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Télemakhosz német nyelvterületen a 18. században

Christoph Schmitt-Maass. Fénelons „Télémaque” in der deutschsprachigen Aufklärung (1700–1832). 
2 Bände. Frühe Neuzeit 220. Berlin–Boston: De Gruyter, Edition Niemeyer, 2018. 1289, 6 ill.

Fénelon Télémaque-ja a 18. század egyik sikerkönyve, melynek elterjedése az 
európai irodalom és művelődés megkerülhetetlen fejezete. A több művészeti ágat 
érintő elterjedést, melynek kezdeteit Pierre Valentin Faydit már 1700-ban a Télé
ma comanie kifejezéssel illette, számos tényező ösztönözte. Érdemes közülük ki-
emelni a különböző műfaji minták mesteri összekapcsolását, a lelki folyamatok és 
érzelmek árnyalt ábrázolását, az előremutató politikai és más eszmék markáns 
jelenlétét, a természet idillikus szemléletét, az erkölcsi tanítás tetszetős formába 
öltöztetését, a választékos, elegáns és könnyed elbeszélésmódot, a kulcsre-
gény-jelleget, a szerző kegyvesztettségét és végül a mű betiltását. A robbanássze-
rű elterjedés és rendkívüli népszerűség összetevői nyelvterületenként részben 
eltértek egymástól, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évtizedekben meg-
szaporodtak a regény recepciójával kapcsolatos, egy-egy nyelvterületre összpon-
tosító vizsgálatok. 

A korai német kutatások többnyire szűk forrásbázisra épültek, figyelmen kí-
vül hagyták a fordítások és adaptációk mint önálló esztétikai teljesítmények és 
kulturális közvetítők vizsgálatát, s nem foglalkoztak a francia nyelvű kiadások 
német nyelvterületen végbement elterjedésének kérdéseivel. Ezen a helyzeten 
próbáltak változtatni a 20. század utolsó harmadától Volker Kapp, a német Télé
maque-kutatás doyenjének a mű forrásait feltáró és a történeti kontextualizálás 
fontosságát hangsúlyozó vizsgálatai, kutatástörténeti áttekintései. 2001-ben meg-
jelent monográfiájában Olaf Simons a recepció korai, 1710 és 1720 közötti szaka-
szára összpontosítva könyv- és kultúrtörténeti kérdéseket tett fel, s a befogadói 
motivációkat és érdekeltségeket állította a középpontba.

Christoph Schmitt-Maaß kétkötetes monográfiájában kettős célt tűzött maga 
elé: 1) módszeresen számba venni a 18. századi német recepció formáit, ösztönzőit, 
eszmei kontextusait; 2) összefüggően bemutatni a folyamat időbeli alakulását és a 
társadalmi hordozó rétegek szerepét. Alapkérdései, melyekre választ keresett, 
csak látszólag egyszerűek: 1) kik és hogyan olvasták a Télémaque-ot a 18. század-
ban a német nyelvterületen? 2) hozzájárult-e a mű recepciója a felvilágosodás, az 
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új politikai, történeti diskurzusok és az irodalmi ízlésváltozás kibontakozásához? 
3) ha igen, hogyan és mennyiben, s milyen szerepet játszott e folyamatokban?

