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NÉHÁNY BEVEZETÕ GONDOLAT
A FILOLÓGIÁRÓL ÉS A MINDENNAPOKRÓL

„Mindennapi filológia” – a kifejezés mindkét értelmében. A lapszám címe két olyan
területet kapcsol össze, amelyek iránt egyre élénkebb érdeklõdés mutatkozik mind
az irodalomtudományok történetével foglalkozó kutatásokban, mind az irodalomtudományok mibenlétére és társadalmi szerepére rákérdezõ kultúratudományos
vizsgálódások során. A címet adó kifejezés a maga nyelvtani ökonómiáján keresztül
jeleníti meg nemcsak a két terület, hanem a tudománytörténeti és tudományelméleti kérdések elválaszthatatlanságát.
Mely két területrõl van szó? Egyfelõl arról a területrõl, amely az utóbbi években került a szellemtudományok történetével foglalkozó kutatások fókuszába:
a tudományos mindennapokról. Jelen esetben a filológiai tudományok, pontosabban a filológiai tevékenység mindennapjairól. Az a tudománytörténet, amely egy
tudomány mindennapjai iránt érdeklõdik, az adott tudományág történetét nem a
kiemelkedõ tudós személyiségek, nem a meghatározó elméletek vagy korszakos
mûvek, de nem is a tudományos iskolák vagy programok történeteként fogja fel,
hanem az adott tudományág mindenkor aktuális mindennapjait meghatározó
gyakorlatok történeteként. Másfelõl egy olyan területrõl van szó, amely mintegy menetrend szerint kerül újra és újra a szellemtudományos önértelmezések
homlokterébe. Ez a terület az irodalom tudományos vizsgálata és az irodalmi termelés, valamint az irodalmi és nem irodalmi szövegekkel végzett nem tudományos tevékenységek közötti kapcsolatot fedi le. Miben áll az a tudás, amelyet
kizárólag az irodalomtudományok, jelen esetben a filológiai tevékenység formái
képesek elõállítani? Hogyan viszonyul ez a tudás ahhoz a tudáshoz, amely az irodalomhoz és a nem irodalmi szövegekhez kapcsolódó nem tudományos
tevékenységek és használati módok révén áll elõ? Végsõ soron: mit ad hozzá
a szövegekkel való tudományos, filológiai foglalkozás ahhoz a tudáshoz, amelyet az
egyetem falain kívül, a nem tudományos mindennapokban állítunk elõ a legkülönfélébb szövegeket a legkülönfélébb módokon használva? Ha így tesszük fel
a filológiai tudományok társadalmi szerepére vonatkozó kérdést, akkor ez a kérdésfelvetés a szövegek tudományos és nem tudományos használati formáinak
összehasonlíthatóságát implikálja. Ez az összehasonlítás, mint minden összehasonlítás, oda-vissza játék, amely során nemcsak a különbségek tárulnak fel,
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hanem a hasonlóságok is: az, ami a nem tudományos mindennapokban filológiai,
a filológiában pedig az, ami mindennapos.
Jól látszik, hogy milyen szorosan összetartozik a két terület. De hogyan
képzeljük el a mindennapokat az irodalomtudományban és az egyetemi kampusz
területén kívül? És ami még fontosabb: hogyan lehet leírni és összehasonlíthatóvá
tenni õket? Hiszen az, amit mindennapoknak szoktunk nevezni, vagy amire azt
mondjuk, mindennapos, a legnehezebben megragadható dolgok közé tartozik.
Mindenfajta tudományos rendszeren innen, egyelõre a megérzésünkre hagyatkozva azt mondhatjuk a mindennapokról, hogy az ismétlõdés jellemzi, valamint
rutinszerûvé vagy az emberi habitus részévé vált cselekvések rendszeres visszatérései alkotják õket. De ugyanígy mondhatjuk, hogy az tartozik a mindennapokhoz, ami magától értetõdõ vagy otthonos. Esetleg úgy is jellemezhetjük a
mindennapokat, mint nem tudatos vagy prereflexív cselekvések halmazát. Jól látszik, mennyi távlatot vehetünk a szóban forgó jelenség leírásakor, és felsejlik az is,
hogy mennyi tudományos megközelítése létezhet. Két dolog azonban máris biztosnak tûnik. Egyfelõl jobbára észrevétlenül maradó cselekvések – praktikák –
alkotják õket, azok, amelyek a maguk észrevétlen munkájával építik fel a
legkülönfélébb, jobbára szintén észrevétlenül mûködõ, reflektálatlanul maradó
kulturális praxisokat. Ha viszont a mindennapoknak a kulturális praxisokhoz, azok
rejtõzködõ önmûködéséhez van köze, akkor másfelõl azt is elmondhatjuk róluk,
hogy nem természetesek. Még akkor sem, ha maguk a praxisok az õket végzõ
emberek „második természetének” (DASTON 2000, 21) tûnnek.
