztőségi állásfoglalásokban érdekes gondolatok fogalmazódtak
meg, így például az időbeliség teljes rehabilitálásának az igénye. A merevvé vált
kvantitatív-strukturális megközelítések helyett a változásokat, a társadalmi viszonyok dinamikáját föltáró történetírást kell újból előtérbe helyezni, azaz kimondatlanul vissza kellene térni a bloch-i alapvetéshez, természetesen az azóta jelentősen
gazdagodott eszköztár birtokában.. Nagy hangsúlyt kapott a történettudomány
identitásának megerősítése, mivel „fennáll a veszély, hogy a történelem szakterületén csak múlttal foglalkozó antropológusokat, közgazdászokat, szociológusokat
találunk". 7 Azaz az interdiszciplinaritásnak is megvannak a maga határai. Lényegében kimondták, hogy a „totális történelem" felfogása sem tartható, mivel a teljes
áttekintés helyett a különböző megfigyelési szintek változatos kombinációja révén
gyarapodhat a történelmi tudás. Ugyanakkor Le Goff változatlanul kitartott a
globális történelem mellett, mivel ezen nézőpont hiányában csak a „morzsákra hullott történelem" (histoire en miettes) marad.
A 90-es években az Annales „negyedik generációja" (B. Lepetit, J. Rével, J-Y.
Grenier, hogy csak 3 Annales-főszerkesztőt említsünk) számos írásban és kiadványban lényegében a „megszüntetve megőrzés" elve alapján igyekezett egy új, átfogó programot megfogalmazni. Ennek során számos markáns nézet kifejtésére sor
került. A szerzők hitet tettek amellett, hogy a történeti érvelés sem nem a „valóság
megismétlése", sem nem pusztán nyelvi konstrukció. A történetírás pedig nem egy
szubjektív irodalmias műfaj, hanem a társadalomtudományok egy ága.
Mára már igen híressé vált cikkében Lepetit kifejtette, hogy a makroszint mindenek fölé emelését meg kell szüntetni, a kisebb csoportok, az egyes történelmi
szereplők, viszonyok vizsgálata legalább olyan fontos. Ugyanakkor „...azonban
egyik léptéknek sincs kiváltságos helyzete A makrojelenségek nem kevésbé, mikrojelenségek nem jobban valóságosak (vagy fordítva): nincs közöttük hierarchia....
A vizsgálati léptékek ellenőrzött megsokszorozása képes új ismeretekhez juttatni
bennünket." Ennek alapja az a felfogás, „hogy a történészi kutatás a jelen kérdései
alapján ábrázolja a múltat ...a múlt nem marad meg, hanem egy állandóan újrakezdődő rekonstrukció tárgyát képezi. A történettudomány egyszerre problémákat
is kitalálhat és ábrázolhatja is a múltbeli tárgyakat: mindkettőt együttesen konstruálja." 8
S ami Lepetit és az Annales-irányzat lényegi különbsége a posztmodern felfogással szemben az az, hogy: „A modell (vagyis a valóság történeti felfogható-

Társadalomtörténet másképpen szerk. és a bevezető tanulmányt írták Czoch Gábor és Sonkoly
Gábor Csokonai Debrecen 1996. 18. o.
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B. Lepetit: Építészet, földrajz, történelem. AETAS 1995. 4.sz. 158-159. o.
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sága) és a modellalkotás (vagyis a történeti kutatás folyamata) nem választható el
egymástól. A modell elsősorban nem fogalomalkotási folyamat eredménye. Ő maga folyamat
(S. Z. kiemelése), ami úgy ölt testet, hogy egy kezdeti tudást, kérdéseket, dokumentumokat konstruált tárgyakká alakít át. A modell saját menetében találja meg
a belőle következő állítások érvényességének ellenőrzéséhez szükséges eszközöket.
Minden modell egy redukció, amely az adott tárgynak csak néhány dimenzióját
tükrözi.....minden redukció újabbakat von maga után: a kutatás vég nélküli dinamika." 9
A történész figyelme továbbra is a múlt objektíve létező forrásaira irányul, amelyek segítségével modellek révén értelmező reprezentációt nyújt. A történész tevékenysége, ahogy Le Goff a 70-es és 80-as évek fordulóján többször kifejtette, bár
Lepetit-hez képest talán egyszerűbb, érthetőbb megfogalmazásban, elsősorban
mégiscsak tudományos jellegű tevékenység. Magának a diskurzusnak a vizsgálata
természetesen fontos, de ez nem végcélja a kutatásnak, csak a kiindulópontja. A
posztmodern fölfogással szemben az Annales a jövőjét éppen az újabb empirikus
kutatásokban, az új források föltárásában, illetve a már régebben megismertek új
szempontú elemzésében képzeli el. Lepetit fejtette ki legtalálóbban ennek a koncepciónak a lényegét, a „pratique sociale", a társadalmi gyakorlat dinamikus elemzésének igen összetett, komoly tudósi kvalitásokat igénylő követelményrendszerének összegzésével.
Úgy tűnik, a francia társadalomtörténet-írás képes a megújulásra, s valószínűleg
továbbra is lesznek követői a frankofon területeken kívül is. Itt kell megemlíteni
befejezésül, hogy az Annales történetírásának lényegében a folyóirat megindulásától kezdve folyamatos hatása volt a magyar történetírás egyes képviselőire. A névsor igen tekintélyes: Hajnal Istvántól Kosáry Domokoson át H. Balázs Éváig ível
át a XX. századi magyar historiográfián. A Francia-Magyar TársadalomtudományiKözpont, az ELTE BTK-n működő Magyar-Francia Posztgraduális Műhely szervezetileg is biztosítja ennek a tradíciónak a tovább élését. Erdemes kézbe venni a
Magyar Evszázadok sorozat XV. századdal foglalkozó 5. kötetét, amely 2000-ben
jelent meg. Draskóczy István kiváló műve lényegében a braudeli tartalmi-szerkezeti
sajátosságokat tükrözi. Hogy ezért már túlhaladott szemléletű lenne? Nos, ha
posztmodern felfogásban akarom megadni a választ, akkor természetesen nem,
hiszen akkor ez a könyv Draskóczi István nyelvi konstrukciója Magyarország XV.
századai történelméről. Bírálni nincs jogunk, legföljebb ki-ki írhat ugyanerről a
témáról egy másik művet.
9

U.O.

Szabó Erzsébet
A FIKCIONÁLIS TULAJDONNEVEK MINT
KETTŐS SZEMANTIKAI PROFILÚ KIFEJEZÉSEK

Fictional Names as Expressions with Dual Semantic Profile
Starting from the criticism of epistemic two-dimensionalism on the historic-causal theory of reference
developed by Kripke and extended by Putnam, the study claims that the semantic profile of fictional
names such as `Effi Briest' or `Geert von Innstetten' is a dual one. The meaning of a fictional name has
a hidden indexical as well as a hidden descriptive aspect. As hidden indexical, the fictional name refers in
every possible world rigidly to the same entity, inhabiting a centered world which is situated in the
epistemic space of possibility. As hidden description it refers to an entity which can be determined a priori,
by a canonical description of this epistemic possible world. Due to the inaccessibility of the world and
its canonical description, a fictional name can only be interpreted by the completeness-assumption of
the description of the fictional world (the literary discourse itself), that is, through descriptions.

I. BEVEZETÉS, AVAGY KIVEL TALÁLKOZOTT
GEERT VON INNSTETTEN 1877. DECEMBER 14-ÉN?
Ez december 2 -án történt. Egy hét múlva Bismarck megérkezett Varzinba, és Innstetten tudta már, hogy karácsonyig, sőt talán azután
sem gondolhat nyugodt napokra. A herceg [...] Versailles óta vonzódott hozzá, és valahányszor vendégei voltak, gyakran hívta meg
Innstettent, de meghívta egyedül is, mert a fiatalos [...] kerületi főnököt a hercegnő éppúgy kegyelte, mint a herceg.
14-ére kapta az első meghívást. (Fontane, Effi Briest: 73, 79) I
Ahogy a folytatásból kiderül, báró Geert von Innstetten, a kessini közigazgatási
kerület frissen nősült kerületi tanácsosa, e meghívásnak eleget téve, 1877. december I4-én reggel valóban elutazott Bismarck varzini fogadására, ahonnan — s ez az
egyedüli információ, amit a fogadásról még megtudunk — enyhén mámoros állapotban csak másnap reggel hat órakor érkezett haza. Persze ha valaki nem elégszik
meg ezzel az információval, és nem köti le a figyelmét az ezzel az eseménysorral
párhuzamosan zajló, és a narráció kizárólagos tárgyát képező eremitage-beli és
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kessini kísértethistória, az a kritikai kiadás jegyzetapparátusát fellapozva azt is
megtudhatja, hogy az idézetben szereplő `Bismarck' név Otto von Bismarck
(I 815-1898) kancellárra utal, aki feleségével, az idézetben 'Fürstin'-ként említett
Johanna von Puttkamer hercegnővel (1824-1894) szívesen időzött az 1867. óta
a család tulajdonában lévő varzini lovagi birtokon. A jegyzetíró azt is megemlíti,
hogy Bismarck Innstetten iránti szimpátiája valószínűleg az 1870. szeptember 20tól 1871. január 18-ig, I. Vilmos császárrá koronázásáig terjedő időszakból származik, amelyet a kancellár (akkor még mint porosz miniszterelnök) a német csapatok versaillesi főparancsnokságán töltött.' A jegyzetapparátus által sugallt nyomozási módszert alkalmazó olvasó ugyanakkor legkésőbb Bismarck Gedanken und
Erinnerungen (1898) című önéletírását olvasgatva rájöhet arra, hogy gondolatmenetébe hiba csúszott: Bismarck egy sort sem ír állítólagos kedvencéről. Es a kortárs
történeti források sem említik a báró `Geert von Innstetten' nevet. De akkor kivel
találkozott Geert von Innstetten 1877. december I4-én? Kire, vagy mire referál
a regényben többször és többféleképpen felbukkanó `Bismarck' és Innstetten'
név?'
A kérdést a fenti kiadói gyakorlatot és az annak megfeleltethető, meglehetősen
gyakori olvasói magatartást leíró `névelméletből', a merev jelölés (Kripke) modális
koncepciójából kiindulva, a koncepcióban rejlő ellentmondás felmutatásával és annak egy lehetséges feloldásával válaszoljuk meg.

