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Anyag, téma, questio

Jelen dolgozat anyaga a híres XVIII. századi német lílerátus, Christian Friedrich von 
Blanckenburg (1744-17%) Versuch über den Roman című regényelmélete (1774), Bc\ trage 
zur Geschichte deutschen Reichs und deutscher Sitten. Ein Roman című regénye (1775). 
valamint - kisebb részben -  Goethe Wertheréröl írott recenziója (1775).

Ebből az anyagból szinte önként rajzolódik ki a dolgozat témája, amclvet 
általánosabban irodalmi theoria és írói praxis, konkrétabban pedig Blanckenburg 
regényelméletének és regényírói, valamint -  kisebb részben -  regénykritikusi gyakorlatának 
viszonyaként írhatunk körül.

E viszony természetének vizsgálatában Magyarországon a „történeti poétika" vagy 
„retorikatörténeti kutatás” néven ismert irodalomtudományi irányzat képviselői fogalmaztuk 
meg markáns előfeltevéseket. Ezek lényege, hogy a tradíciót a maga mércéje szerint kell 
olvasnunk; a mérce pedig az irodalmi produkció (praxis) és recepció közös bázisát kepezó 
regulákból (teória) állapítható meg.

Újabb kutatások azonban arra az eredményre vezettek, hogy a kontextualizálas e 
képlete korántsem ilyen egyszerű: a theoria meglehetősen laza összefüggésben látszik állni a 
praxis napi igényeivel, a regulák ugyanis gyakran nem annyira a tényleges gyakorlat 
közvetlen reflektálásának és befolyásolásának, hanem filozófiai, teológiai vagy morális- 
álláspontok demonstrálásának szándékával íródnak.

Ám még e szkeptikus álláspont egyik legkiválóbb képviselője (Kecskeméti Gábor) is 
úgy véli, hogy akad olyan „szerencsés” eset, amelyre nézve a történeti poétika előfeltevései 
töretlenül érvényesíthetők, ha ti. az. irodalmi theoria és az írói praxis művelője egy es 
ugyanazon személy. Dolgozatunk anyagának jelzéséből nyilvánvaló, hogy Blanckenburg es 
müvei éppenséggel e szerencsésnek mondott esetet képviselik

Gondolalmcnetíink során annak jártunk utána, hogy amaz előfeltevések vajon valóban 
érvénvesithetőek-c reá nézve

Forráshelyzet

Munkánk tetemes részét tette ki azon, főként filológiai természetű vizsgálódások elvégzése, 
amelyekre történeti-kritikai vagy igényesen gondozott (ún. Studienausgabe) kiadások léu-zcsv. 
esetén talán nem kellett volna sort kerítenünk.

A Versuch modem kiadása a Metzler Verlag közismert. Germanistische 
Realienbücher sorozatában jelent meg; a szöveg hasonmása mellett tartalmi-tematikai 
vázlatot, nevek és művek - néhol hiányos és pontatlan -  mutatóját, valamint a szerkesztő 
(Eberhard hämmert) kiscrőtanulmányál tartalmazza.

A lieyträge új kiadása csupán a szöveg hasonmását közli, mindenféle apparátus nélkül
A Werther-recenzió több kiadásban is hozzáférhető, melyek némelyikéhez csekély 

szánni szerkesztői jegyzet csatlakozik.
A filológiai feltárás részét képezte a dolgozatunk Függelékében közölt bibliográfiák 

összeállítása is; ebben egyetlen, immár majd’ ötven éves előmunkálatra Jürgen Sang 
Blanckenburg-monográfiájára - támaszkodhattunk.

A Forráshelyzetből adódik, hogy dolgozatunk egyes fejezetei digrcsszió benyomását 
kelthetik; e kitérésekre azért kellett vállalkoztunk, mert a kollektív ígazságkcrcsés jegyében 
szerettünk volna néhány adalékkal hozzájárulni a Blanckenburg-kutatás eredményeinek 
gyarapításához, néhol pedig korrigálásához is.



