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Weiss Já nos

A ZSAR GON, MINT NYEL VI ALAKZA T *

A zsar gon ál ta lá ban olyan kü lö nös „köz nyel vi ki fe je zés mó dot” je löl, amely egy meg ha tá ro zott 
szub kul tú ra kon stituens ele me. A szub kul tú ra kö tôd het meg ha tá ro zott tár sa dal mi ré teg hez vagy 
fog lal koz ta tá si cso port hoz, il let ve gen erá cióhoz.1 A zsar gon szo ci o ló gi ai-szub kul tu rá lis vizs gá la tai 
(ös  sze ge zô nagy vo na lú ság gal szól va) ál ta lá ban egy vál ság han gu lat ra re a gál nak: vagy a tár sa dal mi 
dif fe ren ci á ló dás nak a nyel vi egy sé get fe nye ge tô ve szé lyes kö vet kez mé nye it vagy pe dig az if jú ság 
új faj ta kul tu rá lis ér té ke it pró bál ják tem atizál ni, és bí rál ni vagy el fo gad tat ni. Írá som ban (Adorno nyo-
mán) a zsar gon fo gal mát még sem eb ben az ér te lem ben sze ret ném hasz nál ni, va gyis nem szub kul-
tu rá lis, ha nem ál ta lá nos kul tu rá lis fo ga lom ként tár gya lom. En nek meg fe le lô en egy olyan ál ta lá nos, 
a tár sa da lom tel jes szé les sé gé ben el ter jedt be széd mó dot ér tek raj ta, amely ti pi ku san a dik ta tú rák 
vagy ta lán még in kább a dik ta tú rák utá ni idô szak ter mé ke. S ta lán most kell okoz nom a leg na gyobb 
csa ló dást: még csak nem is ál ta lá ban az így ér tel me zett zsar gon ról lesz szó, ha nem (egy sa já tos fi  lo-
zó fi a tör té ne ti elô ta nul mány ke re tei kö zött) Adorno zsar gon-el mé le té nek ge ne zi sét, bel sô struk tú rá ját 
és prob le ma ti kus pont ja it pró bá lom re konst ru ál ni. Adorno el mé le te ugyan is két ség te le nül par a dig-
matikus je len tô sé gû: a há bo rú utá ni (be szélt és írot t) né met nyelv min den bi zon  nyal leg je len tô sebb 
fi  lo zó fi  ai elem zé sé vel ál lunk szem ben, mely nek po ten ci ái még ko ránt sin cse nek kimerítve.2

* Elô adás ként el hang zott az EL TE tan év nyi tó kon fe ren ci á ján, 2001. szep tem ber 20-án. A dol go zat el ké szí té sé ben 
nyúj tott ta ná csa i ért kö szö net tel tar to zom Mar tin Löw-Beernek. 
1 Ld. Brockhaus-Wahrig Deutsches Wörter buch 3. köt., 1981. 812. o.
2 Az zal, amit Adorno majd zsar gon nak fog ne vez ni, a szá zad el sô har ma dá ban Karl Kraus fog lal ko zott a leg ala po-
sab ban és a leg ki me rí tôb ben. Kraust el sô sor ban az a kér dés fog lal koz tat ta, ho gyan ala kul át a köz na pi nyelv, mi u-
tán meg je le nik a tö meg kom mu ni ká ci ós orgánumok ban, min de nek elôtt az új sá gok ha sáb ja in. Már egy vi szony lag 
ko rai (1903-ban szü le tett) írá sá ban a kö vet ke zô kép pen nyi lat ko zott: „A gon dol ko dás és a be széd egy és ugyan az,
és a hír lap írók épp olyan rom lot tan be szél nek, mint ahogy gon dol kod nak, és ugyan úgy ír nak, ahogy be szél nek. 
(Azt ta nul ták, hogy en nek így kell len nie.) Már csak a fo ne ti kus or to grá fi a hi ány zik. De ami még eh hez hi ány zik, 
azok bün te tô in téz ke dé sek a né met nyelv vel szem ben el kö ve tett nyil vá nos faj ta lan ko dás el len. S ezt mind an  nyi an 
egy for mán sú lyo san ûzik: a Ne ue Freie Pres se pa te ti kus be szé de nem jobb, mint a Ze it jó zan zsu gás böl cses sé ge 
[...].” (Karl Kraus: Die Sptache [Werke, 2. köt.], Kösel Ver lag 1956. 21. o.) Va gyis azt mond hat nánk, hogy Kraus a 
zsar gon nak (ha ezt a ki fe je zést egy ál ta lán hasz nál ta vol na) új je len tést adot t: már nem egy tár sa dal mi ré teg hez 
és fog lal koz ta tá si cso port hoz kö tô dik, ha nem a nyil vá nos ság nyel ve. De ez a nyelv – Kraus sze rint – a ha nyat lás 
je gye it mu tat ja, a „nyil vá nos vé le mény” már ma ga is egy ször nyû ség. A vé le mé nyek min dig pri vá tak. A vé le-
mény nek a nyil vá nos ság ba va ló transz for má ci ó ja meg foszt ja ôket az íté let al ko tás di men zi ó já tól. Az új sá gok így 
meg ho no sí ta nak egy mo rá lis be ál lí tott sá got: az ál ta lá nos kö zöm bös sé get. (Ld. Wal ter Ben jam in: „Karl Kraus”, 
in: Gesam melte Schriften II/1. köt., Suhrkamp Ver lag 1977. 335. o.) A nyelv (a zsar gon) így ko ránt sem te kint he tô 
ár tal mat lan nak; a nyelv ha nyat lá sá ban a vi lág ka taszt ró fá ja ké szü lô dik. Ez az el kép ze lés je le nik meg a Die let zten 
Tage der Men schheit cí mû tra gé di á ban is, mely nek el sô je le ne te két új ság árus ki ál tá sa i val kez dô dik, mind ket ten 
az el sô vi lág há bo rú ki tö ré sét ki vál tó sza ra je vói gyil kos ság ról szá mol nak be. Az ut ca né pét ez a hír egy ál ta lán nem 
za var ja: mint ha ha tal mas nyüzs gés len ne a szín pa don, ér tel mi sé gi ek szín ház ba ké szül tek, de a Volk sthe ater ben
egyet len sza bad hely sem volt, jó ked vû fi  úk és lá nyok ug rat ják egy mást és vi hán col nak, ka to na tisz tek ló ver seny-
rôl be szél nek, egy nô pró bál ja ha za rán ci gál ni az urát ... De az tán a hír szép las san még is el jut né hány em ber tu-
da tá hoz. A kis pol gár ok mind járt tud ni vé lik, hogy adós sá gai vol tak, a leg jobb üz le te kért már ré gen nem fi  ze tett. 
Az egész je le net kul csát a leg öre gebb újságelô fi zetô mond ja ki: „Elô ször is ma nap ság a há bo rú ki van zár va [...]. 
(Mor mol va) Is te nem, te igaz sá gos vagy! Már elô re is örü lök a hol na pi ve zér cikk nek. Egy olyan nyel ven fog szól ni,
mint még so ha.” (Karl Kraus: Die let zten Tage der Men schheit [Werke, 5. köt.], Kösel Ver lag 1957. 47–48. o.) A 
vi lág tör té nel mi ese mé nyek a zsar gon ban ne ut ra li zá lód nak; a zsar gon ma ga is ön cél lá vá lik. Más ként fo gal maz va, 
a zsar gon vak ká te szi az em be re ket, el fe di elô lük az iga zi re a li tást. Az iga zi re a li tás ár nyé ká ban ki bon ta ko zik egy 
vak ön fenn tar tás: „Én azt mon dom, hogy él ni és él ni hagy ni, és ezért kész len nék meg hal ni. Mert mi ért? A kis 
em ber –.” (I.m. 49. o.) Ez egy fur csa jel szó; Kraus sze rint a pusz ta ön fenn tar tás em ber éle te ket kö ve tel, ez so dor ja 
be le az em be re ket a legfélelme te sebb pusz tu lás ba és pusz tí tás ba.
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 1. ADORNO NYELFILOZÓ FI AI PROG RAM JA – A HA ZA TE LE PÜ LÉS UTÁN 

