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Nem különösebben nehéz elképzelni, hogy a digitalitás korában olvasó 
és író ember, legyen az laikus vagy hivatásos, egészen mást „csinál”                       
a szövegekkel, egész másképp dolgozza fel és állítja elő őket, mint a 
technikai médiumok időszakát, vagyis az 1900-as lejegyzőrendszert 
közvetlenül megelőző időszak interpretátorai és szerzői. Számos, immár 
klasszikussá vált könyv- és olvasástörténeti munka kimutatta, hogy a mediális 
változások radikálisan újrakonfigurálják a szövegekkel való foglalatosság 
médiumokra épülő és médiumokban végbemenő gyakorlatait. Ha hiszünk 
Kittler víziójának, akkor a számítógépesített egyetemen, ha valóban korszerű, 
nem egyszerűen eltűnnek az analóg, könyvalapú olvasási gyakorlatok. 
Inkább arról volna szó, hogy a maguk történeti helyére kerülnek, miközben 
olyan szövegfeldolgozási technikák – jobb híján: irodalomtechnika – felől 
fogunk tudni rájuk tekinteni, amelyeknek már nem alapfogalma a „szerző”, 
a „mű” vagy az „interpretáció” abban a formában, ahogy ezeket az 1800-
as lejegyzőrendszertől örökül kaptuk, és bár az egyetem falain kívüli 
mindennapi valóságban ezek már nem mindenható szervezői a szövegekkel 
való foglalatosságoknak, a szellemtudományokban mégis mintha 
konzerválódtak volna. Innen nézve nincs semmi meglepő abban, hogy 
amit Kittler a szövegekkel „csinál”, mindvégig megszüntethetetlen irritációt 
jelentett szűkebb értelemben vett szaktudományának, amelyből pályája 
indult.
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Irodalomtechnika.  
Friedrich Kittler írásai elé

Ezt a  lapszámot Friedrich Kittlernek és az ő médiatudományának szenteltük. Kittler 
néhány írásán és utolsó interjúján kívül olvashatók itt még tanulmányok a Kittler-féle 
médiatudományi vállalkozásról, valamint egy recenzió két újabb kiadványról, amelyek 
immár visszatekintve foglalkoznak a német médiatudós munkásságával.

Ebben a rövid bevezetőben nem kívánjuk rendszerező módon összefoglalni Kittler 
fontosabb médiaelméleti és -történeti írásainak legfontosabb gondolatait, vagy átte-
kintést adni munkássága különböző szakaszainak legfontosabb jellegzetességeiről vagy 
célkitűzéseiről. Egyáltalán nem szeretnénk megtalálni és felmutatni az itt közölt Kittler-
írások vélt vagy valós közös nevezőjét, nem kívánjuk elhelyezni őket az „életmű” része-
ként vagy nagyobb tudománytörténeti összefüggésben.

Egyfelől azért nem, mert úgy gondoljuk, ezzel nem Kittler „szellemében” – ami azt 
jelenti: a  szó szoros (számítástechnikai) és átvitt (tudománytörténeti) értelmében vett 
kittleri „program” szerint – járnánk el. Hogy miben is áll ez a program, legalábbis az 
1980-as évek elején, azt világosan leírja az az általunk is közölt, a „szerző” élete végéig 
publikálatlanul maradt előszó, amelyet Kittler 1983 nyarán illesztett Lejegyzőrendszerek 
1800/1900 című habilitációs írása elé, hogy előmozdítsa az így is két évig húzódó habili-
tációs eljárást.1 Kittler itt világosan körvonalazza sajátos, ekkortájt módszertanná emelt, 
de korábban is gyakorolt írásmódját és érveléstechnikáját. Ezen írástechnika és érvelés-
mód azon alapul, hogy Kittler számára az irodalom híradástechnika, és így mind az iro-
dalom, mind az azt feldolgozó irodalomtudomány legkisebb egységei, elemi építőkövei 
a médiumok által rögzített adatok. Kittler így mind az irodalomra, mind az irodalom 
tudományára, ily módon a maga tudományos írásmódjára is speciális adatkezelési mó-
dokként kezdett tekinteni. És amennyiben az irodalom tudománya egyfajta adatkezelési 
mód, annyiban nincs tekintettel – mert nem kell tekintettel lennie – a hagyományosan 
tárgyterületeknek, diskurzusoknak vagy társadalmi részrendszereknek nevezett szférák 
közötti bevett határhúzásokra. Azért nem kell ezekre tekintettel lennie, mert Kittler 
egyfajta hardware-alapú általános kompatibilitást feltételez az adatok között, amely le-
jegyzettségük (technikai úton való rögzítettségük) puszta tényéből fakad. Saját tudomá-
nyos írásmódja, hogy megfeleljen tárgya, a maga medialitásában megragadott irodalom 
legalapvetőbb meghatározottságának, ezt az általános, technikai eredetű kompatibilitást 
volt hivatott megjeleníteni, azaz színre vinni a tudományos íráshasználat keretei között.