A marxista ihletettségû kultúrakritikának is fontos alapvetése volt, hogy a mindennapiság nem természetes jelenség, hanem – e kritika szemszögébõl mi más is
lehetne – termék, méghozzá különleges termék: „a legáltalánosabb termék egy
olyan korszakban, amelyben a termelés hozza létre a fogyasztást, és amelyben a
fogyasztást a termelõk manipulálják” (LEFEBVRE 1987, 9). Azért is áll itt a számos
szóba jöhetõ lehetõség közül egy idézet épp Henri Lefebvre egyik írásából, mert a
benne foglalt programot ugyan áthatja a hatalomgyakorlás eszközeit és mechanizmusait tudatosítani és leleplezni kívánó, jól ismert – a mûvészetek dezautomatizáló vagy elidegenítõ teljesítményére összpontosító elméletekkel funkciótörténeti összefüggésben álló (FELSKI 2002) – tudományos küldetéstudat, ám e
küldetéstudat itt, ebben a megfogalmazásában mintha nem bírna néhány olyan
jellemzõvel, amelyek általában társulnak a hasonló programokhoz. Miközben az
efféle tudományos kultúrakritika rendszerint abban jelöli ki a maga küldetését,
hogy fel kell tárnia a kultúra folyamatos önreprodukcióját „valójában”
meghatározó termelési viszonyok mélyrétegét, addig ebben az eredetileg az
Encyclopaedia Universalis számára írt szócikkben egyáltalán nem egyértelmû, hogy
a mindennapok és a feltételezett nem mindennapos valóság közötti viszony
valamiféle rétegmodell segítségével volna leírható. Más szóval ez az írás nem teszi
egyértelmûvé, hogy a feltárni vagy tudatosítani kívánt „valóságosabb” valóság a
mindennapok rétege „alatt” helyezkedik el, miközben a tudományos kritika feladata abban állna, hogy ezt a – lényegibb valóságot látszatként elfedõ – réteget
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törje át a társadalmi igazság elérése céljából. És ez az írás az ezekben a diskurzusokban bevett másik, úgynevezett „territoriális” metaforikát sem kínálja fel a
rétegmodell alternatívájaként. Amellett sem teszi le egyértelmûen a voksát, hogy
úgy képzeljük el a mindennapokat és a tõlük megkülönböztetni kívánt „igazabb”
valóságot, mint két országot vagy birodalmat a térképen, amelyek egymás mellett helyezkednek el, és amelyeket jól kivehetõ, éles határ választ el egymástól:
„Ha megszilárdultak és konszolidálódtak, a mindennapok maradnak meg az
egyedüli túlélõ, közvélekedésen alapuló dolognak és vonatkoztatási pontnak. […]
A mindennapiság fogalma ennélfogva nem egy rendszert jelöl, inkább a létezõ
rendszerek számára közös nevezõt, beleértve a jogi, szerzõdéses, pedagógiai, pénzügyi és felügyeleti rendszereket.” (LEFEBVRE 1987, 9.) Utóbbi idézet azt sugallja, hogy a tudomány szférája nem része a mindennapoknak, ami ez esetben magyarázható is volna a tudomány feltételezett küldetésével, vagyis azzal, hogy
a tudománynak kellene lennie annak a szférának, amelybõl megfigyelhetõvé válik
a mindennapok önreproduktív mûködése. Ha a tudomány nem volna képes
kivonni magát a fentebb „irányított fogyasztásként” leírt mindennapiság hatalma
alól, nem bírhatna azzal a kritikai potenciállal, amely révén tudatosíthatná a mindennapok struktúráit. Mintha a tudomány nem volna olyan termék, amely ismétlõdésen alapul, és mintha idegen volna számára az ismétlõdésen alapuló monotonitás. Mintha mûködésének célja, az „újdonság” – egy új felfedezés, új belátás, új
elmélet stb. – nem a tudomány mindenkori stabilitásáért és identitásáért felelõs,
ellenõrzés alatt tartott gyakorlatainak végrehajtása során állna elõ. Ebbõl a leírásból
úgy tûnik, mintha a tudomány keretei között elõállított „újdonság” létrejöttének
körülményeire nem volna jellemzõ: „a változás is programozott”. (LEFEBVRE 1987, 10.)