Adorno több ször el mond ta, a há bo rú utá ni ha za te le pü lé sé ben dön tô sze re pet ját szott, hogy sze re tett 
vol na a sa ját nyel vé nek „at mosz fé rá já ban” él ni, va gyis nagy szük sé gét érez te an nak, hogy spon tán mó-
don, a „kon for mitás min den nyo má sa” nél kül fe jez hes se ki magát.3 A há bo rú utá ni el sô eu ró pai út ján, 
még Pá rizs ból, a kö vet ke zô lel kes so ro kat ír ta Horkheimernek: „Ami itt [Eu ró pá ban] ta lál ha tó, az le het, 
hogy tör té nel mi leg ha lál ra van ítél ve és ma gán is vi se li en nek nyo ma it, de hogy egy ál ta lán lé te zik [...], 
az ma gá ban fog lal ja azt a hal vány re ményt, hogy a hu ma ni tás ból minden nek el le né re va la mi még is 
fen n maradt.” 4 Sôt, Adorno eu fó ri á ja ad dig megy, hogy még a Min i ma Moralia mot tó ját is haj lan dó 
vis  sza von ni: Az élet még is csak él, és él ni akar.5 Ez Adorno éle té nek az a pil la na ta, ami kor a to tá lis tár sa-
dal mi in teg rá ció és az egye te mes tör té nel mi ha nyat lás té zi sé nek meg kér dô je le zé se el ér he tô kö zel ség be 
ke rült. „Szá mom ra – ír ja Adorno egy má sik le ve lé ben Horkheimernek – a leg na gyobb ne héz sé get a foly-
to nos kom mu ni ká ci ós kény szer je len ti; né ha olyan nak ér zem ma gam, mint egy le járt gra mo fon-le mez, 
mint ha csak ros  szul fe jez tem vol na ki va la mit, új ra és új ra el kell mon danom.” 6 E pon ton azon ban már 
érez he tünk egy bi zo nyos fe szült sé get is: a di á kok (konk ré tan Adorno hall ga tói) hal lat la nul kí ván csi ak, 
de va la hogy tá vol áll tô lük mind az, amit Adorno mon da ni akar vagy mon da ni tud. A sa ját nyel vé nek 
at mosz fé rá ja irán ti vágy nem tel je sül he tett köz vet le nül és au to ma ti ku san. E ta pasz ta la ti hát tér elôtt 
fo gal ma zód nak meg Adornó nak az 1951–52-es elô adá sok ban ki fej tett nyelv fi  lo zó fi  ai el kép ze lé sei. Az 
elô adá sok ban Adorno né mi leg ér de kes csa var ral ön ma ga nyel vi ne héz sé ge it a hall ga tók meg ér té si 
prob lé má i ra pró bál ja vis  sza ve zet ni. S eb ben az ös  sze füg gés ben me rül fel Adornóban a né met fi  lo zó fi  ai
nyelv ál ta lá nos ha nyat lá sá nak gon do la ta. A né met nyelv egyik meg ha tá ro zó sa já tos sá ga sze rin te (a 
gö rög höz ha son ló an) ab ban áll, hogy a köz na pi nyelv rôl le vált egy önál ló nyelv, amely ön ma gát fi  lo-
zó fi  ai nyelv ként ha tá roz ta meg. Ezt a le vá lást Adorno még nem te kin te né kü lö nö sebb prob lé má nak, 
de ez az önál ló fi  lo zó fi  ai nyelv bi zo nyos okok nál fog va – sze rin te – a XIX. szá zad kö ze pé tôl vál ság ba 
ju tott. Ta lán He gel nél és Schopen hauernál ra gyo gott ez a nyelv utol já ra a ma ga tel jes fé nyes sé gé ben. 
A nyel vi ha nyat lás tu laj don kép pen még Nietz sché nél is érez he tô, aki nek egész élet mû ve e ha nyat lás-
sal pró bál szem be néz ni. Nietz sché nél a nyelv így ön ma ga cél já vá válik.7 E küz de lem leg je len tô sebb 
ered mé nye azon ban az volt, hogy egy ér tel mû en lát ha tó vá vált e ha nyat lás cent rá lis moz za na ta: a „kö-
te le zô erô” (a Verbindlichkeit) tel jes el vesz té se. Ezt a leg szeb ben – így Adorno – Nietz sche Also sprach 
Zarathus tra cí mû tan köl te mé nye de monst rál ja. Adorno ez zel egy meg le he tô sen ré gi gon do la tá hoz 
nyúlt vis  sza: „Mi helyt a fi  lo zó fi  ai írá so kat el kezd jük köl té szet nek te kin te ni – ol vas hat juk habil itá ciós 
írá sá nak el sô mon da tá ban – már is el vé tet tük azok igazság tar talmát.” 8 A fi  lo zó fi  ai nyelv vál sá ga így 
a fi  lo zó fi  á ban rej lô igaz ság tar ta lom fel ál do zá sá ra ve zet he tô vis  sza. S ugyan ez jel lem zi (csak még sok-
kal ki éle zet tebb for má ban) a fi  lo zó fi a je len le gi hely ze tét is. „A mai fi  lo zó fi  ai nyelv az ér tel met len ség 
egyet len ha tal mas szim fóniá ja.” 9 Az ér tel met len ség te hát az igaz ság tar ta lom tu da tos fel ál do zá sá nak 
kö vet kez mé nye. De – így érez te ezt Adorno az öt ve nes évek ele jé ig – nem re mény te len szem be száll ni 
ez zel a vál ság gal. Még pe dig azért, mert a köz na pi nyelv (amely ben az ér dek lô dés meg fo gal ma zó dik) 