1 Vö. Aufschreibesysteme 1980/2010. In Memoriam Friedrich Kittler = Zeitschrift für Medienwissenschaft 6 (2012/1), 
114–192. A szövegközlésen kívül itt megtalálható egybegyűjtve az összes bírálat is.
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Ezért keletkezhet a benyomásunk, hogy Kittlert olvasva heterogén jelenségek kerül-
nek egymás mellé, amelyek véletlenszerű egymásmellettiségükkel kiszámíthatatlan is-
métlődéseknek és visszatéréseknek nyitnak teret. Ez a tudományos íráshasználat, amely 
tárgya működésmódjának a megjelenítését – módszertani leképezését – célozza, éppen 
annak a  térbelivé tételnek a  logikáján alapul, amelyet Kittler a medialitás legelemibb 
feltételének tekint. (Azt, hogy pontosan honnan származik Kittlernél e módszertanná 
emelt kombinatorika, Sybille Krämer tanulmánya magyarázza el részletesen.)

Kittler a Lejegyzőrendszerekhez írt 1983-as előszóban a saját írástechnikáját vagy adat-
kezelési módját maga nevezte kombinatorikusnak és kötötte ezzel az analóg médiumok 
időszakához. Munkásságának „egészére” viszont bátran mondhatjuk, hogy kifejezetten 
korszerű volt, megfelelt az elektronikus korszaknak, hiszen úgy tűnik, a végtelenül is-
métlődő áramkörök alapján szerveződött.2 Ha ez így van, akkor persze nem lehet a mun-
kásságáról mint lezárt egészről beszélni, hiszen az, akárcsak az áramkörök összekapcsolá-
sa, végtelenségig folytatható – és folytatják is.

Azt a különös argumentatív erőt, amelyre ennek az (irodalom)tudományos kombi-
natorikának a révén tesznek szert Kittler írásai, nem szükséges hosszadalmasan ecsetel-
nünk, megtették már mások. Amiben mi reménykedhetünk, az az, hogy ezeken a lapo-
kon a mi összeállításunk is hasonlóképp, e szerint a program szerint kezd működni az itt 
közölt írások tekintetében. Más megfogalmazásban: reményeink szerint ez az általunk 
készített összeállítás képes e lapszám keretein belül, a szövegek egyedi kombinációja ré-
vén valamennyire megjeleníteni a  kittleri írás- és érveléstechnika  működésmódját, és 
ezen keresztül képes valamennyire továbbsugározni a hazai olvasóközönség felé a kittleri 
írástechnika argumentatív erejét.

Másfelől azért nem bocsátkozunk most részletesebb, „klasszikus” bevezetésbe, mert 
– és ez bennünk is csak menet közben tudatosult – az itt közölt, Kittlerről szóló írások 
mindegyike kitűnően képes ellátni ezt a  funkciót.3 Nemes Z.  Márió a Tumult és az 
Archiv für Mediengeschichte című folyóiratok vonatkozó számainak ismertetésében szá-
mos lehetséges utat és kontextust vázol fel, amely a „Kittler utáni” időszakban, az ő mun-
kásságából kiindulva bejárható, illetve amelyekkel Kittler írásai kompatibilisek lehetnek. 
Hogy önmagában mennyire sokféle Kittler munkássága, és mennyi kapcsolódási pontot 
kínál, jól illusztrálják Geoffey Winthrop-Young és Eva  Horn rendhagyó nekrológjai: 