A monográfia elsődleges forrásanyagát a német nyelvterületen 1700 és 1806 
között önállóan megjelent francia és kétnyelvű Télémaque-kiadások, az ugyanitt 
közreadott német, olasz, angol és latin nyelvű fordítások, adaptációk, részfordítá-
sok, kivonatok, drámaprogramok, librettók és szótárak teljességre törekvő, közel 
százhatvan tételes katalógusa adja. A felhasznált kéziratokat és az elemzésbe be-
vont további nyomtatott forrásokat, melyek összesen mintegy kilencven (!) 
könyvtárban és levéltárban találhatók, egy közel hatvan lap terjedelmű jegyzék 
tartalmazza. A kéziratok között találunk például kölcsönzési naplókat, könyv-
jegyzékeket, katalógusokat, levelezéseket, jezsuita litterae annuae-ket, tanterveket, 
nevelési programokat és instrukciókat. A nyomtatott források összetétele hasonló-
képpen változatos. Figyelemre méltó, hogy a két kötet összterjedelmének kb. a 
ha tod részét a katalógus, a forrás- és irodalomjegyzék, valamint a mutatók teszik 
ki. A forrásanyag feldolgozását harminckilenc táblázat segíti, melyek többsége 
részletes szövegösszevetés alapjául szolgál. A vizsgálat térbeli kereteit a bevezető 
szerint a Német-római Birodalom 1790 előtti határai jelölték ki, így Poroszország, 
Holstein, Szilézia és Csehország mellett beletartozik a Habsburg Birodalom, bele-
értve Tirolt, továbbá a németalföldi Habsburg-tartományok, a svájci kantonok 
államszövetsége és Baden, beleértve a Pfalzi Választófejedelemséget.

A recepció történetét Schmitt-Maaß három nagy részre – 1700 előtt; 1700–1790 
között; 1790–1832 között –, ezen belül a második részt ugyancsak három, harminc-
éves szakaszra, s az egész munkát a bevezetővel együtt összesen tizenöt fejezetre 
osztva mutatja be. A második rész harmincéves szakaszokra bontását azzal indo-
kolja, hogy a szakaszok egy-egy generációnyi időt fognak át, és igazodnak a né-
met Télémaque-fordítások megjelenéséhez. Az első szakaszt (1730-ig) – némileg 
mechanikusan – a felvilágosodásnak a korai, a másodikat (1760-ig) a középső, a 
harmadikat (1790-ig) a késői periódusával kapcsolja össze. A részek tagolását erő-
sen befolyásolta a társadalomtörténeti szemlélet: a III. rész kivételével a szerző 
minden szakaszon belül külön tárgyalja a fejedelmi udvarok, az egyházi körök, a 
tudósok és a polgári rétegek recepciójának megnyilvánulásait. A III. részben hat 
fejezetben mutatja be a weimari udvarhoz kapcsolódó 18. századi dokumentumo-
kat, két hercegi könyvtár, a polgári olvasókörök és az alsó rétegek olvasmányait 
tükröző kölcsönkönyvtárak tanúságát, a Bécs–Weimar viszonylatban 1797–1805 
között lezajlott opera-vitát, a weimari klasszika meghatározó alakjainak Télémaque- 
képét, egy női olvasó ironikus átértelmezését és Fénelon 1800 körüli újrafelfede-
zését. Ez a szerkezet jól áttekinthető, ugyanakkor némileg megnehezíti a különböző 
rétegek és csoportok recepciója közti „áthallások” és közvetítési folyamatok nyo-
mon követését.

A módszer sajátossága, hogy a germanisztikai látószöget Schmitt-Maaß követ-
kezetesen kitágítja a francia forrásszövegek és a fordítások kapcsolata felé, s fi-
gyelmét kiterjeszti a korábban másodlagos jelentőségűnek ítélt fordítókra, a 
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recep ció okaira, eszközeire, módozataira és eszmei összefüggéseire. A hagyomá-
nyos komparatista befogadástörténetet könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti, 
társadalom- és kommunikációtörténeti, valamint esztétikai szempontokkal kom-
binálja, s eredményesen alkalmazza a kulturális transzfer és kulturális fordítás 
antropológiai koncepcióit. Bemutatja a fordítók szellemi profilját, munkásságát és 
más fordításait, elemzi a fordítások paratextusait, s szövegösszevetések révén fel-
tárja a fordítói módszereket, nyelv- és irodalomszemléleti, poétikai sajátosságo-
kat. Megvizsgálja a recepció résztvevőinek státuszát, szándékait és érdekeltségét, 
elemzi az elsajátítás formáit, korlátait és következményeit.

