
              EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

                     BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

                          DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

                                  Pataky Ildikó 

 

                                 A könyvember:  

                           Johann Georg Hamann 

 

 

 

 

ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola 

Dr. Boros Gábor DSc. a Doktori Iskola Vezetője 

 

 

Esztétika Doktori Program 

Dr. Radnóti Sándor DSc. a program vezetője 

 

 

A bizottság tagjai:  

A bizottság elnöke: Dr. Bacsó Béla DSc. 

Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Papp Zoltán PhD. 

                                           Dr. Kocziszky Éva DSc. 

       A bizottság további tagjai:  Dr. Seregi Tamás PhD. 

 Dr. Hárs Endre PhD. 

 Dr. Somlyó Bálint PhD. 

 Dr. Pintér Tibor PhD. 

 

Témavezető:  Dr. Radnóti Sándor DSc, egyetemi tanár 

 

                              Budapest, 2015. 



 2 

 

 

Pataky Ildikó 

 

 

 

 

                    A KÖNYVEMBER: 

 

 

               JOHANN GEORG HAMANN 



 3 

 TARTALOM: 

 

BEVEZETŐ: M.DCC.LXII.                                                              5                                                  

 

 

                          I. A KÖNYV 

 

1, A HIÁNYZÓ NÉV: A KÖTET ÉS BORÍTÓJA                                28                                                 

2, A SZÓKRATIKUS DON QUIJOTE: A CÍM                                  36 

3, DANTE KÍSÉRŐJE: A MOTTÓ                                                   53 

4, A MINDENNÉL KEDVESEBB ARC: PÁN                                    59 

5, ISTEN EGY ÍRÓ!: A BORÍTÓ HÁTOLDALÁNAK MOTTÓJA         72 

6, SUB ROSA: AZ AJÁNLÁS CÍME                                                 82 

7, A MÚZSA MEGJELENIK: AZ AJÁNLÁS                                      95 

   

                 II. KÖNYV A KÖNYVBEN: 

                   Aesthetica. in. nuce. 

 

8,  KÉPE A LÁTHATATLAN ISTENNEK: A CÍM                            113                                                                                 

9,  A LEGNAGYOBB BETŰMÉRET: AZ ALCÍM                              128 

10, VÁRAKOZÁSOK ÉS CSALÓDÁSOK: A BORÍTÓ MOTTÓJA     147  

11, A MÚZSA PAPJA: A BELSŐ BORÍTÓN ÉS A SZÖVEG ELŐTT 

 ÁLLÓ MOTTÓK                                                                            153 

 

A PORTRÉKÉSZÍTÉS NEHÉZSÉGEI: APOSTILLE HELYETT         168                                                                                   

FELHASZNÁLT IRODALOM                                                           184                                



 4 

 

 

 

 

Hamann stílusa egy folyam, melyet egy vihar hajt a forrás 

ellenébe, olyannyira, hogy rajta a német kereskedőhajók 

képtelennek tűnnek célba érni.  

                                               Jean Paul 

 

 

 

 

Egy könyvet jól elolvasni többet tesz, mint százat 

fölületesen. Aki egyetlen jó könyvet olvasott egy életen át, 

de folyton olvasta, és jól átérezte, az mélyen kultúrált 

ember. 

                                               Füst Milán 
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 BEVEZETÉS: 

 

 1 

 

 

                                           „Ne csodálkozzatok, hajadonok és legények, 

                                             hogy én varázsolni tudok, könyvet                                                                                                                                             

                                             személlyé tudok alakítani.“2 

 

A Fiziognómiai töredékek második kötetében Johann Caspar 

Lavater 1776-ban Hamann arcképéből az alábbi szellemi portrét bontja 

ki, és tárja az olvasó, egyben a kép szemlélője elé: „A világ az ő 

szemében értelemmel, istennel teljes csodák és jelek. (…) A 

szembogárban tisztes fény sugárzik. Amit csak megpillant, azon 

keresztül is lát, mindenfajta meditáció vagy ideaszemlélet nélkül – Vajon 

nem úgy tetszik- e néked ez a tekintet és a szemöldöknek ez az íve, 

mintha oldalról vagy alulról nézne rád, mintha saját magára irányulna? 

(…) Lehet-e egy tekintet látnokibb? Próféta tekintet, mely felperzsel az 

értelem villámával.”3 

 

Íme: a módszer reklámja. A kozmetikai ipar juthat eszünkbe, ahol 

fiatal bőrön láthatjuk a „fiatalító hatást”. Mert az nehezen hihető, hogy a 

Hamannt írásaiból is jól ismerő Lavater meglévő tudását félretéve, sőt 

feledve, pusztán a portré vonásaiból vonta volna le következtetéseit. Az 

arc látható vonásaiból bontakoztatta volna ki a filozófus jellemrajzát. 

                                       
1 1762. A filológus keresztes hadjáratainak megjelenési éve. A kötet címlapján 

pontokkal tagolva, római számokkal jelent meg. A bevezetés lényegében ezt a dátumot 

járja körül, a kor-, élet- és jellemrajz idevágó vonásait veszi sorra. A címben a 

keresztes hadjárat szavakat nem a magyar fordítást, hanem a helyesírás szabályait 

követve külön írom, kivéve, amikor Rathmann János fordításának címére hivatkozom. 
A dátum képe – és a dolgozatban, a következőkben előforduló szövegrészletek képei – a 
Kreuzzüge des Philologen első kiadásából származnak. 
2 Olvasók és műítészek. In: Johann Georg Hamann válogatott filozófiai írásai. 

Válogatta, fordította, a magyarázó jegyzeteket, az elő- és utószót írta Rathmann János. 

Pécs, 2003. 214. Rathmann: i.m. 214. 
3 Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragmente. Bd. I –IV. Leipzig, 1772-1778. 

Bd. II. 285. Kocziszky Éva fordítása. In: Kocziszky Éva: J. G. Hamann és a modernitás 
kritikája. Budapest, 2000. 22-23. 
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Ha még idevesszük, hogy Lavater és Herder levelezéséből kiderül, 

hogy a szöveges profil jelzői a német filozófus tollából származnak, a 

svájci – saját szavaival – egyszerűen felvizezte azokat,4 akkor egyenesen 

megkérdőjelezhető e mutatvány szerepeltetése egy doktori dolgozat 

nyitányaként. 

E néhány sor itt mégsem csupán mint kuriózum, a kor tudományos 

bulvárhíre, illetve image-formálási technikája  szerepelhet. Bő tíz évvel 

később ugyanis a lavateri terminológia Hamann egy Jacobinak írott 

levelében jelenik meg – egy, a saját olvasási szokásait megvilágító 

megjegyzése zárásaként: „a cím számomra az arc, az előszó pedig a fej, 

melyeknél a leghosszabban időzöm és szinte fiziognomizálok”.5 

Herdernek pedig már jóval korábban, 1774. decemberében így ír: 

„Ön tudja, hogy én a stílus fiziognómiájának egy másik Lavaterje 

vagyok”.6  

Az eddigiek fényében ez nem igazán hízelgő. E két kijelentést 

azonban – némiképp paradox módon – sokkal komolyabban lehet venni, 

mint a hivatkozási alapjukul szolgáló lavateri módszert. Arról vallanak, 

miként tekint a könyvek és szerzőik viszonyára Hamann. Ahogy az 

Aesthetica in nucéban fogalmaz: „aki jóbarátokat arra bátorít, hogy az 

írót az ember nélkül gondolják el, az inkább költői, mint filozófiai 

absztrakcióra vállalkozik”.7 Annyit már itt meg kell jegyezni, hogy 

Hamann természetesen nem a Lavater vizsgálta külső vonásokra 

gondol, amikor az emberről beszél. Hanem arra a valamire, amit a stílus 

maga az ember formula máig felidéz bennünk. A gondolkodó lényre, a 

személyiség belső szellemi magjára,8 amely képes  külsővé válni az 

                                       
4  Pfenninger és Lavater Herdernek, 1776. febr. 27-én. In: Aus Herders Nachlaß. 
Ungedruckte Briefe. Hrsg. von Heinrich Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder. 

Frankfurt am Main, 1857. Bd. 2. 161. 
5 Két levél az észkritikáról Friedrich Heinrich Jacobinak. Rathmann: i.m. 275.  
6 Johann Gottfried Herdernek, 1774. december 20-án. In: Johann Georg Hamanns 
Briefwechsel. Hrsg. von Walther Ziesemer und Arthur Henkel. Bd. 1-3. 1955-1957. 3. 

kötet, 135. A továbbiakban: ZH. I-III.  
7 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 180. 
8 Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Hamann nem volt ilyen rossz véleménnyel Lavater 

munkásságáról, annak ellenére, hogy tudott arról, hogy Lavater Herder szövegét 

használta fel a portréja elkészítésekor. (Erre utal egy levelében, amit Herdernek írt 

1776. aug. 10-én: „Ön, kedves komám és barátom, nyilván nem fog sem izgulni, sem 

csodálkozni azon, hogy a satrapa-mesével egy tudós csőd csínyét állítom szembe.” (ZH. 
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írásban, illetve annak talán legszofisztikáltabb tárgyiasult formájában: a 

könyvben. Saját könyvei pedig azt mutatják, hogy felfogása jottányit 

sem módosul a szerepek megfordítása esetén. Amikor szerzőként – azaz 

mások, de önnön olvasójaként is – saját vonásait igyekszik műveiben 

megjeleníteni, szellemi portréját szövegeinek be- és felvezető, 

magyarázó, lezáró kiegészítéseiben megörökíteni. 

 

Életének egészére pillantva, a könyvhöz való viszonyában 

meghatározóak egy könyvember intellektuális – és fizikai – vonásai. 

Könyvembert mondok, de ez a szó itt pontatlan vagy éppen kevés. 

Többes számot kellene használni, csak hát: Hamann a könyvemberek – 

ez így nyelvtanilag nem állja meg a helyét. Talán úgy lehetne fogalmazni, 

hogy a hamanni könyvembernek három „rétege” különíthető el, melyek 

nem leváltják-kiszorítják, inkább árnyalják egymást az idő múlásával – 

olykor ellentmondásos, máskor komplementer személyiségjegyekként 

hatva. 

Huszonnyolc éves koráig illik rá a könyvember azon meghatározása, 

ami egyfajta toposzként vonul végig az olvasás történetén: szenvedélyes 

fogyasztója, gyűjtője, sőt közvetítője, ügynöke volt a könyveknek. 

Barátjának Friedrich Heinrich Jacobinak erről így ír: „ugyanazzal az 

étvággyal és telhetetlen kedvvel olvasok, amivel eszem. Véletlenül a 

kezembe került Gailer Üdvösségtana, aminek az első részét 

majdhogynem felfaltam.”9 Tudjuk róla, hogy ha lefeküdt az ágyába egy 

könyvvel a kezében, addig nem kelt fel, amíg az olvasással nem 

                                                                                                                        
III. 239.)) Mindazonáltal meg volt róla győződve, hogy Lavater is képes arra, hogy  

portréiban az „elrejtett embert” ábrázolja. Ezért is ír így Jacobinak 1785. febr. 16-án: 
„Hogyan is tudnám nem szeretni Lavatert? ” stb. (In: Johann Georg Hamanns 
Briefwechsel. Bd. 4-7. Hrsg. von Arthur Henkel. V. kötet 369. (A továbbiakban: H. IV-

VII.)) Kocziszky Éva pedig azt írja: „Lavater az egyetlen olyan levelezőpartnere 

Hamann-nak, akivel „a benső emberét” rokonnak érzi” In: Kocziszky: (2000) 9. Vö.: a 

Jacobinak írott levél folytatását: H. V. 369.: „…so habe ich doch mit Wohlgefallen 
manche Ähnlichkeiten unsers inneren Menschen gefunden, und mir gleich dieses 

Buch angeschafft, als ein wahres Seelengemählde zu seinem schönen Kupferstich, der 

über mein Bett hängt.” 
9 H. VII. 442. (Freidrich Heinrich Jacobinak: 1788. márc. 30-án.) Vö. ZH. II. 110. 

(Johann Gotthelf Lindnernek, 1761. aug. 26-án.) 
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végzett.10 Rövidlátó létére kifejlesztette a gyorsolvasás egy módszerét, 

amivel hosszú könyveket volt képes néhány óra alatt elolvasni. „Kevés 

időm, és nem csillapuló étvágyam az olvasást illetően arra 

kényszerítenek, hogy a legtöbb könyvet csak röptében fussam át, s meg 

kell, hogy mondjam, hogy e módszer esetében jobban érzem magam, 

mint a lassú olvasáskor. Mivel a memóriám igen tompa, mint 

Montaigne-é is lehetett valaha: így hát minden részlet elveszik, amint a 

könyvet leteszem, és a gyönyör csak im actu teljesül be, és az egész 

áttekintésében elégszik meg.”11 Sok múlik az utolsó tucatnyi szó 

tagolásán, értelmezésén. Az életmű felől nézve, jómagam úgy vélem, 

hogy „a gyönyör csak im actu teljesül be”, illetve „az egész 

áttekintésében elégszik meg”, az olvasás két elkülöníthető fázisát írják le 

– Hamann-nál. Az első, amikor valódi ínyenc módjára a szerző stílusát, 

a kifejezésmódját is megpróbálta, kóstolgatta,12 a könyvet szinte 

„megette”. Véleményem szerint e fázisra utal Nora Imendörffer, amikor 

kiemeli, hogy a hamanni olvasás, az olvasásban való totális elmerülést 

jelentette, „saját individuumának az idegen individuummal való igazi 

összekapcsolása” volt.13 Ekkor a stílus fiziognómusa.  

Ami az egész áttekintésében való megelégedést illeti, ez tartozik 

igazán a könyvek „átfutásához”. A szakirodalom manapság a 

gyorsolvasást „a racionális olvasás” címszó alatt tárgyalja.14 Hamann 

gyakorlata azonban a misztikus olvasási módra is emlékeztet, az átélés 

                                       
10 Vö.: Nora Imendörffer: Johann Georg Hamann und seine Bücherei. Königsberg, 1932.  

6.  
11 ZH. III. 247. (Friedrich Nicolainak 1776. aug. 18-án.) Hasonlóan ír Lavaternek 1783. 
aug. 29-én: „Mein Lesen ist also blos ein Betäubungsmittel meiner langen Weile, und 

der gefährlichste Dünger für das Unkraut meines hypochondrischen Bodens. Bücher 

sind mir lieber wie mein Gesundheit, und mein Kopf ist wirklich so schwach, daß ich 

blos beym unmittelbaren Lesen einigen Genuß habe, so bald ich aber ein Buch zu 

mache, kaum mehr als den allgemeinsten Eindruck meines dabey gehabten 
Geschmacks übrig behalte.” (H. V. 71.) 
12 Vö. Imendörffer: i.m. 6.  
13 i.m. 5-6.  
14 Vö. Lexikon des gesamten Buchwesens. Hrsg. von Severin Corsten, Stephan Füssel, 

Günther Pflug und Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller, Bd. 1-6, Stuttgart, 1987-

2003. Bd. 6. 329. 
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és feldolgozás az utóbbi esetében sem az olvasás aktusa közben jön 

létre, hanem a könyvtől való eltávolodásban.15  

Mindez mesterkélt konstrukció persze, ráadásul erősen 

általánosító. Hiszen különféle könyveket nyilván Hamann is 

különféleképpen olvasott. Gyakran jegyzeteket készített, sőt egész 

műveket kivonatolt nem csak saját maga, de ismerősei számára is.16 

Mégis: tendenciájában jogosnak érzem e felosztást, és magyarázó 

erejűnek is. Annak hátterében ugyanis, hogy a szakirodalomban 

ellentétes meghatározások élnek egymás mellett Hamann 

olvasásmódjáról, részben e distinkció mellőzése, a különböző olvasási 

technikák egyikének kiragadása áll (a szerzőről éppen kialakítani 

vágyott összkép függvényében).  

 

Nem pusztán az olvasás, a könyvek birtoklása is lázba hozta.17 

Egyes ritka példányok után rendkívüli élvezettel kutatott – mondhatni 

vadászott. Ismerőseinek megtalálta a hozzájuk illő olvasmányokat, a 

könyvek számára pedig a megfelelő gazdát.18 Nem ritkán „első 

felindulásában” rendelt könyvet barátai számára. Lindnernek (akinek 

                                       
15 Guglielmo Cavallo – Roger Chartier: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 
Budapest, 2000. 4. Ezt a nézetet képviseli Josef Nadler is, In. Josef Nadler: Johann 
Georg Hamann 1730-1788. Der Zeuge des Corpus mysticum. Salzburg, 1949. 257. „De 

ez nem azt jelenti, hogy ez a mester, aki a könyvoldalakat egyetlen pillantással átfogta, 

ahogyan mások a sorokat, képtelen lett volna az elmélyült elidőzésre. Csakhogy a 

beleélés és feldolgozás folyamata az ő esetében nem olvasás közben – melynek során 

az oldal tartalmával az agyát csupán megvilágította –, hanem a könyvtől való 
távolságban ment végbe, amelyben memóriája megvilágított lemezét előhívta..” Nadler 

azonban Hamann olvasásmódjával kapcsolatban a  „Durchlaufen“ (átfutni) kifejezést is 

használja, mely a másik kifejezéssel, a „Belichtennel“ (megvilágít, fénynek kitesz) – 
szerintem – ellentétben áll.  
16 Pl. ZH. II. 137-138. (J. G. Lindnernek, 1762. márc. 4-én.) „Ni Queue ni tete, ouvrage 
à la Modét most kaptam meg elolvasásra, és egy kivonatot küldök Önnek erről az 1½ 

ívről.” (lsd.: Biga VI./548.: Ni Queue, ni Tête, Ouvrage à la monde 761 In: Johann 
Georg Hamann: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausg. Hrsg. von Josef Nadler. 

Bd. 1-6. Wien, 1949-1957.  V. kötet, 101. A továbbiakban:  N. V. 101. 
17 A könyv gyűjtésének, megszerzésének és birtoklásának szenvedélyét mutatja Walter 

Benjamin egy igen személyes hangú írásában, s a gyűjtőben nem csak Benjaminra, de 

Hamannra is ráismerhetünk. Walter Benjamin: Ich packe meine Bibliothek aus. In: 
Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2. Frankfurt am Main, 1966. 169-179. 

Lindnernek, 1763. június 29-én írja Berkley egy dialógusáról: „amit olyan régóta 

kerestem, és mindig is olvasni és birtokolni vágytam“ (ZH. II. 213.) 
18 ZH. II. 218. (J. G. Lindnernek, 1763. júl. 9-én.): „(…) et du Dictionnaire de Moreri 

edit. de 759 par Mr. l’Abbé Trublet. Seconde Edit. corrig. et augm. à Amsterd. 759. 

talán az ön könyvtárába illenének” Vö. továbbá: ZH. II. 52. (J. G. Lindnernek, 1760. 

nov. 22-én.) 
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néhány évig könyvbeszerzője is volt 19) például így ír 1762-ben: „ A 

Levelek a mózesi írásokról és filozófiárólt olyan élvezettel olvastam, hogy 

rögtön beszereztem egy példányt Önnek is. Ha – feltevésemmel szemben 

– Önnek mégis megvan, hát Ruprecht lelkész úr nyilván átveszi 

Öntől.”20 

Szenvedélyességét jól szemlélteti egy kedves történet, amiről megint 

csak Lindnernek számol be: „Tegnap, midőn a Trinitatis utáni nyolcadik 

vasárnap volt, az itteni Kanter-féle könyvesboltból megküldték nekem a 

legutóbbi vásári katalógusuk folytatását. Mivel apám és egész háza népe 

elment a vecsernyére, én voltam a ház őrzésével megbízva. Mindeközben 

kezembe akadt az említett katalógus, s ahogy olvasom, azt látom: Írás, 

egyeneslelkű, egy laikusbaráté a … birodalmában stb. A címet, nem is 

tudom miért, egyből a szívembe zártam, olyannyira, hogy rögvest 

majdhogynem csapot-papot felejtettem, csakhogy a kíváncsiságomat 

valamiképpen csillapíthassam. Mihelyst magamhoz tértem kissé, 

elszégyelltem magam a féktelenségem miatt, kissé nevettem is rajta, 

majd estefelé sanyargattam is magam, mivel egy újfajta paroxizmus tört 

rám, amennyiben kis híján kényszerítettem egyik jó barátomat, hogy 

menjen el nekem a könyvesboltba, holott nem talált volna ott senkit, 

mivel vasárnap volt. Ma korán mentem templomba, hétfői imára, s el 

kellett haladnom a könyvesbolt mellett. Nem tudtam ellenállni a 

kísértésnek, hogy az egyeneslelkű írást a templomba magammal vigyem. 

Az a néhány pillantás, amit reá vetettem, olyan nyugtalanná tett, hogy a 

bevégzett istentisztelet után azonnal a barátomhoz siettem (aki 

közvetlenül a templom mellett lakik, s mindig készenlétben tartja a 

reggelimet, de tegnap – hála istennek! – hazautazott Kurlandba), hogy 

végre degeszre olvassam és igyam magam nála.”21 

                                       
19 Vö. ZH. II. 209 (J. G. Lindnernek, 1763. jún. 17-én.); ZH. II. 187. (J. G. Lindnernek, 

1763. jan. 26-án.) 
20 ZH. II. 165. (J. G. Lindnernek, 1762. júl. 24-én.) 
21 ZH. II. 221. (J. G. Lindnernek, 1763. júl. 26-án.) Mosernek ezt a könyvét (Moser, J. 
K.: Schreiben, treuherziges, eines Layenbruders im Reich an den Magum im Norden. 
1762.) a Biga nem tartalmazza, csupán Nora Imendörffer listáján szerepel (Nora 

Imendörffer: i.m. 171.), aminek többféle oka is lehet. A legvalószínűbb talán az, hogy 
Hamann nem akarta elárverezni, esetleg, hogy a Biga keletkezésének idején éppen 

valakinél kölcsönben volt a könyv. 
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Már az eddigi idézetekből is kiderül, hogy nem csupán esetleges 

találkozása ez könyvnek és tápláléknak, olvasásnak és testnek egy levél 

odavetett mondatában. Hamann ismételten élt a „megenni egy könyvet” 

képpel,22 amely az ismeret közvetítésének és felvételének folyamatára 

vonatkozik. Általában is elmondható, hogy különös vonzalmat érzett 

azok iránt a bibliai kifejezések, passzusok iránt, amelyek szó szerinti 

vagy átvitt értelmükben az érzékekkel, a testtel kapcsolatba 

hozhatóak.23 És ahogy nyelvhasználatában, gondolkodásában, úgy 

életében is összekapcsolódik a szellemi fogyasztás a táplálkozással. Az 

eredmény: a könyvember-toposz negatív konnotációinak Hamann, 

mondhatni, állatorvosi lovaként áll előttünk. Erről maga ad bizonyságot 

egy levelében: „Az ő diétája legalább annyira károsnak tűnik az 

egészségére, mint az én fékezhetetlen étvágyam kiegészülve az ülő 

életmódommal“.24 Hamann aggodalmai egybecsengenek a korszak azon 

nézeteivel, melyek az idegrendszeri vagy pszichés betegségeket tisztán 

szomatikus okokra vezették vissza.25 „A kényszertesttartás, valamint 

mindennemű testmozgás hiánya az olvasás folyamán összhatásban a 

képzelet és a benyomások oly’ erőszakos váltakozásával petyhüdtséget 

eredményez, valamint nyálkásodást, felfúvódást, szorulást a belekben, 

egyszóval hipochondriát”, írja Karl Gottfried Bauer Az eszközről, 

amellyel a nemi ösztönnek egy ártalmatlan irányt szabhatunk című 

munkájában.26 A hipochondriát akkoriban a hasi szervek betegségeként 

tartották számon, ami a testben mintegy „vándorolva” okozott 

panaszokat. Többek között azt a rossz, negatív kedélyállapotot, ami 

                                       
22 Vö. Ezék. 2,8-3,3;  Jel. 2,8. A tekercs megevése illetve lenyelése szimbolizálja a 

kinyilatkoztatás teljes elfogadását. 
23 Vö. Imendörffer: i.m. 6., ZH. II. 110. (J. G. Lindnernek, 1761. aug. 12-én.) „Az angol 
költők válogatott költeményei számomra felmelegített hideg étkekként hatnak.”, 

valamint a korábban idézett, 1788. márc. 30-án Jacobinak írott levél: H. VII. 442.  
24 H. VI. 15. (J. G. Herdernek, 1785. júl. 9-10-én.) 
25 Harald Weinrich: Die Leser des Don Quijote. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft 
und Linguistik 57/58 (1985) 56. 
26 Karl Gottfried Bauer: Über die Mittel, dem Geschlechtstrieb eine unschädliche 
Richtung zu geben. Leipzig, 1791. 190.  
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miatt Hamann is gyakran panaszkodott, s amit a spleen27 kifejezéssel 

illetett. 

 

És amennyire képtelen volt úrrá lenni e hangulaton, illetve az 

étkezésében önfegyelmet gyakorolva a testén, éppúgy kudarcot vallott 

könyvei rendszerezésével. Szisztematizált könyvtár utáni vágyakozása 

egész életében kielégítetlen maradt. „Istennek hála, nem ismerem a 

fejfájást; viszont semmi nem viseli meg úgy a fejemet, mint a keresgélés 

és a rendrakás.”28 Hol a keresgélést, hol meg a rendrakást láthatta 

veszélyesebbnek, mert egyre növekvő könyvtárát mégis újra és újra 

szisztematizálni akarta. Egyszer egy bizonyos „Däntler urat” kért meg, 

könyvtára rendszerezésére, „mivel abban teljesen idegenné váltam, most 

pedig szeretném, ha ismét az otthonommá tehetném.”29 A vágyak és a 

körülmények mindennapos győzelmei az akaraterő felett éppenséggel 

nem tették Hamannt a protestáns etika megtestesülésévé. Inkább 

azokra a könyvtárosokra emlékeztet, akik „legtöbbször életidegen, 

gátlásos és komplexusokkal terhelt, gyenge emberek, outsiderek, 

nevetség tárgyai.”30 Bár Hamann maga nem volt soha könyvtáros, 

énképe és a mások leírásaiban megjelenő bohókás, fizikumában 

megmosolyogtató különc képe ugyancsak emlékeztet a világtól elzárt, 

sötét termek dolgozóiról, illetve a „könyvmolyokról” kialakult 

sztereotípiákra. Esetében a korpusz hármasságáról – test, könyv és 

könyvtár – bízvást kijelenthető, hogy történetük egybefonódik, állapotuk 

változásával hatottak egymásra, ráadásul e folyamatok a hamanni mű 

egyik ismételten felszínre bukkanó alapját jelentik.  

 

Mindez legfeljebb intenzitásában egyedi, irányában nagyon is 

belesimul környezetébe, hiszen ekkoriban német nyelvterületen is 

                                       
27 Vö. ZH. II. 265. Herder levele Hamann-nak, 1764 augusztusában: „Elmúlt már a 

spleenje, ami miatt panaszkodott?” valamint ZH. II. 129. (Moses Mendelssohnnak, 
1762. febr. 11-én.) 
28 H. V. 365.  (F. H. Jacobinak, 1785. febr. 16-án.) 
29 ZH. II. 208. (J. G. Lindnernek, 1763. máj. 14-én.) 
30 Manfred Nagl: Stille, Ordnung, Katastrophen. Bibliotheken im Film – Bibliotheken 
aus männlichem Blick? In: Bibliotheken in der literarischen Darstellung. Hrsg. von  

Peter Vodosek und Graham Jefcoate. Wiesbaden, 1999. 123.  
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valóságos olvasási forradalom zajlott.31 Lendületet nyert a hangos 

olvasásból a magányos, hangtalan olvasásba való átmenet. A szellemi 

munka individualizálódott, a társas magány egy újabb megnyilvánulása 

is egyre mindennapibbá vált: a parkban, könyvesboltban, könyvtárban 

(némán) olvasó emberé.32 „Olvasási dühről” beszélhetünk, amelynek 

hatására a könyvpiac demokratizálódott, egyre több ember olvasott 

egyre több könyvet. A fordulatot Rolf Engelsing az intenzívből az 

extenzív olvasási gyakorlatba való váltásként írja le.33 Harald Weinrich 

szavaival élve pedig ez annyit tesz, hogy míg az intenzív olvasás (18. 

század közepéig tartó) időszakában „egyre több olvasó olvas még mindig 

kevés könyvet”, addig az ezt az olvasói korszakot követő extenzív fázist 

az jellemzi, hogy „sok olvasó sok könyvet olvas”.34 Hamannt olvasó és 

könyvgyűjtő szenvedélye miatt kétségtelenül az extenzív olvasók 

táborába sorolhatjuk, meg kell azonban jegyezni, hogy a Szentírás és a 

keresztény építő irodalom esetében kétségtelenül intenzív olvasói 

attitűdöket vett fel: vagyis újra és újra visszatért olvasmányaihoz, a 

bibliakommentárokhoz, vagy Luther írásaihoz.  

A keresztény ájtatos irodalom volt az intenzív olvasás korának 

laikus olvasói számára elsődlegesen hozzáférhető irodalom.35 Mostanra 

viszont megváltozott az olvasás célja és funkciója, a korábbi ájtatos és 

                                       
31 Vö. Rolf Engelsing: Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500 -1800. 

Stuttgart, 1974. 182. Továbbá: Roger Chartier: Ist eine Geschichte des Lesens 
möglich? Vom Buch zum Lesen: einige Hypothesen. In: Zeitschrift für 
Literaturwissenschaft und Linguistik 57/58. (1985) 257. Valamint, Aleida Assmann: 

Die Domestikation des Lesens. Drei historische Beispiele. In: Zeitschrift für 
Literaturwissenschaft und Linguistik 57/58. (1985) 104. 
32 A mindennapok társaságban töltött idejének lerövidüléséhez nagyban hozzájárult a 

hangos olvasás visszaszorulása. Ez a folyamat a középkorban kezdődött, de egészen „a 

19. századig az újsütetű és gyakorlatlan olvasót arról lehetett felismerni, hogy képtelen 
volt a néma olvasásra” (Philippe Ariés és Georges Duby: Geschichte des privaten 

Lebens. Bd. 3. Von der Renaissance zur Aufklärung. Frankfurt am Main, 1991. 129-

130.) 
33 Engelsing: i.m. 182-183.  
34 Harald Weinrich: i.m. 53-54. Lsd. még a téma bőséges szakirodalmát, pl. Reinhard 
Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. – Beiträge zum 
literarischen Leben 1750-1880. Tübingen, 1982. 29;  Cavallo és Chartier: i.m. 321-

323., és Dominik von König: Lesesucht und Lesewut. In: Buch und Leser: Vorträge d. 
1. Jahrestreffens d. Wolfenbütteler Arbeitskreises für Geschichte d. Buchwesens, 13. u. 

14. Mai 1976. Hrsg. von Herbert G. Göpfert. Hamburg, 1977. 89-125. 
35 Ezzel a korszakolással kapcsolatban bővebben lsd. Harald Weinrich: i.m. 52-66. 
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építő jelleg mellett mind fontosabb a szórakoztatás.36 Ezzel 

párhuzamosan az olvasás szokása gyorsan terjedt a közönség köreiből 

korábban kiszorított társadalmi rétegekben, illetve a nők között is.37 A 

folyamatok az infrastruktúra oldalán is látványosak: már nem csak 

könyvkereskedések és olvasókörök valamint a magánkönyvtárak 

szolgáltak az olvasnivaló forrásául, hanem közkönyvtárak is. Mindezek 

pusztán kultúrtörténeti morzsákként hatnának, ha nem tudnánk, hogy 

Hamann egyetemi évei alatt, 1749-50-ben, barátaival egy éven keresztül 

szerkesztette és írta a Daphnét – egy nőknek szánt kulturális folyóiratot. 

Az Aestheticában is gyakran megjelenő Platón műveit pedig – igaz, csak 

végső esetben – az Óvárosi Könyvtárból kölcsönözve olvasta38 (fia, 

Johann Michael, pedig a Városi Könyvtár könyvtárosaként is 

tevékenykedett).39 A könyvember tehát az említett demokratizálódási 

folyamatnak részese, ha tetszik, zászlóvivője volt. 

Szűkebb környezetében, Königsbergben, Johann Jakob Kanter40 a 

könyvesbolt fogalmának új jelentést adott, amennyiben nem csak 

árusított, de kivételes személyeknek kölcsönzött is könyveket, mely 

szokásával Kant és főleg Hamann41 gyakran élt (a rossznyelvek szerint 

utóbbi elsősorban visszaélt). Kanter nem csak Hamann egyik kedvenc 

könyvesboltjának tulajdonosa volt, de 1760-tól írásainak kiadója is. 

Boltjában rendszeresen kisebb-nagyobb társaság verődött össze,42 

                                       
36 Vö. Alberto Martino: Die deutsche Leihbibliothek. Wiesbaden, 1990. 156. 
37 A XVIII. század végén, Karl Gottfried Bauer tiszteletes éppen a könyves élet egyik 

korabeli fővárosában, Lipcsében jelentette meg az olvasási forradalom erkölcsromboló 
hatásáról már idézett írását. Hamann véleményét az olvasás forradalmának 

következményeiről és hatásáról lsd. a két műítész-írásában, melyekről később 

szólunk: Rathmann: i.m. 201-223.  
38 „Platón tehát a rövid napokra marad; egyet várok kívülről, vagy kikölcsönzöm az 

egyiket az óvárosi könyvtárból, ahol bizonyára nem fog hiányozni.” ZH. II. 78. (J. G. 
Lindnernek, 1761. ápr. 11-én.) 
39 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. II. Band. Von der 

Königskrönung bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Köln, Graz, 1968. 242. 
40 Johann Jakob Kanter Lipcsében tanulta a könyves mesterséget, s 1760-ban tért 

vissza Königsbergbe, ahol nem csak mint könyvkereskedő, hanem mint kiadó is 

debütált. Egyik első szerzője maga Hamann lett, aki Hartung cégét elhagyva Kanterben 
nem csak kiadót, hanem egy barátot is talált. (Nadler: (1949) 120; valamint Gause: 

(1968) 232-234.) 
41 Vö.: Martin Seils: Johann Georg Hamann und die Königsberger Universität. In: 
Königsberg–Studien. Hrsg. von Joseph Kohnen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern. New 

York, Paris, Wien, 1998. 20.  
42 Gause: (1968) 234; ZH. II. 419. (Herdernek, 1768. aug. 28-án.)  
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azokon a napokon pedig, amikor az általa kiadott újság, a 

Königsbergsche Gelehrte und Politische Zeitungen megjelent, de főként, 

ha új katalógusok vagy könyvszállítmány érkezett Lipcséből, bizony 

egész Königsberg minden rendű és rangú tanult koponyája megfordult a 

boltban. Sok fiatal, vagy idegen pusztán azért tért be Kanterhoz, hogy a 

város hírességeivel találkozhasson. Nem csoda, hogy ilyenkor – a 

Hamann életében fontos szerepet játszó – alkalmi ismeretségek 

köttettek, s e kapcsolatokból azután sokszor éveken, évtizedeken át 

tartó barátságok, mester és tanítványa viszonyok alakultak ki. Az ifjú 

Herder is itt ismerkedhetett meg a város irodalmáraival43 – közöttük 

Kanttal és Hamann-nal.44 

 

A könyvember bemutatásakor azért sem fukarkodtam a 

részletekkel, hogy az alább következő fordulat minél markánsabb háttér 

előtt rajzolódhasson ki. Hiszen amikor egyén és környezete ilyen 

harmonikusan egybeforrhat, semmi akadály nem mutatkozik, hogy a 

könyvember a felvilágosodás szellemi áramaiba merüljön, lubickoljon, 

akkor, 1758-ban, tehát 28 évesen, pénz és barátok nélkül,45 elhagyatva 

és elkeseredve egy idegen városban (Londonban), egyfajta vallásos, ha 

tetszik, istenélményben volt része. Körülbelül egy hónap alatt 

újraolvasta a Szentírást, és feljegyezte a közben született gondolatait. A 

                                       
43 Fritz Gause említi, hogy Herder mint segéd (alumnus litterarius) dolgozott Kanter 

boltjában (Gause: (1968) i.m. 236.), ez a történet Haym szerint puszta legenda (Rudolf 
Haym: Herder. Bd. 1-2. Berlin, 1954. Bd. II. 35.), Haymnak erre a magyarázatára utal 

Margot Westlinning is, azt viszont egyértelműen megerősíti ő is, hogy Herder miután 

1762-ben megérkezik Königsbergbe, kevéssel később már a Kanter-féle könyvesbolt 

kivételezett vendégei közé tartozik. (Margot Westlinning: Der junge Herder in 
Königsberg. In: Königsberg und Riga. Hrsg. von Heinz Ischreyt. Tübingen, 1995. 72.) 
44 Erről Haym másként vélekedik: Kant esetében elismeri, hogy Kanter közvetítésével 

jött létre az ismeretségük (Haym: i.m. II. 36.), azonban Hamann-nal kapcsolatban 

egymásnak ellentmondó történetekről számol be: az első szerint – mely szerinte 

kevésbé valószínű – Hamann apján keresztül ismerkedtek össze, míg a másik szerint – 

mely Herder saját visszaemlékezésén alapul – először a gyóntatószéknél figyeltek fel 
egymásra. (Haym: i.m. II. 71.) 
45 Vö. Rudolf Unger: Hamann und die Aufklärung. Bd. II. Jena, 1911. 489. Unger „e 

napok írásait, vagyis mindenek előtt a ›Biblische Betrachtungent‹ a ›Brockent‹   és a 

›Fragmente über Verse von Kirchenliedert‹“ mint  „a külső és főként belső 

tapasztalásoktól megrendült (…)  elhagyatott és kis híján elveszett ember titkos 
feljegyzéseit tárgyalja.“ Vö.: Peter Maser: Ein Christ gegen den Zeitgeist – oder: Gott 
versteht mich! Zum Gedenken an Johann Georg Hamann (1730-1788). Berlin, 1988. 3. 

Vö. Seils: (1998) 18. 
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Gondolatok életutamról című meditatív, önéletrajzi írásában így 

fogalmaz: „körülményeim sanyarúsága és bánatom ereje elvette tőlem 

könyveim jó ízét. A könyvek fájdalmas vigasztalóim voltak, olyan 

barátok, amelyekről nem hittem, hogy nélkülözhetem őket, s 

amelyeknek a társasága iránt olyan elfogult voltam, hogy bennük láttam 

az emberi sors egyedüli támaszát és díszét”46  Barátaiként, gyógyírként 

tartotta számon a könyveit, ami szépen belesimul a könyvtár mint 

gyógyszertár metaforájának történetébe. Az pedig, ahogy könyvei ebben 

a kritikus időben elhallgattak, majd 130 évvel később köszön vissza 

Csehov orvosának könyveinél A 6-os számú kórteremben. 

Biblische Betrachtungen (Bibliai elmélkedések) című írása azért is 

különleges, mert ezt még március 31-e előtt kezdte papírra vetni, vagyis 

kvázi az írása alatt, a Szentírás folyamatos újraolvasása közepette 

történt az életfordulata, és a nyomok jól kivehetőek az írás 

folyamatában – a változó hangütésben és írói eszközökben. A késztetés 

és a kezdő oldalak még a könyvemberé: „Ő (Hervey47 – P. I.) érlelte meg 

bennem a szándékot, hogy a Szentírásnak eme újbóli olvasása során 

eszmefuttatásaimat formába öntsem, és összegyűjtsem ötleteimet, 

melyek ez vagy amaz igehely kapcsán bennem megfogannak és 

megfogalmazódnak.”48 Vagyis: a késztetés még olvasmányai egyikéből 

fakad, a tervek még egy reflexív olvasóéi. Jellemző a szóhasználat is: 

ötletek összegyűjtése, eszmefuttatások formába öntése. 

Csakhogy: „Minél előbbre jutottam, annál újabb lett számomra, 

annál istenibbnek tapasztaltam tartalmát és hatását. Elfelejtettem 

összes könyveimet rajta kívül, szégyelltem magam, hogy ezeket valaha is 

                                       
46 Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 33-34. 
47 James Hervey nordhamptoni lelkész, teológus – írásait Hamann valószínűleg 

Londonban ismerte meg. Nagy hatással voltak rá annak bibliai hermeneutikai elvei, 
amelyeket a Theron und Aspasio című írásában fogalmazott meg. Hamann az ő 

apologetikus írásait és hozzáállását „a kritika pártatlanságát és keresztény szív 

hódolatteljes jámborságágát” saját elmélkedései vezérfonalául választotta. Vö.: James 
Hervey: Erbauliche Betrachtungen zwischen Theron und Aspasio, über die Herrlichkeit 
der Schöpfung und die Mittel der Gnade. Vierte nach dem Englischen original 

verbesserte Auflage. Zweyter Theil. Frankfurt und Leipzig, 1758. 2. Hamann utolsó 

fordítói munkája – de amint az előszóban megjegyzi, az első is, abból a szempontból, 

hogy ez az első olyan fordítása, amit saját kedve szerint választott – egy Hervey mű, 

amellyel 1773-ban készült el. (Vö.: N. IV. 441-447.) 
48 Biblische Betrachtungen. N. I. 8. 
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Isten könyvével összemértem, valaha vele egy sorba állítottam, mi több, 

valaha is egy másik könyvet vele szemben előnyben részesítettem. Az 

isteni akarat egységét Jézus Krisztus megváltásában láttam, abban, 

hogy Isten minden története, minden csodája, minden parancsolata és 

műve ebbe a középpontba fut össze…”.49  

A könyvek univerzumának, az univerzális könyvtárnak helyére 

egyetlen olvasmány, a Biblia lépett.50 A könyvemberből a Könyv embere 

lett. Saját állítása szerint az „önismeret pokoljárása”51 közepette eljutott 

abba a lelkiállapotba, amikor úgy tudta olvasni a Bibliát, mint Isten 

kinyilatkoztatását, és fel tudta ismerni annak Krisztus-központúságát. 

És ahogy változik az odafordulás mikéntje, úgy módosul az írás 

jellege, műfaja is. Naplóként indul, amibe Hamann a hozzátartozói és 

barátai, meg persze saját maga számára rögzítette két hónapos 

„utazásának” eseményeit. A vallomás felé mozdul, ahogy az utazás 

„pokoljárás” jelleget ölt, melyet a lélek önmegismerése során él meg. 

Mindezt Hamann valóban nagyon plasztikusan írja le, kegyetlen 

őszinteséggel olvasva saját fejére bűneit.52 Emiatt nevezhette Nadler a 

Biblische Betrachtungent „egy lélek naplójának”.53 

Gerhard Maier a bibliai kinyilatkoztatás alapján a megértés 3 

szintjét különbözteti meg: a dinamikus, az etikai és a kognitív 

megértést.54 E három, egymásra épülő fokozat jól kivehető Hamann 

Szentírás-értelmezésében: a dinamikus szint a londoni írásokban 

jelenik meg, és az angliai olvasmányélményekkel, elsődlegesen az 

apologetikus írásokkal fonódik egybe. E dinamikus megértés Maier 

szerint ott következik be, ahol a kinyilatkoztatás közvetlenül megszólítja 

                                       
49 Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 34. 
50 Kiderült, hogy – Northrop Frye fogalmával élve – Hamann elveszett levele a Biblia 

volt/lett. Northrop Frye: Az Ige hatalma. Budapest, 1997. 18.  
51 Chimer ötletek. Rathmann: i.m. 138. „…de az összes esztétikai csoda-tan sem 

elegendő ahhoz, hogy a közvetlen érzést pótolja, és semmi más sem nyit utat nekünk 

az istenné váláshoz, mint az önmegismerés pokoljárása.” Érdekesség, hogy  majd’ 40 
évvel később, 1797-ben Kant Az erkölcsök metafizikájának második szakaszában, a 

14. paragrafust ezzel a gondolattal zárja: „(csak az önmegismerés pokolbeli utazása 
egyengeti az utat a megistenüléshez.”) In: Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikája. 

Budapest, 1991. 557. 
52 Még inkább jellemző ez a Gondolatok életutamról vallomásos passzusaira. Vö.: 

Rathmann: i.m. 7-40.  
53 Nadler: (1949) 76. 
54 Gerhard Maier: Biblische Hermeneutik. Wuppertal und Zürich, 1990. 60-65. 
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és megváltoztatja az egyént. Függetlenül attól, hogy a kinyilatkoztatásra 

pozitívan reagál, vagy elutasítja, az élete „koordinátarendszere” 

mindenképpen megváltozik.55 Maier a megértésnek ezt a szintjét úgy 

jellemzi, hogy bár hermeneutikailag reflektált, de nem szisztematizált és 

nem is metodikus; az ember szívében illetve a nuszban (νους) megy 

végbe,56 s a megértést újabb felismerés követi, így az folyamattá válik. A 

kinyilatkoztatással való ilyetén találkozás nem kíván meg külön nyelvet, 

s így ezen aktus során nem is tudunk különbséget tenni laikus és 

teológus között. 

És talán éppen ez igazán érdekes a londoni írásokban: ahogy 

spontán módon, mindenféle kimódoltság nélkül reflektálnak a 

történtekre, az olvasmányaira, a belső történésekre. A Biblische 

Betrachtungen elmélkedő írásai amelyek – Luther előszóihoz hasonlóan 

– személyes hangú megjegyzések a Szentíráshoz, és a többi, vele egy 

kötetben – posztumusz – megjelent írás, még ha „a Bibliára vonatkozik 

is, nem annyira az adott részt akarja magyarázni, inkább azt a belső 

élményt kívánja rögzíteni, amit a részlet előidézett, illetve annak 

személyes életében való hasznosítását”.57 Ha az így létrejött szöveg a 

teológus szakma szemében nem is tekinthető „exegetikai 

kommentárnak”58, számos ponton kapcsolódik a bibliai hermeneutika 

hagyományaihoz. Az elemzők egy része a lutheri hagyomány 

továbbvivőjének tekinti,59 mások az angolszász apologetikus irodalom 

                                       
55 i.m. 62.  
56 Vö. Rudolf Bultmann: Az Újszövetség teológiája. Budapest, 2003. 176-177. „Ez a 

terminus nem az észt vagy az értelmet jelöli, mint egy különleges szervet, hanem 

valaminek a tudását, a megértést és a véleményalkotást, ami az embernek sajátja, és 

meghatározza a magatartását – hacsak nem szorítja háttérbe az emberi alanyt az az 

isteni πνευμα, amely az eksztázisban szólal meg benne.” 
57 N. I. 322. (Nadler utószava) 
58 Hanna Kauhaus: Wege der Bibelauslegung im 18. Jahrhundert. Studien zur Exegese 
in einem geistigen Cluster zwischen Theologie, Philosophie und Frömmigkeit. Jena, 

2009. 38. 
59 Vö.: Fritz Blanke: Hamann-Studien. In: Studien zur Dogmengeschichte und 
systematischen Theologie. Hrsg. von Fritz Blanke, Arthur Rich, Otto Weber. Zürich, 

1956. 44-67; Martin Seils: Hamann und Luther. Öffentlicher Abendvortrag in 
Wittenberg am 6. März 2002. In: Die Gegenwärtigkeit Johann Georg Hamanns. Hrsg. 

von Bernhard Gajek. Frankfurt am Main, 2005. 427-440. stb.  
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folytatójaként olvassák,60 (ráadásul ekkor jelennek meg esztétikájának, 

nyelvelméletének, hermeneutikájának gondolati csírái is).  

 

Értelmezésem lényegében ezen a ponton veszi kezdetét. Azt 

kérdezem, hogy miért változatta meg írásának eredeti címét (Tagebuch 

eines Christen – vagyis, Egy keresztény naplója.61) Hamann. A napló és 

vallomás határán mozgó íráshoz az új címben miért kapcsolja az 

elmélkedés meghatározást? A válasz egzakt módon nem lelhető fel az 

életműben.62 Köze lehet műfaji elmozdulásokhoz, az is lehet, hogy a 

korábbi cím által sugallt túlzott személyesség, elköteleződés miatt 

döntött végül úgy Hamann, hogy az írások e halmazát mégis inkább 

átnevezi Biblische Betrachtungenre, vagyis Bibliai elmélkedésekre. De 

mihez képest lehet, érdemes egyáltalán túlzott személyességről, 

elköteleződésről beszélni? A kor szelleméhez és domináns gondolkodás-, 

illetve írásmódjaihoz képest mindenképp. Állításom: érzékelve, hogy 

szellemi útja a korszak vázolt olvasási szokásaival és a kor szellemi 

áramlataival is ellentétes (de eltér még a vallásos átlagolvasóétól, illetve 

a meghatározó bibliai hermeneutikai iránytól is), találkozva ezen ellentét 

kiváltotta elutasítással még szűkebb baráti körében is, Hamann 

ekkoriban némiképp rejtőzködő írásmódot alakít ki. Csak annyiban, 

hogy a címadással a figyelem fókuszába a tárgyat helyezi az alany 

helyett. Elveszi a fényt a szerzőről – ennek más okát is tárgyaljuk majd. 

Maszkokat húz – érzékelve, hogy korszerűtlen, és azt is, hogy a 

korszerűtlen elmélkedések ideje e tárgyban még nem érkezett el. 

Lindnernek, 1762-ben, közvetlenül a kötet megjelenése előtt így 

fogalmaz: „Valós érdekeim megkívánják, hogy még ismeretlen maradjak 

és kerüljek mindenféle kapcsolatot.”63  

                                       
60 Andre Rudolph hosszan kifejti a korábbi szakirodalom felismeréseit és tévedéseit e 
tárgyban. In: Andre Rudolph: Figuren der Ähnlichkeit. Johann Georg Hamanns 
Analogiedenken im Kontext des 18. Jahrhunderts. Tübingen, 2006. 107-111. 
61 Nadler: (1949) 76; Oswald Bayer und Bernd Weißenborn (Hrsg.): Londoner Schriften. 

München, 1993. 4. 
62 Vö.: Nadler: (1949) 76. 
63 ZH. II. 149. (J. G. Lindnernek, 1762. ápr. 16-án.) 
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Ugyanakkor a maszk viselése akarva-akaratlanul rá is irányítja a 

figyelmet a szerzőre. Rejtőzködése, illetve az, hogy ennyire nyilvánvalóan 

álegzisztenciákat vesz fel, azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy a 

maszk (mutassa az Szókratészt, Abälardus Virbiust vagy éppen Pánt) 

járulékos információkat szolgáltat a szerzővel kapcsolatban. A játékból, 

amit űz, olyan tulajdonságaira is következtethetünk, amelyek a 

Hamann név olvasásakor fel sem merülnének. 

 

Az óvatosság, a szellemi élet porondján tett taktikus lépések 

érthetőek. Hamann egyáltalán nem elszigetelt zseniként, nem „pusztába 

kiáltott szóként” alkotta műveit, hanem egy szűkebb (Königsberg 

szellemi, vallási életének) és egy tágabb közösség (a Gelehrtenrepublik) 

tagjaként. Jellemző, hogy még egyetemista korából neki tulajdonítanak 

egy írást arról, hogy milyen is egy művelt ember könyvtára.64 Korszerű 

téma, gáláns, némiképp rokokó nyelvezet – ez volt az irány, amit vártak 

volna tőle a későbbiekben, ami természetesnek hatott volna a kor egyik 

szellemi centrumaként fejlődő Königsbergben, vagy éppen Berlinből 

nézve. És ebben a közegben, ilyen elvárásokkal szemben a Tagebuch 

eines Christen (Egy keresztény naplója) a múlt idő jeleként hat. 

 Ez is közrejátszhat – bár nem meghatározó módon – enigmatikus 

stílusának kialakításában, hogy ekkor még nem mondja ki nyíltan 

legfőbb állításait (és talán ezért is érthetőbbek levelei, amiket 

bizalmasaihoz intéz). Helyette pótlólagos eszközökhöz nyúl. Maszkot ölt, 

                                       
64 A Daphne 50. számának szerzősége kétséges, mivel az írások anonim módon 

jelentek meg, sőt még a szerkesztőség tagjai is csak álnéven tevékenykedtek. (Vö.: 

Wilhelm Koepp: Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen Hamannbildes. 
Göttingen, 1965. 36-43; Nadler: (1949) 39-44; Nadler: Die Hamannausgabe. 
Vermächtnis - Bemühungen - Vollzug. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1930 mit 

der Findliste zu Josef Nadlers Hamann-Nachlaß in der Universitätsbibliothek 

Münster/Westf. von Sabine Kinder. Hrsg. von Bernhard Gajek. Bern - Frankfurt am 

Main - Las Vegas, 1978. 32-35.)  Nadler Hamann-nak tulajdonítja (N. IV. 27-29.) az 

írást, míg mások Lausonnak. A szerzőségre csak a stílusjegyekből, illetve a választott 

témák alapján következtettek, s így, ismerve Hamann könyvek iránti szenvedélyét, 
gondolta azt Nadler, hogy a könyves téma Hamann tollára vallana. Vö.: Johann Georg 
Hamann – Johann Gotthelf Lindner (u.a.): Daphne. Nachdruck der von Johann Georg 
Hamann, Johann Gotthelf Lindner herausgegebenen Königsberger Zeitschrift (1749-
1750) Mit einem Nachwort von Joseph Kohnen. Frankfurt/M., Bern, New York, Paris, 

1991. 17-19. 
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alakmásokat léptet fel. Ahogy bemutatkozó kötetében a Szókratészi 

érdemes gondolatokban. Itt még nem nyúl a keresztes hadjárat 

kellékeihez. Sőt, ellenfelei szabályát elfogadva, a racionalizmus ikonikus 

alakjának, Szókratésznek a nevében és módszerével jut el oda, hogy mi 

is áll a szókratészi nem-tudás hátterében, hogy milyen tudásnak is ad 

hangot a daimón – a (kereszténységet évszázadokkal megelőző) pogány 

Szókratész tudtán kívül. A felzúdulás így is óriási. Bálványrombolásnak 

kijáró. Hamann is értékek átértékelője – épp csak fordított alapállásból 

beszél, mint kései utóda, a kereszténységet ostorozó Nietzsche. 

 

És e ponton eljutottunk e dolgozat voltaképpeni témájához. 

Amennyiben az említett pótlólagos eszközök egyike könyveinek 

megkomponáltsága. Valósággal könyvvé transzformálja szellemi 

karaktervonásait – könyvvé teszi magát. És ennek mikéntje, hogy a 

könyvember e legújabb – immár harmadik – rétege miként kerül 

felhordásra, ez dolgozatom tárgya. Hamann írásait itt mindenekelőtt 

ebből a nézőpontból veszem szemügyre. 

Pontosabban: ahogy A filológus keresztes hadjáratai című 

kötetében, illetve ennek központi írásában, az Aesthetica in nucéban 

borítók, belső borítók, címek, alcímek, mottók, ábrák, megszólítások, 

elő- és utóhangok, hivatkozások labirintusaként ez megnyilvánul. A 

kötet többi írására csak ezeken keresztül és a nevezett célhoz szükséges 

mértékben tekintek. Szöveg- és motívumelemzéseimmel nem törekszem 

filológiai teljességre – inkább a szellemi portré felismerhető vonásait 

megragadni képes arányok kialakítására – amúgy fiziognomizálva. 

A szövegmorzsák, idézetek mintázata jelöli ki tehát dolgozatom 

szerkezetét. Követve a hamanni intenciót, megtartva a sorrendet, ahogy 

egymás után következnek a kötetben. A következetes, lineáris 

szerkezettel azonban így is adós maradok. Bizonyos szálakat az egyes 

fejezetekben elvarratlanul hagyok, hogy azután máshol vegyem fel őket 

újra. Ismételten utalok a későbbiekben kifejtett gondolatokra, már 

lezártnak tűnő témákat nyitok meg (olykor csak egy-egy megjegyzés, 

utalás erejéig) az értelem, az összefüggések jobb megvilágítása végett. 
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Ennek oka egyfelől, hogy Hamann az adott művön és az ouvre egészén 

belül is minduntalan visszatér ugyanazokhoz a témákhoz. A 

motívumok, gondolatok gyakori ismétlése nem pusztán – olykor nem 

annyira – a megerősítés, a hangsúlyok egyértelművé tétele, hanem a 

módosulás (a szétírás) irányába hat. Az intertextuális kapcsolatok is a 

jelentések folyamatos elmozdulásával járnak. Másfelől a Hamann 

személyisége kapcsán részben már említett változások sem voltak 

egyértelműek, illetve egyirányúak: a Könyv embere nem volt képes 

végleg kiszorítani a könyvembert.65 Belépett a személyiség küzdőterébe, 

ahol azután folyamatos konfliktusukat vívták. 

Két példát hoznék az életút egymástól távol eső periódusaiból. Az 

egyik még a londoni időszak nagycsütörtöki bejegyzése, 1758. március 

23-án. Máté evangéliumának 5. részéről ír, a Könyv emberének 

hangján: „Mi, keresztények, tudjuk, hogy az igazságosság mindeme 

nagysága és a szentség fénye csak Jézus Krisztus érdeme által 

tulajdoníttatik nekünk.”66 Néhány bekezdéssel később azután visszatér 

a könyvember-filológus: „Heumann itt két betűn is erőszakot tesz, amit 

most meg akarok itt jegyezni.”67 

A küzdelem majd húsz évvel későbbi állomásaként Hamann 1776-

ban arra a váratlan elhatározásra jut, hogy elárverezi a könyvtárát. Az 

alkalmat – a család nehéz anyagi körülményein kívül – barátjának, 

Johann Gotthelf Lindnernek a halála kínálta. 68 Lindner ugyanis 

végrendeletében könyvgyűjteményének aukción való eladásáról 

                                       
65 „Unterdessen wohnt noch immer in meinem Busen die Erbsünde der gelehrten 

Neugierde, der Lesesucht und einer gewissen unbestimmten Lüsternheit nach Dingen 
die nicht der Mühe werth oder doch über meinem gegenwärtigen Horizont sind.” ZH. 

III. 4.: (Moses Mendelssohnnak, 1770. szept. 3-án.)  
66 Biblische Betrachtungen. N. I. 39.  
67 N. I. 46. Hamann Christoph August Heumann: Erklärung des Neuen Testaments 

című munkájára utal (Hannover, 1750. 32-33), amit ugyan nem lehet fellelni sem 

Hamann könyvlajstromában sem Nora Imendörffernél, mégis ez a szövegrész, és a 
levelek is arról tanúskodnak, hogy Hamann ismerte és használta ezt a művet. Vö.: ZH. 
II. 10. (az öccsének, 1760. márc. 21-én.): „Bengel Gnomonját már tegnap hazavittem; 

immáron Heumann Fordítását és Magyarázatát is szeretném magammal vinni, mivel 

ma ismét nekikezdek az Ú. T.-nak.”  Vö.: ZH. II. 14-15.  
68 ZH. III. 224. (Ehregott Friedrich Lindnernek, 1776 márc. 29-én.); ZH. III. 226. 

(Johann Friedrich Hartknochnak, 1776. márc. 30-án.) 
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rendelkezett,69 s ezzel Hamannt bízta meg. Ő pedig – mint az utolsó 

kívánság végrehajtója – nekilátott barátja könyveinek katalogizálásához. 

„Hogy a számomra mégoly szokatlan munka iránt érdeklődésem még 

nagyobb legyen – írja Nicolainak –, kötelességemnek tartottam, hogy 

egyben magamnak is megtegyem azt, amit boldogult barátomnak 

megtenni megígértem. Százféle ellentétes körülmény és megfontolás 

juttatott el a döntéshez, hogy ettől az igazságtalan Mammontól 

megszabaduljak, hogy ettől az időrablótól megváljak.”70 

A könyvárverés azonban nem jött létre,71 legalábbis Hamann 

könyvei nem kerültek kalapács alá. A katalógust még összeállította – 

ennek köszönhetjük a Biga Bibliothecarumot, a kettős katalógust72 – de 

közben egyre rosszabbul érezte magát, olyannyira, hogy a kinyomtatása 

után ágyba is kényszerült, igazán beteg lett. „A negyednapos váltóláz, 

mintha csak megrendeztem volna, velem bánt a legkíméletesebben. Az 

isteni jóság és a szükségeinkhez való leereszkedés ilyen individuális 

bizonyítéka eleven parázs, és mélyebbre hatol a lélekbe, mint a 

szubsztancia, attribútum, modus és ens, az abszolút infinitum 

skolasztikus fogalmainak kihűlt parazsa.” Írja Jacobinak, még majd’ 10 

évvel később is.73 Ekkor azonban – 3 nappal az árverés tervezett dátuma 

előtt74 – érkezett Herdertől egy nagyobb pénzösszeg, amely az aukció 

tervezett bevételének éppen a felét tette ki. Még ennél is meggyőzőbb 

                                       
69 ZH. III. 225. (E. F. Lindnernek, 1776. márc. 29-én.), ZH. III. 237. (Herdernek, 1776. 

aug. 10-én.) „Csüggedt voltam, amiért őt ευκαιρως ακαιρως(alkalmas és alkalmatlan 
időben – P. I. )kellett meglátogatnom és ápolnom mint barát és megfigyelő. Többször 
kért rá, hogy a halála után is maradjak a barátja. Ez a kifejezés mindig a szemem előtt 

lebegett, és a sötétség egy fullánkját tartogatta számomra. Többek között felkért rá, 

hogy gondoskodjam a könyvtáráról, valamint Lausonnal egyetemben megtett a 

végrendelete felvigyázójává, s mindkettőnk számára 50 arany forint hagyatékot 

rendelt. (…) ” 
70 ZH. III. 245. (Friedrich Nicolainak, 1776. aug. 18-án.)  
71 ZH. III. 247. (F. Nicolainak, 1776. aug. 18-án.) Eszerint a két árverést eleve nem 

egyszerre bonyolították volna. 
72 N. V. 15-121. Az 1776-ban kinyomtatásra került katalógus, amely nem véletlenül 

viseli a „kettősfogat” nevet, hiszen Lindner és Hamann könyvtára együtt szerepel 

benne. Kettőjük könyvállományát nem könnyű szétválasztani – Nadler tesz erre egy 

kísérletet (N. V. 75-376), amennyiben felülbírálja a címlap hátoldalán levő megjegyzést 
(N. V. 14), s a szövegben előforduló + jeleket a két könyvtár közötti határjelként 

értelmezi. 
73 H. V. 365-366. (F. H. Jacobinak, 1785. febr. 16-án.) Vö. ZH. III. 255-256. 

