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KoNFErENcIaBESZámoló 

Fülöp József – Szinger Ádám

„Inspirationen 2”
nemzetközi szimpózium a KRE Német Nyelv és Irodalom Tanszékén

A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének szer-
vezésében 2013. január 24–25-én megrendezésre került az Inspirationen 2 c. nem-
zetközi szimpózium. Az öt országból érkezett meghívottak igényes előadásokkal 
örvendeztették meg az érdeklődőket. A következőkben a színes programból adunk 
ízelítőt.

A kétnapos ülésezést Dr. Czeglédy Anita tanszékvezető asszony nyitotta meg 
köszöntőjével, amelyben Hermann Hesse egyik esszéjéből választott mottót. Az 
Eigensinnről, azaz az önfejűségről, pontosabban az „önnön értelemről”, önmagunk 
értelméről szóló szöveg a megnemesítő kérdésfeltevéseket és a megszabadító vála-
szokat járja körül.

A szimpózium első felszólalója, Szendi Zoltán (PTE) Der Mythos als Inspiration in 
der Lyrik Rilkes (A mítosz mint inspiráció Rilke költészetében) címen megtartott előadását 
a költő életeseményeiből indította. Rilkének a mítosszal való első találkozásai közé 
számíthatók nem csupán meghatározó könyvélményei (például A tragédia születése 
Friedrich Nietzschétől), de számtalan utazása is, Európa-szerte. Az Alkestis (1907) 
és a Leda (1907–8) szövegközeli olvasatban bizonyítják, hogy Rainer Maria Rilke 
eredeti – és szinte különc – módon gondolkodik az (európai) kulturális hagyomány 
szerepéről és újjáélesztésének lehetőségeiről. Amellett, hogy említést tett e versek 
fölöttébb széttartó olvasatairól, Szendi korábbi filológiai vizsgálatokra is hivatko-
zott. Inkább az utóbbiakat segítségül híva elemezte az Alkestis lírai dramaturgiáját 
és kontrapunktikus szerkezetét. A test (ösztön) és lélek (szellem) ambivalens vi-
szonyát tematizáló Leda pedig úgy terebélyesedik – többek között Schopenhauer 
akarat-metafizikája nyomán – filozófiai létkérdéssé, hogy eközben nem zsugorítja 
össze a vers nagyon is fizikai-szexuális alaptémáját. A mitológiai mag, hangzott a 
sommázat, csupán alkalom Rilke számára, amelyet új narratív szerkezetbe és lírai 
látásmódjának közegébe olthat.

Bognár Zsuzsa (PPKE) szintén Rilke munkásságához szólt hozzá Bildkünstle-
rische Inspirationen in Rilkes Geschichten vom lieben Gott (Rilke képművészeti inspirá-
ciói Történetek a Jóistenről c. művében) címmel. Az előadó szerint az 1904-es próza-
kötet a maga egyszerű történetmondásával, kettős címzésével és gyermeki elbeszé-
lői pozíciójával (amely a költő ontológiai státuszának pandanja) az orosz ikonfes-
tészet jegyében született, akárcsak a valamivel későbbi – a szakirodalomban is így 
értett – Das Stunden-Buch. A fiatal Rilke költészetében az ikonok a maguk fordított 
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perspektívaviszonyaival és az enyészpont sajátos szerepével a poétikai eszköztár 
gazdagodását eredményezték. A költő az elméleti vértezet helyett a személyes nai-
vitást hangsúlyozta, itáliai és oroszországi utazásai nyomán pedig a művészet auto-
nómiáját. Vallás és művészet egymást átható szférái evidensek Rilke szemében, sőt 
Istenhez való személyes közelsége az alkotás folyamatán keresztül legalább olyan 
egyértelmű és minden kétséget kizáró, mint az ikonfestőé.

