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Mindenk¢ppen dics¢ret illeti a TeolÂgiai Irodalmi Egyes¡letet, ami¢rt Bultmann k´nyvecsk¢j¢t magyar nyelven is ÃtjÀra bocsÀtotta.
Csak rem¢lni lehet, hogy min¢l t´bben k¢zbe
veszik ezt a mÀr-mÀr tudomÀnyt´rt¢neti relikviÀnak szÀmÁtÂ müvet. çm ha t¢nyleg
megteszik, szinte bizonyos, hogy Bultmann
ûket is àprovokÀlniÊ fogja! (Persze ha Ágy Àll
a helyzet, akkor az ajÀnlott mü m¢gsem àtudomÀnyt´rt¢neti relikviaÊ csupÀn...)
HozzÀszokhattunk mÀr, hogy nÀlunk a
szellem ¢s a tudomÀny esem¢nyeit illetûen
minden k¢sûbb àt´rt¢nik megÊ, mint abban
az EurÂpÀban, amely a k¢ts¢gek ¢s a vÀgyak
projekciÂja elsûsorban. A mostani esetben ez
az ¢rz¢ki csalÂdÀs nem jelent k¡l´n´sebben
nagy bajt. Bultmann majd' f¢l ¢vszÀzada elhangzott elûadÀsai ugyanis mÀr fogantatÀsuk
pillanatÀban egy olyan, Ázig-v¢rig idealista
kultÃra megnyilatkozÀsainak szÀmÁtottak,
amely valÂjÀban mÀr az ´tvenes ¢vek elej¢n
sem l¢tezett. Eleven ¢let¢t e kultÃra a weimari N¢metorszÀg egyetemein, illetve majd a
hitleri N¢metorszÀg hitvallÂ egyhÀzaiban ¢lte; vagyis feszÁtûen ellentmondÀsos vilÀgokban. MÀsr¢szt viszont abban Bultmann-nak
t´k¢letesen igaza van, hogy a teolÂgia logosza
ä ha ¢r valamit egyÀltalÀn ä kultÃrÀkon ÀtÁvelû mÂdon eszkatologikus term¢szetü: mindig, minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt arrÂl a v¢grûl besz¢l, amely paradox mÂdon mindig,
minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt most van. Ha
nem Ágy volna, akkor hÁvûk ¢s hitetlenek, tettek ¢s gondolatok k´z´s vilÀga elemi t¢nyekre
hullana sz¢t.
RugÀsi Gyula

SZEPES ERIKA:
A MAI MAGYAR VERS
Szepes Erika: A mai magyar vers IäII.
InteraäTevan, 1996. 356, 256 oldal, 1456 Ft
A magyar k´lt¢szetnek az egyetemes kultÃrÀban elfoglalt hely¢t, rangjÀt jÂl jellemezheti,
hogy a londoni Fontana KiadÂ XX. szÀzadi

¢letrajzgyüjtem¢ny¢ben (Bullock & Woodings, eds., 1983) k´zel 2000 szÂcikkbûl tÁz
(Ady, Babits, Illy¢s, JÂzsef Attila, MolnÀr Ferenc, MÂricz Zsigmond, N¢meth LÀszlÂ, Pilinszky, RadnÂti, We´res) magyar ÁrÂt ¢s k´ltût tÀrgyal. (De hiÀnyzik p¢ldÀul KosztolÀnyi.) Mindegyikûj¡k ¢letrajzÀt a k´tetben a
londoni G. F. Cushing Árta meg, s ´sszehasonlÁtÀsk¢ppen ¢rdekes, hogy a k´tetben spanyol nyelvü ÁrÂ-k´ltû 30, skandinÀv (finnekkel, izlandiakkal) pedig ´sszesen 16 szerepel.
A magyar k´lt¢szet szÀmunkra persze
nem egy a vilÀg jelentûs irodalmi vonulatai
k´z¡l, hanem ez a mi k´lt¢szet¡nk, a legszebb, s apolÂgiÀjak¢ppen az idegeneknek
elûszeretettel szokÀs emlegetni a magyar
nyelv rugalmassÀgÀt, fog¢konysÀgÀt a legk¡l´nb´zûbb versel¢sekre. A tudatunkban m¢lyen gy´kerezû etnocentrikus szeml¢letnek
megfelelûen azt is szokÀs hangoztatni ä
egy¢bk¢nt t¢vesen (Szepes & Szerdahelyi,
1981: 392ä393, Szerdahelyi, 1987, 1995:
325, 361, Kicsi, 1993) ä, hogy nyelv¡nk prozÂdiÀja ¢s a rajta megvalÂsÁtott versel¢s eg¢szen egyedi ¢s eredeti, s jellegzetesen magyar
az Ãgynevezett àtagolÂÊ vagy àszÂlamnyomat¢kosÊ versel¢s.