(Herdernek, 1776. okt. 14-én.)    
74 ZH. III. 255. (Herdernek, 1776. okt. 14-én.) 
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volt Herder tettének megokolása: Jeremiás könyvéből,75 idézte azt a 

részt, amelyben Jeremiás – Isten felszólításának eleget téve – 

unokatestvére  (Hanameél) szántóföldjét megvásárolta, hogy ezáltal azt 

megváltsa, mivel az őt illette az örökösödési jog szerint.76 Hamann 

válaszából kiderül, hogy Isten kezét és akaratát látta a saját dolgában 

is.77 Ez persze általában jellemző a keresztény (és más vallásos) 

gondolkodókra – Herder levelében sincs másként.78 Ha sarkosan 

fogalmazunk: az iménti epizódban a Könyv embere abban segíti a 

könyvembert, hogy elhatározását – amire pedig ugyancsak a Könyv 

embere juttatta – feladja.  

Hosszabban elidőztem ennél az esetnél, mert a részletek árnyaltan 

megvilágítják életrajz és könyv – illetve a Könyv kapcsolatát. A bábeli 

könyvtár mindig ott kísértett Hamann életében. De London után már 

nem volt számára az a katedrális, ahogy a kor ábrázolásain megjelenik: 

a végtelen tudástár, ami az egész univerzumot képes magába fogadni. 

Azt ugyanis – Hamann szerint – már megírták. A kinyilatkoztatás, a 

természet és a történelem könyveiben, melyek viszont az ember általi 

újbóli kimondás után kiáltanak.79 És ez utóbbi munkához a könyvek és 

a könyvtár korpusza vállalható segítséget jelent. Ahogy a (teremtés 

                                       
75 Jer. 32,6-15. 
76 ZH. III. 250-251. (Herdertől, 1776. aug. 24-én.) 
77 ZH. III. 255. (Herdernek, 1776. okt. 14-én.) 
78 Emlékezhetünk a Hamann által részletesen leírt londoni élményére, amikor a 

Szentírás olvasásakor saját magát ismerte fel a testvérgyilkos Káin személyében. 

(Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 35.) A Bibliával kapcsolatban tehát nem 
csak az ismételt és elmélyült olvasásban megnyilvánuló intenzív olvasási mód Hamann 

sajátja, hanem az olvasottakat a saját mindennapi életére vonatkoztató vad (naiv) 

olvasás is. Az ilyen vallási vonatkozású döntésekről és eseményekről írja 

monográfiájában Salmony – habár más összefüggésben –, hogy Hamann esetében nem 

volt példa nélküli, hogy valamit „bibliai értelemben gondol el, és a mindennapi életre 
vonatkoztatja ezt a biblikus elméletet”. Hansjörg A. Salmony: Johann Georg Hamanns 
metakritische Philosophie. Zollikon, 1958. 125. Nadler pedig így fogalmaz: „egy 

aszketikus döntés volt az az elhatározás, hogy még életében váljon meg a könyveitől.” 

Nadler: (1949) 263. 
79 „So hat an dem guten Willen der Philosophen nicht gefehlt, die Schöpfung als eine 

natürliche Begebenheit zu erklären; es ist daher kein Wunder, daß sie Moses einen 

gleichen Einfall zugetraut haben und dieses anstatt eine Erzählung von ihm erwarten, 
ich sage eine Erzählung. Die nach dem Begriff der Zeiten abgemessen, und 

gewissermaßen mit den Begriffen der Zeit, in denen er schrieb, in Verwandnis stehen 

mußte, kann Köpfen wenige Zufriedenheit geben, die eine Erklärung fordern, die die 

Begreiflichkeit einer Sache der Wahrheit vorziehen.“ (Biblische Betrachtungen. N. I. 

11.) 
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záróköveként tekintett80) test jól tarása is – vagyis újfent a korpusz már 

említett hármasságába botlunk. Ha még hozzáveszzük, hogy e 

hármassággal kapcsolatos események gondolati szinten is leképeződtek, 

és megjelentek filozófiai és publicisztikai írásaiban, akkor nem nehéz 

megérteni, hogy életművének értelmezését sokan kezdték az életrajz 

felől.81  

Jómagam a következőkben az életrajz szerepét azokra az esetekre 

korlátozom, amikor közvetlen kapcsolat tételezhető az egyes formai 

sajátosságok (a párbeszédes, olykor vitairat jelleg, a maszkok vagy 

éppen a periferikus szövegalkotó elemek) és a szerző helyzete, egyes 

életeseményei között. Vizsgálódásaim centrumában az áll, hogy a 

Hamann-kutatás által többszörösen körbejárt témák: a természet, 

tudomány, nyelv és vallás, illetve ezek filozófiája, valamint a filológia, 

poétika és az esztétika bizonyos kérdései az említett eszközök 

fénytörésében miként jelennek meg, hangsúlyaik mennyiben 

módosulnak. 

Korábban azt mondtam, hogy Hamann saját szellemi portréját 

állítja elénk a mottók, elő- és utóhangok, stb. halmozásával. 

Hozzátenném, hogy az így kirajzolódó kép némiképp más lehet, mint a 

saját írásokban, a Hamann-nál nem ritka önjellemzésben megjelenő 

portré. Azok a szövegek ugyanis, amik olvasóként telibe találják, 

amikben magára ismer, összességükben az önismeretnek egy primer, az 

érzékekhez közeli válfajáról adhatnak hírt. Ez a fajta érzékenység, a 

rezonálásnak ez a kifinomult képessége alighanem minden könyvember 

sajátja – miként a Könyv emberéé is. Fokozottan érvényes rájuk, hogy 

„lelkünk sem érzi saját magát, csak egy másik szellem révén”.82 És 

                                       
80 Versuch einer Sibylle über die Ehe. N. III. 202. lsd. erről Kocziszky: (2000) 134. 
81 Ezért írhatta róla az imént idézett monográfusa, Salmony: „A filozófiatörténetben 

Hamannon kívül nem tudnék egy esetet sem említeni, amikor az életrajzi elemek bő 

elemzése a filozófiai megvilágítás céljából értelmes dolog lenne - : de Hamann esetében, 
aki egy nagy kivétel e tekintetben, ez egy kényszerítő erejű szükségszerűség.”. 

Salmony: i.m. 120. Hasonlóan nyilatkozik az életmű egyik korai feldolgozója, 

Gildemeister: „A szerző és az ember szétválasztása az ő esetében lehetetlen.” C. H. 
Gildemeister: Johann Georg Hamann’s, des Magus in Norden Leben und Schriften mit 
Hamann’s Portrait, zwei Registern und Beilagen. Bd. 1. Gotha, 1857. 193. 
82 Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Johann Kaspar Orelli. Bd. 

1-8. Zürich, 1848. Bd. 1. 33. Idézve: Kocziszky: (2000) 137; 157-158.  
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felfokozott az érzékelésük is. Az pedig, hogy milyen is az a másik, 

akinek révén az önérzékelés végbemegy, kit és mit választ ki valaki, 

hogy saját magát önnön helyzetével együtt érzékelni – illetve érzékeltetni 

– tudja, elidegeníthetetlen karakterjegye valamely egzisztenciának. E 

jegyeket keressük a Hamann által kiválasztott szerzők, szövegrészletek 

és metszetek elemzésekor. Belehallgatunk, mondhatni, a XVIII. század 

közepének beszélgetéseibe, melyek során egy különös lélek évezredek 

szellemeivel dialogizálva formálódik, és – óhatatlanul – bele is szólunk.  
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      I. A KÖNYV
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          A HIÁNYZÓ NÉV: 

 

   A KÖTET ÉS BORÍTÓJA 

 

  „A nyomtatott szövegektől megcsömörlöttem, 

 így a fehér papíron állok bosszút.” 83 

 

Valószínűleg nem Sebastian Friedrich Trescho Näschereyen in die 

Visitenzimmer am Neujahrstage 176284 című gyűjteményes kötete volt az 

év eleji német könyvvásár legnagyobb szenzációja. Még Königsbergben és 

Rigában sem, ahol pedig pietista körökben ismerték személyét, illetve 

írásait.85 Josef Nadler felvetése szerint azonban épp a mohrungeni 

diakónus – akit Hamann animal scribaxnak nevezett86 – 1761. végén 

Königsbergben megjelent könyvecskéje adta volna Hamann-nak (esetleg 

kiadójának, Kanternek) az ötletet saját prózai műveinek és néhány 

versének kötetbe rendezéséhez.87 Bár Hamann barátjának, Johann 

Gotthelf Lindnernek, 1761-től rendszeresen beszámol saját könyve 

munkálatairól, s konkrétan Treschót mint ötletadót nem említi, 

                                       
83 Hellén levelek lóherelevele. Rathmann: i.m. 152. 
84 Imendörffer: i.m. 172. Trescho, S. F.: Näschereyen. – Kbg. 1762. Vö.: ZH. II. 124. (J. 

G. Lindnernek. 1761. dec. 19-én.) Érdekes, hogy maga Hamann a Bigában nem 

sorolja fel a saját példányát, csak Nora Imendörffer említi. Talán mert ahogyan az 

1762. február 12-én kelt levélből kiderül (ZH. II. 132. ) Lindnernek ő küldött egyet 

Trescho könyvéből, meglehet, hogy a saját példányát. 
85 Sebastian Friedrich Trescho életéről és szellemi fejlődéstörténetéről bővebben lsd. 
Johannes Sembritzki: Sebastian Friedrich Trescho. Diakonus zu Mohrungen in 
Preussen. Sonderdruck aus den Oberländlichen Geschichtsblättern. Heft VII. 

Königsberg, 1905. Valamint Joseph Kohnen: Lyrik in Königsberg 1749-1799. 

Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe B / 

Untersuchungen. Bd. 74. Hrsg. von Bernhard Gajek. Frankfirt a.M; Berlin usw. 2000. 

77-97. Treschóék mohrungeni otthonában kapott szállást és másolóként munkát az 
ifjú Herder. (Nadler: (1949) 150; Haym: i.m. 13; Sven-Aage Jørgensen – Klaus Bohnen 
– Per Øhrgaard: Geschichte der deutschen Literatur 1740 - 1789. Aufklärung, Sturm 

und Drang, frühe Klassik. München, 1990. 362. Hamann könyvtárában több műve is 

fellelhető. Vö. Biga II./240-245. (N. V. 30-31.) Imendörffernél: i.m. 101; (Vö.: ZH. II. 

187.  J. G. Lindnernek, 1763. jan. 26-án), Biga VI./252-253. (N. V. 91) Vö.: ZH. II. 

100. (J. G. Lindnernek,  1761.júl. 25-én) Biga VII./11. (N. V. 117.) Imendörffer: i.m. 
105. Imendörffer: i.m. 117. és 172.  Vö.: ZH. II. 124. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-

én); és ZH. II. 132. (J. G. Lindnernek, 1762. febr. 12-én.) 
86 ZH. II. 163.: „A patriótákhoz címzett írás Trescho műve. Avagy, nem a mancsáról 

ismerni-e meg az animal scribaxot?” (J. G. Lindnernek, 1762. júl. 24-én.) Vö.: Haym: 

i.m. II. 26. és Unger: (1911) II. 458. 
87 Nadler: (1978) 318; N. II. 397. továbbá: Unger: (1911) II. 458. 
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mindazonáltal nem zárható ki, hogy Kanter egy sorozatot tervezett 

Königsberg és környéke literátusainak írásaiból.  

Annyi bizonyos, hogy Hamann részt vett Trescho könyvének kiadási 

előkészületeiben. 1761. december 19-i levelében Lindnernek így ír: 

„Trescho úr a múlt héten írt és elküldte a Näschereyen in die 

Visitenzimmer am Neujahrstagét, hogy a szövegét gondozzam; 

nyomtatásra viszont csak kevesebbet javasoltam, s így az utolsó darab 

végül kimarad.”88 Nadler felvetése mellett szól az is, hogy Hamann A 

filológus keresztes hadjáratai egy darabjának a Näschereyen; in die 

Dreßkammer eines Geistlichen in Oberland címet adta,89 és a szöveg 

egészével a cím által megidézett szerzőhöz fordul. 

Mindez nem ígér nagy téteket az olvasónak. És még a bevezetés, a 

tartalomjegyzék felől nézve is a gyűjtemény írásainak jó része melegített 

káposzta csupán.90 A Lateinische Exercitium, a Jugendliche 

Gelegenheitsgedichte vagy a Denkmal az 1750-es évekből datálódik. A 

fennmaradó írások többsége pedig – a Hellén levelek lóherelevele, illetve 

az Aesthetica in nuce kivételével – ugyan az 1760-as évek elején íródott, 

de korábban nyomtatásban már megjelent.91 A semmitmondó, olykor 

szándékosan félrevivő címek sem utalnak a köteten belüli vezérfonalra, 

nem sejtetik az írások (motívumai) közötti kohéziót. Mert kinek jutna 

eszébe, hogy Egy hasznos, bevált és új oltásnak francia projektuma cím 

mögött a félresiklott tudományos gondolkodás kontra józan ész 

témájában tájékozódhat? Hogy a Hellén levelek lóherelevele nyelvészeti 

                                       
88 ZH. II. 124. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-én.) Trescho Keith-írását lsd. Biga VI./ 

432. (N. V. 96) Hamann végül 1762. március 4-én ismét megemlíti Lindnernek, hogy 

Trescho mégis az írás kidolgozása és megjelentetése mellett döntött. ZH. II. 137. (J. G. 
Lindnernek, 1762. márc. 4-én.). 1762-ben meg is jelent, de nem a Näschereyen 

részeként, hanem önállóan. Johannes Sembritzki Treschóról írt monográfiájában úgy 
értelmezi a diakónusnak ezt a gesztusát, mint ami hozzájárult ahhoz, hogy Hamann A 
filológus keresztes hadjárataiban egy írását a Näschereyen írójának címezze. Vö. 

Johannes Sembritzki: i.m. 101-105. 
89 Ínyencségek egy felsőországi lelkész sekrestyéjébe. Rathmann: i.m. 161-170. 

Hamann tehát először elvállalta Trescho kötetének gondozását, majd miután az nem 

fogadta meg a javaslatát az egyik írással kapcsolatban, elhatározta, hogy immár a 

nyilvánosság előtt is a tolla hegyére kapja a mohrungeni diakónust. Lsd még Hamann 
magyarázatát: N. II. 272. Trescho életéről és az ezer szálról, amivel Königsberghez és 

Hamannhoz kötődött: Jørgensen – Bohnen –  Øhrgaard: i.m. 362; Haym: i.m. 25-31.  
90 Hamann saját kifejezése: Vö.: ZH. II. 125. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-én.) 
91 Vö.: Az olvasónak sub rosa!  Rathmann i.m. 87.: „Egy vagy két kivételtől eltekintve 

az összes többi darab átesett már a nyomtatás és a tisztítótűz próbáján.” 
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alapvetést rejt? És így tovább: első pillantásra semmi különös, az egész 

a periféria dilettánsainak kulturális közjátékait idézi. 

Hamann ugyanakkor e várakozásokat cáfolva a következő 

szavakkal fordul Lindnerhez a kötet munkálatainak vége felé: 

„Legkeserűbb munkámmal, ha Isten is úgy akarja! e héten végzek, s 

azután pihenni akarok. Alea iacta; most dől el, hogy abbahagyom, vagy 

csak most kezdem el. Mindkettőre fel- és megfelelően elő is kell 

készülnöm. A jelmondatom marad: 

   

Amit megírtam volt, fedezd be, 

Amit még írandó vagyok, vezesd Te.”92 

 

E sorokban egy ember egzisztenciális tétjei fogalmazódnak meg. 

Részleges magyarázat, hogy Hamann, aki Königsbergben már szert tett 

bizonyos ismertségre, és első kötetével sikerült irodalmi körökben is 

feltűnést keltenie, most egy nem kevésbé nehéz feladat előtt állt. 

Második könyvével fenn kellett tartania az érdeklődést, ismételten meg 

kellett lepnie közönségét. Úgy, hogy közben pontosítja és stabilizálja 

helyét a kor dinamikusan változó viszonyrendszerében: szerzők, kiadók 

és terjesztők, továbbá a mind befolyásosabb kritikusok és olvasók 

játékterében. Ahol a könyvember kétségeit érthető módon növelte, hogy 

személye és írásai egyaránt megosztóak voltak. Nem csak az 

átlagközönség, de a „szakma hivatásos olvasói” is gyakran álltak 

értetlenül a szövegeivel szemben.93 

A levélrészletben rejlő szorongás azonban sokkalta fontosabb 

dolgokra utal. Jelzi, hogy a könyv hatása és fogadtatása alapjaiban 

befolyásolta a könyvember életprogramjának megvalósítását, 

küldetésének kimenetelét. És az első benyomás mögé tekintve, a látszat, 

az alakmások, a bújócska mögött érteni kezdjük, hogy az egyes írások a 

Hamann gondolkodásának centrumában álló esztétika részproblémáit 

                                       
92  ZH. II. 145. (J. G. Lindnernek, 1762. márc. 26-án.) valamint már korábban ZH. II. 

63-64. (J. G. Lindnernek, 1761. jan. 23-án.) 
93 Lsd. A Kreuzzüge des Philologen recenzióit és kritikáit a különböző kulturális és 

irodalmi lapokban. Pl.: Hamburgische Nachricht. N. II. 241-273. 
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érintik: a nyelvet, gondolkodást és stílust, az ízlés, eredetiség, illetve 

tehetség kérdését, a tudomány(terület) állapotát és lehetőségeit, 

szabályainak problematikáját. Mindezt ráadásul a Hamann életére 

nézvést is meghatározó eszkatológiai nézőpontból – a Könyv emberének 

alapállását és magatartását azonban nem egyszer ironikus, gunyoros 

csavarral elhomályosítva.  

És ehhez jött még (vagy inkább mindezek vetülete), hogy ki kellett 

alakítania azokat a nyelvi, műfaji kereteket, melyek között a 

könyvember és a Könyv embere a személyiség felőrlése nélkül együtt 

létezhet, és hűen önmagához megnyilvánulhat. És innen nézve már nem 

csodálkozhatunk, hogy Hamann számára nagy volt a tét. Hogy a magát 

az irodalmi élet magányos harcosaként jellemző szerző már könyvének 

külső megjelenésével is annyi állítást próbált megfogalmazni, amennyit 

csak tudott. És ha ezzel éppenséggel nem is tette egyértelművé szerzői 

portréját a Gelehrtenrepublik körében, legalább önnön 

helyzetértékelésének meghatározó – és egymás mellett bizony zavarba 

ejtő – komponenseit nyilvánossá tette.    

 

Figyelembe véve, hogy viszonylag kevés művében foglalkozott 

képzőművészettel, meglepő lehet, hogy Hamann milyen nagy 

jelentőséget tulajdonított kötetei külső megjelenésének. Tisztában volt a 

képek erejével, és azzal is, hogy egy könyv figyelemfelkeltő, netán 

talányos küllemével magára vonhatja a könyvesboltban, 

könyvvásárokon nézelődők tekintetét. Nem csak ezzel az elsődleges 

vásári hatással számolt azonban, hiszen a borító minden egyes 

elemében – a betűmérettől a felbukkanó különböző nyelvekig – fel lehet 

fedezni valami célzatosságot (ha tetszik, magasabb értelmet) a kötet 

olvasása során. 

Első pillantásra a címlap rímel az írások címeinek eklektikus, 

széttartó mivoltára. Egyszerre tűnik túlzsúfoltnak, illetve hiányosnak, 

az általános kép, amit sugall a klasszikus műveltségű íróé, aki az antik 

mitológia és a keresztény hagyomány elemeinek kombinálásával próbál 
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az oly különböző korok, stílusok és hagyományok között újfajta 

kapcsolatrendszert felvázolni. 

Ilse Johanna Meyer 1978-ban megjelent monográfiájában 

részletesen taglalja a nyomtatási kép szerepét a hamanni életműben,94 

és elemzése kapcsán érthetően nagy hangsúlyt kap a kötet címlapja. 

Meyer arra a kettősségre koncentrál, amit a közönség a borító 

szemlélésekor kénytelen-kelletlen megél: a szöveges és vizuális elemek 

által sugallt jelentés közötti különbségekre. „A címoldal, miként a 

korábban említett címlapok is, Janus-arcú. Egyrészt arra az olvasóra 

apellál, aki a konvenciók alapján orientálódik, másrészt viszont arra, 

aki hagyja, hogy megszólítsa a szöveg. A felszínen a Kreuzzüge 

címlapjának nyomtatási képe azt a képzetet közvetíti, hogy 

szakfilológiáról van szó. (…) Az olvasó, aki ezekkel a várakozásokkal 

közelít a szöveghez, már a bevezetőben észre kell hogy vegye, hogy az 

elvárásai hamisak.”95 Hogy Meyernek igaza van-e a filológus kifejezés 

értelmezése tekintetében, arról a következő fejezetben lesz szó.  

 

 

                                       
94 Ilse Johanna Meyer: Provokation im Druckbild der Schriften Johann Georg Hamanns. 
(1730-1788). Dissertation. Ohio, 1978. 
95  i.m. 132. 
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Mielőtt azonban a borító egyes motívumaira részletesen kitérnénk, 

egy hiányzó elem lehetséges jelentéseiről, jelentőségéről kell szólni. A 

borítólapon ugyanis nem került feltüntetésre a szerző (illetve a 

megjelenés helye). És ami fontosabb, Hamann más műveinek címlapján 

sem jelenik meg a név – vagyis nem csupán egyszeri ötletről, hanem 

következetes álláspontról, magatartásról van szó. Olyanról, ami jó 

példája annak, hogy az egyes – akár hiányzó – motívumok értelmezése 

Hamann esetében nem feltétlenül eredményez egyértelmű megoldást: az 

említett szerzői magatartás hátterében is legalább három okot 

említhetünk. 

A legnyilvánvalóbb – amit egyértelműen megfogalmaz egy Moses 

Mendelssohnhoz írott levelében: „mindazon hiúságok között, amiket 

Salamon elkövetett, nem ismerek nagyobbat, mint a gyengeségét, hogy 

szerzővé vált”.96 Különös megállapítás, amíg nem vesszük figyelembe, 

hogy Hamann Istent tekinti az egyedüli autentikus szerzőnek. És mivel 

Salamon maga is tökéletesen tisztában kellett legyen az Úr ezen 

attribútumával, tőle a szerzővé válás lényegesen nagyobb hiúságnak 

tekinthető, mint valamely pogány kortársától. E bírálat természetesen 

az utókor esetében sem veszíti élét, vagyis e rövid idézet érdekes 

megvilágításba helyezi Hamannt magát. Kritikája önkritika is egyben, 

amennyiben saját elvárásainak képtelen megfelelni. Hogy magatartását 

– önmaga számára – mi teheti elfogadhatóvá, arról a cím tárgyalásakor 

lesz szó. 

Ha az iméntiek a dinamikus megértés kapcsán már említett 

alázathoz kapcsolhatók, akkor a következő ok részben szintén e 

magatartáshoz köthető, részben annak épp az ellentétjére, egyfajta 

gőgre, elfogadóbban fogalmazva: kiválasztottságra és küldetéstudatra 

utal. A név hiánya ugyanis azt is jelenti, hogy az író nem egyszerűen 

saját nevében beszél, személyes véleményét adja közre. Ellenkezőleg: 

írása sugalmazott. „Ugyanazt a segedelmet élveztem, amellyel ez az ige 

leíratott volt, a segedelmet mint egyedüli utat ezen Írás értelmének 

befogadásához, és isteni segítséggel rendkívül bőséges vigasszal és 

                                       
96 ZH. II. 143. (Moses Mendelssohnnak, 1762. márc. 21-én, vagy 25-én.)  
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felüdüléssel megszakítás nélkül vittem végbe munkámat április 21-

én.”97 Ettől az írástól kezdve inspiráltságot tulajdonít saját szövegének, 

a Szentíráséhoz hasonló sugallatot, amelynek kiindulópontja a szívében 

lakozó „barátja” – Krisztus. Mindez a szöveg megformáltságában is 

megmutatkozik. A napló és a kommentár műfaja között egyensúlyozó 

beszélő kezdetben egyes szám első személyben mondja el a mű 

születésének körülményeit, sorolja fel a motívumokat, melyek írásra 

késztették. Azután, amint a kinyilatkoztatás általános üzeneteiről van 

szó, átvált többes szám első személybe98 – mintegy a névtelenség 

nyelvtani megformálásaként. 

Végezetül a szerzői név elhagyásának gesztusa a művészeti, főként 

az irodalmi élet establishmentjének elutasításaként is értelmezhető. 

Nem áll be a sorba, a szerző-olvasó-műítész játéktérben az írók 

szokványos pozícióját elveti. Azzal, hogy megszüntetve működteti a 

konvenciót, képes erős állítást megfogalmazni – nézeteit azután két (a 

kötet megjelenését követő) írásban ki is fejti.99 Utóbbiak részletes 

elemzése itt nem cél, az idevágó részleteket összefoglalja – megint csak 

egy utóhang: az Írók és műítészek lapjait lezáró Május elsejei mese. 

„Minden kedvem elment attól, hogy utolérjem idősebb fivéreimet, 

legújabb műítészeinket és íróinkat, akik az olvasóikat gyermekeknek 

nézik.”100 Szinte szó szerint ugyanez áll az említett írás címoldalán is: 

„akinek nincs kedve hozzá, hogy műítésszé és íróvá váljék”101 – ezt az 

írását (is) olvasóként jegyzi. Magában a szövegben pedig „egy alapjaiban 

elfuserált szerző- és olvasó-világ”102 vonásait tárja elénk. Ahová eleve a 

két pólus megromlása „vezette be a műítész hivatalát”.103 Aki ahelyett, 

hogy jóindulatú, ám független – szívére hallgató – ítéleteivel 

helyreállította volna a természetes viszonyokat, az írók vagy épp az 

                                       
97 Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 35. 
98 Hanna Kauhaus szerint az sem véletlen, hogy a cím Egy keresztény naplója volt, 

hiszen a határozatlan névelő arra utal, hogy „olvasását és élményét nem csak 

individuálisként hanem egzemplárisként is értelmezi.” Kauhaus: i.m. 38 
99 A két írás, az Írók és műítészek (Rathmann: i.m. 201-210.) és az Olvasók és 
műítészek perspektivikus aránytalanság szerint (i.m. 211-223.) 
100 Május elsejei mese. i.m. 210.  
101 Írók és műítészek. i.m. 201. 
102 i.m. 206.  
103 i.m. 203. 
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olvasók kegyeit keresi, vagyis a közízlés, ezzel együtt a piaci érdekek 

szolgálatába áll. A szabad döntést és a fantáziát iskolás szabályokkal 

váltaná ki, a természet helyére pedig annak finomkodó, hagyományoktól 

tönkretett sablonját állítja. Így működve közre ama társadalmi 

méreteket öltött kulturális játékban, ami tömegével termeli ki azokat a 

műveket, melyektől Hamann megcsömörlött. 

A sors iróniája, hogy akár feltünteti a nevét, akár nem, ő is egyike 

azoknak az „író állatoknak”, akiket a mancsukról, vagyis írásaik 

stílusáról, formavilágáról, gondolkodásmódjukról lehet felismerni. És 

hogy esetében az éles szemű kritikus, aki az első könyvből megismert 

stílusjegyek alapján azonosította A filológus keresztes hadjáratainak 

szerzőjét, éppen az a Moses Mendelssohn volt, akivel esztétikum és 

stílus kérdéseiben Hamann folyamatosan vitában állt.104 

                                       
104  Beurtheilung der Kreuzzüge. N. II. 264. 
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A SZÓKRATIKUS DON QUIJOTE:                                             

 

A CÍM                                                                        

„Ich sag mit Sancho, 

Gott, ich sag: er versteht mich.”105 

 

A filológus keresztes hadjáratai – ez a cím nem csak a mai fülnek 

különös, már Hamann szükségét érezte, hogy a sok félreértés és 

találgatás miatt kitérjen magyarázatára. Kézenfekvőnek tűnhet, hogy 

elemzésünket ebből az irányból indítsuk, vagyis a Nicolainak, a Briefe, 

die neueste Litteratur betreffend szerkesztőjének szánt 

fogalmazvánnyal.106 Ebben Hamann azt állítja, hogy a keresztes 

hadjárat kifejezés arra a történetre utal, amit Michael Lilienthal a Das 

erleuchtete Preussen című művében leír.107 Vagyis: „a becsípett rendi 

lovagok csatlósaikkal egyetemben, bódultan, állítólag újrajátszották a 

dombokon és a labirintus-szerű barlangokban Jeruzsálemnek a 

szaracénoktól való megszabadítását, és mindezt keresztes hadjáratnak 

nevezték el.” 

Tetszetős magyarázat, hiszen anekdotikusan bár, mindjárt az 

esztétikum centrumába, a látszat kérdéséhez vezet. Nyilván az ital 

hatására is, a barátok a Szentföld megszabadítása céljából tett 

                                       
105 Johannes Bobrowski: Hamann. In: Gesammelte Werke in vier Bänden. Band 1: Die 
Gedichte. Stuttgart, 1987. 92. Bobrowski nem véletlenül adja Hamann szájába Sancho 

Panza kedvenc mondását (amely a német fordításban többször is előfordul – lsd. 
Miguel de Cervantes Saavedra: Der Sinnreicher Junker Don Quijote von der Mancha. 
München, 1956. 579; 884; 972; – de a magyarban csak egyszer. (Cervantes: Az elmés 
nemes Don Quijote de la Mancha. Budapest, 1976. 774.)), hiszen azt Hamann is 

szívesen használta. Vö: Prolegomena über die neueste Auslegung. N. III. 128; ZH. III. 
74. (Herdernek, 1774. ápr. 2-án.) 
106 Ugyanezt a magyarázatot adja Nicolai szerkesztőtársának, Moses Mendelssohnnak, 
aki bírálatot közölt A filológus keresztes hadjáratairól, amit Hamann a saját 

kommentárjaival jelentetetett meg újra. 
107 Michael Lilienthal: Erleutertes Preussen Oder Auserlesene Anmerkungen ueber 
verschiedene zur Preußischen Kirchen. Civil und Gelehrten-Historie gehörige besondere 
Dinge, Woraus die bißherigen Historien-Schreiber theils ergäntzet, theils verbessert, 
Auch viele unbekennate Historische Wahrheiten ans Licht gebracht werden; Aus alten 
Urkunden / und meist geschriebenen Nachrichten gesammelt und herausgegeben von 
Einigen Liebhabern der Geschichte des Vaterlandes Tomvs ’. Nebst denen dazu 
gehörigen Registern, Königsberg Anno 1724. Band I. 721-723. Hamann könyvtárában: 

Biga VII./103. (N. V. 113. Das erleuchtete Preussen, Kgsb. 746) és Nora Imendörffer: 

i.m. 171.   
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esküjüket kiválthatónak érezték egy kis színjáték által. Részben 

legalább megidézve azt, amit utánzó mágiaként definiálunk: először 

annak látszani, amik lenni akarunk, majd azzá válni, aminek látszunk. 

És megelőlegezve mintegy Nietzsche okfejtését látszat és művészet 

gyökereinek kapcsolatáról A tragédia születésében. 

Lilienthal története nagyon is helyénvaló magyarázatként hat, 

hiszen Hamann könyvének központi írása, az Aesthetica in nuce – lévén 

elsődleges témája a művészet mibenléte – több irányból is közelít az 

utánzás kérdéséhez, és a porosz lovagok évenkénti színjátéka e 

közelítések allúziójaként tűnik fel. Sőt, az esztétika szövege szinte szó 

szerint megidézi az eseményt a műítészeknek és tudósoknak szánt 

intéssel: „Ne merészkedjetek hát a szépművészetek metafizikájához 

anélkül, hogy tökéletesek lennétek az orgiákbanXVIII. és az eleuziszi 

titkokban.”108 Az eleuziszi rituálé keretében Démétér papnői (a 

lovagokéhoz hasonló) jelképes cselekedeteket hajtottak végre, amikor 

eljátszották az istennő szent nászát, Plutosz születését vagy 

Perszephoné elrablását. Meglehet, a lovagok már nem hittek tettük 

valódi átlényegülésében, azt viszont nehéz elképzelni, hogy Hamann 

figyelmét e hasonlóság elkerülte volna. 

Mégis: Hamann a lovagok színjátékát egy helyi – hangsúlyozottan 

vidéki – tréfaként említi a berlini kiadónak. És azt sem árt figyelembe 

venni, hogy első könyvének megjelenése után éppen e fórum felkérését 

hárította el, hogy szerzőinek sorába lépjen. A Litteraturbriefe 

szerkesztőit és a kiadvány egészét általában azonosítja Berlinnel – „a 

felvilágosodás Rómájával” –, és egyszerre fordul feléjük kisebbrendűségi 

érzéssel és fenntartásokkal.109 Ők testesítik meg számára azokat a 

műítészeket, akikkel az előző fejezet végén már találkoztunk. Akiknek 

                                       
XVIII. Orgia nec Pentheum nec Orpheum tolerant. Baco de Augm. Scient. Lib. II. Cap. 

XIII. 
108 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 180-181. 
109 Vö. Kocziszky Éva: Hamanns Kritik der Moderne. Freiburg, München, 2003. 97. 

„Babel ist das Urbild für Rom oder für Berlin, die die absolute Form der Herrschaft 

repräsentieren und lassen sich von der Idee der absoluten Monarchie und des 

Papsttums nicht trennen.” Vö.: Ulrich Francke: Johann Georg Hamann. Ein 
Lebensbild von Professor Dr. Ludwig Francke. In: Programm des Gymnasiums zu 
Torgau. Torgau, 1873. 9; Francke a berliniekhez való viszonyáról a felvilágosodás-

ellenesség minden vallásos pátoszát felhasználva nyilatkozik. 
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nem kis részük van abban, hogy a könyvektől megcsömörlött. Akik – 

hogy az Írók és műítészek ajánlásából újabb adalékot hozzunk – „a 

köröket (Cirkel) kedvelik, akik gyújtótükörrel múlatják az időt, és 

mellesleg annak elégséges okát értelmezik, hogy az ember miért 

betűkkel számol”.110 Nicolai éppen azon „legújabb irodalom”111 

képviselője tehát, akik ellen a címben említett keresztes hadjáratok 

részben irányulnak, vele szemben pedig kérdéses lehet Hamann 

őszintesége a címadás (bizonyos) motivációit illetően.  

A Nicolainak írott levéltervezet ráadásul egy példázattal folytatódik: 

„Amit Tarquinius Superbus pihenőkertjében a mákfejekkel <tett> szólt, 

azt a fia megértette, de a követ nem. Tehát egy ötlet, mely előtt a 

szolgálatkész lelkek lesunyják a szemüket, a gyermeket esetleg 

felindítja, és a gyermekek által leszórt morzsákból élnek a kutyák112 és 

a macskák – mégpedig a csodával határos egyetértésben, kis 

háztartásomban, amely szerint – jobb mérce híján – meg kell ítélnem a 

közönségemet.”113 Mindez az én olvasatomban annyit tesz, hogy a 

szimbolikus tettek kellő nyitottság nélkül nem (vagy csak félre-) 

érthetőek. Igaz ez a művészetre is: a közönség optimális esetben 

elfogultság nélkül, szívére hallgatva114 – gyermekként – érti a mű 

üzenetét, aki pedig előítéletekkel, sémákkal közelít (ahogy Hamann 

szerint a berlini műítészek tették), az lényegében vakon áll előtte. 

                                       
110 Írók és műítészek. Rathmann: i.m. 202. 
111 Vö.: ZH. II. 141.: „mint idegen élek a legújabb irodalom köreiben (területén), mert 

idős napjaimra eszembe vettem, hogy még görögül olvassak és megtanuljam betűzni a 

hébert.” (Friedrich Nicolainak, 1762. márc. 21-én.) Nicolai, Mendelssohn és Lessing 
mellett a szerkesztője volt a Briefe, die neueste Litteratur betreffend című kritikai 

lapnak. Hamannt is szerették volna megnyerni szerzőül, de ő a meghívást nem fogadta 

el. (Ennek elsősorban az volt az oka, hogy ő a kritika műfaját másként értelmezte, 
mint a lap szerzői. Vö. ZH. II. 134.) Viszont rendszeres olvasója – főként a saját írásait 

érintő kritikáknak – és vitapartnere maradt a fent említett szerzőknek. Ennek a 

vallomásnak ezért is van nagy jelentősége, hiszen Hamann azáltal, hogy 

visszautasította a lappal való együttműködését, maga-magát idegenítette el a legújabb 

irodalom köreitől. 
112 Vö. Márk 7,28.: „(…) de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek 
morzsalékaiból.” 
113 ZH. II. 195. (tervezet F. Nicolainak, 1763. márc. 4-én.) 
114 Írók és műítészek. Rathmann: i.m. 206. „Ha maguk műítészeink képesek lennének 

arra, hogy valahányszor az olvasó szerepében vannak, szívükre hallgassanak, akkor 

mélyebben tudnának testvéreik lelkébe látni.”  
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Ugyanezt az alternatívát kínálja a levél Nicolainak – rábízva, hogy 

szolgálatkész lélekként vagy gyermekként érti a levél ironikus utalásait. 

Mindez alátámasztja Wilhelm Koepp ítéletét, aki könyvének Pánról 

szóló fejezetében egyértelműen elveti a Hamann levelében adott 

magyarázatot. A keresztesekhez fűződő középkor konnotációját kizárja, 

és úgy értelmezi Hamann utalását, hogy az a címválasztást 

bagatellizálja és „provinciális tréfává” degradálja.115 Nézete szerint a 

szerző keresztes lovagja a Poroszországban uralkodó kaotikus 

(kulturális és szellemi) viszonyok miatt kénytelen teljes fegyverzetben 

felvonulni – és az életmű (illetve az életút) felől tekintve ez jóval 

reálisabb magyarázat az említett levélben megfogalmazottnál.  

          

Hamannra jellemző, hogy minden szituációban keresi, és meg is 

találja a vitapartnereket, akikkel szemben megfogalmazhatja saját 

nézeteit. Königsbergi alkotói korszakát a keresztes hadjárat kifejezés a 

londoni apologetikus írásokhoz kapcsolja, ám utóbbiak Szentíráshoz 

kötődő tematikájától nyit a filozófia és a tudományok egyéb területei 

felé. Londoni magányában még nem helyezi el magát a königsbergi, 

illetve a porosz szellemi élet térképén, nem látja tisztán a 

frontvonalakat. Ekkor még csak általánosságban fordul a kétkedők és 

gúnyolódók ellen, akik Isten Igéjét bírálják. (Jellemző, hogy Andre 

Rudolph öt csoportba sorolhatja csak azokat az ellenfeleket, akikkel 

szemben Hamann a Bibliát, illetve a teremtést védelmezi.116) 

Konkrét arcot csak hazatérte után kapnak az ellenfelek (részben 

olyan barátai, akikről Hamann korábban nem is feltételezte, hogy 

valaha védekeznie kell velük szemben: Kant, Berens, Lindner). Számba 

                                       
115 Koepp: i.m. 74. 
116 Így Toland csoda-kritikájával, és a kozmológiai illetve természetfilozófiai 

spekulációkkal szemben, amelyet William Whiston és Thomas Burnet képviseltek. A 

deizmusban megújult és radikalizálódott filológiai kritikával szemben, amely a Biblia 

stiláris hiányosságait hangsúlyozta. Lord Bolingbroke történeti kritikájával szemben, 

amely az Ószövetségnek a hagyományban betöltött szerepét és tekintélyét kérdőjelezte 

meg; valamint „minden kétkedővel és szabadgondolkodóval, fizikussal  és 
asztrológussal és más bibliakritikussal szemben, akik spekulatív alapállásból 

kritizálták a Bibliát, de Arisztotelésszel, Descartes-tal és Newtonnal mint módszeres 

ateistákkal szemben is.” Rudolph úgy látja, hogy  Hamann főként James Hervey 

írásaira támaszkodva folytatta e szerzőkkel szembeni csatározásait. 

Andre Rudolph: i.m. 107-111. 
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véve ennek az időszaknak a frontvonalait, azt látjuk, hogy tovább küzd 

a kinyilatkoztatás ellenségeivel, akik absztrakcióikkal eltakarítják az 

útból a természetet, ami pedig tudományos munkásságuk vagy művészi 

utánzásuk tárgya kellene legyen.117 Nem csak a filozófusokat (Voltaire, 

Descartes, Leibniz, Kant, Wolff, akinek ésszerű szavunkat is 

köszönhetjük) vádolja a természet elpusztításával és a fogalmi 

absztrakción alapuló nyelv teljhatalomra juttatásával (egyben a nyelv 

eredendő lényegének elfedésével, a nyelvre irányuló kérdések 

megkerülésével), hanem a műítészeket is, akik hamis kategóriákkal és 

kánonképzéssel állnak a természet valódi utánzásának útjába. 

Utóbbiak közül az Irodalmi levelek szerkesztői, Lessing118 és 

Moses Mendelssohn – a „német Szókratész” – a legfontosabb 

vitapartnerei, utóbbinak egy egész írást, a Chimer ötleteket 

szentelte a kötetben, és megszólítja az Aestheticában is, többek 

között az ízlés és az esztétikai valószínűség témájában. 

Ismételten felmerül a Gottsched és tanítványai által képviselt 

nyelvi, irodalmi és poétikai iskola eszmerendszere is. Képviselői „a 

próféták megszállottságával”119 szorgalmazzák a megszépített, 

idealizált természet utánzását120 az általuk szorgalmazott tanító 

célzatú irodalom fundamentumaként. 

Ugyanerről az alapról vitázik az antikvitás műveinek (és rajtuk 

keresztül a természetnek) az utánzásáról, mely által egyaránt 

kapcsolódik a Winckelmann, Batteux, illetve Boileau-Despéraux elveivel 

folytatott vitákhoz, és részben ez forrásvidéke az eredetiséggel, illetve a 

zsenivel kapcsolatos nézeteinek is.  

Mindezen iskolák és csoportosulások fő bűnét abban látja, 

hogy önkényes szabályaik és kulturális monopóliumuk által 

elveszik a lehetőséget a kinyilatkoztatás egyszerű befogadására – 

                                       
117 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 187. 
118 i.m. 180. Az Aestheticában – ugyan Mendelssohnnal együtt az Irodalmi levelek 

apropóján – név nélkül ír Lessingről, s ez esetben nem értek egyet Nadlerrel, aki 

szerint Hamann gondosan ügyelt rá, hogy Lessinget kihagyja az ironikus játékaiból. 

(N. VI. 226.) 
119 Halász Előd: A német irodalom története. Budapest, 1987. 213. 
120 Pl.: Hellén levelek lóherelevele. Rathmann: i.m. 151; Aesthetica in nuce. i.m. 186-

187. 
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vagyis a természet könyvének tanítására – nyitott emberektől.121 „A 

ti gyilkosan hazug filozófiátok eltávolította az útból a természetet, 

miért követelitek hát, hogy mi azt utánozzuk? Azért, hogy 

felújíthassátok azt az élvezetet, hogy a természet tanítványainak a 

gyilkosai is legyetek. –”122  

És erre az apologetikus célzatra utalva írja Lindnernek, hogy „a 

legnagyobb szeretetszolgálat, amit a felebarátunk felé tehetünk, hogy 

óvjuk, megfeddjük és emlékeztetjük, hogy az őrangyala, a védelmezője 

vagyunk; ezt a keresztes hadjáratot pedig nem minden lovag képes 

elviselni.”123 Ugyanakkor e feladat vállalása lehet az egyedüli igazi 

mentség az első fejezetben tárgyalt legnagyobb hiúságra: a szerzővé 

válásra. Az iménti idézet, ahogyan azt Disselhoff is érti, a Vergiliustól 

vett mottóhoz és a keresztény morálhoz kapcsolja a címet. Valóban. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a kritikának, a műítésznek is 

pontosan e (keresztényi) feladatokat szánja Hamann – csak a 

felebarátok helyén ekkor az alkotások állnak. 

A váltás – a hamanni alapállásból – problémamentes, hiszen az 

esztétikumot a teológiával való összefüggéseiben tárgyalja.124 

Felfogásában „a műalkotás a teremtés hasonmása”,125 így esztétikai 

gondolkodásában – elsősorban az irodalmi – műalkotás és a Szentírás, a 

profán és a szakrális hermeneutika viszonya állandóan visszatérő 

problémák. „A világ teremtője egy író – micsoda sors vár a könyveire, 

milyen szigorú ítéleteknek és éles eszű kritikusoknak lesznek 

kiszolgáltatva – mennyi nyomorúságos vallásgyalázó élvezte az ő kezéből 

                                       
121 Ugyanakkor a publikum, a közízlés önálló entitásként is pellengérre kerül úgy az 
Aesthetica in nuce elején (i.m. 175), mint a műítész-írásokban. (Olvasók és műítészek. 

i.m. 213.) 
122 Aesthetica in nuce. i.m. 187. 
123 ZH. II. 71. (J. G. Lindnernek, 1761. márc. 21-én.) Disselhoff: Wegweiser zu Johann 
Georg Hamann, dem Magus im Norden. Kaiserswerth am Rhein, 1871. 184.  
124 Mint látni fogjuk, nem csak nem választja el azαισθησις jelentésétől, vagyis az 
érzéki (és a szellemi) megismeréstől, de Baumgartennel ellentétben hatalmi pozíciót 

sem tulajdonított az észnek az érzéki megismerés felett. 
125 Vö. Bernhard Gajek: „Unwissenheit - Selbstkenntnis - Genie”. Hamanns 
Sokratesdeutung. In: Insel Almanach auf das Jahr 1988. Hrsg. von Oswald Bayer, 

Bernhard Gajek und Josef Simon. Frankfurt am Main, 1987. 37. 
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a mindennapi kenyerét;”126 Utóbbiakkal szemben, a kinyilatkoztatás 

ügye mellett, a „szent irodalom szérűjének megtisztítása” jelszavával áll 

ki az Aesthetica in nuce kezdetén is, amikor múzsájának – a szokásos 

attribútumok helyett – szórólapátot nyom a kezébe.127 

E küzdelem szellemében támadja a kor racionalista teológusait, 

akik tudományos módszertanuk kizárólagossá tételével nevetségessé 

próbálják tenni a Szentírást valóban Isten „élő és ható” Igéjeként olvasó 

hívőket. Joggal láthatja Rudolf  Unger Hamann esztétikájának gondolati 

alapvetését abban, hogy a szerző „a misztikus-spirituális 

bibliaértelmezés mellett tör lándzsát a Michaelis, Benson128 és Lowth 

által képviselt racionalista értelmezésmóddal szemben”.129  

 

Már az elnagyolt számbavétel is érthetővé teszi, hogy írásai (köztük 

A filológus keresztes hadjáratai cím alá gyűjtöttek) többsége vitairat. 

Gesztusaik néhol túlzóak, a görbe tükrökhöz hasonlóan a 

megtámadottak karikatúráit rajzolják meg, és a jobbítás vágyához nem 

kapcsolódik szükségszerűen az újítás vágya. Hamann megmarad az 

antikvitáshoz, a korai kereszténység bölcseletéhez és a lutheri 

örökséghez ragaszkodó –  részben anakronisztikus – figurának, 

miközben a kortárs művek és irányzatok ismerőjeként vívja 

szélmalomharcát. 

Mindezek fényében szinte tolakodóan kínálja magát az összevetés 

lehetősége Don Quijotéval, aki a világirodalom egyik leghíresebb 

                                       
126 Biblische Betrachtungen. N. I. 9. Az egész írás ilyen hangoltságú: Isten az Írás által 

szerzővé vált, s egyben védtelenné tette magát az értelmezőkkel szemben. Az írói 
kiszolgáltatottság problematikájára az érthetetlenségről szólva még kitérünk. Vö. még: 

N. I. 10-13.  
127 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 175. 
128 Michaelis több kötete is fellelhető volt Hamann könyvtárában (a Bigában az antik 

szerzőket csoportosító fejezetet kivéve mindegyikben találunk tőle művet (pl. N. V. 34; 
45; 59; 69; 90; 117), de még Nora Imendörffer is említ olyan tételt, amelyik a Bigából 

kimaradt. Vö. Imendörffer: i.m. 132-133.), Bensontól viszont sem a Biga, sem pedig 

Imendörffer nem említ egy művet sem. 
129 Rudolf Unger: (1911) II. 650. Johann David Michaelis, akit az Elegyes 
megjegyzésekben és az Aesthetica in nucéban is megszólít, nem csak mint orientalistát 

és teológust, de mint nyelvészt is (pl. a Hellén levelekben). Az ő díjnyertes 

pályaművével vitázik az Arisztobulosz kísérletében, amely az emberi gondolkodás és 

nyelv viszonyrendszerét elemzi. Robert Lowth pedig majdnem minden esetben a 
Michaelis által jegyzetekkel ellátott De sacra poesi Hebraeorum című műve kapcsán 

jelenik meg.  
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kortévesztő hőse. Hamann maga is erre bátorít, hiszen a „szókratikus 

Don Quijote” gúnynévre mint írói elhívása pecsétjére tekint, és nem egy 

írásában saját alakmásaként lépteti fel a búsképű lovagot. 

Hamann könyvlajstromai arról tanúskodnak, hogy szerzőnk egy 

1744-es kiadású Cervantes kötet birtokolt.130 Az nem bizonyítható, hogy 

A filológus keresztes hadjáratai megjelenésekor már olvasta a művet, az 

viszont igen, hogy a lovag korábban is kedves regényhőse volt.131 Sőt: 

Don Quijote alakja mintegy folytonosságot teremt az első és a második 

Hamann-kötet között, hiszen a Szókratészi érdemes gondolatok 

utójátékaként közzétett Felhők első felvonásának végén saját írói 

előképeként idézi meg Cervantes hősét.132 Ezért is meglepő, hogy a 

Hamann-nal amúgy is számos analógiát hordozó karakter kívül marad 

a Hamann-értelmezések horizontján. 

Pedig már a Londonból való hazatérte utáni helyzetében sem nehéz 

a Don Quijote-i szituációra ismerni. Pálfordulása értetlenséget szült 

környezetében, hitét eszement rajongásként értelmezték, volt barátai és 

diáktársai nem feltételezték, hogy valaha még részt vesz a szellemi élet 

első vonalába számító filozófiai és esztétikai diskurzusban. 

Kitaszítottnak érezte magát egy ellenséges közegben, ahonnan minden 

                                       
130 Biga VI./560. (N. V. 101.) 
131 Vö. Nadler megjegyzése: N. VI. 99. Rudolf Unger ugyanakkor Hamann Don Quijote- 

élményét ebben a korai időszakban felszínesnek nevezi, bár az akkor a német 

kultúrkörben viszonylag ismeretlen spanyol és portugál irodalom iránt éppen 

Cervantes miatt Hamann viszonylag korán kezd el érdeklődni – köszönheti ezt Luis 
Joseph Velazquez Geschichte der spanischen Dichtkunst című művének, ami a 

Bigában kétszer is előfordul (Biga VI./274 és 580). (N. V. 92 és 102) Vö.: Unger: (1911) 

II. 386-389. Mindenesetre, amennyiben Ungernek igaza van, a Don Quijotét csak 

Velazquez munkájának 1769-es német nyelvű megjelenése után vette kézbe. Ez azt 

feltételezné, hogy mindaddig csupán kivonatos fordítások alapján ismerte a regényt. 

Ungernek ez a véleménye nem igazolható egyértelműen. Biztosan állítható, hogy 1759-

ben ismeri a történetet és kedveli is azt, valamint elég alaposnak érzi ahhoz az 
ismereteit, hogy lépten-nyomon megidézze a búsképű lovag figuráját. Cervantes neve 
is felmerül a kötetben, az Aesthetica in nucéban (Rathmann: i.m. 178.) a 11. 

lábjegyzetben Hamann Cervantesnek tulajdonítja a mondást, miszerint a fordítás 

„minden másnál jobban egyezik a tapéták fonák oldalával”. Érdekesség, hogy ez egyike 

volt a Cervantesszel kapcsolatban elterjedt közkeletű anekdotáknak – olyannyira, hogy 

Velazquez is megemlíti: „alle Uebersetzungen, die man fast in allen europäischen 
Sprachen hat, erreichen das Original nicht und sind, was Cervantes selbst von 

Uebersetzungen sagt, umgewandte Tapeten; sonderlich sind die französischen und 
deutschen sehr schlecht.“ Don Luis Joseph Velazquez: Geschichte der Spanischen 
Dichtkunst. Aus dem Spanischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von 

Johann Andreas Dieze. Göttingen, 1769. 325. 
132 Lsd. pl.: Wolken (Felhők) N. II. 90-91. 
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felé irányuló gesztust támadásnak fogott fel. Tetézte mindezt, hogy 

választottja, Katharina Berens kezét a korábbi barát – Christoph Berens 

– tagadta meg tőle. Katharina pedig évekig – számos elemző szerint egy 

életen át133 – Hamann szívének Dulcineája, vagy ahogyan ő nevezte, 

Aszpasziája134 – maradt. 

Ami nem jelenti azt, hogy Hamann olvasmányait saját magára 

vonatkoztatta volna, – nem volt naiv olvasó. Ellentétben Don Quijotéval,  

akinek extenzív olvasási gyakorlatát135 Weinrich az olvasás 

beleélő/azonosuló mozzanata alapján nevezi intenzívnek.136 Az ellentét 

ilyetén megformálását némileg pontatlannak érzem, a fogalompár 

intenzív tagjához zavaró többletjelentést rendel. La Mancha lovagját én 

inkább egyfajta naiv vagy – Alleida Assmann kifejezésével élve – vad 

olvasóként jellemezném.137 Ennek az olvasási gyakorlatnak az 

identifikációs gesztus a legkifejezőbb vonása. Hamann, aki alkatánál 

                                       
133 Kapcsolatuk történetét lsd. Nadler: (1949) 88-90. 158-159. („Hamann hat bis seine 

späten Tage an Katharina festgehalten”) 159. Vö. Versuch einer Sibylle über die Ehe. 

N. III. 197-203.)  
134 Pl.: Mancherley und Etwas. N. IV. 441; ZH. III. 127-128: Hamann lánya 

születéséről: „Sie hat den Namen Magdalena meiner seel. Mutter zum Andenken und 
den Namen Catharina meiner Aspasia-Catin zu Ehren erhalten.” (Johann Friedrich 

Hartknochnak, 1774. dec. 4-én.) 
135 A lovag extenzív gyakorlatát Cervantes így jellemzi: „(…) kíváncsisága s balga 

mohósága úgyannyira elhatalmasodott rajta, hogy holdat hold után adogatott el 

szántóföldjéből, csak hogy olvasni való lovagregényeket vehessen. Össze is hordott 

házában annyit, amennyit csak hordhatott (…)” Cervantes: i.m. 19. Hasonló 
helyzetben látjuk Hamannt egy Herdernek 1766-ban írott levelében „Egy halom könyv 

között turkálok, anélkül, hogy akár egyet is találnék, amely megfelelne a 

kívánságaimnak.” ZH. II. 366. (Herdernek, 1766. ápr. 19-én.) 
136 Weinrich i.m. 55- 56. Cervantes: (1976) 26.: „Egyszóval, lovagunk annyira 

belegabalyodott az olvasásba, hogy reggeltől estig, estétől reggelig mindig csak 
olvasott, s így a sok olvasás úgy kiszárította agyvelejét, hogy végre valahára elvesztette 

józan ítéletét. Olvasmányai árasztották el képzeletét; varázslat, párbaj, csatározás, 

kihívások, sebesülések, ömlengések, szerelmek, sorscsapások s több ily soha nem 

történt balgaság. Annyira fejébe vette, hogy a kitalált históriák elolvasott zagyvaléka 

igaz valóság, hogy számára hihetőbb történet nem is volt a világon”.) Rolf Engelsing is 

a beleélésben látja az intenzív olvasás leghangsúlyosabb mozzanatát. A korabeli 
intenzív olvasóról azt írja: „ (…) nem pusztán átolvasta a könyvet, hanem át is élte azt, 

és megpróbálta újra és újra ugyanazt elképzelni. Mindezt anélkül, hogy arra gondolt 

volna, hogy létezhetne más, új, ismeretlen, amit helyette a kezébe vehetne, hogy a 

műveltségét gyarapítsa, a személyiségét, vagy ne adj isten a világról alkotott képét 

alakítsa, hangot adjon az érzelmeinek, és azokat finomítsa.” Engelsing: i.m. 183. 
137 Vö.: Alleida Assmann: i.m. 96-101. Assmann Heine ifjúkori Don Quijote-
olvasatában és magában a búsképű lovagban látja a legemblematikusabb figuráját 

ennek az olvasási gyakorlatnak, és ez utóbbiról azt állítja, hogy éppen az keltette a 

legnagyobb botrányt Don Quijote körül, hogy az annyira erősen azonosult a befogadás 

során a regények szereplőivel, hogy végül képtelenné vált a fikció és a valóság 

különválasztására.  
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fogva hajlik az iróniára, és így a könyveit is némi távolságból képes 

szemlélni, egyetlen olyan olvasmányélményről számol be, amely során 

az identifikáció igénye megjelent nála. „Egyszerre úgy éreztem, 

megszakad a szívem, könnyekre fakadtam, és nem leplezhettem tovább 

Istennek, hogy én voltam a testvérgyilkos, az ő egyszülött fiának 

testvérgyilkosa.”138 Vagyis a pátosz és beleélés, amiről a Gondolatok 

életutamról című írásában beszél139 csakis a Könyv embereként 

jellemezte Hamannt. Könyvemberként – szépirodalmi vagy akár 

történeti, életrajzi művek esetében – olvasói gyakorlatától idegen maradt 

a fikció és a valóság keverése, nincs szó az alakokkal való 

azonosulásról. Jellemző, hogy a Dulcinea nevet sem használta soha 

saját szerelme – vagyis egy konkrét személy – megnevezésére, írásaiban 

a vágyott és magasztos eszmék metaforájaként alkalmazza.140  

Hasonlóan nyúl Don Quijote alakjához a Felhőkben, a Szókratészi 

érdemes gondolatok pszeudokritikájában. Az ironikus utójáték első 

felvonásának végén mindazon hibáknak a gyökerét, amit a valós vagy 

képzelt kritikusok a szerzőnek felrónak, a búsképű lovaggal való 

hasonlóságban látja és láttatja. Recenzensei mellett reakciója 

elsősorban Kantnak és Berensnek szól, akik a felvilágosodás talaján 

állva értetlenkedve és elutasítóan fogadták Hamann első önálló – 

kettejüknek és az anonim nagyközönségnek ajánlott – kötetét. 

Nézőpontjukat átvéve Hamann önnön művének kudarcát abból 

eredezteti, hogy „a szerzőjének hiányzott a józan esze”, amit a szerző az 

írás hiábavalóságával akart orvosolni.141 A Szókratészi érdemes 

gondolatokban a kvázi kritikus nem csak a szertelenségben, az írás 

nyelvi és gondolati összevisszaságában látja megnyilvánulni az 

eszelősséget, hanem a szerzőnek a saját különcségére vonatkozó 

megjegyzéseiben is. Hamann tehát újabb csavart enged meg magának, 

                                       
138 Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 35. 
139 Uo. 
140 Vö.: Olvasók és műítészek. i.m. 215-216. és Zwo Recensionen. N. III. 19.  
141 Felhők. Rathmann: i.m. 75. valamint Wolken (Felhők) N. II. 86-89.  
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és e metakritikai persziflázs olyan sikeres, hogy mintegy megelőlegezi 

Hegel majd fél évszázaddal későbbi bírálatát (lásd később142). 