Azért volt érdemes hosszabban elidõzni Lefebvre írásánál, mert e szöveg kimondott és ki nem mondott téziseit összefoglalva elsõ, e helyütt szükségszerûen vázlatban maradó leírását lehet adni annak az újabb tudománytörténeti figyelemnek,
amely általában irányul a mindkét értelemben vett mindennapi tudományra,
különösen pedig a mindennapi filológiára. Erre a figyelemre leginkább az jellemzõ, hogy a mindennapokat 1. nem természetes adottságként veszi, hanem
kitermelt, elõállított dologként; 2. sem egy valami náluk igazabb valóságot elfedõ
rétegként, sem egy vele szomszédos területként vagy részrendszerként képzeli el;
3. nem a tudománnyal vagy a mûvészetekkel mint az „újdonság” elõállításának
szférájával állítja szembe; 4. a mindennapok személytelen rutinjait és a mindennapok önreprodukcióját megtörõ „újdonság” felbukkanásának lehetõségét nem
kizárólag az emberi szubjektivitás teljesítményeként érti, és nem kizárólag a dolgoktól leválasztott emberi cselekvõképesség számlájára írja.
Ez a figyelem egyfelõl annak a minél pontosabb megragadására és leírására
törekszik, ami Lefebvre-nél még csak a „közös nevezõ” találó, de nehezen megragadható metaforájában lelt kifejezésre. Ezek lehetnek például olyan mûveletek,
praktikák és gyakorlatok, amelyek jellemzõek több tudományágra is, vagy éppen
ugyanúgy képezik a tudományos mindennapok részét, mint a nem tudományosakét. Idetartozhatnak az olvasás különbözõ, történetileg változó gyakorlatai,
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vagy éppen a különbözõ körülmények között folytatott tudományos párbeszédek,
megbeszélések és eszmecserék, sõt véleményezések, bírálatok és értékelések. Az
ilyen gyakorlatok képezik az újabb tudománytörténeti figyelem legnehezebben
körülhatárolható és megragadható tárgyait, hiszen e gyakorlatokról azok aktusjellegének – idõbeli kibomlásának és elmúlásának – következtében mindig csak
közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. Minden esetben annak a knowing
hownak a megragadására tett kísérletekrõl van szó,1 amely észrevétlenül, teoretizálatlanul, csupán példaadás és imitálás révén átadható mesterségbeli
tudásként fejti ki a tudományos munkában a maga hatását. Közös jellemzõje az
ezekrõl az eljárásokról, gyakorlatokról és technikákról adott leírásoknak, hogy
ezeket mindig a maguk konkrét és egyedi megvalósulásában, vagyis esetrõl esetre
próbálják megragadni.
A lefebvre-i „közös nevezõ” azonban nemcsak a gyakorlatokat foglalhatja magában, hanem olyan anyagi komponenseket is, amelyek sokszor maguktól értetõdõen
képezik a materiális alapját a különbözõ tudományos tevékenységeknek. A nyomtatott/elektronikus szöveg sokszor körüljárt megkülönböztetésén túl gondoljunk itt
például a tudományos és nem tudományos adattárolás klasszikus médiumaira,
például azokra a dossziékra és aktákra,2 amelyek szerkezeti szempontból valahol a
könyvszerûség és a diszkrét elemekbõl álló halmaz között állnak félúton, és amelyekben ennélfogva a tudás elõállításának topikus, tartalmi-szemantikai rendje áll
feszültségben azzal a tudástermelõ potenciállal, amely a médium pusztán formai
(vagyis nem szemantikai) tulajdonságából, az egyes lapok közti általános kompatibilitásból és az ebbõl fakadó kombinatorikus játék lehetõségébõl fakad.
De idetartoznak a különbözõ státusú, különbözõ médiumokban készülõ feljegyzések, vázlatok és listák, és tulajdonképpen minden olyan státusú – filológiai szakkifejezéssel élve – „szövegtanú” is, amely a kutatás során keletkezik, és nem kifejezetten vagy egyértelmûen az eredmények publikálását szolgálja.3 Nemcsak
arról van szó, hogy e szövegek státusza korántsem egyértelmû, hanem arról is,
hogy valójában az õket létrehozó, pontosabban a létrejöttükben közremûködõ

1

2
3

A lefebvre-i „közös nevezõ”-t a médiumok által kitermelt valóságként konkretizálják
azok a médiaelméletek, amelyek alapvetõ kérdésfeltevései így számos területen érintkeznek a gyakorlatokra és azok anyagi alapjára összpontosító történeti gyakorlattannal és
történeti episztemológiával. Anélkül hogy ezt az összefüggést részletesen tárgyalnánk, itt
csak felidézzük, hogy a médiaelmélet egyfelõl szintén a „tudás »néma procedúráinak«”
és így annak a „tudni, hogyan”-nak a feltárásában érdekelt, amely a „mindennapos,
cseppfolyós gyakorlatokban fejti ki hatását” (KRÄMER–BREDEKAMP 2003, 14, 18), másfelõl azoknak a médiumoknak a láthatóvá tételében, amelyek a „mindennapok
értelmezõ történésében” láthatatlanná teszik magukat, és a „médiahasználat vakfoltjai”
maradnak (KRÄMER 1998, 74).