2 Friedrich Kittler, Jel és zaj távolsága, ford. Lőrincz Csongor = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus Tibor 
– Kelemen Pál – Molnár Gábor Tamás, Ráció, Budapest, 2005, 458: „Ezért jött létre a kombinatorika a dobókockák, 
a számítógépes technológia pedig a végtelenül ismételt áramkörök alapelvén.“
3 Hasonló funkciót tölthet be a  Partitúra  folyóiratban Kittlerről nemrég megjelent több rövid írás közül kettő (vö. 
Eva  Horn, Kittler olvas. Leckék az irodalomtudomány számára, ford. Fenyves Miklós = Partitúra  9 [2014/1], 5–10; 
Sebastian Vehlken, Média[technika]történeti episztemológia, ford. Fenyves Miklós = Partitúra  9 [2014/1], 37–41), 
továbbá a valamivel régebbi Történelem – kultúra – medialitás című kötet két vonatkozó tanulmánya is (vö.  Mesterházy 
Balázs, Irodalom, kultúra, tudomány. Az 1800-as lejegyzőrendszer = Történelem – kultúra – medialitás, szerk. Kulcsár 
Szabó Ernő – Szirák Péter, Balassi, Budapest, 2003, 146–155; Lőrincz Csongor, Medialitás és diskurzus. Az 1900-as 
lejegyzőrendszer = Történelem – kultúra – medialitás, 156–173).
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az Artforum lapjain közvetlenül egymás mellé kerültek egyfelől a cyberpunk irodalom 
és a kittleri gondolkodás közötti affinitást taglaló szellemes sorok, másfelől az az egyre 
elterjedtebb meggyőződés, mely szerint a kittleri projekt nem más, mint a heideggeri 
léttörténet aktualizálása.4 David E. Wellbery Kittler főművének, a Lejegyzőrendszereknek 
amerikai fordításához írt nagy hatású előszavában részletesen bemutatja azokat a kon-
textusokat és előzményeket, amelyek elengedhetetlenek a kittleri vállalkozás klasszikus 
értelemben vett tudománytörténeti elhelyezéséhez. Sybille Krämer fogalmi tisztázásokat 
hajt végre, és könyörtelenül feltesz jó párat azon kérdések közül – például, hogy „miért 
éppen Shannon?” –, amelyek által kritika alá lehet vonni a diskurzusalapító tudós írásait. 
Niels Werber szintén rendszerező módon tárgyalja Kittler egész pályafutását, és végül 
öt tézist állít fel a kittleri médiatudományról. Az összes itt közölt szakirodalom közül 
mégis talán az ő írása hangsúlyozza a legjobban azt, ami számunkra is különösen fontos, 
mégpedig a rendszerező bemutatás és a Kittler tudományának gyakorlata között fennál-
ló feszültséget. Nemcsak azt eleveníti fel, hogy Kittlernél soha nem „»a« médiumokról 
van szó, hanem mindig egészen pontosan meghatározott médiumokról”, és ily módon 
a  kittleri médiatudománynak mindig csak a  lejegyzés konkrét „eseteivel” van dolga,5 
hanem azt a  megfigyelését sem rejti véka  alá, hogy Kittler soha  nem adta  egy adott 
mű „végigvezetett értelmezését”, hanem mindig csak szöveghelyek elemzéseivel szolgált. 
Utóbbira hozza példának azt az esetet, amikor Kittler egy szemináriumon széttépett egy 
könyvet, hogy az „egyes oldalakat az összefüggésre tekintet nélkül elemezze”.

A Werber által megosztott anekdota ismeretében egy Kittler munkásságának szentelt 
lapszám, amely kéziratot is közöl (a Real Time Analysis – Time Axis Manipulation cím-
mel tartott előadás angol nyelvű összefoglalóját), egyszerűen nem hagyhatja ki a ziccert, 
hogy a marbachi Deutsches Literaturarchivban szépen egy mappába rendezett kéziratot 
vissza ne bontsa egyes lapjaira, és el ne szórja a lapszám különböző oldalain… De ha job-
ban meggondoljuk, akkor ez a Werber által leírt, a Bochumi Egyetemen megtörtént eset 
megvilágító erejű lehet Kittler tágabb értelemben vett tudományos gyakorlatát illetően 
is.6 Ez a leírt gesztus ugyanis nem pusztán rombolás, Kittler a könyvet nem szabálytalan 
fecnikre szaggatta, amivel jobbára megsemmisítette, azaz olvashatatlanná tette volna, ha-
nem lapokra szedte, így őrizve meg az olvashatóságát. Azt mondhatjuk, Kittler a könyvet 