2.

A FIKCIONÁLIS TULAJDONNEVEK MINT MEREV JELÖLŐK

Könnyen belátható, hogy a fikcionális nevekhez valós entitásokat kapcsoló
olvasói gyakorlat leírható Kripke (1972) a nevek deskriptív elméleteivel szemben
megfogalmazott modális ellenérvének fikcionális nevekre való kiterjesztésével. A modális
ellenérv szerint a tulajdonnevek azért nem lehetnek határozott leírások szinonimái,
mert míg utóbbiak referensei modális kontextusokban változhatnak, addig a nevek
merev jelölők, azaz minden lehetséges világban, ahol jelölnek valamit, ugyanazt a bevezetésükkor hozzájuk kapcsolt és a névhasználat kauzális-történeti láncolata által
megőrzött entitást jelölik. A dolog érdekessége számunkra az, hogy míg a merev
jelölés gondolatának a fikcionális nevekre való kiterjesztésével leírható olvasói
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magatartás ma is meghatározó, addig Kripke már a Naming and Necessity második
kiadásához (1980) írt egyik kiegészítő megjegyzésében megállapítja, hogy elképzelése, valamint a lehetséges világokról alkotott, azt megalapozó felfogása nem
egyeztethető össze a fikcionális entitások státusa tekintetében megfogalmazott
— és az intuitív olvasói elképzeléseknek ugyancsak megfeleltethető — azon korábbi
tételével (1963), miszerint a fikcionális entitások nem léteznek, de más körülmények között — a világ valamely lehetséges (tényellentétes) állapotában — létezhettek volna: a merev jelölés és az azt megalapozó M-modell szerint ugyanis a lehetőség tényellentétes dimenzióját benépesítő entitások léte feltételezi az aktuálisok
létezését. Kripke, az ellentmondást felismerve, utal ugyan annak egy lehetséges feloldására — meglátása szerint koncepciója lehetővé teszi, hogy a világ egyes lehetséges állapotaiban fellépjenek aktuálisan nem létező individuumok — ennek bizonyítását, azaz az elérhetőségi reláció egy ilyen típusú viszonyt megengedő, a koncepció alapjait érintő újradefiniálását azonban (érthető okokból) sem itt, sem a
későbbiekben nem mutatta be.
A fikcionális nevek értelmezési gyakorlatát leíró kripkei koncepció tehát jól
működik ugyan a `Bismarck'-féle közönséges tulajdonnevek esetén; az'Innstetten'típusú neveknél azonban használata a koncepció határait feszegető ellentmondáshoz vezet. Az ellentmondás egy a merev jelölés gondolatának érvényét fenntartó — a fikcionális világok a lehetőség aktuális dimenziójában való elhelyezésével történő — lehetséges feloldásához Putnam Kripkével szinte minden tekintetben megegyező indexikusság (merev jelölés) koncepcióján keresztül, a kétdimenziós modális szemantika meglátásainak felhasználásával juthatunk el.

3. A FIKCIONÁLIS TULAJDONNEVEK
MINT KETTŐS SZEMANTIKAI PROFILÚ KIFEJEZÉSEK
Putnam nem foglalkozik a fikcionális tulajdonnevek szemantikájának kérdésével. Kripkével egyidőben megfogalmazott, a jelentés internalista (pl. leíró) elméletei ellen irányuló munkájában (1975) a természeti fajtanevek extenziójának és intenziójának problémaköre foglalkoztatja, elképzelésének a közönséges tulajdonnevekre vonatkozó implikációit e munka keretében röviden vázolja csupán. Meglátása szerint
a közönséges nevek a természeti fajták neveihez nagyon hasonló rejtett indexikusok:
minden lehetséges világban (a világ minden tényellentétes állapotában) a bevezetéskor hozzájuk kapcsolt, a bevezetést végző beszélő aktuális (itt-és-most) környezetében fellelhető és a nyelvi munkamegosztás — a nyelvhasználó közösség tagjainak
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strukturált nyelvi együttműködése — útján átörökített és megőrzött entitásra referálnak. Putnam szerint a rejtett kontextusfüggőség, vagy merevség a bevezetés
körülményeiből származik, egészen pontosan abból, hogy a nevek bevezetésének
mindkét — osztenzív CO- Otto von Bismarck' és operacionális (`Otto von Bismarck Németország első kancellárja') — módja lényegében ugyanazt a demonstratív,
rámutató funkciót tölti be: a beszélő környezetében kijelöl (_ `ő') egy entitást,
mely a továbbiakban a kijelölés (a demonstratívumból származó) merevsége folytán minden
lehetséges világban, ahol az entitás létezik, a név referenseként funkcionál.4 A
tulajdonnevek ezen rejtett indexikussága és a nyelvi munkamegosztás együttesen
magyarázza, hogy egy nyelvhasználó egy `N' név kimondásával a referensre vonatkozó információminimum — `N'-nek hívják — birtokában is szükségképpen a bevezetéskor kijelölt N entitásra, a név viselőjére referál.
Ez a kép meglátásunk szerint kis módosítással akkor is fenntartható, ha figyelembe vesszük azt a Putnam által nem reflektált, ám a jelenlegi nyelvfilozófiai vitákban központi szerepet játszó tényt, miszerint egy `N' tulajdonnévnek nemcsak egy
viselője lehet. Putnam elgondolása szellemében ekkor azt mondhatjuk, hogy ezekben az esetekben a munkamegosztásban részt vevő nyelvhasználókat nem (homonim) névtípusok, hanem mindig is csak egyedi N ket megnevező `N' névpéldányok érik
el. Egy `N' közönséges tulajdonnév sikeres használatához ezért nemcsak `N' tulajdonnév voltának ismerete (1975: 247), hanem a beszélő által ismert `N'-példányokkal megnevezett individuumok közti disztingválni tudás képessége, azaz az egyes
referensekre vonatkozó, a distinkciót lehetővé tevő információ birtoklása is szükséges.
Ez az információ beszélőként eltérő terjedelmű és tartalmú, tisztán funkcionális
szereppel bíró információ, mely nem része a nevek jelentésének; a nevek a mondatban csak referensüket képviselik.'
Visszatérve azonban e dolgozat tulajdonképpeni problémájához: Putnam, mint
mondtuk, nem foglalkozik a fikcionális tulajdonnevek szemantikájának kérdésével.
Elgondolása ennek ellenére argumentációja egyik elemén, az XYZ-Ikerföld-gondolatkísérleten keresztül könnyen kapcsolatba hozható a problémával. Nem nehéz
belátni, hogy a gondolatkísérlet irodalmi narratívaként, két párhuzamosan zajló eseménysort, (Oskar (iker) földi és (iker) Oskar földi látogatásait) egy `mindentudó
-

-

4
A tulajdonnevek vonatkozása eszerint tehát nem használatuk kontextusától függ, mint a ` p éldány-reflexív' (Reichenbach 1947) indexikusok (pl. `én', `itt', `most', vagy az indexikusok körébe sorolható demonstratívumok (pl. `ez', `az') és demonstratív kifejezések (pl. `ez az ember') esetében.
5
A jelenleg népszerű konkurens megközelítések vagy a nevek nyílt indexikusságát (és monoszemikusságát) tételezik — lásd pl. Burge, Recanati, Pelczar és Rainsbury, Vecsey — vagy azok ambiguitása
(és poliszemikussága) mellett érvelnek, lásd pl. Perry.

A FIKCIONÁLIS TULAJDONNEVEK

13 I

elbeszélő' perspektívájából ábrázoló történetként is felfogható.' Az ezen analógiából levezethető, a fikcionális szövegek természetére (szemantikaigondolatkísérletek),
a fikcionális világok státusára (a világunkkal párhuzamos létező konkrét téridőbeli valóságok, valamint a fikcionális fajtanevek szemantikai profiljára (rejtett indexikus jelentéstartalmú kifejezések) vonatkozó állításokat felhasználva a fikcionális nevek tekintetében a következő kijelentések tehetők: a fikcionális tulajdonnevek rejtett indexikusok;
minden lehetséges (tényellentétes) világban a bevezetésükkor hozzájuk kapcsolt,
a bevezetést végző beszélő aktuális (itt-és-most környezetében kijelölt és a nyelvi
munkamegosztás révén megőrzött entitásra referálnak. Ez az elképzelés a fikcionális világok világunkkal párhuzamos modális rendszerekként való tételezésének
köszönhetően természetesen nem veti fel a fikcionális entitások ontológiai státusa
kapcsán Kripkénél fellépő paradoxont. Ezen előnye mellett azonban számos, épp
e megoldásból — ontológiai háttérfeltevéseinek a modális realizmussal való érintkezéséből — származó új problémát von maga után. Zavarba ejtő módon megsokszorozza az ontológiát és a természetes nyelveket. Ráadásul nem tudja elkerülni a
modális realista elképzeléseknek a világok megismerhetetlenségéből származó
ismeretelméleti paradoxonát, 7 és externalista alaptételének indirekt cáfolatát nyújtja. Ez könnyen belátható, hiszen nyilvánvaló, hogy az ikerföldi kifejezések értelmezését Putnam nem empirikus vizsgálódások alapján, hanem azlkerföldre vonatkozó
episztemikus feltevései — aktuális szempontú világhipotézise — viszonylatában, egy indikatív
kondicionálist felhasználva (`ha az Ikerföldön a víz XYZ, akkor az ikerbeszélők
a `víz'-token kimondásával XYZ-re referálnak') végzi el. Ez a teoretikus állítások
mögött megbújó, a világ (és a nyelv) párhuzamosságát ignoráló, annak aktuális tételezését
viszont fenntartó értelmezési gyakorlat gondolatkísérletét a kétdimenziós modális szemantika felől is megragadhatóvá teszi. A kétdimenzionalizmus episztemikus értelmezése felől nézve az Ikerföld-fikció' nem a nyelvi externalizmus tételének bizonyítását, hanem a kifejezések aktuálisnak tekintett lehetséges világok viszonylatában történő episztemikus értékelését példázza.
A kétdimenziós modális szemantika keretelméletének egyik alaptétele szerint
a nyelvi kifejezések nemcsak tényellentétesnek tekintett világhipotézisek, hanem
a világról alkotott aktuális szempontú hipotézisek függvényében is értékelhetők.
A keretelmélet episztemikus értelmezését kidolgozó Chalmers (2002, 2004) a-

6

E tézis részletes kifejtéséhez lásd Szabó 2003.

