
Szívós Erika
Politikai tudattalan és porba hullt királyi fő, 

avagy az „új kultúrtörténet” csapdái

(Lynn Hunt: The Family Románcé of ihe French Revolution 
[A francia forradalom családregénye], London, Routledge, 1992.)

„Mivel könyvem címe egyes olvasók számára homályosnak tűnhet, néhány 
szóban kitérek arra, mit is értek családregény alatt. A fogalom Freudtól szárma
zik, bár az utóbbi időkben főként az irodalomkritikusok az eredeti freudi 
jelentéshez képest sokkal lazább értelemben használják a kifejezést. "Családre
gényen® Freud olyan, neurotikusokra jellemző fantáziákat értett, amelyekben a 
beteg képzeletben "megszabadul megvetett szüleitől, s más, általában rango
sabb társadalmi helyzetű személyekkel helyettesíti őket«. [...] Én azonban nem a 
szigorúan vett freudi értelemben, az egyéni pszichére alkalmazva használom a 
fogalmat, hanem a politikai -  azaz kollektív -  tudattalanra utalok vele, és pozitív 
felhangokat társítok hozzá. A családregény az én értelmezésemben azoknak a 
családdal kapcsolatos, tudatalatti képzeteknek az összefoglaló neve, amelyek ott 
rejtőznek a forradalmi politika hátterében. A továbbiakban azt igyekszem bebi
zonyítani, hogy a franciák kollektív politikai tudattalanját a családi kapcsolatok 
ihlette minták határozták meg.”1

Ezzel a felütéssel kezdődik Lynn Hunt amerikai történésznő könyvének 
előszava, mindjárt az elején sugallva, hogy a francia forradalom eseményeinek 
nem akármilyen értelmezését tartjuk a kezünkben. Ha netán gyanút ébreszt 
bennünk az első néhány bekezdés, hamar rá fogunk jönni, hogy gyanakvásunk 
nem volt alaptalan; s a könyv megjelenése óta napvilágot látott kritikák fényé
ben az sem kétséges, hogy olvasók sokasága osztja ellenérzésünket. Lynn Hunt 
elmondhatja magáról, hogy könyvével az amerikai történész-szakma és a széle
sebb olvasóközönség nagy többségét sikerült kihoznia a sodrából, mégpedig 
nemcsak a hagyományosabb gondolkodásúakat, hanem azokat is, akik egyéb
ként nyitottak a különféle divatos elméletek és azok alkalmazása iránt.2

Mindazonáltal a mű több szempontból is érdekes példája a kilencvenes évek
ben “új kultúrtörténet” (New Cultural History) néven ismertté vált történetírói 
irányzatnak. Egyrészt, mert módszerei és érdeklődési köre révén Lynn Hunt 
egyike azoknak, akik ezt a megközelítésmódot meghonosították, illetve megte-

1 Lynn Hunt: Tka Family ílumarue oflhe Fmu h Revtiltdim).. I ondon, Routledge, 1992. Prefáte, xiii. p. 
Az idézett szövegrész és a további magyar nyelvű idézetek saját fordításaim.

2 Kgy kiragadott példa a f'anyalgó recenziók sokaságából: Dorinda Outram ismertetése, American 
History Revűw, 1993. június, 882-883,
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reintették az amerikai történetírásban (a. New Cuitural History című kötet3 
szerkesztőjeként Hunt maga is aktív szerepet játszott az irányzat jelenlétének 
tudatosításában), és A francia forradalom családregénye is e felfogás szellemé
ben íródott. Másrészt viszont műve példázza azokat a zsákutcákat is, amelyekbe 
a történész könnyen beletévedhet, ha kultúrtörténeti forrásanyagát szélsőségesen 
egyéni interpretációknak veti alá.

Mielőtt könyvének ismertetésébe vágnánk, hasznos lehet feltérképezni az „új 
kultúrtörténet” eredetét, s áttekinteni azokat a főbb témákat, módszereket és 
elvi kiindulópontokat, amelyek egy táborban egyesítik ennek az iskolának csak 
laza értelemben nevezhető irányzatnak a képviselőit.

Az „új kultúrtörténet” sokféle hatás összeolvadásának eredményeképp jött 
létre. Ezek szálainak kibogozását némileg nehezíti az a tény, hogy az angolszász 
nyelvterületen használatos terminológia nem esik egybe a más nyelvekben 
szokásos elnevezésekkel, így a magyar terminusokkal sem. Az egyik legáltaláno
sabban használt kifejezés, az intellectual history például egyik más európai 
nyelvben sem létezik; megközelítőleg le lehet persze fordítani a kultúrtörténet, 
eszmetörténet, művelődéstörténet kifejezésekkel, csakhogy ez esetben az ember 
szembe találja magát további angol-amerikai distinkciókkal, például a cuitural 
history és az intellectual history megkülönböztetésével. E kettő viszonyának 
értelmezése, valamint az angolszász kontra francia, német, olasz stb. szóhaszná
lat fogalmi tisztázása erősen foglalkoztatja a történészeket az Atlanti-óceán 
mindkét oldalán. A nyolcvanas évek óta egyre több olyan tanulmánygyűjtemény 
lát napvilágot, amelyben a szerzők kizárólag az előbb jelzett elméleti kérdések 
megválaszolását tekintik feladatuknak.4 Az elméleti viták tétje természetesen 
nemcsak a terminológiai konszenzus kialakítása, hanem az egyes irányzatok 
öndefiníciója, egymástól való elhatárolódása is. Ha a létező meghatározáskísér
letek mentén próbáljuk meg elhatárolni az intellectual history és a cuitural 
history szféráit, nagyjából arra az eredményre juthatunk, hogy az előbbi köze
lebb áll az eszmetörténethez, amennyiben elméletek, szellemi irányzatok, tudo
mányok fejlődéstörténetével, ezek keletkezésének társadalmi körülményeivel, 
eltévedésükkel és egymásra hatásukkal, valamint képviselőikkel foglalkozik; az 
utóbbi ezzel szemben inkább a művészetekre, illetve a szélesebb értelemben vett 
kultúrára, kultúrtermékekre és fogyasztásukra összpontosít.s *