3 Így pl. egy 1968-ban, Li li Kra cauer hez írott le ve lé ben is; ld. Roef Tiede mann (sz erk.): Frank fur ter Adorno Blät ter 
VI, edi tion text + kri tik, 2000. 66. ol.
4 I.m. 67. o. Horkheimer er re az eu fó ri kus hang ütés re a kö vet ke zô kép pen re a gált: „Ich bin her zlich froh über Ihre 
erste Reak tion auf Europa, Jeden Tag werde ich in dem Gefühl bestärk t, das Sie dort ergrif f en hat. Was Deutsch-
land bet rifft, so wird es freilich an Widrigkeit en nicht fehlen [...].” I.m. 68. o.
5 Uo.
6 Max Horkheimer: Gesam melte Schriften, 18. köt., S. Fis ch er Ver lag 1996. 80. o.
7 Theodor W. Adorno: „Der Begriff der Philoso phie. Vor lesung Win terse mes ter 1951–52”, in: Frank fur ter Adorno 
Blät ter II, edi tion text + kri tik, 1993. 27. o.
8 Theodor W. Adorno: Kierkegaard. Kon struk tion des Ästhetis chen (Gesammelte Schriften, 2. köt.), Suhrkamp 
Ver lag 1979. 9. o.
9 I.m. 28. o.
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in takt sá ga meg fe le lô ala pot biz to sít a szem be sze gü lés hez. Adorno Horkheimernek ál lan dó an azt su-
gall ja, hogy se gí te ni ük kell az em be rek nek a meg ér té si ne héz sé gek le küz dé sé ben, sôt egy he lyen úgy 
fo gal maz, hogy egy faj ta szel le mi lel ki pász tor sze re pét kell be töl te ni ük Néme tország ban.10 Még pe dig 
azért – fûz het nénk hoz zá –, hogy meg te remt sék a sa ját „nyel vi at mosz fé rá ju kat”.  

2. A ZSAR GON EL MÉ LE TE 

A hat va nas évek ele jé re Adorno ta pasz ta la tai alap ve tô en át ala kul tak: az eu fó ria le csil la po dott, a 
se gí té si szán dék sok szor ku darc ba ful ladt és ér tel met len nek bi zo nyult. A nyel vi at mosz fé ra meg ta-
lá lá sá nak (il let ve ki ala kí tá sá nak) kí sér le te zá tony ra fu tott. Ezek bôl in dult ki az a dü hös tá ma dás, 
ame lyet Adorno az 1964-ben meg je lent Jar gon der Eigentlichkeit cí mû mû vé ben fo gal ma zott meg. 
A könyv egyet len ha tal mas le szá mo lás a ko ra be li be szélt és írott né met nyelv vel, de ugyan úgy le-
szá mo lás az zal a nyelv fi  lo zó fi  ai prog ram mal is, amely Adorno ha za ér ke zé sé hez köt he tô. Most jön 
lét re a zsar gon sa já tos adornói ka te gó ri á ja, az ál ta lá nos tár sa dal mi be széd mód meg ra ga dá sá ra. A 
Jar gon der Eigentlichkeit a kö vet ke zô meg ál la pí tás ból in dul ki: „Né met or szág ban az em be rek egy 
[...] zsar gont be szél nek [...], mely nek is mer te tô je gyei a tár sa dal mi ki vá lasz tott ság, a ne mes és a 
be hí zel gô hang nem [...]. Ez a fi  lo zó fi  á ból és a te o ló gi á ból ki in dul va [...] a pe da gó gi án, a nép fô is ko-
lá kon és az if jú sá gi szer ve ze te ken ke resz tül egé szen a gaz da ság és az ál lam igaz ga tás pro mi nens 
kép vi se lô i nek emel ke dett be széd mód já ig ível.” 11 Elô ször e zsar gon meg ha tá ro zó sa já tos sá ga it, majd 
pe dig en nek funk ci ó it (il let ve ki ala ku lá sá nak oka it) pró bá lom fel tér ké pez ni. 

(1) A zsar gon leg fon to sabb sa já tos sá gát Adorno az au ra te rem tés ben lát ja. Ez zel Adorno egy 
Ben jamin ál tal be ve ze tett fo gal mat ele ve nít fel; az au ra Ben jamin nál a mû al ko tás ok „it t”- és 

„most”-ját ra gad ta meg, ami min dig a tra dí ci ó ba va ló be ágya zott ság ra ve zet he tô vis sza .12 A tra-
dí ció ál ta lá nos szét hul lá sa és prob lema tizálódása ve ze tett az au ra el vesz té sé hez. De a zsar gon 
alap ve tô sa já tos sá ga – Adorno sze rint – nem egy sze rû en az au ra el vesz té sé ben áll, va gyis nem 
ab ban, hogy a tra dí ció szét hul lá sá nak kö vet kez té ben a sza vak és ki fe je zé sek el vesz tet ték ter mé-
sze tes kö ze gü ket, ha nem sok kal in kább az au ra új ra-meg te rem té sé ben. Amíg Ben jamin az au ra 
el vesz té sét és an nak hi á nyát te kin tet te a mo dern mû vé szet meg ha tá ro zó sa já tos sá gá nak, ad dig 
Adorno sze rint a nyelv ese té ben a szét esett au ra új ra-hely re ál lí tá sa a leg na gyobb prob lé ma. „Nem 
vé let len – ír ja Adorno –, hogy Ben jamin ab ban a pil la nat ban ve zet te be az au ra fo gal mát, ami kor 
az, amit ezen ér tett, a sa ját el mé le te sze rint is [...] ve szen dô be men t.” 13 Ez zel a meg fo gal ma zás sal 
Adorno mint egy azt a be nyo mást pró bál ja kel te ni, hogy már Ben jamint is az au ra el vesz té sé nek és 
je len lét ének ös  sze fo nó dá sa fog lal koz tat ta. Az au ra szét esé sét Adorno sze rint az el do lo gi a so dás 
meg ha la dá si kí sér le te ként ér tel mez het jük. Az au ra (mint lát tuk) min dig a tra dí ci ó ra épül, a tra dí ció 
vi szont el do lo gi a so dott ös  sze füg gés rend szer. Az au ra új ra-hely re ál lí tá sa így az el do lo gi a so dás 
élet re kel té sét imp li kál ja. De ho gyan ér tel mez he tô ez a le írás a nyel vi je len sé gek ese té ben? A 
sza vak és a ki fe je zé sek a be ágya zott ság szét hul lá sá val el vesz tik tra di ci o ná li san meg ha tá ro zott 
(el do lo gi a so dott) je len té se i ket. De en nek he lyé be a nyel vi ki fe je zé sek szten derdizálása és fe ti si zá-
lá sa lép. (Ezért szól a zsar gon egy szer re ne mes és be hí zel gô han gon.) A zsar gon ban van né hány 
kön  nyen meg je gyez he tô kulcs ki fe je zés: ezek je len té se vég te le nül egy sze rû és min den ki ál tal 

10 Uo.
11 Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, Suhrkamp Ver lag 1967. 9. o.
12 Wal ter Ben jam in: „Das Kunst werk im Zeital ter sein er tech nis chen Repro duzier barkeit” (má so dik vál to zat), in: 
Gesam melte Schriften I/2. köt., Suhrkamp Ver lag 475. és 480. o.
13 Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, i.k. 12. o.
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érthetô.14 E ki fe je zé sek füg get le nek a ta pasz ta lat tól: a zsar gon kulcs fo gal mai re zisz ten sek az 
in di vi du á lis ta pasz ta lat tal szem ben és kön  nyen for ma li zál ha tó ak. „A zsar gon gon dos ko dik ró la, 
hogy amit sze ret ne, azt a sza vak tar tal ma nél kül, azok pusz ta ki mon dá sán ke resz tül hoz za az 
em be rek tudomására.” 15 A zsar gon alap ját te hát min dig egy meg ha tá ro zott ös  sze füg gés rend szer 
(a tra dí ció) fel szá mo lá sa al kot ja, de ô ma ga min dig egy új kons tel lá ció lét re ho zá sa fe lé mu tat. Az 
új kons tel lá ció ugyan frag men tált, de bi zo nyos ér te lem ben még is ké pes a ré gi he lyet te sí té sé re. 

