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A magyar olvasÂ szÀmÀra Lichtenberg ÃgyszÂl-
vÀn teljesen ismeretlen. Egyed¡l Hogarth-
kommentÀrjainak elsû k´tete jelent meg nÀ-
lunk (A SZAJHA öTJA, Helikon, 1987), ez
azonban az orientÀlÂ elû- ¢s utÂszÂ hÁjÀn
pusztÀn ¢rt¢kes adal¢kul szolgÀlhat, de nem
segÁt eloszlatni a homÀlyt. Ki is hÀt valÂjÀban
ez a XVIII. szÀzadi tudÂs-polihisztor?

Georg Christoph 1742. jÃlius elsej¢n sz¡-
letett Ober-Ramstadtban, egy pap-orvos csa-
lÀdban, tizenhetedik, egyben utolsÂ gyer-
mekk¢nt. Test¢t angolkÂr torzÁtotta, pÃpos
volt. TanulmÀnyait 1763 ¢s 1767 k´z´tt foly-
tatta a II. Gy´rgy Àltal alapÁtott g´ttingeni
Georgia Augusta Egyetemen, majd h¢t ¢ven
Àt csillagÀszati munkÀt v¢gzett a helyi obszer-
vatÂriumban. Ebben az idûben vÀlt G´ttin-
gen àK´z¢p-EurÂpa tudomÀnyos fûvÀrosÀ-
vÀÊ. Az AngliÀval perszonÀluniÂban l¢vû
Hannoverhez tartozÂ vÀrosnak pÀratlan
k´nyvtÀra mellett sajÀt tudomÀnyos lapja
(G´ttingischen Gelehrten Anzeigen) ¢s tÀrsasÀga
volt. Nem csoda hÀt, ha Lichtenberg ¢rdek-
lûd¢se mindinkÀbb az angolok fel¢ fordult.
Elûbb egy ifjÃ lord nevelûje ¢s hÀzitanÀra
lett, majd 1770-ben AngliÀba utazott vele. Itt
szerzett tapasztalatai (¢s nem utolsÂsorban a
III. Gy´rggyel valÂ talÀlkozÀs) ¢lete alap¢l-
m¢nyeiv¢ vÀltak. Hazat¢rve ez az Ãt hozta
meg szÀmÀra rendkÁv¡li egyetemi tanÀrsÀ-
gÀt. 1774-ben felv¢telt nyert az Ãn. KirÀlyi

TudomÀnyos TÀrsasÀg matematikai osztÀ-
lyÀra, ¢s m¢g ebben az ¢vben visszat¢rt a szi-
getorszÀgba, immÀr tizenhat hÂnapra. A
technikai-tudomÀnyos ismeretszerz¢s ´sszes
lehetûs¢g¢t kimerÁtette. HuxleytÂl Wattig
megismerkedett a tudomÀnyos ¢let vezetû
szem¢lyis¢geivel, Cook kapitÀny ÃtitÀrsaival
¢letre szÂlÂ barÀtsÀgot k´t´tt, a csillagvizsgÀ-
lÂban igen gyakran, a kirÀlynÀl gyakran tar-
tÂzkodott. BeszÀmolÂi rendkÁv¡l vÀltozato-
sak: leveleket, naplÂt, technikai leÁrÀsokat k¢-
szÁtett, matematikai-asztronÂmiai szÀmÁtÀso-
kat v¢gzett, elemz¢seket Árt mÃzeumokrÂl, a
nagyvÀrosok szociolÂgiÀjÀrÂl, irodalomrÂl ¢s
szÁnhÀzrÂl. 1775-ben megkapta rendes pro-
fesszori kinevez¢s¢t. 1778 ¢s 1799 k´z´tt û je-
lentette meg a G´ttinger Taschen Calendert,
1780-tÂl 1785-ig pedig a G´ttingisches Magazin
der Wissenschaften und Literatur tÀrsszerkesz-
tûje volt. 1788-ban udvari tanÀcsossÀ nevez-
t¢k ki, ¢s ´t ¢vvel k¢sûbb a Royal Society
tagjÀvÀ vÀlasztottÀk. 1799. februÀr 24-¢n halt
meg.