Alice Le Trionnaire-Bolterauer (Universität Graz) Das epiphanische Ding-Erleb-
nis bei Rilke, Musil und Hofmannsthal (Az epifánikus dolog-élmény Rilkénél, Musilnál és 
Hofmannsthalnál) c. előadása elején röviden vázolta a századforduló és századelő 
szellemi erőterét, különös tekintettel három kiemelkedő szerzőre. Rilke, Musil és 
Hofmannsthal – jó érzékkel kiválasztott – szövegeit idézte fel annak bizonyítására, 
hogy ebben az időben a dolog-fogalom általános és új érvényre tett szert. Általános 
poétikai igénnyé nemesedett a dolgok új nézete, másfajta látásmódja, így a való-
ságérzékelés töredékessé vált. Ezt mutatják Rilke hétköznapi tárgyai és meditatív 
műtárgyai egyaránt. A költő szavaival élve: a dolgok lényegét adó „dolog-lelket” kell 
megmenteni. A dolgok rendkívüli más-állapotát akarta kiprovokálni nyugalmas-
szemlélő és nem-kritikus szemekkel Hofmannsthal is. Esszé- és prózaszövegei a lét 
általános széthullásának látleletét adják, és a fenoménekből ő is a sorsszerűséget 
akarta kiszálazni. A gyakran gyermeki perspektívából láttatott tárgyak, amelyek 
érzéki tényezőikre hullanak szét, megfoghatatlan, légnemű efemer-nyomokká vál-
nak a két író-költőnél. De a természet fonákját fürkészte a matematikus és misztikus 
Musil is a maga olthatatlan „lét-szomjában”. A fenomének vagy dolgok poétikus 
élesztésével, szólt az összegzés, e költői életművek a modernitás esztétikai gondol-
kodását készítették elő. 

A szimpózium második napján Karl Katschthaler (Debreceni Egyetem) „…a for-
tissimo of agitated perception…” című előadása nyitotta meg a délelőtti ülést, amely 
Stille als Raum des Hörens (A csend: a hallgatás tere) alcímen nyújtott bepillantást 
zene és irodalom összefonódásának területébe. Előadásának anyagát Luigi Nono 
munkássága, azon belül is a Fragmente – Stille, an Diotima című, vonósnégyesre írt 
műve, valamint a filozófiai bázist biztosító Massimo Cacciari csönd-újragondolá-
sa szolgáltatta. Nono és Cacciari értelmezésében a csönd, ellentétben John Cage 
4’33” című nevezetes művével, nem egyfajta zenei vákuum, amelyet – mint Cage 
esetében, a közönség bevonásával – hangokkal kell vagy lehet megtölteni, hanem a 
zenei szünet feszített tömörsége és ily módon a mű szerves és alkotó része. A csönd 
ezen újragondolása sem a művésznek, sem a hallgatóközönségnek nem hagy lehe-
tőséget a pihenésre, mert az állandó koncentrálás szülte feszültség és a következő 
hangra irányuló folytonos várakozás mind az előadó, mind pedig a nagyérdemű 
számára tartogat szellemi kihívásokat. Katschthaler joggal említette meg, hogy a 
zeneszerzés ilyesfajta újragondolásában az olasz komponista Kurtág Györgyben 
lelhetett szellemi társra, aki az 1986-ban szerzett Kafka-Fragmente című művével 
értelmezte újra a zenei szünet jelentőségét és lehetőségeit. Nono darabját Hölder-
lin Diotimája inspirálta, és két gondolati egységet tartalmaz. Az elsőben három 
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versidézet csendül fel, a másodikban a három különböző vers verssorainak újbóli, 
az eredeti sorrendet felrúgó összerakása, amely így sem nélkülözi a strukturáltságot 
(fragmentális körstruktúrával rendelkezik). A második egységet illetően az előadó 
érdekes körülményre hívta fel a figyelmet: a „Das weißt du aber nicht” kezdetű 
vers egy Beethoventől kölcsönzött zenei idézettel párosul, amely azonban teljesen 
átértelmezi a beethoveni alapkoncepciót (hallhatatlanná válik a mű azáltal, hogy 
az extrém kettős fogások és a vibratók nehézsége lejátszhatatlanná teszik), és meg-
ismerteti a művésszel és a közönséggel a „hangtalanul játszás” fogalmát, teret adva 
annak a filozófiai meggondolásnak, miszerint „a csend az a folyamatos sík, amelyet 
a hang tör meg”.