Read megfogalmazásában: A modális realista `azt sejteti, hogy a lehetőségre irányuló reflexióhoz
valamiféle sajátos teleszkópra van szükség, amelyen keresztül más lehetséges világokat figyelhetünk,
miközben egyidejűleg tagadja, hogy ilyen módszer lehetséges. A lehetőségek hirtelen kideríthetetlenekké válnak.' Vö. Read I995/m. 2001: 142.
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mellett érvel, hogy ez az értékelés nem a beszélők aktuális világra vonatkozó
`metaszemantikai' — faktuális és szemantikai—tévedéseit (Stalnaker 2003), hanem
sokkal inkább a jelentés egy dimenzióját reprezentálja: egy, a másodlagos vagy
metafizikai (kvázi-kripkeánus) dimenzió mellett meghatározható elsődleges vagy episztemikus (kvázi-fregeánus) dimenziót. Chalmers szerint ugyanis az aktuális világhipotézisek fogalmi ellentmondások nélkül elgondolható (a priori nem kizárható),
maximálisan specifikált episztemikus lehetőségeket, azaz lehetséges világok-időpontokbekélők rendezett hármasaiból álló központosított lehetséges világokat (V) reprezentálnak;
a kifejezések ezen lehetőségek viszonylatában elvégzett elsődleges szemantikai értékelése ezért Frege `értelem' (`Sinn') fogalmához nagyon hasonlóan a kifejezéseknek a beszélők tudásában és racionális ítéleteiben játszott szerepét (kognitív
jelentőségét) reprezentálja. Chalmers úgy véli tehát, hogy a kifejezések extenziója
és intenziója egy megfelelő módon megfogalmazott és aktuálisként kezelt világhipotézis — a V világ D episzt emikusan teljes és szemantikailag semleges (kanonikus) leírásának — ismeretében a priori, azaz kizárólag fogalmainkra és racionális képességeinkre támaszkodva pl. egy egyszerű D D S kondicionális, vagy a Ramsey-teszt
segítségével is meghatározható.
Mindezen meglátások fényében a fikcionális világok és a fikcionális nevek tekintetében megfogalmazott állításainkat a következőképpen módosíthatjuk. A fikcionális tulajdonnevek kettős szemantikai profilú — indexikus és leíró — kifejezések (episztemikusan lehetséges tokenek). (I) Mint rejtett indexikusok mindig egy a lehetőség aktuális dimenziójában elhelyezkedő — egy lehetséges világ-egy időpont-egy beszélő
rendezett hármasából álló — központosított, azaz V episztemikusan lehetséges
(fikcionális) világ viszonylatában meghatározott és e világból elérhető minden
tényellentétes világban azonos entitásra referálnak.8 (2) Rejtett leírások szinonímáiként referensük a világ hipotetikus (fikcionális) természete következtében
a priori módon, a világ egy D kanonikus leírása alapján, kondicionálisok segítségével is meghatározható. Nem nehéz belátni, hogy e definíció mind a Bismarck-,
mind az Innstetten-típusú nevekre ellentmondás nélkül alkalmazható. Egyetlen,
ám meglehetősen súlyos problémáját a fikcionális világ, pontosabban a világ kanonikus leírásának hozzáférhetetlensége okozza.

Chalmers kritikusai közül többen rámutattak arra, hogy koncepciója — bár explicite nem tartalmazza — de implikálja ezt az állítást, lásd pl. Soames 2005.
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4. A FIKCIONÁLIS TULAJDONNEVEK ÉRTELMEZÉSE,
AVAGY KIVEL TALÁLKOZOTT INNSTETTEN 1877. DECEMBER 14 -ÉN?
A fikcionális kifejezések értelmezésének a kanonikus leírás hozzáférhetetlenségéből származó problémája könnyen feloldható, ha elfogadjuk azt az intuitív
módon belátható tényt, miszerint a fikcionális szövegek a szemantikai gondolatkísérletekkel ellentétben (elsősorban) nem azért jönnek létre, hogy rafinált szemantikai értékelési gyakorlatokként vagy az olvasó kognitív képességeit vizsgáló
modellekként funkcionáljanak. Nem azért tehát, hogy az olvasónak döntenie kelljen arról, hogy a szöveg kifejezéseinek jelentése és igazsága következik-e interpretáló világa szemantikailag neutrális nyelven megfogalmazott és episztemikusan teljes leírásából. A fikcionális irodalmi szövegek elsődleges értékelése során kiindulhatunk abból a feltevésből is, hogy nem kell döntést hoznunk a fikcionális irodalmi szövegek igazságértékéről: a szerző a művét (I) igazés (2) intenciója szerint
teljes leírásként hozza létre.
Ami a leírás igaz voltát illeti. Ha feltesszük, hogy a szerző képes igaz leírás létrehozására, akkor kijelenthetjük, hogy a narratív irodalmi szöveg a szerző által elgondolt V
központosított világ egy D' igaz ám nem kanonikus — episztemikusan hiányos és esetlegesen többközpontú — iga z leírásával azonos, a D' által leírt V' fikcionális világ — a szövegvilág — pedig V-vel
ekvivalens. A narratív irodalmi szöveg mindezek alapján olyan sajátos nyelvi konstruktumnak tekinthető, mely tartalmazza önnön értékelésének hipotetikus körülményeit, aza z rész
legesen ábrázolja (leírja) azt azepisztemikusan lehetséges világot, amelynek vonatkozásában kijelentéseinek extenziója rö8zül , és jelentése meghatározódik. Lényeges, hogy a szerző ezt a világot
nem saját aktuális világhipotéziseként, hanem általa létrehozott, és többnyire alakként is megformált episztemikus itt-és-most-én-központok (Hamburger 1968) hipotéziseiként — tehát nem kijelentéseket színlelve, hanem (aktuálisnak tűnő, illetve aktuálisnak tekintett) látszatot költve (Hamburger 1968) — alkotja meg. 9
Ha feltesszük, hogy a szerző a világalkotás során szándékai szerint létrehozza és ábrázolja mindazt, ami a szöveg adekvát — a szövegalkotás céljának megfelelő — értelmezéséhe zszükséges, akkor az interpretáció során kiindulhatunk abból a feltevésből is, hogy a szerző
által, a szerző sajátos, látszatköltő eszközeivel (elbeszéléssel) létrehozott több-

9
Úgy gondoljuk tehát, hogy nem helyesek a fikció vonatkozásában megfogalmazott, a nyelvfilozófián (pl. Recanati 1998) és az irodalomelméleten belül (pl. Ricoeur 1983/m. 1990) egyaránt népszerű színlelés-elméleti, vagy `azt-játsszuk-hogy' (pl. Walton 1990) koncepciók. Koncepciónk az alkotást Hamburger `mimézis' értelmezésének megfelelően látszatköltésként értelmezi. Hamburger a színlelés
és a látszatköltés (ábrázolás) közti különbséget a `mintha-szerkezet' és `mint-szerkezet' kifejezések
segítségével ragadja meg. Hamburger 1968.

134

Szabó Erzsébet

központú és (V viszonylatában) hiányos szövegvilág entitásai tulajdonságaik és
viszonyaik (attribútumaik) ábrázoltsága révén `teljességükben' meghatározottak,
azaz explicit vagy implicit módon minden releváns tekintetben adottak. Ezen értelmezés szerint a szövegvilág D' nem kanonikus leírásának a D kanonikus leírás
viszonylatában megmutatkozó hiányosságai nem fogyatékosságok, hanem részben
(kvantitatív módon) a nyelv és a befogadás korlátaiból adódó, részben pedig (kvalitatív módon) a szerzőnek a nyelvésztől eltérő speciális céljaiból származó szükségszerűségek, amelyek a költői világalkotás lezártságának összefüggésében már
nem hiányosságként, hanem (relatív) teljességként gondolhatók el. Ezen feltevés szerint tehát a D' nem kanonikus leírás megfogalmazásakor a szerző tudatosan
szelektál: eltekint a világalkotás célja szempontjából kontingens információk ábrázolásától, és
csak e cél kifejezésre juttatása tekintetében relevánsnak, a zazszükségszerűnek vélt dolgok ábrázolására koncentrál. Lényeges, hogy a tulajdonságok szükségszerűségét
kétféleképpen is tételezhetjük: a szükségszerűség egyrészt az attribútumokkal valóbírás szükségszerűségére, másrészt a világ két időállapota között a kijelentésszubjektumoknak tulajdonítható attribútumokban bekövetkező változás modusára, azaza változás
szabályszerűségekből való levezethetőségére, illetve szabályszerűségek kontextusában
való értelmezhetőségére is utal. Mivel e szabályszerűségek időbeli változásokat indukálnak, a kétdimenziós szemantika apparátusa segítségével immár nem megragadhatók, s csak
a narratológia kontextusán belül, a látszatköltés (mimézis, világalkotás fogalomkörébe tartozó
cselekményszövés, valamint annak tárgya, a cselekmény és a történet fogalmai segítségével magyarázhatók. A fikcionális nevek tehát az értelmezhetőség tekintetében leíró kifejezésekként, azaz tulajdonságnyalábok és történetek szinonimáiként funkcionálnak,
az entitások azonossága pedig egy történet egészében,'vagyis narratív identitásként
tételeződik. 1°
Mindezek alapján a bevezetésben megfogalmazott kérdésre — kivel találkozott
Innstetten 1877. december I4-én? — a következő választ adhatjuk: december 14-én
egy fiatalkori szerelme helyett annak lányát feleségül vevő, megcsalt, majd elvált,
s mindeközben boldog kessini tanácsosból boldogtalan minisztériumi tisztviselővé
lett Innstettennek' nevezett alak találkozott Németország `Bismarcknak' nevezett
kancellárjával, aki Innstetten életének szinte minden állomásán a háttérből támogatta pártfogoltját. Mindkettejük történetének elemeit számos más, történetükbe
az elbeszélés által bevont egyéb történet értelmezi. De ennek módja és hogyanja
már egy narratológiai munka tárgyát képezi.
-

A nyelvfilozófia sem állít mást. A mi világunkból nézve Donne ll an szerint a fikcionális entitások azonosítása akadályba ütközik, mely akadályt fikcionális entitások esetében többnyire a világunkba
való bevezetésükkor elmesélt történetük képezi. Donnellan 1974.
`O
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Szörényi László
A NEOLATIN FILOLÓGIAI OKTATÁS HELYZETE A
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

