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1. A biedermeier mint irodalomtudományi korszakfogalom a szellemtörténet 

találmánya. A szellemtörténeti irodalomtudomány önmaga mint 

tudománytörténeti korszak meghatározását és az általa bevezetett 

irodalomtörténeti korszak meghatározását ugyanazon a fogalmi bázison és 

metaforikus mez ben hajtotta végre. 

 

2. A biedermeier elnevezést a szellemtörténeti irodalomtudomány a 

m vészettudománytól vette át. Az átvétel során visszaszorult a 

biedermeiernek az az értelmezése, amely szerint a beidermeier a mindennapi 

kultúra gyakorlatainak meghatározott összjátéka. Teret nyert viszont az az 

értelmezés, amely a biedermeier irodalmat a vulgáris (pusztán felhalmozó) 

értelemben vett antikváriusi gyakorlat irodalmi kifejez déseként vette. Ezt a 

szemléletet foglalja össze a „gy jteni és ápolni” kifejezés. 

 

3. A szellemtörténészek által használt „gy jteni és ápolni” kifejezésben az 

„ápolás” a ’körülkerítés’, ’konzerválás’ vagy ’mumifikálás’ (Nietzsche) 

értelmében konkretizálja a „gy jtés” jelentését. Ez a használat elfedi az 

„ápolás” szó ’gondozás’, ’életben tartás’ jelentését, amely nem egy múltbeli 

állapot identikus meg rzését célozza, hanem a múlthoz tartozó dolog 



folyamatos jelenlev vé tételét, jelenben való megtartását, a jelenhez való 

hozzáigazítását. 

 

4. Ez a szóhasználat elfedi a gy jtés tevékenységében eredend en benne rejl  

performativitást. Ezt a performativitást a gy jtés és a gy jtemény kiállító-, ill. 

kiállításjellegeként lehet megragadni. A maga teljességében felfogott gy jt  

gyakorlat és gy jtemény a tárolás, feldolgozás és átvitel mozzanataiból áll. 

Ezért lehet a gy jtés az írástevékenységnek, a gy jtemény pedig az 

írásm nek is a modellje. Ha az írás modellje a gy jtés, akkor az a médium, 

amelyben az írásos feljegyzés végbemegy, a gy jteményként felfogott írásm  

kiállítótereként t nik fel. 

 

5. A gy jtemény sajátos performativitása abban áll, hogy megjeleníti a kiállított 

tárgyat, és a kiállított tárggyal együtt a megjelenés technikai vagy apparátusi 

kereteként  maga is megmutatkozik. Általában a megjelenés/megjelenítés 

mediális feltételezettségének reflexiójára ad lehet séget. 

 

6. Stifternél a gy jtés nem csak állandó tematikus elem, hanem poetológiai elv 

is. Amikor Stifter a természetábrázolásaiban a „keretez  nézés” technikájára 

nyúl vissza, azért teszi, hogy a természetábrázolás terén is visszanyerje a 

gy jtésben m köd  mediális reflexió lehet ségét. A visszanyúlással 

megmutatja: a természet panorámatechnika által kódolt, keretmentes 

érzékelése azon alapul, hogy a panoráma természetillúziót el állító technikai 

háttere teljesen elrejti önmagát. 

 

7. A „természetes természet” és a „természetes megjelenés” Stifternél a technika 

önelrejtése révén keletkez  ideológiaként leplez dik le. Stifter számára a 

természet természetességét pont az jelenti, hogy a természet folyamatosan 

szembesít érzékelésének technikai eszközök általi el zetes kódoltságával. 

 

8. Stifternél a természet így értett természetességének példája a kerti lugas. Ez 

az építmény a szerkezetében jeleníti meg a technikai (rácsszerkezet) és a 

természetes (növényzet) elválaszthatatlan összefonódását, és olyan teret 

képez, amelyben az ember is ennek mintájára képes megtapasztalni magát. 