TatÀr SÀndor AFORIZMçK-vÀlogatÀsÀnak
Lichtenberg 1764-tûl halÀlÀig, 1799-ig veze-
tett feljegyz¢sei szolgÀlnak alapjÀul. Gondo-
latt´red¢k-gyüjtem¢nyeire û maga alkalmaz-
ta a Sudelb¡cher (Piszkozat-, Firka-f¡zetek) el-
nevez¢st. T¢ves lenne azonban ebbûl azt a
k´vetkeztet¢st levonni, hogy ne lett volna
tisztÀban sajÀt megnyilvÀnulÀsai ¢rt¢k¢vel.
Azt Árja jegyzeteirûl: àEz jelenleg m¢g jÀratlan
Ãt a halhatatlansÀg irÀnyÀba...Ê Az A-tÂl L-ig
terjedû betüsorral megjel´lt f¡zetek azonban
csak r¢szben maradtak meg. Egyes k´tetek
elvesztek, mÀsokat a diszkr¢ciÂ jegy¢ben
megsemmisÁtettek. A fennmaradt k´zel ezer-
´tszÀz oldalnyi sz´veg sajÀtos fel¢pÁt¢sü.
Lichtenberg idûrendben, de el´lrûl hÀtra ¢s
hÀtulrÂl elûre pÀrhuzamosan haladt f¡zetei-
ben, ezÀltal vÀlasztva el fizikai-tudomÀnyos
eszmefuttatÀsait ÀltalÀnosabb, h¢tk´znapibb
vagy filozofikusabb ¢szrev¢teleitûl.

Az AFORIZMçK-k´tet anyaga ä alighanem
a fordÁtÂ-szerkesztû szÀnd¢kaival ´sszhang-
ban ä bevezetû jellegü. Az a vÀllalkozÀs azon-
ban, amely e kontextusukbÂl kiszakÁtott t´re-
d¢kek segÁts¢g¢vel kÁvÀnja elsû Ázben bemu-
tatni a szerzût, korÀntsem vesz¢lytelen. Az
aforizmÀk müfaja ugyanis szinte teljes m¢r-
t¢kben alkalmatlan arra, hogy ´nmagÀban
k¢pviseljen adott gondolati rendszereket. így
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az olvasÂban elûzetesen kialakult k¢p hiÀnyÀ-
ban az ismerked¢s vaksi tapogatÂzÀsban me-
r¡l ki.

Eset¡nkben ezzel a neh¢zs¢ggel m¢gsem
kell szÀmolnunk, l¢v¢n, hogy az el¢nk tÀrt
feljegyz¢sek ä n¢mik¢pp meglepû mÂdon ä
nem aforizmÀk. Georg Christoph Lichten-
berg rendhagyÂan sokszÁnü, Ázelten ´sszetett
szem¢lyis¢g¢nek megjelenÁtûik¢nt ´nmaguk-
ban nem rendelkeznek monadikus zÀrtsÀg-
gal; nemcsak àablakaikÊ vannak, hanem
azok, kontextusteremtû mÂdon, k´zvetlen¡l
egymÀsra is nyÁlnak. A f¡zetbejegyz¢sek leg-
inkÀbb r´vid eszmefuttatÀsok formÀjÀt ´ltik,
s Ágy n¢lk¡l´zik az aforizmÀktÂl megszokott
egyszÂlamÃ t´m´rs¢get. N¢ha pedig ä ¢ppen
ellenkezûleg ä t´red¢kes kidolgozatlansÀguk
egyetlen hiÀnyos mondatot hÁv ¢letre, amely
teljes gondolattÀ kerekÁtve, aforizmak¢nt
´nerûbûl ¢letk¢ptelen lenne. (V´. D574: àA
hibaigazÁtÂ lajstromban elûfordulÂ nyomdahibÀk
jegyz¢keÊ, vagy D232: àEgy f¢lig Ãj talÀlmÀny
eg¢szen Ãj n¢venÊ.) HozzÀtehetj¡k, hogy az el-
m¢lked¢seket gyakran szem¢lyes hangv¢tel
¡dÁti barÀti tünûd¢ss¢ (D610), vagy avatja
vallomÀssÀ (A117). ArrÂl, hogy a szem¢lyes
k´t´tts¢g teljesen tudatos, a II/129 tanÃsko-
dik. àSajÀt gondolataink ¢s ¢rzelmeink ¢ber meg-
figyel¢se ¢s [...] lehetû legegy¢nibb meg´r´kÁt¢se Àl-
tal [...] ismerj¡k meg sajÀt magunkat...Ê E meg-
´r´kÁt¢s szavai pedig el´regedhetnek ugyan
(D359), de nem juthatnak az aforizmÀk sor-
sÀra, sohasem lesznek kit¢ve a ki¡resed¢s ve-
sz¢ly¢nek.