Hogy Hamann írói és gondolkodói létének részét képezte a búsképű 

lovaggal való lelki rokonság, azt mutatja, hogy nem csupán az itt 

tárgyalt alkotói korszakában lépteti fel Don Duijotét önnön 

alakmásaként. 1772/73-ban a Beylage zum Denkwürdigkeiten címet 

viselő írásában,143 Johann August Eberhard Neue Apologie des Sokrates 

(1772)144 című munkájára reagálva (és a Felhőkre visszautalva) így ír: 

„Ha Szókratész új apologétájának netalán egy hasonló átok, és a 

Szókratészi érdemes gondolatok írója mártíriumának sorsa jutna 

osztályrészéül: nos, akkor igazán! nem tudom, hogy mivel is 

védekezhetne a szókratikus Don Quijote gúnynévvel szemben, ami 

közömbösebb lehet egy kis anonim szerző számára, mint egy nevesített 

berlini prédikátornak.”145 

A Beylage zum Denkwürdigkeitent Nadler „Hamann-nak a modern 

felvilágosodással szembeni döntő hadjárata előtti igen komoly 

előcsatározásaként” értékeli, mivel Eberhard Nicolai és Mendelssohn 

berlini köréhez tartozott.146 Ezért írja róla Hamann, hogy nyilván 

derogál neki a szókratészi Don Quijote elnevezés, hiszen a korszellem 

áramának fősodrában létezik, s így egzisztenciájában és 

gondolkodásában egyaránt a kor Don Quijotéinak ellentéte. Nem így 

Hamann, aki névtelenül (a megjelenés helyét, idejét illetően), olykor 

hamis adatokat megadva jelenteti meg műveit, és minden szerzői 

gesztusában a kívülállást képviseli. Az egyszerre intellektuális és lelki 

alapokon nyugvó, és a mindennapokban is megnyilvánuló attitűd 

                                       
142 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke II. Berliner Schriften 1818-1831. Frankfurt 

am Main, 1986. 285. 
143 Beylage zum Denkwürdigkeiten des seligen Sokrates. N. III. 111-121. 
144 Hamann könyvtárában: N. V. 69. (Biga V./110. J. A. Eberhard’s neue Apologie des 

Sokrates, Berl. 725.) valamint Imendörffer: i.m. 106. (Eberhard, J. A.: Neue Apologie 
des Sokrates. 2. A. – Berlin: Nicolai 1776) 
145 Beylage zum Denkwürdigkeiten. N. III. 113. Vö.: Johann August Eberhard: Neue 
Apologie des Sokrates, oder Untersuchung der Lehre von der Seligkeit der Heiden. Bd. 

1. Berlin und Stettin, 1776. 1-19. pl.: „Bemerken Sie hier den grausamen Kunstgriff, 
dessen sich der Widersacher des Sokrates bedient. Er begnügt sich nicht damit, 

seinen Gegner mit Gründen zu bestreiten; um ihm gewiß wehe zu thun, sucht er ihn 

bey der bürgerlichen Gesellschaft, als einen Mann von gefährlichen 

Religionsgrundsätzen, verdächtig machen.“ (14.) 
146 N. III. 437. Nadler jegyzete.  
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korspecifikusan a ráció, az ész mindenhatóságával való 

szembenállásban csúcsosodik ki. Amikor a Felhőkben azzal kérkedik a 

pszeudorecenzens, hogy a Szókratészi érdemes gondolatok szerzőjének 

hiányzott a józan esze, akkor ebben a kritikában éppen ennek az általa 

képviselt szellemi ellenállásnak a lényege fejeződik ki. 

Csejtei Dezső az Unamuno-féle Cervantes-értelmezéshez írt 

utószavában azt emeli ki, hogy a baszk filológusprofesszor olvasatának 

az adja egyedülálló és provokatív jellegét, hogy a quijotizmus 

lényegeként annak modernitás-ellenességét tételezi. A modernizmus 

legfontosabb alappilléreként pedig a ráció egyeduralmát nevezi meg. 

Aminek következtében mindaz, amit „a racionális reflexió nem volt 

képes vizsgálódásainak fénykörébe vonni, roppant módon 

leértékelődött, az elme számkivetettjévé vált. (…) Az unamunói 

átértelmezésben a bolondság az önmagát vállalni akaró modern 

individuum kikerülhetetlen sorsa.”147 Ezt a sorsot vállalta Hamann is, 

már az első kötetével, vagy legalábbis megérezte ennek a sorsnak a 

kikerülhetetlenségét. Mert a bolondság az ő korában is „az 

elkülönböződés, az elválás – ha úgy tetszik a differálás – szinonimája, 

nem véletlenül azonosul Unamuno esetében is [csakúgy, mint 

Hamannéban – P. I.] a magánnyal.”148 

 
Ha most a cím szószerkezetében a birtokos felé fordítjuk 

figyelmünket, a filológus egyszerre utal a könyvemberre és a Könyv 

emberére. Hamannt filológusnak nevezhetjük a szó etimológiai149 és 

szótári150 értelmében egyaránt, de a különféle meghatározások 

korántsem egyformán igazak rá – aki folyamatosan megkérdőjelezte a 

tudományág bevett módszertanát. A XVIII. század tendenciája, hogy a 

filológia feladatát az elégtelen nyelvi ismeretből származó homályosság 

kiküszöbölésében láttatták, s mint ilyet a hermeneutika hatásköréből 

                                       
147 Unamuno: i.m. 384; 386. (Csejtei Dezső utószava) 
148 i.m. 386.  
149 Φιλολογος: beszédszerető (bőbeszédű), érvelést, okoskodást kedvelő, szavakkal 

foglalkozó, tudomány, irodalom, műveltség kedvelője, tudós. 
150 Írott szövegeket hitelességük, forrásaik szempontjából vizsgáló, tárgytörténetileg, 

nyelvileg stb. magyarázó tudományág képviselője.  
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kivonták. E szűken vett szakfilológiához való viszonyát alapvetően 

meghatározza tudomány-, illetve művészetfelfogása. Utóbbiakról még 

lesz szó, itt annyit kell előrebocsátani, hogy aki úgy véli: „a legerősebb 

tévedések és igazságok, egy könyv leghalhatatlanabb szépségei és 

leghalálosabb hibái az elemekhez hasonlóan láthatatlanok,”151 attól 

nem várhatjuk a szóban forgó tudományág módszertanának szoros 

követését. „Én azzal törődöm a legkevésbé, amit az ember szemügyre 

tud venni”,152 jelenti ki Hamann, márpedig mi mással foglakozna a 

vérbeli filológus, mint a felismerhető, elkülöníthető és meghatározható 

elemek felismerésével, elkülönítésével és meghatározásával – jó esetben 

a nagyobb egész (a szöveg, a nyelv) értelmezésére tekintettel. 

Hamann éppen ellenkezőleg: az összbenyomás, a szöveg vagy épp 

a nyelvek szellemisége, a stílus közvetlenül ható egésze felől kezdi 

tevékenységét, meghatározó attitűdje: „az összes esztétikai csoda-tan 

sem elegendő, hogy a közvetlen érzést pótolja”.153 Ugyancsak nehezen 

illeszthető be e tudományág premisszái közé az a vélekedése, hogy a 

jövendő határozza meg a jelent és a múltat egyaránt.154 Ezen elvek 

jegyében keresztes hadjáratait részben a szakfilológia ellen vezeti. 

Amely a dolgok szellemét a tudomány bevett módszereivel rögzíthető és 

feldolgozható részletek tanulmányozásának rendeli alá. 

 

Az ellenszegüléshez saját írói gyakorlata is kiváló eszköz. Már a 

szerző nevének, a megjelenés helyének, olykor idejének elhagyása (a 

hamis adatok feltüntetéséről nem is beszélve) sem válik dicsőségére a 

filológusnak. Ha csak A filológus keresztes hadjáratait vesszük, 

megnyilatkozik kiadóként, Arisztobuloszként, nagytudományú német-

francia szerzőként, az Abälardus Virbius név alatt, szinte 

meglepődünk, amikor a Hellén levelek lóherelevelét saját nevén jegyzi.  

Fontosabb ennél írásmódja, szövegszerkesztési technikája. 

Amellett, hogy teret adott a jelentésekkel való játéknak, a 

                                       
151 Chimer ötletek. Rathmann: i.m. 138. 
152 Uo.  
153 Uo. 
154 Hellén levelek lóherelevele. i.m. 149. 
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poliszémiának és a nyitottságnak, a különböző korokból és kultúrákból 

származó szövegrészletek összeszövése még egy sajátos funkcióval is 

bír. Nevezetesen: az aktuális vitatémák (az emberi gondolkodás 

mikéntje és feltételrendszere, a nyelv eredete és működése, a természet 

vagy épp az orientalisztika) kérdéseire a korban már anakronisztikus, 

teológiai (illetve bibliai-filológiai) válaszokat elfogadhatóbbá teszi. Bár a 

hivatkozási bázisát alkotó auktorok a korszak tudományos 

kritériumainak sokszor már nem feleltek meg, Hamann a tőlük 

származó (gyakran jelöletlen, felismerhetetlen) részleteket, 

szövegmorzsákat – filológushoz kevéssé illőn – úgy szövi egy szövetté a 

bevett vagy éppen divatos gondolkodóktól származó idézetekkel és saját 

szavaival, hogy az utóbbiak mintegy legitimálják az előbbieket a 

felvilágosult elveket és értelmezői módszereket követő közönség 

körében is. 

 

És ezek még csak a filológus alakját zárójelbe tevő lépések közül a 

tudatosak. Az igazság az, hogy alaptermészete sem igazán támogatja a 

rendszerességen alapuló filológusi munkát.155 Könyvtárának állapotáról 

a bevezetőben már volt szó. A helyzet saját írásaival kapcsolatban is 

hasonló, amint az Johann George Scheffner visszaemlékezéséből is 

kiviláglik: „Egyszer meglátogatott vidéken. Rövid írásainak egy 

kiadásáról beszéltünk, és felajánlottam, hogy bejelölöm benne azokat a 

részeket, amelyek érthetetlenek a számomra, s ő rövid jegyzetekkel 

magyarázhatná őket; a válasza az volt, hogy ez az ő részéről nem 

lehetséges, mivel maga is sok mindent, amit a leíráskor tekintetbe vett, 

már elfelejtett.”156 Ugyanezt a történetet elolvashatjuk Johann Friedrich 

Abegg útinaplójában is. Abegg egyben hozzáteszi, hogy akik 

                                       
155 „Wahrheiten, Grundsätze, Systems bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, 

Grille, Einfälle. Ein jeder nach seinem Grund und Boden.” ZH. I. 431. (J. G. 
Lindnernek, 1759. okt. 12-én.), valamint: Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 

17.: „Rendetlenség, kedélyem eme általános alaphibája…” 
156 In: Johann George Scheffner: Mein Leben, wie ich Johann George Scheffner es 
selbst beschrieben. Leipzig, 1816. 206. Más úton, de ugyanerre a következtetésre jut 

Johannes Herzog is, „vagyis az idő múlásával ő maga sem érti, amit leírt!” In: Johann 
Georg Hamann: Wahrheit die im Verborgenen liegt. Aus Schriften und Briefen des 
Magus im Norden. Auswahl und Einführung von Johannes Herzog. Berlin, 1927. 47. 
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Scheffnerhez hasonlóan a számukra homályos részekkel kapcsolatban 

felvilágosítást szerettek volna kapni, azokat Hamann Kraus 

professzorhoz küldte.157 Kraus azonban az 1760-as években még 

iskoláskorú volt, így Hamann emlékezetét ekkor még nem volt képes 

pótolni.158 

 

Az érem másik oldala: Hamann önmagának filológusként való 

definiálása arra a szenvedélyes szeretetére is utal, amellyel az ókori 

görög, latin, héber, arab szerzőket tanulmányozta, az egyes fordításokat 

összevetette egymással.159 Az Aesthetica in nuce oldalain is számos – a 

klasszikus értelemben vett – filológiai téma, legalább utalás szintjén 

szóba kerül, pl. a szent nyelvek, vagy a fordítás problematikája, poétikai 

eljárások. De a kötet más írásaiban beszél a szórend szabadságának-

kötöttségének viszonyáról a különböző nyelvek esetében, deklinációkról, 

tulajdon- és melléknevekről, a keleti nyelvek különféle vonásairól. Épp 

csak nem érte be ennyivel, nem állt meg ezen a szinten. A fenti témák 

tárgyalásakor is oda lyukad ki, hogy megmutatja, ez még csupán a 

felszín kapargatása, hasonló módszerekkel nem juthatunk el a lényegig. 

„Most lerázom a műhely porát a tollamról, melynek a változatosság 

kedvéért még meg kell kockáztatnia egy kitörést a szemlélődés és ízlés 

szabadabb mezejére.”160 

 

                                       
157 In: Johann Friedrich Abegg: Reisetagebuch von 1798. Hrsg. von Walter und 

Jolanda Abegg in Zusammenarbeit mit Zwi Batscha. Frankfurt am Main, 1976.  237. 

Kraus és Hamann barátságáról részletesen beszámol Johannes Voigt. In: Johannes 
Voigt: Das Leben des Professor Christian Jacob Kraus, öffentlichen Lehrers der 
praktischen Philosophie und der Cameralwissenschaften auf der Universität zu 
Königsberg, aus den Mittheilungen seiner Freunde und seinen Briefen. Königsberg, 

1819. 46-50.  Krausról: Gause: (1968) 241-243. Nadler: (1949) 297-300. valamint: 
Heinrich Leuchtgens: Christian Jacob Kraus: Gesellschaft und Staat. Auszug aus der 

Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät der 

Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen, 1924 
158 Vö. Nadler: (1949) 297-300; Karl Rosenkranz: Hamann und Kant. Eine Parallele. 
In: Neue Studien. Bd. 2. Leipzig, 1875. 72-101.  
159 Ezt a megállapítást én még akkor is elfogadhatónak – és Hamann meggyőződése 

alapján is tarthatónak – érzem, ha Gerhard Nebel emiatt el is marasztalja szerzőnket: 

„Hamann számomra túl egyoldalú, ami kora filológiai kritikájával szembeni megvetését 
illeti.” Gerhard Nebel: Hamann. Stuttgart, 1973. 186. 
160 Elegyes megjegyzések. Rathmann: i.m. 111. 
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Hasonló feszültséget érzékeltet már a borító is. Ahogy Meyer 

megállapítja, a címen belül a filológus szó helyzete azért különleges, 

mert – bár nem a fejsor részét alkotja – nagyobb betűmérete és vastag 

betűs szedése által mégis kiemelkedik a környezetéből.161 A borítón a 

Pán-ábrázolás mellett így ez vonzza leginkább a tekintetünket. A 

szándékolt hatásáról pedig megjegyezte, hogy a címlapon található 

többféle betű és szám formailag arra engedi következtetni az olvasót, 

hogy itt a következőkben szakfilológiáról lesz szó. Szerinte azonban az 

értelmező, aki hisz a szemének, a szöveg megismerése után ebben a 

hitében csalatkozni fog.162  

 Érvelése alátámasztásául Meyer Hamann-nak az 1763-ban 

Mitauban (Hartknochnál) megjelent A filológus keresztes hadjáratainak 

bírálata című163 művéből idéz. Ebben a (gyűjteménye kritikáira 

született) válaszában a szerző külön kitér a filológus kifejezés 

magyarázatára: „Mit is kellene hát mondanunk a filológus ízléséről? 

Először is a neve utal az élő, nyomatékos, kétélű, átható, 

szétválasztó164 és kritikus Igének a szeretőjére, aki előtt egyetlen 

teremtmény sem láthatatlan, hanem mindenek meztelenül165 és 

metszetben felnyitva fekszenek az ő szemei előtt…”166 A Zsidókhoz írt 

levél parafrázisával a filológust az Ige szerelmeseként állítja elénk, 

mégpedig az Újszövetség Logoszának a szerelmeseként.167  

Vagyis a Könyv embereként, akinek – a bibliai szöveg alapján – az 

ítélő attribútumát emeli ki. Miként a hitet, a szívet és az emberi 

lényeget megítélő Ige, az ennek zászlaja alatt hadba vonuló lovag is a 

                                       
161 Meyer: i.m. 133. 
162 Uo.  
163 Beurtheilung der Kreuzzüge des Philologen. N. II. 257-274.  
164 Zsid. 4, 12. 
165 Zsid. 4, 13. 
166Beurtheilung der Kreuzzüge des Philologen. N. II. 263. 
167 Oswald Bayer a teremtő és Hamann viszonyát modellálja a filológus és a költő 

kapcsolatában: Isten, „a világ teremtője, aki az engem megszólító és megértő »szerző«, a 

»költő«”, míg Hamann filológusként a szó és az Ige szeretője”. Oswald Bayer: 
Einführung. In: Insel-Almanach auf das Jahr 1988. Hrsg. von Oswald Bayer, Bernhard 

Gajek und Josef Simon. Frankfurt am Main, 1987. 11. Hasonlóan vélekedik Julius 

Disselhoff, aki az 1871-ben megjelent könyvében a keresztes hadjáratot a kereszt 

alatt, a keresztény hit nevében vívott hadjáratnak tekinti, s így a filológust, aki ezt a 

hadjáratot vezeti, a kinyilatkoztatás és a teremtő Ige misszionáriusaként képzeli el. 

Julius Disselhoff: i.m. 184. Más hivatkozások: Meyer: i.m. 133. 
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veséjébe lát az elébe járulóknak, s így (részben legalább) már át is lép a 

kritikus, a műítész – vagyis a könyvember szerepébe. Nem véletlen az 

ízlés szó ismételt előfordulása az utóbbi oldalak idézeteiben. 

Határterületen járunk, ahol a filológia akkor lehet igazán 

segítségünkre, ha – Kant szavaival – a „könyvek és nyelvek egy kritikus 

ismereteként” az ízlés és a tudomány egyesülését szorgalmazza. 

Lecsiszolja a durvaságot, s a „communicabilitást és urbanitást” – 

amiben a humanitás áll – segíti elő.168 Mindez Hamann-nál azzal a 

megszorítással érvényes, hogy az egyesülésnek a hit hatókörén belül, 

annak elsőbbségével kell végbemenni. És mindazokkal szemben, akik 

ezt kétségbe vonják, a hamanni filológus – témák széles spektrumában 

– keresztes hadjáratot indít. 

 

 

 

 

 

 

                                       
168 Kant: „Logik”. In: Kants Werke. Bd. 9. Hrsg. von der Königlich Preussischen 

Akademie der Wissenschaften. Berlin, Leipzig, 1923. 44. 
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DANTE KÍSÉRŐJE: 

 

A MOTTÓ 

                                                                     

                                                               „véget vetve a vaskornak, 

                                                                 hoz a földre aranykort.”169 

 

  

A bortó két domináns eleme, a cím és a Pán-portré közé ékelődik a 

Vergiliustól vett latin nyelvű mottó:170 

   

 

 

Már elhelyezésével folytatja az olvasó meghökkentését, szokatlan 

dolog ugyanis, hogy a mottó a külső borítón helyezkedik el. Még az is 

megkockáztatható lenne, hogy nem is annyira a mű egészéhez tartozik, 

mint magához a borítóhoz, ha motívumai nem bukkannának fel 

ismételten a kötet írásaiban – illetve azok mottóiban. 

Első ránézésre, helyzetének és a tipográfiának köszönhetően, a cím 

lábjegyzetének tűnik. Latin nyelvű idézetnek, mely Akhilleusz, illetve 

Hamann kedves szerzője,171 Homérosz alakjával egyben a görög 

mitológiához és irodalmi hagyományhoz is kapcsolódik. Közvetlenül a 

filológus címszó alatt, mintegy megerősítve annak szótári jelentését (és 

mintha ennek jegyében tenné, Hamann is mindjárt megadja az idézet 

                                       
169  Vergilius: Negyedik ekloga. In: Vergilius összes műve. Budapest, 1984. 22.  
170 „… sőt új háborúk is, tömegével, 

s küldik Trója alá ismét a hatalmas Achillést.”  

Vergilius: Negyedik ekloga. 35-36. sor. i.m. 23.  
171 „Homer bleibt immer der einzige Heldendichter für meinen Geschmack” ZH. II. 115. 

(Gottlob Immanuel Lindnernek, 1761. aug. 28-án.)  
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pontos forrását). Maga a mottó szövege ugyanakkor új háborúk 

bejelentése, vagyis inkább a keresztes hadjárat szókapcsolat folytatása. 

Dinamizálja, időben aktualizálja a címet – a filológust halványítja, a 

keresztes hadjáratot erősíti. Egyfelől. Másfelől éppen az értelmezéshez 

kötött filológusi hozzáállás juttathat ilyen következtetésre – vagyis a 

mottó a részvételt, az értelmezési játékba való belépés szükségességét 

hangsúlyozza. És erről a pontról nézve a mottó sorai alatt Pán portréja a 

faltörő kos képzetéből is tartalmaz valamicskét. Feltéve, hogy az olvasó 

nem áll ellen az egyidejű érzéki és gondolati impulzusoknak, amelyek 

összjátéka Haman szerint is az esztétikai jelenségnek lényegi sajátja. 

Ha most túllépünk az eklogának a borítóra kiválasztott részletén, és 

figyelmünk körébe vonjuk Vergilius művének egészét, annak címzettjét, 

illetve az értelmezői hagyomány itt relevánsnak mutatkozó elemeit, 

máris módosul a kép. Vergilius a Negyedik eklogát barátja és pártfogója, 

Pollio tiszteletére írta abból az alkalomból, hogy annak fia született. Az 

isteni gyermekként megénekelt fiú Krisztus megfeszítésének évében 

távozott az élők sorából. E tényben is gyökerezik, hogy Vergilius 

Negyedik eklogája az irodalomtörténetben a Messiásra vonatkoztatott, 

egy isteni sarj megjelenésével együtt eljövendő aranykorról szóló 

prófécia miatt vált különösen ismertté. E nézőpontból az antikvitás 

kulisszái mintegy megágyaznak azoknak a soroknak, amelyek Ézsaiás 

próféta üzenetét visszhangozzák. „Ímé a szűz fogan méhében, és szül 

fiat (…) Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk.172 

(…) Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján 

és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt173 (…) És lakozik a 

farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az 

oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és a kisgyermek őrzi 

azokat…174” 

 

                                       
172 Ésa. 7,14; 9,6.  Vö.: „Eljön a Szűz ismét, mát jön Sáturnus uralma, / már a 
magasságból küld új ivadékot a mennybolt.” Vergilius: i.m. 22. 
173 Ésa. 9,7. Vö.: „… e most születő csecsemőt, Lúcína, ki majdan / véget vetve a 

vaskornak, hoz a földre aranykort.” Vergilius: i.m. 22. 
174 Ésa. 11,6. Vö.: Bőtejü tőggyel tér, hívás nélkül haza kecskéd / és a hatalmas 

oroszlántól nem ijed meg a jószág.” Vergilius: i.m. 22. 
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Hogy Hamann nem azokat a sorokat választotta, amikben az 

értelmezők a Krisztusra való utalást vélik felfedezni,175 annak oka a 

címben foglalt, az aranykort megelőző háborúskodáshoz való jobb 

illeszkedés lehet. De néhány lappal később A betlehemi napkeleti 

bölcsek című írásának második mottójában már megjelenik az említett 

rész. A rövidke írás pedig éppen azt hangsúlyozza, hogy tetteink ebből 

az egyetlen, üdvtörténeti-eszkatológiai, nézőpontból eshetnek valódi 

ítélet alá. És lehet-e azt állítani, hogy az ekloga ezen részletének ne 

lenne köze az egész könyv elején álló, ugyanabból a műből származó 

idézethez, hogy a borító értelmezésekor e „késleltetve megjelenő” 

sorokat, illetve az általuk bevezetett írást ne kellene figyelembe venni? 

Ahogy Pollio alakját, aki egyesíti magában a filológust és a harcost. 

Szónok és történész, hadvezér és katonai kormányzó, a közügyekben 

pedig a konzulságig vitte. Mellesleg maga is könyvember – az első 

nyilvános könyvtár alapítója Rómában. És vele is találkozunk még: a 

kötet egy esztétikai alapkérdéseket tárgyaló írásában, a Chimer 

ötletekben, és persze hogy megint csak a mottóban: „ő derék írótárs / 

tréfához, csevegéshez ért”.176 Előkép Hamann számára (ahogy fia 

Krisztus előképe a kései századokban), és példa az olvasóknak. S még 

mielőtt elgondolkodnánk, hogy a legújabb irodalomnak a Chimer 

ötletekben tárgyalt kérdései közül mit emeljünk hát be a borító 

értelmezésébe, a szóban forgó mottó azonnal tovább visz: megjelennek 

benne a kendők, melyek majd az Aesthetica mottójában lebbennek meg 

ismét, és így tovább, de Hamann idézettechnikájáról, szövegalkotásáról 

később ejtünk szót. 

 

Ha a címlapra idézett sorok nem is, az ekloga egésze megidézi nem 

csak a mottó feletti címet, de a közvetlenül alatta látható Pán-portrét is. 

A vers vége felé ugyanis költői párbajra kerül sor Vergilius és Pán 

                                       
175 Vergilius: i.m. 22.: „Eljön a Szűz ismét, már jön Sáturnus uralma, / már a 

magasságból küld új ivadékot a mennybolt. / Óvd csak e most születő csecsemőt, 

Lúcínia, ki majdan / véget vetve a vaskornak, hoz a földre aranykort”  
176 Chimer ötletek. Rathmann: i.m. 132. 
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között, ami az árkádiai isten vereségével végződik.177 Csakúgy mint a 

mitológiai történet zenei versenyében az Apollónnal szembeni erőpróba. 

Csakhogy ott egy isten múlja felül az árkádikus démont, itt viszont egy 

közönséges halandó. Miként lehetséges ez? Vergilius az aranykort 

megelőző és előkészítő időszakot Apollón uralmának idejeként írja le, 

aki többek között a költészet, a zene és az ének istene, a múzsák 

karának vezetője az Olümposzon (s ebbéli minőségében az Aesthetica in 

nucéban is megszólíttatik). Versének végkicsengése, hogy a profetikus, 

az új korszakot bejelentő költészettel szemben egyaránt alulmarad az 

orfikus, illetve a természetből táplálkozó apollóni – vagy páni – líra. 

Hamann Krisztus-központú történelemszemléletében a művészet a 

vergiliusihoz hasonló előkészítő szerepet tölt be: a messiási (vagy arany-) 

korra való felkészülés legalkalmasabb nem szakrális eszköze. És 

szükségszerűen szenved vereséget a szakrális alapról, isteni háttérrel 

felhangzó beszéddel szemben. Ezért rímel Vergilius és Pán vetélkedésére 

az Aesthetica in nuce megszólításában Szókratész és Michaelis 

„versenye”, ahol utóbbi szamárháton is képes diadalt aratni az athéni 

büszke ménjein.178 És hogy ne lehessen kétségünk, mennyire lényeges 

gondolat ez Hamann számára, az erők egymásnak feszülése 

megismétlődik a Hellén levelek lóherelevele szövegében, ahol Hamann 

tételesen is kifejti, hogy az isteni gondolkodás mégoly röghöz/betűhöz 

kötött követése is előbbre visz az isteni alapokat nélkülöző beszédnél, 

szóljon ez utóbbi akár a legszárnyalóbb nyelven és sugalmazottan, 

például Platón esetében.179 

 

Mire idáig eljutunk, azt „látjuk”, hogy Pán portréja változáson ment 

át. Vergilius eklogájának egészére tekintve a faltörő kos jelleg 

elenyészik. Az elsődleges antik benyomás az antik műveltséget felszívni 

képes keresztény szimbolikává módosul (hasonlóan ahhoz, ahogy a 

                                       
177 „Hogyha meg Arcadiát híván ítélni, kiáll Pán, / ítél Arcadia s maga Pán se tagadja: 
legyőztem.” Vergilius: i.m. 18. 
178 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 175. 
179 Hellén levelek lóherelevele. i.m. 144-145. „A betű külső képe jobban hasonlít egy 

teherhordó szamárkanca betöretlen csikajára, mint azokra a büszke ménekre, amelyek 

Phaeton nyakát törték; nec nomina nouit equorum.” 
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borító szakfilológiát sugall, mely várakozást azonban a szövegek 

megcáfolnak). Vagyis a borító ismételten a látszat jelenségét hozza 

működésbe: a maszk álcázó-elrejtő lényegére utalva. Intve az olvasót, 

hogy e jelenség iránt a későbbiekben is figyelmes legyen, és nyisson 

számára megfelelő játéktereket az értelmezésben.  

Minderre lehet azt mondani, hogy túlfeszített gondolkodásra vall. 

Egy bizonyos nézőponthoz rendel mindent, és a részletekben saját 

előfeltevéseit keresi vissza. És pontosan ez a magatartás jellemzi 

Hamannt, akit tipologizáló olvasóként tart számon a filológusok 

közössége. Bármilyen műhöz nyúl, mindenben egy típust keres: 

Krisztust.180 Jacobs kizárólag az olvasás, az interpretáció felől szemléli a 

kérdést,181 Hamann azonban nem csupán így olvas, írni is ennek 

megfelelően ír. E célnak rendeli alá a hagyomány egyes elemeit. Nem 

csupán eredeti szövegkörnyezetéből emeli ki, de implicit módon további 

– olykor önmagukban nem, pusztán (homályos) utalásokkal megidézett 

– szövegek kulturális, értelmezői hagyományán is átszűri azokat. 

A technikai vetületről máshol lesz szó, most a mottó műfajával, a 

próféciával folytatnám. Hamann fiatalkora óta vonzódott a műfajhoz, 

londoni fordulata után pedig a szerep is mindinkább bűvkörébe vonta. 

Egyik első munkája Newton próféciákról szóló írásának kommentárja 

volt 1757-ben, és poétikai nézetkülönbségeik ellenére Klopstock ebbe az 

irányba mutató költői törekvéseit is elismerte. Ha egymás mellé állítjuk 

néhány kijelentését, akkor egyértelmű lesz, hogy az írótól általában – 

értelemszerűen tehát saját műveitől is – hasonló alapozottságot várt el. 

„Minden bibliai történet egy jövendölés”,182 írja az említett newtoni mű 

kapcsán. Akkor pedig e történetek folyamatos újragondolása, 

megidézése is a prófécia napirenden tartása és kibontása. Ráadásul 

                                       
180 Ez a szövegértelmezési mód az Ószövetség Jézusra vonatkoztatott allegorizáló 

interpretációjából alakult ki, amely csak a 19. században kapta a „tipológia” nevet. 

Hamann szabadon értelmezte ezt az olvasási módot, s kiterjesztette általában az 
olvasmányaira. A témával kapcsolatban lásd még: Sven-Aage Jorgensen: Hamanns 
hermeneutische Grundsätze. In: Aufklärung und Humanismus. Hrsg. von Richard 

Toellner. Heidelberg, 1980.  220; valamint Kocziszky: (2002) 83, 88.  
181 Vö.: Carol Jacobs: Wiederholung In Nuce: Hamanns »Aesthetica –« In: Wiederholen. 
Literarische Funktionen und Verfahren. Hrsg. von: Roger Lüdeke und Inka Mülder-

Bach. Göttingen, 2006. 141. 
182 Betrachtungen über Newtons Abhandlung von den Weißsagungen. N. I. 315. 
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Hamann nem csupán akkor parafrazálja Isten szavait, amikor a Bibliát 

értelmezi. Felfogásában a természet és a történelem könyvei is a 

kinyilatkoztatás – érzékileg hozzáférhető – részét képezik. Ami 

értelemszerűen determinálja tudomány- és művészetfelfogását. Ennek 

kapcsán említettük már azon eszkatológiai felfogását, hogy a jövő 

határozza meg a jelent és a múltat. A Hellén levelek lóherelevelében 

azután így ír. „Akinek a történettudomány (nevénél fogva) tudományt, a 

filozófia ismeretet, a költészet ízlést ad, az nemcsak ékesszólóvá válik 

maga is, hanem mintegy felnő a régi szónokokhoz is. Ők eseményeket 

alapoztak meg, következtetések láncolatát alkották meg, amelyek 

hallgatóikban elhatározásokká és szenvedélyekké váltak.”183 Mindez a 

próféciák időszerkezetén túl már azok nagyra törő ambícióival is bír, 

már csak a háttér hiányzik – a részesülés mozzanata, a szöveg 

sugalmazott volta. De emlékezhetünk: „Amit megírtam volt fedezd be,/ 

Amit még írandó vagyok, vezesd, Te.”184 

 Beszédes, ahogy Lavater róla alkotott portréjára tekint: „Vagy nem 

emlékszik-e, hogy Moser tett engem észak mágusává, és vajon nem 

gondolja-e, hogy Lavater Physiognomiájának rólam szóló helye is egy 

jövendölés?”185 Emlékezhetünk, még hogy, mi állt ebben a portréban: 

„Lehet-e egy tekintet látnokibb? Prófétatekintet, mely felperzsel stb.” És 

a hang, a kifejezés, a stílus mind ennek a vállalt szerepnek a jegyében 

áll, forrósodik fel – és nyeri el értelmezői keretét. Amit – imitálva 

mintegy a hamanni szövegalkotást – most nem töltünk ki, majd a 

daimónról, a múzsákról, illetve a zseniről szóló részben térünk vissza 

hozzá.186 

                                       
183 Hellén levelek lóherelevele. Rathmann: i.m. 150. 
184 ZH. II. 145. (J. G. Lindnernek, 1762. márc. 26-án.) 
185 H. V. 365. (F. H. Jacobinak, 1785. febr. 16-án.) Vö.: „…verwandelte den lieben 

guten Lavater zu einem Seher Gottes in meinem Augen und zu einem ausdrückl. 

Engel der mit einem Kelch vom Himmel erschien, mich im Staube meiner Sorgen zu 

stärken.“ ZH. III. 241. (Herdernek, 1776. aug. 9-én.) 
186 Ugyan ki nem mondja, de Jürgen Joachimsthaler is a próféta szerepének a zseni 
figurájával való szoros összefüggésének témáját járja körül, amennyiben a Hamann 

írásaiban megjelenő próféta alakok attribútumai a kívülállás, az inspiráltság. In: 

Jürgen Joachimsthaler: Das Prophetische. Zur Funktion einer Textfigur Johann Georg 
Hamanns. In: Johann Georg Hamann. Religion und Gesellschaft. Hrsg. von Manfred 

Beetz und Andre Rudolph. (Hellesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung.) Halle 

(Saale), 2012. 317-333. 
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A MINDENNÉL KEDVESEBB ARC: 

 

PÁN 

 

                                                   „Omnes – Unus, Παντας – Είς”187 

 

Pán alakja egész életében foglalkoztatta Hamannt. Olyannyira, hogy 

nem is A filológus keresztes hadjáratai az egyetlen könyve, amin ez az 

ábrázolás feltűnik. Szintén 1762-ben Kanternél jelent meg egy másik 

gyűjteményes kötete, Essays à la Mosaique címen, és a korábban már 

kiadott francia nyelvű írásait tartalmazó könyvön szintén e szépnek 

nem nevezhető portré látható.188 

 

 

 

Az hátterében meghúzódó szerzői szándék, vagy legalábbis annak 

elsődleges rétege, viszonylag könnyen felfejthető, hiszen Hamann maga 

figyelmeztette Lindnert, a könyv egyik címzettjét,189 a különös imágóra: 

                                       
187 Das letzte Blatt. N. III. 410. 
188 Koepp is így aposztrofálja a képet. Koepp: i.m. 70-71. 
189 Koepp szerint az Aesthetica in nuce elsődleges címzettje Lindner. (Koepp: i.m. 76.) Ő 

az 1762. márc. 26-án kelt levélre hivatkozik, amely így szól: „Az alkalmat ehhez a 
Lateinisches Exercitiumom adta, amely az Ön Disputationja után áll.” (ZH. II. 145.) 
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„Ne ijedjen hát meg, ha a szerzőt in effigie látja.”190 A fejezet címéül 

választott idézet folytatása is arról tanúskodik, hogy tudatos a Pánnal 

való azonosulás. „De nézze csak Pánt, a mindennél kedvesebb arcot, és 

méricskélje csak vonásról vonásra mintegy patikamérlegen: vajon nem 

olyan, mint az élő? Igen, majd azt mondja: c’est le Pere tout craché. Nos, 

mit is kívánhat ennél többet? Hiszen az utánzásról volt szó: így tehát 

nyertem, és az enyém a díj, még ellenségeim véleménye szerint is.”191 

Hogy környezete értette, és bizonyos fokig igazolhatónak is érezte a páni 

alakmáshoz való ragaszkodást, azt jelzi, hogy Herder nem egy levelében 

Pánnak szólítja Hamannt.192 Hasonlóképp Jacobi Lavaternek írott 

levelében titulálja „valódi pánnak” Hamannt, és ez esetben arra sem 

gyanakodhatunk, hogy ezzel königsbergi barátja kedvében akart volna 

járni.193 

 A Pán szerepét taglaló tanulmányok közül az egyik legrészletesebb 

Wilhelm Koeppé, aki a páni maszk felől közelít, elemzését a kötet 

keletkezésének kontextusába helyezi, a “kiköpött az apja” kijelentés így 

egyértelműen Hamannra (a kép megálmodójára) utal.194 Koepp a 

hasonlóságok ellenére sem lát összefüggést az első könyv Szókratész-, 

és a második Pán-maszkja között: „eredetileg semmi közük egymáshoz, 

hanem csak jóval később kerülnek egymással távoli, homályos 

kapcsolatba”.195 A kapcsolat azonban talán nem is olyan távoli és 

homályos. Az ekkoriban éppen Platón dialógusait olvasó Hamann 

figyelmét aligha kerülte el a történet, amit Platón a Phaidónban ír le, az 

ifjú Nietzsche pedig mintegy száz évvel Hamann művének keletkezése 

után A tragédia születésében „Szókratész apollóni felismerésének” 

                                       
190 ZH. II. 125. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-én.) 
191 ZH. II. 151. (J. G. Lindnernek, 1762. máj. 7-én.) 
192 Pl. ZH. III. 30. (Herdertől, 1773. jan. 2-án.); ZH. III. 187. (Herdertől, 1775. jún. 3-

án.) stb. A kritikusok egy része is szóvá tette a  vélt lelki hasonlóságot. Pl.: 

Hamburgische Nachricht aus dem Reiche der Gelehrsamkeit. N. II. 246. Christian 
Ziegra A filológus keresztes hadjáratairól írott kritikájában: „…A filozófus keresztes 
hadjáratai címet kapta, a címlapon látható egy metszet, amely az aláírás szerint Pánt 

ábrázolja; de a kiadó gyanúja szerint magát a filológust in effigie, vagy legalábbis az ő 

szép természetét hivatott ábrázolni.”  
193 Idézve: Kocziszky: (2000) 213. 
194  Koepp: i.m. 70-76.  
195  i.m. 70. 
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nevez.196  Hamann-nak a „zenélő Szókratész” történetére „nincs 

szüksége”, legalábbis abból a szempontból, amilyen értelmet nyer 

Szókratész álma Nietzsche interpretációjában. Hamann Szókratésze 

eleve nem egy megmerevedett logika foglya, sőt, szülei mesterségének 

folytatójaként – bábaként és kőfaragóként egyaránt – munkálkodása 

mindvégig magán viseli a művészet árnyékát. 

A Szókratészi érdemes gondolatok harmadik részében szerzőnk a 

szókratészi parabolákban megjelenő gondolatról így ír: „Xenophónnal 

és Platónnal összevetve Szókratész stílusa talán egy kőfaragó vésőjéhez 

hasonlított, és írásmódja inkább plasztikus volt, mint festői. A 

műítészek nem voltak megelégedve a célzásaival, és szóbeli 

előadásának hasonlatait hol keresettségük miatt kárhoztatták, hol 

közönségességük miatt. Alkibiadész ezzel szemben Szókratész 

példázatait az istenek és istennők bizonyos szent képeihez hasonlította, 

amelyeket az akkori divat szerint kis szelencékbe zárva viseltek, s kívül 

semmi más nem volt látható, mint egy kecskelábú szatír alakja.”197 

Gondolt-e Hamann erre az alkibiadészi hasonlatra, amikor borítóképül 

választotta Pán portréját, nem tudni. Ami bizonyos, könyve pontosan a 

megidézett forma imitációja: azzal a különbséggel, hogy a pietista 

városban, illetve a felvilágosodás Európájában jóval nagyobb a 

feszültség a provokáció számba menő „csomagolás” és a kötet tartalma 

között.198   

 

E feszültség felől, a természetisten személyére fókuszálva beszél 

Kocziszky Éva a hamanni koncepcióról a Pán, a gondolkodók istene 

                                       
196 Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. Budapest, 1986. 119-120. Nietzsche 

értelmezését részletesen elemzi Heller Ágnes. In: A szép fogalma. Budapest, 1998. 280-

282. 
197 Szókratészi érdemes gondolatok. Rathmann: i.m. 67.  
198 De nem csupán a maszkok, hanem a kiválasztásuk és használatuk szándéka és 

módszere közötti párhuzam is nyilvánvaló. Hamann mindkét esetben az ellentábor 
emblematikus alakjának szerepében lép fel. A felvilágosodás racionalista vonalát 

képviselő, a gondolkodásnak az érzékekkel szemben prioritást biztosító barátokkal 

szemben rejtőzik Szókratész alakja mögé, a rokokó bukolikus irodalma ellenében pedig 

az árkádiai természetisten nevében szólal fel. Lsd. Szókratészi érdemes gondolatok. 

Rathmann: i.m. 52-53. 
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című könyvében. Elemzését magának Pánnak a genealógiájával kezdi,199 

a filológiai és hermeneutikai irányokra fókuszál. Ez utóbbi megközelítés 

a homéroszi hagyomány folyományaként már Platón számára is 

nyilvánvaló lehetőség volt: Hermész fiaként „Pán bizonyára a beszéd 

vagy a beszédnek testvére”.200 Kocziszky Baconnél találja meg Hamann 

Pán-értelmezésének előképét: „Hogy Pán Merkur mellett az istenek 

követe lenne, ez is egy mennyei allegória, mivel Isten Igéje mellett a világ 

képe, a természet az, ami hírül adja nékünk Isten hatalmát és 

bölcsességét”.201 

 Hogy az idézet valóban a hamanni intenció alapját ragadja meg, 

bizonyítja az is, hogy e gondolat parafrázisát, illetve e 

természetfelfogásból levonható következtetéseket helyezi Hamann az 

Aesthetica in nuce centrumába. Szövege az isteni „beszédnek”, a 

kinyilatkoztatásnak a(z emberi) világban való megjelenését és 

befogadását, értelmezési módozatait járja körül. 

Megfogalmazása szerint a teremtés a kinyilatkoztatás nem verbális 

formája, „egyfajta beszéd a teremtményhez a teremtményen 

keresztül”;202 Isten dicsőségének érzéki kinyilatkoztatása – s éppen 

ezen érzéki vetülete hívja elő a hamanni esztétikát, és szabja meg 

annak karakterjegyeit. Az érzéki kinyilatkoztatás csúcspontja az 

ember. „A test leplezett alakja, a fej és arcvonások, és a karok külső 

része az a látható séma, amelyben járunk-kelünk, ám ez voltaképpen 

nem más, mint a bennünk rejtőző ember egy mutatóujja”.203 A 

fiziognómiából ismert szerkezet köszön tehát vissza: az érzéki forma – 

az arc vonása – jelként vall a bensőről (Haman felfogásában az Isten 

szelleméből, dicsőségéből belénk plántált részről). 

Ebből a nézőpontból új értelmet kap a Kerényi Károlynál leírt Pán-

maszk, a görög beavatási szertartások önismereti eszköze.204 A 

                                       
199 Kocziszky Éva: Pán, a gondolkodók istene. Budapest, 1998. 183-227. 
200 Platón: Kratylos. 408 a-d. In: Platón összes művei. Budapest, 1984. I. kötet 785. 

Idézve: Kocziszky: (1998) 186. 
201 Francis Bacon: Über die Würde und den Fortgang der Wissenschaften. Pest, 1783, 

Neudruck, 1966. 253. Idézve: Kocziszky: (1998) 206. 
202 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 177. 
203 i.m. 176 
204 Vö.: Kocziszky: (1998) 186. 
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szertartás résztvevője a görbe tükörbe pillantáskor saját arcának 

eltorzított mása helyett egy szilén-arcot pillantott meg – vagyis 

önmagának egy, a létezés magasabb szintjére emelt, mását.  

A látható, érzéki forma tehát a teremtményen keresztüli beszéd 

nyelve, az esztétikum pedig az a szféra, ahol e nyelv a leginkább 

megnyilvánulni képes. Azt nem mondhatni, hogy a legjobb 

akusztikával bír, hiszen e nyelv anyagát – Hamann felfogása szerint – 

mindenekelőtt képek alkotják: „képekben rejlik az emberi megismerés 

és boldogság egész kincse”.205  

Itt elhagyjuk e fonalat, csak azért, hogy újra felvegyük az 

Aesthetica kapcsán – ahogy kifut a természet oldaláról, s mintegy átér 

a természet felé forduló ember oldalára. Ahol beszédünk e képek 

kényszerű átültetése jelekbe: fordítás. Melynek nélkülözhetetlen 

médiumai az érzékek és a szenvedélyek, melyek egyedül képesek a 

természetet igazán felfogni, „s amelyek nem mondanak és nem értenek 

mást, mint képeket”.206 

E ponton olvassunk bele még egyszer a Lindnerhez írott levélbe: 

„méricskélje csak vonásról vonásra mintegy patikamérlegen: vajon nem 

olyan, mint az élő? Igen, majd azt mondja: c’est le Pere tout craché. 

Nos, mit is kívánhat ennél többet? Hiszen az utánzásról volt szó”. 

Mindjárt érthetőbb. Hiszen itt sem arról van szó, hogy a szarvas-

gyapjas alak (amely alatt a görög betűs felirat a HAMANN név betűit is 

megidézi) pusztán külső jegyei megfelelése okán hasonlítana: Hamann 

a borítón megjelenő alak szellemi atyja. Vagy fordítva: a genealógia 

valós időrendjének megfelelően viszi tovább a páni örökség egy részét, 

miközben (mintegy igazolva saját elgondolását múlt és jövő 

kapcsolatáról) az időben visszafelé is determinálja azt. 

 

Nem kis részben az imént vázolt természetfelfogás az oka, hogy első 

könyvéhez – a Szókratészi érdemes gondolatokhoz – hasonlóan a szerző 

második kötete is vitairat és számvetés, a múlttal való szembenézést 

                                       
205 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 176. 
206 Uo. 
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szolgálja, annak szálait igyekszik elvarrni.207 Vagyis a felvilágosodás 

természetszemléletével, illetve a rokokó bukolikájával, az idealizálással 

szembeni üzenetként is értelmezhető az ijesztő, illetve a rút minőségéből 

is részesülő természetisten ábrázolás.208 Ez az üzenet mindenekelőtt a 

Daphne körül tömörülő baráti körnek, azon belül is Lindnernek szól. A 

lap ízlésvilága, az úgynevezett kultúrember könyvtárával való szellemi 

azonosulás Hamann múltjának azon vonulatát jelentette, ami ellen 

ekkor már frontot nyitott.209 Ismételten támadta mindazokat, akik – 

művészként, vagy teoretikusként – a „szép természet utánzását” 

propagálták. Ha ugyanis a természet nem más, mint az isteni 

kinyilatkoztatás egyik formája, a Szentíráshoz hasonlóan Istentől 

inspirált könyv, akkor megszépítése: hamisítás. A művész, aki a saját 

ízlésének vagy bármely szabályrendszer, kánon, esztétikai iskola vagy 

akár a klasszikusok utánzása okán kozmetikázni akarja a természetet, 

pusztán azt éri el, hogy eltünteti az isteni kéz nyomait. Hasonlóan 

járnak el a bibliakritikusok, illetve a teremtésről gondolkodó filozófusok, 

akik elvárnák, „hogy Mózes a természetről arisztotelészi, karteziánus 

vagy newtoni fogalmakkal nyilatkozzon meg.”210  

 

Hamann nem csupán mások művei kapcsán küzd a természet 

megszépítése ellen. Íróként olyan motívumokat, témákat jelenít meg, 

amelyek a kor keresztény, illetve mainstream szépirodalmában 

legalábbis szokatlanok, de inkább megbotránkoztatóak. Az, ahogy 

                                       
207 Koepp: i.m. 70-73. 
208 Érdekes megemlíteni a párhuzamot, hogy teljesen más alapállásból és indíttatással 

közel jut ahhoz a ponthoz, ami aztán Nietzsche figyelmének a fókuszába kerül. 

„…milyen szemérmetesen, milyen puhány mód enyeleg a modern ember az ő törékeny, 

pásztorsípján játszadozó, szépelgő pásztorával! A természetet, amelyen még nem 

munkált megismerés, a természetet, melynek zárjait még nem törte fel kultúra – a 
görögök ezt látták a szatírjukban.” In: Friedrich Nietzsche: i.m. 67-68. 
209 Ízlését, gondolkodását tekintve a frontvonal túloldalán „maradt” Lindner is, akivel 

Hamann intenzív, személyes hangvételű levelezésben állt az ötvenes évek végétől. E 
levelekből A filológus keresztes hadjáratainak egész keletkezéstörténetét végig 

követhetjük, s biztosak lehetünk benne, hogy a közös múltjukkal szemben a kötetben 

érezhető iróniával nem a Lindnerrel szembeni távolságot akarta hangsúlyozni. Éppen 
azért avatta be barátját a kötet előkészületeinek dilemmáiba, és figyelmeztette a Pán-

portré kapcsán esetlegesen felmerülő kritikákra, mert a Königsbergbe visszatérő 

Hamann legfőbb támaszát és bizalmasát e rigai egyházfiban találta meg, s nem akarta 

őt megbotránkoztatni egy olyan dologgal, ami nem a személye ellen irányult.  
210 Biblische Betrachtungen. N. I. 12. 
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életvitele ötvözte a természetes érzékiséget és a keresztényi, morális 

szigort, nem csupán mélyen emberi, de visszaköszön gondolkodásában 

is. A háttérben a természetnek a már említett felfogása áll: beszéd a 

teremtményhez a teremtmény által. A teremtés csúcsán pedig az ember 

áll, nem a keresztény hagyományban testi valójától szinte megfosztott 

állapotában, hanem úgy, ahogy van. Tabuk és cenzúrázandó 

testrészek, funkciók nélkül – „a testben való kinyilatkoztatás 

állapotában”.211 Még csak nem is arról van szó, hogy a rútság 

esztétikai kategóriája alá sorolható táplálkozási, emésztési, nemi 

funkciókat egyszerűen beemelné a szalonképes témák közé212 – noha 

ez sem volna kevés. Nem is egyszerűen provokálni akar, ha igen, csak 

azért, mert nem kevesebbet szándékozik megértetni kortársaival, mint 

„állati háztartásunknak” a kinyilatkoztatás megismerésében betöltött 

szerepét.213  

 

A rútságból Pán alakjához tapadó vonásokat Hamann mintha a 

homlokcsontból kinövő szarv képében látná összefutni. Többször is 

hivatkozik erre az attribútumára Pánnak. 1762. május 7-én kelt 

levelében (amelyben néhány sorral korábban még Pánt, a legkedvesebb 

pofát, kiköpött az apjának titulálja)214 figyelemre méltó gondolati ívet 

húz Pántól a „nagy műítészig”: „Az aliena cornua fronti215 nem más, 

mint Keith álarca216, amit az Ínyenc217 kis kópéja említeni merészelt. És 

                                       
211 N. I. 242. „Die Offenbarung im Fleisch ist der Mittelpunct von allem.” A testben 
való kinyilatkoztatás hamanni felfogásáról részletesen ír Kocziszky Éva. Kocziszky: 

(2000) 121-129. 
212 Az Umberto Eco által szerkesztett történeti válogatás a rútság művészeti, esztétikai 

megjelenítését követi nyomon. Művének 5. fejezetében előforduló jelenségek (emésztés, 

székelés, egyéb testnedvek távozása) gyakran felbukkannak Hamann írásaiban is. In: 
Umberto Eco (szerk.): A rútság története. Budapest, 2007.   
213 A Philologische Einfälle und  Zweifelben teljes fesztelenséggel modellálja az értelem 

és érzékek kapcsolatát az ember gyomrának és testnedveinek a szervezetben betöltött 

szerepével. Újfent az érzékiség felől támad az ész bálványtemplomára, az értelem 

kinyilatkoztatását és hagyományát az „ész staminájaként és menstruájaként” írja le. 

N. III. 39-41. A kérdésről Kocziszky Éva részletesen ír. In: Kocziszky: (2000) 121-142; 
valamint Kocziszky Éva: Antifilozófusok huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez. 

Budapest, 2014. 73-75. 
214 ZH. II. 151. (J. G. Lindnernek, 1762. máj. 7-én.)  
215 Vö.: Ínyencségek egy felsőországi lelkész sekrestyéjébe. Rathmann: i.m. 169. 
216 Az eredetiben „lárvája”, ’maszk, álarc’ jelentésben, utal Keith „in effigie történt” 

kivégzésére. Peter Karl Christoph von Keith apródként többedmagával (köztük 

testvérével és Hans Hermann Katteval együtt) segédkezett II. Frigyesnek egy szökési 
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ha meg akarná kérdezni, hogy néz ki ebben az oroszlánbőrben?218 

Akkor a meséből válaszolnék neki: a zsidók a vallásukért vetekednek,219 

de értelem nélkül; a műítész viszont, aki az elrejtettet napvilágra hozza, 

és aki a szívek tanácsát megjelenti, nem alszik.”220  

Ebben a levélrészletben Pán képéhez az elrettentés affektusa társul. 

Ez volt a célja I. Frigyes Vilmosnak is Katte valóságos, és Keith „in 

effigie” kivégeztetésével, hogy ráijesszen a fiára, hogy az apai elveknek 

az ne merészeljen többé ellentmondani. S a rettegés affektusára gondolt 

Hamann is, akiben legkésőbb 1762. májusára már, úgy tűnik, 

tudatosult a kép választásában rejlő többértelműség: hogy az amúgy 

játékos természetisten ijesztő ábrázolása egy további jelentésréteggel 

gazdagította Pán alakját. Hogy erre már a kötet külsejének 

megtervezésekor felfigyelt-e, nem tudjuk. De az iróniát nem veszítette 

szem elől, hiszen levelében emlékezteti Lindnert, hogy a rettenetesnek 

tűnő Pán képe felidézi az oroszlán bőrébe bújt, s így az erdő lakóit 

rettegésben tartó szamár alakját, akit nagy füle,221 s az oroszlánbőgéssel 

összetéveszthetetlen orgánuma és szervilizmusa leplez le. 

 

                                                                                                                        
kísérletben 1730-ban, amit azonban lelepleztek, s a tetteseket – II. Frigyes kivételével – 
de I. Frigyes Vilmos külön parancsára halálra ítélték. Az egyik segítőt, Hans Hermann 

Kattét valóságosan, Keitht pedig távollétében szimbolikusan felakasztották, II. 

Frigyesnek pedig a fáma szerint – apja parancsára – végig kellett néznie a kivégzést. 
217 Az ínyenc Trescho lehet, akiről a bevezetőben már szó esett. Trescho írása egy fiktív 

levél II. Frigyes számára, amit Peter Karl Christoph von Keith nevében írt a 
mohrungeni. Vö. ((Trescho, S. F.)): Brief aus den elysäischen Gefilden, von Keith. – 

((Königsberg)) 1762. Hogy milyen szerepet játszott ez az írás Hamann és Trescho 

kapcsolatában, arról bővebben: ZH. II. 124. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-én.); ZH. 

II. 137. (J. G. Lindnernek, 1762. március 4-én.), valamint Johannes Sembritzki 

Treschóról írt monográfiájában. Sembritzki: i.m. 101-105.  
218 Ezópus az oroszlánbőrbe öltözött szamárról szóló meséje.  
219 Ap.csel. 17,5. Luthernél: „Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige 
üble Männer aus dem Pöbel…” 
220 ZH. II. 152. Természetesen ennek a gondolati ívnek csak akkor érzékelhetjük a 

lendületét és főként az  értelmét, ha az interpretációnkban Koepp  (i.m. 73.) és nem 

pedig Sybille Hubachnak  a levélhez fűzött magyarázata irányából közelítünk. Hibás 

ugyanis Hubachnak az az elgondolása, hogy James Keith-ről volna szó a szövegben; itt 

Hamann Peter Karl Christoph von Keith-ről beszél, s az ő nevében írta a fiktív levelét 
Trescho is. Vö: www.hamann-briefe.de  
221 Lavater róla szóló jellemzését találónak gondolta, de a hozzá kapcsolódó arcképet 

nem kedvelte, a kendő nagy csomója miatt csak „szamárfüles portréként” emlegette: 

ZH. III. 195-196. (Herdernek, 1775. júl. 17-én.); ZH. III. 198-199. (levélterv Kantnak, 

1775. júl. 18-án.) 
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A fényszarvak értelmezési körében érdemes kitérni arra a 

párhuzamra is, amit Hamann Pán és Mózes között több mint húsz 

évvel A filológus keresztes hadjáratai után, 1784-ben a Golgotha und 

Schebliminiben vont. „Mózes pedig a nagy Pán akinek minden fáraó és 

azok varázslói és az összes servum pecus222 ellene van.”223 A mózesi 

küldetés a teremtéstörténetben és magának a Tórának a leírásában 

testesült meg, ami Hamann értelmezésében a „természet és a 

történelem könyvei” mellett az isteni kinyilatkoztatás legfontosabb, és 

számunkra, emberek számára egyedül megfogható módja. Ez a prófétai 

mozzanat, ami az Isten és ember közötti közvetítő szerepben valósul 

meg, összeköti Pánt Mózessel és a sugalmazottság mozzanatát tekintve 

– emlékezhetünk – Hamann-nal is. 

Mózes és Pán összekapcsolását támogatja a középkori ikonográfia 

is, hiszen (a Vulgata fordítási hibája miatt) Mózest szarvakkal 

ábrázolták. A 2. Móz. 34,29-ben „a héber קךן tő vagy fénysugárzást, vagy 

ami gyakoribb, szarvat jelent. A Vulgata úgy fordítja, »arcán fény-

szarvak nőttek«. A középkori művészek, Michel Angelo is, ezért tévesen 

szarvakkal ábrázolták Mózest.”224 Nyilvánvaló, hogy Hamann, aki 

különös érdeklődést mutatott a zsidó hagyomány iránt (már korai 

alkotói korszakában betűzte a hébert225), ismerte a „szarvas Mózes” 

hagyományát, és feltételezhető az is, hogy a fordítási hiba 

magyarázatáról is tudomása volt.226  

                                       
222 szolganyáj, szolganépség 
223Golgotha und Scheblimini. N. III. 309. A Hamann-kutatók többsége hajlik rá, hogy 

ezt a hasonlatot Pán személye felől közelítse meg, és elsősorban benne keresse a 

mózesi tulajdonságokat. Pedig, ha a szöveg egészéből indulunk ki, vagy akár csak a 

bekezdésből, amelynek záró mondata ez a talányos hasonlat, nyilvánvalónak látszik, 
hogy a zsidóság és a zsidó spirituális elit az a viszonyítási pont, amihez Hamann az 

antik és modern kultúra elemeit méri. 
224 Vö.: Mózes öt könyve és a haftárák. Héber szöveg, magyar fordítás és kommentár. 

Szerkesztette Dr. Hertz J. H. a Brit Birodalom Főrabbija. II. Exodus. Budapest, 1984. 

402. 
225 ZH. II. 141.: „mint idegen élek a legújabb irodalom köreiben (területén), mert idős 
napjaimra eszembe vettem, hogy még görögül olvassak és megtanuljam betűzni a 

hébert.” (Nicolainak, 1762. márc. 21-én.) 
226 Erről a hagyományról nem ejt szót Lothar Schreiner a Golgatha und Scheblimini 
fent idézett részének értelmezésekor. Vö.: Lothar Screiner: Johann Georg Hamanns 
Hauptschriften erklärt. Golgatha und Scheblimini. Bd. 7. Gütersloh, 1956. 121-125. 

Kocziszky Éva pedig azt feltételezi, hogy Hamann nem tudott a fordítási hibáról, a 
„szarvas Mózes” képét egyrészt Pope Dunciad című eposzából, illetve Huetius 
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Az Ezópus-mese megidézéséig úgy tűnhetett, hogy Pán alakja a 

könyv borítóján egyértelműen a filozófiai és teológiai traktátusok 

komolyságát sugározza. Valahogy úgy, ahogy például Julius Disselhoff 

fogalmaz: „Hamann írásai, s főként A keresztes hadjáratok is 

tartalmazzák a Παν-t, az isteni gondolatnak a természetben, a 

történelemben és a kinyilatkoztatásban meglevő mindenségét.”227  

Az én felfogásomban a Pán-képhez nem csupán küldetéstudatos, 

missziós intenció tapad. Véleményem szerint az egész gesztus – a játék 

Pán külsejével (illetve a feszültség, ami e között a külső és a borító 

többi elemében megjelenő klasszikus tagoltság, ornamentika és ízlés 

között létrejött), és magának Pánnak az egyszerre rút és komikus 

külseje – éppúgy hordoz iróniát, mint pátoszt. 

Az ironikus értelmezést erősíti A filológus keresztes hadjáratainak 

bevezetője, amikor a Pán-portrétól egyet lapozva, mindjárt az olvasónak 

írott ajánlásban, önmagáról vall a szerző: „nem vagyok teológus, 

hanem (engedelmükkel jelentem!) egy tehénpásztor, aki vad fügét 

szedeget.”228 A kor számtalan önjelölt teológusa között229 egy pásztor 

elmélkedik „sub rosa” égi és földi dolgokról. Többszörös szerepjátékról 

van itt szó, a kiegészítő írói eszközök valóságos elvarázsolt kastélyáról, 

hiszen a beszélő Ámós prófétát idézve, de Pánra is utalva vall magáról. 