* Nmu CvUurtd History. Szerk. és bev. Lyon Hunt. Berke1ey-lz>s Angeles-l-íindon, Universily of 
California Press, 1989.

'  Ilyen kötet pl.: Modem Kuropean Intellectual History; Reappntisals árui Neui Perspectrws. Szerk.: 
Dominkk LaCapra és Steven L. Káplán. Ithaca and lóridon, Cornell University Press, 1982. A 
terminológia kérdésében különösen fontos a kötet első tanulmánya: Roger Chartier: InteUertuid 
History or Socioculiuml History? The French Trajectories. In: i. ni. 13—47.

5 De van olyan felfogás is, amely az intellectual history-t tekinti a legátfogóbb terminusnak, s a cuitural 
history-t ennek egy részeként értelmezi- lásd pl. Róbert Darnton: Intellectual and Cuitural History. 
In: The Pást bejbre l/s. Contemporary Historical Writing in the United States. Szerk,: Michael 
Kammen, Ithaca, 1980. 337.
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Mindezek után már csak azt kell tisztáznunk, mennyiben új az „új kultúrtörté
net”, azaz mennyiben képvisel az eddig elmondottaktól eltérő tematikát és 
módszereket, valamint azt, hogy milyen előzményekre tekinthet vissza.

A New Cultural History gyökerei az Annales-iskola kezdetéig nyúlnak vissza. 
Noha az Annales első generációját nem elsősorban a kultúrtörténet iránti 
érdeklődés jellemezte, az alapítók, Lucien Febvre és Marc Bloch középkorról és 
kora újkorról írott munkáiban ekkor teremtődött meg a kultúr- ill. műve
lődéstörténetnek az a sajátos francia változata, amely később, az Annales negye
dik generációjának működése idején, mentalitástörténet (histoire des mentaíités) 
néven vonult be a historiográfiába.

Ám a kettő között évtizedek teltek el. Ezen évtizedek alatt nőttön-nőtt az 
Annales-iskola nemzetközi befolyása, s ennek eredményeképp Európa-szerte 
megerősödtek a gazdaság- és társadalomtörténet pozíciói. Ez egyre inkább igaz 
volt az amerikai történetírásra is. A hatvanas években újra feltámadt ugyan a 
kultúrtörténet iránti érdeklődés, de a terület egész problematikájára egyértel
műen a gazdaság- és társadalomtörténet módszerei és kérdésfeltevései nyomták 
rá a bélyegüket.fi Ez megnyilvánult egyrészt akvantitatív módszerek alkalmazá
sában, másrészt abban a felfogásban, amely egy korszak kultúrájának különféle 
rétegeit más-más társadalmi rétegekhez kötötte, kevés figyelmet szentelve az 
ezek közti átjárásnak.7

Az Egyesült Államokban létezett eközben egy hagyományosabb fajta kultúr
történet is, amely nem kisrészben néhány nagy hatású képviselőjének (például 
Cári Schorske vagy Peter Gay) köszönhetően mindvégig megtartotta pozícióit. 
E történészek kultúráról vallott felfogása abból a tradícióból fejlődött ki, ame
lyet Johan Huizinga vagy Jákob Burckhardt neve fémjelez. Kultúra alatt ezek a 
szerzők voltaképp egy adott korszak magaskultúráját értették; érdeklődésük 
elsősorban a művészetekre és bizonyos tudományokra -  főként humántudomá
nyokra -  irányult, illetve ezen területeknek azoknak a kiváló képviselőire, akik 
egy-egy korszak szellemi termésének legjavát adták. A „hagyományos” kultúr- 
történész egyrészt arra törekedett, hogy jelentős művészeket vagy gondolkodó
kat koruk társadalmi és politikai viszonyai között elhelyezzen, s ekképp keressen 
magyarázatot arra, hogyan volt lehetséges az adott közegben egy-egy életmű 
kibontakozása; másrészt azt kívánta feltárni, hogy hogyan tükrözte -  ha közve
tetten is -  egy adott mű vagy elmélet korának társadalmi valóságát.H

Ennek a felfogásnak néhány kimondatlan axiómája sokáig nem kérdőjeleződött 
meg. így például egészen addig, amíg az antropológia térhódítása be nem 
vezette a történettudományba is a populáris kultúra fogalmát, kevesen vitatták 11

11 Roger Chartier: CuUural Hislory- fíefwam 1‘rwlkes ami ftepmentaliom. törd. l.ydia Oochrane.
Cambridge, Polity lYess, 1988. 29.