„Amit az egyes sza vak a ma guk má gi kus sá gá ból el ve szí te nek, azt in téz ke dé sek kel, pa rancs no ki 
mó don új ra helyreál lítják.” 16 A zsar gon így rend szert al kot, va gyis a zsar gon ma ga is cir ku lá ris 
fo ga lom: egy részt be lô le kell le ve zet nünk a kons tel lá ci ót, más részt vi szont csak a kons tel lá ci ó ban 
dôl el, hogy mi te kint he tô zsar gonnak.17

(2) Az 1951-52-es elô adá sok te ma ti ká já ra vis  sza utal va Adorno azt ál lít ja, hogy a zsar gon kép zés 
meg ha tá ro zó im pul zu so kat kö szön het a fi  lo zó fi  ai nyelv nek. „A fi  lo zó fi a nyel ve, a ma ga ide á ja 
sze rint túl megy azon, amit mond, még pe dig ép pen azon ke resz tül, amit mond.” 18 Azt is mond hat-
nánk, hogy a zsar gon a fi  lo zó fi  ai nyelv ben rej lô transz cen den ci á ra épül. A fi  lo zó fi  ai nyelv, amely 
így az egyes és az ál ta lá nos di a lek ti ká ját imp li kál ja, min dig lét re hoz egy kap cso la tot a szó és a 
do log kö zött. (Utol só elô adá sa i ban Adorno ezt a gon do la tot a „köz ve tí tés” fo gal mán ke resz tül 
pró bál ta ki fej te ni: „A fi  lo zó fi a an  nyit je lent, mint el gon dol ni a köz ve tí tést. [...] A fi  lo zó fi a an  nyit 
je lent, mint le mon da ni a köz vet len ség hitérôl.”) 19 Ez a kap cso lat a zsar gon ban fel szá mo ló dik, 
még pe dig oly mó don, hogy a szó ma ga is hiposz tazálódik, va gyis ne ut ra li zá ló dik a dol gok kal 
szem ben.20 Ezen el kép ze lés esz té ti kai meg fe le lô jét Adorno Wag ner ze né jé ben lát ta. A rossz mû-
al ko tás ok ef fek tu sa it Wag ner úgy ha tá roz ta meg, mint okok nél kü li okoza tokat.21 Ezt a gon do la-
tot Adorno a Wag ner-mo nog rá fi  á ban Wag ner el len for dí tot ta, és fan taz ma gó ri á nak ne vez te. „A 
lét re jö vés el fe dé se a pro duk tum meg je le ní té sén ke resz tül – ez Richard Wag ner for matörvénye.”
22 Va gyis a zsar gont a fan taz ma gó ria nyel vi meg fe le lô jé nek is te kint het jük. Azok a sza vak, ame-
lyek mö gött már nem le het lát ni a lét re jö vés fo lya ma tát, zsar gon nak te kint he tôk. Adorno most 
ezen a meg ha tá ro zá son is át lép: a hiposz tazált ál ta lá nos sze rin te el rej ti a ma ga ál ta lá nos sá gát; 
úgy mu tat ko zik meg, mint a konk ré tum és az ál ta lá nos ság csil lám ló egy sé ge. Az egyes és az ál-
ta lá nos egy más ban va ló tük rö zô dé se lép az egyes és az ál ta lá nos di a lek ti ká já nak he lyé be. Vagy 
más ként azt is mond hat nánk, hogy ez a tük rö zô dés új ra hely re ál lít ja a di a lek ti ka ál tal fel szá molt 
köz vet len sé get. A di a lek ti kus moz gás he lyé be így egy sa já tos két ér tel mû ség lép, ame lyet Adorno 
kép mu ta tás nak is ne vez. „A kép mu ta tás ap ri o ri vá vá lik: a min den na pi nyelv, ame lyet itt és most 
be szé lünk olyan, mint ha szent nyelv lenne.” 23 De ez nem csak ma gá ra a nyelv re igaz, ha nem egyes 
sza vak ra és ki fe je zé sek re is. Az em be rek úgy hasz nál nak tel je sen kö zön sé ges ki fe je zé se ket és 
sza va kat, mint ha azok a ki nyi lat koz ta tás ból szár mazná nak.24

14 I.m. 9. o.
15 I.m. 11. o.
16 I.m. 10. o.
17 Adorno fel so rol né hány szót, de anél kül, hogy a kons tel lá ció meg ha tá ro zá sá val baj lód nék: Auf trag, Anruf, Begeg-
nung, echt es Gespräch, Aus sage, Anliegen, Bindung. Ld. i.m. 9. o.
18 I.m. 13. o.
19 Theodor W. Adorno: „Einleitung in dialek tis ches Denken“, in: Frank fur ter Adorno Blät ter VI, i.k. 177. o.
20 „Urteilslos, ungedacht soll das Wort seine Bedeu tung unter sich lassen.” I.m. 14. o.
21 I.m. 12. o.
22 Theodor W. Adorno: Ver such über Wag ner (Gesammelte Schriften, 13. köt.), Suhrkamp Ver lag 1971. 82. o.
23 Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, i.k. 14. o.
24 „Bekleidet er [der Jar gon] die Worte fürs Empirische mit Au ra, so trägt er dafür philosophis che All ge mein be griffe 
und Ideen wie die des Seins so dick auf, dass ihr begrif fl ich es Wesen,, die Ver mit tlung durchs denk ende Sub jek t, 
unter der Deck farbe ver schwinde t: dann lock en sie als Allerkonkretestes.” I.m. 14. o.
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(3) A zsar gon Adorno szá má ra nem csak a kom mu ni ká ció bi zo nyos mód ját je lö li, ha nem egy 
olyan faj ta be széd mó dot, amely ben a kom mu ni ká ció „túl sú lyos moz za nat tá” vált. A zsar gon ban 
min dig a má sik hoz va ló oda for du lás a lé nye ges, és so ha sem az, ami rôl az em be rek be szél nek. Ily 
mó don fel ele ve ne dik a Jugend be we gung el kop ta tott kö zös sé gi ethosza. A zsar gon az em be rek ön-
be csü lés ének meg te rem té sét ígé ri: „az em be rek va la mik, mert be lô lük va la ki szól, még ak kor is, 
ha egyéb ként senkik”.25 Eb ben a be széd mód ban az em ber meg di csô ül, mint ha nem len ne evi dens, 
hogy min den kom mu ni ká ció az in di vi duum így-lé té nek kor lá to zá sá ra irá nyul. A kom mu ni ká ci ó ban 
lé vô kö te lék a kö zös moz za na to kat csak úgy emel he ti ki, ha az in di vi du á lis as pek tu so kat zá ró jel be 
tesz i.26 S a kom mu ni ká ci ó nak ez az alap ve tô sa já tos sá ga még to vább erô sö dik a mo dern, sze mély te-
len tö meg kom mu ni ká ci ó ban. A zsar gon vi szont azt ha zud ja, hogy ezen felül le het emel ked ni, hogy 
az ér te lem igen is meg te remt he tô a be széd hely re ál lí tott közvetlen ségében.27