Teszi mindezt egy fikciós elemet is beiktatva: a bevezetőben nem az írás 

szerzőjének, hanem kiadójának szerepét alakítva. A játék akár hihető 

is lehetne, ha nem hagyna árulkodó jeleket: hiába szabadkozik a már 

másutt megjelent írások miatt,230 utal a terjesztésre mint saját 

                                                                                                                        
Demonstratio evangelicajából ismerte. Lsd. Kocziszky: (1998) 202-205. ill. Kocziszky: 

(2000) 24-25. 
227 Julius Disselhoff: i.m. 186. 
228 Az olvasónak sub rosa! Rathmann i.m. 87. a bibliai idézet: Ám. 7,14 
229 A magyar fordításból sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy a megszólaló magát a 

többi önjelölt teológustól éppen hogy megkülönbözteti, mert azok magukat 

teológusnak neveztetik, pedig nem azok. Vö.: i.m. 87.: „minthogy – írói, álszenteskedő, 

neveletlen rendünk legtöbb gyermekéhez hasonlóan – nem vagyok teológus, hanem 
(engedelmükkel jelentem) egy tehénpásztor, aki vad fügét szedeget.-” N. II, 115.: „Weil 

ich kein Theolog bin, wie die meisten Kinder unsers schriftstellerischen, 

gleisnerischen, unzüchtigen Geschlechts: sondern (mit Gunst zu melden!) ein 

Kühhirte, der wilde Feigen ablieset - - )  
230 i.m. 87. 
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feladatára, s határolja el magát a szerzőtől,231 mert a szöveg stílusa, 

nyelvezete, humora nyilvánvalóan Hamann sajátja. 

Névjegyként pedig saját, még 1761 végén írt (és a fentiekben 

tárgyalt) levelét idézi a címlap Pán-portréja kapcsán.232 Ez utóbbi 

természetesen csak Lindner és a (Hamann leveleihez hozzáférő) kései 

olvasók számára lehet árulkodó jel, a publikum többi része kénytelen 

(volt) a megérzéseire hagyatkozni, a szöveg iróniáját annak közvetlen 

hatásaiból érzékelni. És megvan az esélye, hogy „a maszkok és 

szerepek nem mankói az olvasónak, sokkal inkább a szerzőnek, a 

perszonális maszkokban lelt öröme feladattá válik az olvasó számára 

(…) csak az elbeszélt elbeszélővel – aki valamiről tudósítani fog – való 

találkozás után értesül az olvasó a szerzőről is.”233 

 

Hamann leveleiből is az derül ki, hogy a hatást illetően csalódnia 

kellett. Carl Friedrich Mosernek panaszolja, hogy: „mindenki 

megütközött a szatír, avagy Pán alakján és senki sem gondolt a lutheri 

kis katekizmus régi ereklyéjére, aminek az ízlése és az ereje egyedül 

állta és fogja állni a sarat minden korszak pápa- és törökgyilkosságával 

szemben“.234 Vagyis a Pán-vignetta, a képi ábrázolás túlzottan 

hatékonyra sikeredett, elvonta az olvasók figyelmét például a kötet 

ajánlásáról – „Dem Leser unter der Rose!” –, amit egyben az ironikus 

bevezető címéül is választott. Nyilvánvaló utalásként a Luther-rózsához 

köthető protestáns hagyományokra,235 és így a szövegeket a lutheri 

gondolkodás központi témájához, a kereszt erejéhez kapcsolva.236 Nem 

                                       
231  i.m. 88. „(…) hogy e kötetecskének (melyet az én tisztem, Neked, nyájas olvasó, a 

zsebedbe játszani)”  
232 i.m. 89-90. („Ám ha a címlap fametszetének rendeltetése: bemutatni a filológust in 

effigie, avagy az ő szép természetét…”) Vö. ZH. II. 125. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 

19-én.) 
233 Jörg-Ulrich Fechner: Mien Man Hoam. Philologischer  Steckbrief zu einem 
Pseudonym oder die Lust des Autors an der Maske. In: Insel Almanach auf das Jahr 
1988. Hrsg. von Oswald Bayer, Bernhard Gajek und Josef Simon. Frankfurt am Main, 

1987. 151. 
234  ZH. III. 67. (F. C. Mosernek 1773. okt. 1-jén.)  
235 Hans-Martin Lumpp: Philologia crucis. Zu Johann Georg Hamanns Auffassung von 
der Dichtkunst. Mit einem Kommentar zur Aesthetica in nuce. Tübingen, 1970. 22. 
236 Vö: Thomas Brose: Johann Georg Hamann und David Hume. Metaphysikkritik und 
Glaube im Spannungsfeld der Aufklärung. Frankfurt am Main, 2006. 172. Brose a 
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tudhatjuk ugyanakkor, hogy vajon nem csupán a szerző 

diplomatikussága csillan-e meg ebben a magyarázkodásban. A címzett, 

az igen jámbor és jólelkű Moser237 ugyanis különös jóindulattal 

viseltetett Hamann iránt, akinek e levéllel az is célja lehetett, hogy 

megnyugtassa barátját, esetleges megbotránkoztatását elkerülje.238 

Eljátszhatunk a gondolattal, hogy mégsem ez volt az ok. Hogy a 

szerző egyszerűen rosszul mérte fel a borítóra választott kép hatását. 

Hogy ő maga is megdöbbenve látta: provokatív gesztusa olyan erővel 

hatott, hogy az értelmezők figyelmét elterelte a szöveg teológiai 

olvasatáról. Lehetséges, hogy így van, ám jómagam kevéssé tartom 

valószínűnek, hogy – a korszellemben gyökerező reakciókat saját bőrén 

megtapasztalt – Hamann ne gyanította volna, hogy milyen vitákat és 

ellenérzéseket fog szülni, ha a mű címlapján egy kecskeszarvú isten 

díszeleg a főhelyen – és mindjárt a keresztes hadjárat szavak után, a 

szerzői nevet is helyettesítve. 

  Mert ahogy a páni vonások önmagukban is ellentmondásosak, 

úgy a természet páni maszkban megjelenő hermeneutája valós 

ellenpontja a kötet borítóján a keresztes lovag, illetve filológus 

alakjának. Más nézőpontból – a hamanni életmű egésze felől – mindez 

persze a borító integráló erejének is minősíthető. Ahogy Ilse Johanna 

Meyer is kiemeli a Pán-képnek ezt a szerepét, de ő már a pogány antik 

hagyomány és a keresztény kultúra egyben látásáról, láttatásáról 

gondolkozva.239 És mivel ez az együttállás valóban Hamann 

gondolkodásának és esztétikájának egyik meghatározó vonása, részben 

témája, a borítóról írottakat zárhatjuk Meyer szavaival: „a pogány Pán 

vignetta kapcsolódása a borítóoldal többi eleméhez, nem üres 

                                                                                                                        
„theologie crucis“ prioritása mellett foglal állást a „theolohie gloriae“-val szemben, s 

ezzel is a lutheri hagyományok mellett tör lándzsát. 
237 Goethe Mosert mint az ún. „csendesek” egyik vezetőjét említi. In: Johann Wolfgang 
von Goethe: Életemből. Költészet és valóság. Budapest, 1965. 471. 
238 Kettejük kapcsolatáról, illetve Moser irodalmi próbálkozásairól bővebben lsd. 
Hermann von Busche: Freidrich Carl Freiherr v. Moser. Aus seinen Schriften sein Geist 
an das neunzehnte Jahrhundert. Stuttgart, 1846. 66-85. Gerhard Nebel nem feltételez 

ilyen empátiát Hamann részéről; szerinte  Pán figurája csak egy az alakok közül, akik 

által Hamann az erektált nemi szerv démonainak bőrébe bújhat, és még Poroszország 

uralkodóját is megfricskázhatja. Gerhard Nebel: i.m. 53. 
239 Meyer i.m. 135-137. 
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dekoráció, és nem is a szerző önkényéből fakad. Ez egy tudatosan 

alkalmazott provokációs eszköz, mert képes arra, hogy a pogány és a 

keresztény történelem kontinuitását megjelenítse.”240  

                                       
240 Meyer i.m. 136. 
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ISTEN EGY ÍRÓ!: 

 
 

A BORÍTÓ HÁTOLDALÁNAK MOTTÓJA 
 

                                

 „Denn das ist Gabrielis Weise zu reden”241 

                     

 

                                                   (melyek egy pásztortól adattak)  242  

 
 

Mielőtt e szavak jelentése, a jelentés értelmezési holdudvara felé 

fordítanánk figyelmünket, essen néhány szó arról, amit a héber betűk 

puszta jelenlétükkel állítanak. Hiszen még a mű (ajánlása) előtt a 

harmadik klasszikus nyelvbe botlunk, eredeti formájukkal, 

írásmódjukkal megidézve. S míg a latinnal és a göröggel a kor iskolái 

megismertették az olvasók jelentős részét, a héberről már nem állítható 

ugyanez. Mégis: Hamann nem véletlenül ragaszkodik az eredeti 

írásjelekhez. Nem a filológus dolgozik benne, inkább a nyelvekről 

vallott nézeteit tükrözi ez a döntés (egyúttal filológia-felfogásához is 

újabb adalékul szolgál). 

A kötetet nyitótanulmányában (Arisztobulosz kísérlete egy 

akadémiai kérdésre vonatkozóan) Hamann az egyes népek lelkületének 

és nyelvük sajátosságainak kölcsönhatásáról elmélkedik. Felsejlik a 

Pán kapcsán már felvett-elengedett szál: „Minthogy 

gondolkodásmódunk érzéki benyomásokra és a velük összefüggő 

érzetekre épít, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető az érzés 

                                       
241 Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen. In: Luther: Drei Traktate. Hrsg. von 

Michael Holzinger. Berlin, 2014. 33. „Mert ily módon beszél Gábriel, (ahogy azt Dániel 
könyvében is láthatjuk.)” In: Luther: Nyílt levél a fordításról. Budapest, 1993. 11.  
242 „[Die Worte der Weisen sind wie die Stacheln, und wie eingeschlagene Nägel sind 

die einzelnen Sprüche]; sie sind von einem Hirten gegeben.” A Károli-fordítás 

számozása eltér a Lutherbibliához képest is, Károlinál: Préd. 12,13.: „(A bölcseknek 

beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a 
gyülekezetek tanítóinak szavai;] melyek egy pásztortól adattak.” Rathmann: i.m. 86. 
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eszközeinek és az emberi beszéd rugóinak egyfajta egybeesése. Ahogy 

mármost a természet egy nép sajátjává teszi a szeme színét vagy 

vágását, épp ilyen könnyen ad nekik számunkra észrevétlen 

modifikációkat nyelvük”.243 Ez oly mértékű, hogy „minden nyelv 

megkövetel egy gondolkodásmódot és egy ízlést, amely rá nézve 

sajátos”.244 Különösen fontos mindezek figyelembe vétele a 

klasszikusok és az Írás nyelveinek esetében. Átültetésük valamely más 

nyelvbe eleve problematikus egy olyan nyelvelmélet felől nézve, amely 

szerint már maga a beszéd is fordítás – angyali nyelvről emberi 

nyelvre.245 A homályos értelmű, és sok vitát kiváltott „angyali nyelv” 

kifejezést talán más megvilágításba helyezi Luthernek a fordításról írott 

nyílt levele – melyet a fejezet mottójában idéztem. Ezt az írást Hamann 

is ismerte (erre több levélrészlet is utal246), s talán ez tette az angyali 

nyelv kifejezés használatát (és egyáltalán a fogalom létét) olyan 

természetessé Hamann számára, hogy azt különösebb magyarázat vagy 

kifejtés nélkül használja az Aesthetica in nucéban (s aztán, már 1784-

ben, némi éllel a Metakritikában247). Ugyanilyen magától értetődően 

gondolkodik ugyanis Luther a nyelvről, amelyen Gábriel arkangyal szól 

előbb Dánielhez, s az Újszövetségben Máriához. (Dán. 10, 11. és Luk. 

1, 28.) E szövegeknek az az érdekessége, hogy Luther a latin 

fordítással, „a betűhöz való ragaszkodással”248 szemben 

fordítástechnikailag „a szöveg értelmét”249 keresi. Nyelvi szempontból 

viszont cseppet sem kételkedik abban, hogy Gábriel (érthető okokból) 

mind Dániellel, mind Máriával héberül beszélt (az angyali nyelvet 

emberire (héberre) fordítva), s Lukács evangélista az ő általa használt 

szót („hamudóth”250) fordította görögre („kechritoméné”251). Ez azt 

jelenti, hogy a lutheri értelmezésben az angyali nyelvről emberi nyelvre 

                                       
243 Arisztobulosz kísérlete. Rathmann: i.m. 98. 
244 i.m. 101. 
245 Aesthetica in nuce. i.m. 177. 
246 Pl. ZH. I. 323; 442-443. stb 
247 Metakritika. Rathmann: i.m. 267 
248 Luther: (1993) 11. 
249 i.m. 8. 
250 i.m. 10. 
251 U.o. 
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való fordítás a Bibliában többszörösen megtörtént: először Gábriel 

maga fordít héberre, majd Lukács evangélista héberről görögre fordítja 

az angyali nyelvet. 

Mindez az inspirált, Istentől származó szövegekben organikusan 

(természetesen) történik, míg a mindennapok profán helyzeteiben 

csakis olyan jelek igénybevételével lehetséges, melyek használata azzal 

a veszéllyel jár, hogy „egy írástudó egész érdemdús igazságosságát a 

betű holttestére emeljük”.252 A Hellén levelek lóherelevele második 

részében pedig a fordításokat – Batteaux nyomán – csupán mint 

„folyamatos szótárakat”253 aposztrofálja Hamann, amelyből segítséget 

remélhet az, aki a szövegeket csupán részben érti. Azt azonban senki 

ne gondolja, hogy a fordításból valóban az eredetivel megegyező 

értelemhez juthat. Az értelemnek a szavak jelentésénél jóval tágabb – a 

szavakat mintegy megelőző – jelentést tulajdonít: „a görög nyelvnek 

inkább a géniusza, mint a nyelvtana fontos”.254 Ez a géniusz pedig – 

Hamann szemében – hasonlatos a jellemhez, amit Szophoklész 

drámájában Odüsszeusznak adott: „tiszteletreméltó, szent és 

titokzatos”.255 E három jelzőt Hamann klasszikus-fogalmaként is 

definiálhatjuk, és nézete szerint mindez a nyelvhez való viszonyban 

mutatkozik meg. És a klasszikus nyelvek és szerzők e minőségeit 

akarja a borító mindkét oldalán, és könyve más lapjain is, megőrizni, 

felmutatni – a könyv korpuszát formáló cselekedetként is közölve 

gondolatait. 

 

Ha a nyelvek szellemétől a mottó jelentéséhez fordulunk, a Pán 

képéhez ez idáig rendelt jelentéseket is árnyalják e szavak. A pásztor 

alakja ezúttal az isteni kinyilatkoztatásnak (a természet melletti) másik 

formájában jelenik meg: a Szentírásban. De még ezen belül is két 

                                       
252 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 183. 
253 Hellén levelek lóherelevele. i.m. 147.  
254 Uo. Vö.: „Nagyon is jól tudom, hogy a Rómabeliekhez írott levél harmadik 

fejezetében sem a latin, sem a görög szövegben a „solum” szó nem fordul elő (…) e négy 

betű (…) valóban nem áll benne. Azt azonban már nem látják, hogy a szöveg 

értelmének megfelel…” In: Luther: (1993) 8. 
255 Hellén levelek lóherelevele. Rathmann: 152. 
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irányban viszi tovább a Pán-motívum értelmezését. Először is: 

visszhangos az idézet szövegkörnyezete, a Prédikátor könyve (amit 

Hamann latin betűkkel pontosan megad). Az ezt lezáró – XII. – rész az 

utolsó idők rettentéseit írja le, a jeleket, amik az istenítéletet megelőzik, 

és a félelmet, ami az embereket eltölti ezek láttán256 – s ami a Pán-

portrénak az előző részben említett elrettentő hatását idézi.257  

Másodszor: a mottó szavaiban a pásztor, aki az előző oldalon még 

torz pásztoristenként volt jelen, a gyülekezet tanítójaként jelenik meg, 

az ő szavai az egész társadalom mércéi. Ha az előzőekben Pánnal 

azonosíthattuk a  pásztort, most παν-ná lett ( a szó „minden, teljes, 

egész” értelmében)258 – legyen az bár az ó- vagy az újszövetségi pásztor, 

az egyik éltet és ösztökél, a másik életét adja a juhaiért.259 Ebben az 

olvasatban tehát a teremtő Istenre utal a mottó, az ő alkotásai: a 

természet, a történelem és az Írás maga – és (mint sugalmazó) az ezek 

felé forduló írások hátterében is tételezhető. 

Teremtés és elrettentés e kettőssége – a kötet és az életmű egészére 

tekintve – az eszkatológiai gyújtópontban (például a betlehemi 

bölcsekről szóló írásában) találkozik: „Mert még vajmi kevés idő, és a ki 

eljövendő, eljő és nem késik”.260 Vagyis: az ítélet pillanata 

elodázhatatlan, ha nem hallgatunk a jó pásztorra, a félelmetessel lesz 

dolgunk – ez lehet a legdirektebb magyarázata a mottó közvetlen 

szövegkörnyezetének. És így olvasva már egészen konkrét értelmet nyer 

a mondat: „a bölcsek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez”.261 

 

                                       
256 Lsd. Hamann londoni olvasatát: Biblische Betrachtungen. N. I. 172.  
257 i.m. 68.: „Annál kevésbé érzékeljük Isten kezét, Isten kinyújtott karját és annál 
inkább megérünk az ítélet nagy rettentésére.” 
258 Ilse Johanna Meyer azt is megjegyzi, hogy a görög παν=’minden’ jelentésével 

szerzőnk esztétikájának univerzális karakterét emeli ki. In: Meyer: i.m. 137. 
259 Vö. Zsolt. 23. és Ján. 10,11. 
260 A betlehemi napkeleti bölcsek. Rathmann: i.m. 117. 
261 A krisztológiai értelmezés irányába hat, ha figyelembe vesszük, ahogy az 
Újszövetségben összetalálkoznak a bölcsek és a pásztorok – mindannyian ugyanazon 

forrásból származó küldetésüknek megfelelően – a Megváltó születésénél. És ezek a 

pásztorok sem maradnak némák, hanem – amint a Lukács evangéliumának második 

részéből kiderül – éppen az Újszövetség legalapvetőbb üzenetét adják tovább, a 

Messiás eljövetelének hírét. 
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Az üdvtörténeti perspektívához képest meglepő fordulat, hogy már a 

következő oldalon, az olvasóhoz intézett ajánlásban maga magát jelenti 

be egyszerű tehénpásztorként a szerző.262 Elhárítva a teológusi tisztet – 

egy mondattal, ami ily módon a szövegbe emelve semmi más, mint 

teológia: idézet Ámós könyvéből. Mutatja is, amit állít: hogy erősen le 

vannak verve szavai – bibliai, isteni gyökerűek. És ebből a szemszögből 

már egészen másként fest a tehénpásztor „egyszerűsége” – a 

legkevesebb, hogy idézőjelbe kerül. Folytatva a kötetet felvezető elemek 

jelentéstöbbszöröző játékát: egyszerre ígér mindent (παν) és egészen 

keveset – pontosan annyit, amennyi az értelmezésben folyamatosan 

formálódó pásztortól éppen futja.  

 

De kik is azok a bölcsek, akiknek a beszédeiről itt szó van? Abból, 

hogy Salamont tartják a Prédikátor könyve szerzőjének,263 adódik a 

válasz: a bölcs itt maga Salamon, akiről azt olvassuk az 1. Kir. 4,29-

ben: „az Isten adott bölcsességet Salamonnak és igen nagy értelmet és 

mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van”,264 s akinek a 

zsidó-keresztény hagyományban állandósult vonása e bölcsesség. 

Aminek definíciójában amúgy Salamonnal alig észrevehető 

paradigmaváltás ment végbe. Korábban a bölcsesség „praxisorientált” és 

szinte kizárólag a közvetlen istentisztelethez, illetve a szolgálathoz 

kapcsolódik265 (ebből származott a művészi kreativitás is, amennyiben 

az Isten szolgálatára szerződött266). Salamon bölcsessége ugyanakkor 

kevésbé gyakorlati (nem a kézművességhez, a művészi kreativitáshoz 

kötődő), inkább elméleti képesség. A neki tulajdonított Példabeszédek 

                                       
262 Az olvasónak sub rosa! Rathmann i.m. 87.: „minthogy – írói, álszenteskedő, 

neveletlen rendünk legtöbb gyermekéhez hasonlóan – nem vagyok teológus, hanem 
(engedelmükkel jelentem) egy tehénpásztor, aki vad fügét szedeget.-” N. II. 115.: „Weil 

ich kein Theolog bin, wie die meisten Kinder unsers schriftstellerischen, 

gleisnerischen, unzüchtigen Geschlechts: sondern (mit Gunst zu melden!) ein 

Kühhirte, der wilde Feigen ablieset - - )  
263 Vö. Préd. 1,1;  1,12-13. 
264 Ennek előzménye az I. Kir. 3-ban olvasható, az 5. versben: „Megjelenék Gibeonban 
az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, amit akarsz, hogy 

adjak néked.” És a 9.-ben: „Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni 

a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között…”  
265 Vö. II. Móz. 28,3; V. Móz. 34,9.  
266 II. Móz. 31,6;  I. Kir. 7,14. stb. 
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könyvéből a természet és az emberi élet dolgainak a(z érzéki) 

szemlélődésen alapuló megítélésében jártas bölcs ember képe rajzolódik 

ki, (aki mindazonáltal képes az így megszerzett tudását és tapasztalatát 

költői formában is megfogalmazni267). 

Az ellenpélda: az Istentől elszakadt, az isteni bölcsességnek ellenálló, 

vagy csak egyszerűen az isteni bölcsességet meg nem ismerő ember: 

előbbi a bolond,268 utóbbiak a pogányok bölcsei,269 például a fáraó 

jövendőmondói (I. Móz. 41,8.), varázslói ( II. Móz. 7,11.) vagy a babiloni 

bölcsek (Dán. 4,3-4.).270 

 

 Ez a dichotómia alapvető Hamann-nál is. A szellemi élet erőit már 

a londoni időszakban (a Biblische Betrachtungen bevezető részében) két 

szembenálló táborra, egyfelől az igaz vallás, másfelől a hitetlenség, 

illetve babonaság erőire osztja.271 Előbbihez társítja a 

természetismeretet és a történelmet mint „pozitív” tudományokat, 

amelyeken az igaz vallás alapul, utóbbiakat úgy jellemzi, hogy 

hitetlenségük és babonaságuk alapját egy sekélyes fizika és egy felületes 

történelemszemlélet képezi. „A természettudós Newtont ugyanolyan 

erősen megindítja a bölcs mindenhatóság, mint történetíróként Isten 

bölcs kormányzása.”272 Viszont lehetnek akár a legbölcsebbek a bölcsek 

között, mégis „feltűnő azoknak a bolondsága, akik beszűkült ízlésüket 

és egyéni ítéletüket teszik az isteni szó próbakövévé”.273 Vagyis a 

kinyilatkoztatáshoz (a Szentíráshoz és a természet könyvéhez) való 

viszony lesz az a szempont, ami a korai írásokban Voltaire-t, 

Bolingbroke-ot vagy Shaftesburyt a bolondok, nem pedig a bölcsek közé 

utalja.  

                                       
267Lsd. pl. a Példabeszédek epigramma-szerű verseit, vagy az Énekek éneke líráját. 

Más esetekben Isten szellemét azonosítják a bölcsességgel. (Főként a chokma- 

(bölcsesség) irodalomban fordul elő ez az értelem: pl. Jób 28,12-28; Péld. 3,19; 8,1-36. 

stb.) 
268 Péld. 1,7; Zak. 11,15. 
269 II. Móz. 7,11.; Jer. 10,7-8. (Ilyenek lehettek a napkeleti bölcsek is.) 
270 Ezekben az esetekben a jövendőmondók, csillagjósok, varázslók, írástudók 

kifejezések a bölcsek szinonimáiként használatosak. 
271 Biblische Betrachtungen. N. I. 8-9. 
272 i.m. 9. 
273 i.m. 10. 
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Ez a filozófia- és tudományfelfogás szembe megy a XIV. században 

induló, a nominalista-konceptualista felfogásban gyökerező folyamattal, 

amellyel a nyelv szavait elválasztják a megnevezett lényegétől, a világot a 

túlvilágtól, a hitet a gondolkodástól. A racionalizmus, az empirizmus, a 

felvilágosodás különféle irányzatai, a kanti kriticizmusig bezárólag 

képezik azt a szakadást alany és tárgy, bel- és külvilág, nem utolsó 

sorban pedig az emberi és az isteni szféra között, amire Hamann a 

tudományok és a filozófia bűneként tekint. Ez értendő minduntalan 

ismételt vádja alatt, hogy a természettudományokat felkaroló 

felvilágosodás (Leibnitz, Wolff, Voltaire, Kant) eltávolította a természetet 

az útból.  

Az, hogy a fogalmakat és a gondolkodást elválasztották a külső 

valóságtól – Hamann szóhasználatában a természettől –, azt is 

eredményezi, hogy az egyes gondolkodók rendszerének megítélésekor 

először is el kell sajátítani azt a művi (filozófiai) nyelvet, amely minden 

rendszerben más, s amely a fogalmak használatát és jelentését 

meghatározza. „Mindenki a saját nyelvét értette meg, és senki sem 

értette a másikét; Cartes a maga értelmét (Vernunft), Leibnitz is a 

magáét, Newton is a sajátját értette, egymás között is ezért mindegyik 

saját magát érti leginkább. Meg kell tanulnunk a nyelvüket ahhoz, hogy 

a fogalmaikat meg tudjuk különböztetni; meg kell vizsgálnunk az 

anyagukat; tanrendszerük/tudományos rendszerük céljait, szándékait, 

az alapot, amin állnak, a véget, ami felé haladnak és a kifutásukat, 

amiben véget érnek. Mindezt meg kell vizsgálnunk, de nem az ígéreteik 

és előítéleteik alapján, amiket alapelvekként, tapasztalatokként és 

következtetésekként tukmálnak ránk.”274 E vizsgálatok pedig gyakran 

azt mutatják, hogy a tudósoknak nem csak motivációik és céljaik 

tisztázatlanok (olykor sandák), de vizsgálódásuk voltaképpeni tárgya, 

illetve gondolkodásuk valós alapjai is homályban maradnak – nem, vagy 

hamisan definiáltak. 

                                       
274 i.m. 30-31. 
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Mindez nem zavarja a kor tudósait abban, hogy „bizonytalan 

tételekről a legbőségesebben és legjutányosabban írhassanak”.275  

Platónt idézve: „bölcsek helyett vélt bölcsek lettek”.276 S e világbölcsek 

bőségesen termelik a természet, míg a teológusok az Írás olvasatait,277 

„a világbölcsesség nagy és kis maszórája elárasztotta a természet 

szövegét, hasonlóan egy vízözönhöz.”278 Ezek a világbölcsek nem 

Salamont tekintik példaképüknek, hanem – legyen bár tudományuk 

bibliai (teológiai) vagy természettudomány – a fáraó bölcseit 

utánozzák.279  

 

Nem könnyíti meg a koherens összkép kialakítását, hogy Hamann 

egyaránt használja a bölcsek, a világbölcsek, illetve a tudósok 

kifejezéseket, amiket azonban nem definiál világosan, és azok egyaránt 

előfordulnak ironikus és komoly értelemben, pozitív, illetve negatív 

konnotációval. Bibliai kontextusban értelmezve a bölcsességet,280 úgy 

találja, hogy a józan ész és az értelem százada felemelte a 

bölcselkedőket, akik intellektuális képességeiket arra használják, hogy 

megszégyenítsék Isten bölcsességének kinyilatkoztatását. „Isten 

kinyilatkoztatja magát – a világ teremtője egy író – minő sorsot kell a 

könyveinek elszenvednie, minő szigorú ítéleteknek és mily éles eszű 

műítészeknek lesznek alávetve a könyvei – hány nyomorúságos 

vallásgyalázó fogja a kezeiből venni a mindennapi kenyerét.”281 

Az, hogy Isten egy író, alaptétel Hamann-nál. Már a Biblische 

Betrachtungen szövegében is rögzíti, hiszen Istent a Biblia „könyvei nagy 

szerzőjének” nevezi,282 akinek nyilvánvaló szándéka van a könyvével: 

                                       
275 Arisztobulosz kísérlete. Rathmann: i.m. 95. 
276 Platón: Phaidroszából: vö. Rathmann: i.m. 95. 
277 Aesthetica in nuce. i.m. 184.  
278 i.m. 189. 
279 Vö. II. Móz. 7,11-12: „És előhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, 
Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel. Elveté ugyanis 

mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.” 
280 Jób. 28,28; Péld. 8.  
281 Biblische Betrachtungen. N. I. 9. 
282 i.m. 8. „Der große Urheber dieser heiligen Bücher”. 
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hatni akar az olvasójára.283 Ugyanez a gondolat jelenik meg az Über die 

Auslegung der Heiligen Schrift első mondatában: „Isten egy író!”.284 Aki 

Hamann felfogásában leereszkedett az emberekhez, azáltal, hogy magát 

az Írás, a természet és a történelem által kinyilatkoztatta. Az isteni 

kondeszcendencia és inkarnáció együttesen van jelen a Szentírásban: 

Isten kiszolgáltatja magát, amikor szerzővé válik – és a könyvén 

keresztül sorsközösséget vállal minden íróval, aki szembetalálja magát 

az értetlenséggel, a félreértéssel és a keményszívű kritikusok 

bírálataival. 

Adódik a kérdés: mi motiválta Istent, a kinyilatkoztatásra, és arra, 

hogy magát megalázza és kiszolgáltassa az emberi megítélésnek? 

Hamann szerint ugyanaz a motiváció van jelen a trinitás mindhárom 

személyének kondeszcendenciájában: ez pedig a szeretet. Mivel a 

szeretet befogadhatatlan pusztán az intellektus által, éppen ezért a 

kinyilatkoztatás értelmezése sem lehet csupán intellektuális. Már csak 

azért sem, mert ennek a hermeneutikának alapja az a feltételezés is, 

hogy a Biblia szövegében egyfajta communicatio idiomatum valósul 

meg. Ez a fajta közösség az emberi és isteni sajátosságok között285 

„alaptörvény és alapvető kulcs minden megismerésünkhöz és az egész 

látható háztartáshoz”.286 

„Éppen az isteni – amely a természet csodáit és a művészet eredeti 

műveit jellé teszi – különbözteti meg az elhivatott szentek erkölcsét és 

tetteit”.287 Ezt azoknak a napkeleti bölcseknek (németül: Magi) kapcsán 

jelenti ki, akik után őt magát elnevezték Észak Mágusának.288 Vagyis 

                                       
283 Uo. „Der große Urheber dieser heiligen Bücher hat die Absicht, jeden aufrichtigen 

Leser derselben Weise zur Seel igkeit  durch den Glauben an seinen Erlöser zu 

machen.” 
284 i.m. 5. 
285 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 176. 
286 Von Rosencreuz lovag végakaratának kinyilvánítása a nyelv isteni és emberi 

eredetéről. i.m. 239.  
287 A betlehemi napkeleti bölcsek. i.m. 117. 
288 Friedrich Karl von Mosertől, Hamann barátjától származik ez az elnevezés. A 

félreértések elkerülése végett kell elmondanom, hogy az Észak Mágusa név magyar 
fordítása talán félrevezetheti az olvasót, aki először találkozik szerzőnk írásaival, mivel 

a mágus szó mai jelentése azt sejtetheti, hogy mégiscsak lehet valami igazság azoknak 

a kijelentéseiben, akik Hamannt a német misztikusok közé sorolják. Moser azonban – 

a Hamann szája íze szerint való kritikusok módjára – rátapintott írói stílusának 

fogalmilag nehezen megragadható jellemzőjére. Így az Észak Mágusa elnevezés 
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bölcsnek. Nem lehetnek kétségeink, hogy amikor a bölcsek erősen levert 

szavairól beszél, saját írásaira is gondol. Melyekről, az őket megalapozó-

létrehozó alkotói magatartás számos vonásával, cselekedetével együtt 

megállapítható az, amit a napkeleti bölcsekkel kapcsolatban ír említett 

esszéjében. „Úgy tűnik, az emberi élet szimbolikus cselekedetek sorából 

áll, amelyeken keresztül lelkünk megjelenítheti láthatatlan természetét, 

és önmagán kívül létrehozza, közzéteszi hatékony létének egyfajta 

szemléletes megismerését.”289 És az ilyen elhivatott cselekedeteknek 

tárgyiasult formája is lehet – például a könyv. Egyfajta köztes 

képződmény – tárgyként (a szembenállásnak, a gondolatok 

közzétételének gesztusaként) még a szemléletességhez is kötött, írásként 

már eltávolodott attól. 

Hogy a közzététel e médiuma hatékony (ám a hatás iránya nem 

feltétlenül kalkulálható előre), azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

Hamann maga is többször beszél – bosszankodva – az őt követők 

állítólagos szektájáról, vagy más néven a „königsbergi szektáról”.290 

Egyfajta gyülekezetről tehát, aminek ő maga lenne a tanítója – ahogyan 

Rapin Szókratészt mint „az őt követő szekták fejét”291 írja le. 

Elmondható tehát, hogy az értelemmel szembeni szókratészi 

gyanakvása a kritika századában292 Németországában oda vezetett, 

hogy – a közvélemény egy részének szemében – hatásában hasonlatossá 

vált mesteréhez.

                                                                                                                        
nyilvánvaló utalás az Újszövetség ‘μαγοι απο αατολων’ (keleti bölcsek Mt. 2,1.) 

kifejezésére, s egyben – véleményem szerint – Hamann sajátos írástechnikájára, a 
centóra, mely profán és szakrális szövegdarabok összefűzése által, végeredményben 

egy – a szó ’Krisztus-centrikus, Krisztusra irányuló’ értelmében – sajátos, krisztológiai 

szöveget hoz létre – hasonlóan a napkeleti bölcsekhez, akik a csillagjóslás alapvetően 

„pogány” (vö.: Ésa. 47,12-13;) eszközeivel következtettek Krisztus születésére. Hamann 

maga is szívesen használta ezt a megnevezést, bár – mint Isaiah Berlin írja – ez a név 
főleg Keplernek arra a próféciájára vezethető vissza, mely szerint a Vénusz 1761-ben le 

fog térni Nap körüli pályájáról. Cook kapitány is ebben az évben indult el a Déli-sark 

felé; Johann David Michaelis meggyőzte V. Frigyest, arról, hogy küldjön tudósokat 

Arábiába. És végül, ebben az évben kezdte tanulmányozni Hamann a Koránt. Isaiah 

Berlin szerint „Innen hát az események ama láncolata, amely a bölcsek fogalmát, egy 

csillagot, egy Keletre induló expedíciót az enyhén ironikus és szeretetteljes „Észak 
Mágusa” névben fog össze.” (Isaiah Berlin: Der Magus in Norden. Johann Georg 
Hamann und der Ursprung des modernen Irrationalismus. Berlin, 1995. 187.)  
289 A betlehemi napkeleti bölcsek. Rathmann: i.m. 116. 
290Der Schlüssel. N. VI. 213-214.; Königsbergsche Zeitungen. N. IV. 315; N. IV. 322. 
291 Rapin, Betrachtungen. N. IV. 50. Erről részletesen lsd. dolgozatom 95-96. oldalát. 
292 Gajek: (1987) 35. 
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SUB ROSA: 

 

       AZ AJÁNLÁS CÍME 

 

 „Talán senki nem volt hozzá hasonlóbb.”293 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintha a címlap képi újragondolása lenne a második oldal 

címermetszete. Megjelennek a keresztes hadjárat attribútumai: 

fegyverek, zászlók, pajzsok, címerek és vértek. Harci dobok is, melyek 

egy oldallal később meg is szólalnak a keresztes hadjáratnak már csak 

paródiájaként értelmezhető versbetétben.294 Felbukkan a Pán kapcsán 

                                       
293 „Unter allen Deutschen, die seit Luther gewesen sind, ist vielleicht keiner 
demselben ähnlicher an Sinn und Rede gewesen als Johann Georg Hamann.” In: Die 
Weisheit D. Martin Luther’s. Hrsg. von F. J. Niethammer. 2 Tle. Nürnberg, 1816. Tl. 1. 

VI. Idézve: Martin Seils: (2005) 427. 
294 „ - - - veri ő a képmutató dobokat 

Itt és amott áttör egy – betegágyon.” In: Az ovasónak sub rosa! Rathmann: i.m. 88. Ez 
a részlet Johann Heinrich Oest verséből származik, a két részből álló dal (Das 
Siechbett. Ein Gesang, és a Der Traum. Des Siechbetts Zweiter Gesang.) 1752-ben 

íródott, és mindkettő megtalálható (ahogyan Oest összes műve) Hamann 
könyvtárában. (Biga VI./508. N. V. 99.) Johann Heinrich Oest: Das Siechbett. Ein 
Gesang. Hamburg, Leipzig, 1752. 11. (209-210. sor: „Ich schlug, wie Eugen, die 
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már említett faltörő kos. És Achilles neve után egy lappal e képecske 

megidézi még az Iliász végeérhetetlen fegyverzetleírásait is. Filológusi 

gondolkodásmódunkat serkenti, hogy ott látjuk Róma városának 

címerét (SPQR) Vergilius és a római számokkal jegyzett dátum után. 

Közvetlenül e metszet alatt „Az olvasónak sub rosa!” felirat – első 

pillantásra – utalhat a metszet rózsaalakjára, vagy jelentheti: 

bizalmasan, titoktartás mellett. A magyar fordítás nem foglal állást, a 

Hamann óta eltelt idő okán azonban e „semlegesség” – mindenféle 

utalás, kommentár mellőzése – is távolabb tereli az olvasót a hamanni 

intenciótól. Az ugyanis egyértelműen rögzített a szerző egy későbbi 

levelében, ahol Hamann arra panaszkodik, hogy mindenki Pán alakjára 

koncentrál, a sub rosa kifejezésben pedig senki nem ismer a Luther-

rózsára295, írását nem kapcsolják a lutheri műhöz.296 

És itt érdemes megállni egy pillanatra. Az ilyen látszólag más 

irányba mutató megjegyzések villantják fel igazán Hamann helyzetét, 

hogy mit érthetünk elszigeteltségén, s hogy az milyen hatással van 

gondolkodására és írásmódjára. A magányos, saját gondolataiban forgó 

ember jellemzője lehet, hogy a végén már a közgondolkodás részének 

tételezi saját elképzeléseit, akár rögeszméit. Nem érzi pontosan a 

megértéshez szükséges információ mennyiségét – készpénznek veszi a 

folyamatos dialógus hiánya folytán a megértést.297 A könyvember 

arcképvázlatába hiba csúszik, nem a Könyv emberének vágyott vonása 

                                                                                                                        
heuchelnden Trommeln/ Hier, und dort brach ich durch, durch tausend verwirrte 

Gewissen”) Az Oestre vonatkozó bibliográfiai adatokat a magyar fordítás nem közli. 
Nem csak a 88. oldalon, hanem a Hellén levelek lóherelevében, a második levélben is 

van egy idézet a másik dalból („Nachbarisch der Sonne, denkt ein merkurisches 
Leibnitz/ Sieben Gedanken auf einmal”. Der Traum des Siechbetts. Zweiter Gesang. In. 

Oest: i.m. 14. 44-45. sor). A költemény címét a fordító egyszerűen beleépítette a 
szövegbe (vagyis ugyanazt a stratégiát követte, mint az Olvasónak sub rosa! esetében): 

„ez áll a beteg lázálmában” = „steht im Traum des Siechbettes”. Rathmann: i.m. 149. 

Vö.: N. II. 175.  
295 Ötszirmú rózsa közepében szív, abban kereszt, körirata: VIVIT (Krisztus 

feltámadására utalva). Napjainkban az evangélikus egyház jelképe, eredetileg Luther 

személyes jele/címere. (ZH. II. 302.: „Sein Wappen ist ein roth Herz gewesen mit einem 
schwarzen Kreuz in einer weißen Rose.” (Herdernek, 1765. jan. 21-én.)) 
296 ZH. III. 67. (F. C. Mosernek 1773. okt. 1-jén.) lsd. 234. lábj. 
297 Az is elgondolható persze, hogy a levél tanúsága hamis, hogy csak később 

tulajdonította volna e kifejezésnek e határozott és súlyos értelmet, ezt azonban más, a 

keletkezés idejében írott, levelei és maga a szöveg jellemzői is cáfolják. 
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kerül a papírra, a személyiségről azonban ez legalább annyit elárul, sőt 

a szerzői intenciónál mélyebb rétegekbe is bevilágít. 

 

Hamann teológiai nézetei már londoni tartózkodásakor sokban 

hasonlítanak a lutheri tanokra, az ekkor született 

bibliakommentárokban felfedezhetők a lutheri szófordulatok. Azt 

azonban, hogy ebben mekkora szerepe a neveltetésnek, az alkati 

hasonlóságnak, illetve a közvetlen hatásnak, a források nem teszik 

pontosan eldönthetővé.298 Visszaemlékezésében kiemeli például, hogy 

mennyi energiát fordított arra, hogy Londonban egy olyan Bibliára 

tegyen szert, amely megfelel az ízlésének, de azt nem árulja el, hogy 

pontosan melyik fordításra gondol.299 Így különböző elméletek születtek 

arról is, hogy egyáltalán német vagy angol nyelvű fordítást használt-e. 

Bizonyíthatóan és dokumentáltan Luther írásaival csak hazatérése 

után kerül mélyebb kapcsolatba.300 A változás ezúttal – a 

könyvemberhez, de a Könyv emberéhez is méltón – egy pontosan 

azonosítható könyv hatására következik be. Königsbergbe érkezve apja 

                                       
298 Tudjuk, hogy Hamann protestáns nevelésben részesült, sőt egyetemei évei alatt 

teológiát is hallgatott Henri Veldhuis szerint a „frissen megtért Hamann teológiai 

ismeretei a lutheri örökség eredményei, amelyek a krízise és megtérése 
olvasztótégelyén mentek keresztül.” Henri Veldhuis: Ein versiegeltes Buch. Der 
Naturbegriff in der Theologie J. G. Hamanns (1730-1788). Berlin, New York, 1994. 104. 

Fritz Blanke ugyanakkor úgy véli, hogy Hamann „Londonban még nem találkozott 
valóságosan Lutherrel” Fritz Blanke: (1956) 58. 
299 Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 33.: „Isten azt sugallta, hogy szerezzek be 

magamnak egy Bibliát is, ami után sok izgalommal ide-oda futkostam, míg egy 

kedvem szerintit találtam, s aminek mostanáig nagyon közönyös tulajdonosa voltam.” 

Ezzel kapcsolatban lásd még: Oswald Bayer és Bernd Weißenborn: i.m. 44-48. Bayer 
és Weißenborn Paul Ernstre (Paul Ernst: Hamann und Bengel: Ein Aufriß ihrer Werk- 
und Lebensbeziehungen als Abriß wesentlicher Hamann-Züge. Königsberg, 1935. 15.) 

hivatkozva felveti annak a lehetőségét, hogy Hamann az angol Biblia „Authorised 

Version” 1611-es kiadását használta. (Ernst: i.m. 44.) Ennek a kiadásnak nem találni 
nyomát sem a Bigában, sem Nora Imendörffernél. Vö. Biga II./506: The Holy Bible Oxf. 

755. ill. Biga II./507: Id. mit den Kirchengebeten vorn und den Apocryphis hinten, 

welche niemals zum gewoehnlichen Handkauf beygebunden werden. Imendörffer: i.m. 

95.  
300 „Dies sind Worte unsers Vaters Luther  an Melanchton, ich lese diesen 

Kirchenlehrer mit ungemeiner Vertraulichkeit, und habe mir vorgenommen alle seine 

Werke durchzugehen – weil ich hier nichts anders zu thun habe und nichts besseres 

für mich bey langer Weile zu thun weiß.” ZH. I. 297. (J. G. Lindnernek, 1759. márc. 

10-én.) 
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könyvtárában megtalálja Luther műveinek 1733-as Rambach-féle 

kiadását, amit aztán alig bír letenni.301 

A lutheri hagyományhoz, illetve nyelvhez való visszatérés302 nem 

csak az életmű tekintetében fontos – és radikális – döntés, de a XVIII. 

századi Königsbergben is feltűnést keltett. A városban ekkortájt 

bonyolultan keresztezték egymást azok a törésvonalak, amik a 

karteziánus-kopernikuszi irányzat és az egyetemet a pietistákkal 

szemben uraló arisztoteliánusok között, illetve például a protestáns 

egyházon belül a pietista és az ortodox körök között húzódtak (s részben 

az „idegenek” és „őslakosok” közti ellentétként csapódtak le).303 A 

különféle társadalmi rétegek és csoportok egymás mellett képviselték a 

rokokó udvari kultúráját, a racionalizmus talaján álló felvilágosodást, és 

a hitüket intenzíven megélni kívánó jámborak közösségét.  

                                       
301 Blanke: (1956) 59. Vö.: ZH. I. 294. (G. I. Lindernek, 1759. márc. 9-én.) „…Das 

dritte ist die Sammlung von Luthers kleinen Schriften, die Rambach herausgegeben. 

Ich werde selbige ehstens meinem Bruder mitschicken. In diesem Buch finden Sie 

über die Hauptlehren unsers Glaubens dieses Vaters uns. Kirchen, außerlesenste und 

körnichste Gedanken und Erklärungen, die zugl. polemisch und praktisch sind. Was 
für eine Schande für unsere Zeiten, daß der Geist dieses Mannes, der uns. Kirche 

gegründet, so unter der Asche liegt. Was für eine Gewalt in der Beredsamkeit und 

Ausdruck – was für ein Geist der Auslegung – was für ein Prophet – Wie gut wird 

Ihnen der alte Wein schmecken, und wie sollten wir uns uns. verdorbenen 

Geschmacks schämen. Was sind Montaigne und Baco, diese 2 Abgötter des witzigen 
Frankreichs und tiefsinnigen Engl. gegen ihn.“ 
302 Valóban visszatérés ez, hiszen Hamann gondolkodásának és kifejezésmódjának 

szerves része volt a lutheri nyelv, amely kimondottan alkalmazkodni kívánt saját 

korának köznyelvéhez. Például Sybilla Hubach ezért nevezheti meg Luthert, az 1756. 

márc. 17-én a szüleinek írott levél egy mondatának forrásaként, mely egy közkézen 

forgó szólást idéz: „Die Welt will betrogen seyn.” (ZH. I. 166.) Vö. www.hamann-
briefe.de.  Rudolf Unger Hamann nyelvének képiségét eredezteti a lutheri hatásokból. 

Unger: (1911) II. 554. 
303 Utóbbiak tősgyökeres königsbergiek voltak, míg a pietisták – akik körében a 

vasárnapi istentisztelet látogatásában kimerülő vallásossággal szemben az egyéni 

hitélet nagyobb szerephez jutott, gyakran első- vagy (miként Hamann, akinek 
kinyilatkoztatáson alapuló hite részben az erőteljesen pietista családi környezetből 

sarjadt) másodgenerációs betelepült lakosok. A szülői ház és Hamann keresztapja – 

aki az óvárosi templom diakónusa is volt egyben – Michael Lilienthal befolyását említi 

Martin Seils is, Johann Georg Hamann und die Königsberger Universität című 
írásában (16.) (In: Königsberg-Studien. Beiträge zu einem besonderen Kapitel der 
deutschen Geistesgeschichte des 18. und angehenden 19. Jahrhunderts. Hrsg. von 

Joseph Kohnen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1998. 15-
37.) S valóban, Hamann felnőtt korában is szoros, baráti kapcsolatot tartott fenn a 

Lilienthal családdal, amint erről számos levél is tanúskodik. A pietizmus terjedésének 

következményeként az általa vizsgált brémai példa alapján Rolf Engelsing megállapítja, 

hogy a városban a mozgalom hatására a lutheri ájtatos irodalom teret nyert. 

Engelsing: i.m. 104. 
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  E közegben a Lutherhez való kapcsolódás retrográd gesztus volt, 

döntésével Hamann jó néhány társaságból kizárta magát. A pietisták 

szemében vasárnapi, „lágymeleg”304 keresztény volt, míg a felvilágosodás 

hívei vallásos rajongóként, különcként305 tartották számon. Helyzetére 

nem nehéz ráismernie Luther írásaiban: a wittenbergi szerzetes hosszan 

megszenvedett válaszai az ő kérdéseit felelték meg, mindennapjainak 

pokoljárása Luthernak is osztályrésze. Hamann Rómája Berlin lett,306 a 

Luthert kiközösítő szerzetes és humanista barátok szerepébe pedig Kant 

és Berens lépett. „Ha mégis tudni akarja, hogy most mit is csinálok; hát 

mondja neki [Berensnek – P. I. ], hogy lutherizálok; merthogy valamit 

mégis tenni kell. Ez a kalandvágyó szerzetes azt mondta Augsburgban: 

»Emitt vagyok – másképp nem tudok. Isten segítsen, ámen«.”307  

A „lutherizálás” gesztusa hangsúlyozza a protestálás mozzanatát, 

ami – erről már volt szó – 1758 után jó ideig Hamann minden 

cselekedetében megnyilvánult.308 Ez az időszak, amikor Hamann 

megélte a megértésnek azt a szintjét, amit Gerhard Maier etikainak 

nevez.309  Ekkor a megértés elmélyítése és kiszélesítése mellett a 

hangsúly a megértett dolgok alkalmazásán, a hitnek a mindennapokban 

való megélésén van. „»Mit cselekedjek?« (Mát. 19,16; Apcsel. 2,37; 

16,30.)”310 – ez a hívő ember kérdése. A megértésnek ez a fokozata 

feltételezi az engedelmesség meglétét, és ilyen szempontból a keresztény 

írásértelmezés mellett „talán a rabbinikus tanvitákhoz áll a 

legközelebb”.311 

                                       
304 Jelenések könyve 3,16. 
305 Renate Knoll elemzése erről a korszakról: Renate Knoll: »Brücken und Fähren der 

Methode«. Zu Hamanns frühen Bildern als Grundlage sprachkritischer Autorschaft. 
In: Königsberg und Riga. Hrsg. von Heinz Ischreyt. Tübingen, 1995. 198-199. 
306 Kocziszky Éva: (2003) 97.  
307 ZH. I. 307. (J. G. Lindnernek, 1759. márc. 21-én.) 
308 A hermeneutika és a retorika/stílus terén fellelhető lutheri hatásról és a 

lutherizálás egyéb aspektusairól bővebben lsd. Renate Knoll: i.m. 198-200. Vallási és 

morális aspektusból közelít Johannes Herzog, aki szerint Hamann londoni megtérése 

és az addig vezető szenvedés teli út – az a kín, amit az „önismeret pokoljárásakor“ 

érzett – kapcsolta Hamannt egy életen át a lutheri tanokhoz. (Hamann, Johann Georg: 
Wahrheit die im Verborgenen liegt. Aus Schriften und Briefen des Magus im Norden. 

Auswahl und Einführung von Johannes Herzog. Berlin, 1927. 37.) 
309 Maier: i.m. 63-64. 
310 Maier: i.m. 63. 
311 Uo. 
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Ezzel pedig a hamanni műben lényeges formai hatásokhoz értünk: 

a hit mindennapokban való megélését boncolgató írásértelmezési 

hagyományok – a protestálás mozzanatával együtt – a párbeszédes 

forma felé viszik. Elsődleges viszonyítási kerete természetesen az volt, 

hogy a keresztény írásértelmezés miként szembesült e kihívásokkal: az 

egyházatyák mellett mindenekelőtt Luther írásaihoz fordul. Közülük is a 

mindennapok gyakorlati problémáihoz leginkább közelítő szövegeket 

kedveli. A Kis katekizmust, amely – a párbeszédes forma mellett – az 

ismétlés, illetve a parafrázis értelmezési módszerével (az elbeszélések 

képes nyelvének megőrzésével) igyekszik elérni, hogy az olvasók 

bevéssék a hit alapjait elméjükbe. A magyar fordító, Prőhle Károly így 

írja le a lutheri intenciót: „Érdemes felfigyelni a módszerre vonatkozó  

javaslataira is: elmélkedés, magyarázat több fokozatban és alkalmazás 

az életre példákkal.”312 A hangsúly a didaxison van. Luther 

szisztematikusan, több lépcsőben definiálja és magyarázza az egyes 

teológiai és bibliai fogalmakat. Először elhangzik a tétel, majd a tanító 

feltesz egy egyszerű kérdést, pl. „mit jelent ez?”, mire egy szintén 

egyszerű, magyarázó jellegű válasz következik, amit a tanulóknak a 

gyakori ismétlés által kell bevésniük.313 Az Asztali beszélgetésekben 

pedig a mindennapok apró-cseprő ügyei is szóba kerültek (ugyancsak a 

hamanni írásmódot előlegezve). A szöveg – amint a címe is mutatja – a 

párbeszéden alapuló tanítás módszerével élt, még ha az élőbeszéd 

írásban rögzített formája hiányos dialógus is (Luther monológjaként 

jelenik meg, holott nyilvánvaló, hogy élénk eszmecsere eredménye).  

A közlés elsődleges módja pedig a beszéd, a szó, az Ige, 

megelőlegezve a hamanni tételt: nem létezik kommunikáció, ami nem az 

isteni közlésen (amely a teremtésben, az Írásban, és a megváltásban 

kapcsolódott a trinitáshoz) alapulna. A hallás képessége minden más 

                                       
312 In: Luther Márton négy hitvallása. A keresztény ember szabadságáról. A kis káté. A 
nagy káté. A keresztény hit fő tételei. Budapest, 1983. 13.  
313 Szofisztikáltabb és a mélyebb igeismeretre építenek Luthernek a Biblia könyveihez 

írott előszói, melyeket a kátékkal ellentétben nem hallgatásra, hanem olvasásra szánt. 

Hamann a Rómabeliekhez írott levélhez kapcsolódót kedvelte leginkább, amely a 

leglényegesebb hitelvek (a törvény, bűn, kegyelem, hit és igazság stb.) kifejtésével és 

magyarázatával az újszövetségi hit alapjait gondolja végig.  
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érzékeléssel szemben prioritást élvez.314 A Logosz elsődlegessége 

összefügg a Hamann írásait jellemző Krisztus-centrikussággal, s ez a 

kettő a legnyilvánvalóbban a Szentíráshoz való kötődésben, a „sola 

scriptura” lutheri elvéhez való ragaszkodásban mutatkozik meg. 

 

Hamann nyilvánvalóan nem vonhatta ki magát a lutheránus-

pietista környezet és neveltetés hatásai alól, ami bizonyára 

meghatározta a választásait, amikor egyik vagy másik szerző művei 

mellett döntött. A Biga judaisztikai témájú könyvei azonban 

bizonyítják,315 hogy a rabbinikus irodalom megismerésére komoly 

kíváncsiság hajtotta, ami a szocializációja során rárakódó előítéleteknél 

és dogmáknál is erősebbnek bizonyult.316 A hagyománynak a 

mindennapokra való vonatkoztathatósága éppúgy életének meghatározó 

kérdése volt, mint ahogy a mindennapok változó és egyre bonyolódó 

gyakorlati problémái tették szükségessé a zsidó írásértelmezőknek, hogy 

a Tóra alapjain életre hívják a Talmudot. A talmudisták által felkínált 

módszer: a kinyilatkoztatás (a mózesi törvények) alapján az optimális 

életszabályok állandó keresése, folytonosan változó nézőpontok és a 

korábban felállított szabályok állandó megkérdőjelezése mellett – ez a 

hamanni ideáltipikus egyház hermeneutikájának jellemzője.317 

                                       
314 Hamann maga Kantnak egy levéltervezetben így ír: „Ami a szellemi, vagy 

szimbolikus fülemet illeti, nos, azt aligha tudom a jó és bőkezű természettel szembeni 

hálátlanság vádja nélkül eltitkolni, hogy a hallás tekintetében minden barátomat és 

bizalmasomat felülmúlom. Ezért ennek az érzéknek a láthatatlan szervét néhány 

hüvelykkel hosszabbnak és hegyesebbnek képzelem, mint ahogyan Lips vésnök 
A(sinus)-metszete alapján lerajzolták, és újra vésték – és, hogy a tiszta ész és a 

fenséges ízlés örök lantosának szemében még vadabb Asinus (szamár) leszek, mint 

amilyennek ama szimbolikus A-véset alapján látszottam.” (ZH. III. 198-199. Kantnak 

(tervezet), 1775. júl. 18-án.) Lsd. még: Kocziszky: (2000) 23; valamint Seils: (2005) 

435-440. 
315 Elsősorban a Biga filológiai témájú könyvei között találjuk meg őket. Az alapművek 

mellett (pl. N. V. 45; a levelekben pl.: ZH. II. 93. (J. G. Lindnernek, 1761. jún. 20-án.) 

megtalálhatók voltak a kortársak jelentéktelenebb hebraisztikai témájú írásai és 

számos szótár is. 
316 Winfried Menninghaus: Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt am 

Main, 1980. 206-215. 
317 Le kell szögezni: nem a kinyilatkoztatott életigazságokkal szembeni averzióról van 
szó, ugyanis a kinyilatkoztatás igazságainak változhatatlanságába vetett hiten alapult 

Hamann 1758 utáni élete és munkássága. Elfogadta az egyházi intézményeket, és a 

keresztény intézmények által biztosított közösséget is. Mindösszesen az emberi 

bölcselkedés dogmává emelése és az azokhoz való merev ragaszkodással szembeni 

idegenkedésről van szó. Leveleiben rendszeresen leírja, hogy látogatja az 
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Amellett, hogy mind a zsidó mind a keresztény hermeneuták arra 

törekedtek, hogy a kiindulópontként szolgáló textusokat koruk 

kihívásainak megfelelően értelmezzék, és élhetővé tegyék, az alapvetés 

mindkét esetben azonos volt: az értelmezett szöveg autoritásának 

feltétlen tisztelete, ami a kinyilatkoztatásban való hitben gyökerezett. „A 

zsidó és a keresztény beszélgető egyaránt állítja: nincs igazi beszélgetés 

ama intuitív felismerés híján, hogy a nyelv isteni eredetű, hogy Isten, az, 

aki szólt, és meglett, az, aki beszédében lakozik, az Ige maga – az emberi 

exisztencia alapja”318 

 

E felfogásból nem csupán az következik, hogy írásainak 

alaprétegébe beépül az ó- és újszövetségi exegéták módszerének közös 

vonása, a párbeszédes forma,319 de a profán és a szakrális szövegek 

közötti radikális különbségtétel is. E kettőség a hamanni életműben is 

alapvető. Más alapokon nyugszik, és más cél felé igyekszik műveinek 

párbeszédes formája, amikor nem vonja kétségbe az értelmezés alá vont 

szöveg autonóm és abszolút voltát. És akkor is, amikor profán – a 

Szentírással többnyire szembehelyezkedő – művekhez a párbeszéd 

szókratészi válfajával fordul. Annak a Szókratésznek a nyelvi stratégiáit 

alkalmazza, aki számára nem létezett az igazságot abszolút módon 

                                                                                                                        
istentiszteleteket, úrvacsorát vesz, és szoros kapcsolatban van a gyóntatójával. Mégis 

különcnek és magányos farkasnak számít a gyülekezetében – sőt az egész város 

közvéleménye szemében –, viszont hívő emberként szüksége van a Biblia 

autoritásának biztatására, és igazolására, hogy a magánéletének döntéseit a saját 

lelkiismerete előtt legitimizálja. Ehhez pedig arra volt szükség, hogy meg legyen a 
bátorsága ahhoz, hogy egy ilyen kis közösség nyilvánossága – mint amilyen a 

königsbergi hívők közössége volt – előtt álljon ki saját, a bevett egyházi értelmezéssel 

szembe menő bibliaolvasat mellett. Ez azt jelentette, hogy Hamann a hagyomány 

pragmatikus olvasata által tulajdonképpen a saját lelkiismeretével vívott harcot. A 

Szentíráshoz, bizonyos esetekben, „megalkotta a saját Midrását” (vagy hággádáját), 

ami azonban nem jelentette azt, hogy ez az értelmezés Hamann döntéseinek és 
cselekedeteinek a mentegetését alapozta volna meg. Ez egy valós küzdelem volt, amely 

az erkölcsi és gyakorlati élet határán felmerülő kérdésekre való lelkiismereti válaszokat 

célzott meg. 
318 Kocziszky: (2000) 15. 
319 Jakob Allerhand egyenesen a zsidó gondolkodás alapjaként jellemzi a kérdések és 

viszontkérdések során alapuló hermeneutikát, amely szorosan összefügg a tanítás 
szóbeli jellegével. „A Talmud biztosította a zsidók sajátos karakterét, jellegzetességét, 

amely megkülönbözteti őket más népektől, és ez biztosította számukra figyelemreméltó 

ellenálló képességüket és összetartozásuk erejét is. A Talmud érvekből és ellenérvekből 

álló beszédmódja képezte és csiszolta a gondolkodás élességét, és a zsidók szellemi 

mozgékonyságát.” Allerhand: i.m. 23. 
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tartalmazó, kinyilatkoztatott „szent szöveg”. Szókratészt az az igazság 

érdekelte, amely a textusok, gondolatok mélyén – esetlegesen – jelen 

van, de nem köthető semmilyen konkrét szövegtesthez sem. A 

szókratészi párbeszéd így a kételyen – az értelemmel szembeni állandó 

gyanakváson – alapult, ennek a gesztusnak a felelevenítése a XVIII. 

század Németországában, a kritika századában320, különös ízt adott 

Hamann írásainak, 

A szókratészi narratíva nem csak az ismétlés, a parafrázis 

történet-újrateremtő erejének köszönhette rendkívüli hatását, hanem 

éppen e párbeszéd sajátos formájának is, ami az elbeszélt történetek 

értékelésében és értelmezésében is fontos feladatot töltött be.321 A 

dialógusforma természetéből ugyanis az következne, hogy a szövegekbe 

számos hidat és kompot maga a szerző épít(het) be, hiszen a 

párbeszéd, jellemzően, a félreértések tisztázása érdekében jön létre. Az 

interakció során a felek fel tudják hívni egymás figyelmét az esetleges 

nézetkülönbségekre, vagy gondolataik téves interpretációjára. 