7 üo. m
" A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy azok közül a történészek közül, akiket korábban írott 

műveik alapján régi kultúrtörténészként jellemeztünk, később sokan nyitottak az új szemlélet télé; 
az itt említettek közül Peter Gay is.
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annak a szemléletnek az érvényességét, mely lényegében egyenlőségjelet tett 
kultúra és magas kultúra között. Ugyanígy általánosan elfogadottnak tűnt az a 
látásmód, amely a történelmi szituációk és a bennük létrejött szellemi alkotások 
közti viszonyt nagyrészt egyirányúnak tételezte fel, arra helyezve a hangsúlyt, 
hogy a kultúra produktumai koruk „talaján” jönnek létre, s „kifejezik”, “tükrö
zik” a kort, amelyben megszülettek.

Az „új kultúrtörténet” egyebek között épp ezekkel az axiómákkal szállt szem
be. E szembefordulás hátterében számos olyan jelenség állt, amely a hetvenes 
évektől fogva gyengíteni kezdte mind a társadalomtörténet, mind pedig a 
hagyományos kultúrtörténet pozícióit. Egyre több kritika érte azt a felfogást, 
amely a történelmi folyamatok értelmezésében a gazdasági tényezőket helyezte 
előtérbe; ebben nyilván a marxizmus fokozatos térvesztése is szerepet játszott. 
Jól jelzi ezt a folyamatot az Annales-mozgalmon belül bekövetkezett fordulat, 
amelynek kezdőpontjaként a Fairé de fhistoire című kötet megjelenése ragad
ható meg,9 s amelynek eredményeképp egyre inkább egy-egy történelmi kor
szak tág értelemben vett kultúrája, mentális struktúrái felé fordult a fiatalabb 
generációkhoz tartozó történészek érdeklődése. Részben épp a mentalitástörté
net franciaországi felfutása következtében másutt is új erőre kapott a kultúrtör
ténet; képviselői egyre kevésbé voltak hajlandóak a kultúrát a történeti tapaszta
lat „harmadik szintjeként” kezelni, s az adott korok anyagi és társadalmi viszo
nyaiból levezetni. Ellenkezőleg: a kultúra számukra aktív történeti tényezővé 
vált, amely meghatározta egy adott kor struktúráját.10 11 A „tükröző” funkcióról az 
„alakító” funkcióra került a hangsúly; a társadalom ábrázolása e felfogás szerint 
maga is a társadalmi valóság alkotórésze.

Ezek a nézetek némileg eltérő megfogalmazásban jelen voltak Michel Foucault 
müveiben is, amelyek -  kivált az Egyesült Államokban -  az utóbbi két évtizedben 
igen nagy hatást gyakoroltak a kultúrtörténet fejlődésére, Foucault szintén 
tagadta, hogy az egy adott történelmi korra jellemző gondolkodást, attitűdöket 
és az ezeket közvetítő diszkurzusokat elsődlegesen a gazdasági, illetve társadal
mi tényezők határoznák meg, s hangsúlyozta a diszkurzusok szerepét ez utóbbi
ak formálásában. A kulturális jelenségek, intézmények és a. műveltség Fou- 
cault-t elsősorban mint a hatalom manifesztációi érdekelték; azt kutatta, hogy 
hogyan válik a tudás a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközévé.11

Foucault népszerűségének növekedésével egyidejűleg az antropológiai mód
szer is egyre több hívet toborzott a történészek között. A történeti gondolkodás 
szerves részévé vált a népi kultúra (vagy populáris kultúra) koncepciója; a 
történeti antropológia úttörőinek (Peter Bürke, Natalie Zemon Davis, Carlo

9 Granasztói György Marc Bloch utóhatásáról és általában az Annales-ról írva ebben az eseményben 
látja a fordulópontot. Granasztói György: Marc Bloch: A történész mestersége. In: BUKSZ, 1997. 
ősz. 282-283.

IU Lynn Hunt: Entroductíon. In: The New C.túluml Hülory. Szerkesztette és a bevezetőt írta Lynn Hunt.
Berkeley-Los Angeles, University of Calitórnia Press, 1989. 16.

11 Patrícia O’Brien: Michel Foucault’s History <>f Culture. In: The New Culiund History, 34—43.
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Ginzburg stb) munkássága nyomán az érdeklődés homlokterébe kerültek olyan 
témák, mint a hiedelmek, rítusok, karneválok, az elmúlt századok népszerű 
irodalma s szájhagyomány útján terjedő műfajai.

Időben legkésőbb, a nyolcvanas-kilencvenes években mindezekhez még egy 
hatás társult: az irodalomelméleté. Voltaképpen helyesebb kölcsönhatásról be
szélni, hiszen az angolszász irodalomtudósok is az „új történetiség” (New 
Historicism) zászlaja alatt hajóznak az utóbbi évtizedben, azaz az autonóm 
műértelmezéssel szemben egyre nagyobb figyelmet szentelnek az irodalmi mű
vek kontextusának, történeti beágyazottságának.12 Ezzel párhuzamosan a törté
nészek számos új szempontot köszönhetnek a nyelvészetnek és az irodalomnak. 
Ilyen impulzusok ihlették például azokat a vizsgálódásokat, amelyek egy múlt
beli társadalom önmagáról alkotottképét a korszak nyelv-, illetve fogalomhasz
nálatán keresztül igyekeznek megragadni (beleértve ebbe a korpolitikai foga
lomkészletét is).1* Ide tartozik azután annak a cseppet sem könnyű problémá
nak a boncolgatása is, hogy hogyan értelmezték a kortársak azokat a szövegeket, 
amelyeket mi ma, kontextusukból kiszakítva, történeti forrásként használunk; 
valamint hogy a mai történésznek mennyire kell figyelembe vennie ezt az 
egykori kontextust.14