A rendkÁv¡li struktÃralÀtÀsÃ, egyben a fonolÂgiÀt is megalapozÂ Roman Jakobson fedezte fel az 1920-as ¢vekben, hogy a hang
n¢gy tulajdonsÀgÀnak megfelelûen a vilÀg
nyelvein csak n¢gyf¢le tÁpusÃ versel¢s l¢tezhet: hangsÃlyos, idûm¢rt¢kes, szÂtaghanglejt¢ses ¢s szÂtagszÀmlÀlÂ. K´z¡l¡k kettû, a
hangsÃlyos ¢s az idûm¢rt¢kes valÂsult meg a
magyarban, s mintegy harmadikk¢nt a kettût
kombinÀlÂ Ãgynevezett szimultÀn versel¢s.
Ami a magyarban megvalÂsÁthatÂ versel¢sek alapjÀul szolgÀlÂ prozÂdiai tulajdonsÀgokat illeti, nyelv¡nk tipolÂgiai szempontbÂl
legd´ntûbb k¢t tulajdonsÀga, hogy szÂhangsÃlya r´gz¡lt, ¢s ismeri a r´vid vs. hosszÃ magÀnhangzÂk oppozÁciÂjÀt. Harmadik jellegzetes prozÂdiai sajÀtossÀga, a magÀnhangzÂharmÂnia szorosan ´sszef¡gg k´t´tt hangsÃlyÀval, a hangsÃly szÂ eleji r´gz¡l¢se pedig
szuffixÀlÂ (szÂv¢gen toldal¢kolÂ) jelleg¢vel.
Ami a k¢t d´ntû tulajdonsÀgot illeti, Claude
Hagªge a vilÀg 754 merûben k¡l´nb´zû
nyelv¢t Àttekintve Ãgy talÀlta, hogy ezek
45%-Àban megtalÀlhatÂ a r´vid vs. hosszÃ
magÀnhangzÂk oppozÁciÂja (a magÀnhangzÂk kvantitÀsa), s 76%-ban van k´t´tt hang-
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sÃly. Tûle f¡ggetlen¡l, ugyancsak kb. 700
nyelvet Àttekintve nagyjÀbÂl hasonlÂ eredm¢nyre jutott az amerikai Merritt Ruhlen is,
szerinte a vilÀg nyelveinek 48%-Àban van
egyszerre r´vid ¢s hosszÃ magÀnhangzÂ
(D¢csy, 1988: 55).
A fonolÂgia megalapozÂinak ä N. S. Trubetzkoynak ¢s Roman Jakobsonnak ä a munkÀssÀga Âta ismeretes, hogy szÀmos prozÂdiai
tulajdonsÀg nyelvcsalÀdokon tÃlmutatÂ ÀreÀkban jelentkezik. A magyar a hangsÃlyt ¢s
a magÀnhangzÂk idûtartamÀt tekintve a
csehvel ¢s a szlovÀkkal alkot nyelvsz´vets¢get. (A nyugati szlÀv nyelvek k´z¡l a k¢t emlÁtett tulajdonsÀggal rendelkezik m¢g a d¢li
kasub is, a szÂ eleji hangsÃly pedig mindk¢t
szorb nyelvet ä az alsÂszorbot ¢s felsûszorbot
ä egyarÀnt jellemzi.) Eg¢szen tÀvoli nyelvek
is hasonlÁtanak a magyarra bizonyos prozÂdiai jellegzetess¢geiket tekintve, p¢ldÀul
egyes ausztrÀliai nyelvek elsû szÂtagi hangsÃlyt ¢s magÀnhangzÂ-harmÂniÀt mutatnak.
MÀsr¢szt pedig viszonylag k´zeli rokon nyelveknek lehet eg¢szen elt¢rû prozÂdiÀja ä az
akkÀd szÂtagszÀmlÀlÂ, a h¢ber hangsÃlyszÀmlÀlÂ, az arab idûm¢rt¢kes metrumot ismer (Kury−owicz, 1972). Mindenesetre a magyar àverssz´vets¢getÊ k¢t ¢szaki, nem rokon
szomsz¢djÀval, a csehvel ¢s szlovÀkkal mutat.