Az 1965-ös me ta fi  zi kai elô adá sa i ban Adorno a kö vet ke zô bi zal mas köz lés sel for dult hall ga tó i hoz: 
„Ha el árul ha tom Önök nek, hogy tu laj don kép pen mi járt az eszem ben a Jar gon der Eigentlichkeit 
meg írá sa kor, ak kor az nem pusz tán a nyel vi kli sé kép zés volt, ezt még nem te kin tet tem vol na olyan 
tra gi kus nak [...]; az iga zi tá ma dá si pont az ér te lem té te le zé se, mert ér te lem nek – ál lí tó lag – len nie 
kell, ah hoz, hogy él ni tudjunk.” 28 A leg ros  szabb nak te hát Adorno a zsar gon funk ci ó ját te kin ti, amely 
lé nye ge sze rint egy új ér te lem szug ge rá lá sá ra, egy új értelemössze füg gés lét re ho zá sá ra irá nyul. S 
ugyan ak kor ez a funk ció a zsar gon lé te zé sé nek oka, a zsar gon ál lan dó új ra ter me lé sé nek bá zi sa. A 
zsar gon lé té re vo nat ko zó szük ség let – Adorno sze rint – már Brecht és Kurt Weil Auf stieg und Fall 
der Stadt Mahagonny cí mû ope rá já ban, a hú szas évek vé gén meg fo gal ma zó dik. Willy és Moses az 
el sô fel vo nás el sô je le ne té nek vé gén a kö vet ke zô ket ének lik: 

„Aber dieses Mahagonny ist nur, weil alles so schlecht ist
 Weil keine Ruhe herrscht
 und keine Ein tra cht.” 29

Az öt ve nes évek ben szá mos né met al ko tás tö re ke dett a kép le tes ér te lem ben vett Mahagonny fel épí-
té sé re. Eze ket a mû ve ket Adorno mind az új né met ide o ló gia rep re zen tán sa i nak te kin tet te:

(4) Jaspers a har min cas évek leg ele jén pub li kál ta Die Geistige Sit u a tion der Ze it cí mû köny vét, 
mely nek át dol go zott vál to za ta 1947-ben új ra pi ac ra ke rült. „Én azt hi szem, hogy a tu do má nyok tól 
el té rô en, ame lyek ben a ku ta tó em ber és a meg is me rés tar tal ma min dig el vá laszt ha tók egy más tól, 
a fi  lo zo fá ló em ber min dig el vá laszt ha tat lan a ma ga fi  lo zó fi  ai gon do la ta i tól. [...] A fi  lo zo fá ló em ber 
alap ta pasz ta la tai, min den na pi vi sel ke dé se és egész vi lá ga [...] nem hagy ha tók fi  gyel men kí vül, 
ha a gon do la ta i ra va gyunk kívánc si ak.” 30 Ez a köz vet len ség, ame lyet Jaspers a fi  lo zó fus és a fi -

25 I. m. 15. o. (Ki eme lé sek tô lem.)
26 A zsar gon nak ezt az as pek tu sát a fi  lo zó fi  á ban Mar tin Buber tá masz tot ta alá: „Seitdem Mar tin Buber den 
Kierkegaard schen Begriff des Exis ten tiellen von dessen Chris tolo gie abspal tete und zu einer Hal tung schlechthin 
frisierte, herrscht die Nei gung, den meta ph ysis chen Gehalt vorzustellen als die soge nan nte Beziehung von Ich 
und Du gebun den.” I.m. 17. o.
27 Itt le het csak lát ni, hogy mi cso da ha tal mas bá tor ság volt, ami kor alig né hány év vel késöbb Haber mas az Erken nt-
nis und In tes se cí mû köny vé ben be ve zet te a kom mu ni ka tív cse lek vés fo gal mát, mint amely nek alap ve tô sze re pe 
van a tár sa da lom tár sa dal mi sá gá nak kon sti tuálódásában. Adorno azon ban ezt a köny vet már nem ol vas ta el.
28 Theodor W. Adorno: Meta physik (Begriff und Prob le me), Suhrkamp Ver lag 1998. 165. o.
29 Bertolt Brecht: Auf stieg und Fall der Stadt Mahagonny (Gesammelte Werke 1. köt), Suhrkamp Ver lag 1967. 
503. o. – Adorno azt mond ja, hogy a brech ti tan drá mák a ma guk erôl te tett rend jé vel egy ilyen új értelemössze füg-
gés hely re ál lí tá sá ra tö re ked nek. (Jargon der Eigentlichkeit, i.k. 34. o.) Adorno 1932-ben kri ti kát is írt a da rab ról 
(ope rá ról), de ak kor még más ként lát ta: „Itt íté le tet hir det nek az anar chi á ról, ha nem is az áru ter me lés anar chi á-
já ról, de min den kép pen a fo gyasz tás anar chiájáról.” „Mahagonny“, in: Gesam melte Schriften, 19. köt., Suhrkamp 
Ver lag 1984. 276. o. 
30 Karl Jasper s: Werk und Wirkung, Piper & Co. Ver lag 1963. 58. o.
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lo zó fi  ai gon do la tok kö zött posz tulált, a fi  lo zó fus és a vi lág vi szony la tá ra is ér vé nyes. A fi  lo zó fus 
és a vi lág kap cso la tá ban lé vô köz vet len ség most a vi lág ra vo nat ko zó po zi tív be ál lí tott ság ban 
je le nik meg. „A sa ját lé te zé sünk kel szem be ni elé ge det len ség olyan tit kos mé reg, ame lyet nem 
kö zöm bö sít het a lé te zés rend je, és amely éle tün ket ta ga dó szi dal ma zás sá ala kít ja át, ahe lyett 
hogy te vé keny ség gel és mun ká val töl te né meg azt. Ha ez az elé ge det len ség egy szer meg tá mad 
min ket, ak kor min dig mást aka runk, mint ami van, min dig me ne kül ni sze ret nénk, ahe lyett, hogy 
va la mi mel lett el kö te lez nénk magunkat.” 31 Már eb bôl az idé zet bôl is jól lát ha tó, hogy Jaspers 
sze rint csak a vi lág gal szem be ni po zi tív be ál lí tott ság te szi le he tô vé az ér te lem te rem tést. Ezt 
az ös  sze füg gést Adorno úgy ér tel me zi, hogy az ér te lem- és ve le együtt a zsar gon-te rem tés esz-
kö ze a po zi tív be ál lí tott ság. A zsar gon így a po zi ti vi tás di csé re tét imp li kál ja, va gyis a zsar gon 
el sô funk ci ó ja a vi lág hoz fû zô dô po zi tív vi szony meg te rem té se. Eb ben dön tô sze re pet kap az 
ar cha i zá lás; még pe dig azért, mert az ar cha i kus ki fe je zé sek (ame lyek élô-ele ven kon tex tu sa 
szét esett) rend kí vül al kal ma sak ar ra, hogy nyel vi kli sék ké szi lár dul ja nak. Va gyis Adorno így a 
nyelv ar cha i zá lá sát, ar cha i kus je len tés tar to má nyá nak ki dom bo rí tá sát, a vi lág hoz fû zô dô po zi tív 
vi szony szimp tó má já nak te kin ti. He gel egy kor át lé pett azon a tév kép ze ten, hogy az igaz ság hoz 
fel tét le nül szük ség van va la mi fé le ere de ti adott ság ra; ezt a tév kép ze tet a zsar gon új ra hely re ál-
lít ja. Az ar cha i zá ló nyelv fel tá maszt ja a mi ti kus ere det be ve tett hi tet. „Ha min dent le hán tot tunk 