A referátumok sorát Sabine Egger (University of Limerick, Írország) folytatta a 
Sich bewegen lassen: Transkulturelle Eisenbahnreise in der zeitgenössischen deutschen Litera-
tur (Megindulás: transzkulturális vonatút a kortárs német irodalomban) című előadásá-
val. Egger a vonatút metaforáján keresztül világított rá a keletnémet–nyugatnémet 
konfliktus, valamint a tágabb értelemben vett Kelet és Nyugat megítélésének iro-
dalmi megnyilvánulásaira. Olyan írók munkásságával foglalkozott, akik az egykori 
NDK területén vagy a kommunizmus Kelet-Európájában nőttek fel (többek között 
Herta Müller, Milan Kundera, Kurt Drawert, Lutz Seiler vagy Zbigniew Herbert). 
Egger (Foucault nyomán) a heterotópia fogalmából indult ki, amely a vonatút meta-
foráján keresztül értelmezi a vasfüggönyön innen rekedt írók egzisztenciális körül-
ményeit. Olyan kérdéseket boncolgatott, mint a Nyugat képe a hidegháború idején 
(természetesség vs. a technika világa) vagy a vonatút metaforája mentén haladva 
Kelet-Németország mint a térbeli és időbeli sík egy állomása. Saját szimbólumrend-
szerén belül is valós hely a heterotópia, amely lehetővé teszi a terek koegzisztenciá-
ját, így az művészi-kulturális szempontból fontos hellyé válik. A vonaton belüli saját 
realitás időt és teret ad az álmodozásnak, a kinti világ csodálatának (itt ez a Nyugat 
csodálatával azonos), ugyanakkor a vonaton belül sem homogén a világ, az idegen-
nel való találkozás lehetősége itt is adott. Könnyű belátni tehát, mennyi értelmezési 
lehetőséget tartogat a vonatút metaforája.

A második szakasz Sánta-Jakabházi Réka (BBTE, Kolozsvár) előadásával foly-
tatódott, aki a beat- és popkultúráról, valamint annak a hetvenes évek román iro-
dalmára gyakorolt hatásáról beszélt. A beat a szovjet elnyomás 1965-ös mérséklő-
dését követően kezdett kibontakozni Romániában, és az ötvenes-hatvanas évek 
beatgenerációjának példáját követve gyorsan magáévá tette annak életfelfogását 
és művészi elképzeléseit. E korszak művészetére a jazz volt a legnagyobb hatással. 
Az improvizatív önkifejezés zenei megvalósulása zöld utat adott a szabadverselés 
fellendülésének, az amerikai áramlat pedig magával hozta a drogok, az alkohol és 
a szex kábulatát. A fogyasztói társadalom kritikája általános művészeti témává vált 
a fiatal olvasó- és írópublikum körében. Ceauşescu 1971-es hatalomátvétele után a 
cenzúra mindennapos jelenséggé vált, és, mint Magyarországon, az elnyomás Ro-
mániában is magas esztétikai értékkel bíró művek születéséhez vezetett. Sánta-Ja-
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kabházi olyan írók munkásságával foglalkozik, mint Franz Hodjak vagy Anemone 
Latzina, akik a romániai beat-irodalom emblematikus figuráinak számítanak.

A délelőtti előadások sorát Kovács Edit (KRE) zárta, aki Ruinen der Melancholie 
(A melankólia romjai) címmel tartott előadást W. G. Sebald Benjamin-olvasmánya-
iról Die Ringe des Saturn című úti beszámolója kapcsán. E mű témája a melankó-
lia, amely szorosan kapcsolódik a Szaturnusz képéhez, ezáltal egy nagy európai 
tradícióhoz, és amelynek hallatán mindannyian a lassú elmúlásra, a mélabúra és 
a bárgyú passzivitásra gondolunk. A Szaturnuszhoz kötődik a folytonos úton le-
vés is (amelyhez asszociatív módon párosul az úti leírás mint műfaj). A melankólia 
európai tradíciójához tartozik azonban még egy aspektus, amelyet csak kevesen 
(köztük Dürer vagy éppen Benjamin) méltattak, miszerint a mélabú tehetetlen bé-
nultságával szemben az intelligencia ereje áll. Sebald a Die Ringe des Saturn című 
művében jól kimutathatóan átveszi Benjamin téziseit, elméleti alapvetéseinek iro-
dalmi foglalatot kölcsönözve.