4 Gumbrecht szerint Kittler egyenesen a hardver szoftver általi elrejtettségének és el nem rejtettségének a korszakaiként 
írja újra a heideggeri léttörténetet, miközben a hardver feltárulásának történetileg éppen aktuális lehetőségét természetesen 
a számítástechnikában fedezi fel (Hans Ulrich Gumbrecht, A médiatörténet mint az igazság megtörténése. Friedrich A. Kittler 
művének egyedülállóságáról, ford. Zsellér Anna = Prae 15 [2013/3], 49–71).
5 Sebastian Vehlken elvárásként fogalmazza  meg, hogy a  médiatudomány maradjon meg „esetről-esetre” kibomló 
„gondolkodási stílusnak”, és hogy őrizze meg az elméletalkotásnak azt a  csak rá jellemző sajátosságát, hogy „minden 
esetben egy-egy konkrét technikai környezet, egy-egy eset ad [rá] alkalmat” (vö. Vehlken, Média[technika]történeti 
episztemológia, 40, 39). 
6 Hiszen az anekdotának mint szövegfajtának mindig a tudományos vagy nem tudományos mindennapokhoz van köze, 
a „tudományos mindennapok” kifejezés pedig akár összefoglaló neve is lehet a tudományos praxis olyan nem diszkurzív, 
habitualizálás útján elsajátított, „kézműves” aspektusainak, amelyek oly nehezen írhatók le, azaz tehetők diszkurzívvá, de 
amelyek – épp ezért – annál inkább foglalkoztatják az újabb tudománytörténet-írást.
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visszabontotta médiatechnikai elemeire, ezúttal – szemináriumi keretek között – csak 
a lapok szintjéig lemenve. Műszaki szakkifejezéssel ezt visszafejtésnek vagy visszaterve-
zésnek (reverse engineering) nevezik, amely egy kész szoftvert vagy tárgyat bont alkotó-
elemeire és vizsgál meg abból a célból, hogy felderítse a konstrukciós elvét. Egy könyv 
lapokra bontása az irodalommal való visszafejtő foglalatoskodás egyik művelete, amely 
kiegészül aztán az elkülönített elemeken végzett további műveletekkel, mint például a tá-
rolás (nyomtatás) során elnyert eredeti helyükről kimozdított szövegrészek olvasása és 
kommentálása. Ez az eljárás Kittlernél kevésbé egy bizonyos probléma megoldására irá-
nyul, mint inkább arra, hogy a probléma több nézőpontból is megismerhetővé váljon, 
hiszen az egy könyvlapnyi szöveghely lehetséges kontextusai megsokszorozódnak azzal, 
hogy a lap/szöveghely kikerül úgymond elsődleges kontextusából, a kötetből. A diszkrét 
elemekre bontás a szövegen végezhető műveletek sokszorozását szolgálja, vagyis azt, hogy 
a  szóban forgó szöveg „mögötti” konstrukciós elv mind összetettebben mutatkozzon 
meg számunkra, Luhmann kifejezésével élve: fokozódjon az összetettsége. A visszafejtés 
tehát azt a célt szolgálja, hogy minél jobban fel lehessen térképezni a konstrukciós elvet, 
amely elvet viszont Kittler nyomán egyfelől nem egy bizonyos megoldásként vagy egyet-
len lehetséges megfejtésként kell elképeznünk, másfelől – ezzel összefüggésben – nem 
valami anyagtalan dologként; irodalomtudományos fogalmakkal élve nem egy korszak-
ként, amelynek kifejeződése volna a mű vagy szöveg, nem is műként, amely az elemzett 
szöveg egyfajta ideális, eredeti állapota volna, és nem is szerzőként, amely az a fantazma, 
amely a szöveg eredetét az emberben helyezi el. (Éppen ezért tettük zárójelbe bevezető 
írásunk elején ezeket a fogalmakat, amikor Kittler vonatkozásában használtuk őket.) Ne 
feledjük, Kittler egy könyvet (értsd: kötetet, könyvtárgyat) szed szét, úgyhogy a mögötte 
rejlő konstrukciós „elvnek” is az anyagiságok szférájában kell mozognia.

Az ilyen – tudatosan használjuk a  paradox kifejezést – anyagszerű elv vol-
na a  lejegyzőrendszer,7 amelynek az adott könyv a  terméke a maga minden anyagi és 
anyagtalan összetevőjével, valamint a  könyvvel és a  könyvön végezhető minden kul-
turális gyakorlattal együtt. Minden egyes írott dokumentum (és nem csupán nyel-
vi-nyelvészeti szöveg vagy anyagtalan mű) az őt magában foglaló lejegyzőrendszer 
különös, a  maga  tényszerűségében előttünk álló „esete”. Így minden egyes visszafej-
tésnek is, ha  a maga  tudományos praxisában le akarja  képezni, meg akarja  jeleníteni 
lejegyzőrendszer és adat (könyv) viszonyát, az őt magában foglaló médiatudomány kü-
lönös esetévé kell válnia. Éppen ezért ennek a lapszámnak (és nem pusztán a válogatás 
anyagtalan „elvének”), amennyiben le akarja képezni, meg kívánja  jeleníteni a kittleri 
– önmagában sokféle – médiatudományt, a maga „esetlegességét” is meg kell jelenítenie. 
Úgy gondoljuk, ezek az előzetes megjegyzések is ezt segítik elő.