A könyv fontos eredménye, hogy minden eddiginél pontosabban kirajzolód-
nak a 18. századi német Télémaque-recepció sajátosságai. Fénelon már 1700 előtt is 
jelen volt a nyelvterületen, többek között Elisabeth Charlotte d’Orléans pfalzi ro-
konságával folytatott levelezésében és pietista körökben; Leibniz külön értekezés-
ben foglalkozott Fénelon amour désinteressée-koncepciójával. A fejedelmi udvarok 
hosszú időn át a szelektív befogadás gyakorlatát követték: a berlini udvarban 
1700 körül készült kéziratos kivonat és nyomtatott fiktív dialógus például határo-
zott pedagógiai programba illeszkedik: mindkettő mellőzi a cselekményt, nem 
veszi tudomásul a regény abszolutizmus-kritikáját és egy új államberendezkedésre 
vonatkozó javaslatait, s figyelmen kívül hagyja Fénelon szándékát a klasszikus 
műveltségi javak és a quietista elképzelések narratív közvetítésére. Míg August 
Bohse 1700-ban megjelent, az udvari és polgári közönségnek egyaránt szánt for-
dítása a gáláns regény szférájába ültette át Fénelon stíluseszményét, Benjamin 
Neukirch verses fordítása (1727/39) a barokk udvari-heroikus regény mintáját kö-
veti, s a verses eposz korai német példájaként értékelhető. A fejedelmi udvarok-
ban 1706–1722 között bemutatott operák többnyire ugyancsak háttérbe szorítják 
az abszolutizmus reformját célzó tartalmakat, s az honnête homme gáláns ideálját 
népszerűsítik. A tudós körök reflektálnak ugyan a mű poétikai státuszáról és mű-
faji hovatartozásáról folytatott francia vitára, de a vita itt szűkebb mederben fo-
lyik, ugyanakkor a reflexiók közvetve előkészítik a Télémaque polgári értelmezé-
sét. Carl Arnd, Leibniz és Ehrenfried Walther v. Tschirnhaus abszolutizmuselle-
nes állásfoglalásként és a különböző államformák megismerését szolgáló új peda-
gógiai modell előképeként értékelik a regényt, mások természetjogi relevanciáját 
hangsúlyozzák. A polgári rétegeknél 1730 előtt a Télémaque a gáláns viselkedés 
kézikönyve, az iskolai és egyetemi nyelvoktatás eszköze, s megjelenik több erköl-
csi hetilap női olvasóknak szóló olvasmányajánlatában is.

Az elemzés másik tanulsága, hogy az 1730 és 1760 közti évtizedekben felerő-
södnek a korábbi recepció formái, egyben végbemegy azok revíziója. II. Frigyes 
Antimachiavell (1740) című írása például már egy megváltozott uralkodófelfogást 
tükröz, melynek egyik forrása a Télémaque. Érvényesül a mű hatása a kertművé-
szetben és a képzőművészetben, több latin fordítás készül, s megszaporodnak a 
színpadi adaptációk. A recepció aktív hordozói között megjelenik a pietista klérus 
és a jezsuita rend; Franz Neumayr 1751-ben kiadott poétikája kifejezetten ajánlja a 
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regény színpadi feldolgozását. Megnő a tudós körök szerepe: a Lipcse és Zürich 
között zajló irodalmi vitában, mely az 1740-es években több részfordítást ösztön-
zött, a mű erkölcsi tartalmai mellett szerepet kapnak a formai problémák. Hős-
eposz-poétikájában Gottsched az egyik fő hivatkozási ponttá emeli Neukirch for-
dítását. Új vonás, hogy a regény műfajjal összefüggésben is tárgyalják a művet, s 
az eredeti francia szöveghez nyúlnak vissza az érvelésben. A polgári körökben a 
jegyzetelt kiadások és fordítások révén egyre meghatározóbbá válik a nyelvtanu-
lás motivációja. Lessing színházelméletében és részvétfogalmában – Diderot köz-
vetítésével – a Télémaque Philoktetosz-epizódja kap szerepet.