Neolatin Studies at the University of Szeged
Researchers of the Neolatin departmental project have undertaken the task of discovering sources and
of doing textological work on the one hand, critical and literary historical task on the other. Concerning the first one: from Humanism (Galeotto Marzio) — the ages during the reign of the Hungarian
king, Matthias Corvinus —, till the first period of the 19` I century neoclassicism (Lajos Schedius), essential philosophical, poetical, and aesthetic texts have reached completion in Hungarian historiography
(Istvánffy, Verancsics), and of the exciting part of the Rákóczi-correspondence. The edition of Andrea
Pannonius' unpublished 15` h century Song of Songs-commentary, preserved in the National Széchényi
Library, is in progress, as well as the bilingual edition of the greatest 18` h century Hungarian historiographer, György Pray's didactic poem in Latin. The full text of Hungarian Jagellonian Age humanist
poetry has been prepared for publication; furthermore, we can cognize the essential Lucanus-effect of
this age. Complete monographs — with the support of the connecting chrestomathies — analyze the connection of European and Hungarian literary and linguistic theory, as well as European and Hungarian
political theory and literature in an entirely new way. New light has also been thrown on the history
of the 17`h —18`h century neo-Latin epos, better and better researched in Europe and Hungary; as well
as on the history of 18`h -century Hungarian literary theory — perhaps this is the less known chapter
of the history of Hungarian criticism. Simultaneously with the international Petrarch-research, bilingual publication of the most important philosophical treatise of Petrarch has also been published
in Hungary.

Nem szerénytelenségből, hanem a történeti összefüggés tisztázása végett kell
néhány dolgot mondanom. Az 1973-as tanév őszi, első féléve óta tanítok Szegeden. Eredetileg a reformkor irodalmát tanítottam, azonban természetesen csakhamar felvettem a kapcsolatot a régi magyar irodalomtörténész, illetve a latinos és
a görögös kollégákkal is. Ez csupán kifejezte azt a kettős kötődést, amely főmunkahelyemen, az MTA Irodalomtudományi Intézetében részben a XIX. századi
osztályhoz, részben pedig a Reneszánsz és Barokk Kutatócsoporthoz és a XVIII.
századi osztályhoz kötött. Mikor úgy alakult, hogy 1981-ben — Klaniczay Tibor
jóvoltából —egy évet tölthettem Firenzében a Harvard Egyetem. Villa i Tatti nevű,
a reneszánszt kutató intézetében (Galeotto Marzio kutatása volt a fő témám), felmerült Keserű Bálintban és Róna Tas Andrásban, hogy hazatérésem után a megfelelő időben meg kellene alakítanom egy olyan tanszéki kutatócsoportot, később
tanszéket, amelynek fő profilja a neolatin filológia volna.
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Itt most egy kis szómagyarázatba vagyok kénytelen bocsátkozni. A neolatin szó
egészen I970-ig nyelvészeti terminus volt. A latin utódnyelveire, a román nyelvekre vonatkozott. 1970-ben lépett a világ tudományos nyilvánossága elé a Louvaini Katolikus Egyetem (Belgium) Latin Tanszékének vezetője, Jozef IJsewijn,
a kiváló humanizmus-kutató. Javaslatának lényege az volt, hogy a latin nyelv és irodalom három nagy korszakát, amely az ókori illetve a középkori latin után, mintegy 1300-tól tart egészen napjainkig, egységesítsék elnevezésben: hívják neolatinnak azt, amit korábban humanista, barokk, modern/élő latinnak hívtak együtt,
vagy korszakonként elkülönítve. A javaslat bevált, és ma már mindenki áttért erre
a megjelölésre.
Teljességgel természetes, hogy a Szegedi Tudományegyetem igényt formált az
ilyenfajta szakképzésre, hiszen a két világháború között itt működött a hazai humanista illetve neolatin kutatás legkiválóbb tudósa, Huszti József; az általa vezetett doktori iskola nyomtatásban is megjelent értekezései ma is nélkülözhetetlenek. Szegeden élt és dolgozott Juhász László is, a Bibliotheca Scriptorum Medii
Recentisque Aevorum alapító sorozatszerkesztője. A régi magyaros illetve a XIX.
századi kutatás jelesei is, Dézsi Lajostól Keserű Bálintig vagy Balázs Mihályig
szintén nélkülözhetetlennek tartották az európaiság és a latinság kutatását. Ráadásul Szeged mindig is híres volt erőteljes középkori filológiájáról; az pedig, hogy
Magyarországon milyen szorosan összefügg a középkor és az újlatinság, azt szinte
fölösleges bizonygatni. Elég, ha utalunk Havas László újabban írott tanulmányaira.
Volt még egy különlegesen kedvező adottság is: igen sokáig Szegeden tanított,
címzetes tanári címet is itt szerzett Pirnát Antal, aki 1970-től — először még ő
egymaga — bekapcsolódott az IJsewijn által alapított International Association for NeoLatin Studies, rövidítve IANLS munkálataiba, az 1970-es tudomány-alapító louvaini
első világkonferenciától kezdve. Az ott előadott, és 1973-ban megjelent német
nyelvű tanulmányában tudatosította a világ filológiai közvéleménye előtt, hogy a
magyar- irodalmiság majdnem ezer éven keresztül kétnyelvű volt; a latin nyelvű
részéhez sorolható nemzetközi jelentőségű alkotók száma nem szűkíthető le Janus
Pannoniusra, ezért a magyarországi latin irodalom történetének megírása érdeke
a magyar és az európai, amerikai tudományosságnak.
1973-ban már négy magyar előadója volt a soron következő, akkor Amsterdamban rendezett konferenciának (Pirnát Antal, Huszti József tanítványa, B. Révész
Mária, Tarnai Andor és jómagam, aki akkortól kezdtem Szegeden tanítani). Ettől
az időponttól szerencsére mindig voltak magyarok, következőleg mindig tárgyaltak
magyar témákat a háromévenként soron következő konferenciákon (1976 Tours,
1979 Bologna, 1982 Wolfenbüttel, 1985 St. Andrews, 1988 Koppenhága, 1991
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Bari, 1994 Toronto, 1997 Ávila, 2000 Cambridge, 2003 Bonn). Cambridge-ben
javasoltuk, hogy a 2006-os konferencia színhelye legyen Magyarország. A bonni
előkonferencián 2002-ben három magyar tudós vett részt; a 2003-as konferencián
tizennégy magyar tudós (köztük kilenc volt Szegedről). Noha London és Párizs
is kérte, Magyarország kapta meg a 2006-os konferencia rendezési jogát. Éppen
ezért augusztus 6-tól I 3-ig Budapesten és Szegeden lesz a tizenharmadik Neolatin
Világkonferencia. A szegedi napot természetesen Dugonics latin műveinek fogjuk
szentelni. Az eddig megjelent, az egyenként mintegy ezer oldalas szerkesztett Actak mára már teljesen átalakították a nemzetközi komparatisztika összképét, különösen azoknak a kisebb nemzeti irodalmaknak a megítélésében, akik a magyarokhoz és a Magyarországon élő nemzetiségekhez (pl. a szlovákokhoz) és a környező
népekhez, a lengyelekhez, horvátokhoz, csehekhez hasonlóan irodalmi ambíciójuk
jó részét évszázadokon keresztül a latin nyelvűségre bízták. Ez világosan bebizonyosodott a dán, svéd, norvég, finn régi irodalomnak a latin nyelvű termés alapján
bekövetkezett kedvező újraértékelésében. Ugyanezt remélhetjük a 2006-os konferencia után a régi magyar irodalom vonatkozásában is.
A világkonferencia megrendezésének reményében alakult meg a magyarországi
neolatin kutatókat összefogó szervezet is, a Hungaria Latina —Magyarországi Neolatin
Egyesület név alatt. Elnöke Havas László, alelnöke én vagyok, főtitkára Lázár István.
Minden olyan magyarországi egyetemen, ahol folyik neolatin oktatás, megalakult
a helyi szervezet. Szegeden Galántai Erzsébet a vezető, Miskolcon Kulcsár Péter,
és reményeink szerint ez év végén Kolozsváron is lesz egy ilyen helyi szervezet.
A Szegedi Egyetem Neolatin Tanszéki Csoportja 1997-től alakult meg Kelemen
János jóvoltából, mint az Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék része. Egy ideig még
Pál József tanszékvezetése alatt működött, majd három éve átkerült az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékre. Az Irodalomtudományi Doktori Iskolán
belül alapító tagként a kezdetektől működik a Neolatin Doktori Alprogram. Eddig
egy személy szerezte meg doktori fokozatát (Lázár István, egy további személy
legújabban tette le szigorlatát, továbbá egy végzett, és készül a szigorlatra. Jelenleg
pedig öten végzik PhD-tanulmányaikat (közülük többen, Bíró Csilla, Lengyel Réka,
Komlóssy Gyöngyi, Békés Enikő szerepeltek már neves külföldi konferenciákon is,
az említetteken kívül Dalloul Zaynab és Szendrényi Marietta a világkonferencián is
előad majd). Két éve működik a Neolatin B-minor szakos szakképzés is.
A kutatás elősegítésére sikerrel pályáztuk meg a Széchenyi Ösztöndíjat (Neolatin Irodalom Magyarországon, NKFP-5/0024/2002, amelyet én vezettem). Ez
konzorciumos pályázat volt, amelynek egyik tagja volt a szegedi csoport. Mellőzve
most a többi konzorciumi résztvevő (MTA Irodalomtudományi Intézet, ehhez
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kapcsolódva egy-egy kutató az ELTE-ről, a Pécsi Tudományegyetemről, valamint
a Miskolci Egyetemről), csupán azokat az elkészült munkákat szeretném röviden
megemlíteni, amelyek a konzorcium szegedi, a Lázár István által vezetett tagszervezet műhelyében készültek. Hat nagy témát vállaltunk: Lucanus hatása Magyarországon — Nagyillés János erről szóló könyve elkészült; Andreas Pannonius valamint a korszak magyar-ferrarai kapcsolatainak vizsgálata — Bíró Csilla erről már
több tanulmányt írt, valamint nagyobbrészt elkészült a magyar-olasz karthauzi
szerző kiadatlan Énekek éneke kommentárjának kiadásával. Brodarics István levelezésének kutatása, kiadásának előkészítése — Kasza Péter izgalmas kiadatlan leveleket talált Mohács írójától külföldi levéltárakban, a sajtó alá rendezéssel nemsokára elkészül. Pray György De institutione ac venatu falconum című műve kéziratos
tanköltemények kritikai kiadása, kommentárja, fordítása — a sokáig lappangó, Bécsben található ismeretlen kéziratot Kasza Péter és Czerovszky Mariann kiadásra
előkészítették, megjelentetése csak anyagi okoktól függ. A. Bonfini De architectura
című művének fordítása, jegyzetelése, kommentálása, F. Petrarca De ignorantia című
művének fordítása, jegyzetelése, kommentálása—mind Bonfini, mind Petrarca műveinek feldolgozása Lázár Istvánnak köszönhető; megjegyzendő, hogy a Petrarcamű már meg is jelent, és ez Lázár István második Petrarca-fordítása. A Secretum kiadását már korábban megjelentette. Megjegyezhetem, hogy PhD-értekezését is
Petrarcáról írta, ez az átdolgozás után könyvformában is nemsokára napvilágot lát.
A szegedi műhely, függetlenül a világkonferencia alkalmától, már évek óta munkálatai középpontjába állította Petrarcát, csatlakozván ezzel az egyik legújabb,
legüdítőbb humanista trendhez, amely végleg szakított azzal az egyoldalú szemlélettel, amely csupán a Canzionere szerzőjére volt hajlandó koncentrálni. Ennek a
magyarországi műhelynek a tekintélyét mutatja, hogy Ciampi olasz köztársasági
elnök 2004-ben Budapesten nyitotta meg az UNESCO Petrarca-emlékévét, ahol
előadást tartottam; hogy a Helikon és a Világosság című folyóiratok dupla számokat
szentelnek Petrarcának, amelyekben rengeteg szegedi működött közre, végül pedig
az, hogy 2004-ben négy szegedi kutató vehetett részt a varsói Petrarca Világkonferencián (Bíró Csilla, Lengyel Réka, Vígh Eva és Lázár István. A Tanszéki Csoport műhelyében további Petrarca művek fordítása készül.
Janus Pannonius máig nélkülözhetetlen utrechti kiadásának Teleki Sámuel mellett sajtó alá rendezője Kovásznai Sándor volt. A kiadáshoz készített, 1805-ben
lezárt, de sajnos kiadatlanul maradt monumentális kommentárjának kritikai kiadását
most készíti elő Dalloul Zaynab, a Marosvásárhelyi Teleki Téka kézirata alapján.
Reméljük, hogy a továbbiakban is sikerül a Tanszéki Csoport munkáját folytatni, és a Tanszékcsoport — Huszti József szellemi örökségének jegyében — a magyarországi neolatin kutatás vezetőjévé válik.