7 A lejegyzőrendszer azon „technikák és intézmények hálózata […], amelyek egy adott kultúra számára lehetővé teszik 
a releváns adatok címzését, tárolását és feldolgozását” (Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, Fink, München, 
20034, 519).
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Amit itt a médiatudomány „esetszerűségeként“ próbálunk megragadni, nemcsak azt 
vonja magával, hogy nem érdemes feltenni a kérdést: „mi a médium?”, mert erre eset-
ről-esetre más válasz adódik, hanem azt is, hogy annak a tudománynak a tekintetében 
is érvénytelen ez a kérdés („mi a médiatudomány?”), amelynek a tárgya a vizsgált jelen-
ségek szerint esetről esetre változik. Ennyiben lehet kijelenteni, hogy „nincs médium” 
és „nincs médiaelmélet”.8 Érdemesebbnek tűnik inkább azt kérdezni, „mit tesz?” egy 
médium és „mit tesz?” a médiatudomány, azaz érdemesebbnek tűnik az általuk tanúsí-
tott, mindenkor konkrét alakot öltő cselekvőképességükben és az általuk megvalósított 
gyakorlatokban megragadni őket. A kittleri program a maga gyakorlatában meglehető-
sen radikális: megkérdőjelezi annak a tudományosságnak a legelemibb kritériumait is, 
amelyek alapján a szellemtudományok meghatározzák magukat, és amelyek stabilizálá-
sán intézményes létrejöttük óta folyamatosan dolgoznak.

Ennek a  kittleri médiatudományt szerintünk jellemző esetszerűségnek a  jegyében 
mondunk le tehát a tágabb tudománytörténeti kontextualizálásról, miközben minden-
képpen érdemes megemlíteni, hogy az az intenzitás, amellyel Kittler munkásságát a tu-
dós 2011-ben bekövetkezett halála után kezdték (újra)értékelni belföldön és külföldön, 
még magát a német szellemtudományos életet is meglepte. Az ugyan addig is világos 
volt, hogy kevés germanista irritálta jobban a saját szaktudományát, mint Kittler; erről 
elég egyszerű megbizonyosodni, ha elolvassuk a kultúratudományok kultúrtörténetéről 
szóló könyvének általunk közölt részét.9 De hogy a  kittleri program tartósan – vagy 
egyáltalán bármennyire – képes lesz-e megváltoztatni azt a tudományágat, a germanisz-
tikát, amelynek keretei között kidolgoztatott, és amelyet az összes többi közül leginkább 
jellemez egyfajta 19. századból örökölt erős küldetéstudat, egyáltalán nem volt egyértel-
mű, és ma sem az. Mindeközben nem feltétlenül kell osztanunk Geoffrey Winthrop-
Young véleményét, mely szerint a német médiatudomány kulturális autoritása, amelyre 
viszonylag gyorsan szert tett, és amely egyre erősödik, ennek a küldetéstudatnak az át-
vételéből származik, leváltva a germanisztikát a maga tudománypolitikai és módszertani 
vezető szerepében.10 Az azonban tünetértékű, hogy ha a német humán tudományokban 
mondjuk az utóbbi két évtizedben „történt valami”, akkor az médiatörténeti és -elméleti 
vállalkozásokhoz köthető, vagy olyan személyiségekhez, akik nyíltan hagyják magukat 
inspirálni e vállalkozások által. Azt pedig, hogy ez a fogékonyság már Kittler halála előtt 
megvolt nemcsak Németországban, hanem néhány tengerentúli egyetemen is, jó néhány 

8 Vö. Eva Horn, There Are No Media = Grey Room 7 (2007/4, New German Media Theory), 7–8.
9 A  kultúratudományok kultúrtörténetének folytatása, az ebben a  témában tartott második, 2007-es előadássorozat 
hanganyaga megtalálható itt: http://www.unmarkedscapes.net/kugekuwi2/vl_sommer07.xml.
10 Geoffrey Winthrop-Young, Von gelobten und verfluchten Medienländern. Kanadischer Gesprächsvorschlag zu einem 
deutschen Theoriephänomen = Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2 (2008/2), 119.
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folyóiratszám, konferencia stb. bizonyítja,11 nem beszélve a „Kittler utáni” időszak lehe-
tőségeivel számot vetni szándékozó megszámlálhatatlan kiadványról és rendezvényről.