Schmitt-Maaß fontos megfigyelése, hogy az 1760–1790 közti évtizedekben a 
fejedelmi udvarok körében előtérbe lép a szórakoztató funkció, elsősorban balett-
adaptációk és operafeldolgozások formájában. A Habsburg Birodalomban felerő-
södik a katolikus recepció a pedagógia megújítását célzó törekvések keretében: az 
északnémet tankönyv-kiadások utánnyomásai mellett önálló tankönyvek készül-
nek, s a Pietas-drámákban a világi szerelemtől való óvás gondolatán kívül feltűnik 
a hazaszeretet motívuma. Albrecht v. Haller Usong (1771) című, konzervatív 
szemléletű államregénye a Télémaque politikai erényprogramját aktualizálja, egy-
ben megnyitja a műfajt az utópikus narratívák felé. Új fordítások készülnek, rész-
ben nevelési célzattal, míg a melodráma-adaptációk a lélektani-érzelmi össze-
tevőket hangsúlyozzák. 

A weimari klasszika és romantika képviselőinek érdeklődését tanúsítja 
Schmitt-Maaß szerint, hogy Wieland Der Goldne Spiegel (1772) című nevelési regé-
nye lényegében a Télémaque pedagógiai programját kommentálja és bírálja. Goethe 
hivatkozása Neukirch fordítására Klopstock Messiása méltatásának keretébe 
illesz kedik. Herder költői szempontból elismerte, politikai vonatkozásban azon-
ban kevéssé értékelte a Télémaque-ot, miközben elkészítette annak mindeddig 
nem közölt részfordítását. Schiller 1786-ban travesztiát írt a műre, ugyanakkor a 
Don Carlos és a Filozófiai levelek szeretet- és barátságfelfogása, boldogságkoncepció ja 
egyaránt Fénelonhoz kapcsolódik. A „misztikus” Fénelon 1800 körül végbement 
újrafelfedezése keretében a Télémaque-recepciót fokozatosan felváltja a teológus 
Fénelon értékelése, akit igyekeznek különféle missziós szándékok, ébredési moz-
galmak és irenikus törekvések szolgálatába állítani.

Összegezve megállapítható, a monográfia átfogó és igen részletgazdag képet 
rajzol a német nyelvterület Télémaque-recepciójáról, s meggyőzően tanúsítja an-
nak sokrétűségét, megújulási képességét. Jelzi a különböző befogadói csoportok 
szerepének és érdeklődésének változását, szemlélteti a magasabb rétegek mintái-
nak átvételét az alacsonyabb társadalmi körökben, s érzékelteti a recepció súly-
pontjainak a század közepétől végbement elmozdulását a fejedelmi udvaroktól a 
polgárság felé. Megfigyelhető az is, hogy a regény recepciója közvetve ösztönözte 
Fénelon más, teológiai és pedagógiai tárgyú írásainak befogadását. Bár 
Schmitt-Maaß nem ismeri Köpeczi Béla Télémaque-tanulmányait, más szakiroda-
lom alapján a katalógusban feltünteti Gregor Trautwein latin fordításának két 
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kassai kiadását, jegyzetben hozza Haller László és Zoltán József magyar fordítá-
sainak kiadásait, tud a jezsuita Johann Zimmermann 1750–51-ben Kassán megje-
lent önálló latin fordításáról, s néhány további magyar vonatkozású adatot is kö-
zöl. Csak remélhető, hogy a monográfia mielőbb ösztönözni fogja a magyarországi 
Télémaque-recepció ehhez hasonlóan módszeres feltárását és beillesztését a nem-
zetközi összefüggésekbe.
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