Ugyanakkor a szókratészi dialógus nem ezen a logikán alapul: ott a 

szöveg dinamizmusát és a gondolatok termékenységét éppen a 

mesterségesen előidézett félreértéseken és tévedéseken keresztül éri el 

a szerző.  

A platóni dialógusok érvelő, vitatkozó, állandó interakcióban 

működő kommunikációja és a teremtő Logosz „szeretet-közlésén” 

alapuló párbeszéd hagyományai egyaránt hatással voltak Hamann 

írásaira. Ezek jelentős része vitairatnak minősíthető, amennyiben 

konkrét személyeket szólít meg, konkrét eseményekre illetve művekre 

reagál.322 Miként Szókratész és Luther, Hamann is a párbeszéd 

embere,323 akire a beszélgetőpartnerek (reflexiói és reakciói) inspirálóan 

                                       
320 Gajek: (1987) 35. 
321 Kocziszky: (2000) 15. 
322 Bár Kocziszky Éva elmélete szerint Szókratész beszélgetéseiből a platóni dialógusok 

csináltak erisztikus alapú párbeszédet, és az „eristika a totalizáló szubjektivizmusnak, 

vagyis a kiteljesedő fragmentációnak a következménye.” Kocziszky: (2000) 15-18. 
323 A partnerre utaltságot emeli ki Antal Éva is a szókratészi irónia elemzésekor: az i.e. 

V. századi komédiák két állandó figuráját az alazóntαλαζων) és az eirónt (ειρων) 
tételezve az ironikus hangoltságú gonodolkodó és vitapartnere prototípusaként. Antal 
Éva: Túl az irónián. Retorikus olvasatok. Budapest, 2007. 16. 
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hatottak. Kvázi párbeszédeket írt, vitapartnerekhez fordult, az 

Aesthetica például Michaelis megszólításával indul, de éppúgy címzettje 

lesz a későbbiekben Mendelssohn, ahogy a jelenkor virtuózai, a finom 

műítészek és a tudatlan olvasók is.324 

 

A hitelvek és a párbeszédes forma mellett Hamann legfontosabb 

kapcsolódási pontja Lutherhez a Szentírás szövege, és nyelve. Bár a 

hatvanas években héber és görög ismereteit az Ó- és Újszövetség 

fordításával bővítette, a Biblia szövege egész életművében összeforr 

Luther fordításával, ami „a Vulgata tekintélyével bír”325 a szemében. A 

Szentírás és Luther írásai esetében hajlamos rá, hogy azokat 

„egzisztenciálisan, teológiailag kifejezve a lutheri „pro me”, értelemben 

olvassa és fogadja be”.326 

Martin Seils 2002-ben a 8. Nemzetközi Hamann-Kollokviumon 

nyilvános előadáson mutatta be a hamanni nyelvben és 

gondolkodásban fellelhető lutheri hatásokat.327 Seils négy szöveget 

említ, melyek Hamannra a legnagyobb hatással voltak: a 

bibliafordításon, és az említett előszókon és katekizmusokon kívül a 

lutheri énekeket emeli ki. Idézi azt az 1769-ben Herdernek írt levelet, 

amelyben Hamann igen szépen és szenvedélyesen nyilatkozik, 

mondván, valósággal „beleszeretett Luther fordításába”.328 Hasonló 

vehemenciával ír az Aesthetica in nucéban Luthernek a Rómabeliekhez 

írott levél elé szánt bevezetőjéről,329 amely egyik kedvenc Luther-írása, 

ahogy mondja: nem „tudja magát fáradtra olvasni benne”.330 

Vonzalmát bibliacentóiból is kihalljuk: szövegeiben minduntalan 

visszaköszön Luther szóhasználata – a centoformából következően már-

már saját nyelvvé alakítva. Példaként említhetem az Aesthetica in nuce 

                                       
324 Kiterjedt levelezésében is tanúbizonyságát adja a párbeszéd iránti vonzalmának. 

Távolabbi és közelebbi ismerőseinek olvasmányairól és szakmai témákról éppúgy 

értekezik, ahogy a mindennapok apró-cseprő részleteit is képes hosszasan ecsetelni. 
325 ZH. VI. 249. (Friedrich Heinrich Jacobinak, 1786. jan. 29-én.) „… aus der Glosse 

Luthers, dessen Uebersetzung das Ansehen der Vulgata für mich hat.”  
326 Seils: (2005) 433. 
327 Seils: (2005) 427-440. 
328 ZH. II. 444. (J. G. Herdernek, 1769. ápr. 9-én.) 
329 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 196. 
330 Uo. 
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összegzéseként álló Apostillét, amely visszautalva a kötet bevezetőjének 

mottójára (a Prédikátor könyvének 12. részére), hiábavalóságnak nevezi 

az esztétikai dióban foglaltakat.331 Majd így folytatja: „A rapszodista 

olvasott, megfigyelt, vélekedett, kellemes szavakat keresett és talált, 

híven idézte őket…”332 Aztán egy másik Salamon-írásra utal: „… egy 

kereskedelmi hajóhoz hasonlóan messziről szerezte be táplálékát, és 

messziről hozta el azt.”333  

A nyelvezet hatása mellett nem elhanyagolható Luthernek a 

nyelvről vallott gondolatok szintjén megjelenő hatása. Az angyali és 

emberi nyelv kifejezések lutheri használatáról az előző részben volt szó. 

Emellett különösen fontos a Nyílt levél a fordításról állásfoglalása, amely 

a betű szerinti megfelelés elébe helyezi a „szöveg értelmének megfelelő” 

megoldásokat.334 Mindez – láthattuk – visszaköszön nem csupán 

Hamann nyelvfelfogásában, de a filológiáról és tudományokról vallott 

nézeteiben is. 

Fontos kapcsolódási pont Hamann nyelvfelfogásában az a lutheri 

állásfoglalás, hogy a biblia fordításakor ne „a latin nyelv betűit 

faggassátok, ha németül akartok beszélni, mint ahogy ezek a szamarak 

teszik, hanem kérdezzétek meg az anyát otthon, a gyermeket az utcán, 

az egyszerű embert a vásárban (…) akkor majd megértik és észreveszik 

                                       
331 i.m. 200. „Ebben az esztétikai dióban mindennek hiábavalóság-íze van.” Vö.: Préd. 

12,10.: „Felette nagy hiábavalóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek 

hiábavalóságok!” 
332 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 200. Vagy ahogyan Salamon fogalmaz: „És 
azonfelül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és 

fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcs mondást. És igyekezett a prédikátor 

megtudni sok kivánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket.” (Préd. 12,11-12.) 

Vö.: Préd. 7,25.  
333 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 200. Vö. Péld. 31,14.: „Hasonló a kereskedő 

hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.” Nem csak a filozófiai írásaiban 
fedezhetőek fel Luther bibliafordításának szóhasználatára utaló nyomok, hanem a 

levelekben is. Ezek sokszor konkrét – tehát jelölt, vagy hosszabb – idézetek formájában 

jelennek meg: például 1758 karácsonyán az édesapjának írott levelében Luther 

karácsonyi énekéből idéz két strófát (pl.: ZH. I. 285. (Az apjának, 1758. dec. 19-én.)), 

vagy 1759. márc. 10-én Lindnernek hosszan idéz egy Luther-levelet (pl.: ZH. I. 297. ), 

más esetekben egyszerűen a Luther-Bibliát. (Pl.: ZH. I. 320. (J. G. Lindnernek, 1759. 
ápr. 27-én) „… so sage ich in einem Fall mit David: Ich danke Dir darüber, daß ich 

wunderbar gemacht bin, und im andern Fall: Bewahre meine Seele, denn ich bin 

heilig, das heißt nach Luthers Glosse, ich werde verdammt und verachtet als ein 

Ketzer. Ψ. 86.”)) 
334 Luther: (1993) 8. 
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az emberek, hogy németül beszéltek velük”.335 A Hellén levelek 

lóherelevele első részében ebben a szellemben beszél arról, hogy „az 

isteni stílus az együgyű, lapos, a silány írásmódot választja”.336 És hogy 

az újság- és levélstílus, a humili generi dicendi (közönséges mindennapi 

nyelv) az Újszövetség könyveinek stílusa. Ami éppúgy kapcsolható az 

isteni kondeszcendenciáról vallott gondolataihoz, mint a 

partikularitásokhoz való vonzalmához – ami majd Hegel bírálatának 

célkeresztjébe kerül –, de ezeket később tárgyaljuk. 

Látszólagos ellentét, hogy a lutheri idők két-, illetve többnyelvűsége 

is megjelenik Hamann-nál. „A latin volt az iskola, a tudomány, a 

liturgia, ennélfogva a művelt emberek tulajdonképpeni »irodalmi 

nyelve«. A németet pedig az általános mindennapi érintkezésben 

használták. Mégis volt egy köztes zóna, ahol a két nyelv találkozott, és 

kölcsönösen átszűrődtek egymásba: a művelt emberek mindennapi 

érintkezései során a két nyelvet fesztelenül keverték.”337 Több mint 

fesztelenség jellemzi viszont Hamannt, miközben a latin, görög, héber, 

angol és francia idézeteket összeférceli – de ennek a nyelvekről vallott 

gondolataiban fellelhető alapjairól az esztétika egyik mottója kapcsán 

lesz szó. 

 

 Ha kitekintünk a hamanni életmű egészére, azt látjuk, hogy 60-as 

évek második felétől írásaiban gyakran bukkannak fel Luther-idézetek, 

parafrázisok. Ha ezeket (és szövegkörnyezetüket) összehasonlítjuk a 

korábbi írások Luther-utalásaival, levonhatjuk a következtetést, hogy 

míg az életmű elején saját hite és a lutheri hagyományok legitimálása és 

védelme alkotja az írói program gerincét, a későbbiekben már magától 

értetődően, az aktuális gondolatmenet alátámasztásaként idézi a 

reformáció atyjának műveit.338 Ez a tevékenység már a kognitív 

                                       
335 Uo. 
336 Hellén levelek lóherelevele. Rathmann: i.m. 144. 
337 Arno Dussini: Zur Rhetorik der Übersetzung: Martin Luthers »Ein Sendbrief vom 

Dolmetschen«. www.metamorphosis.univie.ac.at/dokumente/ws2012/RVO_ 

humanismus_dussini_manuskript.pdf 
338 Zweifel und Einfälle über eine vermischte Nachricht. N. III. 19; Fliegender Brief. N. 

III. 381. stb.  

http://www.metamorphosis/
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stádiumhoz tartozik Maier felosztásában. Ekkor a hit már „csak” alap, a 

hangsúly a kinyilatkoztatás megértésének kognitív kibővítésén és a 

megértett dolgok (teológiai vitákban való) alkalmazásán van.339 

Az idézetek használatában végbemenő változásokkal párhuzamosan 

változik a Luther-szövegek Hamann írásainak tematizálásában betöltött 

szerepe is. Kezdetben még az lehet az érzésünk, hogy szerzőnk maga is 

provokációnak szánja, hogy az egyházatyára hivatkozik, különösen az 

egyébként nem vallásos témát tárgyaló műveiben. Példaként hozhatjuk, 

hogy az Aesthetica in nuce szövegét krisztológiai vázra építi fel. Nézetem 

szerint legalábbis megalapozott az olvasat, amely a teremtés és az utolsó 

ítélet tengelyére felépített eszkatológiai értelmezését adja a műnek, ahol 

minden az utolsó mondat – az utolsó ítélet szempontjából mérettetik 

meg.340 A későbbi írásokban változik a kép. Noha tematikájában, 

hangnemében és műfajában a provokáció és a vitairatszerűség az egész 

életművet jellemzi, a lutheri örökség már nem izolálódik mint a 

„botránkozás egyedüli kősziklája”.341 

A filológus keresztes hadjárataival kapcsolatban viszont éppen azon 

lepődik meg a szerző, hogy mindenki a címlapon látható Pán-portré 

értelmezésére koncentrál, és emiatt van felháborodva. Nem pedig „Az 

olvasónak sub rosa!” ajánlás miatt, amit senki nem köt a Luther-

rózsához, és általa a lutheri kátéhoz.342 Véleményem szerint ez is 

igazolja, hogy Hamann itt provokatív céllal utal kedves szerzőjére, és 

csalódással nyugtázza, hogy a közönség átsiklik „lutherizálása” felett. 

                                       
339 Ide tartoznak Hamann kései polemikus írásai: viták Jacobi Spinoza-könyvével vagy 

Mendelssohn Jeruzsálemével. 
340 Johannes von Lüpke: Menschlich und göttlich zugleich. Johann Georg Hamanns 
Beiträge zu einer theologischen Lehre vom Menschen im Gespräch mit Goethe und 
Nietzsche. Habilitationsschrift. Tübingen, 1993. 
341 Vö. Ésa. 8,14; 1. Pét. 2,7. 
342 „Jedermann hat sich über die Façon des Satyrs oder Pans aufgehalten und 

niemand an die alte Reliquie des kleinen lutherschen Katechismus gedacht, deßen 

Schmack und Kraft allein dem Pabst- und TürkenMord jedes Aeons gewachsen ist und 

bleiben wird.” ZH. III. 67. (F. C. Mosernek, 1773. okt. 1-jén.) 
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A MÚZSA MEGJELENIK: 

 

AZ AJÁNLÁS 

 

 „Gondolkodjon kevesebbet, és éljen többet.”343 

 

Egy oldalnyit sem haladunk az amúgy annotált 

tartalomjegyzéknek minősíthető ajánlásban, amikor az „új szókratészi 

múzsánk” kifejezésbe botlunk – a „Szókratész zsenije” kifejezéssel egy 

sorban. Az athéni filozófus azután az Aesthetica in nuce legelején is 

főszereplőként jelenik meg, és az életmű egészére nézve is meghatározó 

alakja a hamanni gondolkodásnak. 

Bemutatkozó kötete, az 1759-ben megjelent Sokratische 

Denkwürdigkeiten344 már címével is a kételkedő görögnek állít emléket, 

és első pillantásra a Szókratész-értelmezések XVIII. században is 

folytatódó tradíciójába345 látszik illeszkedni. Értelemszerűen, 

meghatározó hatással Hamann Szókratész-képére is az ekkoriban 

eredetiben tanulmányozott platóni dialógusok voltak. Ugyanakkor 

egyetérthetünk Nadlerral,346 miszerint René de Rapin (1651-1687), 

jezsuita szerzetes Hamann által diákként lefordított, 347 a Königsberger 

Notizbuchban fennmaradt szövege (Betrachtungen über die Philosophie ) 

és annak Szókratész-ábrázolása egész életében vezérfonalul szolgált a 

filozófiáról való elmélkedéseihez.348 Így nem csupán a Hamann írásaiból 

kirajzolódó Szókratész-kép estében, de saját gondolkodói attitűdjében is 

visszaköszön a rapini jellemrajz. Szókratész nem csupán múzsája, de 

                                       
343 ZH. II. 330. (Herdernek, 1765. máj. 18-án.)  
344 Szókratészi érdemes gondolatok. Rathmann: i.m. 41-71. 
345 Így Hamann is birtokolta Xenophóntól kezdve Rapinen keresztül Charpentier-ig és 
Cooperig az antikvitástól kezdődő Szókratész-recepció és visszaemlékezés, illetve 

életrajz fontosabb darabjait. Lsd. Biga IV./267.; V./222.; VI./741. (N. V. 63; 73; 107.) 
346 Nadler jegyzetei. N. IV. 466-467. 
347 Rapin, Betrachtungen. N. IV. 43-129. 
348 René de Rapin: Réflexions sur l’Eloquence, la Poètique, l’ Histoire et la Philosophie. 

Amst. 1686. 12°. (Biga VI./741.: N. V. 107.) 
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példaképe is volt szerzőnknek. Életművében érződik az igyekezet, hogy 

róla is elhangozhasson a mondat: „a szellem minden kellemével 

rendelkezett, amely a zseni könnyedségéből és a szerencsés 

természetből fakad: így nem szenvedett hiányt a lehetséges mély 

értelműség és alaposság egyikében sem. A belátás és értelem mindeme 

fennköltsége mellett mindazonáltal a szívnek egyfajta jámborságával, 

együgyűségével bírt”.349 A nyelvi megformáltságot, a könnyedséget is 

igyekezett eltanulni a mestertől, így többnyire „rapszódiáiról” is 

elmondható, hogy „a legsötétebb tanokat is igen kellemesen vezette elő: 

és a legkomolyabb elmélkedései sem fosztották meg a vidámságától, 

élénkségétől. Mivel soha nem okos emberként, hanem mindig mint 

becsületes, jóravaló ember szólalt meg; ezért a tréfái is mindig finomak 

voltak.”350 Ebben a hangnemben búcsúzik Hamann az olvasóitól 

például a Felhők epilógusában: „Miután mármost én a Hamburgische 

Nachrichten nimfáinak, valamint a Szókratészi érdemes gondolatok 

múzsájának nyilvános bemutatót tartottam, és belőlük magamnak 

diadalt arattam, így a pantomimomat azzal a kívánsággal fejezem be, 

ami állítólag a haldokló Augustusnak jutott eszébe:  

    PLAUDITE!”351 

A rapini értelmezés hatása érhető tetten abban is, hogy 

Szókratész már Hamann korai írásaiban is a kereszténység 

apostolainak pogány előképeként jelenik meg. Az Apostolok 

                                       
349 René de Rapin, Betrachtungen über die Philosophie. N. IV. 49-50. 
350 i.m. 50.  
351 Felhők. Rathmann: i.m. 82. A Pánról szóló fejezetben már utaltunk rá, hogy 

Hamann és Nietzsche Szókratész-képe sokban különbözik egymástól, de paradox 

módon a racionalizmusról való felfogásuk annál inkább hasonlít. Valószínűnek tartom 

ugyanis, hogy Hamann is szörnynek látta volna azt a Szókratészt, akit a fékezhetetlen 
tudásvágya hajt, aminek csak ritkán tud megálljt parancsolni a daimón. „Szókratész 

lényének az a különös jelenség a kulcsa, amit a »Szókratész daimonion«-jaként 

ismerünk. Nagy ritkán, midőn roppant esze megingott, az ilyen pillanatokban 

Szókratész a benne megszólaló isteni hangban talált szilárd szellemi támaszt. Ez a 
hang, ha szól, mindig óva int. Ennél a teljesen abnormális természetnél az ösztönös 

bölcsesség kizárólag úgy és azért jelentkezik, hogy hébe-hóba gátló módon 

szembeszegüljön tudatos megismeréseivel. Míg minden produktív emberben épp az 

ösztön az alkotói-affirmatív erő, a tudatosság pedig kritikusan és fékezően működik 

bennük: Szókratészben az ösztön lesz kritikussá és a tudatosság alkotóvá – ez aztán a 
per defectum monstruozitás!” stb. (Nietzsche: i.m. 111.) Így olvasom a mottóban idézett 

mondatot, amelyben Hamann mintegy Herder daimonionjaként szólal meg: 

„Gondolkodjon kevesebbet, és éljen többet.”  
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cselekedeteinek 17. részéhez, Pál híres athéni beszédéhez,352 fűzött 

kommentárjában353 Szókratész gesztusát, hogy tudatlannak 

mutatja/állítja magát, mint az igazság kutatásának gesztusát értékeli. A 

szókratészi filozófiai igazság és a Pál által képviselt evangéliumi igazság 

pedig – ahogy minden természetes ismeret is – egy és ugyanazon 

forrásra vezethető vissza: a kinyilatkoztatásra.354 Bernhard Gajek a 

Szókratész-figuráról szóló tanulmányában szintén kitér Pál apostol és a 

görög bölcs közötti párhuzamokra.355 Összehasonlításukkor nem 

csupán az athéni beszédre hivatkozik, hanem a nem-tudás és a 

kíváncsiság gesztusára is. A Biblische Betrachtungent idézve: „maga Pál 

»nem ismert semmi mást csak a megfeszített Jézust. Ez tehát az 

egyetlen dolog, ami miatt Isten belénk plántálta a kíváncsiság ösztönét; 

ez az egyetlen dolog, ami kielégítheti ezt az ösztönt, s ami a 

kíváncsiságunkat bölcsességgé változtatja.« (N. I. 223, 35-39).”356 A 

kíváncsiságot, a külső forrásból származó bölcsességet és a 

megismerést (önmegismerést) tartja a két személy közti párhuzam 

meghatározó vonásainak.357 

Párhuzamot azonban nem csak az értelmezők vontak Hamann és 

múzsája között, hanem maga Hamann is. Egyik, Kantnak írott 

levelében az őket körülvevő szellemi környezetet jellemzi: „… én, 

ahogyan Szókratész is, mindazt hiszem, amit a másik hisz – s mindez 

csak arra fut ki, hogy a másikat a hitében megzavarjam. A bölcs férfiú 

                                       
352 Konkrétan a következő versekhez: „Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó 
jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak 

beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Aeropágusnak közepette, 

monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak titeket.” (Ap. 

csel. 17, 21-22.) 
353 Biblische Betrachtungen. N. I. 222-224. 
354 i.m. 222-223.: „Az újabb filozófia atyja tehát arra kényszerült, hogy mindent, amit 

tudott, elfelejtsen, eláruljon és elvessen, és mindezeket az igazság megtalálásának 

egyedüli eszközeként lássa. Ez az igazság szintén nem volt más, mint újra 

felcicomázott, és újként elfogadott tévedések rendszere. Amennyiben a kíváncsiság a 

tudomány anyja vagy bábája, a gyökeréről és tápláló nedvéről könnyen 

következtethetünk a gyümölcseire. Minden természetes ismeret kinyilatkoztatott; a 
tárgyak természete adja az anyagot; a törvények, amelyek alapján a lelkünk érzékel, 

gondol, következtet, ítél, összehasonlít, adják ki a formát.” Erre a kíváncsiságra 

apellált Pál is az athéniak előtt. 
355 Bernhard Gajek: (1987) 32-34. 
356 i.m. 32. 
357 i.m. 33-34. 
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már csak azért is kénytelen volt így tenni, mert körül volt véve 

szofistákkal és papokkal, akiknek józan esze és jó tetteik csak a 

képzeletben léteztek. Vannak képzelt józan és tisztességes emberek, 

mint ahogyan vannak malades imaginairesek is.”358 Szókratész 

kommunikációs gesztusait tehát a környezet képmutatása legitimálja 

és teszi szükségessé, s ezzel magyarázza Hamann a saját írásainak 

stiláris és argumentációs alkalmazkodását is a korszellemhez: a 

felvilágosultnak felvilágosult, a teológusnak bibliai. A Szókratészt 

körülvevő miliőt, a Pált hallgató athéni polgárok és filozófusok 

csoportjait és a Gelehrtenrepublikot, amelyben Hamann alkotott, 

ellenséges környezetként festi le, amelyben a szellemtörténet e triásza a 

ráció képzelt és beképzelt igazságával szemben a tudatlanság igazságát 

képviseli. Pál az ismeretlen istent prédikálja, Szókratész a 

vitapartnerek tudását porlasztja, míg Hamann a világbölcsek, a költők 

és tolvajok igazságainak Nap-seregével szemben az egyetlen igazság 

ragyogását vizionálja359 – felidézve a Szókratész által is középpontba 

állított és megkérdőjelezett sok apró emberi igazságot. 

 

Szókratész kapcsán leginkább arról az olvasási gyakorlatról kell 

szót ejteni, amely a londoni évektől kezdve nyer teret Hamann 

írásaiban, s amely a nehezen értelmezhető, az ész hatókörén túl 

terjeszkedő szövegek magyarázatához ad – nem tudományos igényű – 

segédeszközt. 

Első példája a Biblische Betrachtungenben olvasható, ahol 

Hamann az 1. Móz. 1,31. („És látá Isten, hogy minden amit teremtett 

vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.”) kapcsán így 

fogalmaz: „Az ész meg kell hogy elégedjen ama filozófus Hérakleitosz 

írásáról szóló ítéletével: amit megértek (belőle), az kitűnő, és ezért 

ugyanezt a következtetést vonom le arra vonatkozóan is, amit nem 

értek. Isten saját bizonysága az egyetlen, ami teljességgel biztosíthat 

                                       
358 ZH. I. 377. (Immanuel Kantnak, 1759. júl. 27-én.) 
359 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 187. „Ha egyetlen igazság Nap módjára 

uralkodik; az a nappal. Ha az egyetlen helyett olyan sokat láttok, mint a tenger partjá-

nak homokja, és emellett egy kis fényt, amely túlszárnyalja ragyogásban ezt az egész 

Nap-sereget, akkor az az éjszaka, amelybe a költők és tolvajok beleszeretnek.”  
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minket afelől, amihez a természetbe való belátásunk nem lenne 

elegendő. Isten azután hozza meg ezt az ítéletet, miután a teremtés 

minden egyes részletét alaposan megfigyelte. Mindegyik jónak bizonyult 

a szemében. Mindezen részletek összefüggése adja pedig ki a legfőbb jót 

és tökéletességet. És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé 

igen jó.”360 Úgy tűnhet, hogy ebben az esetben nem egy írásműről 

alkotott értékítélettel van dolgunk, Hamann nem a Biblia szövegét, 

hanem magát a teremtést, illetve annak produktumát, a természetet 

„olvassa”. Csakhogy Hamann felfogásában maga a természet is Isten 

szerzőségének megnyilvánulása: könyv. 

Más irányból is közelíthetünk e problémához: tekinthetünk rá 

úgy, hogy nem valamely nehezen érthető szöveg értelmezéséről van szó, 

hanem egy olyan kijelentés igazságtartalmának elfogadásáról, ami nem 

tartozik az emberi ész hatókörébe, annak számára valójában nem 

megítélhető. Fentebb már említettem, hogy Hamann bibliaértelmezése a 

Hervey-től vett feltételen alapult, miszerint az ige olvasásakor „a kritika 

pártatlansága és keresztény szív hódolatteljes jámborságága”361 vezérlik. 

Más szavakkal: Hamann abból a prekoncepcióból indul ki, hogy 

Istennek igaza van, azaz megalapozott ítéletet mond ki. Apológiájának 

lényege a kinyilatkoztatás megvédése az érthetetlenség és tökéletlenség 

vádjával szemben. A megértés nehézsége a Biblia esetében a szerző (a 

mindentudó Isten) és az olvasó (a korlátozott belátással bíró ember) 

között fennálló távolságból fakadt. Isten alaposan megszemlélte a 

teremtményeit, és nem csak külön-külön, de teljes összefüggésükben is 

tanulmányozta őket. Az ember azonban nem bír ilyen alapos és mély 

ismerettel, a természetnek csupán részeit ismeri, s így a következtetés 

szókratészi formájával kell beérnie.  

A kritika pártatlansága és a keresztény szív jámborsága csak 

abban a sajátos, megváltozott koordinátarendszerben egyeztethető 

össze, amiről Gerhard Maier beszélt a kinyilatkoztatás dinamikus 

                                       
360 Biblische Betrachtungen. N. I. 14.   
361 i.m. 8.  
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értelmezése, illetve megértése kapcsán.362 Eszerint létezik valami, ami a 

kritika objektivitása előtt áll, ez pedig a hit, amely ebben a folyamatban 

(vagyis a dinamikus megértésben) az engedelmességben 

manifesztálódik. E szerkezettel jellemezhető Hamann, amint a hitéből 

kiindulva, a szókratészi módszerhez folyamodva von le következtetést a 

Biblia szövegének igazságtartalmából. 

A hit, az alázat és az engedelmesség pilléreire Hamann 

természetesen csak szakrális szövegek esetében építhetett, az 

értelmezés szókratészi útját azonban a profán szövegek olvasásakor is 

követte. Feltéve, hogy egy adott szöveget kiegészítésre szorulónak, 

töredékesnek, illetve érthetetlennek tételezett, vagyis olyannak, „amibe 

egy direkt olvasat ennek megfelelően csak kevés bepillantást ígér”.363  

 Egy évvel később a Szókratészi érdemes gondolatokban Hamann 

bővebben is kifejti, hogy mit is kell érteni a szókratészi olvasat alatt. 

Szóválasztása valószínűsíti, hogy Charpentier-n keresztül ismerte meg 

azt a történetet,364 ami aztán nagy karriert futott be a Hamann-kutatók 

között: a nehezen értelmezhető szövegek hermeneutikájának toposzává 

lett.365 Charpentier így fogalmaz: „Nem lehet haszontalan, ha e helyt 

elmondjuk, hogy mit válaszolt egyszer [Szókratész] nagyon derék módon 

Euripidésznek, amikor az tudni akarta, hogy mi a véleménye 

Hérakleitosz írásairól.(…) Amit azokból megértettem, mondta 

Szókratész, azt igen jónak gondolnám, s ezért azt hiszem, hogy az, amit 

                                       
362 Maier: i.m. 60-63. 
363 Eckhard Schumacher: Die Ironie der Unverständlichkeit. Frankfurt am Main, 2000. 

95.  
364 In: François Charpentier: Das Ebenbild eines wahren und ohnpedantischen 
Philosophi, oder: Das Leben Sokratis. Übersetzt von Christian Thomas. Halle, 1693. 29-

30. Sybille Hubach szerint lehetséges lenne az is, hogy Hamann Diogenes Laertiusnál 

olvasta az anekdotát (Laertius: II, 22.) Kommentár a ZH. II. 112,5-höz: www.hamann-

briefe.de) Én ezt a feltételezést azért tartom hibásnak, mert Diogenes Laertius egy igen 

aprónak tűnő, de mégis nagyon jelentős különbséggel meséli el a történetet. Szerinte 
nem úszni tudó olvasókat, hanem „déloszi búvárokat” igényel ez a fajta olvasási mód. 
Németül: Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Übersetzt 

und erläutert von Otto Apelt. Bd. I. Der philosophischen Bibliothek Band 58. Leipzig, 

1921. 72. 
365 Lsd.: többek között: Eckhard Schumacher: i.m. 89-123. valamint Renate Knoll: 

(1995) i.m. 191-211; Gildemeister: i.m. IV. 36-38. stb. 
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nem sikerült megértenem, sem lehet rosszabb. De ez a szerző olyan 

olvasót igényel, aki tud úszni.”366 

Hamann parafrázisa a Szókratészi érdemes gondolatokban így 

hangzik: „Szókratész, Uraim, nem közönséges műítész volt. Ő 

megkülönböztette Hérakleitosz írásaiban azt, amit nem értett meg, attól, 

amit megértett benne, és nagyon olcsó367 és szerény következtetést tett 

az érthetőről az érthetetlenre. Ez alkalommal Szókratész olyan 

olvasókról beszélt, akik úszni tudnak. Ideák és érzések egyfajta 

összefolyása a filozófus élő elégiájában az ő tételeit talán kis szigetek 

tömegévé tette, amelyeknek az együtteséhez hiányoztak a módszer 

hídjai és kompjai.”368 

Ezek hiányában a szókratészi olvasó az érthetőből kiindulva von 

le következtetéseket az érthetetlennel kapcsolatban, így a szöveg 

tengerében újabb és újabb organikus tereptárgyakat hoz létre. 

Charpentier magyarázata szerint Hérakleitosz művéből éppen ezek 

hiányoznak, így „ez a könyv hasonlít a tengerhez, amelynek sem feneke, 

                                       
366 In: Charpentier: i.m. 29-30. Charpentier így folytatja: „Womit er zuverstehen geben 

wolte, daß dieses Buch einem Meer nicht ungleich wäre, welches weder Grund noch 

Strand hat, und wo die Vernunfft sehr wahrscheinlich in Gefahr ist Schiffbruch zu 
leiden. Und dieses Gleichnüs kömbt sehr wohl mit der Eitelkeit dieser Autorum 

überein, die, weil sie das object, das sie sich vorgesetzt, nicht erreichen kunten, sich 

an jedwede Grillen, die ihnen ihre Einbildung darreichte, anhielten, und uns solcher 

Gestalt ihre Träume anstatt gegründeter Ursachen überlassen, und noch dazu ein 
grosses Geheimnüs aus ihrer Unwissenheit gemacht haben. Deshalben sagt auch 
Plutarchus, daß Socrates aus den Händen des Pythagoras und Empedocles eine von 

lauter Träumen, Fabeln und Aberglauben angefüllete, und ganz und gar thörigte 

Weltweißheit empfangen, und sie angewehnet habe, die Sachen auff eine kluge Weise 

zu tractiren, und die Wahrheit nach der gesunden Vernunfft zu untersuchen. Auff 
diese Weise nun muß man das jenige, was Socrates wieder das Studium der 

natürlichen Wissenschafften geredet, verstehen, damit man ihn nicht für einen 
Ignoranten oder verschmitzten Mann halte, der das jenige getadelt was er nicht 

begriffen oder etwas anders darunter verstanden, als was er denen Worten nach 

getadelt. Er hat das überflüssige verlassen, damit er das das nothwendige ergriffe. Er 
hat sich der curiosen Welweißheit entzogen, damit er eine gegründete und nützliche 

umbarmen möchte, die die beyde Theile des Menschen ausbessert, die zugleicher Zeit 
da sie raisonniret auch würcket, und die alle Tugenden die sie betrachtet, ausübet. Er 
hat nicht alnders philosophiret als er gelebet und sich bemühet, seine Freunde dahin 

zubringen daß sie auch so leben möchten, indem er etliche vermahnet, andere 

gestraffet, und jedermann z der Erkäntnüs seiner selbst zubringen, getrachtet.”  
367 Más értelmezésben: igazságos, méltányos, illő 
368 Szókratészi érdemes gondolatok. Rathmann: i.m. 45-46. Jørgensen A Sokratische 
Denkwürdigkeiten kommentárjában idézi Charpentier 1720-ban kiadott Szókratész-

monográfiájából az adekvát részt. Jørgensen: (1968) 14. 
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sem partja nincs, és ahol emiatt az ész ki van téve annak a veszélynek, 

hogy hajótörést szenved.”369 

Hamann a víz hasonlatát felvéve alkotja meg a maga parafrázisát. 

Értelmezése szerint Szókratésznál a megértett mondatok az érthetőség 

kis szigetei a szöveg tengerében, amire szükség is van ahhoz, hogy 

biztos – bár egyszerű, mondhatni szerény – következtetéseket 

vonhassunk le belőlük az érthetetlenre. És e ponton Hamann kiegészíti, 

illetve pontosítja a hagyományozott történetet és értelmezéseit. Azt 

állítja, hogy ezek a szigetek nem önmaguktól vagy valamilyen kognitív 

tevékenység eredményeképpen jönnek létre. Szerinte a megértett, illetve 

megérteni vélt mondatok ideákat és érzéseket (Empfindungen) idéznek 

fel a befogadóban, és ezek egymásba folyva, egymással összekeveredve 

alakítják ki a megértés említett szigeteit. Vagyis: a szövegek megértése 

ebben az esetben nem csupán a nyelv, pláne nem annak fogalmi síkján 

megy végbe a megértő oldalán.  

 

Eckhard Schumacher, a hamanni szövegek érthetetlenségi 

eredőjét, homályos stílusát vizsgálva, szintén a Szókratészi érdemes 

gondolatokhoz nyúlt vissza.370 A fenti idézet kapcsán két egymástól 

eltérő értelmezést idéz, az egyiket a kortárs Moses Mendelssohn 

recenziójából. „Helyesebben aligha lehetne Socrates nagy igazságairól és 

megbízhatatlan érveiről ítélni.”371  

Mendelssohn ezáltal inkább a Charpentier-vel való egyetértését 

fejezi ki, aki erről az anekdotáról szintén azt mondja, hogy „ez a 

hasonlat pedig nagyon is egybevág eme szerző büszkeségével, aki, ha a 

tárgyat, amit maga elé állított, nem tudta elérni, akkor elidőzött minden 

olyan szeszélynél, amit a képzelete eléidézett. Ily módon megalapozott 

okok helyett átengedett minket az álmainak, s ezen felül még a 

tudatlanságából is egy nagy titkot csinált.”372 Nem csak Mendelssohn és 

                                       
369 Charpentier: i.m. 30.  
370 Lsd. még Renate Knoll: (1995) 191-211; valamint a Schumacher által is felidézett 

írások. Schumacher: i.m. 89-123. 
371 Moses Mendelssohn: Hundert und dreyzehnter Brief. In: Briefe, die neueste 
Litteratur betreffend. VIter Theil. Berlin, 1760. 388. Eckhard Schumachernél i.m. 100. 
372 Charpentier: i.m. 30. 
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Hamann hermeneutikai felfogásának alapvető különbözőségét, hanem 

egész habitusukat és a felvilágosodás eszméihez és módszereihez fűződő 

viszonyukat is jól jellemzi, hogy bár – a német Szókratésznek nevezett – 

Mendelssohn is elismerte Szókratész igazságainak „nagyságát”, 

mindazonáltal az érvelését „megbízhatatlannak” találta.373 Vagyis: 

semmiképpen sem építené a megértés szigeteit ilyen megbízhatatlan, 

ingoványos talajra, Hamann ellenben éppen a szubjektív érvelést vélte 

utánzásra méltónak és alkalmasnak egy autonóm olvasat 

létrehozásához. Szemében a szókratészi érvek egy értelmezési iskola 

alapjaiként is elég szilárdak: Szókratész bátorsága, hogy az érthetőből 

levont következtetéseket az érthetetlenre nézve is érvényesnek 

tekintette, minden későbbi befogadó számára bátorításul szolgál, hogy 

saját műveltsége és intellektusa kereteit maximálisan kihasználva 

kreatív, egyéni olvasatot hozzon létre. 

Hogy az előfeltevések eltérő volta, a közös gondolati alap hiánya 

miként irányíthatja, illetve határolhatja be a megértést, azt 

Mendelssohn kritikája is mutatja. Idézett mondata az Irodalmi levelek 

IV. részében a Szókratészi érdemes gondolatokról szóló alapos és értő 

recenzióban olvasható. Ő tehát mindjárt az első önálló kötet bírálatára 

vállalkozott, értelmezésében így más szövegre, Hamann (későbbi, illetve 

az akkoriban másutt – levelekben, más írásokban – napvilágot látott) 

önreflexióira sem támaszkodhatott. Útjelzőkben azonban maga a 

Szókratészi érdemes gondolatok sem szűkölködik. A filológus keresztes 

hadjárataihoz hasonlóan meglehetősen árnyalt írói portrét rajzol 

mottókból, elő- és zárszókból, bevezetőből. Az egyik ilyen támpontot 

látszik figyelmen kívül hagyni Mendelssohn, mégpedig azt, hogy az 

általa röviden kommentált rész nem a főszöveg része, hanem az azt 

megelőző ajánlások közül a másodikban olvasható.374 Hamann itt már 

nem általában a közönséghez szól, hanem csak „Kettőjükhöz” (An die 

Zween),375 a közönség kiváltságosaihoz, akiktől bizalmat és jóindulatot 

vár műve számára. „Ahol egy közönséges olvasó nem látna mást, mint 

                                       
373 Mendelssohn: i.m. 388. 
374 Ehelyütt Schumacher elemzését követem. Vö.: im. 98-102. 
375 Kanthoz és Berenshez. 
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penészt, ott a barátság affektusa okán Önök, Uraim, talán egy 

mikroszkópikus (sic!) erdőcskét fognak felfedezni.”376 Kantot és Berenst 

a „barátság affektusa” emelte ki a publikum soraiból. Ez biztosíthatja 

számukra az elrugaszkodási pontot a szókratészi olvasathoz (ahogy a 

Biblische Betrachtungen esetében Hamann hite volt az a plusz 

„affektus”, ahogyan én neveztem, prekoncepció, ami segített az 

elrugaszkodásban). Hamann nyilvánvalóan nem csupán választott 

tárgyaként beszél itt Szókratészről, illetve Hérakleitosz írásáról, hanem 

a saját szövegével kapcsolatban kéri barátaitól a szókratészi 

viszonyulást.  

Mendelssohn – a támpontok dacára – e különbséget mintha nem 

akarná észrevenni. Az értelmezés e módszere kapcsán írásában 

kizárólag Szókratész személyére és művére koncentrál, noha az idézett 

bekezdés elején maga is hosszan beszél a közönség kiváltságosairól, 

akik talán mikroszkóppal a kezükben ülnek és olvassák a hamanni 

szöveget, amiben pedig még ő is, „az egyszerű olvasó” képes volt egy 

igen „kellemes erdőcskét felfedezni” mindenféle segédeszköz nélkül.377 A 

továbbiakban azonban már figyelmen kívül hagyja, hogy Hamann nem 

csupán Szókratészről, illetve Hérakleitosz írásának megértéséről beszél, 

hanem egyrészt saját művéről – melyről expressis verbis kijeleni, hogy 

szókratészi módon szólal meg (tehát az analógiára és az iróniára épít) – 

másrészt arról is, hogy a nyelvi és nem nyelvi textusok (ahogyan a 

természetet és a történelmet is értelmezte378) közelítésének általánosan 

melyek a legtermékenyebb módjai. A parafrázis, amit a szerző ez 

esetben is – mint egyébként oly gyakran – használ, ennek az értelmezési 

módnak egy alfaja: a Hamann által az eredeti szöveg köré font történet 

már az úszni tudó olvasó produktuma. 

Nem csoda persze, ha Mendelssohn túlzottan ingatagnak találta  

és – úgy tűnik ösztönösen el is hárította (a régmúlt egy konkrét 

művéhez láncolva) Szókratész módszerének az alapjait. Hiszen Hamann 

éppen azért használja a benyomások (ezekhez hasonlíthatók azok az 

                                       
376 Szókratészi érdemes gondolatok. Ratmann, i.m. 45.  
377 Mendelssohn: i.m. 387. 
378 Lsd. a fenti példát a Biblische Betrachtungenből. 
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érzetek, amik az olvasóban létrejönnek), az érzések és ideák képét, hogy 

hangsúlyozza azt a feszültséget, amely ezek, és korának átlagolvasói 

igénye között fennáll. Hiszen „érzések és ideák összefolyásai” által 

tudnak egyáltalán elmozdulni azok felé a szövegelemek felé, amelyekről 

még ennyi „fogalmuk” sem alakult ki. A felvilágosodás olvasói és 

műítészei számára ez egy merőben újszerű kihívás volt, az ennek való 

megfelelést leginkább a zseni osztályrészének tartották. 

 

Hogy Mendelssohn hozzáállása mennyire természetes, azt jól 

példázza Fritz Blanke Schumacher által idézett olvasata Hamann 

írásainak kritikai kiadásából. „Hamann elmagyarázza két barátjának, 

hogy mit is kell tenniük az „Érdemes gondolatok” olvasásakor; úgymond 

egy használati utasítással látja el őket. … A rendszer nélküli 

Hérakleitosz képében saját magát rajzolta meg.”379 

Vagyis Mendelssohnnal ellentétben Blanke már nem kizárólag 

Szókratész olvasására vonatkoztatja az értelmezés vázolt módszerét. 

Szerinte Hérakleitosz írásaiban a „képek és érzések” túláradó jelenléte 

megakasztja a gondolati sor logikus menetét. Hasonlóan Hamann 

gondolkodásához, ami szintén nem a szokásos diszkurzivitásra épülő 

logika, hanem „asszociatív és affektív”.380 Ennek a benyomásokon és 

érzelmeken keresztül működő sajátos gondolkodásnak a megértéséhez 

van szüksége Kantnak és Berensnek az úszás képességére, amely az ő 

esetükben „a barátság affektusában” gyökerezik.381 Blanke olvasata is 

azt sugallja, hogy csupán a konkrét szöveg értelmezésével kapcsolatban 

adott tanácsot Hamann, de míg Mendelssohn csak Szókratészre és 

Hérakleitoszra korlátozta volna a módszer érvényességét, Blanke azt 

állítja, hogy a részlet Hamann művére (annak Kant és Berens általi 

                                       
379 Fritz Blanke, Karlfried Gründer, Lothar Schreiner (szerk.): Johann Georg Hamanns 

Hauptschriften erklärt. Band 2. Johann Georg Hamann. Sokratische 

Denkwürdigkeiten. Erklärt von Fritz Blanke. Gütersloh, 1959. 77-78. Idézve: 

Schumacher: i.m. 100.  
380 Blanke: (1959) 79. Herzog szintén megkülönbözteti Hamann írásait a „filozófusok 

diszkurzív gondolkodásától” és a „költői imaginációtól”, s helyette „prófétikusnak, 

látónak és intuitívnak” nevezi. Herzog pátoszát és túlzásait pedig tudjuk be sajátos, 

vallásos megközelítésének! Johannes Herzog: i.m. 46-47. 
381 Blanke: (1959) 79.  
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befogadására) vonatkozik csupán. Holott a gondolatmenet folytatása 

mintha magától adódna: ha az, ami érvényes volt Hérakleitoszra és 

Szókratészre, most érvényes Hamannra magára, akkor miért ne lenne 

alkalmazható minden nehezen értelmezhető szöveg olvasása 

esetében?382 

Márpedig XX. századi olvasóként Blanke Mendelssohnhoz képest 

nem csekély járulékos információval rendelkezett e szövegrész 

értelmezéséhez. Mégpedig első kézből: Hamann 1759. november 11-én 

Lindnernek írott leveléből, melyet Schumacher is idéz. Ebben Hamann 

is kifejti, hogy nem konkrétan Szókratész Hérakleitosz-olvasatáról írt, 

hanem általában a homályos értelmű írások értelmezésének és 

megítélésének helyes módszeréről, ami pedig az érthető és érthetetlen 

részek megkülönböztetésén alapul. „A kettőnek írott Ajánlásomban még 

megkockáztattam egy feltételezést arról is, hogy mit értett Szókratész az 

úszni képes olvasó alatt; dicsértem nekik a módszerét is a homályos 

írások értelmezését illetően, ami abban áll, hogy megkülönbözteti 

bennük azt, amit megért attól, amit nem.”383 Blanke – a vérbeli filológus 

– nem veszi figyelembe e levelet. Megmarad az adott írásban említett 

nevek sorvezetőjénél, csak Szókratészt mutatja, de azt nem, hogy a 

görög filozófus a szigetek között közlekedőket – ad absurdum Blankét is 

– úszókként szeretné látni. Olyan befogadókként, akik magányosan, 

saját erőfeszítéseik árán jutnak el egyik szigettől a másikig, önálló, bátor 

következtetéseket vonva az érthető felől az érthetetlenre. 

Egy fontos megszorítással: az értelmezésnek ezt az – „úszva 

megtett” – útját meg kell, hogy előzze a megkülönböztetés mozzanata. 

Aminek kapcsán Kierkegaard A szorongás fogalmában azt írja, hogy a  

rendszer az, aminek a megkülönböztetés képessége áldozatul esett.384 A 

sémák feleslegessé teszik annak mérlegelését, hogy mit értünk, és mit 

nem. A rendszerek világában többé nem magunk következtetünk az 

                                       
382 Egyetértve Johannes Herzoggal, aki azonban azt is megjegyzi, hogy Hamann korai, 

vallásos írásai és levelei kilógnak a sorból, azokra nem jellemző az „átláthatatlan és 

áthatolhatatlan stílus”. Herzog: i.m. 45-52. 
383 ZH. I. 410. (J. G. Lindnernek, 1759. szept. 11-én.) Schumachernél: i.m. 100. 
384 „A megkülönböztetés kora elmúlt, legyőzte a rendszer.” Søren Kierkegaard: A 
szorongás fogalma. (A borító hátoldala). Budapest, 1993. 
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ismertről az ismeretlenre, következtetéseink így nem a sajátjaink, 

hanem a rendszerből fakadnak. A különbségtétel méltányolása pedig a 

rendszer korában a „különcök” sajátja.385 Az ilyen olvasónak meg kell 

tanulni különbséget tenni az érthető és az érthetetlen között, vagyis el 

kell jutnia az önismeret egy bizonyos fokára, valamint megfelelő 

érzékenységre, hogy a benne létrejövő ideák és érzések átléphessék az 

ingerküszöbét (valamelyest tudatosuljanak), s azokat mint a megértés 

alapköveit perceptuálja és használja.386 

A sémák ezzel szemben a rendszer mankóiként azt a látszatot 

keltik, hogy a hiányos megértést is kipótolják, hogy a módszer hídjai és 

kompjai az egyén erőfeszítése nélkül képesek célba segíteni bárkit. A 

módszer sorvezetőjét használó olvasókat, illetve azokat a szerzőket, akik 

e sorvezető mentén, annak szabályai szerint hozzák létre műveiket, 

intézményesült eszközeik megkímélik a magányos erőfeszítéstől – és a 

kockázatoktól. Ebben gyökerezik erejük és biztonságuk. 

Dominanciájuknak azonban megvan az a veszélye, hogy szövegeikből 

elvész a természetesség és eredetiség, hogy száraz, merev 

(szövegalkotási) vázuk érzékelhető, vagy éppen meghatározó lesz. 

E jelenség tendenciává s e tendencia meghatározóvá válását 

kárhoztatja Hamann 1762-ben megjelent két műítész-írásában:387 az 

Írók és műítészek és az Olvasók és műítészek388 címűekben. Elítéli, hogy 

az elkényelmesedett, szív és lélek nélküli olvasók igényeihez igazítják 

bírálataikat, értékítéleteiket a műítészek. Tevékenységük a „szív 

vaksága és restsége” mentén születő, érzelem- és érzetmentes, szabad 

döntés és fantázia nélküli művészeti termelést serkenti a kivételes 

alkotások ellenében. Az ennek következtében kialakuló status quot 

bírálja Hamann. Ahol a valós műalkotások, melyeknek saját 

szabályrendszerük van, kivételnek, anomáliának számítanak. Helyettük 

                                       
385 Uo. 
386 A Szókratészi érdemes gondolatok egyik alapvető mondanivalója éppen abban áll, 

hogy Szókratész bölcsessége abból fakadt, hogy az önismeret legmagasabb fokára 

jutott, és „tudta, hogy semmit nem tud”.  
387 Az írások első megjelenése ismeretlen, ahogyan azt Nadlernél olvashatjuk: N. II. 
424-426; ill. Die Hamannausgabe. (Nadler: (1978) 42. (320.) 
388 Írók és műítészek; Olvasók és műítészek. Rathmann i.m. 201-224.  
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a széplelkek ízlése és erkölcstana, az igaz természet legyőzése árán 

emelt mázas bálványok, rokokó gyengédség és idealizált fogalmiság 

uralkodnak. 

A XVIII. század a kritika műfajának térnyerésével is összeforrt a 

szellemtörténetben.389 Ezzel együtt természetesen jelentkezett az igény, 

hogy a műbírálatok az egyes szerzők ízlésítéletén túl valamilyen szabály- 

vagy normarendszer mentén jöjjenek létre. A korban jelentőssé vált 

irodalmi folyóiratok recenzióikban és műbírálataikban olvasatokat 

tártak az olvasóik elé, s ezáltal befolyásolták is a későbbi saját 

olvasatokat, normáik, hovatovább ízlésítéleteik, megjelentek a 

kabinetekben és könyvtárszobákban lapozgató „laikusok” olvasási 

normáiban, ízlésítéleteiben. Ha innen nézzük, Hamann ennek a 

(felvilágosodásra nagyon is jellemző rendszernek) támadt, amikor 

elvárta az olvasótól, hogy autonóm olvasatot hozzon létre. Ha más 

nézőpontot választunk, akkor Kant Válasz a kérdésre: Mi a 

felvilágosodás?390 című írása felől akár úgy is fogalmazhatunk, hogy 

Hamann valóban egy radikális felvilágosult391 módjára járt el, amikor az 

olvasásra is kiterjesztette a tézist: vezessük ki az embereket „a maguk 

okozta kiskorúságból”.392 Vagyis szabadítsuk fel az embert, hogy az 

értelmét kivonja mások irányítása alól, és megfelelő „bátorságról és 

elhatározásról”393 adjon számot ahhoz, hogy ezt a nagy lépést megtegye. 

Ami bizonyos: Hamann az autonóm olvasók mellett tör lándzsát, 

meglehet persze, hogy közben a saját, érzelmektől átitatott olvasatait is 

legitimálná. Mert az elméleti keretek közül kilépve Hamann irodalmi-

kritikai gyakorlatában is szívesen élt, olykor vissza is élt ezzel az erősen 

szubjektív eljárással. Nem egyszer esztétikai, kritikai bunkósbotként 

használta, jolly jokerként húzta elő, ha valakinek a munkáját 

                                       
389 Vö. Radnóti Sándor: Piknik. Írások a kritikáról. Budapest, 2000. 7-32. „A műkritika 

keletkezése szorosan összefügg a XVIII. század olvasás-robbanásával.”  
390 Immanuel Kant: Vallás a puszta ész határain belül és más írások. Budapest, 1980. 

80-90. 
391 Lsd. például Oswald Bayer könyvét: Zeitgenosse im Widerspruch. Johann Georg 
Hamann als radikaler Aufklärer. München, Zürich, 1988. 
392 Kant: (1980) 80. 
393 Uo. 
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előítéletek, egyszerű szimpátia/antipátia alapján – objektív indítékok, 

netán elegendő ismeretanyag nélkül – akarta megítélni.394  

Remek magyar vonatkozású példa Kalmár György hebraista esete, 

aki 1761 nyarán látogatott el Königsbergbe, és nagy feltűnést keltett a 

tudós társadalom köreiben. Hamann is hosszan ír a vele kapcsolatos 

tapasztalatairól. Kalmár értett hozzá, hogy a saját legendáját terjessze, 

ahogyan Hamann írja: „egy ideje itt időzik egy tanult különc, akit 

egyesek az egyiptomi diák néven emlegetnek és csodálnak. Egy férfi, aki 

12 évig kóborolt a világban, és balszerencséjére nagy nyelvésszé vált; 

Ázsiában bizonyosan, némelyek azt állítják, hogy Afrikában és 

Amerikában is járt. ”395 

Hamann időt, levélpapírt és fáradságot nem kímélve részletezi 

azokat a helyeket és neveket, amelyeket Kalmár referenciaként az 

írásaiban (nem kevésbé részletesen) és vélhetően a társasági 

érintkezésben is gyakran megemlít. Hosszan sorolja a titulusokat, a 

disszertációkat és különböző neves egyetemi kapcsolatokat, amikkel 

Kalmár büszkélkedett. „A szerző maga is kabbalista. Elgondolhatja, 

hogy folyt utána a nyálam, hogy egy ilyen tudós hőst lássak, aki most 

hazautazik, hogy megtörténjen vele, amit Vossius, állítólag, egy 

ismerőséről mondott: Sacrificulus in pago et rusticos decipit. A tehetség, 

hogy parasztokat szórakoztasson, bizonyára nem hiányzik ebből az 

emberből.”396 Még az affektív mozzanat pőre megnyilvánulása előtt 

húzza elő a szókratészi kártyát, és Kalmár fő művéről, a héber 

nyelvtanról így nyilatkozik: „Amit ebben a könyvben megértettem, az 

hitvány dolog, amiből a többire vonatkozóan is azt a következtetést 

vonom le, hogy sem elolvasni, sem közelebbről tanulmányozni nincs 

kedvem”.397 Pedig a könyv – ahogyan ezt Hamann is elismeri – igazi 

ritkaság volt, amiből Kalmár a Königsbergi Akadémiának adományozott 

egy példányt, s Hamann maga is csak futólag lapozhatta át. A könyvről 

hozott ítélete inkább volt érzelmileg megalapozott, mint tárgyilagos. 

                                       
394 „Ezek között van néhány jó könyv is, amik bizonyos véletlen körülmények folytán 

gyűlöletessé váltak számomra.” ZH. III. 254. (Herdernek, 1776. okt. 14-én.) 
395 ZH. II. 98. (J. G. Lindnernek, 1761. júl. 25-én) 
396 ZH. II. 99. (J. G. Lindnernek, 1761. júl. 25-én) 
397 Uo. 
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Idegenkedett Kalmár alapötletétől, egy új héber írásmód kialakításának 

módszerétől.398 Ahogy attól is, hogy Kalmár kabbalista módszerrel 

próbálta leírni a héber nyelvtant. Érzései és benyomásai így azután 

olyan szigeteket jelöltek ki az értelmezés kiindulópontjaiként, amelyek 

nem tűntek elég vonzónak ahhoz, hogy olvasóként kedve legyen 

tempózni közöttük a szöveg tengerében. 

 

Kevés szó esik róla, de Hamann nem az érzések és ideák feltétel 

nélküli ítélőképességében bízott. Lindnernek 1761 márciusában így ír: 

„Azt, hogy Ön engem az érzelmei alapján ítél meg, látom, és régóta 

tudom. Azt pedig, hogy az érzelmek a külső tárgyak benyomásait 

elhomályosítják, a figyelmünket gyengítik és az ítéletünket 

meghamisítják, ön is jól tudja. Mielőtt azonban érzelmeink bírákká 

válnának, alá kell vettessenek egy komoly vizsgálatnak.399 Ha ezt 

kiállják, akkor megérdemlik, hogy uralkodjanak, és a gondolatok is, 

amik angyaloknak tűnnek,400 el kell ismerjék az ítélőképességüket. 

Hogy azokat az érzelmeket, amikkel akár a legkisebb ítéletet mérjük,401 

megrostáljuk, nehezebb munka, mint egy elmés koponya 

legmélyértelműbb munkájának az elemzése.”402 

Nem könnyű pontosan meghatározni, milyen természetű 

vizsgálatról beszél itt Hamann. Mi lehet az a felsőbb fórum, aminek még 

az angyaloknak tűnő gondolatok is alávettetnek? Erről levelei sem 

igazítanak el egyértelműen. Éppen ez a különös kifejezés: „a gondolatok, 

amik angyaloknak tűnnek” terel minket a bibliai éretelmezési keret felé, 

amit Hamann mindenféle – így az esztétikai és hermeneutikai – ítélet 

meghozatalához érvényesnek tételezett. A levélrészlethez fűzött 

lábjegyzeteim erre alapozva építenek fel egy bibliai utalásrendszert. Ez a 

                                       
398 Uo. 
399 Péld. 16,2.: „Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket 

vizsgálja, az Úr az!” valamint Zsid. 5, 14.: „Az érettkorúaknak pedig kemény eledel 

való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való 

különbségtételre.” 
400 1. Kor. 6,3.: „Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy 

életszükségre való dolgokat?”   
401 Péld.12,9.: „Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelennek szíve pedig 

kegyetlen.” 
402 ZH. II. 64. (J. G. Lindnernek, 1761. márc. 7-én.) 
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kifejezés ugyanis a páli szóhasználat átvételével és az 1. Kor. 6,3-ra való 

utalás által („Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy 

életszükségre való dolgokat?”), a bibliai kontextuson keresztül hatalmi 

struktúrába helyezi az esztétikai ítéletet. Pál az 1. Kor. 6. részében a 

peres ügyekről beszél általában, és a hatalom, illetve a törvénykezés 

szempontjából megkülönbözteti a hívőt a hitetlentől. A fokozás 

eszközével élve először a „világot” állítja a hallgatósága elé, ami felett 

ítéletet kell tudni gyakorolniuk, majd magukat az angyalokat, akik 

genealógiájukban a mennyei lények közé soroltatnak és rangjukban az 

ember felett állnak, de a páli tanítás szerint a hívő a megváltásban 

Krisztushoz lett hasonló.403 Hamann tehát azt sugallja, hogy amint Pál  

szerint a hétköznapi peres ügyek esetében a jogban járatlan, de Krisztus 

által megtisztított morális érzékkel bíró, és a hit törvényeit ismerő hívő 

közösség jogosult az ítélethozatalban, ugyanúgy az esztétikai és kritikai 

ítéleteket is képes meghozni a hívő ember. Hasonlóan ír az öccsének 

1760 februárjában: „A kritika Krisztusra vezérlő404 iskolamesternő, 

amint létrejön bennünk a hit, kiűzetik a szolgáló405 és megszűnik a 

törvény. Akkor a szellemi ember ítél, és az ízlése biztosabb, mint a 

filológia és logika bármely pedagógiai szabálya.”406 Alkalmas rá, hogy a 

megértés szigetei között úszva közlekedőnek irányt mutasson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
403 1. Kor. 6,17.: „Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.” 
404 Gal. 3,24. „Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből 

igazuljunk meg.” (kiemelés tőlem P.I.) 
405 Gal. 4,30.  
406 ZH. II. 9. (Az öccsének, 1760. febr. 19-én.) 
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II. KÖNYV A KÖNYVBEN: 
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KÉPE A LÁTHATATLAN ISTENNEK:407 

  

A CÍM  

 

„Megoldja az emberi természetnek és 

rendeltetésének legbonyolultabb 

csomóját.”408 

 

 

„A munkáimmal, Istennek hála, lassan, de jól haladok. A magja 

egy rapszódia kell, legyen, kabbalisztikus prózában, körülbelül 3 ív 

terjedelemben. Mivel azonban mindenképpen kötetet kell alkotnom: így 

hát borításképpen (a dió héjaként – P. I.) szükségem lesz crambem bis 

coctamra és azok utánzásaira, de (a magam módján) szemtelenül, 

mindent össze kell gyűjtenem, egészen az alakalmi költeményekig és egy 

latin egzercíciumig”.409 1761-ben fogalmazott így Hamann készülő 

könyve koncepciójáról, és a Lindnernek írott leveléből úgy tűnik, hogy 

                                       
407 Kol. 1,15.  
408 Rathmann: i. m. 176.  
409 ZH. II. 125. (J. G. Lindnernek, 1761. dec. 19-én.) 
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az egész könyv csak azért készült el, hogy az Aesthetica in nuce ne egy 

jelentéktelen kis füzetként lásson napvilágot, hanem a súlyának 

megfelelő körítést kapjon – az egyes részleteihez szorosabban vagy 

éppen lazán kapcsolódó írások formájában. 