Mindezen hatások eredményeképpen az „új kultúrtörténet” több alapvető 
kérdésben tér el a hagyományos kultúrtörténet által képviselt tradícióktól. 
Egyrészt túllép a magaskultúra korlátain, és a népszerű irodalom, illetve a 
populáris kultúra felé fordul, abból a meggondolásból, hogy a sokak által 
élvezett, széles körben forgalmazott kulturális termékek és a népszerű műfajok, 
mivelhogy az átlagemberhez szóltak, sokkal tipikusabbnak tekinthetők, és en
nélfogva sokkal többet mondanak a történésznek egy adott korról, mint az 
elitművészet alkotásai, amelyek kivételes alkotók sajátos gondolkodásmódját 
tükrözték, s általában a befogadók egy szűk elitjének szellemi szintjéhez igazod
tak. Másrészt azáltal, hogy a kultúra fogalmát radikálisan kitágítva beleértik 
abba a hiedelmeket, világnézeti jegyeket, viselkedésformákat stb. is, az „új 
kultúrtörténészek” olyan jelenségeket állítanak kutatásaik középpontjába, ame
lyek egy egész társadalomra vagy legalábbis annak több rétegére jellemzőek; s 
ezzel voltaképpen épp az elitkultúra és a populáris kultúraéles szétválasztásának 
jogosságát kérdőjelezik meg.

A'New Histor icism kezdeteiről, a fogalom forgalomba kerüléséről lásd Stephen Greenblatt: Toward 
al'oeticsofCulture. In: The New Historicism. Szerk.; H. Aram Veeser. [xindon-New York, Routledge, 
1989. 1-2-, valamint ugyanebben a kötetben Hayden White: New Historicism: A Comment c. 
tanulmányát.
Ilyen írásokat gyűjt egybe pl. a Pénelopé Corfleld szerkesztette tjmguage, History and Class c. 
tanulmánygyűjtemény (Oxibrd, lllackwell, 1991); vagy a 1‘eter Bürke és Roy l’orter által szerkesztett 
'llieSocüd FJistnry oj'ümgtutge c. kötet (Cambridge, Cambridge Universily Press, 1987),

11 Az ezzel kapcsolatos viták, a „textualista” és „kontextiialista” álláspontok világos áttekintését adja 
Martin Jay a The "l'extual Approach to intellectual History e. tanulmányban. In: Martin jay: Force. 
Fidds. Between Intellectual History and Cultural Critique. lx>ndon-New York, Roudedge, 1992. 
158-ltífi.

147



Mindezzel együtt az irodalom, az írott szöveg kiemelt helyet foglal el az “új 
kultúrtörténészek" által szívesen vizsgált témák között. (Ezt a kitételt némileg 
kifordítva meg lehet úgy is fogalmazni, hogy ezek a szerzők másféle, nem 
irodalmi tárgyakhoz is hajlamosak úgy közelíteni, ahogyan a szövegekhez; a 
nyelvi-irodalmielemzés módszereit viszik át más területekre, s gyakran a törté
netijelenségek -  például a szimbolikus vagy rituális cselekedetek -  „olvasatáról” 
beszélnek.)15

Figyelmük nem pusztán az írásos művekre magukra irányul; legalább annyira 
fontos számukra az, hogy hogyan öltenek formát a könyvek, hogyan jutnak el a 
közönséghez, kik és hogyan olvassák őket, és milyen hatást tesznek az olvasókra. 
Azaz a nyomtatás, könyvkiadás, forgalmazás kérdései érdeklik őket, valamint 
azolvasási szokások változásai és azok az alapvető feltételek, amelyek az írásbeli 
nyilvánosság kialakulásához elengedhetetlenek, így például az írni-olvasni tu
dás térhódítása.16

Egy-egy kor irodalmi termésének tanulmányozásakor az „új kultúrtörténé- 
szek” színvonal és műfaj tekintetében nem válogatósak. Ponyvaregények, por
nográf irodalom, tucatszíndarabok, almanachok éppúgy megragadhatják 
érdeklődésüket, mint a politikai pamfletek, az újságok vagy a gyakorlatban 
publicisztikaként olvasott más jellegű írások (például a híresebb perekről írott 
sokszorosított összefoglalók). Ezek a műfajok épp azért érdekesek számukra, 
mert direkt módon képesek formálni a közvéleményt, illetve a politikai közhan
gulatot; s így igen alkalmasak annak tételnek a szemléltetésére, amely szerint a 
kultúra termékei alakító hatással vannak a politikai élet -  tágabb összefüggés
ben a történelem -  folyamataira.

Lynn Hunt történészi életműve legtöbb vonatkozásában összefügg az „új 
kultúrtörténet" útkereséseivel. Újabb keletű művei közül példaként említhetjük 
a nyolcvanas évek közepén megjelent Politics, Culture and Class in the French 
Revolution [Politika, kultúra és társadalmi osztály a francia forradalomban] c. 
művét,17 az általa szerkesztett Eroticism and the Body Politic [Erotika és az 
állam teste] c. kötetet,18 vagy az 1993-ban napvilágot látott, The Inventioh of 
Pornography [A pornográfia felfedezése] címet viselő tanulmánygyűjteményt,19 
amelyben Lynn Hunt szerkesztőként és szerzőként egyaránt közreműködött.