A délutáni ülést Ritz Szilvia (KRE) kezdte meg, aki Edgar Allan Poe és Hugo von 
Hofmannsthal művei kapcsán beszélt a belső vagy a külvilágtól elzárt terek konst-
rukciós elvéről, a szubjektum és a miliő kölcsönös egymásra hatásáról, valamint 
a szűk, zárt terek szimbólumrendszeréről. Előadásának címe: Hermetik als Konst-
ruktionsprinzip (A hermetika mint szervezőelv). Mindkét szerző műveiben megjelenik 
– más-más okból kifolyólag – az állandó félelem attól, hogy a mindenkori főhős nem 
tud megbirkózni életével, ezért a külvilágot (és az időt is) kirekeszti mindennapja-
iból. Régről ismert a felfogás, miszerint a kert, mint a lezárt tér egy formája, a világ 
összesített képe. Az angolkert megjelenésével azonban a romantika a gondozott 
vadon képében létrehozza azt a feloldhatatlannak tűnő paradoxont, hogy a kert, 
azaz a világ fölött hatalmunk van, és hogy a kert egy művész műve, önmagában vett 
költemény, a művészi fantázia pedig arra való, hogy korrigálja a természet hibáit. 
Az előadó példák során keresztül jutott el Hofmannsthal A 672. éjszaka meséje című 
művéig, ahol a főhős saját mikrokozmoszát elhagyva halálos félelmet érez az élet 
elviselhetetlensége miatt, hogy végül, mivel kilép megszokott, szeparált világából, 
csúfos halált haljon. E műben az üvegház leírása is tanulságos, a belső tér növényei 
fenyegető figurákká változnak, az idő érzékelése megszűnik, és az egész tér művi és 
élettelen lesz. Poe és Hofmannsthal irodalmi munkásságában tehát (eltérő okokból 
ugyan, de) a stilizálás és az elveszőben lévő természetesség a vezérmotívum, a tér 
a félelmek kivetülését jelenti, a művészek pedig bukásra ítéltettek, mert elhitték, 
hogy a tér meghódítható.

A rendezvény Klemm László (KRE) összehasonlító elemzésével zárult Satirische 
Reminiszenzen der 48er Revolution (A 48-as forradalom szatirikus reminiszcenciái) cím-
mel. Az előadó Arany János A nagyidai cigányok című művét vetette egybe Johann 
Nepomuk Nestroy egy, az 1848-as forradalomra írt paródiájával. Nestroy darabja 
1848. július 1-jén jelent meg. Cselekményében egyszerű, mondanivalójában pedig 
elhatárolódik a forradalom személyes érzületétől, és dramaturgiailag sem hoz újat. 
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Egy távoli vidéken játszódik, ahol a polgármester szembetalálja magát Ultrával, a 
nép pártvezérével. Az első felvonásból kiderül, hogy a szabadság nem az, amiért 
ezrek áldozzák életüket, hanem az, amiért az ember színházba megy, a második 
felvonásban pedig egy hatalmi demonstráció szemtanúi lehetünk, amikor is Ultra 
orosz viseletben tűnik fel a színtéren. A polgármester fejvesztve, Metternich-szerű-
en menekül Londonba. A szerző elhatárolódása az eseményektől tehát kézenfekvő, 
nem azonosul a forradalom eszméjével, ami többek közt azzal is magyarázható, 
hogy mint színházi rendező a jövőjét féltve nem foglalhatott állást a forradalom 
mellett vagy ellen. Műve mindazonáltal zavaróan nélkülözi a drámaiságot és a fe-
szültséget, érzelemvilága pedig infantilis. Ezzel szemben A nagyidai cigányok virtu-
óz humora ellenére is elárulja Arany mély érzületeit a forradalom végkimenetelét 
illetően. A túlzó szarkazmus mögött rezignáltság érződik, a humor az események 
fölött érzett trauma feldolgozási kísérletévé válik. Még többet mond az összeha-
sonlítás negatív konklúziója: a két kortárs mű, műfaji rokonságán túl, semmilyen 
hasonlóságot nem mutat. A lehetőség tehát adott: különböző kultúrák eltérő gon-
dolkodásmódja így érthető meg igazán.

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék először 2011-ben adott otthont az Inspira-
tionen nemzetközi szimpóziumnak, a konferenciakiadvány pedig Czeglédy Anita, 
Fülöp József és Ritz Szilvia szerkesztésében látott napvilágot a L’Harmattan Kiadó-
nál a Károli Könyvek sorozatban, annak első német nyelvű kiadványaként. Küszö-
bön a második is.