Utóbbihoz lásd például VISMAN 2000.
Ehhez lásd például RHEINBERGER 2003a; RHEINBERGER 2003b.
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szubjektivitás sem írható le az irodalomtudomány és filológia magától értetõdõnek vett kategóriáival. A tudománynak arról a szférájáról vagy inkább a tudományos tevékenység olyan állapotáról van szó, amelyet Hans-Jörg Rheinberger
– François Jacob elnevezésére visszanyúlva – „éjszakai tudomány”-nak nevez
(RHEINBERGER 2003a, 626): itt sem a szubjektiválás szabályai, sem az emberi és
dologi cselekvõképesség közti viszony, sem az újdonság megjelenésének pontos
helye nem határozható meg általánosan, hanem mindig csak esetrõl esetre.
Ha még inkább poentírozva akarnánk megnevezni a tudomány mûvelésének azt a
szféráját és állapotát, amelyrõl itt szó van, akkor „night science” helyett talán
inkább Twilight Zone-nak nevezhetnénk. Olyan szürkületnek, amelyben a váratlan
fordulat vagy esemény, azaz az újdonság felbukkanása – akárcsak az azonos címû
filmsorozatban – éppannyira lehet rémisztõ, mint örömteli, és amelyben az újdonság épp annyira fokozhatja az adott (tudományos) helyzet összetettségét, mint
amennyire jelent megoldást egy problémára. Egy azonban biztosnak tûnik:
az újdonság felbukkanásának eseménye a tudományos mindennapokban nem
a szubjektivitás teljesítménye, de még nem is annak menedéke.4 A tudományos
cselekvõképesség jelölõje ebben a zónában kevésbé a szerzõ, mint inkább –
Norbert Bolzcal szólva – a „technikus”: „Manapság lényegében két alak képviseli
az újdonságot: a technikus és a vállalkozó. Felismerték, hogy nem arról van szó,
hogy megszabaduljanak az állványtól [Gestell], hanem arról, hogy mélyebben
hatoljanak bele.” (BOLZ 2008, 760.)
A mindennapi filológiára vonatkozó kettõs kérdés megválaszolása sajátos kihívást
jelent az irodalomtudomány számára: mûködésének olyan területeirõl és módjairól
kellene a válaszadás során számot adnia, amelyek gyakorlatilag mindig is hozzá tartoztak, illetve a sajátjai voltak, de a filológiai tudományok intézményesülésével egyre
inkább kirekesztõdtek a hivatalos önreflexiójából. Úgy tûnik, ezek a területek és
módok csak korlátozottan feltárhatók a reflexív gondolkodás útján és inkább csak
performatív gesztusok útján lehet megjeleníteni õket. Hogy miben állhat és mire
lehet jó az a tudás, amelyet a filológia és a mindennapok közötti szövevényes kapcsolat feltérképezése termelhet ki, még épp csak körvonalazódik.
*
A Filológiai Közlöny jelen tematikus száma a filológia mindennaposításának lát
neki. Az MTA–ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport A filológia
mint kultúrtechnika címû kutatási programjának keretében megjelentetett két
filológiai szöveggyûjtemény (DÉRI–KELEMEN–KRUPP–TAMÁS 2011; KELEMEN–
4

Mint például de Certeau-nál, akinél a „mindennapok patchworkje”, vagyis az össze nem
tartozó elemek rutinná vált kezelése, a „különnemû összetevõk” mindennapi cselekvésekben történõ „összerakása” a szubjektum „»kézmûves« leleményességnek” a
gyakorlótere, egy olyan szubjektumé, amely így „valódi termelést” hajt végre, és
amely valamiféle kizárólag rá jellemzõ cselekvõképességet képes kinyilvánítani
(DE CERTEAU 2010, 18).