A kutatás helyzete

A Blanckenburg-kutatás eddigi fejleményei szinte kizárólagosan a Versuchhoz, túlnyomórészt 
annak is Elöljáró beszédéhez, elvétve még Első /-észének első fejezetéhez kapcsolódnak. A 
Beytriige és a Wert her-recenzió pedig jószerivel mindmáig feldolgozatlan. Az általunk 
felvetett vagy ahhoz hasonló jellegű kérdéssel önálló közleményben mindeddig senki sem 
foglalkozott. A témát valamelyest érintő, igen heterogén tennészetű és közel 250 év során 
elhangzott megnyilatkozások összegzéseként három tanulságot fogalmazhatunk meg

1. kirajzolódni látszik egyrészt egy olyan álláspont, mely az óeurópai poétikák 
meggyőződésével ellentétben az elméletet önálló, a gyakorlati megvalósítástól függetlenül is 
értékelhető teljesítménynek tartja; ebhen az összefüggésben az elmélet értéke azon mérhető, 
hogy mesteri kidolgozása érdemes más elméletírók figyelmére (Schubatt), tanúskodik a 
szerző erudíciójáról (Merck), az idő múlásával nem avul el (Rese); másrészt gyakorlati 
megvalósulása alapján nem értékelhető, mert a helyes elméletet is lehet helytelenül 
alkalmazni (Jördens), illetve vagy eleve negatív hatással van a gyakorlatra (Garve, Rese). 
vagy indifí'erens a gyakorlat szempontjából (Schubart, Merck); harmadrészt pedig a gyakorlat 
egyáltalán nem szorul elméletre, hanem sajátos adottságból (Merk), alakító képességből 
(Flörsheim), termékenységből (Minners), teremtőerőből (Michelsen), tehetségből (Sang) 
bontakozik ki;

2. kevesen és nagyon általánosan foglalnak állást a regénye lm élet és a regény konkiet 
megfeleléseit és eltéréseit illetően; mindazonáltal úgy tűnik, hogy eltnelet és gyakorlat 
legalábbis a németség és a moralitás szempontjából nézve harmonizál (a Frankfurter gelehrte 
Anzeigen recenzense); a tulajdonképpeni diszharmónia pedig mintha a Sterne-inutacióval 
állna összefüggésben: Blanckenburg ott tér el -  sajnálatosan -  elméletétől, ahol shandyz.áiásba 
kezd (Flörsheim), ahol tárgya nem fenséges, valamint ahol mértéktelenül kommentál (Sang),

3 az elmélet és a gyakorlat eltérésének közvetítésére mindössze két magyarázat vállakozik; a/ 
egyik tovább elemezhetellen feltevésekre épít: Blanckenburg ,hibás velekedes' miatt nem azt 
valósítja meg amit akar (Jördens), illetve .belefeledkezés’ miatt azt valósítja meg. amit nem 
akar (Flörsheim); a másik (Sang) szerint Blanckenburg a Versuch közlésé es a liev trüge 
megírása közötti időben .végzett rccenz.iós tevékenysége során azt tapasztalhatta, hogy 
elméletének bizonyos részei elavultak, így regényében egyrészt lemondott az immár 
elavultnak tudott részekben foglalt esetleges előírások gyakorlati alkalmazásáról, másrészt 
gyakorlatában alkalmazott olyan eljárásokat (shandyzálás), melyeket elméletében legalábbis 
problematikusnak tartott.

A dolgozat gondolatmenete

Gondolatmenelünk első lépésében -  a dolgozat 3. fejezetében -  annak jártunk utána, hogy a 
theona (a Versuch) inventióról és dispositióról szóló, leghosszabb, ám a kutatás áltál 
legelhanyagoltabb részében megfogalmazódnak-e olyan előírások, amelyek betartása \agy 
áthágása a regényben egyáltalán felismerhető. Vizsgálódásunk végeredményeképpen a 
.morállá’ es az. .exemplum’ elutasításán, az .elmésség’ (Witz, ingenium) korlátozásán. 
\ulamint a szemléletesség (eudenttu) nyomatékos ajánlásán kívül egyéb szabályt nem tudtunk 
megállapítani; ráállásul az így felsorolt három szabály valójában egy, hiszen az első kettő be 
nem tartása egyenlő a harmadik megsértésével, illetve a harmadik betartása esetén nem kell
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számolnunk az első kettő megsértésével. Külön alfejezetekben tárgyaltuk azon licentiák 
jelentőségét, amelyek a moralizálás tilalmát szinte már a szánionkérhetőség határáig 
differenciálják, a géniusz szabadságának biztosítása érdekében pedig a költőre bízzák a 
fe/sí/r/tban egyrészt állítólagosán ökonómiai okokból nem tárgyalt, másrészt bevallottan 
megnyugtató válasz nélkül maradt kérdések eldöntését. A fejezet összegzéseként azt 
állapíthattuk meg, hogy a theoria a kisszámú explicit szabály mellett szí tűm t \ 
szabálymentességek egész sorát teszi lehetővé.