– ír ja Jaspers –, ak kor fel tá rul nak elôt tünk a gyö ke rek. A gyö ke rek mu tat ják meg szá munk ra az 
ere de tet, amely bôl lét re jöt tünk, és amely rôl meg fe led kez tünk a vé le mé nyek, a szo ká sok és a 
fel fo gás sé mák kusza ságában.” 32 A zsar gon affi r matív ka rak te re az em bert meg bé kí ti a vi lág gal, 
mint egy fel szó lít ja ar ra, hogy érez ze ma gát ott hon benne.33

(5) 1955-ben je lent meg Otto Friedrich Boll now Ne ue Gebor gen heit cí mû könyve.34 Boll now a 
vé dett ség (Geborgenheit) fo gal mát pró bál ja szem be sze gez ni az eg zisz ten ci a liz mus sal: az em ber 
sze rin te nem a sem mi ben áll, nem a lé te zés ör vé nyé be van be le vet ve, ha nem ter mé sze tes kö ze ge 
a vé dett ség. Boll now na gyon is jól tud ja, hogy prog ram ja meg üt kö zést kelt het: „Ho gyan tö re ked-
het nénk ma egy ilyen vé dett ség re, mi u tán a lé te zé sünk ki szol gál ta tott sá ga (ép pen azok ban a 
ta pasz ta la tok ban, ame lyek bôl az eg zisz ten ci a liz mus lét re jött) oly el len áll ha tat la nul meg nyil vá nult. 
E ha tá sos ta pasz ta la tok után nem kel l-e min den tö rek vést fel ad nunk, amely egy ilyen vé dett ség 
lét re ho zá sá ra irá nyul, nem té rünk-e ki a ta pasz ta la tok tel jes ke mény sé ge elôl, nem me ne kü lünk-e 
olyan il lú zi ók ba, ame lyek rôl azt hit tük, hogy már ré gen le gyôz tük ôket?” 35 Ezek re a kér dé sek re ter-
mé sze te sen ne héz vá la szol ni, de Boll now úgy se gít ma gán, hogy a ko ra be li köl té szet hez for dul. A 
köl tôk (sze rin te) egy na gyon mély ér te lem ben min dig is a fi  lo zó fi  ai fej lô dés elôtt jár nak. Ôk ugyan is, 
aki ket nem nyo maszt a szisz te ma ti kus gon dol ko dás ter he és az ál lan dó ar gu men tá ció kény sze re, 
elôbb fel fe dez he tik az új lét ta pasz ta lat le he tô sé ge it. Boll now Wern er Bergen gru en (1950-ben meg-
je lent) Die heile Welt cí mû kö te té nek utol só ver sé re hi vat ko zik, mely nek cí me: Frage und Antwort.
Az aláb bi ak ban csak az utol só vers sza kot idé zem: 

31 Karl Jasper s: Die geistige Sit u a tion der Ze it, Wal ter de Gruyter 1960. 167–168. o.
32 Karl Jasper s: Der philosophis che Glauben, Piper Ver lag, 1963.
33 A zsar gon olyan – mond ja Adorno –, mint egy por tás nyers mo do ra. Rá ri pa ko dik az emberekre egy he gyi szál lo-
dá ban, mint ha be to la ko dók len né nek, és ez ál tal el nye ri az em be rek bi zal mát; ez ál tal az em be rek ott hon fog ják 
érez ni ma gu kat. De Adornó nak ta lán azt kel lett vol na in kább mon da nia, hogy ar cha i kus sza vak kal ri pa ko dik rá juk, 
és et tôl a ven dé gek mind járt ott hon ér zik ma gu kat, és tud ják, hogy az iga zi szál lo dát vá lasz tot ták. 
Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, i.k. 43. o.
34 Boll now Adornó val egy év já ra tú volt; 1933-tól je len tek meg pub li ká ci ói, a nem ze ti szo ci a liz mus ide je alatt Né-
met or szág ban élt; a göt tin geni egye tem pri vát do cen se volt.
35 Otto Friedrich Boll now: Ne ue Gebor gen heit (Das Prob lem einer Über win dung des Exis ten tial is mus), W. Kohlham-
mer Ver lag 1960. 26. o.
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„Was aus Schmerzen kam,
War Vorüber gang.
Und mein Ohr ver nahm 
nichts als Lobge sang.” 36

Bergen gru en ver se és Boll now kö te te csak né hány év vel azu tán szü le tett – mond ja Adorno –, hogy a 
zsi dó kat, aki ket nem gá zo sí tot tak elég „ala po san”, él ve dob ták a tûz be, s ott vis  sza nyer ve a tu da tu-
kat, or dí ta ni kezdtek.37 Mein Ohr ver nahm nichts als Lobge sang; a fi  lo zó fus és a köl tô azon ban csak 
a dic sôítô éne ket hall ják. A vé dett ség fo gal ma a né met ben szo ro san kö tô dik az ott hon vagy a ha za 
(Heimat) fo gal má hoz, csak nem szi no nim az zal. Ezért eb be az ös  sze füg gés be Adorno Hei deg gert is 
be von hat ja. Hei deg gernél ugyan is ez a prob lé ma a la kás és a lakni tudás elem zé se kap csán me rül 
fel. „A tu laj don kép pe ni la kás ín ség ré geb bi, mint a vi lág há bo rúk és a pusz tí tá sok, ré geb bi, mint a né-
pes ség nö ve ke dé se a Föl dön. [...] A la kás tu laj don kép pe ni ín sé ge ab ban áll, hogy a ha lan dók nak [...] 
elô ször meg kel le ne ta nul ni uk lakni.” 38 Meg ta nul ni lak ni azon ban an  nyit je lent, mint hogy az em ber 
meg ér ti an nak szük ség sze rû ség ét, hogy a rá le sel ke dô ve szé lyek elôl egy vé dett sé get nyúj tó te ret 
kell te rem te nie ma gá nak, és eb ben tel jes nyu ga lom mal be kell ren dezked nie.39 A zsar gon má so dik
funk ci ó ját te hát az ott hon és a vé dett ség meg te rem té sé nek kény sze ré ben je löl het jük meg. 