Tudva, hogy Hamann milyen nagy figyelmet fordít könyveinek 

külső megjelenésére és a címadásra,410 a borítót és a tartalomjegyzéket 

szemlélő olvasónak az az érzése támadhat, hogy e művével 

kapcsolatban bizonyos alapkérdések talán a szerző gondolkodásában 

sem jutottak nyugvópontra. Ha mégis, akkor viszont az Aestheica in 

nuce címoldala azt a szándékot közvetíti, hogy a befogadás kétségeket is 

magában foglaló pozícióból induljon ki. A lap nyomtatási képe ugyanis 

különös ellentmondást hordoz. Mert bár a címet kétszer aláhúzta, az 

alcím feltűnően nagy betűméretei, illetve központi helyzete miatt az a 

kérdés merül fel: vajon a kettő közül melyik a valódi címe az írásnak (Az 

AESTHETICA. IN. NUCE. vagy az Egy rapszódia kabbalisztikus 

prózában)? S hogy ez nem csupán fülénél fogva előrángatott kérdés, azt 

mutatja, hogy nem csupán az idézett levélben, de még a mű bevezetője 

után álló (Hamann által írott) tartalomjegyzékben is az utóbbi változat 

szerepel.411 Ilse Johanna Meyer a kötet tipográfiai fogásait elemezve arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a rapszódia és a kabbalisztikus szavak optikai 

hangsúlyozása által a Wolff-féle esztétikai iskolához tartozó Baumgarten 

nézeteivel helyezi szembe saját írását, és megkérdőjelezi az ész uralmát 

az érzéki megismerő képességek felett.412 A megállapítás jogos, de nem 

igazán helyénvaló. Véleményem szerint a borító tipográfiai elrendezése 

nem – vagy elsősorban nem – erről szól, s hogy akkor miről, arra a most 

következő két fejezetben próbálok válaszolni. 

 

Miként a kötet címe (amely utalás Trescho művére), a központi 

írásé sem előkép nélkül való. A latinos szóválasztás Baumgarten 

esztétikájához köti, de még nyilvánvalóbban kihallani belőle Christoph 

                                       
410 Hasonlóan átgondoltak a címadásai is, ahogyan azt Gerhard Nebel is kifejti. Nebel, 

i.m. 33. 
411 Tartalom. Rathmann: i.m. 91. 
412 Meyer: i.m. 139. 
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Otto von Schönaich művének címét: Die ganze Ästhetik in einer Nuss od. 

Neologisches Wörterbuch413. Utóbbi mű szótárszerűen megkomponált 

szatirikus védőbeszéd az akkor már defenzívába szorult gottschedi 

esztétika mellett. Szócikkeivel képet ad a kor átlagízléséről, amellyel 

szemben Lessing, az ifjú Klopstock és harcostársaik küzdöttek. Hogy 

Hamann olvasta volna Schönaich „költő- és szónok-gyorstalpalóját”, 

nem bizonyított – könyvlajstromaiban nem szerepel a mű. A lényeg nem 

is ez. Ismerte a művet, ez bizonyos,414 miként az is, hogy mennyire 

érdekelte a vita, amihez hozzászólt. 

Nyílt támadást azonban nem intéz Schönaich ellen, a cím 

utalásán túl egy árva szót sem ejt a Neologisches Wörterbuchról 

(ennyiben Schönaich és Trescho szerepe azonos), nem is annak durva 

és gúnyos hangján szólal meg.415 Poétikai koncepciójával viszont szöges 

                                       
413 Christoph Otto Freiherr von Schönaich: Die ganze Aesthetik in einer Nuss oder 
Neologisches Wörterbuch, als sicherer Kunstgriff, in 24 Stunden ein geistvoller Dichter 
und Redner zu werden, und sich über alle schale und hirnlose Reimer zu schwingen. 

1754. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Albert Köster. Berlin, 
1900./ Nendeln /Liechtenstein 1968. A cím szavai után kitett pontokat úgy is 

érthetjük, hogy rövidítéssel van dolgunk. Vö. Meyer: i.m. 140; valamint Marie-Theres 

Küsters: i.m. 3. 
414 Már Ungernél megtalálható a Schönaich műre való utalás (Unger: (1911) I. 213. – 

sőt, őelőtte már Gildemeisternél 1857-ben is (Gildemeister: i.m. I. 349.)), amit aztán 

ennek nyomán majd minden későbbi monográfiában fellelhetünk. (Vö. Marie-Theres 
Küsters: i.m. 3; Lumpp: i.m. 29-30; Meyer: i.m. 139.) Julius Disselhoff azonban még 

megkérdőjelezi, hogy Hamann ismerte ezt a művet (In: Disselhoff: i.m. 215.): s valóban 
sem Nora Imendörffer, sem a Biga Bibliothecarum nem említi Schönaich nevét. Ez 

persze nem jelenti azt, hogy Hamann ne olvashatta volna az írást, hiszen Nora 
Imendörffer kizárólag Hamann saját tulajdonú könyveit vette számba, míg a Biga 
Bibliothecarum csak egy pillanatképet készített a könyvállományról, s mindkét 

könyvlajstrom a könyvek birtoklására összpontosít. Arról is volt már szó, hogy 
Hamann sok könyvet Kanter jóvoltából kölcsön kapott, többet a városi könyvtárakból 

kölcsönzött ki, illetve jó néhány mű elkallódott, főleg 1758 előttről. Hamann irodalmi 

és filozófiai tájékozottsága azonban egyértelműen szélesebb volt, mint amit a saját 

könyvtára nyújthatott neki. Több érv hozható fel tehát a mű ismerete mellett: erre utal 

az is, hogy szerzőnk beszerezte az 1755-ben megjelent, kimondottan a schönaichi 
kiadvány ellenében, annak kigúnyolására íródott kötetet. (Zink, Bartholomaeus 
Joachim: Ragout a la Mode oder des Neologischen Wörter-Buchs erste Zugabe von Mir 
Selbst. Halle, 1755. Vö.: Nora Immendörffer: i.m. 171.) illetve az is, hogy Jean Paul is 

megemlíti Schönaich könyvét, a Vorschule der Ästhetik című, először 1804-ben 

megjelent könyvében (Hamburg, 1990. 387.), s bár mint az értéktelenség 

mintapéldányát állítja elénk – elsősorban nyersesége miatt –, ez mégis azt jelzi, hogy a 
Gottsched és tanai körüli diskurzusnak a Neologisches Wörterbuch egy ismert írása 

volt. 
415 Mindazok az eszközök (gúny, ellenfeleinek szándékos félreértése, 

szövegkörnyezetükből kiragadott részletek), amiket Schönaich saját eszméinek 

védelmében és az ellentábor földbedöngölése érdekében bevet – a személyeskedést 

kivéve – Hamann írásaiban is gyakran fellelhetőek, de nem a schönaichi durvasággal, 

személyeskedéssel alkalmazza őket, s ezzel eléri, hogy iróniája nem válik egyszerű 
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ellentétben álló nézeteket képvisel, a filológus keresztes hadjáratának 

jelentős része a wolffiánus eszmékre és a klasszicista poétika alapelveire 

építő gottschediánus esztétika és szónoklattan bírálata – vagyis már a 

címmel kijelöli esztétikájának a helyét a szekértáborok között.416   

Ez nem kevés, ugyanakkor az in nuce (dióhéjban) jelentése 

messze nem merül ki ebben. A Lindnerhez írott levél tanúsága szerint a 

dió maga a kötet, magja pedig az Aesthetica in nuce rapszódiája. De utal 

a hamanni esztétika rendszert nem alkotó, sőt rendszerellenes voltára, 

hogy csupán dióhéjban szól témájáról. A lényeg felmutatása mellett – és 

ahhoz képest – kiigazítja a kortársaknál tapasztalt eltévelyedést, téves 

irányokat. Egyúttal jelzi, hogy nehezen emészthető, nehezen feltörhető 

burokba csomagolja a szerző az esztétika magját: nem fogalmi 

kategóriákra épít. Megidézve saját korábbi írásának (Gondolatok Newton 

próféciákról szóló értekezéséről) kijelentését: „Noé e történetében 

mindazonáltal a menny titkai mintegy magban vannak elrejtve”.417 

Megágyaz az alcímben is megidézett kabbala, a misztika körének,418  

hiszen a dió a kabbala egy toposza, amennyiben a rejtőzködő Istenre 

látnak benne utalást.419 És: eszünkbe juttatja Alkibiadész hasonlatát a 

szelencébe zárt istenképről.  

                                                                                                                        
gúnyolódássá. Ellentétben a fentebb említett Ragout a la Mode c. írással, amelyben 

bizony a szerző Schönaich modorában – egy iskolai vizsga paródiájaként –  a 
Neologisches Wörterbuch mibenlétét firtató kérdésre a következő választ adja: 

„Évszázadunk legvisszataszítóbb zagyvasága. Sok részletében egy paszkvillus.” (5.) 

Majd a következőkben hasonlóan nyilatkozik a neológusokról és Gottsched radikális 

híveiről. „Kérdés: Mi is egy neológus a maga nemében? Válasz: Egy lapos szellem, 
amelynek uralkodó gondolata a saját szelleme, és ami egy criticushoz hasonlatos. 

Kérdés: Miért íródott ez a könyv? Válasz: Hogy a svájciakat és követőiket nevetségessé 

tegye.” (u.o.) A kortársak, főként a gottschedi eszmék ellenzői egy didaktikusan 

felépített, a gúnyra, mocskolódásra és ellenfelei lejáratására íródott műnek látták 

Schönaich könyvét. 
416 Maga a tény, hogy Schönaich könyvének címét (Die ganze Ästhetik in einer Nuss) 
mintegy lefordítja latinra, üzenet a gottschedistáknak, hogy nem a német nyelv az 

egyedüli értékmérő. Ezzel ellentétben Schönaich Arisztotelészre ugyan hivatkozik, de 

azt nem olvasta, mivel nem állhatja a görög nyelvet. És még örülhetett, hogy Hamann-

nak nem jutott eszébe az a jó vicc, hogy hébraizálja a szótára címét, hiszen ironikusan 

mondja Schönaich: „És milyen szépen olvastatná magát – nemde – a német héber 

betűkkel?” (In: Schönaich: (1754) Vorrede.) 
417 Betrachtungen über Newtons Abhandlung von den Weissagungen. N. I. 315.  
418 Carol Jacobs: i.m. 142. „Kabbala (aus dem Hebräischen für Tradition und 

Überlieferung) ist eine traditionelle, aber esoterische Form der Auslegung der Heiligen 

Schrift.” 
419 Roland Goetschel: A kabala. Budapest, 1992.  A középkori kabbala-irodalom egyik 

alapműve, a Zohar (13. századi arám nyelvű írás) is szentel egy részt a dió fogalmának, 
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És ha mindjárt a címben – az imént említett értelmezői 

módszernek is engedve – megpróbáljuk feltörni a diót, vállaljuk az erős 

értelmezés kockázatát, akár sikerrel is járhatunk. A Szentírás szövegéről 

maga a Biblia azt mondja, hogy minden pontnak és jótának420 

jelentősége van még az örökkévalóság dimenziójában is.421 Hamann a  

maga szövegének mikrokozmoszában szintén ügyel a részletekre. Ha 

most a szóvégi pontokat úgy tekintjük, hogy azok a cím egyes 

részleteinek önálló értékét erősítik, akkor az IN. túlnő a viszonyszók 

behatárolt létén, és az I.N.R.I. felirat első két betűje áll előttünk a 

keresztről – a hamanni gondolkodás és esztétika alfája és ómegája. Amit 

megerősít, hogy ekkoriban Hamann többször is említi Pilátus szavait: 

„Amit megírtam, megírtam”.422 Ezt azonban – bár könnyen elképzelhető, 

hogy Hamann is tudatában volt – inkább csak kis színesként említem, 

mintsem valós értelmezésként (noha a jelek különféle típusai tárgyában 

érdekes adalék lenne).  

Ami Baumgarten esztétikáját illeti,423 (utalás szintjén) többször is 

megjelenik az Aesthetica szövegében, s ezek alapján bátran 

mondhatjuk, hogy a cím megidézte művek közül ez utóbbi valóban 

hatással volt Hamann felfogására. Még akkor is, ha gondolkodásuk és 

műveik alapvetően eltérnek egymástól – például rendszerező és 

szabályalkotási igény szempontjából. Míg ugyanis Baumgarten az érzéki 

megismerés tudományaként (és egyidejűleg a szépen gondolkodás 

művészeteként) definiálta az esztétikát, és bizonyos betartandó 

szabályok alá rendelte annak anyagát,424 addig Hamann-nál hiába 

keresnénk a szabályok nyomait – nem függetlenül attól, hogy nem 

                                                                                                                        
amit érdekes módon, az 1. Móz. 1,14-gyel kapcsol össze, vagyis a nappal és az éjszaka 

teremtésével. (55.) A dió mint a legbenső lényeg és az azt körülvevő burok megjelenik 
Móse de León írásában is. In: Zóhár. A ragyogás könyve. Budapest, 1990. 
 .a héber abc legkisebb tagja (י) 420
421 Vö. Mt. 5,18. Lk. 16,17.: „Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, 

hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.” 
422 Ján. 19,22. „Quod scripsi, scripsi” formában is. Hamann-nál: pl. ZH. I. 319. (J. G. 

Lindnernek, 1759. ápr. 27-én.), ZH. II. 21. (az öccsének, 1760. máj. 21-én.), ZH. II. 63. 
(J. G. Lindnernek, 1761. jan. 23-án.), ZH. III. 90. (I. Kantnak, 1774. ápr.) valamint: H. 

V. 49; H. VI. 195; H. VI. 389; H. VII. 189. stb. 
423 Alexander Gottlieb Baumgarten: Aesthetica. Frankfurt, 1750. (Biga V. 294. és VI. 

49. tétel: N. V. 77. és N. V. 85.) 
424 Azzal a belátó kitétellel, hogy „Mindig rosszabb, ha hibás a szabály, mintha nincs.” 
(73. §.) Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika. Budapest, 1999. 40. 
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tulajdonított hatalmi pozíciót az észnek az érzéki megismerés felett. 

Mindazonáltal nem tagadható el Baumgarten iránti szimpátiája, aminek 

leveleiben is gyakran adott hangot, és a sok hasonlóság sem, ami a két 

gondolkodó esztétikai nézeteit illeti (témánk szempontjából leginkább a 

természeti és a művészi szép viszonyát érdemes említeni). 

 

Mindezen filológiai adalék után fel kell tenni végre a kérdést: 

miért ez az írás a kötet magja, miért az esztétika nyomul a hamanni 

gondolkodás centrumába? Itt vesszük fel ismét a Pán kapcsán egy ízben 

már követett fonalat. Az Aesthetica központi témája ugyanis egy 

Krisztus-központú művészet lehetősége. Ezen belül tárgyalja a szép 

természetet (amin hangsúlyozottan nem a batteaux-i értelemben vett 

szép – vagyis idealizált – természetet kell érteni) és annak utánzását. 

Mely tárgyakhoz azonban nem egyszerű megtalálni az utat, mivel az 

agyakból felszálló köd eltakarja azt.425 Hogy mit is ért ezen a ködön, 

arról már volt szó, és esztétikájában (dialógus-formában) is pontosan 

kifejti: „Nem kérdezitek meg azt is: mivel takarítottátok el az útból a 

természetet? – Bacon azzal vádol meg benneteket, hogy absztrakciókkal 

gyötritek a természetet.”426 És Hamann szerint ez a vád maga az igazság 

tanúsítása.  

Arról, ahogy a természet az ember számára eredendően 

hozzáférhető, megnyilvánul, Hamann azt állítja: „a természetben nem 

találunk mást használatunkra, mint zavaros verset és disiecti membra 

poetae-t. Ennek gyűjtése a tudósnak szerény osztályrésze, értelmezése a 

filozófusé, utánzása – vagy még merészebben! – elrendezése a költőé”.427 

A latin részlet Horatiustól való, fordítása pedig így szól: „ott a költő a 

szétszabdalt vers minden ízében”.428 Ez a költő Hamann szövegében 

természetesen nem más, mint a kinyilatkoztatás Istene. A közelébe 

férkőzés emberi fakultásait illetően Hamann hierarchiát tételez, aminek 

                                       
425 Olvasók és műítészek. Rathmann: i.m. 216. 
426 Aesthetica in nuce. i.m. 187. 
427 i.m. 177. 
428 In: Horatius Quintus Flaccus összes versei. Budapest, 1961. 387. 
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alapját a stúdiumok által használt nyelvek közötti különbségben, okát 

pedig a nyelveket meghatározó jelek eltérő jellegében azonosítja. 

A rangsor alján a filozófia karakterisztikusnak nevezett jelekre 

alapozó nyelvezete áll, ez került ugyanis legtávolabb az eleven 

természettől: „a fordításnak (értsd beszédnek) ez a fajtája minden 

másnál jobban megegyezik a tapéták fonák oldalával”.429 Hiszen 

kiküszöböli azokat a sajátos emberi fakultásokat – az érzékeket és a 

szenvedélyeket – amiken keresztül a természet megnyilvánul. 

Mesterséges jeleken nyugvó absztrakciói eltávolítják a fogalmakat a 

dolgoktól, az ízlésítéletekből levont szabályrendszerek pedig az esetleges 

(művészi) korrekcióknak is útját állják. Ezzel lemond az isteni 

természetből való részesedésről – ami az értelem egységének 

szükségszerű elvesztésével jár. Ez az a nyelv, amivel egy rendszeres – a 

Baumgartenéhez hasonló – esztétika létrehozható, absztrakt, a 

rendszeren belül pontos helyértékkel rendelkező fogalmakra alapozva.   

Egy fokkal közelebb kerül ugyan vizsgálata tárgyának 

elevenségéhez a tudomány a maga szimbolikus jeleivel, de még így is a 

hieroglifák merevségéig távolodott attól – e szintnek szenteli a 

legkevesebb figyelmet Hamann. 

Hierarchiája csúcsán a költő áll. Azért múlhatja felül a tudóst és a 

filozófust, mert nyelve küriologikus jelekre épül, vagyis – mint az 

idevágó lábjegyzetben Wachter alapján eligazít – részesül a dolgok 

tulajdonképpeni valóságából, hordozza azok érzéki jegyeit, azaz a 

képükként funkcionál. Ilyenformán a költészet a természet egyfajta 

utánzása, leképezése – és ne feledjük: a természet a kinyilatkoztatás 

parafrázisa, beszéd a teremtményhez a teremtményen keresztül, a 

teremtmény által. Joggal mondja tehát Bernhard Gajek, hogy a 

műalkotásról, „a művészetről való beszéd Hamann számára teológia, 

mert a műalkotás a teremtés hasonmása”.430 És innen nézve magától 

értetődő az is, hogy az esztétikum nem választható el az 

eredeti jelentésétől, vagyis az érzéki megismeréstől (ami nem 

                                       
429 i.m. 178. 
430 Bernhard Gajek: (1987) 37. 
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rendelhető alá a természettől elszakított, a jelek más típusain alapuló 

fogalmakkal operáló értelemnek). 

 

Sőt: az embert – az emberi megismerést – kezdettől meghatározó 

tényezőkként Hamann az érzékeket és szenvedélyeket nevezi meg. „A 

természet érzékeken és szenvedélyeken keresztül  működik.”431 A Sinne, 

(sensus, ), érzések fordítás helyett talán találóbb lenne az 

érzékek kifejezés használata, utalva itt arra is, hogy Hamann nem a 

pszichológiailag meghatározott világ- és emberképben gondolkodott, 

sokkal inkább a testhez kapcsolta az embert, mint teremtett lényt. Ezzel 

kapcsolódik a Szókratész előtti filozófusok gondolkodásához, akik 

ugyancsak nem vontak éles határt az érzéki és intellektuális 

megismerés közé, és az emberi értelmet mint testit, tapasztalathoz 

kötöttet és alapvetően történetit határozták meg. Minden, amit 

gondolunk, átmegy az érzékeken, ahogyan azt Hamann egy igazán 

érzéki kép segítségével, a Philologische Einfälle und Zweifelben 

megfogalmazta. Az ember gyomra és testnedveinek a szervezetben 

betöltött funkcióján mutatva be az értelem kapcsolatát az érzékekkel.432 

Utóbbiaknak az érzésekhez és a szenvedékyhez hasonló – azoktól 

elválaszthatatlan – funkció jut szellemi életünkben: termékeny ölükön 

fogannak az új eszmék, új kifejezések.433   

 

                                       
431 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 187. 
432 „Vermuthlich verhalten sich die Sinne zum Verstande wie der Magen zu den 
Gefäßen, welche die feinern und höhern Säfte des Bluts absondern, ohne deren 

Creyslauf und Einfluß der Magen selbst sein Amt nicht verwalten könnte. Nichts ist 
also in unserm Verstande ohne vorher in unsern Sinnen gewesen zu seyn: so wie 

nichts an unsrem ganzen Leibe ist, was nicht einst unsren eigenen Magen oder 
unserer Eltern ihren durchgegangen. Die stamina und menstrua unsrer Vernunft sind 

daher im eigentlichsten Verstande Offenbarungen und Ueberlieferungen, die wir zu 

unser Eigenthum aufnehmen…” (Philologische Einfälle und Zweifel. N. III. 39. ) 

Elfriede Büchsel ezen passzus kapcsán a Hamann által felvázolt megismerés-
elméletről szól, tehát ismeretelméleti oldalról közelít ehhez a kérdéshez, aminek 
bővebb kifejtése azonban dolgozatom kereteit meghaladja. In: E. Büchsel: Johann 
Georg Hamann. Über den Ursprung der Sprache. Johann Georg Hamanns 
Hauptschriften erklärt. Erkl. von Elfriede Büchsel. Güttersloh, 1963. 220-224. 
433 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 191. „új eszmék és új kifejezések fogantatása 

és születése (…) mind a szenvedélyek termékeny ölében rejlenek érzékeink előtt.”  
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Az érzések és szenvedélyek pedig „nem szólnak és nem értenek 

mást, mint képeket. Képekben rejlik az emberi megismerés és boldogság 

egész kincse.”434 Az emberi megértés alapjait a képekben tételezi 

Hamann, az érzékek mint a külvilág fizikai és intellektuális 

impulzusainak felvevői és az erre – nem intellektuálisan – reflektáló 

szenvedélyek kielégítik az emberi szükségleteket: képeket értenek meg, 

és képekben fejezik ki magukat. Az ideális költői nyelv – mely a 

leginkább közelíteni képes az emberiség anyanyelvéhez – pedig 

ugyancsak képeket állít elénk küriologikus jeleivel, melyek a dolgok 

képeként jelennek meg, azok lényegéből részesülnek. Mindez egyfajta 

folytonosságot tételez a külvilág (természet), az azt érzékelő test, a tudat 

képzetei és a szenvedélyek, valamint az utóbbiak megalapozta beszéd 

(képei) között. Áthidalva az ismeretelméleti szakadékot, ami a valóság és 

a tudat, a nyelv és a világ között húzódik, és a filozófia filozófiákra 

töredezésének talán legmeghatározóbb oka. És olykor felvillan Hamann-

nál is. „A természet fenséges, ki láthatná át, ki értheti meg a nyelvét? A 

természetes ember számára néma, és élettelen.”435 

Kérdés: hogyan és milyen ember számára válik beszédessé a 

természet – ha épp a természetes ember számára nem az? Hogyan 

hidalja át Hamann a nyilvánvaló különbséget a nyelv képei és az 

érzékek által közvetített képek között? Hogyan lehetséges, hogy a 

közöttük húzódó hasadékot nem tételezte (meghatározó) problémaként? 

Hogy a képekre, melyeknek az érzékelésben és beszédben is primátusuk 

van, mintegy homogén közegre tekint?  

 

                                       
434 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 176. Ezzel szemben Lessing így nyilatkozik: 
„Die Fabel hat unsere klare und lebendige Erkenntnis eines moralischen Satzes zur 

Absicht. Nichts verdunkelt unsere Erkenntnis mehr als die Leidenschaften.” Lessing: 

Abhandlungen über die Fabel. Teil. II. Von dem Gebrauche der Tiere in der Fabel. In: 
G. E. Lessing: Fabeln. Abhandlungen über die Fabel. Hrsg. von Heinz Rölleke. 

Stuttgart, 2004. 115. 
435 Biblische Betrachtungen. N. I. 91. Die Natur ist herrlich, wer kann sie übersehen, 
wer versteht ihre Sprache? Sie ist stumm, sie ist leblos für den natürlichen Menschen. 

Aber die Schrift, Gotteswort, die Bibel, ist herrlicher, ist vollkommener, ist die Amme, 

die uns die erste Speise giebt, die Milch, und die uns stark macht, allmählich auf 

unsern eigenen Füßen zu gehen; die das Zauberband des Satans über unsre Sinnen 

und unsre Vernunft hinwegnimmt…” (Vö: Helgo Lindner: i.m. 49.)  
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És e gondolkodásban az a hasadtság, amire itt rákérdezünk, 

eredendően nem létezik. Megszüntetéséről annyiban lehet szó, 

amennyiben az ember eltévelyedése folytán mégis létrejött. Hamann 

felfogásában egyfelől – a világ elsajátításának, befogadásának oldalán – 

a test (az érzékelés) határozza meg a lélek nézőpontját, képzeteink pedig 

ez utóbbihoz igazodnak.436 A túloldalon pedig, a nyelvvé tételben és 

kommunikálásában: „nagy valószínűséggel feltételezhető az érzés 

eszközeinek és az emberi beszéd rugóinak egyfajta egybeesése.”437  

A felfogás háttere pedig tiszta teológia – hárítsa bár el a teológus 

tisztét egyszerű tehénpásztorként Hamann. A folytonosságot 

megalapozó láncolat: 

a teremtés a Logosz (Ige/nyelv) által történt, a dolgok eredendően 

szavak, a természet pedig beszéd a teremtményhez a teremtmény által; 

Isten a saját képére teremtette az embert, aki részesül a teremtő 

szelleméből, nyelvéből is; 

az érzéseken és szenvedélyeken nyugvó képes beszéd – a maga 

küriologikus jeleivel – megőrzi eredendő kapcsolatát a dolgokkal; 

e beszédet (nyelvet) – az ember megfelelő odafordulása esetén – 

megtámogathatja még az inspiráltság. 

 

Nézzük kicsit részletesebben. „Végül ISTEN a maga dicsőségének 

érzéki kinyilatkoztatását mesterművével, az emberrel koronázta meg. 

Megalkotta az embert isteni alakban, Isten képére teremtette őt. „A 

teremtőnek ez az akarata megoldja az emberi természetnek és 

rendeltetésének legbonyolultabb csomóját. Vak pogányok ismerték fel 

azt a láthatatlanságot, amiben az ember ISTENNEL közös. A test 

leplezett alakja, az arc a fejen, és a karok külső része az a látható séma, 

amelyben járunk-kelünk; ám ez voltaképpen nem más, mint a bennünk 

rejtőző ember egy mutatóujja.”438 Az ember abban, hogy Isten képére 

                                       
436 Vö.: Arisztobulosz kísérlete. Rathmann: i.m. 97. „Ha képzeteink a lélek 

nézőpontjához igazodnak, és ezt a nézőpontot sokak véleménye szerint a test (korpusz) 

helyzete határozza meg…” 
437 i.m. 98. 
438 Aesthetica in nuce: Rathmann: i.m. 176. 
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teremtetett, hasonlít Jézus Krisztusra - az Atya -ja.439 Ez a fajta, az 

újtestamentumi teológiában toposszá lett,440 kép-lét a kulcsa, hogy az 

ember nem csak testi, de lelki, sőt szellemi lény is. A kép, amelyben 

megnyilvánul az isteni , a kép, aminek közös gyökere van azzal, 

amit/akit felidéz, mert csak így képes prezentálni magát a dolgot. E 

státuszában a teremtés csúcsa az ember, akiben Isten először alkotott 

saját magához hasonlót. E státusz különlegességét jelzi az ember 

teremtésének elkülönített aktusa is.  

Ez a szakrális képfogalom/képértelmezés rokonságban áll azzal, 

ahogy Hamann általában az érzékelés, gondolkodás és nyelv képeiről 

gondolkodik. Írásaiban ő sem tételez olyan ontológiai különbséget a kép 

és annak tárgya között, amilyen a képek esetében általános. 

Alapesetben ugyanis a képekre jellemző, hogy az ábrázolás önnön 

tárgyától teljesen eltérő létmóddal rendelkezik, a kép-fogalom pedig 

egyfajta közvetítő fogalomnak bizonyul, amennyiben (a képnek 

megmarad ugyan a maga különössége és mássága, ugyanakkor) az 

ábrázolt és az ábrázolás között létrehoz egyfajta sajátos köteléket. A 

képeknek ezt a természetét gyakran ábrázolják a tükörkép példájával. 

(Hamann akkor választja ezt, amikor a nyelvi kifejezés tökéletlen voltát 

akarja érzékeltetni).  

Az isteni kinyilatkoztatás, az Isten szelleme (lehelete) az emberben 

az a láthatatlanság, amely Istennel közös bennünk, amely láthatatlan, 

aminek külső megjelenési formáit (a testen) sémáknak mondja 

Hamann.441 Kocziszky Éva hívja fel a figyelmet, hogy a páli 

szóhasználatból levezetve a hamanni „belső, láthatatlan alak” mellett a 

megjelenő alak, „a test maga inkarnáció, a szellemi, az isteni alak 

megjelenése az érzéki formában”.442 Aiszthézisz tehát. És ahogy 

„Arisztotelész nem tesz világos fenomenológiai különbséget materiális és 

intelligibilis között,” úgy „Hamann is egynek kívánja nyilvánítani a 

krisztusi analógia segítségével az emberi morféban rejlő kettős 

                                       
439 Vö. 2. Kor. 4, 4; Kol. 1,15. 
440 Vö. Friedrich-Wilhelm Eltester: Eikon im Neuen Testament. Berlin, 1958. 2-4. 
441 Vö 
442 Kocziszky: (2000) 125.  
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utalást”.443 Hasonló ontológiai rétegezettséget mutat, és a kép-

fogalomnak a Bibliából származó kettős értelmezésével cseng egybe 

Marie-Theres Küsters magyarázata is, aki úgy fogalmaz, hogy a képek 

egyrészt a teremtett valóság képei, melyek azonban kinyilatkoztatásként 

az isteni – fogalmilag meg nem ragadható – valóság képei is.444 

A testét maga az ember kezdte leplezni a bűnbeesés után. Az arc 

azonban az ember lelkivilágát is képes jelezni – ahogyan azt a 

fiziognómia hívei vallották.445 Képes arra is, hogy azokat a rejtett 

szellemi tulajdonságokat, amik hasonlatossá teszik az embert Istenhez, 

megjelenítse. (Ahogy a kar az erő kifejezője a Bibliában, s így a 

hatalomé, az uralomé is.446) Ezek a külső jegyek azonban csak jelzések – 

mutatóujjként utalnak – a bennünk rejtőző szellemi emberre, aki 

láthatatlan. 

Ez a szellemi ember már a kezdet kezdetén részesül Isten 

szelleméből, a Logoszból, amely a teremtést végbevitte. Emlékezhetünk: 

a teremtés beszéd a teremtményhez a teremtményen keresztül. Avagy: 

„Beszélj, hogy lássalak Téged!”447 Ez az alapja a communicatio 

idiomatumnak, annak, hogy az ember részesül az isteni 

sajátosságokból. Már azáltal is, hogy maga a teremtés a Logosz, vagyis 

nyelv által történt – ahogy azután az ember is megszólalhat. A teremtés 

egyfajta kommunikáció kezdete tehát, illetve annak első lépése: 

kinyilatkoztatás. Mégpedig érzéki módon nyilatkoztatta ki magát Isten, 

mintegy a teremtés által szólítva meg az embert. Aki érzékein és 

szenvedélyein keresztül képes befogadni, az érzékekben és 

szenvedélyekben gyökerező új kifejezésekkel, nyelvvel pedig 

megválaszolni is a teremtés, az érzéki kinyilatkoztatás képeit. 

                                       
443 Uo. 
444 Küsters: i.m. 11. Ez a két mondat párhuzamos azzal a gondolattal, amit Bacon 

nyomán a kétféle tudomány kapcsán idéz Hamann: miként ott a hasonlat egyik felét 

az üvegtenger (isteni kinyilatkoztatás), a másikat egy kis esőfelhő képezi (érzékek által 

közvetített empirikus tudás) (lsd. alább), úgy ehelyütt is a teremtett lényeiből 

befogadható külső, és az isteni dolgokról alkotott fogalmak mint képek jelennek meg. 
445 Az arc, az emberi karakter és identitás kifejezője – erre az elméletre épült Lavater 
fiziognómiája, vagyis, hogy a testben meg lehet látni a lelket. 
446 A nyelv kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az ember a hatalom tekintetében – 

mely hatalommal éppen Isten ruházta fel az embert – Hamann-nál hasonló a 

teremtőjéhez. 
447 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 177. 
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Természet, Logosz, szellem és nyelv tehát azonos, isteni gyökerűek 

(Tertullianusra és Lactantiusra hivatkozva is állítja a nyelv isteni 

eredetét448), és e jellegükben osztozik az ember is – feltéve, hogy 

elfogadja, azaz gondolkodásával, nyelvével képviseli ezt az igazságot. 

Nem keres „merőleges” igazságokat, saját mesterséges (fogalmi) 

nyelveket konstruálva, amelyekre már nem igaz, hogy „minden 

nyelvjárásban hallani a hangját.”449  

És így zárható a Hamann-nál épp csak felvillanó hasadék: „a 

természet fenséges, ki láthatná át, ki értheti meg a nyelvét”? A válasz: 

„az Írás, Isten szava, a Biblia még fenségesebb, tökéletesebb, ő a dajka, 

akitől az első eledelünket, a tejet kapjuk, és aki elég erőssé tesz ahhoz, 

hogy lassacskán a saját lábunkra álljunk; aki a Sátán bűbájos béklyóit 

eltávolítja az érzékeink és az értelmünk fölül.”450 Ezért áll távol Hamann 

felfogásától a szenzualizmus, az empirizmus, bármennyire fontos nála is 

az érzékelés. A megismerés törvényei, forrása nem magából az 

érzékelésből (még kevésbé a pusztán természeti lényként szemlélt 

embertől), hanem Istentől valók. És az anyag maga is részesül a 

szellemiből, hiszen érzéki kinyilatkoztatás.  

Épp csak „a természetes ember számára néma, és élettelen.” A 

kulcs a természetes szó kettős használatában, értelmében rejlik. A 

természetes ember az, aki a természettel harmóniában létezik, ez 

lehetne az átlag (filozófiai, vagy akár köznyelvi alapról közelítő) olvasó 

interpretációja. Az ellentmondás azonban a páli terminológiával 

feloldható, amennyiben Hamann gondolatát párhuzamba állítjuk pl. a 

1. Kor. 2,14-ben található mondattal: „Érzéki ember (Luthernél 

természetes (natürlicher Mensch) – P. I.) pedig nem foghatja meg az 

Isten Lelkének dolgait…”451 Ez az általános formula, de megtaláljuk a 

felvilágosodás gondolkodására kihegyezett változatát is. Így hangzik: „ az 

                                       
448 Von Rosencreuz lovag. i.m. 239. Hasonlóan a Biblische Betrachtungenben 

megfogalmazottakhoz: „Jeder hat seine Sprache verstanden und keiner des anderen; 

Cartes hat seine Vernunft, Leibnitz seine, Newton seine eigene verstanden…“ (N. I. 30.) 
449 Aesthetica in nuce. i.m. 177.  

450 Biblische Betrachtungen. N. I. 91. (Vö.: Helgo Lindner: i.m. 49.)  
451 Vö. 1. Kor. 15,44.: „Van érzéki test, és van lelki test is” „Gibt es einen natürlichen 

Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib”. (A görög eredetiben mindkét helyen a 

ψυχικος (=érzéki, természetes) kifejezés szerepel.) 
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ész egy fajtája, amely az érzékek és az anyag leányának vallja magát – 

lássátok! ez a mi vallásunk: az olyan filozófia, amely az ember 

hivatásának azt nyilvánítja, hogy négykézláb járjon”.452 Vagyis azok, 

akik pusztán az érzékire, az anyagra korlátozottak, nem férkőzhetnek az 

igazság közelébe. Az csupán azoknak sikerülhet, akik maguk is 

részesülnek az anyagnak formát adni képes szellem, a Logosz 

kisugárzásából, megismerésük, gondolkodásuk törvényei abból 

eredeztethetők.  

 

Ezért kulcsfontosságú a képek lefordításának, jelekre való 

áttételének mikéntje, pontosabban a jelek minősége. Hogy ne szakadjon 

meg a részesülésnek, a közösségnek a teremtés óta fennálló láncolata. 

És ugyanezért meghatározó a hamanni műben a sugalmazottság 

mozzanata is. Amihez az első lépést (alapesetben) az embernek kell 

megtenni. Minél elevenebb az emberben önmaga és teremtője 

analógiájának eszméje, „annál elevenebb a láthatatlan Isten hasonmása 

lelkünkben.”453 Ami már közelit a szükséges feltételhez, hogy „az ember 

nem szerezheti meg a megismerés kulcsát anélkül, hogy fel nem menne 

az égbe”.454 És a közelítés jutalmaként alá is szállhat némi segítség, a 

múzsa, a daimón alakjában, ihlet formájában, de mindezekről – 

írásmódról és inspiráltságról – a következő fejezetekben lesz szó.  

Ha most megismételjük a néhány oldallal ezelőtt feltett kérdést, 

hogy miért az esztétika nyomul a hamanni írás és gondolkodás 

centrumába, a válasz valahogy úgy hangozhat: Hamannt, a 

könyvembert, e terület – a szellem érzéki megnyilatkozásának, az 

aiszthézisznek tanulmányozása és hirdetése – köti leginkább a Könyv 

emberéhez. Ez a tény, illetve mindaz, ami ebből elméleti és gyakorlati 

(morális) feladatként következik, szabja meg esztétikájának jellegét. A 

műalkotás – az Aesthetica in nuce szövegében elsősorban az irodalmi 

műalkotás – és a Szentírás viszonya, az értelmezési módszerek 

                                       
452 Francia projektum. Rathmann: i.m. 128. 
453 Aesthetica in nuce. i.m. 188. 
454 i.m. 184.  
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hasonlósága és különbségei (profán és szakrális hermeneutika viszonya) 

állandóan visszatérő probléma életművében. 

Nem így szabályok, illetve bárminő rendszer alkotása, ami 

Hamann-nál nem tartozik az ember hatáskörébe. Hiszen a figyelem 

tárgya eleve magasabb rendű nála. Ugyanakkor Isten könyveinek 

szövege emberi odafordulás után kiált – ennek mikéntjét azonban 

csakis az adott mű saját belső törvényei kényszeríthetik ki. Mindez 

Hamann-nál így hangzik: „Az a szükségszerűség, hogy mi, olvasóként, 

az író érzelmeibe, akit éppen olvasunk, belehelyezkedjünk, s hogy 

amennyire csak lehet, közeledjünk az ő lelkiállapotához, amit egyfajta 

szerencsés képzelőerővel érhetünk el, s ebben minket egy költő vagy 

történetíró amennyire csak lehet, segíteni próbál, egy olyan szabály, ami 

az Ő (Isten) hatálya alatt ugyanolyan szükséges, mint más könyvek 

esetében.”455  

                                       
455 Biblische Betrachtungen. N. I. 8.  
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A LEGNAGYOBB BETŰMÉRET: 

 

AZ ALCÍM 

 

                                                                          

„Mert a költő azért jött, hogy – formájával – 

kiássa, és kiásván néven szólítsa, és néven 

szólítván életre ébressze a lélek lényegét.”456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi anekdotát arról, hogy Hamann írásmódja milyen 

reakciókat képes kiváltani, Gwen Griffith Dickson mesélte 2002-ben, a 

nyolcadik Nemzetközi Hamann-Kollokviumon. „2001 októberében 

teológus és filozófus kollégák körében Hamann Metakritikáját 

tárgyaltuk. Ők azt akkor olvasták először. Az egyik tipikus angol 

filozófus azt mondta: »olyan ez, mintha írógép elé ültettek volna egy 

csimpánzt.« Bizonyára, feltéve, hogy az a bizonyos csimpánz átfogó 

ismeretekkel bírna a bibliai, klasszikus és modern szövegekről, és 

természetesen beható ismeretekkel Kant első Kritikájáról.”457 A 

szövegalkotási módot, ami ennyire irritálta a derék angol tudóst, 

Dickson „a nyelv és az ész dekonstrukciójaként” jellemezte, Hamann 

                                       
456 Lukács György: Tristan hajóján. Megjegyzések Balázs Béla új verseiről. In: Lukács 
György: Ifjúkori művek (1902-1908). Budapest, 1977. 644. 
457 Gwen Griffith Dickson: Hamann und das Problem des Bösen. Die Bedeutung von 

Hamanns Vernunft- und Sprachkritik für die moderne englischsprachige 
Religionsphilosophie. In: Die Gegenwärtigekeit Johann Georg Hamanns. Acta des 
achten Internationalen Hamann-Kolloquiums an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 2002. Hrsg. von Bernhard Gajek. Frankfurt am Main, 2004. 71. 
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maga pedig – az Aesthetica. in. nuce. alcímeként – a rapszódia 

kabbalisztikus prózában meghatározással élt. 

E meghatározásban a rapszódia legalább annyit mond az írás 

szerzőjéről, mint műfajáról. Hamann ugyanis az Aesthetica végén, 

Platón Iónját idézve (οι ραψωδοιερμηνεωνερμενεις
a magyarázók 

magyarázóiként, azaz a költők gondolatainak magyarázóiként definiálja 

a rapszodoszokat.459 A magyar fordításban tolmácsok tolmácsairól 

olvasunk,460 akik viszont az isteni alkotásokat tolmácsolják 

(magyarázzák) – az eddigiek fényében ez világos beszéd, illetve 

önjellemzés. Ehhez járul a kultúrtörténeti adalék, hogy a rhapsodos 

nevet kapta az ember, aki dalokat sorol egymás után, vagyis inkább 

összevarrja, összeférceli, mintsem egységes művé összeállítaná őket 

(erre a jelentésre utal, hogy az ember első ruhája is a fügefalevél-

rapszódia volt461). Formailag, írástechnikai szempontból tehát 

fragmentumokból, össze nem függő részekből építkező mű a rapszódia; 

amit a fogalomnak az a jelentésárnyalata is megerősít, hogy eredetileg 

az epikus költemények (töredékes) előadását is így nevezték. 

Témánk esetében érdekes egybeesés, hogy Moses Menedelssohn 

1761-ben jelentet meg írást, Rapszódia avagy adalékok a Levelek az 

érzékelésről című műhöz címen, amelyben saját korábbi gondolatait fűzi 

tovább az érzékelésről (Hamann az első részt, a Leveleket, a 

megjelenésekor nem tudta megszerezni, kivonatokból ismerte az 

írást462). Az előző fejezetből emlékezhetünk, hogy Hamann 1761. 

december 19-én írja Lindnernek, hogy könyvének „magja egy rapszódia 

kell legyen kabbalisztikus prózában”. Ha elfogadjuk mindazt, amit 

Hamannról a könyvemberről írtunk, Menedelssohn művéről ekkor már 

tudnia kellett. (Az biztos, hogy Hamann könyvtárában Mendelssohn 

                                       
458 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 200.  
459 Uo. Platón: Ión 5342-535 a. „…nem emberi eredetűek azok a gyönyörű alkotások s 

nem emberekéi, hanem isteniek és istenekéi, a költők pedig csupáncsak tolmácsai az 
isteneknek (…) Ti, rhapszódoszok pedig, ugyebár, a költők szavait tolmácsoljátok.”, 

valamint 530c: „…mert a rhapszódosz dolga éppen az, hogy a költő gondolatának 
legyen a tolmácsa” In: Platón összes művei. I. 308. 
460 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 200.  
461 i.m. 176. 
462 Vö. ZH. I. 226-227. (J. G. Lindnernek, 1756. aug. 4-én, illetve 18-án.) 
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Rapszódiája (Rhapsodie, oder Zusätze zu den Briefen über die 

Empfindungen) egy 1761-es kiadása megtalálható.463) Szót azonban 

sehol nem ejt e tényről, esztétikájában sem az érzékelés, hanem az ízlés 

tárgykörében szólítja meg Mendelssohnt – lévitaként. Ennyit tudunk. 

Hogy a kabbalisztikus jelző ez utóbbi szóhoz – és Mendelssohn 

személyéhez – a rapszódia pedig a berlini filozófus művéhez köthető-e, 

azt az időbeni közelség kérdésessé teszi, és a forrásokból nem nyerünk 

perdöntő bizonyítékot. Hatás és ellenhatás tárgyában feltehető 

kérdéseink egyelőre tehát nyitott kérdések maradnak.  

Ami bizonyos – fentiek csak megerősítik – a XVIII. század második 

felében, főként a Sturm und Drang korszakában a rapszódia terminus 

ismét közkedvelt: szabad ritmusban megfogalmazott költemények, de 

akár bizonyos témák prózában írott, nem szisztematizált, inkább 

töredékes tárgyalását is ezzel a névvel jelölik. Hamann is egy előzetesen 

meghatározott formát nélkülöző szöveget állít elénk, amelyben a 

legkülönfélébb műfajok részletei bukkannak fel: levél és tanköltemény, 

traktátus és himnusz, dal és regény, dráma, újságcikk, tudományos 

művek, mondák, de mindenekelőtt a Biblia minden lehetséges módon 

megidézett darabkái fedezhetők fel benne. 

Ahogy írásaiban általában is hemzsegnek a jelölt és jelöletlen, szó 

szerinti vagy körülbelüli idézetek. A – saját meghatározása szerint – 

költőinek minősíthető szöveget emellett megjegyzések, kiszólások, 

megszólítások szakítják meg. Írásainak kritikai és kommentált 

kiadásaiban a mindezeket feloldó lábjegyzetek sokszor túlnőnek az 

eredeti szöveg méretein. És a nehézség nem csak a mennyiségben rejlik, 

hanem abban a különös írásmódban is, ami közös keretbe kényszerít 

szentet és profánt, kortársat és az antikot, népdalt és a filozófiát. A 

megidézett részletek szabad asszociációra emlékeztető társítása olyan 

meglepő összefüggéseket tár fel, amit a korszak közönsége – az alcím 

okán is – a kabbalisztikus értelmezési technikákkal rokonított, míg a 

XX. század óta az újabb olvasók a dekonstrukció módszerének 

                                       
463 Biga V./301.: Philosophische Schriften, Th. I. II. Berl. 761. Donum AVCTORIS. (N. 

V. 78.) valamint Imendörffer: i.m. 108. A Rhapsodia ennek a kiadásnak a második 

kötetében található.  
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eredményeire ismerhetnek bennük.464 Ez a szövegalkotás mindig is 

megosztotta olvasóit, és az idők folytán összefonódott Hamann nevével: 

az értelmezés után kiáltó szövegek emblematikus szerzőjeként figyelt fel 

rá a korabeli kritika és a tágabb olvasóközönség – egyaránt 

panaszkodva a partikularitások (Hegel egyik kedvenc kifejezése 

Hamann-nal kapcsolatban) túlzottan hangsúlyos szerepe, az utalások 

bonyolult rendszere, a szándékoltnak vett homályosság miatt.465 

Ez volt az alapja a pletykáknak egy Hamann vezette szektáról. 

Vallási felhangok nélkül, írók és gondolkodók olyan csoportját értették 

alatta, akik Hamannt egyfajta trendteremtőként követték. Margot 

Westlinning is megemlíti a fiatal Herder königsbergi éveiről szóló 

írásában, hogy a kritika Herdert is sokáig ehhez a bizonyos 

„königsbergi” vagy „Hamann-féle” szektához sorolta, amit a „stilisztikai 

homály, a kifejezésbeli mesterkéltség és érthetetlenség” 466 jellemzett. A 

kortárs olvasók számára ezek a stílusjegyek nem csupán reménytelenné 

tették a szöveg kimerítő és megnyugtató értelmezését – a számtalan 

banális és marginális eseményre tett utalás egy ponton túl az 

interpretáció érdekében tett erőfeszítések értelmét is megkérdőjelezte. 

 Volt, aki mindebben modorosságot látott,467 mások nyelvi és 

filológiai virtuozitást. Goethe olvasata a Költészet és valóságban 

egyszerre jellemzi és meg is határozza a XIX. századi Hamann-recepciót 

(Hegelé mellett). Goethe a hamanni írások homályosságát három szintre 

                                       
464 „Wer Hamann’s Schriften auch nur oberflächlich kennt, wird ihm eine ungemeine 
Combinations-Gabe nicht absprechen können. Er versteht es, auf eine überraschende 

Art die dem Anscheine nach heterogensten Gegenstände unter einen 

gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zu bringen, und zwar dergestalt, daß man sich 

gestehen muß, es liege hier nicht bloß eine äußere willkürliche Verknüpfung vor, 

sondern es sei uns nunmehr ein vorher unserem Auge verborgen gebliebenes Band 
wie durch einen Zauberschlag sichtbar geworden.” Gildemeister: i.m. I. 195. 
465 Hegel: i.m. 318-321. Vö.: Litteraturbriefe Teil XV. (1763) 177-178.: „Vielleicht findet 

sie mehr Geschmack an grillenhaften Einfällen und witzigen Anspielungen, die nicht 

anders als durch einen weitläufigen Commentarius verstanden werden können.” 
466 Margot Westlinning: Der junge Herder in Königsberg. In: Königsberg und Riga. 

Hrsg. von Heinz Ischreyt. Tübingen, 1995. 82. Ezt erősíti meg Ulrich Gaier is, vagyis, 

hogy Herder 1764-65-ben írt Hamann-paródiája sem változtatott a véleményen, 
miszerint ő is a „hamanniánusok” közé tartozik. Ulrich Gaier: Hamanns und Herders 
hieroglyphische Stile. In: Johann Georg Hamann. Autor und Autorschaft. Hrsg. von 

Bernhard Gajek. Frankfurt am Main, 1992. 179. 
467 Lsd. Johann David Michaelis kritikáját a Göttingische Anzeigen 68. részében (1762. 

augusztus 7-én): 593. „Überall aber will er witzig seyn, und satyrisiren, und da ist es 

freilich möglich, daß man bey allen Dingen lachen kann.”  
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bontja. Az első „a gondolatok szándékolt, stilisztikailag történő 

elhomályosítása”.468 A második, a Hamannról kialakult „mélyenszántó, 

alapos elme” képzete, „aki behatóan ismeri a kinyilatkoztatott világot és 

irodalmat, ám e mögött még valami titkosat, kifürkészhetetlent is tud, 

és erről igen eredeti módon értekezik”.469 Harmadikként pedig szintén 

egy „stilisztikai sajátosságot” nevez meg, ez pedig a „jelzések és utalások 

sokasága”.470 Az Aesthetica in nuce szövegében mindhárom típussal 

találkozunk, sőt helyenként az lehet az érzésünk (ahogy Hamann a 60-

as évektől kezdődő alkotói korszakában gyakorta), hogy a szerző már-

már önnön szövegeit is karikírozva, valósággal halmozza az említett 

hatáselemeket.  

A XIX. századi olvasatot Goethe mellett Hegel írása befolyásolta 

leginkább. Elismerés és idegenkedés ritka elegyét mutatja. Maga a 

terjedelem – a Friedrich Roth jóvoltából létrejött gyűjteményes kiadás 

recenziója majd 80 oldal – jelzi, hogy mekkora jelentőséget tulajdonított 

Hegel Hamann életművének. A taszítást sem lehet azonban letagadni, 

az írás számos frontot nyitott a Hamanni mű befogadás történetében. 

Ellenérzéseinek legmarkánsabban Hamann homályos stílusával 

kapcsolatban adott hangot. A rendszeralkotó Hegel határozott közönség-

ellenességgel vádolta a szerzőt. Úgy látja ugyanis, hogy Hamann a 

nehezen értelmezhető tartalmat csak még érthetetlenebbé tette a 

stílusjegyek szinte követhetetlen variálása által, amit a közönség 

összezavarására eszelt ki. Mindezt pedig korántsem a jóindulat 

motiválta, inkább valamiféle megmagyarázhatatlan ellenszenv, amely az 

olvasók lóvátételének szándékában nyilvánult meg.471 

Már itt közbe kell vetni, hogy Hegel véleménye nem teljesen 

megalapozatlan. Amikor azt mondjuk, hogy Hamann helyenként mintha 

már saját írásmódját is karikírozná, akkor a felvilágosodás világos, jól 

követhető, a gondolatmenetnek alárendelt egysíkú kifejezésmódja ellen 

                                       
468 Goethe: i.m. 467. 
469  i.m. 470. Schlegel is ilyen a véleménnyel volt Hamannról. Vö. Friedrich Schlegel: 
Der Philosoph Hamann [1812]. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Achter Band. 
Studien zur Philosophie und Theologie. München, Padeborn, Wien, 1975. 459-461. 
470 Goethe: i.m. 473.  
471 Vö. Hegel: i.m. 332; Nebel: i.m. 26. 



 133 

is ír. És a stiláris tiltakozás, az elkülönülés gesztusa olykor valóban a 

szöveg minőségének rovására megy, ahogy azt jóval később az izmusok 

protestáló eszközhasználata esetében oly sokszor tapasztalni majd. 

Most vissza Hegelhez, aki szerint Hamann művei Janus-arcúak: 

kezdetben, a közönség figyelmét és érdeklődését a tartalom iránt 

felkeltve, egyfajta érdekközösségre helyezkedik olvasóival, majd a forma 

által ellöki magától őket. Ilyen megalázó praktikának tartja Hegel, hogy 

az olvasóknak odavetett bibliai vagy barokk kifejezések és idézetek 

mögött sokszor banális partikularitások, lapos, csip-csup ügyek 

rejlenek, a formának megfelelő magasztos jelentés nélkül.472 

Vagyis Goethéhez hasonlóan ő is azt állítja, hogy az utókornak 

éppen Hamann partikularitáshoz való vonzalma miatt is nehezebb dolga 

van, amikor írásainak értelmezésére vállalkozik.473 Tovább megy 

azonban Goethénél azon állításával, hogy Hamann számos vitairata 

azért nem talált semmiféle visszhangra a szélesebb közönség, illetve 

egyes befolyásos személyek körében, mert „azokban a partikularitások 

iránti érdeklődés, a csavaros és hűvös humor van túlsúlyban, 

olyannyira, hogy azokon felül más tartalommal nem is bírnak”.474 

  

Ha mégis úgy döntünk, hogy elindulunk a hivatkozások és 

partikularitások labirintusában, ha kíváncsiak vagyunk a szöveg 

egészére gyakorolt hatásukra, érdemes újfent Goethéhez fordulnunk. 

„Gyűjteményemben őrzöm néhány kinyomtatott tanulmányát, melynek 

margójára saját kezűleg jegyezte ki a helyeket, idézeteket, amelyekre 

utalásai céloznak. Ha fellapozzuk e helyeket, ismét kétértelmű, kettős 

fényben (irónia) látjuk a dolgokat, s ez igen kellemes, csak 

mindenképpen le kell mondanunk arról, amit általában megértésnek 

szokás nevezni.”475 Goethe, a módszeres értelmező szemével talán 

                                       
472 Salmony ezt úgy fogalmazza meg, hogy gyakran előfordul, hogy Hamann „bibliai 

elgondolásait, a mindennapi valóságra vonatkoztatja“ Salmony: i.m. 125.  
473 Hegel: i.m. 318. 
474 i.m. 320. „die Partikularität des Interesses, der geschraubte, frostige Humor ist hier 

vollends zu sehr überwiegend und weiter sonst kein Gehalt zu ersehen ist.” 
475 Goethe: i.m. 473. Goethe Hamannhoz való viszonyának változását, az ifjú 

benyomásaitól az „irodalmi pápa” későbbi Hamann-képéig részletesen elemzi Hans 

Dietrich Irmscher: Prophet und Dichter. Über Goethes Versuche, Hamann zu 
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egyértelmű olvasatot várna (legalább a szerzőtől). Konklúzióját 

beárnyékolja az a fajta csalódottság, ami a kortárs kritikusokat is 

jellemezte, akik felrótták Hamann-nak, hogy annyira beleszeretett saját 

homályos stílusába, hogy inkább lemond közönsége egy jó részéről, 

mint hogy ellene álljon „az eredetiség kísértésének”.476  

Mit tartalmaztak Hamann lapszéli jegyzetei? Mit tartott a szerző 

támpontnak az olvasat létrehozásához? „Helyeket és idézeteket” – vagyis 

elsődlegesen filológiai jellegű segítséget. És a Hamann-irodalom egy 

része valóban azt várja, hogy a „helyek és idézetek” talányainak 

feloldása kompenzálja az idézettechnika bonyolultságát és impulzív 

voltát. Ebbe az irányba mutat Manfred Beetz olvasata, aki szerint „a 

következő technikák mindegyikét alkalmazza a königsbergi polihisztor: 

többek között az idézetet, utalást, fordítást, imitációt, adaptációt, 

variációt, paródiát, kontrafaktúrát, dekonstrukciót, replikát, rezümét és 

a centót. Ezek az intertextuális módszerrel abban mind közösek, hogy a 

szöveg adekvát megértését a pretextus ismeretétől teszik függővé.”477  

Az nem kétséges, hogy termékenyen hat az értelmezésre, ha 

ismerjük azokat a szövegeket, amelyekre Hamann hivatkozik, mégis kár 

lenne pusztán sodortatni magunkat a filológiai aprómunka által. Azért 

is, mert reménytelen vállalkozásnak tűnik az összes ilyen utalás 

felfejtése. Hogy mennyire, azt jelzi, hogy egy teljes stáb dolgozik 

Hamann levelezésének filológiai szempontú elemzésén, s több éves 

munka után az első három kötet anyagának részleges feldolgozásáig 

jutottak. Ami nem csoda, ha figyelembe vesszük Hamann-nak (az 

impulzivitástól szintén nem független) vonzalmát a periféria, a különös, 

az apró részletek iránt. A következményre Goethe is rávilágít: „Mármost 

a mélybe nem követhetjük, a magasságokban nem járhatunk vele, az 

                                                                                                                        
verstehen. In: Goethe Jahrbuch. Band 115. Weimar, 1998. 13-28. Hasonló 

megállapításra jut Fritz Blanke is, aki a Sokratische Denkwürdigkeiten első 

kiadásának Hamann tulajdonában maradt köteteiről írja: „ A Sokratische 
Denkwürdigkeiten 1759-es első kiadásának megértéséhez nem nyújtanak segítséget a 

mágus lapszéli megjegyzései, sőt inkább félrevezetőek. Részben azt bizonyítják, 

ahogyan azt elemzésünk során egyenként be fogjuk mutatni, hogy a későbbi Hamann 

első írásának szándékát/nézeteit félreértette.” Blanke: (1959) 46.  
476 Lit. Briefe XV. 173. 
477 Beetz: i.m. 83. 
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előtte lebegő alakokat nem ragadhatjuk meg, a végtelen kiterjedésű 

irodalomból nem hüvelyezhetjük ki egy-egy homályos utalás igazi 

értelmét, így minél többet tanulmányozzuk írásait, annál sötétebb, 

homályosabb lesz körülöttünk minden, és ez a sötétség az esztendők 

múlásával mindegyre sűrűdik, mert célzásai többnyire az életben s az 

irodalomban uralkodó pillanatnyi jelenségekre vonatkoznak 

elsősorban.”478  

 

De egészen más irányban, irányokban is gondolkodhatunk. Egyfelől 

Hamann-nak a partikularitáshoz való vonzalma nem előkép nélkül való. 

A könyvborító hátoldalának mottója kapcsán már kitértünk arra a 

premisszára, hogy Hamann Istenre íróként tekintett, és a 

kinyilatkoztatás formáit (a Biblia mellett a természetet és a történelmet 

is) könyvként értelmezte. A kondeszcendencia és az akkomodáció isteni 

megnyilvánulását olvasta bennük és általuk. A Biblische Betrachtungen 

egy passzusa például így fogalmaz: „Hogy megalázta magát Isten, hogy 

nem csak megformázott egy göröngyöt, de a saját leheletével életet is 

lehelt belé. Hogy megalázta Isten a Fiút! Emberré lett, a legkisebb lett az 

emberek között, szolgai formát vett fel, a legboldogtalanabb lett az 

emberek között; bűnné tétetett értünk; Isten szemében az egész nép 

bűnösévé lett. Hogy lealacsonyította Isten a Szent Szellemet, amikor az 

a legkisebbek a legmegvetettebbek, a föld leglényegtelenebb 

eseményeinek történetírójává lett, hogy az embereknek saját nyelvükön, 

saját történetükben, saját útjaikon nyilatkoztassa ki az Istenség 

tanácsait, titkait és útjait!”479 Mintegy ebbe a „tradícióba” áll bele 

Hamann: a természet és történelem könyveinek folytatójaként a 

partikularitás krónikásának szerepét veszi fel. A kondeszcendencia és 

                                       
478 Goethe: i.m. 473. Vö.: Lumpp: i.m. 12. Az életműben rejlő utalások mind teljesebb 

feldolgozása, megfejtésük túlzásba vitt hajszolása abba a csapdába csalhatja az 

értelmezőt, hogy az írásokat kulcsműként próbálja értelmezni (vagy megfordítva). 