(Az ûsibb ¡temhangsÃlyos versel¢s tekintet¢ben a verssz´vets¢g teljes jogÃ tagja a k¢t
szorb nyelv is.) A rokon finnugor nyelvek k´z¡l a finnt ¢s az ¢sztet a magyarhoz hasonlÂan szÂ eleji hangsÃly ¢s a magÀnhangzÂk r´vid vs. hosszÃ oppozÁciÂja jellemzi (HajdÃ &
Domokos, 1978: 127). RÀadÀsul mindk¢t
nyelvben ä ellent¢tben a csehvel ¢s szlovÀkkal
ä van magÀnhangzÂ-harmÂnia is. A finnugor
alapnyelvben azonban a magÀnhangzÂ-kvantitÀs ¢s a hangsÃly szerepe vitatott (HajdÃ,
1981: 126), s nyelv¡nk emlÁtett prozÂdiai tulajdonsÀgai jobban illenek egy a csehvel ¢s
szlovÀkkal egybesorolÂ areÀlis, mintsem egy
a finnugor nyelvekkel egybesorolÂ genetikai
k¢pbe. A t´bbi finnugor nyelv ugyanis a magyartÂl elt¢rû, n¢melyik eg¢szen elt¢rû prozÂdiÀjÃ, s nem lehetetlen, hogy a finn ¢s ¢szt
nyelvnek a magyarhoz valÂ hasonlÂsÀga ebben a tekintetben konvergens fejlûd¢s eredm¢nye.
A magyar ä a vilÀg nyelveinek tetemes r¢sz¢vel egy¡tt ä szerencs¢s nyelv tehÀt abban

az ¢rtelemben, hogy egyarÀnt alkalmas a
hangsÃlyos ¢s az idûm¢rt¢kes versel¢sre. Az
azonban, hogy ezek a versrendszerek ki is
alakultak k´lt¢szet¡nkben, nem automatikusan k´vetkezik nyelvi adottsÀgainkbÂl, hiszen
a hozzÀnk hasonlÂ mÂdon àszerencs¢sÊ nyelvek t´bbs¢g¢n a k¢t versrendszer egy¡tt¢l¢se
nem mutathatÂ ki (Szerdahelyi, 1994; 65,
1995: 352). Nyelv¡nk àsz¢ps¢geÊ, t´bbf¢le
versel¢sre valÂ alkalmassÀga mellett ä etnocentrizmusunkhoz ragaszkodva ä b¡szk¢k lehet¡nk m¢g a versformÀkat megtalÀlÂ vagy
adaptÀlÂ k´ltûkre s az ¢let¡knek, munkÀssÀguknak hÀtter¢¡l szolgÀlÂ egykori kulturÀlis
int¢zm¢nyeinkre.
A magyar vers ugyanis maximÀlisan ¢lt a
nyelvben rejlû lehetûs¢gekkel. Elûdeik kutatÀsait is ´sszegezve Szepes Erika ¢s Szerdahelyi IstvÀn foglalta ´ssze talÀn legteljesebben a
magyar versformÀkat (Szepes & Szerdahelyi,
1981, 1988, Szerdahelyi, 1987, 1994, 1995).
