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az Ének (példabeszéd) az Úr szőlőjéről (Iz 5, 
1 — 7). Az Ezópus-átdolgozás fabuláival szem-
ben a levelek és a Tischreden tabellái többnyire 
k o n k r é t történeti, politikai vonatkozást hordoz-
nak , melyek ismerete nélkülözhetetlen a helyes 
értelmezéshez és Luther nyelvi teljesítményének 
megítéléséhez. Prédikációiban Luther a fabulá-
kat, fabula-idézeteket és -utalásokat — gyakran 
közmondásokkal összekapcsolva — többnyire bi-
zonyításra használta. Az eltérő hagyományozódási 
forma miatt külön csoportot alkotnak a Johannes 
Mathes ius Luther-életrajzának hetedik prédikáci-
ó j ában összegyűjtött, a reformátor által különféle 
alkalmakkor elmondott, állatokkal kapcsolatos tör-
t é n e t e k . Dithmar a jegyzetekben mindig utal a 
szövegek párhuzamos előfordulására az életműben, 
s a források azonosításakor gyakran helyesbíti a 
korábbi szövegkiadók megállapításait. 

A kiadás kapcsán végül felvethető, hogy bár a 
XVI . századi magyar nyelvű szépprózai munkák kö-
zül a legtöbb irodalomtörténeti tanulmány Heltai 
Száz fabuláiéval foglalkozik, amely két XVI. száza-
di kiadását követően az utóbbi száz évben kilenc 
különféle kiadást ért meg, a teljes szöveg kritikai 
kiadása azonban továbbra is hiányzik. Talán nem 
t é v e d ü n k , ha azt állítjuk, hogy Heltai munkája 
irodalmi és folklorisztikai jelentőségét tekintve bát-
ran odaállí tható Luther átdolgozása mellé, sőt több 
vonatkozásban fölülmúlja azt. Éppen ezért a kri-
tikai kiadás megvalósítása az irodalomtörténet és 
a tö r t éne t i elbeszéléskutatás egyik közös, sürgető 
feladata . 

TÜSKÉS GÁBOR 

T h e Ar t of the Emblem. Essays in Honor 
of Kar l Josef Höltgen. Ed. by Michael Bath — 
J o h n Mann ing — Alan R . Young. New York, 
A M S Press 1993. 272. / A M S Studies in the 
Emblem 10./ 

Legkésőbb Rosemary Freeman alapvető monog-
ráfiája (Engfis/i Emblem Books. London, 1948.) 
u t á n módosításra szorult a korábbi német, mely 
szerint az emblematika jelentősége az angol iro-
dalom és művelődés tör ténetében elhanyagolható. 
Időközben önálló vizsgálatok sora született az is-
mer t ebb angol emblémáskönyvekről. Így például 
Sámuel Dániel Giovio-fordításáról (1585.), Geff-
rey Whi tney Shakespeare-re is hatással lévő ne-
vezetes összeállításáról (1586.), az 1591-ben Lon-
d o n b a n kiadott Paradin-fordításról, továbbá Henry 
Peacham, George Whiter és Francis Quarles mun-
káiról. Fény derült arra is, hogy az emblematikus 

formák szerepe az angol udvari, főúri kultúrában 
igen számottévő. Az angol emblematika időköz-
ben ugrásszerűen megszaporodott szakirodalmáról 
Peter M. Daly és Mary V Silcox adot t bibliog-
ráfiai áttekintést (The English Emblem, Bibliography 
of Secondary Literature. München, 1990.). Több 
mint negyven évvel Freeman u tán Michael Bath 
vállalkozott arra, hogy összegezze az elért eredmé-
nyeket és újabb monográfiát szenteljen az angol 
reneszánsz emblematikának és a műfaj XVIII — 
XIX. századi utóéletének (Speaking Pictures. Eng-
lish Emblem Books and Renaissance Culture. Lon-
don - New York, 1994.). 

Karl Josef Höltgen az angol reneszánsz irodalom 
tör ténetének egyik avatott németországi ismerője, 
akinek munkássága jelentősen hozzájárult az emb-
lematika perifériális helyzetének megszüntetéséhez 
és az emblémakutatás professzionális szintre emelé-
séhez. Höltgen 1968 óta professzor az erlangen — 
nürnbergi Friedrich-Alexander Universität angol 
irodalomtörténeti tanszékén. A 65. születésnapja 
alkalmából, tiszteletére kiadott tanulmánykötetben 
közölt, Sabine Haass által összeállított bibliográ-
fia szerint 1957 — 1990 között tíz könyvet adott 
ki, köztük Quarles monográfiáját. Több emblé-
máskönyv hasonmás kiadását gondozta, ezenkívül 
mintegy ötven angol és német nyelvű tanulmányt 
írt a XVI —XIX. századi angol és amerikai iroda-
lom klasszikusairól (Shakespeare, Burton, Donne, 
Vaughan) és kevésbé ismert szerzőiről (pl. Robert 
Dallington, John Törpe, Richard Haydocke, Anne 
Bradstreet, Richard Latewar). Höltgen munkás-
sága voltaképpen egyesíti az emblémakutatás két 
fő irányát, az emblémát irodalmi és képzőművé-
szeti alkotások értelmezési segédletének, illetőleg 
önálló szimbolikus kifejezésformának tekintő meg-
közelítést. 