A második lépésben -  a dolgozat 4. fejezetében -  azt vizsgáltuk meg, hogy a 
Versuchban többé-kevésbé kirajzolódó regényelméleti előírások miképpen érhetők tetten 
Blanckenburg gyakorlati tevékenységében.

Először a Beytrage Elöljáró beszédét, elemeztük. Az Elöljáró beszédben három 
meghatározó, egymáshoz szorosan kapcsolódó vonást találtunk, amelyek mindegyike arra 
látszik utalni, hogy Blanckenburg élni kíván a szituatív szabálymentességek lehetőségével. E 
három vonás: a „kukucskáló doboz” és a shandyzálás poétikájának felvázolása, valamint a 
í crsuc/zban foglalt -  a megírandó regény témájára vonatkozó -  ígéret módosulásának 
magyarázata. Összefoglava arra az eredményre jutottunk, hogy Blanckenburg önértelmezése 
szerint a Versuch szemléletességre vonatkozó előírásaival szemben lieentiát biztosít a tárgy 
természete, a Bevträge tárgya pedig megengedi a shandyzálás körébe tartozó kitéréseket, 
megjegyzéseket stb. Mindamellett nem tudtuk megállapítani, hogy Blanckenburg explicit 
közlésé, miszerint „néhány” megjegyzés és csapongód saját elmélete ellenére került bele a 
regénybe, vajon a shandyzálás körébe sorolható megjegyzések és csapongások természetére, 
avagy csupán mennyiségére értendő.

Másodszor, a Beytríige főszövegének elemzése kapcsán az elbeszélői kommentárok 
vizsgálatával foglalkoztunk. Azt tapasztaltuk, hogy e kommentárok tartalmilag három 
csoportba sorolhatók. Az elsőbe tartozók magára az elbeszélésre, a másodikba tartozók 
különféle morális tartalmakra, a harmadikba tartozók az olvasóra, az olvasásra és az 
olvasmányokra vonatkoznak. Utóbbiak teszik ki a kommentárok túlnyomó többségét Az első 
két csoportba sorolt kommentárok együttesen az omatus érdekében tett digressziók osztályát 
alkotják, míg a harmadik csoport kommentárjait az olvasók megregulázása érdekében teheti 
digresszióknak nevezhetjük.

A harmadik lépésben -  a dolgozat 4. fejezetének utolsó al fejezetében és 6. fejezetében 
az olvasás megregulázását célzó kommentárok „lényegéire tértünk ki. Feltevésünk szerint 

ugyanis Blanckenburg e kommentárokkal hágja át a Versuchban foglalt licentiák határait. A 
Versuch olvasókra és olvasásra vonatkozó megállapításainak elemzése alapján arra a 
következtetésre jutottunk, hogy Blanckenburg nyíltan ugyan sehol sem vallja be, ám eltitkolni 
sem tudja, hogy erős kétségei vannak az olvasói ízlés befolyásolhatóságával kapcsolatban 
Álláspontunk szerint a Bertrage lapjain buijánzó kommentárok e kétség immár nyíltan 
megmutatkozó jelei: Blanckenburg a Beytnigében a javíthatatlan olvasók megregulázása 
érdekében, mintegy kényszerítőeszközként él egy olyan licentiával, amelynek feltételei a 
i'ersuchbm csak akkor kerülhettek volna szóba, ha a gondolkodni nem akaró olvasó lappangó 
problémája manifesztálódott volna.