Egyáltalán nem biztos, hogy a meglevő tudományágak, mint például a germaniszti-
ka megváltoztatása volna az út a kittleri kezdeményezés – ahogy talán ő maga mondaná 
– implementálásának. Hiszen az ő ajánlata ennél, még egyszer, sokkal nagyobb tétben 
játszik: nemcsak a szellemtudományosnak nevezett mezőt strukturálná át, hanem alap-
jaiban kérdőjelezné meg a szellemtudományok és természettudományok közötti megkü-
lönböztetés fenntarthatóságát. (Ezért sokkal radikálisabb a kittleri vállalkozás minden-
fajta diszciplináris reformnál és mindenféle interdiszciplináris, transzdiszciplináris stb. 
kezdeményezésnél.)

Többek között erről is olvashatunk Kittlernek az egyetemekről szóló, e lapszámban 
is közölt írásában.12 De nem csupán ezért közöljük ezt a tanulmányt, hanem azért, mert 
egyfelől példaszerűen mutatja meg Kittler egyik legfontosabb műveletét, amely segít-
ségével feldolgozza kultúrtörténeti tárgyait, másfelől pedig bőven szolgál szempontok-
kal az egyetem – és azon belül a bölcsészkar – mint intézmény újragondolásához. (Ezt 
a különlegesen fontos szempontot már a Hans Ulrich Gumbrecht írásait közlő tavalyi 
lapszám összeállításánál is szem előtt tartottuk.)

A  kittleri irodalmi adatfeldolgozás egyik alapművelete a  technikai modellre vo-
natkoztatás. Méghozzá olyan modellekre, amelyeket nem mi választunk magunknak. 
Ezeket a modelleket a médiumok ember nélküli, kizárólag egymásra vonatkoztatott – 
Winthrop-Young itt közölt írása által is részletesen körüljárt –, eszkaláció-elvű alakulás-
folyamata kényszeríti ránk. E logika szerint nem ezekben a modellekben gondolkodni 
nem pusztán annyit tesz, mint korszerűtlennek lenni (itt most szó szerint, vagyis nem 
a nietzschei, pozitívan konnotált értelemben), hanem egyenesen lehetetlen. Ezért for-
dulhat elő, hogy Kittler nemcsak az egyetem középkori formájában ismeri fel a  mai 

11 Lásd például Medienwissenschaften. Eine transatlantische Kontroverse = Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2 
(2008/2), 113–152; Medienwissenschaften in Deutschland. Proliferation einer transatlantischen Kontroverse = Zeitschrift 
für Kulturwissenschaften 4 (2010/1), 113–158; A  Medienwissenschaft: Ein deutscher Sonderweg? címmel rendezett 
pódiumbeszélgetéshez (Universität Siegen, 2009. 4. 22.) lásd például Claudia Breger, Zur Debatte um den „Sonderweg 
deutsche Medienwissenschaft” = Zeitschrift für Medienwissenschaft 3 (2009/1), 124–127; a Media Transatlantic címmel 
rendezett konferenciához (University of British Columbia, 2010. 4. 8–10.) lásd például Florian Sprenger, Tagungsbericht 
Media Transatlantic – Media Theory in North America and German-Speaking Europe, Vancouver, 8.4.–10.4.2010 = http://
www.zfmedienwissenschaft.de/online/tagungsbericht/media-transatlantic. Lásd még például Theory Culture Society 
(2006/7–8, Nr.  23); Grey Room 7 (2007/3, New German Media Theory); Cultural Politics 8 (2012/3); Configurations 10 
(2002/1); Thesis Eleven 31 (2011/11).
12 Az itt fordításban közölt angol változat a  német eredeti bővített, átdolgozott változata. (Vö. Friedrich Kittler, 
Universitäten im Informationszeitalter = Medien –  Welten – Wirklichkeiten, szerk. Gianni Vattimo – Wolfgang Welsch, 
Fink, München 1998, 139–145.) Ezt a  témát több, ebben az időszakban keletkezett írás is körbejárja. (Vö. Friedrich 
Kittler, On the Implementation of Knowledge. Toward a Theory of Hardware = Readme! Filtered by Nettime. ASCII culture 
and the revenge of knowledge, szerk. Josephine Bosma, Autonomedia, Brooklyn/N.Y., 1999, 60–68 [eredetileg németül: 
http://nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9902/msg00015.html]; Friedrich Kittler, Science as Open Source Process, 
ford. Peter Krapp = New Media, Old Media. Interrogating the Digital Revolution, szerk. Wendy Chun – Thomas Keenan, 
Routledge, New York, 2005, 177–179 [eredetileg németül: http://hydra.humanities.uci.edu/kittler/os.html], utóbbihoz 
lásd http://www.wizards-of-os.org/archiv/wos_1/proceedings/panels/grussworte_und_eroeffnung.html.)