Szepes ä vallÀst´rt¢neti munkÀi mellett ä
´nÀllÂan is k´zz¢tette verstani tanulmÀnyait
(1988), elûzû k´nyv¢ben (1990) pedig mÀr az
1945 utÀn Árt magyar versek pÀratlan formagazdagsÀgÀt tanulmÀnyozta. Jelen müve az
elûzû folytatÀsa: az 1945 utÀni magyar irodalombÂl gyakorlatilag minden, a magyarban
megvalÂsÁthatÂ ismertebb versformÀbÂl hoz
p¢ldÀt, lehetûleg jelentûsebb k´ltûktûl. A
megvalÂsult versformÀk k´z´tt mindenf¢le
idûm¢rt¢kesek (a g´r´gälatin, az arabäperzsa
¢s az indiai hagyomÀnybÂl) ¢s mindenf¢le
hangsÃlyosak szerepelnek, sût k¡l´nleges japÀn formÀkban is Ártak magyar verseket. Szepes Erika jelen müv¢ben pÀratlan (talÀn a vilÀgon egyed¡lÀllÂ) formagazdagsÀgot mutatott ki, s a tartalomjegyz¢kbûl ki lehet keresni
a formÀt, a n¢v- ¢s versmutatÂbÂl pedig lÀthatÂ, hogy szinte minden jelentûsebb Ãjabb
k´ltûtûl ä k´zt¡k hatÀrainkon tÃl ¢lûktûl
vagy ¢ltektûl is ä talÀlhatÂ vers. (Ki-ki kedv¢re vÀlogathat, sût fedezhet fel benne p¢ldÀul
olyan formamüv¢szeket, mint az erd¢lyi Sz¢kely JÀnos vagy az elsûsorban Szepes ¢s Szerdahelyi verstani munkÀibÂl ismert FÀbri P¢ter ¢s LÀng °va.) Bizonyos ¢rtelemben jelen
k´nyv a magyar k´lt¢szet panorÀmÀja is egyben, bÀr Szepes Erika nem okvetlen a jÂ k´ltûket, hanem elsûsorban a jÂ verselûket szerepelteti. (Szerencs¢s a kettû egybees¢se
mondjuk We´res eset¢ben.)
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A magyarra adaptÀlt versformÀk jelentûs
r¢sz¢t kimutathatÂan az utÂbbi ¢vtizedek fordÁtÀsirodalmÀnak k´sz´nhetj¡k. çltalÀnos
ugyanis a k´ltûk szinte filolÂgiai ig¢nyü ¢rdeklûd¢se a megvalÂsÁthatÂ versformÀk
irÀnt. (Eg¢szen kiv¢teles volt p¢ldÀul a moldvai Lakatos Demeter, aki a magyar ÁrÀst alig
ismerte, s a magyar irodalmat eg¢sz¢ben tekintve k´ltûnek sem volt jelentûs, viszont remek nyelvjÀrÀsi adatk´zlûnek ¢s kitünû, vÀltozatos formÀkat ismerû verselûnek bizonyult.) K¡l´nlegess¢gk¢ppen ¢rdemes megemlÁteni a Szerdahelyi IstvÀntÂl Szepesen Àt
LÀng °vÀhoz Àtker¡lt versformÀt, a triolettet,
melynek szerzûje n¢mi filolÂgiai bÃjÂcska
utÀn idûk´zben felfedte magÀt (I: 184ä185,
Szerdahelyi, 1996: 163ä165).
Fontos hangsÃlyozni az irodalom kapcsolatÀt a kulturÀlis int¢zm¢nyrendszerrel: a
k´nyvkultÃrÀnak, az iskolarendszernek stb.
utÂbbi ¢vekben felgyorsult hanyatlÀsa alighanem a versek hanyatlÀsÀt is jelenti. A versek
Ãjabban, de mÀr sok ¢vtizede elsûsorban ÁrÀsbelis¢g ÃtjÀn terjednek, s ez¢rt ¢rdemes rÀmutatni, hogy az ÁrÀsbelis¢g f¢nykora az
egyetemes kultÃrÀban, legalÀbbis EurÂpÀban
1850ä1950 k´z¢ esett. ValÂszÁnüleg a vilÀgt´rt¢nelemben ekkor volt a legmagasabb az
Árni-olvasni tudÂk, az ÁrÀsbelis¢get hasznÀlÂk arÀnya. A besz¢lt nyelv, a szÀjhagyomÀny
ÃjbÂli t¢rhÂdÁtÀsÀt pedig technikai talÀlmÀnyok (telefon, rÀdiÂ, televÁziÂ) is tÀmogatjÀk
(D¢csy, 1988; 131).
A verset mÀig tipikusan a k´lt¢szet hordozÂjÀnak tekintj¡k, de a verses dalsz´vegek,
valamelyest a reklÀmok mennyis¢g¡kben ma
elnyomjÀk a k´ltûi verset. A verset persze az
emberis¢g t´rt¢net¢ben k´lt¢szeten kÁv¡l
t´bbf¢le mÀs dologra is hasznÀltÀk, k¡l´n´sen
memorizÀlÀsra, de a szÀjhagyomÀnyon alapulÂ kultÃrÀkban a versforma a sz´vegek (p¢ldÀul jogi sz´vegek) r´gzÁt¢s¢nek eszk´z¢¡l,
garanciÀjÀul is szolgÀlt. ValÂszÁnü az is ä bÀr
ezzel talÀn a verstudÂsok jelentûs r¢sze nem
¢rt egyet ä, hogy a t´meges vers¢rz¢k (errûl
Szerdahelyi, 1987, Kicsi, 1993: 454ä455) ¢ppÃgy mÃlÂ, viszonylag efemer, rÀadÀsul napjainkban is hanyatlÀst mutatÂ jelens¢g, mint
p¢ldÀul az ÁrÀsbelis¢gre valÂ hajlandÂsÀg.
