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KUTATÁSI FELADAT 

 

 

Disszertációmban Johann Georg Hamann A filológus keresztes 

hadjáratai (1762) című művét vizsgálom a külső és belső borítók, 

valamint a periferikus szövegalkotó elemek motívumaiból kiindulva. 

Hamann fiatalkorában tökéletesen megfelel a könyvember azon 

meghatározásának, ami toposzként vonul végig az olvasás történetén: 

szenvedélyes fogyasztója, gyűjtője, sőt közvetítője a könyveknek, a 

korszakban teret nyert extenzív olvasási szokások tipikus képviselője. 

Huszonnyolc éves korában azonban a Biblia újraolvasása során 

megtagadja korábbi életformáját – könyveihez való viszonyával együtt –, a 

könyvek univerzumának és az univerzális könyvtárnak helyére egyetlen 

olvasmány a Szentírás lépett. A könyvemberből a Könyv embere lett. 

Állításom: érzékelve, hogy radikális vallásos gondolkodása ellentétes a 

felvilágosodás korszakának szellemi áramlataival – közvetlen 

környezetében is tapasztalhatta ennek negatív következményeit –, 

némiképp rejtőzködő írásmódot alakított ki. Ugyanakkor – e rejtőzködés 

ellensúlyozására is – pótlólagos eszközökhöz nyúl. Maszkot ölt, 

alakmásokat léptet fel, illetve valósággal könyvvé transzformálja szellemi 

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

könyvember e legújabb – immár harmadik – rétege miként kerül 

felhordásra, ez dolgozatom tárgya. 

Pontosabban: ahogy A filológus keresztes hadjáratai című kötetében, 

illetve ennek központi írásában, az Aesthetica in nucéban borítók, belső 

borítók, címek, alcímek, mottók, ábrák, tipográfiai megoldások, 

megszólítások, elő- és utóhangok, hivatkozások labirintusaként ez 

megnyilvánul. A kötet többi írására csak ezeken keresztül és a kijelölt 

célhoz szükséges mértékben tekintek. Szöveg- és motívumelemzéseimmel 

nem törekszem filológiai teljességre – inkább a szellemi portré 

felismerhető vonásait megragadni képes arányok kialakítására. 

A szövegmorzsák, idézetek mintázata jelöli tehát ki dolgozatom 

szerkezetét. Követve a hamanni intenciót, megtartva a sorrendet, ahogy 
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az adott elemek egymás után következnek a könyvben. A következetes, 

lineáris szerkezettel azonban így is adós maradok. Ennek oka egyfelől, 

hogy az adott művön és az ouvre egészén belüli intertextuális 

kapcsolatok a jelentések folyamatos megidézésével járnak. A motívumok, 

témák, gondolatok gyakori felbukkanása nem pusztán – olykor nem 

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

módosulás (a szétírás) irányába hat. Másfelől a Hamann személyisége 

kapcsán említett változások sem voltak egyértelműek, illetve 

egyirányúak: a Könyv embere nem volt képes végleg kiszorítani a 

könyvembert. Belépett a személyiség küzdőterébe, ahol azután 

folyamatos konfliktusukat vívták. 

  

 

A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

 

 

Dolgozatom első része a kötet (A filológus keresztes hadjáratai) 

borítójának, illetve a könyv egészére vonatkozó periferikus szövegrészek 

elemzése. 

A borítón pogány és keresztény történelem kontinuitása jelenik meg. 

A hiányzó szerzői név „egy alapjaiban elfuserált szerző- és olvasó-világ”, 

illetve az inspiráltság jele. 

A borító mottója állásfoglalás a nyelvek szellemiségéről, illetve a 

fordítás korlátozott lehetőségeiről. A Prédikátor könyve kapcsán Hamann 

bölcsesség-, illetve tudományfelfogását tárgyalom – Isten íróságának 

tükrében. 

A cím Hamann quijotizmusát jelöli, melynek alapja a racionalizmus, 

az ész mindenhatósága elleni küzdelem a filozófia, az esztétika és a 

teológia területén. 

Filológusként a szűk értelemben vett szakfilológiával szemben a 

Zsidókhoz írt levél parafrázisával az ige szeretőjeként definiálja saját 

működésének alapját. 
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A Vergilius mottóval üdvtörténeti kontextusba helyezi művét - és 

önnön alakját. 