PRAE07

számítógép funkcióteljességét, vagyis az adattárolás, -átvitel és -feldolgozás egyesítését 
egyetlen architektúrában, hanem a városok szerveződését is e három funkció ellátása sze-
rint írja  le.13 Mindeközben az, hogy ma a  számítógép szolgál a gondolkodás alapvető 
modelljéül, nem jelenti Kittler számára, hogy vele végpontjához érkezne és beteljesülne 
a médiatörténet (és a gondolkodás története), ami azt jelenti, hogy nála a számítógép 
nem válik ugyanazzá – csak éppen nem szellemi, hanem anyagi – instanciává, mint pél-
dául Hegelnél a filozófia.14

Ha az egyetemet, a tudástermelés e különleges helyszínét tehát általában a technikai 
médiumok funkciói felől, különösen a számítógép funkcióteljessége felől nézzük, akkor 
Kittler szövege szerint az egyetem történetében volt már egy olyan időszak, amelyben 
analóg eszközökkel ugyan, de megvalósult ugyanez a funkcióteljesség. (A séma ismerős 
lehet a Lejegyzőrendszerekből: ahogy az úgynevezett „1800-as lejegyzőrendszer” is csupán 
közbülső állomás, átmeneti időszak az őt megelőző „tudósköztársaság” és az őt követő 
„1900-as lejegyzőrendszer” között, úgy a középkori egyetem és a számítógépesített egye-
tem közötti időszak is – benne az egyetem humboldti eszményének megfogalmazódásá-
val és megvalósulásával – csupán átmenetinek tűnik.) És ha az egyetemet is médiumként 
képzeljük el, akárcsak a számítógépet és a várost, akkor – legalábbis a kittleri logika sze-
rint – a digitalitás korában működő egyetemnek azonos kulturális gyakorlatokat kell 
lehetővé tennie, mint amilyeneket a középkori egyetemek, de legalább azokkal összeha-
sonlíthatókat. Mert a médium mindig csak az általa lehetővé tett, vele és benne végzett 
kulturális gyakorlatokban válik azzá, ami. 

Mit jelenthet ez az irodalomtudományra nézve? Rövidre fogva: a  szövegekkel való 
foglalatosság a középkorival – a Kittler által elképzelt középkorival – azonos vagy hason-
ló formáinak visszatérését.

Nem különösebben nehéz elképzelni, hogy a digitalitás korában olvasó és író em-
ber, legyen az laikus vagy hivatásos, egészen mást „csinál” a szövegekkel, egész másképp 
dolgozza fel és állítja elő őket, mint a technikai médiumok időszakát, vagyis az 1900-as 
lejegyzőrendszert közvetlenül megelőző időszak interpretátorai és szerzői. Számos, im-
már klasszikussá vált könyv- és olvasástörténeti munka kimutatta, hogy a mediális válto-
zások radikálisan újrakonfigurálják a szövegekkel való foglalatosság médiumokra épülő 

13 „Ezt a layoutot teljes joggal nevezik chip-architektúrának is, egyszerűen azért, mert a számítógépes áramkörök a maguk 
vezérlőegységével, adatbuszukkal és tároló regisztereikkel úgy épülnek fel, mint egy város, uralkodói székhelyével, 
utcarendszerével, valamint a lakosságot vagy javakat tároló épületeivel. […] Az olyan modellképzések, melyek a gépekről 
visszacsapnak használóikra, nem csupán metaforikus státussal bírnak.” Friedrich Kittler, Szilícium alapú jövő, ford. 
Szabó Csaba = Debreceni Disputa 6 (2008/2), 29, 31; vö. még Friedrich Kittler, Eine Stadt ist ein Medium = Uő, Die 
Wahrheit der technischen Welt, Suhrkamp, Berlin, 181–197.
14 „[…] a digitális számítógépek sem idézik elő minden történelem végét. A digitális számítógép a médiatörténetnek csupán 
egy bizonyos technikai állása, ám ennek minden olyan empirikus következményével, mint amilyeneket a médiumok 
kezdettől fogva mutattak.” (Kittler, Szilícium alapú jövő, 30.) Az eszkalációhoz lásd még Friedrich Kittler, Optikai 
médiumok, ford. Kelemen Pál, Magyar Műhely – Ráció, Budapest, 2005, 20.
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és médiumokban végbemenő gyakorlatait.15 Ha hiszünk Kittler víziójának, akkor a szá-
mítógépesített egyetemen, ha  valóban korszerű, nem egyszerűen eltűnnek az analóg, 
könyvalapú olvasási gyakorlatok. Inkább arról volna szó, hogy a maguk történeti helyére 
kerülnek, miközben olyan szövegfeldolgozási technikák – jobb híján: irodalomtechnika – 
felől fogunk tudni rájuk tekinteni, amelyeknek már nem alapfogalma a „szerző”, a „mű” 
vagy az „interpretáció” abban a formában, ahogy ezeket az 1800-as lejegyzőrendszertől 
örökül kaptuk, és bár az egyetem falain kívüli mindennapi valóságban ezek már nem 
mindenható szervezői a szövegekkel való foglalatosságoknak, a szellemtudományokban 
mégis mintha konzerválódtak volna. Innen nézve nincs semmi csodálkoznivaló azon, 
hogy amit Kittler a szövegekkel „csinál”, mindvégig megszüntethetetlen irritációt jelen-
tett a szűkebb értelemben vett szaktudományának, amelyből pályája indult.