A negyedik lépésben -  a dolgozat 7. fejezetében -  arra próbáltunk választ találni, hogy 
a Versuch olvasókról alkotott képének hátterében ólálkodó hajlílhalatlan olvaso alakja miért 
tolakodhatott olyannyira előtérbe a Beytrage lapjain. A Versuch mint elmélet és a Bc\trügt. 
mint gyakorlat között így mutatkozó ellentmondást kézenfekvő lenne arra visszavezetni, hogy 
Blanekcnburgnak az olvasók befolyásolhatóságáról alkotott véleménye „időközben”
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egyszerűen és egycsapásra megváltozott. E magyarázattal azonban nyilvánvalóan 
lemondanánk az ellentmondás közvetítésének lehetőségéről. Ilyen közvetítési lehetőség 
lappang Sang azon elképzelésében, mely szerint Blanckenbnrg a Versuch közlése és a 
Beyträge megírása közötti időben végzett recenziós tevékenysége ( Werther-recenzió') során 
juthatott arra a következtelésre, hogy az általa helyesnek tartott gyakorlat érdekében 
revideálnia kell elméletének bizonyos előírásait. Mindazonáltal Sang elképzelését 
igazolhatallannak tartjuk, mégpedig egyrészt valószínűnek tetsző kronológiai okokból, 
másrészt azért, mert úgy látszik, hogy Blanckenburg a Versuch leglényegesebb tételezéseit 
érvényesíti mind a Wertlienöl írott nagyon pozitív, mind a Nicolai Nothankerérö\ közölt 
határozottan bíráló hangú recenzióban.

Gondolatmenetünk utolsó, összegző részében -  a dolgozat 8. fejezetében felidéztük a 
Beyträge korabeli fogadtatásának elemzése kapcsán említett álláspontot, mely szerint a teória 
a gyakorlati érvényesüléstől független értéket képvisel, mégpedig mesteri kidolgozása, 
időtállósága, valamint a szerző erudíciójáról adott tanúsága révén. Ehhez hasonló álláspont 
létezésére azonban már a Versuch fogadtatásából is következtethetünk. Az egyik recenzens 
egyrészt a „poétikában még ott tátongó lyukak” befoltozására irányuló „bátor vállalkozás”- 
nak mondja Blanckenburg munkáját, másrészt kiemeli, hogy regényköltök számára a 
legcsekélyebb haszonnal sem jár, ám a benne felvonultatott példák és azok elemzése révén 
fiatal emberek számára igen tanulságos lehet. A szisztematikus és olvasáspedagógiai érdek itt 
kirajzolódó összefüggése nyilván magában foglalja a Versuchbm lépten-nyomon megszólított 
leendő regényköltők képzésének érdekét is, ám ténylegesen ez utóbbiak is csak a „fiatal 
emberek” számára általában hasznosnak minősülő ismeretek címzettjeiként jelennek meg 
Ebből és egyéb, hasonló tartalmú megnyilatkozásokból arra következtethetünk, hogy a tlieoru 
funkciója a XVIII. század általunk áttekinthető szeletében bizonyosan nem azonos azzal, amit 
az óeurópai poetológiában neki tulajdonítanak.

A dolgozat eredményei

A dolgozat questióját tekintve vizsgálódásaink negatív eredménnyel végződtek. Úgy tűnik, a 
történeti poétika előfeltevéseinek érvényesülése szempontjából az sem tekinthető „szerencsés 
eset”-nek, ha az irodalmi theoria és az írói praxis művelője egy és ugyanazon szemelv. A 
questióval csak lazábban összefüggő vizsgálódásainkból nyert eredmények egyrészt 
könyvészetiek (Blanckenburg-bibliográfia), másrészt a Versuch kutatásában kritikátlanul 
kezelt közhelyek (a Versuch szerkezete zavaros, Blanckenburg kizárja a levélregcny 
lehetőségét stb.) újragondolására ösztönözhetnek, harmadrészt a Beyträge kritikai kiadásúnak 
alapjául szolgálhatnak.
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regényelméleti, regénykrtiikai és regényírói munkássága; a morális hetilapok 
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