15Lynn Hant: Introduction. In: The New Cullund Hislirry, IS.
,fi Példák az ilyesfajta témák feldolgozására: Róbert Hármon: Édilion el sédiliofi. l'univers de la 

liUéraluTfchmdesltwau XVIlestér.le. I*aris, Gallimard, 1991.; Roger Chartier:/ .’ordredestivres: faeleim, 
aulmrs, biblíolkéifues en Europe m ire XlVe. el XVlilesüde. Aix-en-Pmvence, Alinea, 1992.; valamint Les 
usage.s deJ.'ttaprimé (XVe-XIXesiecle). Szerk.: R. Chartier. Paris, Kayard, 1986.

17 Lynn Hant: Pntüics, C u ltu r e  and CJass in the French ItevnhUum. Berkeley-!ns Angeles, University of 
Calitornia Press, 1984.

"* Eroticism and the Body Politic. Szerk.: Lyon Hunt. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1991.
111 The Invenlúm oj Pornography: Obscenüy and Ihe (hígjais o f Modemily, 1200-1X00. Szerk.: Lynn Hunt. 

NewYork, Zone Rooks, 1993,

148



A francia forradalom családregénye amellett, hogy tematikailag sok szem
pontból kapcsolódik az imént említett kötetekhez, témájának földrajzi és kor
szakhatárai révén is egy olyan problémakörbe illeszkedik, amelyet az „új kultúr- 
történészek” jelentős része kitüntetett figyelemmel kezel. A francia forradalom 
koráról, illetve a 18. századi Franciaországról van szó.211 E terület kutatása persze 
általában is kiemelt helyet foglal el az amerikai történetírásban, hiszen a2 
Egyesült Államok létrejöttének politikai alapelveit köszönheti a francia forrada
lomnak; az 1789-es franciaországi események bicentenáriuma pedig különösen 
aktuálissá tette a korszakkal foglalkozó kutatásokat. Az „új kultúrtörténészek” az 
ancien régime és a forradalmi évek historiográfiáján belül, Chartier kifejezésé
vel élve, „a francia forradalom kulturális gyökereit” igyekeznek feltárni. Ugyan
akkor a már zajló forradalom kulturális megjelenési formái is foglalkoztatják 
őket: a vizuális művészetekben, a színpadon, a különféle ünnepségeken kikristá
lyosodó újfajta ikonográfia, a forradalmi ideológia által ihletett -  és azt formáló 
-  új nyelvi jelenségek, irodalmi és publicisztikai műfajok, szokások és rituálék 
stb.21

Lynn Hunt A francia forradalom családregényében összeköti a kétféle prob
lematikát. Olyan populáris műfajokat vizsgál, amelyek már a forradalom előtti 
időkben is léteztek, és hatottak a közvéleményre; s amelyek a forradalom 
éveiben is tovább éltek, kölcsönhatásban a politikai tömeghangulat hullámzásai' 
val. Ilyen műfaj volt például a politikai pornográfia; Hunt konkrétan azokat a 
nyomtatásban teijesztett pomográfmetszeteket veszi szemügyre, amelyeken Marié 
Antoinette és XVI. Lajos, illetve Marié Antoinette és valamelyik (feltételezett) 
szeretője látható különféle pózokban, s amelyeknek célja a királyi pár -  és 
különösen a királynő -  erkölcsi és politikai tekintélyének lejáratása volt. Szere
pelnek továbbá a Hunt által elemzett műfajok között népszerű regények és 
színdarabok, de olyan „igényesebb” műalkotások is, amelyeket a művészettörté
net azóta is a klasszicista kánon részeként tart számon, így például Jacques- 
Louis Dávid több festménye.

Problémafelvetése és elemzett anyaga alapján tehát A francia forradalom csa
ládregénye tipikus példája az „új kultúrtörténetnek”. A műértelmezéseket egy
ségbe fűző elmélet azonban más forrásvidékről származik. Voltaképpen helyesebb 
volna elmélet helyett elméletekről beszélni, hiszen a könyvnek nem egy, hanem 
több konceptuális vezérfonala is van. Ezek egyike a freudi teóriát követi; innen

211 Néhány példa az „új kultúrtörténészek" 18. századi francia témákkal foglalkozó munkái közül: Sarah 
Maza: Priváté Lives and I hibát Aj fám . The (Muses Cékbres o f fhtrmolidumury Francé. Berkeley és Los 
Angeles, University o f  (Kalifornia Press, 1993.; Roger Chartier: The Cidlural Origirn oj'the French 
kevolulum. Ford. Lydia Cochrane. University <>l Calif< >rriia Press, 1 9 9 1 Carla Hesse: PubUshingand 
Cullurrd Piitilks m Rewihiiitmary Paris. Berkeley és Los Angeles, University of California Press, 1991.; 
lásd továbbá Lynn Hunt és Róbert ftarnton fentebb említett egyes műveit is.