Ennek az irritációnak a kérdésével, pontosabban a fenntartásával zárjuk ezt a be-
vezetőt.  Friedrich Kittler géppel írt habilitációs írása két olyan idézettel kezdődik, ame-
lyek nem kerültek bele a nyomtatott változatba. Ha az ember ezek egyikének az ismere-
tében olvas Kittlert – főleg, ha először olvassa munkáit –, nem lehet nem arra gondolni, 
hogy a  két idézet egyike az önirónia  korai megnyilvánulása. Mert Kittlert olvasva  az 
ember néha tényleg úgy érzi magát, mint az általa idézett Borges-szöveg elbeszélője:

Kezdetben óvatosan, később közönyösen, végül kétségbeesetten bolyongtam az 
áttekinthetetlen palota  lépcsőin és padlatán. (Később megbizonyosodtam, hogy 
a lépcsők magassága és kiterjedése nem egyforma, s így megértettem különös fáradt-
ságom okát.) Ez a palota az istenek alkotása, gondoltam kezdetben. Bejártam a lakat-
lan helyiségeket, s helyesbítettem: Az istenek, akik építették, meghaltak. Felfigyeltem 
a különcségekre, s azt mondtam: Az istenek, akik építették, őrültek voltak.16

***

A fordítókon és az impresszumban feltüntetett intézményi támogatókon külön köszönet-
tel tartozunk Susanne Hollnak számos szöveg fordítási jogának átengedéséért és a köz-
vetítői munkáért, azoknak a  kiadóknak és szerzőknek, amelyek és akik nagyvonalúan 
lemondtak az őket megillető jogdíjaikról, Smid Róbertnek az itt közölt kézirat felkuta-
tásáért, a Deutsches Literaturarchiv Marbachnak a Kittler-kézirat rendelkezésre bocsátá-
sáért, Eva Hornnak az összeállítást illető javaslatokért, Kerekes Amáliának a titkos segít-
ségért, Tamás Ábelnak, Keresztes Balázsnak és Vásári Melindának a  szöveggondozásért, 

15 Vö. például Roger Chartier, A könyv metamorfózisai, ford. Ádám Anikó, Francia Intézet, Budapest, 2001. Egy újabb 
keletű látlelet: Hans Ulrich Gumbrecht, The Future of Reading? Memories and Thoughts Towards a Genealogical Approach 
= Boundary 2 (2014), 99–111.
16 Jorge Louis Borges, A halhatatlan ember, ford. Hargitai György = Uő, A halál és az iránytű. Elbeszélések, Európa, 
Budapest, 1998, 187. Vö. Ute Holl – Claus Pias, Editorische Vorbemerkung = Zeitschrift für Medienwissenschaft 6 
(2012/1), 114.



PRAE09

Scheibner Tamásnak a filológiai gyorssegélyért, Mezei Gábornak a kontrollfordításokért, 
Dobás Katának és Tóth-Czifra Júliának a rapid ügyintézésért, Hans Ulrich Gumbrechtek 
a rendíthetetlen támogatásáért, a monoskop.org üzemeltetőinek a hozzáférhető anyagok 
bőségéért, valamint a 2014/2015 őszi félévben az ELTE-n tartott „Friedrich Kittler szöveg-
olvasás” szeminárium összes résztvevőjének a kitűnő ötletekért.

A szögletes zárójelben levő megjegyzések a fordítók jegyzetei. A fordításokat az eredetivel egy-
bevetette Mezei Gábor (119–129, 147–155, 183–206) és Kelemen Pál (10–118, 130–146, 
156-182).

A szerkesztők
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