Mindezek a megfontolÀsok elm¢lyÁthetik
abb¢li meggyûzûd¢s¡nket, miszerint bizo-
nyos ´sszehangolatlansÀg ¢rz¢kelhetû a k´tet
cÁme ¢s tartalma k´z´tt. E diszharmÂnia nyo-
mÀn ¢rdeklûd¢s¡nk fokozott figyelemmel
fordul az elûszÂ fel¢. Buzgalmunkhoz nem
kis m¢rt¢kben hozzÀjÀrul a lichtenbergi gon-
dolatok szembetünû sz¢ttagoltsÀga, amely ha
nem is ig¢nyli, de eltüri a tÀmpontul szolgÀlÂ
ÃtmutatÀst.

TatÀr SÀndor bevezetû sorai hÀrom k¡l´n-
b´zû irÀnybÂl k´zelÁtve mutatjÀk meg a kor-
szakot illetû ismereteink fogyat¢kossÀgait.
K¢ts¢gtelen, hogy a kor pergû ritmusÀval
egy¡tt haladÂ Lichtenberg megismer¢s¢nek
egyik kulcsa valÂban az idûszak legalÀbb vÀz-
latos Àttekint¢s¢ben keresendû. AnnÀl sajnÀ-
latosabb tehÀt, hogy az elûszÂ a probl¢ma fel-

vet¢s¢n tÃl a k¢rd¢st r¢szleteiben nem tÀr-
gyalja.

A tovÀbbiakban az elûszÂ t´rekv¢se ä Lich-
tenberghez illûbb szÂval: az àelûszÂkÁs¢rletÊ ä
abban Àll, hogy megrajzolja Georg Christoph
alakjÀt. TatÀr sorai azonban fÀjÂn ÀrulkodÂk,
amikor a k´vetkezûket mondja: àM¢g ha a le-
v¢lÁrÂ Lichtenbergrûl semmit nem szÂlunk is k¡-
l´n, s ha eleve elhÀrÁtjuk magunktÂl tudomÀnyos
¢s n¢pszerü-tudomÀnyos publikÀciÂinak Àttekin-
t¢s¢t, csakÃgy, mint tudÂs elûdeinek s koll¢gÀinak
hagyat¢kÀval gondozÂk¢nt, kiadÂ- ¢s kommentÀ-
tork¢nt valÂ fÀradozÀsÀt, akkor sem f¢r be egy
ilyen elûszÂ keretei k´z¢ a fentieken kÁv¡li iro-
dalmi munkÀssÀgÀnak ismertet¢seÊ (12. o.), s va-
lÂban: az ¢letrajzi mozzanatok n¢melyik¢nek
kiemel¢se nem vÀltja be a hozzÀ füz´tt rem¢-
nyeket: nem k´rvonalazza Lichtenberg egy¢-
nis¢g¢t.

A vÀlogatÀs k¢ts¢gtelen¡l ÁzelÁtût ad Lich-
tenberg gondolatainak sokf¢les¢g¢bûl. Ez a
sokszÁnüs¢g azonban nem fedi el a szerkesztû
azon t´rekv¢s¢t, hogy Lichtenberget egyol-
dalÃan mint filozÂfust mutassa be. Ezt hiva-
tott alÀtÀmasztani a zÀrÂtanulmÀny t¢mÀja,
valamint az, hogy szinte kizÀrÂlag olyan be-
jegyz¢seket vÀlasztott ki TatÀr, amelyek exp-
licit mÂdon vonatkoznak filozÂfiai k¢rd¢sek-
re. çlljon itt n¢hÀny a àFirka-f¡zetekÊ cÁm-
szavai k´z¡l annak illusztrÀlÀsÀra, hogy Lich-
tenberget nem filozÂfiai stÃdiumok is ¢l¢n-
ken foglalkoztattÀk: Geometria. Emberi
hang. Erjed¢s. Napfoltok. SzivÀrvÀny. Bazal-
tok. SugÀrzÀs. MÀgneses erû vas n¢lk¡l? Ato-
mok. Az anyag ´sszetartÂ ereje. A mennyd´r-
g¢s. A l¢gk´r fizikÀja. VilÀgt´rt¢net. Milyen
n¢metet fognak besz¢lni SzÀszorszÀgban
2000-ben? J¢gver¢s. DurranÂez¡st. Lehet a
vizet elektromos Ãton bontani? SÃrlÂdÀs.
MeteorolÂgiai megfigyel¢sek. Rep¡l¢si k¢r-
d¢sek.