Jól mutatja ezt az a korábbi tanulmánykötet, 
amely interdiszciplináris és komparatív módszer-
rel tárgyalja például az embléma kegyességi célú, 
anglikán poétikai hátterű adaptációjának példá-
it és ötvöződését a katolikus meditációs irodalmi 
hagyománnyal, illetőleg az alkalmi költészettel (As-
pects of the Emblem. Studies in the English Emblem 
Tradition and the European Context. Kassel, 1986.). 
Egy Höltgen, Peter M. Daly és Wolfgang Lottes 
közös szerkesztésében megjelent másik tanulmány-
kötet tágabb összefüggésbe, az irodalom és a vi-
zuális művészetek kapcsolatának különböző formái 
közé illesztette az emblematikát (Word and Visu-
al Imagination. Studies in the Interaction of English 
Literature and the Visual Arts. Erlangen, 1988.). 
Ez utóbbi kötet dolgozatai a téma iránt az utób-
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bi húsz évben megnövekedett érdeklődés mellett 
jelzik az irodalom- és a művészettörténet együtt-
működésének eredményességét az eszme- és mű-
velődéstörténeti megközelítésben, a toposz- és mo-
tívumtörténeti kutatásban, valamint a kommuni-
kációtörténeti és -elméleti szempontok alkalma-
zásában. Höltgen egyik legújabb, a Heinrich F. 
Plett által szerkesztett fontos tanulmánykötetben 
(Renaissance-Poetik — Renaissance Poetics. Berlin 
- New York, 1994. 3 3 8 - 3 6 1 . ) olvasható elem-
zése a reneszánsz poétikai törekvések tükrében 
vizsgálja a XVII. század első felének jelentős pró-
zaírói és- fordítói közé számírható angol jezsui-
ta, Henry Hawkins emblémaelmélerét és komplex 
szerkezetű, a Jan David és Hermán Hugo-féle 
meditáció koncepcióhoz képest számos újítást tar-
talmazó emblemarikus meditációit. 

A Höltgen-„Festschrift"-et felvállaló, Peter M. 
Daly és Dániel S. Russel által szerkesztett, 1988-
ban indult könyvsorozat az Emblematica című fo-
lyóirat mellett a nemzetközi emblémakutatás másik 
legjelentősebb vállalkozása. A „Festschrift" szer-
kesztői és szerzőinek többsége az angolszász emblé-
makutatás elismert képviselője. A szokásos életrajz 
és a már említett bibliográfia mellett az összeállítás 
nyolc tanulmányt tartalmaz az angol emblematika 
kutatásának problémáiról, ismert és kevésbé ismert 
területeiről. Az elméleti jellegű vagy több szer-
zőt tárgyaló írások mellett nem kevésbé jelentősek 
azok, amelyek egyetlen szerző munkásságát érin-
tik, illetőleg egy-egy emblemarikus motívum vagy 
ábrázolás tör tneté t követik nyomon. A reneszánsz 
embléma- és imprézaelméletek általánosíthatóságá-
nak korlátaira, valamint az emblematikában hasz-
nált képi motívumok tör ténetének nélkülözhetet-
len ismeretére figyelmeztet John Horden, miköz-
ben kiválasztott példákkal szemlélteti a motívumok 
gyakori jelentésváltozását, az új konnotációk kia-
lakulását, a „rejtettség" fokozatait, a motívumok 
kompozfcióbeli szembeállítását, valamint a szöveg-
ben nem kommentált szimbólumok jelentésmódo-
sító szerepét. A viszonylag szerény angol emblé-
maelméleti törekvéseket vizsgáló Denis L. Drysdall 
szerint Sámuel Dániel Giovio-fordításában Rus-
celli, Mignault és mások hatása is kimutatható, 
míg a jogi hagyomány által is befolyásolt Abraham 
Fraunce ennél szélesebb forrásanyagra, így minde-
nekelőtt a Horapollóra, valamint Giovio, Contile, 
Ruscelli és Bargagli műveire támaszkodott. 