Vecsey Zoltán
A MONT BLANC HÓFÖDTE CSÚCSAI.
Russell és Frege vitája a mondattartalomról *

The Snow-Covered Peaks of Mont Blanc. The Dispute of Russell and Frege about the Cognitive Content of Sentences
An exchange of nineteen letters between Russell and Frege dating back to 1902 and 1904 reveals a surprisingly intense dispute about the questions of logicism. In this time Russell agreed with Frege on
the fundamental aims of logicism. Both claimed that concepts and statements of arithmetic are reducible to logic. They emphasized emphatically that the meaningfulness of the language of science cannot
be explained by simple psychological facts. Beyond this agreement, however, there was a clear difference
in their views. Russell argued forcefully that the cognitive content of sentences can be directly represented by singular propositions, whereas Frege insisted on the distinction between sense and reference.
According to his conviction, Russell claimed that the logical structure of sentences consists of objects,
properties and relations. Frege argued against this claim. He maintained that a sentence contains only
modes of presentations of objects. In this paper, I analyse in some detail the epistemological and
semantical roots of the Russell-Frege debate and argue that from a contemporary perspective both their
views are partly right, partly wrong.

1902 és 1904 között Russell és Frege tizenkilenc levelet váltott egymással. A
levelek tartalma kivétel nélkül a formális logika és a számelmélet korabeli alapkérdéseit érintette. Ebben az időszakban a levelek szerzőit több nézőpontbeli rokonság is összekötötte. Matematikai vizsgálódásaik során mindketten arra a meggyőződésre jutottak, hogy a szám fogalmát logikai definíciókkal kell bevezetni a matematika nyelvezetébe, és egyetértettek abban is, hogy a számelméleti és általában
a matematikai axiómákat logikai törvényekből kell levezetni.'
A matematika és a logika viszonyának megítélésén kívül még legalább két általános tudományelméleti kérdésben azonos álláspontra helyezkedtek. Az egyik a
tudományos módszerként alkalmazott pszichologizmus határozott elutasítása volt.
Frege már a Die Grundlagen der Arithmetik első oldalain hangsúlyozta, hogy a gondolatok objektív összefüggéseinek megismerését a pszichológiai elemzés inkább
gátolja, mintsem előremozdítja. 2 A pszichológia a képzetek és a gondolkodás egyéb

E tanulmány a Helikon/2006/4 számában megjelenő szöveg átdolgozott és kibővített változata.
Ezt a felfogást logicizmus néven tartjuk számon. Első levelében Russell kimutatta, hogy a logicizmus Frege által kifejtett változata egy halmazokkal kapcsolatos feloldhatatlan paradoxont tartalmaz.
`
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Frege, G. (1884): Die Grundlagen der Arithmetik. Koebner, Breslau.
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lelki jelenségeinek elemzésével a szubjektív nézőpontot érvényesíti, a szubjektivizmus érvényre jutása a tudományban pedig elkerülhetetlenül az igazság relativizált felfogásához vezet. Frege meglátásaival összhangban a The Principles of Mathematics első paragrafusaiban Russell is különbséget tett az ítéletek pszichológiai és
logikai elemzése közt, az utóbbit tekintve az ítélettartalmak objektív megközelítésének. ; A pszichologizáló szemléletmód elutasításához életművük későbbi szakaszaiban is következetesen ragaszkodtak. Hasonlóan látták a tudományos nyelv
és a hétköznapi nyelv viszonyát is. A pszichologizáló relativizmus elkerülése érdekében mindketten egy ideális tudományos nyelv megalkotását tartották a tudomány egyik elsőrendű feladatának. A tudománynak először is tisztáznia kell, hogy
mi a tárgya. Ezt pedig csak oly módon teheti meg, ha ellenáll a hétköznapi nyelv
csábításainak, és gondosan leválasztja az esetleges pszichológiai asszociációkat a
szavak és a mondatok tiszta logikai tartalmáról. Egy ideális tudományos nyelvben
a jelentés egy az egyhez reláció lenne. Egyetlen szónak sem lehetne két jelentése,
és két különböző szónak nem lehetne azonos a jelentése. Hátrahagyott írásai alapján tudjuk, hogy Frege még utolsó munkáiban is azon fáradozott, hogy elkülönítse
a grammatika felszíni, megtévesztő jelenségeitől a gondolat tiszta formáit.
Noha a század első éveiben ebben a kérdésben is egyetértett Fregével, intellektuális fejlődésének későbbi szakaszában Russell már az elvi lehetőségét is kizárta egy ideális nyelvnek. 4 A húszas évek elején az érzékelés és a nyelv kapcsolatának vizsgálatából Russell azt a következtetést vonta le, hogy a természetes
nyelv szavai a percepció minőségi folyamataiból rendszerint meghatározatlan jelentéstartalmat örökölnek. A minőségi folyamatoknak nincsenek tiszta azonosságkritériumai, így a természetes nyelv kifejezései egyszerre több tárgyat is jelölhetnek. Mivel végső soron a logikai ítéletek is az érzékelés kifejezéseit tartalmazó
nyelvi mélystruktúrára épülnek, egy az egyhez jelentésrelációra alapuló tudományos nyelvet nem lehetséges létrehozni.
A Russell álláspontjában bekövetkezett mélyreható fordulat azt sejteti, hogy
már az 1902 és 1904 közötti időszakban sem minden vonatkozásban osztotta
Frege nyelvről és nyelvhasználatról vallott nézeteit. Ez valóban így is volt. Felfogásaik különbségét és a levélváltásukban kibontakozó vita okát a legegyszerűbben úgy tisztázhatjuk, ha felidézzük nyelvről alkotott elképzeléseiket.
A The Principles of Mathematics 46. paragrafusában Russell úgy fogalmazott, hogy
minden mondatban megjelenő szónak van „valamiféle jelentése". Logikai szempont-

Russell, B. (1903): The Principles of Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge.
4

Russell, B. (1923): Vagueness. The Australasian Journal of Psychology and Philosophy, 84-92.
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bó1 ez teljesen magától értetődő megállapításnak tűnik, hiszen a jelentés nélküli
szavak ellentmondanának a tudományos nyelv többé-kevésbé rögzített használati
módjának. A mondatba foglalt és jelentéssel rendelkező szavak propozíciókat fejeznek ki. A propozíciókat Russell ezidőtájt — egészen a The Problems of Philosophy
írásáig 5 — az ítélet elemzésének alapvető eszközeként fogta fel. Egy propozíció
olyan összetett absztrakt tárgy, amelynek „létezése" független az egyes gondolkodók egyedi mentális aktusaitól. A propozíciók egyedi tárgyakat, általános tulajdonságokat és relációkat tartalmaznak alkotóelemként, a mentális attitűdök tárgyai
és az igazságértékek hordozói. Ennek megfelelően a `Desdemona szereti Cassiót'
mondat azt a propozíciót fejezi ki, amely Desdemona és Cassio személyét, valamint a generális `szeretni' tulajdonságot tartalmazza, és amely akkor és csak akkor
igaz, ha Desdemona szereti Cassiót. 6
A propozíciós elemzés igen produktív eszköznek bizonyult az ítélettartalmak
igazságának kiderítésében, a mondatok propozíciós szerkezete és grammatikai
struktúrája között Russell azonban felfedezett egy különös feszültséget. Ha azt
mondjuk, hogy az imént említett propozíció három elemből áll, `Desdemona',
`Cassio', és `szeretni', akkor ezeknek az elemeknek a felsorolásával elveszítünk valami lényegeset, ami az eredeti mondat grammatikai szerkezetében még érezhetően
jelen volt. Azt a jellegzetes grammatikai egységet veszítjük el, ami a mondatot
értelmes mondattá tette. Ha az eredeti mondatban a `szereti' ige teremti meg az
alany és a tárgy közötti tartalmi összefüggést, a propozíciós elemzésben elvileg
nem veszíthetnénk el ezt az összefüggést csupán azért, mert az igét nominalizált
változatában említjük az alkotóelemek között. A propozíciónak ugyanazt a jelentésbeli egységet kellene tükröznie, mint amit a mondat felszíni formája kifejez.
Russell úgy látta, hogy a propozíció szekvenciákra való felbontásának nincsen elfogadható alternatívája, egy mondat jelentésbeli egységét a propozíció alkotóelemeinek felsorolásával viszont nem lehet maradéktalanul helyreállítani. A téma tárgyalását ezen a ponton felfüggesztve Russell nyíltan bevallotta, hogy ebben a kérdésben még nem lát teljesen tisztán.?
S

Russell, B. (1912: The Problems of Philosophy. London, Williams and Norgate.