21A francia forradalom általános historiográfiájának, s ezen belül a kultúrtörténeti interpretációknak 
áttekintéséhez lásd: The French Rewlution. (kmjlicling fiUerprelalions. Szerk.: Frank A. Kalker-James 
M. Lüux. Malabar, Florida, Róbert E. Krieger, 1992.; ezen belül különösen a Hunt, Vovelle és Cobb 
munkáival foglalkozó „Propaganda and Revoluttonary Political C.ulturc” c. fejezet (271-308.).
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Lynn Hunt nemcsak a családregényfogalmát kölcsönözte, hanem -  a Totem és tabu
ból -  az apa hatalomtól való megfosztásának hipotézisét is. A „családregény” 
(németül Familienroman, angolul family románcé) jelentéséről már esett szó. A 
Totem és tabuban megfogalmazott elmélet a primitív ember és a modem kori 
neurotikus betegek mentális életének hasonlóságait kutatva arra próbál választ 
találni, hogy hogyan váltotta fel a történelem előtti időkben a kezdetleges 
hordaszerveződést egy fejlettebb közösségi rendszer. Középpontjában az apa és a 
fiúk harca áll. A fivérek, akiket apjuk elűzött a hordától, fellázadnak az apa ellen, 
megölik, és megeszik őt; ezáltal felszabadítják a közösségben élő nőket, akik addig 
az apa hatalma alatt álltak és az ő tulajdonát képezték. Ezután a fivéreknek 
gondoskodniuk kell a nők „elosztásáról”; ezt szabályozandó, és saját bűntudatukat 
enyhítendő, születik meg a két alapvető tabu: egyrészt az apát helyettesítő totem
állat megölésének tilalma, másrészt a vérfertőzés tilalma, amely azt volt hivatva 
megakadályozni, hogy az egyes fivérek asszonyaihoz a többieknek is joga legyen. 
Az első tabuból fejlődött ki Freud szerint a vallás; a második tabuból a rokonsági, 
illetve később a társadalmi szervezet.

Ezeket a fogalmakat kívánja Lynn Hunt a francia forradalom történetére 
alkalmazni. Nem sző szerint persze, hanem egyfajta szimbolikus keretként; úgy 
véli ugyanis, hogy a fent vázolt freudi modell számos szempontbóljól leírja 
azokat a változásokat, amelyek a francia nemzet „politikai tudatalattijában”?2 a 
forradalom során végbementek. Hunt szerint a forradalom előtti monarchikus 
politikai rend a kortársak gondolkodásában egyfajta patriarchális „családmo
dell” vagy „családregény” formáját öltötte, amelyben a király volt az apa, a 
királynő az anya, az alattvalók pedig a testvérek csoportját alkották. A király 
kivégzése rituális áldozatként, apagyilkosságként fogható fel, amelyet a testvé
rek a hatalom megszerzése érdekében követtek el, ám amelyet erős kollektív 
bűntudat kísért -  hiszen a régi rendben a királyt mint a nép atyját hagyományo
san nagy tisztelet övezte, akkor is, amikor hajdanvolt szakrális hatalma régen 
elhalványult már. Az ancien régime „családmodelljét” egy újnak kellett felválta
nia, amelyre azonban nem volt kész recept. Lynn Hunt elemzése épp arra a 
folyamatra irányul, amelynek során -  sok kezdeti bizonytalanság után -  végül 
megszilárdult egyújfajta rend, egy új -  „családmodell”.

A másik, Freuddal vitázó elmélet René Girard irodalomtörténésztől szárma
zik. A király kivégzését ő is a rituális erőszak példájának tartja, ám más indítéko
kat tételez fel mögötte, mint Freud. Girard szerint ebben az aktusban nem az 
apagyilkosság és az inceszttilalom motívuma a fontos, hanem a közösség törek
vése arra, hogy saját erőszakos ösztöneit kordában tartsa, és a kiválasztott 
áldozat megölése révén levezesse. E tett által megerősítést nyer a társadalmi 
rend, új hangsúlyt kapnak a közösségen belüli korlátok és különbségek.Ezek 
között kiváltképp fontos a nemi szerepek közti intézményesített különbségek

"A  politikai tudattalan fogalma Kredricjaineson The PalüiaU UncamáoM; Narmúve as a Saciatiy Spnlwlit 
A d (Ithaca: 1981) c. művének megjelenése után terjedt el. főként at  irodalomelméletben.
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megőrzése, mert, érvel Girard, minden nagy társadalmi krízishelyzet ezeket 
ingatja meg a legkönnyebben. Elmélete szerint végsősoron minden rítusnak, 
mítosznak, rokonsági szervezetnek az eredete a bűnbak kiválasztásának és felál
dozásának aktusában rejlik.23

Lynn Hunt mindkét elméletet felhasználja saját interpretációjához. Könyvé
nek szerkezete részben a freudi sémát követi, amit jól érzékeltetnek egyes 
fejezetek címéi: például „A jó apa tündöklése és bukása”, vagy „A fivérek 
bandája”. (A rossz anya című fejezet, amely Marié Antoinette nyilvános image
ével foglalkozik, LynnHunt hozzátoldása Freud mitikus történetéhez, amelyben 
az anyáról eredetileg nemigen esik szó.) Az apai tekintély fokozatos hanyatlása 
Hunt szerint már jóval a forradalom előtt megkezdődött; e folyamat jól tetten 
érhető számos korabeli irodalmi és képzőművészeti alkotás témájában. Megnő 
például az olyan népszerű regényeknek a száma, amelyek családok sorsát köve
tik nyomon, ám amelyekben az apák figurája marginális jelentőségű vagy 
teljességgel hiányzik a történetből. Számos esetben azonban „az apa tekintélyé
nek elhalványulása” tézist csak nagy képzelőerővel lehet belelátni a Lynn Hunt 
által példaként felhozott történetekbe; hasonlóképp erőltetettnek tűnnek a 
festészetből vett példák is. Meggyőző az az érvelés, amely szerint a királyt 
becsmérlő politikai pornográfia, amelynek egyik kedvenc témája XVT. Lajos 
impotenciája volt, szükséges volt az uralkodó nimbuszának megtépázásához, 
mert enélkül a király kivégzésének történelmi merészségű tettét nem merték 
volna magukra vállalni a franciák. Azt viszont már nehéz belátni, hogy ebben 
épp a királynak mint apa-figurának a lejáratása lett volna a lényeg.