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KULCSÁR SZABÓ–TAMÁS–VADERNA 2015) szerkesztõi is arra törekedtek, hogy a
filológia archeológiáját – beleértve magát a filológiai mindennapokra vonatkozó
tudományelméleti reflexiót is – beleszõjék a filológiai munka hétköznapjaiba.
Ennek fontos összetevõje, hogy magáról a filológia archeológiájáról, valamint a
munkánk során alkalmazott technikai mûveletek és habitualizált gyakorlatok
tudatosításával végzett filológiai munkáról ne csak néhány éves tudományos projektek keretében lehessen beszélni (hogy aztán félretegyük a témát a „lejárt
lemezek” közé, vagy éppen ad acta, a feldolgozásra váró anyagok archívumába),5
hanem az ennek szellemében végzett munka eredményei szakmá(i)nk hétköznapjainak részévé váljanak. Filológiai munkánk – nem véletlenül egyre elterjedtebb
megnevezésével élve: filológiai laboratóriumunk – mindennapjait nem kívánjuk
ugyanis e laboratórium írott és íratlan protokolljainak folyamatos színrevitele
nélkül elgondolni és végigcsinálni. A tematikus folyóiratszám ennek az egyszerû
szándéknak (amely kevesebb és több is valamiféle „projektnél”) nemcsak dokumentuma, hanem reményeink szerint egyik cselekvõ résztvevõje is lesz.
A válogatás ennek szellemében nem teszi le a voksát a filológiai gondolkodás és
munka valamely markáns irányzata mellett, hanem abból a sokféleségbõl kíván
ízelítõt adni – és arra a sokféleségre kívánja felhívni a figyelmet –, amely a filológusi mindennapokra, illetve a filológiai munka és a nem tudományos mindennapok gyakorlatai közötti átjárásokra irányuló reflexiót jellemzi. A válogatás célja
leginkább az, hogy úgy élesítsen a hazai irodalomtudomány-történeti kutatások
által befogott képen, hogy közben az objektív látószögét is szélesítse. A tárgyterület sokféleségének bemutatásán kívül fontos az is, hogy a nem kimondottan
tudománytörténeti szövegekben is felmutassuk azt a diskurzust, amely sokszor
észrevétlen, de folyamatos feldolgozását jelentette és jelenti a filológiai munka
mindennapossága és a mindennapi gyakorlatok filológiája közötti kapcsolatnak.
Így kaptak helyet ebben a lapszámban olyan írások, amelyek eltérõ módon fogják
be e diskurzusnak néhány mozzanatát. Így kerül szóba a pontosság, amely számos
tudomány és hétköznapi helyzet követelménye, a leszármazás és a családi viszony
mint tudománytörténeti modell, a megélés, az élmény és a testi bevonódás mint a
filológiai munka lényegi eleme, a textológiai munka kézmûves jellege, vagy a
tudósi habitus kialakulásának és megragadhatóságának kérdése. És ugyanígy
kaphattak helyet ebben a lapszámban olyan írások, amelyek a maguk interpretatív praxisában például a nyomozást és nyomolvasást mint alapvetõ filológiai
modellt hozzák összefüggésbe a valaminek való, szó szerint vett „utánajárással”,
amelyek témájukká nem magas irodalmi kulturális termékeket tesznek, amelyek
az irodalmi termelés és a bürokratikus apparátus mûködésének összefonódásáról
szólnak, amelyek a kiadói gyakorlat és a barátság/érzékenység egyik történeti formájának elválaszthatatlanságát teszik témájukká, amelyek az írás médiumai közötti konvertálás nehézségeirõl szólnak, vagy amelyek a mindennapjainkat
alapvetõen megváltoztató digitális környezet filológiai implikációit veszik számba.
5

Vö. legújabban PALKÓ 2014.
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A tanulmányok szerzõin és fordítóin, valamint az impresszumban feltüntetett
intézményi támogatón kívül a szerkesztõk külön köszönettel tartoznak azoknak a
kiadóknak, amelyek nagyvonalúan lemondtak az õket megilletõ jogdíjaikról,
Józan Ildikónak a lapszám ötlete iránt tanúsított lelkesedéséért, Kecskeméti
Gábornak a megvalósítás melletti elkötelezettségéért, Déri Balázsnak a Vergiliusfordításokért, valamint az utóbbi félévekben az ELTE-n tartott filológiaszemináriumok résztvevõinek a kitûnõ ötletekért. A fordításokat az eredetivel egybevetette Kelemen Pál (Holquist, Schwindt), Molnár Gábor Tamás (Gumbrecht),
Szabó Marcell (Hay) és Vincze Ferenc (Martus–Spoerhase).
Kelemen Pál
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