6
A példa értelmezése közben vegyük figyelembe, hogy a Desdemona' és a `Cassio' tulajdonnév
Russell példájában nem irodalmi alakok neveként szerepel.

Russell később sem talált kielégítő megoldást a propozíció egységének problémájára. Az egyik
lehetséges megoldást Wittgenstein propozíciókról alkotott kép-elmélete vázolta fel. Eszerint tévedés
azt gondolni, hogy a propozíciók egysége elkülönülten álló elemek összegződéséből áll, a propozíciók
— a képekhez hasonlóan — inkább megmutatják ezt az egységet. Wittgenstein észrevétele megelőlegezte
a propozíciók újabban kidolgozott nem reduktív elméletét. Lásd például: Bealer, G. (1998): Propositions. Mind, I07: I-32.
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A Funktion und Begriff 1891-es megjelenése után Frege egészen más képet alkotott az egyszerű kijelentő mondatok grammatikai szerkezete mögött meghúzódó logikai viszonyokról. A propozíció egységének kérdése Frege számára fel sem
merült, mert a mondatokhoz nem egyedi tárgyakból, általános tulajdonságokból
és relációkból álló extenzionális szekvenciákat, hanem függvényszerű szerkezeteket
rendelt. A szubjektum és a predikátum grammatikai viszonyát elemzéseiben ő a
függvény és az argumentum matematikai viszonyára vezette vissza. A Desdemona
szereti Cassiót' mondat felszíni grammatikai szerkezete mögött Frege megközelítésében az `x szereti kétargumentumú függvény áll. E függvény lényegi tulajdonsága, hogy kitöltetlen helyeket tartalmaz. Az üres helyek megfelelő argumentumokkal szabadon behelyettesíthetőek, ígyy helyére Othello is kerülhet, ahogyan
azt a `Desdemona szereti Othellót' mondat világosan meg is mutatja. A szubjektum-predikátum viszony függvény-argumentum viszonyra való visszavezetését
Frege minden egyszerű kijelentő mondatra kiterjeszthetőnek vélte. Ami függvény,
az a mondatban mindig kiegészítésre szorul, egy vagy több üres helyet tartalmaz,
mint például a `szereti' kifejezés. Ami argumentum, az önmagában véve már nem
enged meg további felbontást, nem tartalmaz kitöltendő üres helyet, mint például
a `Desdemona' kifejezés. Ez a megkülönböztetés jóval több volt egyszerű technikai
megoldásnál. A kijelentő mondatok szerkezetéből ugyanis következtethetünk a
mondatok által kifejezett gondolatok — Russell szóhasználatával: a propozíciók
— szerkezetére. A mondatok így megmutatják, mi az, ami tárgyként szerepelhet
gondolatainkban. A mondatelemzés tárgykörén túlmutatva Frege felfedezése közvetve tehát a tárgyak létezésének elméletét, az ontológiát is érintette.' Tág értelemben véve Frege megközelítésében tárgynak számított minden olyan felbonthatatlan „dolog", ami felléphet egy függvény argumentumaként. A Russell-lel folytatott vitában később ennek is jelentősége lesz.
A mondatelemzés kérdései mellett a tulajdonnevek témája az a másik pont, ahol
jelentős eltérések mutatkoztak Russell és Frege nézetei között. Néhány évvel levelezésüket követően Russell részletesen kifejtette nevekről alkotott elképzeléseit.'
Véleménye szerint a nevek jelentését az ismeretszerzésben és a gondolkodásban
betöltött szerepük alapján ragadhatjuk meg a legegyszerűbben. E szerep a nevek
s

Különös filozófiai visszhangja lesz ennek az elgondolásnak Quine munkáiban. Quine-nál a
`Desdemona szereti Cassiót' mondat a kvantifikálható változót tartalmazó `x szereti Cassiót' nyitott
mondatnak felel meg. A változók lehetséges értékei pedig a Frege racionalizmusát elutasító Quine szerint is azt mutatják meg, hogy mi tekinthető egy adott elméleten belül tárgynak. Lásd például: Quine,
W.V. (1950): Methods of Logic. New York, Holt.
Vö.: Russell, B. (1905): On Denoting. Mind, 14, 479-493., és Russell, B. (1910): Knowledge
by Acquaintance and Knowledge by Description. Proceedings of the Aristotelian Society, 11, I08—I28.
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két alaptípusát engedi megkülönböztetni. A logikai változókhoz hasonlító nevek,
a logikai tulajdonnevek, az ismeretszerzés elemi szerkezeti egységeit jelölik: a közvetlen érzéki tapasztalatban megjelenő érzet-adatokat, az univerzálékat és az én-t.
Grammatikai értelemben ide tartozik az `ez' és az `az' mutató névmás, amennyiben
használatuk közvetlenül adott érzetekre utal, némely melléknévből képzett főnév,
mint például a `fehérség' vagy a `különbözőség', és az `én' személyes névmás.
Logikai tulajdonnevek ritkán fordulnak elő a természetes nyelvhasználatban. A tudományos és a filozófiai nyelvhasználat viszont hasznát veszi ezeknek a neveknek,
mert alkalmazásukkal megbízhatóan azonosíthatjuk világra vonatkozó tudásunk
építőelemeit. A másik alaptípushoz, a szokványos nevek osztályához ezzel szemben
olyan nevek tartoznak, amelyek az ismeret közvetett, leíráson alapuló egységeit jelölik. Az ide sorolható szokványos nevek gondolkodásbeli szerepe az, hogy a közvetlenül megismerhető érzet-adatokon és univerzálékon túl ismereteinket a tárgyak, más személyek és más elmék megismerésére is kiterjesszék. A logikai tulajdonnevek és a szokványos tulajdonnevek szerepét elméleti nézőpontból tekintve
ezért összefonódottnak kell látnunk.
Russell kedvenc példája ennek illusztrálására a `Bismarck' tulajdonnév. Bismarck mint én önmaga számára közvetlen tapasztalati ismeretként volt adott, ezért
a `Bismarck' tulajdonnevet képes volt önmagára vonatkozóan logikai tulajdonnévként használni. Igy a név használatával Bismarck közvetlenül és szükségképpen
önmagára, önmaga én-jére referált. A közhasználatban viszont már másképpen
viselkedett a név. Azok a kortársak, akik személyesen találkoztak Bismarckkal, énjéről már nem rendelkezhettek közvetlen ismerettel. Bismarck testének és viselkedésének percepciója alapján voltak ugyan közvetlen ismereteik, de ezek az ismeretek nem a tulajdonnév birtokosára, Bismarck én-jére vonatkoztak. Érzet-adataik
alapján a `Bismarck' tulajdonnevet csak szokványos névként, közvetett, leíró ismeretet tartalmazó kifejezésként tudták használni. Ha térben és időben jobban eltávolodunk Bismarck személyétől és történelmi korszakától, azt figyelhetjük meg,
hogy közvetlen ismereteink fogyatkozásával párhuzamosan egyre bővülnek leíró
tartalmú ismereteink. Mi, akik már csak mások elbeszéléseiből, hallomásból vagy
a történelemkönyvekből ismerjük a 19. század politikai történetét, kizárólag leírások alapján szerezhetünk tudomást Bismarck személyéről.
Itt viszont szembe kell néznünk egy zavarba ejtő kérdéssel. Rejtélyesnek tűnhet
ugyanis, hogy miként juthat el hozzánk az az ismeret, ami eredetileg Bismarck
egyes szám első személyű nézőpontjának privilégiuma volt. Hogyan tudunk a
`Bismarck' tulajdonnévvel nem privilegizált episztemikus helyzetben — most a 21.
században — ugyanarra a személyre, ugyanarra az én-re gondolni, mint a név eredeti
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használója? Mi nem lehetünk közvetlen ismeretségben Bismarckkal, így nem is
ismerhetünk olyan propozíciókat, amelyek alkotóelemként Bismarck személyét
tartalmazzák. Bismarckra vonatkozó állításainkkal csak generális propozíciókat
fejezhetünk ki, gondolataink tartalmát pedig olyan határozott leírásokkal adhatjuk
vissza, amelyek nem tartalmazzák személyét. Ha azt gondoljuk például, hogy 'Bismarck 18 1 5-ben született', akkor gondolatunkat egy határozott leírást tartalmazó
mondattal adhatjuk vissza: `A híres államférfi 1815-ben született' vagy `A kiváló
diplomata 1815 ben született'. Az ilyen generális propozíciók viszont elvileg akkor
is létezhetnének, ha Bismarck történelmi személyét egy élénk narratív fantáziával
megáldott történész találta volna ki a gyanútlan olvasók megtévesztésére. Ha valóban nem ismerhetünk Bismarckra vonatkozó szinguláris propozíciókat, kérdéses,
hogy miként lehet egyáltalán megosztható, kommunikálható ismeretünk személyéről. A más elmékre és a múlt eseményeire irányuló megismerés központi szerepet játszik világra vonatkozó tudásunkban, emiatt különösen fontos lenne választ találni erre a kérdésre.
Russell a következő megoldást vázolta fel. Bár a `Bismarck' tulajdonnév kizárólag Bismarck idiolektusában számított referáló, szinguláris kifejezésnek (logikai tulajdonnévnek), létezik a névnek egy származtatott jelentése is, amely a nyilvános kommunikációban elég szilárd ahhoz, hogy biztosítsa a név azonos referenssel való használatát. Ez a származtatott jelentés több forrásból táplálkozik.
Russell nem határozta meg teljesen pontosan e forrásokat, de egy helyütt úgy vélekedett, hogy a határozott leírások használata előfeltételezi, hogy közvetlen ismeretben álljunk valamilyen tárggyal. Beszédpartnereink Bismarckra vonatkozó beszámolói például közvetlen ismeret tárgyaként jönnek számításba. Amikor nem rendelkezünk közvetlen episztemikus ismerettel egy személyről, akkor az ilyen leírások alapján követke tethetünk arra, hogy a leírásokkal jellemzett tárgy — azaz Bismarck személye — létezik vagy létezett. Másutt megemlítette azt is, hogy a beszélő
és a hallgató a köznapi nyelvhasználat szokásos helyzeteiben olyan leírásokat társít
gondolataiban a névhez, amelyek ugyanazt a személyt jellemzik. Amikor a hallgató
felismeri, hogy mire irányul a beszélő referáló szándéka, akkor ezt minden bizonnyal azért teheti, mert következtetéseire támaszkodva sikeresen azonosítani
tudja a leírásokkal jellemzett tárgyat. Russell tehát felfedezte, hogy a szokványos
tulajdonnevek és a leírások használata között szoros kapcsolat áll fenn. Ha gondolatainkban szokványos tulajdonnevet tartalmazó mondatok jelennek meg, gondolataink formája általában megfeleltethető egy olyan mondatnak, amelyben a
tulajdonnevet egy határozott leírás helyettesíti.
-
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Michael Dummett észrevétele szerint ebben az időszakban Russell a határozott
leírások és a tulajdonnevek szinonimitásának tézisét vallotta. 1O Noha néhány elszórt megjegyzéséből valóban arra lehet következtetni, hogy a neveket „rövidített"
vagy „rejtett" leírásoknak tekintette, Russell episztemológiai alaptézise egyértelműen Dummett értelmezése ellen fordítható.
A szokványos tulajdonnevek elsődleges feladatát Russell minden bizonnyal abban látta, hogy logikai szükségszerűséggel és egyértelműen referáljanak a tárgyakra,
nagyjából azon a módon, ahogyan azt a logikai tulajdonnevek teszik. A `Bismarck'hoz hasonló nevek azonban csak abban a kivételesnek mondható esetben képesek
betölteni ezt a feladatot, ha maguk a nevek viselői használják őket, mégpedig olyan
tárgyakra — saját én-jükre —, amelyekkel öntapasztalatukban közvetlen kognitív ismertségben állnak. Amikor nem Bismarck használja a `Bismarck' nevet, megszűnik
a név és a referens között fennálló közvetlen és szükségszerű episztemikus kapcsolat. A hétköznapi használatban előforduló tulajdonnevek ennélfogva nem „rövidített" vagy „rejtett" leírások, hanem sokkal inkább „tökéletlen logikai tulajdonnevek". Tökéletlenek, mivel már nem tartozik hozzájuk közvetlen ismereten alapuló és ezért szükségszerűen meghatározható referens. Nem véletlenül hangsúlyozta több írásában is Russell, hogy a személyekre vonatkozó mondatok episztemikus tartalmát úgy adhatjuk vissza a legegyszerűbben, ha a mondatban szereplő
neveket deskriptív tudást kifejező határozott leírásokkal helyettesítjük. A határozott leírások tehát nem szemantikai vagy lingvisztikai, hanem — ha lehet így fogalmazni — episztemikus szinonimái a hétköznapi tulajdonneveknek. A különbség
számottevő: a szemantikai szinonimákat azért tudjuk jelentésbeli különbségek
előidézése nélkül felcserélni mondatainkban, mert tisztában vagyunk a jelhasználat
egy adott közösségben érvényben lévő szokásrendjével, az episztemikus szinonímák felcserélhetősége viszont tárgyakra vonatkozó deskriptív tudásunkon alapul.
Első megközelítésben talán azt mondhatnánk, hogy lényegét tekintve Frege is
egyetértett ezzel a russelli elgondolással. Nem véletlen, hogy a szakirodalomban
a hetvenes évek óta a `Frege-Russell-féle leíráselmélet' címkével hivatkoznak nézeteik azonosságára. Ez a címke azonban több szempontból is félrevezető." Howard
Wettstein szerint Fregénél az a mély meggyőződés húzódik meg a névelmélet hát-