A Whitney eredetiségét tagadó korábbi néze-
tekkel szemben a nyolcvanhét Alciarótól kölcsön-
zött embléma Mary V Silcox által végzett be-
ha tó elemzése azt mutatja, hogy Whitney csak 

ritkán fordított szó szerint: a mottókat gyakran 
elhagyta, a subscriptio sokszor leírásokkal, exem-
plumokkal bővült, a mitológiai utalások elmarad-
tak vagy részletes magyarázatot kaptak. Whitney 
többször módosította a mondanivalót, kiszélesítet-
te az embléma tárgyát és alkalmazhatóságát, ezzel 
párhuzamosan háttérbe szorította a rejtvény jelle-
get a morális, didaktikus, emocionális célkitűzéssel 
szemben. A módosító törekvések közül említést 
érdemel még a vallási utalások és a patriotiszti-
kus vonások beépítése, a társadalmi vonatkozá-
sok erősítése, differenciálása, s mindezeken túl a 
már meglévő képek szövegre gyakorolt hatása is 
megfigyelhető. Ugyanilyen összevetés a Whitney-
féle Zsámboky-adaptációk esetében is elvégzen-
dő feladat. Ezzel szemben George Whiter két-
száz Rollenhagen-adaptációját vizsgálva Peter M. 
Daly cáfolja a kép-szöveg kapcsolat önkényessé-
gét hangsúlyozó korábbi véleményeket, s rámutat: 
Whiter forráshasználatát a mottók pontos fordítá-
sa, a versbe integrált pontos képleírás és az erre, 
valamint a szimbólumok jelentésének beható isme-
retére alapozott értelmezés jellemzi. Whiternél a 
szerzői megnyilatkozás és az aktuális gyakorlat elté-
rése is megfigyelhető. Daly következtetése szerint 
átdolgozás közben Whiter egy művelt, differenci-
ált, de nem túlságosan nagy erudícióval rendelkező 
olvasóközönséget tar tot t szem előtt. Az egy szer-
zővel foglalkozó dolgozatok között utoljára hagy-
tuk Wendy R. Katz tanulmányát, amely Margaret 
Gatty 1872-ben kiadott emblémáskönyvének pél-
dáján szemlélteti a műfaj viktoriánus újjáéledését 
és behatolását a gyermekirodalomba. 

A három művészet-, illetőleg motívumtörténeti 
tanulmány közül kiemelkedik Roy Strongé, a leg-
rejtélyesebb Erzsébet-kori allegorikus portré, Mar-
cus Gheeraerts: The Persian Lady címen számon 
tartott festményének újraértelmezési kísérletével. 
A cartouche-ban egy szonett szövegét és számos 
rejtett képi uralást tartalmazó festményt Strong 
emblémaként fogja fel, s a megrendelő, a kelet-
kezési körülmények és az értelmezési kontextus 
rekonstruálása, valamint a szimbolikus motívumok 
bravúros elemzése nyomán az ábrázolt személyt a 
kegyvesztett, majd Angliába tör tént visszatérése 
után börtönbe zárt Robert Devereux, Essex gróf-
jának feleségével, a korábban Philip Sidney által 
özvegyen hagyott Frances Walsinghammel azono-
sítja. Clifford Davidson egy Peacham-embléma 
kapcsán a kút motívum jelentésváltozását követi 
nyomon a bűnbánat gondolatkörben, Judith Dun-
das pedig Alciato De morte e t amore- (Cupido 
és a halál nyilat cserél) emblémájának forrásait és 
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utóé le té t tárgyalja, figyelembe véve a téma nar-
ratív feldolgozásait és emblematikától független, 
alluzív képzőművészeti ábrázolásait. 

A kö te t méltó tiszteletadás az ünnepeltnek: ta-
nulmányai számos új eredményt tartalmaznak ho-
mályos vagy ismeretlen eredetű irodalmi szövegek 
és képzőművészeti alkotások forrásainak, eszmei 
kapcsolatrendszerének meghatározásában, az emb-
lematikus forma szétáradásának, alakváltozásainak 
és alkalmazkodásának, valamint kontinentális mű-
velői angliai hatásának feltérképezésében. Meg-
győzően tanúsítják, hogy a szöveghagyomány és 
a képhagyomány bonyolult kölcsönhatása miatt 
a szövegközpontú érdeklődés és az emblémának 
mint kép és szöveg együtteséből álló műfajnak a 
megközelítése csak együtt lehet eredményes. Jel-
zik végül azt is, hogy az emblematikát ma már nem 
lehet „szimbolikus agytomá"-nak minősíteni, s az 
utóbbi két évtizedben rendkívüli módon specializá-
lódot t emblémakutatás továbbra is fontos szerepet 
játszik a XVI —XVIII. századi irodalom- és művé-
szet tör ténet megoldatlan problémáinak tisztázásá-

B A N ' TÜSKÉS GABOR 

Lukács és a modernitás — Lukács György az 
eu rópa i gondolkodás t ö r t éne t ében . Szerk. Szabó 
Tibor . Szeged, Szegedi Lukács-kör 1996. 206. 