,,A fivérek bandája” (The Bánd of Brothers) című fejezet a király kivégzésének 
történetét tekinti végig, különös hangsúlyt helyezve a tettet övező bizonytalan
ságra és a megtörténtét követő általános bún tudat-hangulatra. Majd azokat az 
apai hatalmat korlátozó törvényeket tárgyalja, amlyeketa Konvent 1793 és 1794 
során hozott; végül e helyt is a képzőművészéti és irodalmi példák sora hivatott 
illusztrálni az apa-figurával való végleges leszámolás tételét.

Tovább követve a Totem és tabu gondolatmenetét, Hunt ezután a „felszabadí
tott” (értsd: a patriarchális hatalom alól felszabadított) nők sorsával kapcsolatos 
dilemmákat veszi sorra. Megillessék-e őket ugyanazokaz emberi és politikai 
jogok, amelyeket a férfiak élveznek? Elvileg ehhez nem fért kérdés; s a gyakor
latban is számos olyan, főleg-családjogi törvény született a forradalom alatt, 
amely a lányokat a fiúkkal azonos státuszba helyezte. Az örökségből például a 
lánytestvérek ugyanúgy egyenlő részt élveztek, mint öccseik és fivéreik (magát 
az elvet, az egyenlő részekre osztandó örökség elvét is a forradalmi évek 
törvényhozása szülte, azzal a céllal, hogy gátat vessen a kitagadással és más 
hasonló eszközökkel manipuláló szülői önkénynek). A nők politikai életben való 
részvétele azonban nagyon is vitatott kérdés maradt. Hunt számos példát említ 
arra, hogy a politizáló férfiak, például a konventben ülő képviselők jókora adag

81 Hunt, The Kamily Románcé of the French Revoludon, ] 1.
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ellenérzéssel szemlélték a nők politikai aktivizálódását, s rossz szemmel nézték 
az olyanfajta szervezeteket, mint például a Köztársaságpárti Forradalmár Nők 
Társasága (Société des Républicaines Révolutionnaires). A nők közéletbe való 
bekapcsolódása a hagyományos nemi szerepek összemosódásával fenyegetett 
(itt lép be az értelmezésbe a Girard-féle elmélet).

Hunt a forradalom teremtette anarchikus viszonyok legtökéletesebb irodalmi 
kifejeződésének Sade márki Filozófia a budoárban c. regényét tartja. Ez az első 
látásra meglehetősen abszurdnak tűnő gondolat olyan jelentőséggel bír a könyv 
szerkezete szempontjából, hogy a szerző külön fejezetet szentel neki, “Sade 
családpolitikája” címmel. Az érvelés lényege a következő: a forradalom az állam 
és a család hierarchiáját egyaránt szétzilálta; s mivel ez a kétfajta viszonyrend- 
szer egymásnek tükörképe, az a szerző, aki minden addigi erkölcsi norma teljes 
tagadásának, az egyén demoralizálódásának (vagy abszolút szexuális felszaba
dulásának) adott kifejezést, egyúttal a politikai élet anarchikus állapotát is 
ábrázolta. Hunt hangsúlyozza, hogy a Filozófia a budoárban műfajilag 
meglehetősen kevert mű, amely a társadalmi szatíra és a politikai pamfletiroda
lom bizonyos elemeit is tartalmazza; így nem tekinthető egyszerűen pornográfi
ának, hanem úgy olvasandó, mint egy radikális morálfilozőfiis kommentálja 
saját korának erkölcsi és társadalmi konvencióit illetően.

A legradikálisabb szakasz lezárulásával, a terror elmúltával megkezdődött a 
forradalom konszolidálódása, s számos téren visszarendeződés következett be. 
így volt ez a családi erkölcsök terén is; bár, teszi hozzá Hunt, a család mint 
intézmény eltörlése igazából soha nem merült fel a forradalom alatt, még a 
legszélsőségesebb időszakban sem. Hunt az 1793-94-es évek ideológiájának 
alakulásában fedezi fel a visszarendeződés első érzékelhető jeleit; 1793-ban 
tiltották be például a nők politikai-közéleti jellegű klubjait, s innentől kezdve 
hivatalos körökben is egyre inkább hangoztatták a nők hagyományos szerepé
nek fontosságát. Hunt egyebek között az ezidőtájt rendezett állami ünnepségek 
szimbólumrendszerét elemezve igyekszik azt bemutatni, milyen konvencionális 
feladatot szánt a köztársaság a nőknek. A fesztiválokon csak az anyaságot és a 
házastársi odaadást megtestesítő jelképként lehettek jelen; az ellen például, 
hogy az Ész (Raison) ideáját fiatal női szereplő jelenítse meg a felvonulásokon, 
komoly kifogások merültek fel.24

A családnak az 1790-es évek második felében bekövetkezett „rehabilitálódása” 
azonban nemcsak a nőket érintette. Az apa szerepe is kezdett újra megtelni 
tartalommal, s általában reneszánszát élte a családkultusza. A korábbi radikális 
családjogi törvények közül némelyeket visszavontak az 1790-es évek második 
felében; s a Code Napóleon megjelenésének idejére teljessé vált a korábban 
szétzilált erővonalak újra-, illetve visszarendeződése. Ezek a változások azonban 
már egy nagyobb folyamatba illeszkednek: a 19. századi polgári családmodell 
megszilárdulásának folyamatába. Nem hagyhatók figyelmen kívül a régi század-

141. m. 154.
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fordulónak, az „érzékenység korának” mentalitásbeli változásai sem. Az ekkorra 
kialakult családideál patriarchális színezete ellenére sem volt már azonos a 
forradalom előttivel: meghittebb, harmonikusabb jelleget öltött, s alapzatát 
nem annyira a tekintély érvényesítése, hanem inkább a családtagok egymás 
iránti megértése és tisztelete alkotta.