A magyar k´lt¢szetet, verset elûszeretettel
emlegetj¡k nemzeti b¡szkes¢ggel. Hogy voltak¢ppen mire lehet¡nk b¡szk¢k, azt olyan

tudÂsok adatgyüjt¢sei ¢s elemz¢sei r¢v¢n
tudhatjuk meg, mint ¢ppen Szepes Erika
mostani k¢tk´tetes k´nyve. Tulajdonk¢ppen
a mai magyar versszerzû k´ltûk ´sszess¢ge
egy¡tt k¢pez valÂszÁnüleg a vilÀgon egyed¡lÀllÂ ¢rt¢ket.
A szerzû k´nyv¢ben a formai (àverstaniÊ)
k¢rd¢sekre koncentrÀl, kimondottan tartalmi
(àk´lt¢szettaniÊ) dolgokrÂl egy-egy fejezet¢ben n¢hÀny szubtilis megjegyz¢s erej¢ig szÂl.
Egy boldogabb kor szigorÃ stilisztÀi talÀn
soknak tartjÀk majd a pÀtoszt a k´nyv zÀrÂmondataiban, amelyek arra keresnek magyarÀzatot, hogy mi¢rt id¢znek olyan sokat az
Ãjabb szerzûk: àaz elbizonytalanodÀsok korÀban,
az ¢rt¢kveszt¢s korÀban, a szellemi teljesÁtm¢nyek
megalÀzÀsÀnak idûszakÀban a k´ltûk tÀmaszkodÂt
keresnek hasonlÂan ¢rzû-gondolkodÂ elûdeikben,
ezzel megerûsÁtv¢n sajÀt magukat is ´nn´n hit¡kben, de segÁts¢get hÁva ahhoz is, hogy mÀsokkal elfogadtassÀk magukat. E mellett a fû tendencia mellett term¢szetesen ¢l az a mindenkor meglevû gesztus is, hogy eml¢ket ÀllÁtsanak p¢ldak¢peiknek, p¢ldak¢peinknekÊ. (II. 222. o.)
A mai magyar k´lt¢szet szociolÂgiÀjÀhoz,
az irodalom mai becs¡let¢hez ¢rdekes adal¢k
lehet az irodalom munkÀsainak ´lt´zk´d¢se.
A k´nyv bemutatÂjÀnak (1996. mÀrcius 21.)
f¢rfik´z´ns¢g¢ben az ´lt´ny´s´k (kellû szÀmban) ¢s a pulÂveresek (t´rpe minoritÀsban)
egyarÀnt k¢pviselve voltak. A legjellemzûbb,
szinte k´telezû, egyenruha- vagy n¢pviseletszerü ´sszeÀllÁtÀs azonban Ágy festett: s´t¢t
nadrÀg a jobb idûkbûl, kÁnai ing (esetenk¢nt
nyakkendûvel, ÀltalÀban vÀszon, jelen sorok
ÁrÂjÀn flanel) ¢s a VOR (a fiatalok kedv¢¢rt:
V´r´s OktÂber F¢rfiruhagyÀr) elegÀns bÀrsonyzakÂja.
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MEG°RT°S KOMOR °G
ALATT
BacsÂ B¢la: A meg¢rt¢s müv¢szete ä
a müv¢szet meg¢rt¢se
Budapest, 1989. 278 oldal, 78 Ft
BacsÂ B¢la: HatÀrpontok. Hermeneutikai essz¢k
T-TwinsäLukÀcs ArchÁvum, 1994. 224 oldal,
396 Ft
BacsÂ B¢la: A szÂ Àrny¢ka.