Olyan alakok, események nyomába eredhet, akik/amik a művek megírásakor ugyan 

még megihlették Hamannt, a megjelenés időpontjára azonban korábbi jelentőségüket, 
érdekességüket már maga a szerző is képtelen volt felidézni. A szövegek kulcsműként 

való értelmezésének csupán annyiban van értelme, amennyiben az túlmutat a 

mikrokörnyezet lokális aktualitásain, és az írást a „tudós köztársaság” eseményeinek 

összefüggésrendszerébe ágyazza. 
479 N. I. 91. 
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az akkomodáció elvét a partikularitás, a pillanatnyiság, a tünékenység 

esztétikai és szövegrendező elvévé transzformálja.  

De nem csak erről van szó. A Könyv embere mellett ismételten 

megjelenik a könyvember: a partikularitások halmozásában (az isteni 

példa követése mellett) önnön esendőségének is kiszolgáltatott. A 

hamanni írásokban megjelenő tünékeny jelenségek éppúgy jelentették a 

mikrokörnyezet, mint az egész Gelehrtenrepublik történéseinek 

rögzítését, oldal- és visszavágásokat a napi irodalmi csatározásokban, 

mint az éppen tanulmányozott könyv egy-egy gondolatát, gyorsolvasási 

módszerének hordalékát.480 Írásmódja így részben alkati, hitének erején 

túl felsejlik hátterében kíváncsisága, lustasága és akaratgyengesége – 

vagy épp az utóbbiaknak való ellenszegülés kísérlete.  

 

Másfelől a szövegeiben összebogozott cento-szövet motívumainak ez 

a fajta elrendezése a nyelv gyengülésének ellenszegülő tudatos írásmód 

sajátossága. Az utalások és idézetek sok esetben jelöletlenek maradnak, 

nem is feltétlenül tudatosul a befogadóban, hogy idézettel van dolga. Az 

eredeti kontextusukból kiszakított, egymás mellé kényszerített 

részletekhez új, a gyakorta nehezen azonosítható szerzői intenciónak, 

illetve a befogadásnak szélsőségesen kiszolgáltatott jelentések 

rendelhetők. Ezt az írásmódot értelmezhetjük úgy is, hogy a szerző 

szándékosan eltávolítja szövegéből a szókratészi hidakat és kompokat. 

Az idézetek eredeti kontextusa külső támpont helyett kvázi támasszá 

válik, és ugyanez mondható el olykor a lábjegyzetekről, amelyek 

elméletben az olvasó orientálódását segítenék. 

Lássunk egy példát, először a főszöveget idézem:  

„A fordításnak (értsd beszédnek) ez a fajtája minden másnál jobban 

megegyezik a tapéták fonák oldalával, 

                                       
480 Imendörffer: i.m. 9.: „Így hát csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudta 

megteremteni azt a távolságot, amely egy gondolati alakzathoz (kép) és egy 

ábrázoláshoz szükséges. (…) Ez az egyszerűsítés, amit a szelleme és a memóriája 
végez, még inkább kifejezésre jut a későbbi években, és erre vezethető vissza Hamann-

nak a feledékenysége miatti panaszainak a jó része is.” A témával kapcsolatban lsd. 

még: Nadler: (1949) 257. Lsd.: ZH. II. 130. (J. G. Lindnernek, 1762. febr. 12-én.: „Weil 

mein Kopf schwach ist…”) Hogy mennyire közkeletű volt szerzőnk gyenge memóriája, 

azt az is jelzi, hogy Hegel sem hagyja említés nélkül. Hegel: i.m. 284; 308.  
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     And shews the stuff, but not the workman’s skill;  

Avagy egy napfogyatkozással, amelyet egy vízzel teli edényben 

veszünk szemügyre.”   

A hozzá tartozó lábjegyzet pedig:  

 „Az egyik metafora Roscommon gróf Essays on translated verse-

éből és Howell Letterséből való, ezt a hasonlatot mindketten Saavedrától 

kölcsönözték, ha nem tévedek; a másodikat a legkitűnőbb hetilapok 

egyikéből (The Adventurer) vettük: ott azonban ad illustrationem (a 

szoknya beszegéséhez) itt viszont ad involucrum (ingként a csupasz 

testre), ahogyan ezt Euthüphrón múzsája megkülönböztetni tanítja.”481 

Ez a részlet a hamanni esztétika és nyelvfelfogás egy 

kulcsfontosságú (korábban már idézett) részletének lezárása – ami fölött 

ebben a formájában nem nehéz elsiklani. Ugyanakkor aligha lenne 

logikus, ha éppen a költői nyelv mellett lándzsát törő, a filozófia nyelvét 

degradáló szakasz zárómondatait ez utóbbi tudományterület absztrakt-

logikus nyelvén írná. Kijelenti, amit akar, de nem fejti ki. Nem vezeti le, 

hanem elénk tárja, közben magyarázat helyett inkább a kontraszt 

erejére épít. Ez a mondandójának megfelelő cselevés, beszédmód. 

Állásfoglalás a tárgyához illő, illetve alkalmatlannak minősített nyelvek 

témájában – le nem fordítva, el nem beszélve, hanem felmutatva. 

E tárgyban írja Max Baeumer hogy – legalábbis az Aesthetica in 

nuce szövegében – „a mitológiai centók rapszodikus-titokzatos 

használatának hermeneutikai célja van, mégpedig az, hogy a képi 

értelmezést, (Hamann) szenvedélyes kijelentéseinek érzékivé 

tételét/érzékeltetését szolgálja.”482 Vagyis az idézetek a megértés 

nemkognitív oldalát erősítik, a szerzői szándék és mondanivaló 

absztrakt fogalmi kifejtése ellenében. Ezzel pedig mond végre valamit 

arról, hogy milyen természetű is a homály, amit Hamann a szövegeiben 

létrehozott. Azokra ugyanis csak részben igaz, hogy az idézetek 

egymásra utalásából/utaltságából a szövegszövet dialogikus struktúrája 

                                       
481 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 178-179.  
482 Max L. Baeumer: Hamanns Verwendungstechnik von Centonen und Conzetti aus 
den antiken, jüdischen und christlichen Literatur. In: J. G. Hamann. Acta des 
Internationalen Hamann-Colloquiums in Lüneburg 1976. Hrsg. von Bernhard Gajek. 

Frankfurt am Main, 1979. 119. 
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adódik. Hogy az intertextualitás természetéből következően Hamann 

nem csak írásai vitapartnereivel cserél eszmét, hanem az egyes utalások 

és citátumok által megidézett textusokkal és szerzőikkel is.  

Szövegeire legalább annyira jellemző, hogy egy-egy idézetet teljesen 

függetlenít az eredeti szövegkörnyezettől, primer valójában emeli be 

írásába. Ez a gesztus azt eredményezi, hogy a dialógusból kvázi 

dialógust, a cento darabjainak eredeti kontextusát és szerzőit 

voltaképpen kirekesztő, magukra a részletekre korlátozott „beszélgetést” 

kreál. A „kettős fény” fogyása (az eredeti kontextus jelentőségének 

bizonytalan volta), az új kontextus, amibe ezek az utalások a szöveget 

helyezik, termékeny, megújító hatással lehetnek a szöveg nyelvezetére 

és az értelmezésre egyaránt – erre Hamann tudatosan törekedett. Ennek 

a folyamatnak az eredményeképpen a vendégszövegek sokszoros 

jelentésváltozáson mehetnek át – vagy éppen az juthat róluk az olvasó 

eszébe, hogy „egy csimpánzot ültettek az írógéphez”. Főként, ha az 

eredeti kontextus felőli egyértelmű értelem-tulajdonítás igényével közelít 

hozzájuk. 

Ha azonban megszívleljük Baeumer ajánlatát, hogy a hamanni 

textusban vendégként szereplő szövegeket mintegy illusztrációként, a 

gondolatok érzékeltetésének eszközeiként, a maguk elsődleges 

jelentésében, érzéki valójukban is értsük, akkor a filológiai kemény diók 

feltörését nem tekinthetjük feltétlen, pláne kizárólagos célunknak. 

Elfogadjuk, hogy írójuk nem a hagyományos olvasatát adja a régi és 

újabb korok írásainak, ezzel a bevett hermeneutikai eljárásokat is 

kérdőjelessé tette, amivel iskolát teremtett. 

Vagy csatlakozott egy, a felvilágosodás irányzataitól igencsak 

különböző, „iskolához”. Ismét egy periferikus szöveghelyre hivatkozunk: 

A betlehemi napkeleti bölcsek első mottója („Mit akarhat ez csacsogó 

mondani?”483) Pálra vonatkoztatva mutatja a spermologos szót, melynek 

(átvitt) jelentése a csacsogó, fecsegő, szószátyár ember (eredeti jelentése: 

magot gyűjtő, felszedő madár484) aki a másoktól hallott, ellesett dolgokat 

                                       
483 Betlehemi napkeleti bölcsek. Rathmann: i.m. 115. 
484 Vö.: a fordító megjegyzése. Uo.  
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továbbadja.485 Ez a néhány szó egyben segít eloszlatni kétségeinket, 

hogy a mottók ilyen közvetlenül vonatkoztathatók-e a szerzőre. A 

konkrét esetben legalábbis megnyugodhatunk: a Philologische Einfälle 

und Zweifelben egyértelműen saját magát azonosítja a spermologos 

alakjával.486 De már több mint egy évtizeddel korábban, Lindnerhez 

írott levelében – még a spermologos kifejezés használata nélkül – 

pontosan kifejti, mire gondol. „Laikus és hitetlen egyaránt csak 

badarságnak tekintheti, mert számtalan különféle nyelven fejezem ki 

magamat, beszélek a szofisták, a szójátékosok, a krétaiak és az arabok, 

a fehérek, a mórok és a kreolok nyelvén, kritikát, mitológiát, 

rejtvényeket és alapelveket össze vissza fecsegek.”487 Mindezzel olyan 

cselekvő nyelv/nyelvi cselekedet megvalósítására törekszik, amely a 

nyelveken szólás, a mag, illetve a Logosz bibliai jelentéseinek 

működésbe, játékba hozása – lehetőleg oly módon, hogy az a filozófia, az 

esztétika területén, a Gelehrtsrepublik fórumain is hatni tudjon. 

 

E „programnak” nyitó darabajai a Szókratészi érdemes gondolatok 

és az Aesthetica in nuce, melynek műfaji megnevezése – rapszódia 

kabbalisztikus prózában – is utal a módszer tudatosságára. E címke 

jelzője sok találgatásra, még több önjáró – a hamanni mű jellegétől, az 

írások valós működésétől elszakított – eszmefuttatásra adott okot a 

kortársak és a későbbi értelmezők körében egyaránt. A Hamann-

kutatók egy része hajlik rá, hogy komolytalan, figyelemre sem méltó 

kijelentésnek vegye. E kutatók elsősorban a hagyományos zsidó 

kabbalára gondolnak – Jørgensen pl. a kabbalisztikus jelző kapcsán a 

hangzók és a betűk számértékeinek elemzéséről beszél, amivel, szerinte, 

Hamann a racionalista írástudókat akarta  provokálni.488 

                                       
485 Vö.: Kocziszky: (2000) 209. 
486 Philologische Einfälle und Zweifel. N. II. 45. „Zum Fluch und Schandfleck unsers 

erleuchteten Jahrhunderts lebt ein abgelebter Spermologe, auf dessen kahlen 
Haarscheitel längst feurige Kohlen des Himmels ohne den undurchdringlichen Schild 

der im Olymp obwaltenden Toleranz geregnet hätten.” 
487 Idézve: Kocziszky: (2000) 26. (ZH. I. 396. J. G. Lindnernek, 1759. aug. 18-án.) 

Kocziszky könyvében részletesen elemzi ezt az idézetet. 
488 Jørgensen: (1968) 76. 
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Voltak, akik Hamann intencióját inkább a kabbalisztika és nem a 

kabbala felől próbálják meghatározni.489 A rejtett igazság 

áthagyományozását (mint a kabbalisztika hivatását) a dióba zárt igazság 

képe is alátámasztja. Ezek szerint az értelmezők szerint nem a kabbala 

(mint technika) titkos átadásának hagyományába helyezkedik a szerző, 

hanem az (elrejtett) isteni kinyilatkoztatás közvetítőjének szerepét veszi 

fel. Az ősnyelv (a Biblia nyelve), a költészet, vagy a nemiség (szexus) 

fogalmainak középpontba állítása hamanni gondolkodásban – ezek 

szerint az értelmezők szerint – egyben a kabbalisztikához fűződő viszony 

manifesztálása is.490 Ha még azt is hozzávesszük, hogy a 

felvilágosodással „a kabbala-recepció területén a kabbala praxisának a 

hagyományos rabbinikus áthagyományozása kisebbségbe szorul, (…) 

míg a keresztény oldalon a kabbala-recepció a felvilágosodás teizmusa 

ellen irányul”491, s ezt összevetjük a hamanni intencióval – máris kész 

az újabb hamanni szekta „működési szabályzata” – a kabbala-kutatók 

szemében.  

Reálisabb felvetésnek tűnik – amennyiben kapcsolatban áll 

Hamann tipologikus olvasásával – összekapcsolni a kabbalisztikus jelzőt 

a XVIII. században már jelentős szellemi tradícióval bíró irányzattal, 

amit keresztény kabbalának neveznek. Ez magába foglalja a zsidók felé 

irányuló missziót célzó, a Krisztust középpontba állító kabbala-

                                       
489 Közülük legradikálisabban talán Wilhelm Schmitt-Biggemann fogalmazta meg az 
álláspontját (W. Schmitt-Biggemann: „Christologische Poesie”. In: Homo Medietas. 

Hrsg. von Claudia Brinker- von der Heyde und Niklaus Largier. Berlin, 1998.), de 
említhetjük még Andreas B. Kilcher teóriáját is. (Andreas B. Kilcher: Die Sprachtheorie 
der Kabbala als ästhetisches Paradigma. Die Konstruktion einer ästhetischen Kabbala 
seit der Frühen Neuzeit. Stuttgart - Weimar, 1998. 247.) 
490 Pl.: Larry Vaughan: Johann Georg Hamann und die Kabbala: Das Geschlechtliche 
und das Geheiligte. In: Morgen-Glantz. 6. (1996) Berlin, 1996. 155-162; valamint: 

Rosmarie Zeller: Adamitische Sprache, Natursprache und Kabbala. Überlegungen zu 
Sprachtheorie und Poesie im 17. Jahrhundert. In: Morgen-Glantz. 6. (1996). Berlin, 

1996. 133-154. Hamann ráadásul olyan „gyanús“ kifejezéseket is használ, mint 
például „A hieroglafikus Ádám az egész emberi nem története szimbolikus kerékben“ 

(Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 179.), amit Jørgensen is „kabbalista ihletettségű 

képnek“ tart. Jørgensen: (1968) 92. 
491 Christoph Schulte: Kabbala in der deutschen Romantik. Zur Einleitung. In: 
Kabbala und Romantik. Hrsg. von Eveline Goodman-Thau, Gerd Mattenklott und 

Christoph Schulte. Tübingen, 1994. 2. 
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értelmezést, (vagyis, hogy a kabbala eszközeivel például az 

Ószövetségben Jézus Krisztus Isten voltát bizonyítsák).492  

 Tapad azonban a kabbalista szóhoz elegendő jelentés, ami 

igencsak megfelel a rapszodosz Platón általi meghatározott alakjának – 

a magyarázók magyarázói, a tolmácsok tolmácsai. Ilyen a szó eredeti 

jelentése: hagyomány, tradíció. Illetve a recitálás és az újrafogalmazás 

gyakorlata, melynek tárgya a Tóra, s amely a VII. század óta 

bibliaértelmező módszerként ismert. (Hasonlóan a talmudista 

irányzathoz, aminek keretében a kezdeti, szóbeli kommentárok 

folyományaként létrejött ’szóbeli Tóra’ kodifikálása révén alakult ki a 

Misna, amelynek neve is „ismétlést, ismétlés általi tanulmányozást” 

jelent. Az értelmezés újraértelmezése, vagyis a Misna kommentárjainak 

írásbeli lejegyzésével pedig a Gemárá („teljessé tevés”) jött létre, ami a 

Misna törvénykönyvével együttesen alkotja a Talmudot.) 

Említettük már: Hamann is az aktuális kihívások felől idézi-

értelmezi újra az Írást. A filológus, a rapszódosz és a – szűk értelemben 

vett – kabbalista különböző metódust követve a tradíció sajátos 

értelmezéseit adják, s a bőrükbe bújó Hamann az Aestheticában maga 

is változatos – részben a tárgyául választott művekből nyert nyelvi – 

eszközökkel közelít az antik és modern, szakrális és profán szerzőkhöz. 

 

A kabbalisztikus próza témájában Nebel és Unger érvelését 

különválasztanám. Előbbi azt véli felfedezni a kabbalisztikus jelzőben, 

hogy az testesíti meg Hamann homályos stílusát, vagyis, hogy „a 

kabbalisztikus kifejezéssel Hamann hitet tesz saját írása homályossága 

mellett. Az ő olvasatában „a kabbala a zsidóság titkos tana, a rapszódia 

pedig a képektől ittas, táncoló stílust takarja, amely az argumentáció 

józan lépését akadályozza.”493 Unger másként fogalmaz: „a 

                                       
492 Hogy Hamann zsigeri bibliaértése mennyire hasonló a zsidóság szószerinti 

szövegértelmezéséhez és az előbb említett krisztológiai olvasatokhoz, arra nem csak 

bibliai ihletésű írásai szolgáltatnak példát, de megtérésének története is, ami a 
Teremtés könyvének krisztológiai olvasatából indult ki: a magányos és elkeseredett ifjú 

Kainban, a testvérgyilkosban saját magára ismer, Ábel vére által pedig Krisztust hallja 

kiáltani. (Lsd.: Gondolatok életutamról. Rathmann: i.m. 35.)   
493 Nebel: i.m. 186. Hasonlóan foglal állást Andreas Kilcher, aki szerint Hamann 

„kabbalisztikus írásmód” alatt „mindenekelőtt magát a »kabbalisztikus filológus« 
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kabbalisztikus jelző nem jelent mást, mint egy rapszódiát a spirituális-

misztikus világ- és írásfelfogás szellemében és stílusában.”494  

Ők ketten tehát nem ragadnak le a kabbala módszertani 

kérdéseinél, nem ragadják meg az alkalmat, hogy a hamanni mű helyett 

valami másról beszéljenek, hanem a stílus felől vizsgálják a hamanni 

gondolkodás- és írásmód kapcsolatát, amire Beaumer az idézettechnika 

érzéki hatásai kapcsán hívj fel a figyelmet. Véleményem szerint ez 

megfelel a szerzői intenciónak, illetve a „kabbalisztikus próza” kifejezés 

és a vele megjelölt szöveg tényleges kapcsolatának. A kérdést illetően 

amúgy Hamann maga teszi le a garast művében, „a kabbalista stílus 

jelenlegi utánzását” (Nachahmung) említve.495  

Ami részben a Biblia, illetve a Biblia kommentárjainak folyamatos 

(meg)idézésével valósul meg. A szöveg helyenként valóságos biblia-

centóvá sűrűsödik, amit Hamann előszeretettel használ egyfajta 

missziós célra, ha az emberi nemet, a felebarátot érintő üdvösségi 

kérdésekről van szó. Amikor például az Újszövetség egyik központi – az 

imént tárgyalt – mondandóját halljuk, nevezetesen, hogy az emberi 

külső utal a szellemi bensőre, valamint, hogy az ember létéből és 

milyenségéből következtetni lehet a teremtő létére és milyenségére, több 

igehely parafrázisát is kiérezhetjük a szövegből (például: Kol. 1,26-27496; 

1.Pét.3,3-4497).  

A centoforma, illetve az írás egyéb részeinek az általa bevezetett 

nyelvhez, formavilághoz való közelítése magával hozza azt is, hogy az 

Írás nyelvének hatásmechanizmusai is megjelennek, dominanciához 

jutnak a szövegben. Mindenekelőtt a Biblia képes és metaforikus nyelve, 

                                                                                                                        
típusát és így saját filológiáját, hermeneutikáját és írásmódját érti. Ez pedig első 

sorban abból áll, hogy  »jelekkel beszél« (Rathmann: i.m. 181. – P.I.) és ír…” (Kilcher: 

i.m. 249.) 
494 Unger: (1911) II. 650. 
495 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 181. Nincs szó viszont a kabbala/kabbalisztika 

módszereiről. Ellenkezőleg, Bacon érvelését idézve szépen meg is okolja, hogy a 

rabbiktól és kabbalistáktól bőven áradó alapelvek miért idegenek tőle. Vö. i.m. 182. 
496 „Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig 

megjelentetett az ő szenteinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen 
nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a 

Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége.” 
497 „Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranyaknak 

felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a 

szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt.” 
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amivel Hamann szerint feléleszthető a természet holtaktól ránk maradt 

nyelve.498 „Az Írás, nem tud velünk, emberekkel másként szólni, csak 

hasonlatok által, mert minden megismerésünk érzéki és képi.”499 E 

nyelv elevenné tételét érti a Kelet országaiba tett keresztes 

hadjáratokon, és mágiáik helyreállításán.500  Ahol is a mágia műveit 

Bacon szavaival definiálja: „a természeti és emberi világ érzéki képei.”501 

Az így meghatározott „orientális visszavezet emberi nemünk 

bölcsőjéhez”,502 vagyis – ezt már én teszem hozzá – az anyanyelvhez, a 

küriologikus jeleket, képes beszédet használó költészethez is. Szabaddá 

válni az absztrakcióktól, és visszatérni a legrégibb költői hagyományhoz 

(a biblikushoz) Hamann felfogásában az egyedüli lehetőség az értelem 

hagyományos egységének helyreállítására. „Ó, múzsa… – ő lesz olyan 

merész, hogy megtisztítsa az érzékek természetes használatát az 

absztrakciók természetellenes használatától, mivel az absztrakciók 

felettébb megcsonkítják fogalmainkat a dolgoktól.”503 

És a centoforma egészen a prozódia szintjéig képes feleleveníteni az 

Evangélium érzékiségét, ami „a legerősebb, legérzékibb, és legáthatóbb 

kinyilatkoztatása a természetnek”.504 Lowth (akitől Hamann a bibliai 

költészetnek az igazi költészet természetes, teremtő előképeként való 

bemutatásához is merített) a De sacra poesi Hebraerorum című 

művében értekezik a Biblia paralellizmusokon alapuló 

mondatritmusáról. Ez a centoforma Hamann szövegeiben is megjelenik. 

A tapéta fonákjaként megidézve az esztétikában tárgyalt klopstocki 

prózaiságot is. Akinek szabad ritmusú költeményei Goethe zseni-

himnuszainak orientációs pontjai voltak, és Hamann is csodálja úttörő 

teljesítményéért. „Az a szabad rendszer, melyet Klopstock, a lírai dal e 

nagy helyreállítója megenged magának, feltehetően archaizmus, amely 

                                       
498 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 193. 
499 Biblische Betrachtungen. N. I 157. 
500 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 193. 
501 Uo.  
502 Hellén levelek lóherelevele. i.m. 143. 
503 Aesthetica in nuce. i.m. 188. 
504 Biblische Betrachtungen. N. I. 226. 
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szerencsésen utánozza a szent költészet rejtélyes mechanikáját a 

hébereknél.”505  

A próza hangsúlyozásának az alcímben is akkor van igazán értelme, 

ha a rapszódiára költői műfajként tekintünk – szerzőjére pedig 

költőként, aki meglehet éppen prózában alkot. Ahogy Hamann szerint 

Bacon is „költ” (dichtet) – prózájában – a mágiáról (ami – az imént 

említettük – Hamann szerint ugyancsak érzéki képek alkotásával 

foglalkozott).506  

Túlzás azt állítani, hogy mindezt figyelembe véve Hamann szövege 

inkább költészet, mint értekezés. De: hatásmechanizmusaiban igenis 

mutat rokonságot az előbbivel. Megfelel annak, ahogy Hamann a költő 

feladatát meghatározza: az Első Költő szétszóródott darabjainak (disiecti 

membra poetæ) összegyűjtése, elrendezése.507 Azon szabályos 

rendetlenség szellemében, ami a Biblia képi nyelve mellett a másik, 

Hamann által favorizált, stilisztikai eszköz. Mely – a képekhez 

hasonlóan – szintén a természetre, a képzelőerőre vezethető vissza, 

egyben állásfoglalás a felvilágosult rendszer szellemével szemben. „A 

Bibliában ugyanazt a szabályos rendetlenséget találjuk, amit a 

természetben is  felfedezhetünk. Minden módszerre mint az ész 

járókeretére és mankójára kell tekinteni. A költő képzelőerejének van 

egy fonala, amely az átlagos szem számára láthatatlan, a hozzáértő 

számára pedig mesterműként tűnik fel. Minden rejtett művészet 

természet az ő számára. A Szentírás ebben a tekintetben a legnagyobb 

minta.”508 

 

Fentiek után aligha kétséges, hogy Hamann homályos stílusa 

tudatos írói stratégia, amely a racionális öntudattal szembe (ironikusan) 

egy vallásos és zseniálisan homályos „mélységet” állít. Az ok: a nyelv 

elért egy olyan stádiumba, amikor tudatos megújítására van szükség. 

Az irány, megfelelően annak, hogy „csakis a szenvedély ad mind az 

                                       
505 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 198. 
506 i.m. 193. 
507 i.m. 177. 
508 Biblische Betrachtungen. N. I. 229. 
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absztrakcióknak, mind a hipotéziseknek kezet, lábat, szárnyat…”,509 

egyfajta patetikus-enthuziasztikus habitus, amely extrém esetekben az 

orákulumok sajátja. Egyfelől. Másfelől az a manierista-artisztikus 

habitus, amely szélsőséges esetekben a rejtvényeket jellemzi. A kettő 

keveréke, a prófetikus orákulum stílus és az alexandriai-artisztikus 

műveltség két költőtípust kapcsol össze: a poeta doctust és vatest, a 

tudós, illetve a látnok költőt.510 

Némiképp sarkítva tehát kijelenthető, hogy a hamanni szövegek 

homálya annak a felfogásnak a következménye, hogy a „hogyan kell 

szólni” kérdése megelőzi azt, hogy „mit kell mondanunk”.511 Ezt az első 

hallásra ugyancsak a tapéták fonákjára emlékeztető alapvetést Hamann 

az isteni logika sajátosságának nevezi. 

És ezzel lényegében meg is válaszol Ilse Johanna Meyer előző 

fejezetben feltett kérdésére, hogy az alcím miért áll sokkalta nagyobb 

betűkkel a borítón a címnél. E válasz nem jelenti azt, hogy Meyer 

értelmezése – az érzéki befogadás hangsúlyozásával – helytelen volna. 

Azt sem állítom, hogy a betűméretek nem jelenthetik azt, hogy az alcím 

mégiscsak a Mendelssohn, előző évben megjelent, művére adott 

nyomatékos válaszra utalnak. Ami bizonyos, az életmű egészét – jelen 

írás felől – szemügyre véve, mindkét utóbbi problémafelvetés 

másodlagosnak tűnik a megszólalás mikéntje és tárgya között tételezett 

hierarchiához képest. 

E hierarchia hatásának, hatékonyságának tudható be, hogy 

miközben a bibliai elképzelések és stílus permanens átvétele helyenként 

a zsenieredet ambíciójával bíró metaforikus mimézissé válik, és vallási 

esztétizálásba fordul át,512 Hamannról is elmondható, amit ő 

fogalmazott meg az Első Költőről. „A Szerző egysége visszatükröződik 

még műveinek dialektusában is: mindenben a mérhetetlen magasság és 

                                       
509 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 190. 
510 Jochen Schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, 
Philosophie und Politik 1750-1945. Darmstadt, 1988. 104.  
511 Kocziszky: (2000) 77. 
512 Jochen Schmidt: i.m. 114. 
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mélység egy tónusa. Bizonyítéka a nagyszerű Fenségnek és a legüresebb 

külsővé válásnak!”513 

 

                                       
513Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 185.  
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VÁRAKOZÁSOK ÉS CSALÓDÁSOK: 

 

A BORÍTÓ MOTTÓJA 

                                                   

„obeliszkeket és aszteriszkeket írt”514 

 

 Ez a mottó ószövetségi történetét idéz: Debora győzelmi énekének 

részlete a legyőzött hadvezér, Sisera anyját szólaltatja meg: 

 





 

                                                                 

Ezúttal is héberül, a magánhangzók jelölése nélkül, kihagyásokkal 

citálja a Bibliát.515 Ez a gesztus valamilyen aktivitást követel az 

olvasótól: vagy tevékeny részt vállal az értelemadásban, amennyiben 

saját maga pontozza ki a szöveget, vagy – ha az eredeti nyelvet nem 

értené – maga is filológusként jár el, és utánalapoz a jelentésének 

(Hamann az idézet forrását megadta, fordítását azonban nem). A mottó 

így maga is párhuzamba állítható a rapszódia műfajával, de az írás 

címével is, amennyiben mindkettő a teljességhez, az egészhez képest 

csak a töredéket képviseli: a pontokkal ellátott cím rövidítésként utal a 

megidézett címekre, és a pontozatlan szöveg sem az értelem teljességével 

áll előttünk. Hozzájárulva a címlap elbizonytalanító mivoltához: nem 

elég, hogy – a tartalomjegyzékkel együtt – inkább cím-talánnyal, mint 

címmel szembesülünk,516 de az olvasó tájékozódását segíteni hivatott 

mottót sem egyszerű már elolvasni sem.  

                                       
514 Aesthetica in nuce. Apostille. Rathmann: i.m. 200. 
515 „Festett kendők zsákmányát…, 
tarka szövetek zsákmányát,… 

színes kendőt … nyakamra mint zsákmányt.” 

Bír. 5,30.(Károli Gáspár fordítása) 
516 Hamann A filológus keresztes hadjáratai elején maga ír a kötethez egy 

tartalomjegyzéket, amelyben az Aesthetica „Eine Rhapsodie in kabbalistischer Prose” 

címen szerepel! N. II. 118. 
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Abban a legtöbb értelmező egyetért, hogy a mottó felfokozott 

várakozást fejez ki, amely – bár ez ebből a rövid idézetből nem derül ki – 

nem teljesül be, ellenkezőleg: súlyos csalódással ér véget. Zsákmánnyal 

megrakodott kocsik és a győztes hadvezér helyett csak utóbbi holttestét 

veheti át a reménykedő anya. Az értelmezések fő iránya pedig az, hogy 

kik, vagy mik helyettesíthetők be a szereplők helyére a hamanni 

szituációban. Martin Lumpp szerint a mottót értelmezhetjük 

allegorikusan,517 vagyis ahogyan Sisera anyja várja a fiát, úgy vár a 

filológus (Hamann) Michaelis kommentált Lowth-könyvének folytatására 

– hiába.518  

Lumpp Hamann egyik levelére alapozza a véleményét, amelyikben 

Lindnernek aktuális olvasmányairól beszámolva így fogalmaz: „Nagyon 

várom a folytatást – de még inkább Lowth Sacra poesijének 2. részét, 

amit most adott ki Michaelis egy pompás panegirisszel az altonai 

újságban. Majd meglátjuk.”519 Michaelisszel és általában a racionalista 

bibliaértelmezéssel kapcsolatban  Hamann-nak alapvető fenntartásai 

voltak, nem véletlen, hogy az Aesthetica kommentárjai rendre kitérnek a 

korabeli teológia Benson, Lowth, de főként Michaelis képviselte 

irányzatára. Hamann averzióit mintegy összegzi két évvel későbbi levele, 

amelyben, egy virtuális párbeszédben felteszi a kérdést, hogy „a 

könnyelműség és a bibliai szófordulatok megerőszakolása csak nem a 

vallás, vagy, egyenesen fogalmazva, inkább a kereszténység ellen 

irányul?”520 

Ugyanebben a mederben, épp csak a Sisera-Michaelis párhuzamnál 

tágabban értelmezi a sorokat Marie-Theres Küsters, egyben ironikus 

                                       
517 Hans-Martin Lumpp: i.m. 32. 
518 Michaelis, a göttingeni teológus, aki a liberális angol bibliaértelmezés egyik 
közvetítője volt Németországban, Robert Lowth, angol teológus professzor és 

ószövetség-kutató előadásainak kommentált kiadását kezdte meg 1758-tól. Robert  

Lowth a héber költészet tanulmányozásában úttörő jelentőséggel bírt, a héber 

versformák felismerése (párhuzamosságok, periodicitás a Bibliai versek sorai között) 

hozzájárult az irodalom fejlődéstörténeti vizsgálatához. (Vö. Jørgensen: (1968) 84.) A 

bibliai metaforikát Palesztina természeti környezetéből látta levezethetőnek, valamint a 
Bibliát mint műalkotást fogta fel, s hasonlította össze a görög alkotásokkal. Ezzel az 
értelmezéssel Marie-Theres Küsters is egyetért. In: Inhaltsanalyse von J. Georg 
Hamanns „Aesthetica in nuce, eine Rhapsodie in kabbalistischer Prose.” Münster, 

1936. 5; 26. 
519 ZH. II. 120. (J. G. Lindnernek, 1761. okt. 10-én.) 
520 ZH. II. 183. (J. G. Lindnernek, 1763. jan. 5-én.) 
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felhangot tulajdonítva a mottónak. Küsters nem csak Michaelisre, 

hanem általában a kor bibliaértelmezőire vonatkoztatja az idézetet: az 

„okosokra, akik azt gondolják, hogy zsákmányt ejtettek”. A zsákmányra 

áhítozók (Sisera és anyja), az azt előre felosztó „okosok” saját 

szuverenitásuk és győzelmük tudatában nem veszik észre, hogy 

„racionalista értelmezéseik a valóságban már megítéltettek”.521 

Azzal Rudolf Unger is egyetért, hogy a támadás nem Michaelis 

személyének szól, őt pusztán a racionalizmus megtestesítőjeként és egy 

pregnáns képviselőjeként emeli ki a korszellem fősodrának alakjai közül 

a szerző. Ugyanakkor arra emlékeztet, hogy Hamann gyermekkorától 

kezdve a bibliai költészeten nevelkedett,522 irodalmi stílusa, a 

mindennapokban is megélt hite és egész „vallási-szimbolikával” teli 

világfelfogása az Ószövetség prófétáinak nyelvezetéhez, hangjához 

kötődött, s így igen érzékenyen érinthették őt Michaelis olyan 

megállapításai, amelyek az Ószövetség poétikai minőségét kérdőjelezték 

meg.523 

Az eddigi értelmezések nem rugaszkodtak el a mottó bibliai 

kontextusától, illetve az abban ábrázolt helyzet analógiáitól Hamann 

életében. Ha nem kapaszkodunk ennyire szöveghelyekbe, ha a mottót 

eltávolítjuk az eredeti alakoktól – amennyire az új szövegkörnyezet ezt 

indokolja –, akkor ezek az értelmezések elhalványulnak, a címlapon 

szereplő mottó magára az Aesthetica in nucéra vonatkozik. Ebbe az 

irányba indult Georg Baudler, aki a természet, a teremtett világ 

legyőzését és meggyilkolását látja Sisera sorsában, a hiábavalóság és az 

elmúlás alá vetett világ helyett pedig – hiába várakozunk Sisera anyjával 

                                       
521 Küsters: i.m. 5. 
522 „Hogy milyen szerepet játszhatott Hamann keresztapja és lelkigondozója, Michael 
Lilienthal, az különösen annak Teológiai könyvtárából  (Königsberg, 1741) vezethető le, 

könyvkészletének beható „leírásából és bírálatából“, amiből Herder és Johann Gotthelf 

Lindner is merített. Hogy Lilienthal „védelmezte mindazt, ami a Szentírásban költői“, 
ahogyan Gadebusch Livlandi bibliotékájában azt kiemelte, valószínűleg kiemelkedő 

jelentőséggel bírt Hamann számára.“ Renate Knoll: »Brücken und Fähren der 
Methode«. Zu Hamanns frühen Bildern als Grundlage sprachkritischer Autorschaft. 
In: Königsberg und Riga. Hrsg. von Heinz Ischreyt. Tübingen, 1995. 197. 
523 Unger: (1911) II. 242-243. Unger Bensont is említi, aki a Halléban, 1768-ban 
németül is megjelent Geschichte der ersten Pflanzung der christlichen Religion wie sie in 
der Geschichte der Apostel und in ihren Briefen enthalten ist című művében az 

újszövetségi levelek hitelét a kor és a körülmények pontos rekonstruálásával vélte 

megteremteni. 
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– nem kapunk életet és javakat.524 Ez a vélekedés valóban nem idegen 

az Aesthetica mondanivalójától, épp csak a kapcsolat tűnik 

mesterkéltnek, két egymástól voltaképpen független igazság egymás 

mellé állításának – amúgy tipologizálva. 

Természetesebbnek hat a kapcsolat, amennyiben a mottót a cím, az 

olvasói elvárások és a mű hozadékának viszonyrendszerére 

vonatkoztatjuk. A kor elvárásainak megfelelő (rendszeres, fogalmilag 

kifejtett) esztétikát várja hiába az olvasó. Egészen más nézőponttal és 

fókusszal beszélve ugyan, de ezt erősíti Kocziszky Éva elemzése, aki a 

mottóban a tarkabarka, elliptikus és allegorikus, idézetekből 

összeollózott írásmód bejelentését látja (a csalódás szövegkörnyezetét 

elemzése horizontján kívül rekesztve).525 Hogy a szabályrendszerben 

gondolkodó, fogalmi definíciókra alapított esztétika és a töredékes, 

minden szabályt felülíró költői elbeszélés egészen más 

gondolkodásmódot vagy éppen tudományfelfogást feltételez, arról a 

korábbiakban már esett szó. 

A szöveg szövetének sűrűségét jelzi, hogy a mottó megidézte bibliai 

történet felől közelítve felidéződik a korábban már tárgyalt másik mottó, 

a Prédikátor könyvéből. („A bölcseknek beszédei hasonlatosak az 

ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek 

tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.”526) A sátorszegek 

ugyanis nem csak a bölcsek szavait rögzítik a földhöz, hanem Sisera 

koponyáját is. „Ekkor Jáhel, a Héber felesége vevé a sátorszöget, és 

pörölyt vőn kezébe, és beméne ő hozzá halkan, és beveré a szöget 

halántékába, úgy hogy beszegeződék a földbe”527 – írja a Bírák könyve 

Sisera utolsó éjszakájáról. A Szentírás e könyve által kínált motívumok 

(csatajelenet, sátor(tartozékok), nőstényszamár stb.) – mint egy 

                                       
524 Vö.: „Ahogyan a hős, Sisera, a teremtés is megverve és megalázva, »akarata ellenére 

a halandóságnak alávetve« (N. III. 32.) hever a földön, mi pedig Sisera anyjával 

várakozással telve állunk a  kapu rácsánál és ettől a teremtett valóságtól a legmélyebb 
kívánságaink megvalósulását reméljük; az pedig csupasz, többé semmit nem mondó 
végtelenséggé vált.” In: Georg Baudler: „Im Worte sehen”. Das Sprachdenken Johann 
Georg Hamanns. Bonn, 1970. 101. 
525 Kocziszky: (2000) 26. 
526 Préd. 12, 13. A filológus kereszteshadjáratai. Rathmann: i.m. 86. 
527 Bír. 4, 21. 
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tudatosan megkomponált zeneműben – újra és újra felbukkannak a 

kötetben, az ismétlés eszközével élve jól kivehető mintázatot rajzolva 

fel.528 

És ha már a főszöveg körül rajzó periferikus szövegalkotó elemek, 

illetve most éppen az ismétlés retorikai alakzata felől próbáljuk 

finomítani a szerző szellemi portréját – akár a főszöveggel némiképp 

ellentmondóan – akkor érdemes a mű végére is vetni egy pillantást e 

ponton. Az Apostillére, ahol azt olvassuk: „Ebben az esztétikai dióban 

mindennek hiábavalóság-íze van. Hiábavalóság!”529 Ez a kijelentés a 

borító mottójával együtt mintegy keretbe foglalja a főszöveget. A Könyv 

embere – a Könyv szavaival – ítéli meg saját, illetve a könyvember 

teljesítményét. De lehet, hogy még utóbbi sem teljesen elégedett. Hiszen 

„mindketten” koruknak „divatfi kismestereivel és pedáns 

iskolamestereivel együtt”530 beálltak a szószaporítók sorába – íróvá 

váltak. Az Apostillét végül lezáró tanúságtétel helyett beérték festett 

kendők és tarka szövetek zsákmányával. Mennyire másként hatnak e 

szavak a divatfi kismesterek nyakát is megidézve.  

És ha visszaugranunk megint egyszer a kötet borítójának jóval 

durvább nyakához, illetve a Vergilius óda végéhez, ami Pán vereségéről 

szól a dalversenyben, akkor – amennyiben Pán alakját Hamannéval 

rokonítjuk, ahogyan tettük – a mitologikus történet végkifejlete is erősíti 

az Aesthetica mottójának ilyetén értelmezését. 

Legalább egy ellentmondás azonban feloldásra vagy legalább 

beismerésre vár. Pán kapcsán említettük, hogy Alkibiadész Szókratész 

példázatait istenképekhez hasonlította, melyeket nyakon viselt 

szelencékbe zártak, s e szelencéken kívül csupán egy szatír látszott. 

Hamann könyvét pedig pontosan e forma imitációjaként jellemeztük, 

olyan műként tehát, ami többet rejt annál, mint amennyit első 

                                       
528 A motívumok összegyűjtésére és az általuk kiadott mintázat elemzésére vállalkozott 

Carol Jacobs: Wiederholung In Nuce: Hamanns »Aesthetica –« című írásában. Jacobs 

arra a következtetésre jut, hogy bár Hamann nyilvánvalóan tudatosan használja 
ezeket a képeket, s az ismétlésükkel teret ad a motívumkeresés- és értelmezés 

játékának, ezek ugyanakkor iróniát is hordoznak, amennyiben a motívumok felfejtése 

zsákutcába vagy egyszerűen félrevezet. 
529 Aesthetica in nuce. Apostille. Rathmann: i.m. 200. 
530 Uo. 
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pillantásra ígér. Most pedig, hogy az Aesthetica – egyben saját írásunk – 

végéhez közelítünk, ezzel homlokegyenest ellenkező állításként a szerző 

hiábavalóságként állítja be írását.  

Feloldás: a címben ígért esztétikán túllép, igazi tárgyától azonban – 

noha kijelöli – elmarad. Azt ugyanis nem tárgyalni, értelmezni, 

analógiákkal újraírni, metasematizálni, allegorizálni kell – arról 

elsősorban tanúbizonyságot kell tenni. És pontosan ezt teszi majd az 

Apostille végén – művét lezárva. 
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A MÚZSA PAPJA: 

 

A BELSŐ BORÍTÓN ÉS A SZÖVEG ELŐTT ÁLLÓ MOTTÓK 

 

„Mert tele vagyok beszéddel;  

unszolgat engem a bennem levő lélek.”531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A belső borító mottójául – amely egy külön oldalt foglal el – Hamann 

ismét egy ószövetségi idézetet választott, ezúttal Jób könyvéből.532 A 

történet szerint Jób korának egyetlen igaz embere volt, akit Isten 

átengedett a Sátánnak, hogy az kísértse meg, így derítve ki, vajon csak a 

jólétben dicséri és szereti-e Jób az Istent. A Sátán meg is verte minden 

                                       
531 Jób 32, 7-9; 18.  
532„Ímé, bensőm olyan mint az új bor, amelynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, 
csaknem szétszakad. Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és 

felelek. Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hízelkedem egy embernek sem; 

Mert én hízelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!” Hamann 

Jób könyvének olvasásáról: „A munkáimat Istennek hála! Ezen a héten a 12 éves 

gyermek evangéliumával (Luk. 2,42. – P.I.) kezdtem és tegnap Schultensnek Jób 20. 

fejezetéről szóló első részével be is fejeztem. Sietek, hogy ezzel a könyvvel elkészüljek. 
A terjengőssége távoli, amivel minden magyarázót szétszed/felboncol, hasonlít a 

szenvedéshez, ami által Jób alakja elhomályosul/háttérbe szorul, és az olvasónak a 

hőséhez hasonló türelmi próbát kell kiállnia.  - - és ugyanígy Schultens is élő 

vigasztalója az olvasónak, aki többet lát és többet is akar látni a betűnél.” ZH. II. 58. 

(J. G. Lindnernek, 1761. jan. 17-én.) 

 

  



 154 

elképzelhető csapással, s ebben a helyzetben látogatták meg Jóbot a 

barátai, akik vigasz helyett megpróbálták megtalálni nyomorúságának 

az okát. Elihu is mint Jób egyik barátja lép színre.533 Fiatal és 

tapasztalatlan ember lévén végighallgatta Jóbot és barátait, majd 

kifakadt, s többek között az itt megidézett sorokkal kezdte meg első 

beszédét. 

Még mielőtt e beszéd lehetséges jelentéseiről szót ejtenénk, érdemes 

elmondani, hogy a mottó és a szemközti oldal egyik lábjegyzete mintha 

egy – éppen e tárgyhoz kötött – történetet is elmesélne Hamann 

bibliaolvasásáról, -értéséről. Még a Bibliai elmélkedésekben írja: 

„felhagytam azzal, hogy a Jób könyve olvasása közben feljegyezzem a 

gondolataimat, amelyek, nekem legalábbis olybá tűnt, túlságosan 

eltértek a szöveg értelmétől, amit megértenem túl nehéz. Isten 

kegyelmet fog adni ahhoz, hogy az igéje újbóli olvasása alkalmával 

jobban felfoghassam azt.”534 Illetve: „megtaláljuk benne a Szentírás 

összes többi könyvének a szellemét; a szellemet, amely mindenütt 

önmagát magyarázza.”535 Majd a fejezet utolsó mondatában: „Elihu 

személyén kívül nem maradt más megfejthetetlen és hozzáférhetetlen a 

számomra.”536 

Az Aesthetica második lábjegyzete pedig így szól: ”Hermogenész: 

Bizony, Szókratész, nekem az a benyomásom, mintha isten szállott 

volna meg, és egyszerre csak kinyilatkoztatásokba fogtál volna. 

                                       
533 „Hatte Elihu unrecht, der Hiob für einen Spötter hielt; hatte Eli unrecht, der Hanna 
für eine trunkende ansahe; sollte mein Freund der HErr Rector Lindner in Riga nicht 

auch irren können, der ohne Leidenschaft sich zutraut das Θειον und das 

menschliche Herz immer treffen zu können.“ ZH. II. 72. (J. G. Lindnernek, 1761. 

márc. 21-én) 
534 Biblische Betrachtungen. N. I. 147. Jób története példázatszerűen zárja le az 

Ószövetség történeti könyveit, és nyitja meg a bölcsesség könyveinek (más néven 
tanítói könyveknek) sorát. Mivel valós történeti helyzetet mutat be, de az esemény nem 

helyezhető el pontosan az időben, ezért jellemzően az allegorikus értelmezés vert 

gyökeret a hagyományban. A többi könyvétől eltérő nyelvezete, illetve eredete szintén 

sok kérdést vet fel. Nehéz feladat elé állította a szószerinti értelmezés híveit az is, hogy 

a könyv elején természetfeletti történések tanúi lehetünk: az Úr és a Sátán 
beszélgetése inkább az anagogikus interpretációra adott lehetőséget. Vö.: Luther: 

Előszó a Jób könyvéhez (1524): „Jób könyve nem értelmét, egyedül nyelvét tekintve 

nehéz. (…) ha mindenütt szóról szóra akarnánk fordítani, nem pedig a szöveg értelme 
szerint…” (In. Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Budapest, 2010. 47-48.) 
535 Biblische Betrachtungen. N. I. 147.  
536 i.m. N. I. 149. 
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Szókratész: …Úgy látszik, megszállottságában nemcsak a fülemet 

töltötte meg ezzel a démoni bölcsességgel, hanem a lelkemre is hatott. 

Úgy gondolom tehát, jó lenne a következőképpen cselekedni: használjuk 

ki ma ezt a megszállottságot, és tekintsük át a nevekre vonatkozó többi 

kérdést is.”537 Vagyis mintha az eltelt néhány esztendő elegendő lett 

volna Hamann-nak, hogy Elihu személyének titkát  a maga számára 

tisztázza. Vagy éppen ezt a titkot akarná megosztani, vagy éppen azt 

állítja e szerkezettel, hogy most, a mű írásakor – vagy éppen 

megírásával – érkezett el a tisztánlátás ideje. 

Akárhogy is, a mottóba kiválasztott szavai azt üzenik, hogy Elihu  

(nevének jelentése: Ő az én Istenem, maga az Isten) beszéde nem saját 

eszéből, értelméből táplálkozott. Azért szólt, mert, ahogyan ő mondja: 

„tele vagyok beszéddel, unszolgat engem a bennem levő lélek.”538 Nem 

maga szól tehát, hanem közvetítője a belé plántált és inspirált 

mondandónak. Egy ősi, a Bibliában – és Hamann Aestheticájában is – 

megjelenő képpel ábrázolja azt a buzgalmat, amivel a mondandója 

kikívánkozik belőle, ez pedig az újbor hasonlata. Nagyon hasonló 

kontextusban fordul elő Márk evangéliumában,539 mint Jób könyvében: 

a forrásban levő, a tömlőt szétfeszítő bor itt is az új szemléletre – 

Krisztus jelenlétére és a megváltás ígéretére utal. Szemben a Keresztelő 

János által képviselt törvénnyel, a régi tömlővel, ami az 

önmegtartóztatásban, a „világtól” és a bűntől való látványos 

elfordulásban nyilvánul meg. A mottóbeli újbor magában hordozza 

mindkét értelmezési lehetőséget: az inspirált és a Krisztusra mutató 

beszéd ígéretét egyaránt – emellett utal a hamanni írások vitairat 

jellegére („és felelek”) és stílusára („csaknem szétszakad”). 

 

Adódik tehát a párhuzam Hamann és Elihu között, és többen is 

aktualizálták már a kérdést: vajon milyen szereposztást képzelt el 

Hamann, vajon ki beszél, illetve kihez? Válaszában Martin Lumpp az 

                                       
537 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 175. 
538 Jób. 32,18. Kicsit korábban: „Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható 

lehellése, a mi értelmet ad néki!” (Jób 32,8.) 
539 Márk 2,22; Mt. 9,17; Luk. 5,37-39. 
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egész Aesthetica középpontjába a Hamann-Michaelis ellentétet állítja. 

Elihu szerepével a filológust azonosítja, Jóbban pedig a göttingeni 

teológust látja.540 S ahogyan Elihu sem ítélhet Jób felett, úgy Michaelis 

felett is Isten fogja kimondani a végső szót. Isten azonban már az eredeti 

történetben is Jóbnak adott igazat és nem Elihunak.541 (Bár az igazság 

kedvéért hozzá kell tenni, hogy Isten az ítélet kimondásakor Jóbon kívül 

csak annak másik két barátját ítéli meg, Elihuról pedig, a lélektől 

hajtott prédikátorról, titokzatosan hallgat.) 

Amennyiben az ellentétet nem szűkítjük le Michaelis személyére, 

hanem kiterjesztjük mindazokra, akik a ráció uralmát hirdették és 

képviselték a (szellem)tudományokban, de még a Biblia magyarázatában 

is, akkor alighanem közelebb kerülünk az igazsághoz. Az Elihut 

megidéző mottóval Hamann az inspirált beszédnek a teológiai 

diskurzusban való létjogosultságára is felhívja a figyelmet – általában. 

Ezt egyrészt evidenciaként kezelte a kor keresztény 

reformmozgalmainak egy része (pl. a pietisták, metodisták, kvékerek542 

stb.), másrészt viszont, ha az előzőekben Michaelis nézeteivel 

kapcsolatban leírtakra gondolunk, provokációként is felfoghatták a 

bibliaértelmezés racionalista irányzatának hívei. 

Ne feledkezzünk meg azokról a barátokról sem, akiket a Szókratészi 

érdemes gondolatok szólított meg, s akik a Londonból megváltozva 

hazatért Hamannt akarták visszatéríteni a felvilágosodás zászlaja alá. 

Wilhelm Koepp is – Lumpp előtt néhány évvel – a barátok tematikájára 

épített értelmezést gondolta tovább. Szerinte az Aesthetica mindkét 

mottója a barátoknak szól – elsősorban Lindnernek és a korábban a 

                                       
540 Vö. Lumpp: i.m. 34. Mint említettem, Lumpp az Aesthetica szerzőjének fő 

vitapartnereként Michaelist tételezi, véleményem szerint azonban Hamann nem csak 

vele akart vitába szállni, hiszen a mű megszólítja Mendelssohnt, Lessinget, vagy éppen 
a Gottsched vezette esztétikai iskolát is. 
541 Szintén Lumpp hívja fel a figyelmünket arra, hogy a Jób és Elihu közötti dialógust 

maga Hamann is interpretálja egy levelében (ZH. II. 72. – lsd. 533. lábj.), ahol Elihu és 

Éli között von párhuzamot, mivel Elihu Jóbot gúnyolódónak, míg Éli Annát részegnek 

gondolta. Az egyik embernek a másikról alkotott véleménye pedig éppúgy alapulhat 

tévedésen, ahogyan Éli, Isten felkent papja is tévedett, és megrótta Annát, amiért 
részegen sírt Silóban a templomban (vö. I. Sám. 1,9-16.). 
542 Ezeket az irányzatokat Hamann Londonból is ismerhette, s itt és most azért 

kerültek említésre, hogy érzékeltessem, a megújulás és elmélyülés igénye nem 

kizárólag a pietista környezet jellemzője volt: Hamann-nak többször több helyen 

módjában állhatott megismerkedni más ájtatos közösségek tagjaival és szokásaival is. 
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Daphne folyóirat köré tömörülő baráti körnek –, akiknek szörnyű 

csalódást fog jelenteni ez az írás, mert minden elvárásuktól el fog 

térni.543 Koepp úgy véli, hogy ennek a szakadéknak (a Krisztus 

megvetett hirdetője és az őt meg nem értő, lenéző barátok közötti 

távolságnak) ad nyomatékot az ijesztő Pán-portré is a kötet elején. 

 

Ami bizonyos, Hamann az Elihutól vett mottó beemelésekor is egyik 

kedvenc beszédalakzatával él: metasematizál. Vagyis az inspiráltság 

elihui szituációját maga-magára vonatkoztatja. A metasematizmus 

egyike azoknak a rejtélyes kifejezéseknek, amelyekkel Hamann saját írói 

nyelvezetét jellemzi. 1776-ban egy Herdernek írott levelében egyenesen 

kedvenc írói fogásaként azonosítja: „Ha tudja, hogy ki a Bonsens 

szerzője, akkor jelentse meg nekem, mert abban jómagam is 

kételkedem, hogy Diderot lenne, és csak propter compendium544 

metasematizáltam őt azzá. Ön nyilván tudja, hogy ez az ismeretlen 

alakzat egyike a kedvenc írói fogásaimnak, főként azokban a 

darabokban, amit a terv célszerűségének nevezek, s amit a költészetben 

fabulának hívnak.”545 Hamann itt a szó eredeti, „átalakítás, 

átváltoztatás”546 értelmében használja a kifejezést. Herdernek lehetett 

némi fogalma a metasematizálás mibenlétéről, hiszen Hamann már A 

filológus keresztes hadjárataiban említi, és használja is  e retorikai 

alakzatot, amit amúgy Pál apostoltól eredeztetett (1. Kor. 4,6). A 

Panaszos költemény nyílt levél formájában az egyházi zenéről című 

írásának utóiratában így ír: „Míg az iskolai bölcs következtetéseket fon, 

az udvari bölcs pedig ötleteket sző, addig a szerelmes ember írásmódja a 

szenvedély és fordulatosság. Az összes beszédalakzat közül, amennyire 

tudom, a legszerencsésebben ugyanazt használja, amelyet egy eredeti 

szerző a bizalmas levelekben metasematizmusnakIX. nevez.”547 A magyar 

                                       
543 Koepp: i.m. 76. 
544 Az egyszerűség kedvéért, a nyereség kedvéért 
545 ZH. III. 215. (Herdernek, 1776. jan. 28-án.) 
546 Lsd. Györkösy-Kapitánffy–Tegyey: Ógörög-magyar szótár. 671.: μετασχηματίζω: 

átalakít. 
IX. 1. Kor. 4,6. 
547 Panaszos költemény. Rathmann: i.m. 124. Voltaire mellett a másik bölcs Johann 
Heinrich Oest, az írás pedig, amire utal a Schreiben an Doris über die Schlüsse eines 
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kiadás olvasóit egy sajnálatos sajtóhiba miatt még annyira sem igazítja 

el a metasematizmushoz fűzött lábjegyzet, mint a német olvasókat, akik 

az 1. Kor. 4,6-ban ezt találják: „Ezeket pedig, atyámfiai, példának 

szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok 

meg, hogy annakfelette a mi írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki 

se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.”548  Pál – az „eredeti szerző” 

– tehát egyrészt magára vonatkoztatja azokat az elvárásokat, amiket az 

előzőekben az apostoli tisztséggel kapcsolatban megfogalmazott, 

másrészt viszont nem csak az elvárásokat, hanem a „tisztességet” is, 

amivel őket „mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait”549 az 

egyházban illetik. S miben áll akkor Hamann metasematizmusa? 

Lindernek a Panaszos költemény elkészültekor leírja, hogy milyen 

ambivalens érzésekkel küzd azzal kapcsolatban, hogy nyílt levele 

címzettje – Katharina Berens550 – hogyan fogadja majd az írását. Magát 

az egyházi zene ősatyjával, Dáviddal azonosítva, két opciót állít fel: 

Katharina vagy úgy reagál majd mint Mikál a (szenvedélyességre), vagy 

úgy mint Abigail (fordulatot generálva).551 Hamann tehát maszkokat ölt: 

a hős szerelmes szerepe mellett az egyházi zene ironikus kritikusáét – 

ezek minden előnyével és felelősségével.552 

Elihu szerepébe lépve sem csak a könnyű nyelvű, Istentől inspirált 

ifjú lendületét veszi magára, hanem ahogyan Pál apostol, aki azt mondja 

magáról, hogy „semmit sem tudok magamtól” és aki „engem megítél, az 

Úr az”,553 ugyanúgy nyilatkozik Elihuval a saját helyzetéről: egyrészt azt 

                                                                                                                        
Materialisten. (Lsd. Biga VI./508. N. V. 160.) Oestöt a szenvedély emberének tartotta, s 

a szókratészi értelemben vett őrültséggel jellemezte (ZH. I. 111-112. J. G. Lindnernek, 
1755. máj. 28-án.). 
548 „μεετεσχημάτισα είς έμαυτον καί Απολλών” németül: „Dies aber, liebe Brüder, habe 

ich  im Blick auf mich selbst und Apollos…” Ezt az újszövetségi példát hozza az 

Ógörög-magyar szótár is, s a „vmit magamra alkalmaztam” jelentést társítja hozzá. 

Lsd.: Györkösy-Kapitánffy–Tegyey: i.m. 671. 
549 1. Kor. 4,1. Vö.: 2. Kor. 8,23. stb. 
550 „Kedves K…-m,…” Vö.: Rathmann: i.m. 119. 
551 ZH. II. 58. (Lindnernek, 1761. jan. 17-én.) Vö. 2. Sám. 6,16; 1. Sám. 25. 
552 A metasematizmus maszkként való értelmezése mellett tör pálcát Rudolf Unger is. 

Unger: (1911) II. 500-509. 
553 1. Kor. 4,4. 
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mondja: „tele vagyok beszéddel”, másrészt, küldetése súlyának 

tudatában: „könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!”554  

 

Vagyis a Könyv embere itt – a metasematizmus eszközével – a 

Könyv egy alakjával azonosulva alakítja ki a megszólalás helyzetét. 

Végighallgatta, végigolvasta azokat, akik eddig beszéltek és írtak a 

választott/neki rendelt témában, most pedig megfelel nekik. Nem 

pusztán önmagára támaszkodva, hanem azon magasabbrendű 

szellemiségre, amiről ez az esztétika is képet fog adni. Illusztrálva 

mintegy azt, amire Paul Ricoeur hívja fel a figyelmünket a prófétai 

beszédmód elemzésekor: „A próféta úgy mutatkozik be, mint aki nem a 

maga nevében, hanem másnak a nevében, az Úr nevében szól. Itt tehát 

a kinyilatkoztatás eszméje azonosnak látszik a beszéd és az írás 

(lejegyzés) kettős szerzőségének eszméjével.” 555 Hamann sem csupán a 

saját autoritásából beszél, nem a saját tanultsága és értelme hajtja. A 

beszélő és a lejegyző szerepének kettőssége leginkább éppen a 

mottókban válik nyilvánvalóvá – Elihu beszédhelyzete ismétlődik a 

Horatius-idézetben, ami már az Aesthetica főszövegének közvetlen 

felvezetése.  