Az eddig elmondottakból alighanem kiviláglanak a könyvvel kapcsolatos 
alapvető problémák. Az egyik baj az, hogy Lynn Hunt egy fiktív mítoszt erőltet 
rá a valóságos történeti szituációra, s ehhez a koncepcióhoz azután az esemé
nyek értelmezése során váltig ragaszkodik. A másik az, hogy anyagát is tenden
ciózusan válogatja össze, oly módon, hogy a prekoncepciót bizonyítani tudja. 
Ezzel a veszéllyel ő maga is tisztában van,25 valamint azzal is, hogy a nem 
politikai témájú műalkotások politikai szempontú értelmezése tévutakra vezet
het; mégis kitart e módszerek mellett. A harmadik probléma abból adódik, hogy 
Hunt akarva-akaratlanul azt a benyomást kelti, mintha a 18. századi franciák is a 
Freud (illetve Girard) által sugallt fogalmakban éreztek és gondolkodtak volna 
magukról és a történelmi helyzetről. A legzavaróbbak mindig az olyan értelme
zési kísérletek, mint például az itt következő. Először egy korabeli megfigyelő 
által leírt jelenetet idéz fel Lynn Hunt, amikor is XVI. Lajos kivégzésén a 
jelenlevők egyike vért hintett a tömegre, és így kiáltott fel: „Testvérek! Azt 
mondják, Capet Lajos vére visszaszáll majd ránk. Hát legyen! A király vére 
boldogságot hoz!” Majd hozzáfűzi: „Ez azon ritka alkalmak egyike, amikor a 
forradalmi szóhasználat maga enged bepillantást apolitikai rendszer pszicho- 
szexuális alapjaiba.”26

Pedig az alapötlet nem rossz. Hunt az általa idézett források, például a 
konventben elhangzott beszédek vagy a forradalom alatt hozott családjogi 
törvények szövege alapján meggyőzően bizonyíthatná, hogy a kortársak valóban 
analógnak fogták föl az állam és a család berendezkedését, és láttak összefüggé
seket a monarchia és a patriarchális családmodell között. Erre pregnáns példa
ként szolgálhat például az egyik idézett szónoklat: „Miután a közéletben elnyer
te szabadságát az ember, még hátravan az, hogy magánéletében is biztosítsuk 
szabadságát és boldogságát. Tudjátok, hogy az ancien régime idején a szülők 
zsarnoksága gyakran éppolyan szörnyű volt, mint a miniszterek despotizmusa 
[...]. Ezért fontos, hogy az ember és polgárjogainak nyilatkozata után megalkos
suk a házastársak, apák, fiúk, szülők jogainak nyilatkozatát is.”27

A könyv számos más kérdésfeltevése is érdekes, valós problémákra vonatko
zik, amelyeket Hunt jól dokumentáltan, világosan fejt ki -  ilyen például a nők 
közéleti szerepének korábban vázolt kérdésköre. A felhasznált forrásanyag és 
annak minden prüdériától mentes feldolgozása is arra predesztinálná a mónog- 
ráfiát, hogy lebilincselő, újszerű olvasmány legyen. (A prüdéria hiánya egyéb
ként azért is figyelemreméltó, mert Lynn Hunt -  mint az jegyzetapparátusából *
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is kiderül -  gyakran merít különféle feminista szerzők munkáiból; ám ő, nem
egyszer a hivatkozott szerzőkkel szembe helyezkedve, náluk jóval visszafogottab
ban és józanabbul kezeli a nők helyzetével kapcsolatos kérdéseket, nem beszélve 
a feministák szemében vörös posztónak számító pornográfiáról.) Csakhogy az 
olvasó fel-feltámadő érdeklődését minduntalan agyonüti az elméleti szempon
tok állandó sulykolása. Kit ne kötne le például egy Sade-regény elemzése, még 
ha történelmi forrásértékéről nincs is meggyőződve az ember? Ám óhatatlanul 
bosszankodásba fordul az olvasó érdeklődése, amikor belebotlik a már sokad
szor ismételt értelmezésbe: „Sade, bizonyára saját abnormális lelki alkatának is 
köszönhetően, meg tudta ragadni a forradalmi tudatalatti legproblematikusabb 
vonásait, így például a köztársasági érzelmek és a nőkkel kapcsolatos ambivalen
cia közti összefüggéseket. Sade egyfajta freudi családregényt ábrázolt, mégpe
dig nemcsak [a regénybe betétként beékelt] álforradalmi pamfletben, hanem az 
azt megvalósító budoárbeli aktusokban is.”28 A könyv végére jutván a kezdeti 
vegyes érzelmekből leginkább csak a bosszankodás marad. Vagy a sajnálkozás; 
hiszen az olvasó óhatalanul eltűnődik azon, hogy milyen színvonalas kultúrtör
téneti esszégyűjtemény lehetett volna Lynn Hunt könyve, ha a szerző kevésbé 
engedett volna az elméletalkotás mindent elsöprő kényszerének.

“  I. m. 141.
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