Pán portréja a hamanni természetfelfogás (a természet a 

kinyilatkoztatás egy – nem verbális – formája, könyv) megjelenítése. A 

látható, érzéki forma a teremtményen keresztül történő beszéd nyelve – a 

bukolikus, idealizált szép természet ellen (Batteaux). 

A testben történő kinyilatkoztatás következményei, állati 

háztatásunknak a kinyilatkoztatásban betöltött szerepe (a hagyományos 

keresztény felfogás ellenében). 

A hatodik és hetedik fejezetben a szellemtörténet Hamannra 

legnagyobb hatást gyakorló két alakját tárgyalom: Szókratészt és 

Luthert. Kiemelt hangsúlyt kap esetükben a gondolkodásukat, írásaikat 

jellemző sajátos párbeszédforma. Luther esetében a szakrális szöveg 

autoritásának feltétlen tiszteletén, a kinyilatkoztatásban való hiten 

alapuló kvázi párbeszédes forma, melynek célja a hitelvek jobb megértése 

mellett azok mindennapokra való alkalmazásának elősegítése. 

Szókratész számára ugyanakkor nem létezett az igazságot abszolút 

módon tartalmazó, kinyilatkoztatott szöveg. Az általa művelt 

párbeszédforma a kételyen, az értelemmel szembeni állandó 

gyanakváson alapult, dinamizmusát és gondolati termékenységét a 

mesterségesen előidézett félreértésen és tévedésen keresztül érte el. 

A nehezen érthető szövegek értelmezésénél fontos szókratészi hozadék 

a megértett, illetve meg nem értett részek határozott elkülönítése, és az 

előbbiekből nem kognitív következtetések levonása az utóbbiakra. A 

XVIII. században (a kritika századában) mind a profán szövegek 

értelmével szembeni állandó gyanakvás, mind a szakrális szövegek 

abszolút tekintélyének állítása markáns különállást jelentett a korszak 

főáramától. 

 

Dolgozatom második részében a kötet központi írása, az Aesthetica in 

nuce periferikus szövegelemeit veszem sorra. E fejezetek meghatározó 

témája az aiszthézisz mozzanata, amely Hamann-nál a teremtett világ 
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egészétől saját írásainak stílusáig meghatározó jelensége a szellem érzéki 

megjelenésének. 

Ami alapvető következményekkel jár a megértésre nézve. Hamann 

szerint a természet érzékeken és szenvedélyeken keresztül hozzáférhető 

az ember számára, az érzékek és szenvedélyek pedig csupán képeket 

tudnak megérteni, és önmagukról is csak képek (képes nyelv) 

segítségével tudósíthatnak. Ennek eszközét a költői nyelvben látja, 

amelynek küriologikus jelei a dolgok képeként megjelenve azok 

lényegéből részesülnek. 

A hamanni felfogás manapság azért hat különösen, mert egyfajta 

problémamentes folytonosságot tételez a külvilág (természet), az azt 

érzékelő test, a tudat képzetei és a szenvedélyek, valamint az utóbbiak 

megalapozta beszéd képei között. A felfogás hátterét teológiai gondolatok 

láncolata adja: 

– a teremés a Logosz (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. 

Fentiekhez kapcsolódva bemutatom, hogy Hamann írásmódja 

tudatosan szegül ellen a nyelv elgyengülésének. Szövegcentoinak, a 

Biblia képes nyelvéhez való visszatérésének „hermeneutikai célja van, 

mégpedig az, hogy a képi értelmezést, (Hamann) szenvedélyes 

kijelentéseinek érzékivé tételét/érzékeltetését szolgálja” (Max Baeumer). 

Saját műfaj meghatározása – rapszódia kabbalisztikus prózában – 

mindenekelőtt stílusára vonatkozik. A páli „spermologoszra” (fecsegőre), 

akinél ugyanazt a szabályos rendetlenséget találjuk, amit a 

természetben, és ami a Biblia nyelvének is a sajátja. 

És ami megfelel annak, ahogy Hamann a költő feladatát 

meghatározza: az Első Költő szétszóródott darabjainak összegyűjtése, 
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elrendezése. Ami számára az isteni logika követését jelenti: az a kérdés, 

hogy „miként kell szólni”, megelőzi a „mit kell mondani” kérdését. 

A belső borítón és a szöveg előtt álló, a Jób könyvéből illetve 

Horatiustól vett mottókkal ismét a metasematizmus retorikai eszközével 

élve foglal állást az inspirált beszédnek a teológiai-filozófiai diskurzusban 

való létjogosultsága mellett. 