Dummett,M. (1973): Frege:Philosophy of Language. London, Duckworth, 95-100.
ii

A félrevezető címke bevezetéséért feltehetően Kripke a „felelős". Naming and Necessity címmel
tartott előadásaiban Kripke ugyanis nem tett különbséget Russell és Frege nevekre vonatkozó nézetei
között.
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terében, hogy megadási módok nélkül nem lehet tárgyakra gondolni.' Ha Wettsteinnek igaza van, akkor az értelem-referencia megkülönböztetés legerősebb
motivációja nem a koreferáló nevekhez kapcsolódó azonosság-probléma, hanem
Frege mentális reprezentációról alkotott episztemológiai meggyőződése.
Amint az imént említettük, Russell is azt vallotta, hogy a tulajdonneveket
tartalmazó gondolatok szinguláris tartalmát a legegyszerűbben leírásokkal lehet
visszaadni. Talán nem tévedünk nagyot, ha a határozott leírásokat a gondolatokban
szereplő tárgyak nyelvi reprezentációiként fogjuk fel Russellnél. Van azonban egy
olyan sajátos hierarchia Russell episztemológiai téziseiben, aminek a megfelelője
teljesen hiányzik Fregénél. Russell a közvetlen érzéki ismeret lehetőségét tartotta
a tárgyi megismerés kiindulópontjának. Az ismeretszerzés kérdéseiben vallott empirista nézetei miatt az elemi érzet-adatokból kiindulva igyekezett felépíteni a külvilágra vonatkozó tudás bonyolult rendszerét. Frege ezzel szemben nem tartotta
szükségesnek, hogy megjelölje a világra vonatkozó ismereteknek valamely kitüntetett típusát. Azt mondhatnánk, hogy a tárgyakra vonatkozó ismeretek lehetőségének Frege csak általános, logikai feltételeit jelölte meg. E logikai alapkövetelmény szerint a referálás megköveteli, hogy a tárgyakra megadási módok szerint
gondoljunk. Lévén, hogy egy tárgy több megadási mód szerint is gondolható,
Frege nem ismerte el a tárgyakra vonatkozó gondolatok russelli hierarchiáját,
amelyben lenne egy kitüntetett, tovább nem redukálható név-tárgy reláció, amelynek a többi reláció logikai módosulása vagy következménye lenne. Ez a pluralista
nézet valójában az „érett" Fregére jellemző, de már a Die Grundlagen der Arithmetikben is olvashatunk hasonló szellemű megállapításokat a kifejezések és a tárgyak
viszonyáról:
„ ... a `Jupiter holdjainak száma' kifejezés és a `4' szó ugyanazt a tárgyat jelöli. Ez akkor is igaz, ha a '4' szó semmit nem tartalmaz, ami
a Jupiterre vagy annak holdjaira utalna." 13
Frege itt arra hívta fel a figyelmet, hogy a `Jupiter holdjainak száma' kifejezés
és a '4' szó ugyanannak a tárgynak más aspektusát ragadja meg. Ha ezeket a tisztán
definiálható szemléleti aspektusokat — a megadási módokat — nem vonnánk be a
jelentés vizsgálatába, nehezen tudnánk megmagyarázni, hogyan lehet különböző
kifejezésekkel ugyanazokra a matematikai tárgyakra referálni.