Paul Celan k´lt¢szet¢rûl
Jelenkor, 1996. 92 oldal, 440 Ft
V¢g¡l is a Celan-k´nyvet szerettem volna
t¢nyleg meg¢rteni. De be kellett lÀtnom,
hogy ez csak akkor siker¡lhet, ha megprÂbÀlom pontosan meg¢rteni BacsÂ szenved¢lyes
elk´telezetts¢g¢t a meg¢rt¢s irÀnt. Be kellett
lÀtnom, hogy A MEG°RT°S MþV °SZET°-nek ¢s
a HATçRPONTOK -nak a v¢giggondolÀsa n¢lk¡l nem leszek k¢pes A SZñ çRNY°Kç-t a szÀ-

momra egyÀltalÀban lehets¢ges m¢lys¢gben
meg¢rteni. Ez az ÁrÀs ennek ellen¢re nem
tart ig¢nyt arra, hogy BacsÂ eddigi munkÀssÀgÀt ¢rt¢kelje. HangsÃlyozom: Celan-k´nyv¢t szeretn¢m meg¢rteni.
BacsÂt, amiÂta csak Ár, mindig is a meg¢rt¢s, a meg¢rt¢s mibenl¢te, a meg¢rt¢s lehetûs¢ge, a meg¢rt¢s felt¢telei izgatjÀk. Mert a
n¢ha szenved¢lytelennek lÀtszÂ tudÂs nagyon
is szenved¢lyes gondolkodÂ. BacsÂ B¢la persze
ä ÁrÀsait olvasva elsûk¢nt ez tünik fel ä tudÂs
ember, mindent elolvasott ¢s mindent tud,
amit a meg¢rt¢s müv¢szet¢nek tekintett e
szÀzadi hermeneutikÀrÂl ¢s annak mÃlt szÀzadi elûzm¢nyeirûl tudni lehet. A magyar olvasÂk´z´ns¢g r¢szben az û ÁrÀsain kereszt¡l
ismerkedhetett meg mindenekelûtt Hans Georg Gadamer s nagy elûfutÀra, Schleiermacher hermeneutikÀjÀval s mindazzal, ami ezzel ´sszef¡gg, s fûk¢nt azzal, amit errûl n¢met nyelvter¡leten Ártak. De nagy t¢ved¢s
volna azt hinni, hogy BacsÂ egyszerüen a
hermeneutika valamif¢le àszak¢rtûjeÊ lenne.
A hermeneutikÀra vonatkozÂ tudÀsa m´g´tt,
mint mondottam, a meg¢rt¢sre valÂ szenved¢lyes t´rekv¢s rejlik. BacsÂ nagyon sokat
tud, de mindenekelûtt nem tudni, hanem
meg¢rteni akar. Meg¢rteni ä mit? Elsû k´tet¢nek cÁme mintha azt sugallnÀ, hogy BacsÂ
a müv¢szetet akarja meg¢rteni. S a müv¢szet
meg¢rt¢s¢re valÂ t´rekv¢s k¢ts¢gtelen¡l mindig is jelen volt, mÀig jelen van munkÀiban,
hiszen Celan-k´nyve is k´zvetlen¡l ¢ppen
Paul Celan müv¢szet¢nek meg¢rt¢s¢t c¢lozza; de a müv¢szet meg¢rt¢s¢re valÂ t´rekv¢s
ä ha egyÀltalÀn ¢rtelmes dolog a müv¢szet
meg¢rt¢s¢rûl besz¢lni ä semmik¢ppen sem a
legm¢lyebbrûl j´vû t´rekv¢s BacsÂnÀl. BacsÂ
ugyanis Ãgy gondolja, s ezt, amiÂta csak Ár,
mindig is Ágy gondolta, hogy, ahogy Gadamer fogalmaz az I GAZSçG °S MñDSZER-ben, àa
meg¢rt¢s nem egy a szubjektum magatartÀsmÂdjai
k´zt, hanem a jelenvalÂl¢t l¢tmÂdja magaÊ. (BacsÂ
id¢zi: MEG°RT°S, 24.) Meg¢rteni a meg¢rt¢st
nem mÀs, mint meg¢rteni ´nmagunkat, l¢tmeg¢rt¢s, l¢t¡nk meg¢rt¢se tehÀt. BacsÂt
mÀr az elsû k´tet¢nek f¡ggel¢k¢ben k´z´lt, a
korai LukÀcs müv¢szetfilozÂfiÀjÀrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban is a müv¢szetnek mint l¢t¢rt¢snek, l¢tmeg¢rt¢snek a meg¢rt¢se izgatta, ahogy igazÀbÂl ez izgatja a Celan k´lt¢szet¢rûl szÂlÂ
legutÂbbi k´nyv¢ben is. A k¢rd¢s csak az, ho-