A közelmúltbeli „ancien régime" és ideológiája 
hullásával az esztétika, a filozófia és irodalomszo-
ciológia gyors átkonstruálásában jeleskedő értelmi-
ség szinte egyik napról a másikra tagadta meg — 
megfeledkezvén a maga kiküzdöt te hermeneutikai 
elvről és a Másság tiszteletéről — Lukács György 
éle tművét . A körötte és eszméin félnövő tanít-
ványai a tőle elvezető u taka t keresték és találták 
meg; s csak egy későbbi időpontban — Lukács 
Paulusból Saulussá válásának ha tárán — húzták 
meg azt a választóvonalat, amely előtt a fiatal 
esztéta felmentést nyert az é re t t és késői Lukács 
bűnei alól. Sőt, a német szellemtörténeten és élet-
filozófián nevelkedő és kibontakozó gondolkodó 
korai művében szorgalmas munkával kimutatha-
tóvá váltak az egzisztencialista vonások, sőt 
miracule dictu — Lukács már ekkor megmutatta 
a restaurátori fáradozás nyomán posztmodem velle-
itásair és misztikus hitéletét. A fiatal Lukács így 
á tmen tődö t t az emelkedett eszmeiségű jelenkor-
ba, a későbbi pedig non-comme-i l-faut jellegével 
elmerülni látszott a történelmi süllyesztőben. A di-
alektikus ész megsemmisítő kritikája — legalábbis 
a publicisztika szintjén — megnyugtató végered-
ményhez ju to t t . 

A szellem idegesítő önmozgása közvetkeztében 
és a posztmodem kor ambivalenciája övezeteiben 
azonban a teljes és egész lukácsi életmű nehezen 
viseli el a gondolkodástörténetből való „kiradíro-
zást"; objektív, kritikai mérlegelést kér az utókor-
tól, annál inkább, mivel úgy tűnik: a késői Lukács 
sok vonatkozásban meghaladni törekedett korábbi 
dogmatizmusát, és nyíltabbnak mutatkozott a pol-
gári irodalom és kultúra produkciójának befogadá-
sára, másrészt a humanista szellem elleni bűncse-
lekmények korunkban — egyáltalán nem meglepe-
tésszerűen — feltámadó jelenségei mérlegelésénél 
nem hagyható figyelmen kívül Lukács egykori küz-
delme az irracionalizmus, valamint a náci ideológia 
korabeli vészterhes valóságával szemben. 

Mindezek a meggondolások a szegedi Lukács-
kör most megjelent legújabb kiadványából von-
hatók le. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
társadalomelméleti tanszékén szerveződött másfél 
évtizede az a kutatói csoport, amely fiatal filozó-
fusok és esztéták kezdeményezésére programjába 
vet te a teljes lukácsi életmű és szellemi környezete 
kritikai vizsgálatát. Mint minden valódi kisugárzá-
sú műhelyt, e Kört is szélesebb övezet veszi körül: 
egyetemekről, főiskolákról, intézetekből verbuvá-
lódnak külső munkatársai, előadói. Sőt, a kör 
magva nemzetközi kapcsolatai révén külföldi tudó-
sok is csatlakoztak a programokhoz. így érthető, 
hogy az indító kérdésfeltevést címül választó Miért 
Lukácsi (1990.) című kötet után jelent meg Szabó 
Tibor, a Kör vezetője tollából Grdmsci politikai filo-
zófiája (1991.), valamint az Ellenszélben —Gramsci 
és Lukács —ma (1993.) című gyűjtemény. 

A jelen kötet anyaga a Szegeden 1994. decem-
ber l- jén tar to t t szimpózium előadásaiból szerve-
ződött . Ezen a magyar referenseken kívül japán 
tudósok is részt vettek. Előadásaikban felvázol-
ták Lukács évtizedeken át hullámzó recepcióját a 
szigetországban, a mai napig, amikor is összes mű-
veinek tizenhárom kötetes kiadása került a prog-
resszív értelmiség kezébe, amely figyelmét a világ-
kapitalizmusban végbement tudományos-műszaki 
forradalom következtében egyre inkább elmélyü-
lő eldologiasodás és elidegenedés tanulmányozása felé 
fordítja. Ehhez nagyon is alkalmas konzultánsnak 
bizonyul a japán intelligencia számára Lukács. A 
konferencia megnyitására éppen távol-keleri útjá-
ról érkező Tőkei Ferenc pedig a filozófus élő örök-
ségét a felvilágosodás szellemének ébrentartásában 
jelölte meg. 

A köte t — lényegében a szimpózium struktu-
ráltságának megfelelően — három nagy kérdéskört 
tárgyalt; ezek címszavai: A modernitás filozófiája; 