12

13

Wettstein, H. (1990): Frege-Russell Semantics? Dialectica 44: 113-135.
Frege, G. (1884): Die Grundlagen der Arithmetik. Koebner, Breslau, 66.
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Fontos megjegyezni, hogy a megadási módokra vonatkozó követelmény nem
egyetemesen érvényes a gondolatokra, és nem vonatkozik általában a nyelvhasználatra. Frege észrevételei elsősorban az egzakt tudományok nyelvhasználatát érintették. A köznapi nyelvhasználatra, de különösen az irodalmi és a mitikus nyelvhasználatra meggyőződése szerint más törvényszerűségek érvényesek. De ez sem
teljesen pontos észrevétel. Amikor Frege a tudományos nyelvhasználaton kívülre
tekintett, szinte sohasem mulasztotta el megemlíteni, hogy fel kell függesztenünk
igazságra vonatkozó vizsgálódásainkat. Megjegyzései nyomán az a benyomásunk
támadhat, hogy a tudományos nyelvvel ellentétben a köznyelv és az irodalmi nyelv
mondatainak elemzésére Frege nem tartotta lehetségesnek egy igazság-szemantika
kidolgozását. Az alapvető különbséget vélhetően abban látta, hogy ezekben a beszédmódokban a logikai nyelvhasználat definíciós és következtetési szabályai nem
érvényesülnek. Ugyanakkor Frege szükségét érezte annak, hogy meglátásait a
nyelvelméleti vizsgálódásoknak ezeken a területein is kipróbálja. Ebből számos
olyan jól ismert probléma fakadt, ami az utóbbi évtizedekben igen komoly fejtörést okozott az életmű értelmezőinek.
A nehézségek fő oka abban áll, hogy Frege láthatóan még akkor is érvényesíteni
kívánta a tudományos nyelvhasználatra vonatkozó szigorú logikai elveket, amikor
a köznapi vagy az irodalmi—mitikus nyelvhasználat mondatait és beszédhelyzeteit
említette példái között. Első, köznyelvre utaló határozott megjegyzéseit az Ober
Sinn und Bedeutung-ban tette. 14 Egy sokszor idézett, híres lábjegyzetben arra utalt
például, hogy a publikus nyelvhasználatban bizonyos kifejezésekhez több értelem
is társítható. Egy szokványos tulajdonnévhez, például a köznyelvben használatos
`Arisztotelész' személynévhez, a név használói elvileg több értelmet is kapcsolhatnak. Arisztotelész megadási módját megragadhatjuk úgy mint `Platón tanítványa', de gondolhatunk Arisztotelészre a `Nagy Sándor nevelője' megadási mód
alapján is. Frege szerint a megadási módok ingadozásai — másképpen fogalmazva:
az értelem eltérései — mindaddig nem okoznak megértésbeli nehézséget, amíg a tulajdonnév használói ugyanarra a személyre referálnak. Mintha Russell is valami hasonlót állított volna a `Bismarck' név kapcsán! Frege észrevételével azonban az a
probléma, hogy a referenseket végső soron mindig a tárgyak megadási módjaival
és nem az érzékelésben lehorgonyzott (russelliánus) ismeretekkel határozta meg.
A megadási módok Frege elképzeléséberi pedig egy platonikus, absztrakt univerzumhoz tartoztak. Ez azzal a következménnyel jár, hogy nem elég saját, köznapi
nyelvhasználatunkban megragadni egy személynév értelmét, ezzel párhuzamosan
"
Frege, G. (1892): Ober Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische
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azt az értelmet is meg kell ragadnunk, amit a velünk beszélők társítanak a névvel
a maguk nyelvhasználatában, mert különben nem tudhatjuk, hogy ugyanarról a személyről beszélünk. Ez az erős követelmény ellentmondani látszik természetes intuícióinknak. Úgy tűnik tehát, hogy amikor Frege a matematikai és logikai neveken
túllépve a szokványos tulajdonnevekre is kiterjesztette az értelem-referencia megkülönböztetést, túlzott intellektuális követelménnyel állított szembe bennünket.
Kripke Naming and Necessity ben vázolt Frege-kritikája ebben a vonatkozásban
találó. 15 Valóban szükséges lenne beszédpartnereink mentális állapotainak ismerete
ahhoz, hogy egy személynevet azonos referenciális tartalommal tudjunk használni?
Ha igen, hogyan deríthetjük ki, hogy a megadási módok platonikus birodalmából
beszédpartnerünk melyik megadási módot ragadja meg? Kripke határozottan elutasítja ezt a túlzó fregei követelményt. Az utca embere akkor is kompetens módon
tudja az `Arisztotelész' nevet Arisztotelész neveként használni, ha mindössze azzal
a triviális leíró információval rendelkezik, hogy a megnevezett „egy híres görög filozófus" volt. De talán még erre sincsen szükség. A sikeres névhasználathoz valószínűleg elegendő annyit tudni, hogy az `Arisztotelész' kifejezést bizonyos összefüggésekben tulajdonnévként szokás használni. Beszédpartnereink mentális állapotainak ismeretére Kripke szerint a névhasználat történetileg kialakult szokásrendje
miatt nincs szükség.
Russell és Frege nyelvfelfogásának különbsége határozottan megmutatkozott
levélváltásukban is. Az Über Sinn und Bedeutung szövegének áttanulmányozása után
1903 májusában Russell a következőket írta Fregének:
-

'

„Az értelem és a referencia kérdésében még mindig nem osztom teljesen az Ön álláspontját. Erről az alábbiakat tudom mondani. A képzet és az ítélet minden esetben tárgyra vonatkozik. Amit éri 'propozíciónak' nevezek, az éppen úgy lehet képzet, mint ítélet tárgya. Egy
tárgyra tehát kétféleképpen is lehet gondolni, amennyiben a tárgy
komplex.... A komplexek igazak vagy hamisak. Amikor ítélünk, akkor
ítéletünk tárgya egy igaz komplex. Az igazság azonban nem alkotóeleme a komplexnek, ahogyan a zold sem alkotóeleme egy zöld fának."I 7

Kripke, S. (1972): Naming and Necessity. In: D. Davidson—G. Harman (eds): Semantics of
i5
Natural Language. D. Reidel, 253 355.
-

16
Frege, G. (1976): Wissenschaftlicher Briefwechsel. Gabriel, G., Hermes, H., Kambartel, F.,
Thiel, Ch.,Veraart, A. (Hg.). Felix Meiner Verlag, Hamburg, 200 252.
-
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Az idézett levélben Russell nem tett éles különbséget a nyelvi kifejezések és a
kifejezések tartalma között. A `komplex' terminus ezen a szöveghelyen tehát a
lingvisztikai értelemben vett mondatokra és a mondatok által kifejezett strukturált
propozíciókra egyaránt vonatkozik. Válaszlevelében Frege így reagált a megjegyzésre:
„Az igaz és a zöld nem valódi predikátum, ebben egyetértünk. ... Az
igazság nem a gondolat alkotóeleme, ahogyan hófödte csúcsaival a
Mont Blanc sem alkotóeleme annak a gondolatnak, hogy a Mont
Blanc 4000 méternél magasabb."'
Frege világosan rámutatott válaszában a kritikus pontra. Russell propozíciókra
vonatkozó nézeteit azért nem tudta elfogadni, mert a mondatokba foglalt nevek
szerepét másképpen ítélte meg. Frege szerint a `Mont Blanc' tulajdonnév csak az
értelmével járul hozzá a mondat által kifejezett gondolathoz. Russell szerint a név
mondatbeli hozadéka viszont nem az értelem:
„Azt hiszem, hogy a Mont Blanc maga, hófödte csúcsaival együtt, alkotóeleme annak, amit `A Mont Blanc 4000 méternél magasabb'
mondattal kifejezünk. Nem a gondolatot állítjuk, ami merőben pszichológiai jelenség, hanem a gondolat tárgyát, és ez meglátásom szerint egy bizonyos komplex (egy objektív mondat, mondhatni), amiben maga a Mont Blanc alkotóelemként szerepel." 19
Russell Frege ellen fordítható döntő érve az, hogy ha nem fogadjuk el a Mont
Blanc jelenlétét a mondat által kifejezett propozícióban, akkor bele kell törődnünk, hogy hófödte csúcsai ellenére semmit sem tudhatunk a szóban forgó hegyről. Könnyen észrevehető, hogy Russell három engedményt tett az objektív igazság
elérése érdekében. Egyrészt megengedte, hogy a propozíciókban nem fogalmi
elemek, személyek és tárgyak is szerepeljenek. Másrészt megengedte, hogy legalább
a nevek egy adott szűk csoportja — a logikai tulajdonnevek csoportja — kvalitatív
elemek közbeiktatása nélkül, közvetlenül referáljon a tárgyakra. Harmadrészt, és
ez számít az idézet legérdekesebb részének, episztemológiai okokból megengedte,
hogy a Mont Blanc alkotóeleme legyen a `A Mont Blanc 4000 méternél magasabb'
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mondat propozíciójának, jóllehet a `Mont Blanc' tulajdonnév saját osztályozása
szerint nem számított logikai tulajdonnévnek. Wettstein ezt az utóbbi engedményt nevezte „Russell kompromisszumának".
Jól mutatja a felfogásbeli különbségeket, hogy az értelem és a referencia megkülönböztetésével Frege gyakorlatilag mindhárom engedményt visszavonta. Frege
meg volt győződve arról, hogy a szokványos tulajdonnevek az egyszerű kijelentő
mondatokban csak a megadási módok közvetítésével képviselhetik referenseiket.
A tulajdonnevet tartalmazó mondatokat ezért nem is az empirikus világ tényeinek
közvetlen reprezentációjaként fogta fel. Súlyos tévedésnek tartotta, hogy 'A Mont
Blanc 4000 méternél magasabb' mondat igaz voltát Russell a `Mont Blanc' tulajdonnév referensének közvetlen mondatbeli jelenlétére vezette vissza. Amikor 'A
Mont Blanc 4000 méternél magasabb' mondattal állítást fogalmazunk meg, akkor
Frege szerint nem egyszerűen azt fejezzük ki szavainkkal, hogy a Mont Blanc 4000
méternél magasabb. A Mont Blanc-ra vonatkozó állítás két egymást követő lépésből
épül fel. Először is bensőnkben (innerlich) felismerjük, hogy a mondat által kifejezett értelem, a gondolat igaz, ez az ítélet aktusa, ezután a mondat használatával
kifejezésre juttatjuk e felismerésünket, ez az állítás aktusa. Az igazság így a mondatreferencia szintjén jelenik meg: 'A Mont Blanc 4000 méternél magasabb' mondat az .lga igazságértékre referál, anélkül, hogy a mondat által kifejezett gondolat
a Mont Blanc-ot mint empirikus tárgyat közvetlenül tartalmazná.
A fentiek alapján talán megkockáztathatunk egy rövid összegzést a levélváltás
időszakára vonatkozóan: úgy tűnik, hogy Russell és Frege között a tulajdonnevet
tartalmazó mondatok propozíciókhoz való viszonya volt a fő szemantikai demarkációs vonal.
A legújabb irodalomban sokan felsorakoztak e demarkációs vonal egyik vagy
másik oldalán. A neo-russelliánusok, például Nathan Salmon és Scott Soames,
többnyire Russell álláspontjának erőteljes realizmusát méltatják, de megjelenik
Russell propozíciókról alkotott klasszikus felfogása a szemantikai minimalizmus
érvei között is. 2O
A neo-fregeánus szerzők, Graeme Forbes vagy Mark Sainsbury viszont Frege
megoldásának kognitív relevanciáját és produktív voltát emelik ki. 21 Véleményük
szerint számos szemantikai probléma és ellentmondás feloldhatóvá válik, ha Fregét
követve megadási módokat rendelünk a nevekhez. Az attitűd-tulajdonítások és a
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Lásd például: Cappelen, H. and Lepore, E. (2005): Insensitive Semantics. Blackwell, Oxford.

Vö.: Forbes, G. (1990): The Indispensability of Sinn. The Philosophical Review, 99, 535563., valamint Sainsbury, M. (2002): Departing from Frege. Routledge, London.
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koreferáló neveket tartalmazó azonosság-állítások komplikált eseteit például egyszerűbben kezelhetjük, ha Russell szigorú episztemológiája helyett a liberálisabb
fregei kiindulópontot választjuk.
Russell és Frege eredeti nézeteit a kritikus szemléletű utókor néhány vonatkozásban átalakította, és bizonyos fokig közelítette is egymáshoz. Russell követői
ma már nem fogadják el, hogy csak az érzéki tapasztalatban megjelenő érzet-adatokról lehet közvetlen ismeretünk, és a neo-fregeánusok sem ragaszkodnak dogmatikus módon az értelem platonikus birodalmához. Ám, ahogyan az a szubsztanciális kérdésekről vitatkozó felek között általában lenni szokott, száz év itt sem
volt elég a demarkációs vonalak teljes felszámolásához.
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