(3) Az öt ve nes évek ele jén je len tet te meg Heinz Schwitzke Der Men sch im Spi e gel, cí mû köny-
vecs ké jét, amely a te le ví zió egyik el sô (né met) elem zé se volt. Schwitzke a tele viz ió meg je le né sé ben 
ha tal mas tech ni kai-kul tu rá lis elô re lé pést lá tott. „Egy kor az em ber nek pa pír rá kel lett vál toz nia, és 
csak a nyom dai gé pe ken ke resz tül jut ha tott el a má sik em ber hez. Azu tán el kel lett ve szí te nie az 
ar cát, és bár so nyos hang ként kel lett meg szó lal nia. De most megint, mint tel jes sze mély, mint szó 
és kép áll hat elôt tünk. És a tech ni ka, amely le he tô vé te szi ezt a pub li ci tást már nem áll fal ként az 
adó és a be fo ga dó közöt t.” 40 Adorno, aki már fi  lo zó fi  ai gon dol ko dá sá nak kez de té tôl a tö meg kul tú-
ra nagy el len fe le volt, ter mé sze te sen to por zé kolt: „A [te le ví zió] ma ga min de nek elôtt a kul tú ra ipar 
át fo gó sé má já ba tar to zik, és mint ilyen, a kö zön ség tu da tá nak át ala kí tá sá ra és be fo lyá so lá sá ra 
törek szik.” 41 Majd egy ké sôb bi he lyen még drasz ti ku sab ban fo gal maz: „A kom mer ci á lis té vé né zés 
vis  sza ve ti a tu da tot [...].” 42 A zsar gon har ma dik funk ci ó ja így a tö meg kul tú ra el fo gad ta tá sá ra irá nyul. 
S en  nyi ben ez a funk ció bi zo nyos ér te lem ben egye sí ti ma gá ban az elôb bi ket tôt: a te le ví zió ál tal uralt 
vi lág ban kell ki ala kí ta nunk egy po zi tív be ál lí tott sá got a vi lág gal szem ben, és kell meg te rem te nünk 
sa ját ma gunk ott ho nát. De ugyan ak kor Adorno idôn ként nem csak a te le ví zi ó ról szó ló be szé det, 
ha nem a te le ví zió ál ta li be szé det is zsar gon nak te kin ti. Köny vé nek egy he lyén Schwitzke a val lá si 
mû so rok le he tô sé gé rôl töp reng: egy val lá sos szín da ra bot pl. sze rin te nincs ér tel me be mu tat ni a 
te le ví zi ó ban, mert ez már fel té te lez ne egy val lá sos kö zön sé get, ame lyet a te le ví zi ón ke resz tül nem 

36 Wern er Bergen gru en: Die heile Welt, 272. o. – Nyers for dí tás ban: „Ami a szen ve dés bôl jött el mú lott. És a fü lem 
már nem hal lott mást, mint dic sôítô éne ket.” Az elô zô két vers szak: „Der die Welt erfuhr, / fal tig und ergraut, / 
Narb an Nar ben spur / Auf gefurchter Haut // Den die Not gehet zt. / Den der Dämon trieb – / Sage, was zulet zt / 
Dir verblieb.” 
37 Az 1950-ben meg je lent kö tet fül szö veg ében azt ol vas suk, hogy az el múlt ti zen öt év vers ter mé sé bôl ké szült 
e vá lo ga tás, amely így bô ven tar tal maz hat a nem ze ti szo ci a liz mus ide jé bôl szár ma zó köl te mé nye ket, le gye nek 
azok még oly apo li ti ku sak. 
38 Mar tin Hei deg ger: „Bauen Wohnen Denken“, in: Vorträge und Auf sätze (Gesamtausgabe I/7. köt.), Vit to rio 
Kloster mann 2000. 163. o.
39 Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, i. k. 31. o.
40 Heinz Schwitzke: Der Men sch im Spi e gel (Gefahr und Chance des Fernse hen s), Kirch liche Rund funkzen trale 
é. n. 36. o.
41 Theodor W. Adorno: „Prolog zum Fernse hen“, in: Gesam melte Schriften 10/2. köt., Suhrkamp Ver lag 1977. 507. o.
42 I. m. 511. o.
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le het lét re hoz ni. De egé szen más a hely zet a pré di ká ci ók kal; egy pap, aki mé lyen hisz ab ban, amit 
mond, ké pes olyan szug gesz tív erôt ki fej te ni, amely meg te rem ti a ma ga közön ségét.43 Va gyis Adorno 
sze rint Schwitzke a te le ví zió iga zi lé nye gé nek a pré di ká ció köz ve tí té sét tek in ti.44 S ha ez va ló ban igaz, 
ak kor a te le ví zió a zsar gon iga zi mé di u ma: a pré di ká ció ugyan is ma ga is hiposz tazált be széd mód.
A te le ví zió – ahogy Adorno mond ja – egy pré di ká ló ma si na, mely nek nem le het „vis  sza be szél ni”, és 
amely „szent sza va kat szór a tömeg be”.45 

3. KOM PA RA TÍV ÉS KRI TI KAI MEG JEGY ZÉ SEK

Az adornói kon cep ció fen ti re konst ruk ci ó ja (imp li cit mó don) né hány olyan tö rés pont ra és el mé le ti elô-
fel te vés re irá nyít ja rá a fi  gyel met, ame lyet ér de mes né mi leg kö ze lebb rôl is szem ügy re ven nünk. 

(1) Nem ne héz ész re ven ni, hogy Adorno ha za té rés utá ni nyelv fi  lo zó fi  ai prog ram ja és a zsar gon 
el mé le te kö zött (a te ma ti kus ér dek lô dés ha son ló sá ga el le né re) éles tö rés vo na lak hú zód nak. Az egyik
tö rés vo nal ar ra a gon do lat ra vo nat ko zik, hogy az emig rá ci ó ból ha za tér ve Adorno a sa ját nyel vé nek 

„at mosz fé rá ját” pró bál ta meg ta lál ni. Lát nunk kell, hogy ez a gon do lat gya nú san kö zel áll az ott hon 
kom pen za tív ke re sé sé hez, ame lyet Adorno Boll nownál, Bergen gruen nél és Hei deg gernél fe de zett 
fel. A má sik tö rés vo nal a „szel le mi lel ki pász tor” sze re pé nek fel adá sá ra vo nat ko zik. A szel le mi lel-
ki pász tor ugyan is túl sá go san kö zel ke rül a te le ví zió pré di ká to rá hoz. Adorno a sa ját fel ada tát már 
nem a lel ki pász tor ko dás ban, ha nem a kí mé let len és le lep le zô kri ti ká ban lát ja. Va gyis, a zsar gon 
el mé le te a ma ga kri ti kai as pek tu sa mel lett erôs ön kri ti kai vo ná so kat is ma gán hor doz. Azt is mond-
hat nánk, hogy Adorno a Jar gon der Eigentlichkeit ban le szá molt azok kal az il lú zi ók kal, ame lyek kel 
az emig rá ci ó ból ha za tért. Így új ra vis  sza nyer te ér vé nyes sé gét a to tá lis tár sa dal mi in teg rá ció és az 
egye te mes tör té nel mi ha nyat lás té zi se. 