Ennek kapcsán körüljárom Hamann zsenifogalmát, amely világosan 

elkülönül a felvilágosodás vagy a Sturm und Drang független 

zsenifelfogásától: a költő zseni lényegében „az embernek a teremtővel 

való analógiája”. Működése tehát nem vethető alá semmilyen normatív 

ízlésnek, a remekművek éppen a közízlés szabályainak áthágását, saját 

anyaguknak megfelelő törvényekkel való helyettesítését jelentik 

(Mendelssohn-vita). 

A mottók megvilágítják azt is, hogy a kategóriát Hamann saját 

magára, illetve írásaira is érvényesnek tartja – mindazt, amit az 

inspiráltságról, a költői nyelvről, illetve a szélesebb értelemben felfogott 

szent irodalomról állít, önreflexióként vonatkoztatandó rá is. 

 

Dolgozatom központi kérdésére, 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. Esztétikájában a nyilvánvaló szándék 

vezérli: visszavezetni a művészetet eredeti céljához – médiumnak lenni az 

isteni és az emberi világ között. 

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. 
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 

 

 

Hamannra, illetve a hamanni életműre szigorúan a kutatás 

tárgyaként megjelölt szövegrészletek, azok motívumai felől tekintek. 

Elemzésükkor törekszem bemutatni a hagyományt, amibe Hamann 

felfogása illeszkedik (így Pán vagy Szókratész alakjának XVIII. századig 

tartó interpretációja), illetve megvilágítani a főbb ütközőpontokat pl. a 

mimézis- vagy a zseni-vitában, tudomány-, nyelv- vagy 

természetfelfogása estében, illetve az esztétika, a filozófia vagy a teológia 

lényegét, feladatait érintő gondolatai terén. 

A kötet műveinek keletkezéstörténetét filológiai, kultúr- és 

irodalomtörténeti kontextusban mutatom be. 

Nélkülözhetetlen forrás volt munkámban a Hamann könyvtáráról 

rendelkezésre álló katalógus (Biga Bibliothecarum és N. Imendörffer 

dolgozata), illetve Hamann gazdag levelezése, melyek írásainak 

intertextuális labirintusában is segítenek tájékozódni. 

Úgy a partikularitáshoz való vonzalma, mint törekvése a hit elveinek 

alkalmazására a mindennapokban (e törekvés tematizálása az 

életműben), illetve a könyvember küzdelme a Könyv emberével 

szükségessé teszi az életrajzi háttér bizonyos részleteinek megjelenítését 

(J. Nadler, H.-J. Salmony, R. Unger,). 

Hamann életművének recepciótörténete igen gazdag, munkám során 

csak a legmeghatározóbb írásokra tértem ki: Herder, Goethe és Hegel 

mellett érintőlegesen megjelenik Kierkegaard és Nietzsche olvasata – 

elsődlegesen ott, ahol a periferikus szövegelemek felőli értelmezés 

előbbieket módosítani, árnyalni képes. 

A szöveg- és motívumelemzések terén megkerülhetetlen munkákként 

támaszkodtam Kocziszky Éva, W. Koepp, E. Schumacher, illetve M. Seils 

műveire, valamint az Aesthetica in nuce teljes kommentárjaira: S. A. 

Jørgensen, M.-T. Küsters, M. Lumpp. 
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Munkám elején azt a hipotézist fogalmaztam meg, hogy kötete 

szerkesztésekor Hamann, a könyvember/a Könyv embere egyfajta 

szellemi önarckép elkészítésén munkálkodik. Dolgozatom ezt a feltevést 

igazolni tudta. Saját elemzéseimen túl Hamann írásaiban is találunk erre 

bizonyítékot, ahogy kortársak és utódok megfigyelései is állításom mellett 

szólnak.   

Hamann a „beszélj, hogy lássalak téged” felhívásának megfelelően jár 

el. A benne lévő szellemit engedi megmutatkozni az érzéki külsőben. Ez 

esetben nem a fizikai testben – pontosabban az arcban –, hanem a szent 

irodalom összeválogatott és elrendezett darabjaiban – a periferikus 

szövegalkotó elemekben. Amelyek a kinyilatkoztatáshoz való megfelelő 

viszonyulást taglaló mű oldalain rejtik el a szerző vonásait, amit az 

olvasó a költészet befogadásához hasonlóan illeszthet egymáshoz. 

 

 