 

 

 

 

 

 

                                       
554 Jób 32, 18; 22. A metasematizmus többi újszövetségi példáját megvizsgálva (pl. 2. 
Kor. 11,13; Phil. 3,21.), még egy jelentésárnyalatra bukkanunk. A szó eredeti, 

„átalakítás” és a fent idézett: „valamit magára alkalmaz” jelentésétől némiképp eltérve, 

a 2. Kor. 11,13- ban szintén egy szerep felvételéről, maszk viseléséről olvashatunk, de 

a „valaminek hamis módon kiadja magát” értelemben, vagyis negatív konnotációval. 

„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá 

változtatják át magukat.” Ugyanezt a gondolati sémát követi Hamann, a 
Hierophantische Briefe című írásában, a teizmusról szólva: „miben áll tehát a teizmus 

és légiója hatása – mert sokan vannak, akik szellemességet, eszességet, ízlést és 

tudományt vesztegetnek arra, hogy hihetővé, népszerűvé, sőt ortodoxszá tegyék, és a 

leghízelgőbb fénybe vagy az ész, a becsületesség és áhítatosság angyali öltözetébe 

burkolják, vagy metasematizálják.” (Hierophantische Briefe. N. III. 144.) 
555 Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika. Budapest, 1995. 14-15. 
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E mottóval556 Hamann hagyományt vált, kilép a teológia és általában a 

zsidó-keresztény tradíció kánonjából (a Vergilius-mottó, de Szókratész 

kapcsán láttuk, hogy ez igen tágan értelmezendő nála), de megtartja az 

inspirált beszéd felkent képviselőinek pozícióját. Folytatja a 

szerepjátékot, ezúttal a római költő háta mögül beszél – vagy inkább 

kiabál –, aki Elihu szónoklatához hasonlóan az istenek küldötteként és 

a szent irodalom szérűjének csőszeként mutatkozik be. Hogy az 

inspirált beszéd egyértelmű bejelentése mennyire nem elszigetelt 

Hamann-nál, azt mutatja az Olvasók és műítészek élére helyezett mottó 

is – ugyancsak Horatiustól, A múzsához címmel: „mert égi szándék 

                                       
556 Gyűlölve mondom: hátra, hitetlenek! 

     Oltári csöndet! Még soha nem dalolt  

    dalt zengek én, a Múzsa papja 
     ifju szüzek s fiuk új hadának. 

     Népét vezérli csak valahány király: 

     minden királynak szent ura Juppiter; 

     az óriásokat leverte, mást sem emelve, csupán szemöldjét. 
Horatius: A mértékletesség dícsérete. Ford.: Illyés Gyula. In: Horatius Összes Versei. 

i.m. 181. 
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küldte reám a babért, a mirtuszt”.557 Vagy egy Hésziodosz-idézet az 

Arisztobuloszban: „Múzsa tanít meg az isteni dalra”.558 Talán a 

legvilágosabb mind közül (Szókratészt halljuk, ezúttal Platón Iónjából): 

„Az isten azonban önnön értelmüket elvéve, őket használja szolgák 

gyanánt, mint az isteni jósokat és jövendőmondókat is, hogy mi, 

hallgatók, tudjuk, hogy nem is ők azok, akik azokat a nagybecsű 

dolgokat mondják, hiszen értelmük nincs is jelen, hanem az isten maga 

a szóló, csak éppen rajtuk keresztül szól beszéde hozzánk”.559 

Ez lényegében Hamann zsenifogalmának pontos meghatározása. 

Világosan elkülönül a későbbi független zsenifogalomtól, azáltal, hogy 

mindig tudatában van a nálánál magasabb hatalomnak való 

kitettségének. Ahol Lessing egy magasabb művészetértést feltételez, ott 

Hamann a zseni természet adta erejét látja. Ahol Lessing az emberi 

képesség csúcsát gondolja, ott Hamann isteni behatásról beszél, amit 

egy szintetizáló erőként ható intuícióként azonosít (szembeállítva az 

analitikus képességekkel). „Az igazi zseni csak a saját függőségét és 

gyengéit ismeri, vagy az adottságai határait. Az erőinek az egyenlete egy 

negatív értéket ad.”560 Csupán relatív nagyság az övé, az abszolút zseni 

Isten. A költői zseni lényegében „az embernek a teremtővel való 

analógiája”.561 Még a szókratészi nem-tudás is csupán a géniusz által 

lett szellemmel teli (daimónja – említettük már – Hamann és Rapin 

szerint tudatlanul is a kereszténység szelleméből táplálkozik). 

Ez a zsenifogalom nyilvánvaló állásfoglalás a felvilágosodás ellen. Bacon 

előítélet-tanát követve tesz különbséget az előítélet bálványai és az isteni 

értelem ideái között. Míg előbbieket az önkényes absztrakciókkal 

azonosítja, utóbbiak a teremtő igazi bélyegei a teremtményeken. A 

múzsa pedig képes megtisztítani „az érzékek természetes használatát az 

absztrakciók természetellenes használatától”.562 Vagyis a magát illegitim 

                                       
557 Olvasók és műítészek. Rathmann: i.m. 213. 
558 Arisztobulosz kísérlete. i.m. 98. 
559 Hellén levelek lóherelevele. i.m. 144. 
560 Beurtheilung der Kreuzzüge. N. II. 260. 
561 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 188. 
562 Uo.  
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módon önállósító ésszel szemben lép fel, amit a normák három fő 

típusaként azonosít: 1. az iskolafilozófia absztrakt fogalmisága 

                                2. a művészeti szabályok bálványai 

                                3. a konvencionális ízlés  

E normákkal való szembefordulás, a természetnek és a szenvedélyeknek 

való megfelelés a zseniális költészet alapfeltételei. Ahogy az 

Aestheticában fogalmaz, „egy géniusz születésnapját rendszerint 

ártatlan gyerekek mártírünnepe kíséri”.563 Vagyis a szabályok 

pusztulása. És „mi helyettesíti Homérosznál azon művészeti szabályok 

nem-ismeretét, amelyeket egy Arisztotelész ő utána gondolt ki, és ami 

egy Shakespeare-nél a kritikai törvények nem-ismerete vagy áthágása? 

A zseni (Genie) az egyértelmű válasz.”564 Lényeges, hogy Hamann nem 

egyszerűen a meglévő szabályok felfüggesztéséről beszél: a zseni abban 

a pillanatban, amikor a régi szabályokat lerontja, új szabályokat 

teremt.565 Nem absztrakt módon megfogalmazott, a jövőben 

általánosnak tekintendő sorvezetőt, hanem a teremtő aktus sajátos, 

önön folyamataiból és anyagából levezethető, és valójában csakis 

önmagára érvényes szabályait. Az eredetiség, mely a kor zseni-

esztétikájának566 egyik alapfogalma, a szép természetben és a 

szisztematikus ökonómiában van jelen, s „nem módszeres szentséggel 

áll a homlokzatra írva”.567 Azaz nem szabályokban manifesztálódik, 

                                       
563 i.m. 198. 
564 Szókratészi érdemes gondolatok. i.m. 62. 
565 A Fünf Hirtenbriefe című írásában mindezt egy, az Újszövetségből vett történettel 

példázza: „Időnként egy angyal szállt alá, és felzavarta a Bethesda tó vizét, a tó öt 

tornácában pedig sok beteg: vakok, bénák és meddők feküdtek, és várták, hogy 

megmozduljon a víz. – Ugyanígy kell alászállnia egy zseninek, hogy a szabályokat 

felzavarja, különben azok nem lesznek többek puszta víznél: – elsőként kell belépnünk 

a vízbe, annak felzavarása után, ha a szabályok hatását és erejét magunk akarjuk 
megtapasztalni - - ” Fünf Hirtenbriefe. N. II. 362. Az idézet a Ján. 5,1-4. centója. 
566 Edward Young: Gedanken über die Originalwerke. Übersetzt von: H. E. v. Teubern.  

Leipzig, 1760. A Hamann által is ismert és kedvelt szerző is az eredetiség 

szempontjából járja körül a zseni fogalmát. (A későbbiekben Hamann is utal még 

Youngra.) Meg kell azonban említenem, hogy van olyan nézet, például Walter Hilperté, 

aki Ungerre hivatkozva állítja, hogy nem annyira ez a mű, mint inkább a bibliai 
olvasmányai befolyásolták Hamannt zseni-fogalmának megalkotásában. (Walter 
Hilpert: Johann Georg Hamann als Kritiker der deutschen Literatur. Königsberg, 1933. 

54.) 
567 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 172. (az eredetiben: „die nicht nach 

methodischer Heiligkeit auf dem Stirnblatt steht” N. II. 200. A Stirnblatt, 

homlokzatként való fordítása nem helyes: a 2. Móz. 28,36-38-ban olvashatunk egy 
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hanem a termékeny természet, illetve az alkotó ember legbensőbb 

sajátja.  

A szabályok mellett az ízlés a zseni-korszak egyik frekventált 

célpontja, mert (hátterében, viszonyítási alapként) szintén egy olyan 

normát képvisel, amely szemben áll az individuális teremtő 

közvetlenséggel. Hamann írásaiban és írásaival egyaránt gúnyolta az 

írói normákat és a konvenciókon alapuló ízlést. Felfogását jól tükrözi a 

Mendelssohnnal éveken át tartó vitája. Először a Chimer ötletekben 

foglal állást Mendelssohn Új Heloise-bíálatára reagálva. „Hogyan akarja 

Ön az emberi lélek elsőszülött érzelmét a megnyirbálás igájának 

alávetni? (...) Vagy szabályaidhoz tudod-e kötni? Nem látja, hogy ezzel 

mindazokat a világítótornyokat lerombolja, melyek Önnek és másoknak 

zsinórmértékül kell szolgáljanak?”568 Vagyis: épp a remekművek – a 

zseni alkotásai – nem felelnek meg az általánosan érvényes 

szabályoknak, a rendszeres esztétikáknak és poétikáknak. 

Mendelssohn a 254. Irodalmi levélben, A filológus keresztes 

hadjáratairól írott bírálatában válaszol – Hamann stílusát kritizálva. 

Hegelt mintegy megelőlegezve állítja, hogy egy regulatív ízlés feladata, 

hogy az író egyedisége és a közönség felfogóképessége között 

közvetítsen. Mendelssohn szerint Hamann eredetiségfüggő, és az 

egyediség oltárán feláldozza az érthetőséget. Hamann viszontválasza 

Mendelssohnnak a Beurtheilung der Kreuzzüge des Philologenben –

érvelésének a racionalista felszínességét kritizálja. Azt veti a szemére, 

hogy az ízlést túlzottan leegyszerűsítve mint az esztétikai átlag 

matematikatanárát jellemzi.569 Ezzel kitér az igazi kérdés elől: hogy 

kibékíthetetlen az ellentét az általános érvényesség igénye és a 

nyilvánvalóan individuális ízlésbeli különbségek között. Hamann 

kijátssza a teremtő zsenit a tucat-ízlés átlagával szemben – utóbbit 

Mendelssohnnak is tulajdonítja. „Az összes esztétikai csoda-tan sem 

                                                                                                                        
bizonyos Stirnblatt-ról, melyet a zsidó főpapok viseltek a homlokukon. Ez egy 

színarany lapocska, melyre rávésték, hogy „Szentség az Úrnak”, hogy a főpapot 

minden áldozat bemutatásakor kedvessé tegye az Úr előtt. Ez a mondat az, amelyik a 

homlokzatra, vagyis a homlokon levő arany lapocskára fel van írva.) 
568 Chimer ötletek. Rathmann: i.m. 138. 
569 Beurtheilung der Kreuzzüge. N. II. 257-274. 
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elegendő ahhoz, hogy a közvetlen érzést pótolja, és semmi más sem nyit 

utat nekünk az istennéváláshoz, mint az önmegismerés pokoljárása.”570 

Mendelssohnnal való vitájából, de más írásaiból is érződik, mottói is 

mutatják, amit 1761. októberében Lindernek ki is fejt: a zseniről 

gondolkozva saját magára is érvényesnek tekinti a kategóriát. „A Felhők 

az lett, aminek lennie kell. Inspiráltság és műveltség, két büszke ló, két 

mén, amikből ez alkalommal fogatot csináltam. A művészetet nem lehet 

jobban eltúlozni, mint ahogyan én itt tettem; akinek van kedve, erről az 

oldalról is megítélheti. A zseni nem lehet féktelenebb, mint amennyire e 

helyt magamnak megengedtem. Két egymásnak ennyire ellentmondó 

nézőpontot egyesíteni, nem mindenki képes.”571 Az önmagukért beszélő 

megállapításokon túl érdekes, hogy az utolsó előtti mondat az 

individualitás felett álló normák szükségességéről és lehetőségeiről 

tanúskodik, ezek mibenlétéről azonban nem esik szó. Ugyanakkor 

emlékezhetünk a szigetek közötti úszás kapcsán, hogy milyen jellegű 

lehet az a felsőbb fórum, aminek az ízlésítéletet alá kell alávetni – a hit 

teheti hozzáférhetővé (az itt tárgyalt inspiráció segedelmével). 

 

 És ha már az inspirált beszédnél és irodalomnál időzünk, ide 

tartozik az Aesthetica in nuce felütéséből a szent irodalom fogalma. Amit 

a címek és mottók már érzékeltettek, az tűnik ki a megszólításból is: az 

olvasó nem a hagyományos értelemben vett esztétikát tart a kezében, 

hiszen annak első mondata egy felkiáltás, amelyben a szerző, illetve a 

beszélő, elutasítja a művészet eszközeit. „Nem lantot! – sem ecsetet! – 

szóró lapátot Múzsámnak, hogy megtisztítsa a szent irodalom 

szérűjét!”572 Már az első mondattal Jézus alakját idézi, aki maga sem 

puszta szóval, hanem kötélből font ostorral,573 látott neki a szent hely, a 

templom megtisztításának. Hamann múzsája átalakul: nem a 

                                       
570 Chimer ötletek. Rathmann: i.m. 138. 
571 ZH. II. 118. (J. G. Lindnernek, 1761. okt. 10-én.) 
572 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 175. 

.573 Ján. 2,14-16. 
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művészetek valamely múzsája, hanem a szent irodalom védelmezője, 

akit Keresztelő János szavai574 alapján (is) Krisztussal azonosíthatunk.  

Két kérdés adódik: hogyan definiálható a szent irodalom fogalma, és 

milyen állapotban van, hogy ilyen durva beavatkozás szükségeltetik 

valamely ideálisnak vélt állapot elérése, visszaállítása érdekében? Ami a 

szent irodalmat illeti, Hamann ezt nem azonosítja a teológiai értelemben 

vett kánon irodalmával. Szókratész figurájából kiindulva jóval tágabb 

értelemben, az inspiráltságtól eredeztetett, a Logosszal valamiképpen 

kapcsolatban álló beszédként fogja fel azt. Ilyenek voltak Hamann 

számára – az elsődleges Biblia mellett – kedvenc szerzői Platón vagy 

Homérosz575 is, miként Vergilius, Horatius, Cervantes vagy éppen 

Shakespeare.576  

Az így értett szent irodalom állapotát/esélyeit saját korában ekként 

jellemzi: „A zseninek pedig el kell bújnia a divat limloma mellett.”577 

Ezért így fohászkodik: „Jelenkor virtuózai! Bocsásson rátok az ÚR 

ISTEN mély álmot! Ti kevés számú nemes lelkek! Fordítsátok 

hasznotokra ezt az álmot, és építsétek eme Endymion egy bordájára az 

emberi lélek legújabb kiadását, amit az éjféli dalok bárdja látott reggeli 

álmábanXV. – de nem közelről. A következő korszak óriásként ébred 

majd fel bódulatából, hogy átölelje múzsátokat és ujjongjon a 

bizonyságon: »ez már csontomból való csont, testemből való test!«”578 

Hamann ironikusan, pejoratív értelemben használja Shaftesbury 

kifejezését,579 aki szerint a virtuóz egy művészileg, tudományosan és 

morálisan univerzális képzettségű ember.580 Hamnann korának 

virtuózaira – a szabályok, az ízlés mércéje szerint alkotó és ítélő írókra 

és műítészekre – Endymionéhoz hasonló álmot kér: a Holdistennő 

                                       
574 Vö.: Mt. 3,12.:  „Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; 

és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” 
575 ZH. II. 115.: „Homérosz marad örökre az egyetlen hősköltemény-szerző a 

számomra.” (J. G. Lindnernek, 1761. aug. 28-án.) 
576 Kedves szerzője, Edward Young 1759-es Conjectures of Original Compsition című 

művében veti össze Homérosz és Shakespeare zsenialitását. A könyv feltételezhetően 

fontos szerepet játszott Hamann zsenifogalmának megszilárdulásában. 
577 Francia projektum. Rathmann: i.m. 127. 
XV. Lásd D. Youngnak a Grandison szerzőjéhez írott levelét az eredeti művekről. 
578 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 179-180. 
579 Jørgensen: (1968) 92. 
580 Martin Lumpp a szót Moses Mendelssohnra vezeti vissza. Lumpp: i.m. 61. 
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elszenderült kedvese soha nem ébredt fel mély álmából. Amelyre Ádám 

álmát vetíti Hamann, és azt kívánja, bárcsak ez is olyan produktív álom 

lenne, amiből az ízlés, a nemes lelkek új generációja tud megszületni.581 

Ezek a nemes lelkek azok a műítészek, irodalmárok, művelt emberek 

lehetnek, akik a mózesi fáklya fényénél képesek meglátni és megérteni 

Éva karakterét, akik az intellektuális világ egének lakói. Az emberi lélek 

e legújabb kiadását már megálmodta ugyan (az imént említett) Edward 

Young, az éjféli dalok bárdja582, aki a zsenialitás és az erény 

növekedésében látta az új kor eljövetelének a zálogát (éppen, mint 

Hamann: a nemes lélek és a virtuozitás együttműködésében).583 

Mindazonáltal, a kurta megjegyzés, hogy látta, de nem közelről, ironikus 

kultúrakritika: messze vagyunk az ideális állapottól. 

Esztétikájában Hamann bemutatja, hogyan alkotott Isten 

szépséget, életet, illetve az életet és szépséget továbbplántálni képes 

embereket. Immár az emberen a sor: hasonló élő, ható szépet és jót584 

kell alkotnia neki is. Az Aesthetica fő célja éppen az, hogy meghatározza 

a csapásirányt a művészetek – de főleg az irodalom – számára, amin 

haladva elérhetik az eredeti szentséget, ártatlanságot és szépséget – a 

szép természet utánzásával. Feltéve, hogy sikerül eltávolítani az útból 

azokat az akadályokat, amelyek a megtisztulást akadályozzák: 

lényegében az egész irodalmi/kulturális játékteret idesorolja Hamann. 

Előttünk áll: a publikum – beavatatlan csőcselékként (odi profanum 

vulgus); az alkotók és műítészek – egyaránt a jelenkor virtuózaiként; az 

alkotások – amelyek inspiráltság híján eltávolodtak a szent irodalom 

ideájától. És adva van még két vagy három szereplő: az óda mottójában 

orákulumként megjelenített költő, a közvetítő múzsa (illetve Isten). A 

                                       
581 Emlékezzünk ismét Schönaich művére, s arra a vitára, ami a régi és az új ízlés 

képviselői között zajlott! 
582 Utalás Edward Young: Night Thoughts című művére, és egyben egy másikra is, amit 

Hamann a XV. lábjegyzetében német címén említ: Gedanken über die Originalwerke. In 
einem Schreiben des D. Youngs an den Verfasser des Grandison. Leipzig, 1760. 32. A 

Grandison szerzője egy bizonyos Samuel Richardson, akit Hamann is többször említ az 
Olvasók és műítészek című írásában. Jørgensen idézi is Youngot. In. Jørgensen: (1968) 

94. 
583 A Jørgensen által idézett részletben felfedezhetjük Hamann szavait: „…neueste 

Ausgabe der menschlichen Seele”, azaz az emberi lélek legújabb kiadása, ami szó 

szerinti Young-idézet. 
584 Vö. 1. Móz. 1,31. 
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hamanni beszédhelyzet mindezeket tartalmazza. Ideális esetben a 

beavatatlan közönség, aki maga nem részesül a közvetítő szerepéből, 

pusztán közvetetten, az irodalmon keresztül, a felkent beszéd hallgatása 

által részese a „szent interakciónak”. A közönség, az olvasók soraiból is 

kimagaslik a kritikus, a műítész alakja. Míg a művész a beszéde teremtő 

ereje által utánozza Istent, a kritikus az ítélet mozzanatában mása 

Krisztusnak. 

Ez lenne hát az út, amin megvalósulhat Hamann szándéka, hogy 

művészet és vallás között valamilyen összekötő kapcsot hozzon létre. 

Műve egyszerre iránytű és ösztöke: megmutatja, mennyire fontos az élő, 

szerves kapcsolata létezés különböző – szakrális és profán – szintjei 

között. Erre pedig a bibliai, vergiliusi, horatiusi hangütés és 

szóhasználat igazán alkalmas: visszaadja a költő szakrális szerepét, 

felsőbb hatalmak harcos képviselőjeként. A Múzsák papjaként Jupiterre 

hivatkozik, a művészetek felkentjeként harcba visz. Oda jutottunk 

tehát, ahonnan elindultunk: a kötet címéhez, a filológus keresztes 

hadjárataihoz. 
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A PORTRÉKÉSZÍTÉS NEHÉZSÉGEI: 

 

APOSTILLE HELYETT 

 

                                               „Az utalások egy rendszerecskéje”585 

 

Egy portré elkészültekor számos körülmény befolyásolja, hogy az 

elkészült képet a közönség valóban hasonlónak látja-e az ábrázolt 

személyhez. Ráadásul a befejezett kép – jó esetben – nem csak az 

ábrázolt személyről ad jellemzést, de bemutatja a portrékészítő 

látásmódját is. A sikeres portré tehát egyszerre élethű – objektív –, 

illetve megtalálható benne a személyesség: a készítő szubjektuma és az 

ábrázolt személyhez való viszonya is megnyilvánul benne. Hamann 

például egy apróság okán neheztelt a Lavater fiziognómiájában 

megjelent rajz miatt: a kendő csomóját hasonlatosnak vélte a 

szamárfülekhez, és a képet élete végéig csak a „szamárfüles portréként” 

emlegette (annak ellenére, hogy a kívülállók megítélése szerint a kép 

valóban hasonlított Hamannra586).  

Noha az alkotók képi ábrázolása aligha befolyásolhatja érdemben 

egy adott életmű megítélését, az életrajzírók mégis feltűnő fontosságot 

tulajdonítanak annak, hogy szellemi portréikat képi ábrázolásokkal 

színesítsék, megkockáztatom: hitelesítsék. Josef Nadler például már 

1949-ben (tehát Hamann művei kritikai kiadása első kötetének évében) 

megjelent monográfiájában fontosnak tartotta, hogy az addig fellelt 

Hamann-ábrázolások mindegyikét bemutassa és dokumentálja 

könyvében. Első helyen a Königsbergi Tudós Társaság tulajdonában 

levő portré szerepelt, amely Hamann utolsó képmásaként volt ismert, s 

amelyről Nadler megosztotta dilemmáját az olvasókkal: kétséges, hogy a 

képet a Hamann által Jacobinak küldött levélben említett festő, 

                                       
585 Wolken. N. II. 100. A Sokratische Denkwürdigkeitent jellemzi e szavakkal. 
586 ZH. III. 234.: „Mit ihrem Bilde können Sie zufrieden (seyn): eine, ich weiß nicht wo 

erhaschte Silhouette von mir S. 102. ist zehnmal ärger.” (Herdertől, 1776. júl. 20-án.) 

Hamann hiúságát azonban annyira bántotta a kép, hogy ő inkább azokra a 

véleményekre hallgatott, akik szerint nem hasonlított a portré. (ZH. III. 204. 

Herdernek, 1775. aug. 14-én.) 
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Sennewald készítette,587 vagy pedig a Hamannt 1787-ben Berlinben 

ecsetvégre kapó Agathe Alberti. Végül ez utóbbit valószínűsíti, egyrészt  

az ábrázolás nagyszerűsége miatt,588 másrészt pedig az öltözet okán. 

Szintén a Hillnek írott levéből tudjuk ugyanis, hogy Hamann Berlinben 

nem is lépte át a lakása küszöbét,589 és a képen látható személy is 

„házikabátban van”.590 Nadler a kép azonosítása után tovább lépett a 

kanonizálás irányába: az általa szerkesztett kritikai összkiadás negyedik 

kötetének borítójára ugyanezt a portrét tette.  

 

A fordulat az utolsó kötetben történt: a kiegészítő megjegyzések VII. 

pontjában. „Nyereség és veszteség” címszó alatt revideálja a portréval 

kapcsolatos addigi nézeteit, és szomorúan tudatja, hogy bármennyire 

szerette volna ő maga, illetve a Königsbergi Tudós Társaság a képben az 

eltűnt Hamann-portrét látni, Siegfried Sudhof megtalálta a kép 

                                       
587 Arról, hogy Sennewald (Hamann-nál Sennebald lsd.: H. VI. 427. (Jacobinak, 1786. 

jún. 15-én.)) valóban lefestette Hamannt, Hamann fia, Johann Michael írt Hillnek.  
588 Johann Michael szerint „két húga is a házban (a Reichardt-házról és Reichardt 
sógornőiről van szó – P. I.) van, akik egymással versengve ápolták apámat. Az ifjabb, 

Agathe, lefestette apát és engem, és jobban eltalálta, mint Sennewald uram.” idézve: 

Gildemeister: (1857) III. 325. 
589 uo. 
590 Nadler: (1949) 509. 
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eredetijét, s nemsokára részletesen beszámol felfedezéséről.591 Ez 1960-

ban a Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 

Geistesgeschichte 34. kötetében meg is történt.592 Rövidke cikkében 

Sudhoff leírja, hogyan találta meg először Lavater Fiziognómiai 

töredékeinek első kötetében a képet, amelynek kísérő szövege alapján 

világossá vált számára, hogy az semmiképp sem ábrázolhatja 

Hamannt.593 Később pedig a Bécsi Nemzeti Könyvtár Lavater-

gyűjteményében megtalálta a rajz eredetijét is, rajta a felirattal: 

„Hartmann udvari tanácsos Stuttgartból”.594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Georg így jó  

 

 

 

 

Több tanulság is levonható az esetből dolgozatunk szempontjából. 

Az egyik, hogy az értelmezők akár a legjobban sikerült arcképet is 

könnyen elszakíthatják eredetijétől – az ábrázolt személytől –, s a portré 

                                       
591 N. VI. XVIII. 
592 Siegfried Sudhof: Ein Bildnis Hamanns? In: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Jg. 34. Heft 2. Stuttgart, 1960. 244-248. 
593 Lavater: Physiognomische Fragmente Bd. 1. (1775) 196-197. „Nem nagy, nem 

filozófus koponya; inkább egy hatalmas, könnyed, kész üzletember, tele finomsággal, 

okossággal és rátermettséggel (…) Ezt az embert Homme d’affaire-nek választanám 

magam mellé; ő intézné a levelezésemet, és ő vezetné a számláimat.” Sudhof: i.m. 245-

246. 
594 i.m. 246. 

 
      Hamann a házitanítói  
            időszakban 

 

 
    Hamann-Hartmann portréja 

          Nadler könyvében 
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így akarva-akaratlanul metasematizálódik, eredeti tárgyától különböző 

személlyel azonosítják. Tanulságos az is, hogy Nadler tévedése filológiai 

alapokon nyugodott. Hiszen a kép alatt (miként Lavaternél) ott a szöveg: 

„H………n.”, amiből Nadler azt olvasta ki, amit akart.595 További 

„bizonyítékként” elegendő volt számára, hogy hasonlóságot vélt 

felfedezni Hamann korai portréja és Hartmann arcképe között, így 

végképp nehéz lett volna ellenállni a kísértésnek, hogy a 

szenzációszámba menő leletet nyilvánosságra hozza. Csak az nem jutott 

eszébe, hogy az aláírás azért hasonlít a Lavaternél olvashatóra (amely 

képaláírások kvázi inkognitót biztosítottak az ábrázolt személy 

számára), mert az ő könyvéből származik. Ebben az esetben pedig nem 

ábrázolhatja Hamannt – akiről Lavater a már említett szamárfüles 

portrét közölte.596 (Hasonló ez az Aesthetica in nuce I és n betűinek 

tulajdonított názáreti Jézus értelemhez dolgozatom 117. oldalán, melyet 

azonban magam is csupán az értelmezési lehetőségek szélső értékeként 

említettem). 

A dolgozat megírásakor abból az állításból indultunk ki, hogy a 

címek, mottók és más periferikus szövegalkotó elemek segítségével 

Hamann, a könyvember saját portréját készíti el. És maga e nézőpont is 

nyilvánvalóan hajlamossá tesz, hogy akkor ennek megfelelően 

szelektáljam, rendezzem és értelmezzem az anyagot. Akár az 

elfogadhatót meghaladó mértékben torzítva valós arányait. Csak kis 

mértékben képes e veszély csökkentésére, hogy tartottam magam a 

kötet kompozíciójához, a hamanni elrendezéshez és sorrendhez. 

Ugyanakkor törekvésem mellett szólhat, hogy bár A filológus keresztes 

hadjáratai egyik írásának sem tárgya a képzőművészet, (az csupán a 

műítész-írásokban kap nagyobb teret) az Aesthetica in nucéban az 

                                       
595 A Nadler könyvében szereplő képen ezt az aláírást (kézzel) valaki ki is egészítette 

Hamannra. (Nadler: (1949) a borító belső oldala. 
596 Bár megesett, hogy Lavater egy-egy személyt több kötetében is – több arckép 

alapján – tárgyalt; de az valószínűsíthető, hogy Hamann más ábrázolásairól a 
Hamann-kutatás is értesült és beszámolt volna. Borgesi hozadéka a történetnek, hogy 

Hartmann portréja ily módon kalandosabb utat járt be, egészen a Hamann-portréként 

való kanonizálásig, mint ha ez a félreértés nem jött volna létre. Akkor az ő arcképe is 

egyike lenne azoknak az ábrázolásoknak, amelyeket a mai olvasók már nem tudnak – 

és nem is igen akarnak – azonosítani Lavater műveiben. 
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arckép és az ábrázolt személy viszonyának egy rendhagyó értelmezését 

olvashatjuk. „Éppenséggel – mintha tanulásunk puszta emlékezés lenne 

– mindig a régiek emlékműveihez utasítanak bennünket, hogy a 

szellemet emlékezettel képezzük. De miért áll meg az ember a görögök 

átlyuggatott kútjainál, és hagyja el az ókor legelevenebb forrásait? Talán 

még azt se tudjuk, mit csodálunk egészen a bálványimádásig a 

görögökben és a rómaiakban. Innen származik az átkozott ellentmondás 

szimbolikus tankönyveitekben, amelyeket egészen a mai napig díszes 

báránybőrbe kötnek, ám belül, igen ’belöl pedig holtaknak csontjaival’ 

vannak tele, és telve vannak hipo-kritikus rossz szokásokkal. 

’Hasonlatos(an) ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő 

természet szerinti ábrázatát’, de miután megnézte magát, azonnal 

elfelejtette, milyen volt; úgy járunk el mi a régiekkel. Nagyon másként ül 

egy festő a saját contrefait-jéhez. Nárcisz (a széplelkek hagymás virágja) 

jobban szereti a saját képét, mint az életét. 

Az üdvösség a zsidók közül támad. –”597 

Témánk szempontjából látszólag messziről, Hamann a tradícióhoz 

való viszonyulásból indul ki, és azt állítja, hogy az ókor utánzásának 

kívánalma az emlékezés gyakorlatává silányította a hagyomány kvázi 

folytonosságát. (Nem csupán a viszonyulással van problémája, hanem a 

voltaképpeni hagyomány meghatározásával is, amihez mindenképpen 

kapcsolódni akarnak a kortársak (a görögök átlyuggatott kútjaihoz). Az 

idézet utolsó mondata megvilágítja, hogy melyik „a legelevenebb forrása” 

az ókornak, amelyhez vissza kellene térni: ez a bibliai hagyomány. 

Amiről esik ugyan szó a kor tudósai és művészei között, de nem mint 

valóságos viszonyítási pontról, zsinórmértékről, vagy utánzásra érdemes 

mintáról. A burjánzó bibliairodalom alapján is világos, hogy ismerik ezt 

a hagyományt „belenéztek a tükörbe”, de aztán „elmentek és 

elfelejtették”598 azt, amit láttak. 

Nem úgy Nárcisz, aki „jobban szereti a saját képét, mint az életét”. 

Sven-Aage Jørgensen és Joachim Ringleben tanulságos írásban elemzik 

                                       
597 Aesthetica in nuce. Rathmann: i.m. 191-193.  
598 A Hamann-szöveg is a Jak. 1,22-25. parafrázisa. 
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ezt a mondatot, s ők voltak az elsők, akik rávilágítottak, hogy Hamann 

értelmezésében Nárcisz nem negatív példaként, hanem egy pietista-

keresztény értelmezési hagyományhoz kapcsolódva figura Christiként 

jelenik meg.599 Hamann állítása szerint, Nárcisz önnön lényének 

lényegét látta meg a víztükörben, és hű is maradt a látott képhez, 

másokkal ellentétben nem felejtkezett el arról, amit látott. Ami a 

hamanni nézőpontból nem is csoda, szerinte ugyanis ezt a portrét 

lényegében Isten készíti: Nárcisz a teremtés betetőzéseként alkotott 

tökéletes embert pillantja meg.600 Így lehetséges, hogy az esztétika Isten 

rajzkészségét is képes bemutatni – akkor pedig vállalása nem is lehet 

csekélyebb ennél. A tükörképhez való ilyetén viszonyulást a saját 

portréján dolgozó művész odafordulásához hasonlítja, és e kettő 

mintájára filológiai keresztes hadjárataiban az isteni írásművészet 

megvilágítására és imitációjára tesz kísérletet.601 

Mármost, onnan indultunk, hogy Hamann, a könyvember is 

egyfajta önarckép elkészítésén munkálkodik, az iméntiek után még 

messzebbre merészkednénk: e tevékenysége folyamán, horribile dictu, 

maga is figura Christiként jelenik meg. Éppen Hamann-nal 

kapcsolatban ez aligha blaszfém kijelentés, hiszen felfogása szerint a 

bennünk lévő isteni mutatkozik meg az érzéki külsőben. Ez esetben 

nem a fizikai testben, pontosabban az arcban, hanem a szent irodalom 

összeválogatott és elrendezett darabjaiban, amelyek a 

kinyilatkoztatáshoz való megfelelő viszonyulást taglaló mű oldalain 

rejtik el a szerző vonásait – hasonlatosan a Költő szétszórt darabjaihoz – 

amit az olvasó a költészet befogadásához hasonlóan illeszthet 

egymáshoz. 

                                       
599 Sven-Aage Jørgensen, Joachim Ringleben: „Der "Eckelname" des Narziß. 

Interpretation einer rätselhaften Stelle in Hamanns "Aesthetica in nuce"”. In: Jahrbuch 
des freien deutschen Hochstifts. Tübingen, 1997. 28-68. 
600 „Miközben az is Krisztus, aki » jobban szereti a saját képét, mint az életét« (…) 

Azáltal, hogy Krisztus a saját képét szereti, egyben – magát helyettünk  a halálba adva 
– az embert szereti, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.” Jørgensen, 

Ringleben: i.m. 48.: 
601 Isten rajzművészetéről lsd. Kocziszky Éva: Leib und Schrift in Hamanns Aesthetica 
in nuce. In: Die Gegenwärtigkeit Johann Georg Hamanns. Acta des achten 
Internationalen Hamann-Kolloquiums an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
2002. Hrsg. von Bernhard Gajek. Frankfurt am Main, 2005. 146-147. 
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Innen nézve Nárcisz hiúsága602 és a szerzővé válás hiúsága603 

egyaránt a keresztényi elhivatottság szempontjából válik érthetővé és 

elfogadhatóvá,604 megtámasztva még azzal a kitétellel, hogy a felebaráti 

szeretet parancsa sem teljesíthető saját magunk szeretete nélkül.605 

És Hamann egyik kedvenc retorikai eszközével élve, A bethlehemi 

napkeleti bölcsek korábban már idézett részletének parafrázisával 

elmondhatjuk róla, hogy az ő élete – még inkább, mint másoké – 

szimbolikus cselekedetek sorából áll, melyeken keresztül lelke 

megjelenítheti láthatatlan természetét, és önmagán kívül létrehozza, 

közzéteszi hatékony létének egyfajta szemléletes megismerését.606 Egy 

újabb parafrázissal: beszél, hogy láthassuk őt.607 Ír, idéz, el- és 

újrarendez, és ennek során szellemi arcképe fokozatosan bomlik ki 

előttünk. Még akkor is, ha azt mondtuk – és fenn is tartjuk ezt az 

állítást –, hogy ez az önarckép a rejtőzködés portréja is. 

Szellemi környezete teszi szükségessé, írásainak stiláris és 

argumentációs alkalmazkodását. A profán művek esetében „ahogyan 

Szókratész is, mindazt hiszem amit a másik hisz – s mindez csak arra 

fut ki, hogy a másikat a hitében megzavarjam.”608 A szent irodalom 

körében pedig leginkább szerepek felvétele által (maszk, 

metasematizmus). 

 

Nagyon más irányból és nyelven, de ugyanezt a problematikát, 

gondolkodás és élet kapcsolatának/egységének lehetőségeit boncolgatja 

Kant-könyvében – Goethe nyomdokai haladva – Ernst Cassirer.609 

„Goethe egyszer Kantról szót ejtvén, azt találta mondani, hogy annak a 

filozófiának, amelyik arra ácsingózik, hogy az életben is jelentőssé 

váljék, szeretetre méltó filozófiának kel lennie. A filozófusok nem tudnak 

                                       
602 Lk. 17,33. vö. Gal. 5,14. 
603 ZH. II. 143. (Moses Mendelssohnnak, 1762. márc. 21. vagy 25-én.) 
604 Amennyiben a keresztény élet célja, hasonlatossá válni Krisztushoz, akiről a Zsid. 

1,3-ban azt olvassuk: „Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának 

képmása…” vö. 2. Kor. 4,4. 
605 Kosziszky (2000) 132. 
606 A betlehemi napkeleti bölcsek. Rathmann: i.m. 116. 
607 Aesthetica in nuce. i.m. 177. 
608 ZH. I. 377. (I. Kantnak, 1759. júl. 27-én.) 
609 Ernst Cassirer: Kant élete és műve. Budapest, 2001. 11. 
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nekünk mást nyújtani, csak életformákat. »… a sztoikus, a platonikus, 

az epikureista, mindegyik a maga módján rendezze el dolgát a világgal, 

hiszen ez az élet feladata, amelyet senki sem kerülhet el, bármelyik 

iskolához tatozzék is. (…) Például Kant szigorú mértékletessége olyan 

filozófiát kívánt, amely megfelelt született hajlamainak. Olvassátok el 

életét, és hamarosan rá fogtok jönni, milyen ügyesen vette el 

sztoicizmusának élét, amely tulajdonképpen éles ellentétben állt a 

társadalmi viszonyokkal, hogyan tette azt helyre, és hogyan hozta 

egyensúlyba a világgal. Minden individuumnak joga van hajlamai révén 

olyan alapelvekhez, amelyek az individuumot nem szüntetik meg. Itt és 

nem másutt kell keresni minden filozófia eredetét. Minden rendszernek 

sikerül rendbe tennie dolgát a világgal, amint föllép benne az igazi hős. 

Csak ami tanult az emberi természetben, többnyire az fut zátonyra az 

ellentmondásokon; ami velünk született, az képes mindenhova 

beférkőzni, és gyakran a legfényesebb sikert aratja tulajdon 

ellentmondásai fölött. Előbb kerülnünk önmagunkkal kell összhangba, 

hogy a kívülről ránk törő diszharmóniákat legalább némileg 

kiegyensúlyozhassuk, ha már megszüntetni nem tudjuk őket.«”610 

Ha az iménti bekezdésben Kant nevét Hamannéra cserélnénk, a 

mértékletesség szót a szenvedélyességre, a sztoicizmust pedig a 

keresztény hitre, elégedetten dőlhetnénk hátra: sikerült összefoglalnunk 

a személyiség, a környezet és az életmű hármasságának meghatározó 

kapcsolatait, e kapcsolatok vágyott és lehetséges elmozdulásait, illetve 

nyugvópontját. Ha mindezt kiegészítjük azzal, hogy a könyvemberről és 

a Könyv emberéről, kettejük konfliktusáról és egymást támogatni tudó 

tevékenységéről egy könyv járulékos szerkezeti elemeinek nézőpontjából 

ejtettünk szót, akkor azzal folytathatjuk, hogy az önmagával 

összhangba kerülés par excellence területe Hamann-nál az esztétika (a 

szellem érzéki megnyilatkozása). Közege és eszköze pedig a nyelv és (a 

személyiség önmagára rótt feladatához alakított) írásmód, stílus – illetve 

utóbbiak tárgyiasult formája: a könyv. 

                                       
610 Goethe beszélegetése J. D. Falkkal, in Goethes Gespräche. Szerk. F. Frhr. v. 

Bbiedermann, Bd. IV. 468. Az idézet eleje Görög Lívia fordításában megtalálható in: J. 
W. Goethe: Antik és modern. Budapest, 1981. 994. (Idézve: Cassirer: i.m. 11.) 
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Maga Hamann erről azt mondta: „Egy olyan fő, aki a saját 

számlájára gondolkodik, mindig is be fog avatkozni a nyelvbe”.611 

Márpedig a XVIII. század második felében a radikális vallásosság 

nevében lépni fel a felvilágosodás és racionalizmus jószerivel teljes 

tudományos és filozófiai palettájával szemben, az mindenképpen saját 

számlára történő gondolkodásnak minősül. Hatványozottan igaz ez, ha 

még a korszak meghatározó teológiai, bibliakritikai irányzatait is 

elutasítja. A teremtett természet fenséges mivoltának az emberi testre, a 

testiségre való következetes kiterjesztésével, az elméleti és életvitelbeli 

következmények elfogadásával – és kimondásával – szemben áll a 

hagyományos keresztény teológia felfogásával, hangnemével. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy szellemi tabula rasára tör: a 

teremtésig, pontosabban a kinyilatkoztatásig visszamenően utasítva el 

minden gondolkodói, művészi teljesítményt, ami ellentmond a Biblia 

szellemének – és megint csak: a szellem megnyilvánulásaként felfogott 

képes (és elsődlegesen beszélt) nyelvnek. 

 

A Logosz ember számára hozzáférhető érzéki megnyilatkozásaként 

tekint a természetre, e hozzáférés feltétele azonban, hogy az ember a 

természet lényegét megragadni képes nyelvvel – a Biblia képes nyelvével 

– fordul felé. Ehhez képest a tudományok és a filozófia tárgyától 

eltávolodott, mesterséges jeleken nyugvó nyelve eleve kudarcra ítélt. 

Ahogy általában a kor elgyengült nyelve is – a költőt, a zsenit jellemző 

inspiráltság nélkül. A teremtés nyelviségének középpontba állítása, az 

embernek (a teremtés betetőzésének) ezáltali részesedése az isteniből (a 

Logoszból) eredményezheti, hogy a beszéd, illetve a nyelvi műalkotás 

szerencsés – inspirált – esetben a kinyilatkoztatáshoz hasonló 

közösséget alapít ember és teremtés, beszélő és a beszéd tárgyát képező 

természet között. A nyelv és a teremtett test által tematizált kettős 

kötődés az alapja azoknak a kijelentéseknek, amelyek Hamann-nál a 

természet, az ember, a művészet (irodalom) és a mindezekről való 

gondolkodás viszonyait „in nuce” jellemzik. 

                                       
611 Arisztobulosz kísérlete. Rathmann: i.m. 101. 
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Esztétikájában a nyilvánvaló szándék vezérli: visszavezetni a 

művészetet eredeti céljához, médiumnak lenni (és az Aesthetica 

írójaként is ez a cél vezeti, könyvét is médiumnak szánja: a Könyv és a 

Könyv embere egyaránt megmutatkozik benne). Vagyis saját művének 

igen hasonló szerepet szán – az isteni és emberi világ közötti közvetítést 

–, mint a művészetnek. Ennek ellenére Hamann nem nevezte magát 

művésznek, s ódzkodott attól is, hogy filozófusként612 vagy netán 

kritikusként aposztrofálja magát. Művészet-koncepciója tudatos 

mivoltát tükrözi, hogy a Logosz szerelmeseként definiálható 

filológusként vezeti olvasóját keresztes hadjáratainak „csataterein”. Ahol 

kultúrakritikai küzdelmeit nem csak az elmélet hagyományos verbális 

eszközeivel vívja, hanem a nyelv művészetével is: a Biblia képes nyelvét 

megidéző költői prózával, az érzékek és az érzelmek hangszereire 

komponálva rapszódiáját. Így megállapítható, hogy ebben az 

esztétikában nincs olyan távolságban az ízlés és a róla szóló nyelv, mint 

a fogalmi racionalista, vagy az analitikus elméletek esetében. Valamint 

az is, hogy e kis mértékben fogalmi nyelv az isteni kinyilatkoztatás 

bibliai kifejezésmódjához hasonlít. Joggal állítja Nebel, hogy Hamann 

egy archaikus világot fest le, amiben minden az érzékiségben 

gyökerezik, a megértés képek által történik, és az analógia megelőzi a 

kauzalitást.613 A költészetet pedig mint az ehhez az archaikához való 

visszatérést, ennek a helyreállítását látja,614 amiben mintegy az 

istenközelségnek a vágya testesül meg, illetve realizálódik. 

Mindez, a korszellemre is tekintve úgy is megfogalmazható, hogy 

„Winkelmannhoz hasonlóan, a mágus is fáradságos munkával, 

önmagával való heves küzdelemben és gúnyosan ingerkedő vagy 

elkeseredetten vagdalkozó harcban sajátított el egy stílust a  

felvilágosodás beszédesen nivellált írásmódjával szemben, mely máig 

                                       
612 Azzal kapcsolatban, hogy Hamann érdeklődése eredetileg sem a filozófiára irányult: 

vö. Kocziszky: (2003) 20-21. 
613 Nebel: i.m. 196. 
614 i.m. 197. 
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mint egyedülálló személyiségének természetes kifejezése jelenik meg, és 

amely végső soron az is.“615  

Ezért válhatott Aestheticája a Sturm und Drang zsenifelfogásának 

alapművévé. Követői azt látták benne, hogy az absztrakt fogalmi 

sablonokkal szembe a természet, a szenvedély, a titkok nyelvét állítja. 

Érzékeket és szenvedélyeket a szabályok és a konvencionális ízlés 

ellenében. A mintakövetéssel szemben spontaneitást. Még 

hipochondriával – illetve zsenitudatától vezérelt szerepjátékkal – 

elmélyített melankóliáját is a javára írták (ha már a felvilágosodásban az 

enthuziaszták és vallási fanatikusok megbélyegzésére szolgát), az 

elméleti alapokért pedig visszanyúltak egészen Arisztotelészig.616  

Saját maga számára pedig azért válhatott ez a fajta beszédmód és 

stílus természetes kifejezéssé, mert összebékül benne a személyiség 

kettős természete: a könyvember a Könyv emberével. Összebékül, mert 

nyugvópontra jut az, ami nélkül, úgy tűnik, sem az emberi világban sem 

a természetben nem létezhet rend: a hierarchia. A könyvember 

alárendeli magát a Könyv emberének, az eredmény: Észak Mágusa. 

Orákulum jelleg filológiai apparátussal, nyelvészkedő aprómunka 

eszkatologikus perspektívával, bibliacentók esztétika vagy éppen 

nyelvelmélet gyanánt – rapszódia kabbalisztikus prózában. Hamann egy 

bizarr átmeneti figura – mondja erre Schmidt617 – aki a tanultságot egy 

olyan formában alkotta meg, amely ellentmond a szellem metodikai 

kontinuitásának és argumentatív alapozottságának. Valóban, mivel a 

filológus a keresztes hadjáratok sikere érdekében mozgósítja tudását. 

Ennek hozadéka az is, amire megint csak Nebel hívja fel a figyelmet, (s 

amire az általunk vizsgált mottók is jó példával szolgálnak), hogy 

                                       
615 Unger: (1911) II. 482-486. 
616 Dolgukat megkönnyítette, hogy Hamann maga hivatkozik Arisztotelészre (A Felhők 

3. felvonásában. Rathmann: i.m. 77.): „Arisztotelész Ajaxot – aki a maga őrültségében 

csodát tett – és Bellerophónt, aki állítólag látta ezt, és Szókratészt meg Platónt említi 

mint kitűnő példáit azon mártíroknak, akik a fekete epétől szenvedtek, és ezért a 

fekete epét nagyon hosszadalmasan hasonlítgatja össze tulajdonságaiban a borral…”. 
Továbbá Hérakleitoszra mint hermetikus írásainak, sötét költő mivoltának előképére (ό 

σκοτεινος=sötét, homályos, nehezen érthető, titkos). „Vergeben Sie es einem so 

häuslichen alten Mann, daß er sie so oft an seinen Heerd und Küchenfeuer versetzt. 
Auch hier sind die Götter, sagte der mir liebe Heraklit beym Besuch einiger 

Abgesandten.” H. V. 373. (Franz Kaspar Buchholtznak, 1785. febr. 22-én.) 
617 Jochen Schmidt: i.m. 96. 
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Hamann tulajdonképpen a kereszténységbe transzformálja az ókori 

költészet kulisszáinak szereplőit, a mitikust a keresztény teológiába, a 

múzsa ihletét a kinyilatkoztatásba. Mindez a költészet nyelve által, 

egyfajta fordításként megy végbe, és esztétizálódik ezáltal „a múzsák 

gyökerükig esztétika-ellenes teológiája”.618 

 

Hasonlóan az írásmódhoz, mely nem annyira a kognitív megértésre, 

inkább az olvasó érzéseire és asszociációs képességeire apellál, a 

törzsszöveg köré telepített kiegészítések sem annyira magyarázatok, 

inkább lényeges perspektívákat mutatnak. Amelyek az Apostillében, 

mint egy kaleidoszkópban villanak fel egymás mellett. Ha végigfutunk a 

legfontosabb motívumokon (zárójelben az Apostille párhuzamait 

jelölöm): a név hiányával kezdtünk, kitekintve az irodalmi világára 

(Hamann az Apostillében is nyomatékosítja olvasó voltát – önnön 

művével kapcsolatban). Következett a filológus (aszteriszkeket és 

obeliszkeket írt), a keresztes hadjárat (a nyilakat számoljuk meg egy 

csatamezőn). Pán alakjával folytattuk (a teremtett természet megidézése, 

de erősebb értelmezéssel a könyörületes ítélet, a kereskedelmi hajó 

motívuma is), a bölcsek és világbölcsek (korunk divatfi kismesterei és 

pedáns iskolamesterei) és Szókratész (aki éppen az Apostille 

lábjegyzetében definiálja a rapszodista szó jelentését). Az esztétika 

központi szerepe következett és jellege, a rapszódia kabbalisztikus 

prózában stiláris jelentése/jelentősége, amit nyomban 

hiábavalóságának bejelentése követett (mindez szó szerint 

megismételve). Végül az inspiráltság ószövetségi és horatiusi példája, 

melyek Vergilius pszeudo próféciájával együtt nyernek megerősítést az 

Apostille záró idézetében. Egyetlen alak hiányzik csupán, Luther. 

Csakhogy – esett már szó róla – az Apostille nagy része lényegében 

Luther-(biblia)-cento ráadásul a lutheri katekizmusokhoz hasonlóan, 

azt a célt is szolgálja, hogy az ismétlés retorikai alakzatát működtetve 

bevésse az alapvető tételeket olvasójuk elméjébe. 

                                       
618 Nebel: i.m. 196-197. 
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Hogy a kötet (és valamennyire az életmű) centrumában álló 

esztétika záróköve lényegében felidézi – szinte nem is áll másból – az 

elemzésünkben sorra vett címeket, alcímeket, mottókat, illetve 

bevezetést, az megerősíti, amit ezek szerepéről mondtunk. Főként, ha 

figyelembe vesszük az Apostille másik jelentését: hitelesítés. És hogy 

Hamann saját szavai talán igazabbak rá, mint eredeti tárgyukra: 

„számomra több mint egy cégér, amit csak úgy kifüggesztenek, az 

számomra a nucleus in nuce, az egész növény mustármagja.”619 

Ezt a magot utalások és idézetek sokasága táplálja: az Aesthetica, 

illetve A filológus keresztes hadjáratai. Szövetre emlékeztetőn, aminek 

szélein lazább a szövés, néhány szál, szín és minta kibontakozik, és egy-

egy ismétlődés is felfedezhető, viszont ahogy közeledünk a közepe felé, 

ezek az ismétlődések sűrűsödnek, a szálak szorosabban kötődnek 

egymáshoz, és egyre tömörebb és színektől, motívumoktól tobzódó 

szövetet látunk magunk előtt. Ez az Aesthetica in nuce szövege, ahol a 

korábbi írásokban önállóan felbukkanó témák egymáshoz 

kapcsolódnak, és az addig különálló gondolatok „utalások egy 

rendszerecskéjévé” állnak össze. E kicsinyítő képzőt megérzékítő fricska 

a kötet legvégére helyezett Regiszter-kísérlet egyetlen betűre, a P-re 

koncentrálva.620 Ebben Pál és Péter apostolok (és néhány bibliai földrajzi 

név mellet) a filológus, a filozófus (mindkettő ph-val írva), a próféta és a 

publikum szavakkal adja műve „összegzését”. Iróniától nem mentesen – 

mutatva, mikét vélekedik a filológiai apparátusról általában. De: 

mégiscsak egyfajta – ezúttal inkább karikatúraszerű – portrét vázolva (a 

P betű jegyében), amelynek vonásai ugyancsak egybeesnek a periferikus 

szövegrészek valamelyikével. 

Mindezek után azt mondhatjuk, hogy a bevezetésben még csupán 

hipotetikus állítás, miszerint a periferikus szövegalkotó elemekből 

megrajzolható a szerző portréja, mostanra – valamennyire legalább –

igazolt kijelentés lett. Azzal a megszorítással, ami a lavateri turpisság 

elkerülését is jeleni, hogy a címek, mottók, kiegészítések sora pusztán 

                                       
619 H. VI. 137. (F. H. Jacobinak, 1785. nov. 13-án) Hamann eredetileg a címről mondja 

mindezt. 
620 Kleiner Versuch eines Registers über den einzigen Buchstaben P. (N. II. 239-240.) 
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az életmű, az írások ismeretében képes egymással kapcsolatban álló és 

viszonylag pontos vonásokként portrévá összeállni. 

Azt pedig igazából csak remélhetjük, hogy az írások ismeretét 

esetünkben nem írta felül az értelmezői hagyománynak az életművet 

mára sokszorosan meghaladó anyagmennyisége. Hogy Hamann-képünk 

nem (annyira) mások képében, hanem (inkább) az eredeti írásokban 

gyökerezik. Munkánk nem a Nadler-féle portrécseréhez hasonló, hanem 

valóban a szerzőt ábrázolja, még ha némiképp kevésbé éles fogalmi 

megvilágításban is, mint más – megvalósult vagy éppen lehetséges – 

tanulmányok (mindjárt kínálkozik a hasonló megközelítés a 

lábjegyzetekre alapozva, melyek ugyancsak érdekes eltérést mutatnak a 

filológiai apparátus bevett használatához képest). 

 

Azt is el kell mondani, hogy a kötet vázolt szerkezeti jellemzői 

valamennyire visszaköszönnek jelen írásban. Szálak maradnak 

elvarratlanul a fejezetek végén, témák bukkannak fel újra meg újra, 

olykor motívumok, idézetek ismétlődnek. Elkerültem, hogy eleve 

szálaira/az életmű témáira bontsam a szöveget. Az elemzéssel olyan 

külső szempontok szerint rendezett/rendszerezett szövegtestet hozva 

létre, amelynek létjogosultásgát Hamann alkotói szándéka eleve 

megkérdőjelezi.  

Mindez rányomja a bélyegét erre a befejezésre is. A portré, a 

szellemi arculat vonásai ugyanis nem igazán összegezhetőek – nem 

egyszer ellent mondanak egymásnak. Legfeljebb együtt láthatóak, illetve 

ismételhetőek – ezt a felvillantás erejéig megtettük. Végső következtetés, 

általános elméleti tanulságok helyett Herder Ditirambikus 

rapszódiájával folytatjuk. Egyfajta végkicsengés gyanánt, hiszen A 

filológus keresztes hadjáratainak ebben a főhajtást, paródiát és 

imitációt vegyítő ismertetésében Herder szerző, szellemi környezet, 

életmű/könyv viszonyrendszerét vázolja, ahogy azt magunk is tettük 

dolgozatunkban. Saját Apostilléjében – a tevehajcsárnak a hamanni 

tehénpásztort ironikusan megidéző szerepében – például így ír: „Az 

egész világ a bolondjaival vagy a bizalmasaival van tele; s ezért a 
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könyvét kulccsá tette a saját lényéhez, saját magát pedig puszta kulccsá 

formálta a könyvéhez. Bolondok vagyunk, ha anélkül olvassuk a 

könyvét, hogy őt magát ismernénk, s ugyanolyan bolondok a bizalmasai 

is, akikkel elhiteti, hogy tudnak róla valamit, és nézz oda! fogalmuk 

sincs semmiről.”621 

 

Végkicsengést mondtunk, az értelmezés újabb körébe nem kezdünk 

tehát. Annyit megjegyzünk, hogy Herdernél is felbukkan az elrejtőzés-

színvallás mozzanata, miként az életnek a könyv kulisszái felől 

lehetséges meghatározása – illetve e viszony fonákja. Mi magunk, 

anélkül, hogy szándékunk szerint akár a bolondjává, akár bizalmasává 

szegődtünk volna a szerzőnek, egy réteggel növeltük az egymásban 

mutatkozni képes elemek számát. Elkülönítettük a könyv periferikus 

szövegelemeit (a címeket, alcímeket, mottókat, elő- és zárszavakat), és 

hipotézisünket igazolva azt tapasztaltuk, hogy bennük (illetve a 

megidézett szövegekben) a hamanni könyvembernek, illetve a Könyv 

emberének meghatározó szellemi karakterjegyei azonosíthatóak. 

Ennek példájaként is, álljon itt végezetül néhány szó az Apostille 

tipográfiájáról – ahogy az első kiadásban megjelent. Mintegy az értelem 

képeként: a „cövekek és nyilak helyett a rapszodista (…) obeliszkeket és 

aszteriszkeket írt.” S ahogyan a 64. lábjegyzetben elhangzik: „a 

csillagocska megvilágít, az obeliszk leszúr és megsemmisít.” Ezt a 

kegyelemdöfést, a leszúrást és megsemmisítést formálja a Jelenések 

könyvéből vett idézet nyomtatott írásképe. Ha ugyan ezt formálja. Mert 

a Mózesnek a Sion hegyén átadott kőtáblák is eszünkbe juthatnak. Ami 

bizonyos: amit a Zsidókhoz írt levél idézetével igért A bethlehemi 

napkeleti bölcsekben („Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő 

                                       
621 Herder: Dithyrambische Rhapsodie über die Rhapsodie in Kabbalistischer Prose. 
In: Johann Gottfried Herder: Frühe Schriften 1764-1772. Hrsg. von Ulrich Gaier. 

Frankfurt am Main, 1985. 38. Az írás története szintén krimibe illő, hiszen bizonyos 
értelemben ismét egy eltűnt Hamann-portréról van szó: a Ditirambikus rapszódiát 

1764/65-ben írta Herder, azonban ezt sokáig csak homályos utalásokból ismerte a 

tudós társadalom, mivel a mű kiadatlan maradt. S bár Hamann sértődött levélben 
reagált ifjú tanítványának, e levélnek éppen a Ditirambikus rapszódiára utaló része 

veszett el (csak Herder válaszleveléből következtettek az eltűnt lapok tartalmára). Így 

az írás publikálására csak 1900-ban került sor.  
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és nem késik.“ 622), azt itt már befejezett tényként említi a Jelenések 

könyvének szavaival: „Féljétek az ISTENT és néki adjatok dicsőséget, 

mert eljött az ő ítéletének órája“.623 És e kijelentést „az ő legújabb 

esztétikája – amely a legrégibb – fő summája“-ként aposztrofálja. Nem 

csupán jelezve, de ismételten tanúsítva, hogy a végső szó nem a miénk, 

és nem is írásainké lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
622 A betlehemi napkeleti bölcsek. Rathmann: i.m. 116. 
623 Aesthetica in nuce. i.m. 200. 
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a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve:Pataky Ildikó ..................................................................................................  

MTMT-azonosító:10037672 .................................................................................................  

A doktori értekezés címe és alcíme:A könyvember: Johann Georg Hamann .......................  

DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2015.177 ...........................................................................  

A doktori iskola neve:Filozófiatudományi Doktori Iskola ...................................................  

A doktori iskolán belüli doktori program neve:Esztétika Doktori Program .........................  

A témavezető neve és tudományos fokozata:Radnóti Sándor DSc .......................................  

A témavezető munkahelye:ELTE BTK Esztétika tanszék ....................................................  

II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként 

 a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a 

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom 

az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal ügyintézőjét, Manhercz Mónikát, 

hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek 

során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

 b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 

Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban. 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

 a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

 b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  

Plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

Kelt: Budapest, 2015. okt. 15. 
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