F¢lû, hogy a gondolatt´red¢kek fent jel-
lemzett kivÀlasztÀsa eset¡nkben komoly
probl¢mÀt vet fel. Georg Christoph Lichten-
berg ugyanis nem elsûsorban filozÂfus. ögy
is mondhatnÀnk, nem gondolkodÂ, hanem
gondolkodÂ ember. ý volt az elsû g´ttingeni
professzor, aki egyetemi t¢nyked¢s¢t egyed¡l
a fizikÀnak szentelte an¢lk¡l, hogy mÀs sza-
kokon tanÁtott volna. Kezdetben matematikai
¢s csillagÀszati elûadÀsokat tartott, de 1780-
tÂl fûelûadÀsÀnak t¢mÀja mÀr a kÁs¢rleti fizi-
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ka volt. Elsû elektromos szerkezet¢t 1777-ben
szerezte be. Ezt k´vetûen mintegy hatszÀz kÁ-
s¢rlete sorÀn az elektromossÀg fajtÀit ¢s a ki-
rajzolÂdÂ elektromos ÀbrÀkat tanul-
mÀnyozta. ý vezette be ä korszakalkotÂ mÂ-
don ä a t´lt¢s jel´l¢s¢re a + ¢s ä (+E ¢s äE)
szimbÂlumokat. 1802-ben, halÀla utÀn egy
holdkrÀtert neveztek el rÂla.

V¢g¡l, az elûszÂ nyelvezet¢re visszat¢rve
ism¢t Lichtenberget id¢zem: àMinden gondo-
latommal ilyen pûr¢n ¢s egyszerüen fogsz talÀlkoz-
ni, m¢g mielûtt ¢rtelmem lib¢riÀba bÃjtatnÀ ûketÊ
(B341). ValÂban: Lichtenberg nyelve ä habÀr
vÀlaszt¢kos ä egyszerü, s Ágy a bevezet¢s ba-
rokk k´rmondatai nem illenek hozzÀ.

Mi¢rt ¢rt¢kes m¢gis ez a k´tet? Lichten-
berg egyed¡lÀllÂ k¢pess¢ge abban rejlik,
hogy a maga mÂdjÀn birtokba veszi, feldol-
gozza, alkotÂan Àttekinti, Ãjrarendezi a vilÀ-
got, amely tehÀt inkÀbb munkaeszk´ze, mint
k´zege. Ehhez legfûk¢ppen magÀnyosnak
kell lenni. T́ rpes¢g diktÀlta, pÃp k¢ny-

szerÁtette, hipochondria erûsÁtette g´rcs-ma-
gÀnyosnak. Olyan szakad¢k ez, amelybûl csak
a legnagyobbaknak siker¡l kikapaszkodniuk.
S a legnagyobbak szemre gyakran a leggyen-
g¢bbek, legelesettebbek ä legkisebbek. Ka-
paszkodÀsuk gy´trelme k´r´mnyomokat vÀj
a verem falÀba, s ezÀltal Ãtjuk visszavonha-
tatlanul sajÀtjukkÀ vÀlik. Lichtenberg feljegy-
z¢sei ennek a k´r¡ltekint¢snek a term¢kei.
Amikor bel¢j¡k pillantunk, valami izgalma-
san szem¢lyes tÀrul el¢nk, ami eredendûen
mentes a klis¢szerüs¢gtûl. Ilyen perspektÁvÀ-
ban ¢rtelm¢t veszti a àm¢lyenszÀntÂÊ ¢s a
àfrivolÊ; a gondolatok egyenrangÃan hozzÀ-
jÀrulnak az ´sszk¢p kirajzolÀsÀhoz. Mert ez a
fontos. Nem a szemelv¢nyek surranÂ id¢zhe-
tûs¢ge, hanem a Nagy KirakÂs ´sszeÀllÀsa.
T¡relmet ¢s tiszteletet k¢rek hÀt Georg Chri-
stoph Lichtenbergnek, aki, igaz, nem volt
zseni, de nagyszerü ember volt. Egy nagysze-
rü kis ember.

Hunyady AndrÀs
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