(2) Nem vi lá gos a zsar gon sa já tos sá ga i nak és funk ci ó i nak bel sô ös  sze füg gés rend sze re sem. Itt 
va ló ság gal nyü zsög nek a tö rés pon tok és az in kon zisz ten ci ák. Úgy tû nik, a zsar gon sa já tos sá gai kö zül 
csak az au ra te rem tés ké szí ti elô a funk ci ó kat. A hiposz tazá ció kö zöm bös a funk ci ók kal szem ben, a 
kom mu ni ká ció túl sú lya pe dig egye ne sen el lent mon da ni lát szik az ér te lem te rem tés re irá nyu ló funk-
ci ók nak. Ugyan ak kor a funk ci ók tár gya lá sá nak vé gén (a te le ví zió elem zé se kor) vis  sza ka nya rod tunk 
a zsar gon sa já tos sá ga i hoz. De most úgy tû nik, hogy a zsar gon el mé le te a tö meg kom mu ni ká ció (sôt 
a tö meg kul tú ra) elem zé sé vel azo no sul. A tö meg kom mu ni ká ció ál tal kép vi selt egy ol da lú kom mu ni-
ká ció azon ban sem mi kép pen sem hoz ha tó össz hang ba az zal az el kép ze lés sel, hogy a zsar gon ban 
az ön cé lú kom mu ni ká ció vá lik meg ha tá ro zó vá. Rend kí vül za va ró to váb bá az is, ahogy Adorno a 
zsar gon funk ci ó it ös  sze kö ti a „né met ide o ló gia” elem zé sé vel. A né met ide o ló gia – mond hat nánk 
– köl tôi, fi  lo zó fi  ai mû vek bôl és tömegkul turális mû so rok ból áll ös  sze. (Eb ben az ér te lem ben be szél-
het Adorno a te le ví zi ó ról mint ide o ló gi á ról.) Ezek kö zös „funk ci ó ja” az új ér te lem meg konst ru á lá sa. 
De nem vi lá gos, hogy mi lyen tár sa dal mi mo tí vu mok áll nak emögöt t. A fi  lo zó fi a és a köl té szet ese té-
ben egy ér tel mû, hogy az új ott ho nos ság meg hir de té se a nem ze ti szo ci a lis ta múlt el tus so lá sá ra és 
ba ga tel li zá lá sá ra irá nyul. De a te le ví zió sa já tos sá gai tech ni kai ere de tû ek. Va gyis itt olyan kul tu rá lis
szfé rák ról van szó, ame lyek alig ha egy sé ge sít he tô ek. 

(3) Vé gül úgy tû nik, hogy a zsar gon el mé le te egy meg le he tô sen szok vá nyos nyelv fi  lo zó fi  ai elô-
fel te vés re épül. Ha nem is ál lít ha tó az el mé let egé szé ben, hogy a zsar gon kom mu ni ka tív as pek tu sa 

43 Heinz Schwitzke: Der Men sch im Spi e gel, i. k. 15. o.
44 Theodor W. Adorno: Jar gon der Eigentlichkeit, i. k. 28. o.
45 I. m. 28–29. o.
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túl súly ban van a tár gyi as pek tus sal szem ben, az még is csak bi zo nyos nak lát szik, hogy Adorno 
sze rint a nyelv (lé nye gét te kint ve) eb bôl a két as pek tus ból épül fel. A nyelv ilyen ér tel me zé se és 
e két as pek tus meg kü lön böz te té se azon ban kö zel sem ma gá tól ér te tô dô. E meg kü lön böz te tés nek 
per sze ré gi fi  lo zó fi a tör té ne ti gyö ke rei van nak; ere de ti leg ál lí tó lag egy Arisz to te lész-kom men tá tor, 
Theophrasz tosz fo gal maz ta meg. „A be széd nek két fé le vo nat ko zá sa van [...], az egyik a hall ga tók ra 
irá nyul, akik szá má ra va la mit je lent, a má sik pe dig a dol gok ra vo nat ko zik, ame lyek rôl a be szé lô a 
hall ga tók kal kö zöl ni akar valamit.” 46 Ez a fel osz tás hal lat la nul élet ké pes, hi szen gya kor la ti lag és ér-
tel me sze rint is meg is mét lô dik a „sze man ti ka” és a „prag ma ti ka” meg kü lön böz te té sé vel a mo dern 
nyelv fi  lo zó fi  á ban. De ve gyük ész re (s itt most Karl-Otto Apel ér ve lé sé re fo gok tá masz kod ni), hogy 
már Theophrasz tosz gon do la ta is egy rej tett és nem refl  ek tált elô fel te vés re épül: fel kell té te lez nie 
a dol gok (a gö rög ér te lem ben vett πραγµατα-k) elô ze tes meg ér té sét. Csak en nek fel té te le zé sé vel 
jö het lét re ugyan is majd (utó lag) egy faj ta prag ma ti kus inter pretá ció.47 „A prag ma ti kus di men zió így 
az inter szub jek tív ér te lem meg ér tés tran sz cen den tál-hermeneu tikai di men zi ó ja ként je le nik meg.” 48

Így egy olyan nyelv fel fo gá sá hoz ju tunk, amely a nyel vet a kanti ér te lem ben transz cen den tá lis lé te-
zô nek te kin ti: a nyelv a köl csö nös meg ér tés és az ön meg ér tés le he tô sé gé nek és ér vé nyes sé gé nek 
feltétele.49 Ez a kon cep ció azon ban Adorno szá má ra meg le he tô sen ide gen lett vol na: szá má ra a 

„leg na gyobb ne héz sé get” az ál lan dó „kom mu ni ká ci ós kény szer” je len tet te. 
Ha vé gül (leg alább érin tô le ge sen) a fen ti re konst ruk ció alap ján Adorno el mé le té nek ak tu a li zál-

ha tó sá gá ra ve tünk egy pil lan tást, ak kor a kö vet ke zô pro gra matikus té zi se ket fo gal maz hat juk meg: 
1) A zsar gont egy ér tel mû en egy tár sa dal mi-po li ti kai kons tel lá ci ó ban kell le hor go nyoz nunk, a tö meg-
kul tú ra tech ni kai ap pa rá tu sa (pl. a te le ví zió) itt csak má sod la gos sze re pet kap hat. 2) A zsar gon 
sa já tos sá gai kö zül egy sze rû en tö röl nünk kel le ne a kom mu ni ká ci ós kény szert; a kom mu ni ká ci ót a 
nyelv alap ve tô vo ná sá nak kell te kin te nünk, amely kü lön bö zô sa já tos sá gok ban ma ni fesz tá lód hat. 
3) A zsar gon szem pont jai alap ján le het bí rál ni az új ide o ló gi át, de en nek meg fo gal ma zá sá hoz va ló-
szí nû leg jó val bo nyo lul tabb köz ve tí té si me cha niz mu sok ra van szük ség. 

46 Idé zi Karl-Otto Apel: „Sprache“, in: Her mann Krings – Hans Michael Baum garten – Christoph Wild (sz erk.): 
Hand buch philosophis ch er Grund be grif fe, 3. köt., Kösel Ver lag 1974. 1388. o.
47 I. m. 1389. o.
48 Uo.
49 I. m. 1386. o.
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