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Ez egy sajátos kanonikus-m� változat. Valójában párhuzamos elemzés, amelynek 
tárgya a Goethe-regény szembesítése egy kongeniálisnak tekinthet� róla szóló 
elemzéssel, a Walter Benjaminéval. Ennyiben egyszerre jelent m�elemzést és 
esztétikai szövegelemzést. Ráadásul a Benjamin-szövegnek egyszerre célja 
példaérték� m�elemzést létrehozni, mintegy a m�vészetkritika feladatának 
paradigmájaként, másfel�l az elemzésének szerves része a számvetés az addigi 
Vonzások-elemzésekkel, ami igen értékes adalék egy keletkezése óta sokat vitatott de 
vitathatatlan jelent�ség� m� kanonizációs folyamatáról. 

További adalékként a párhuzamossághoz: a regény maga er�sen bölcseleti 
természet� (is), ezért elemzése egyben számvetés Goethe természet- és 
m�vészetfilozófiai elképzeléseivel. 

A m� sokrét�sége és a kett�s perspektíva miatt számos eltér� el�adásmenet 
elképzelhet�, itt csak egy lehetséges változatot vázolnék. 
 
 
A kurzus menete: 
 
1. el�adás 
A m� tárgya és a kritikus feladata: pszichológiai kísérlet vagy fiktív társadalmi 
lombik. A házasság anatómiája vagy történetfilozófiai modell.  
 
2. el�adás 
Tárgyi tartalom és igazságtartalom viszonya a m�vekben Benjamin alapján, avagy 
kommentár és kritika. Történeti összefoglaló a korabeli tárgymeghatározásokról. 
 
3. el�adás 
Természeti tér és társadalmi tér. A természeti metaforika szerepe a m�ben (kémiai 
metaforák, kertm�vészet és gazdaság, természetes és mesterséges viszonya, 
természetátalakítás és pedagógia. 
 
4. el�adás 
Sors és mítosz, áldozat és megváltás. A cím jelent�sége, Benjamin Goethe-
értelmezésének mítosz-felfogása, a b�n mint megmaradás a sors terében.  
 
5. el�adás 
El�jelek és babona. Eduard névváltoztatása, az elkapott avatási kehely, 
motívumkezelés (áradás, vízmetaforák, fasor, a gyermek vizbeveszése) 
 
6. el�adás 
Goethe természetfogalma és az Urphänomen problémája. A m� maga mint kísérlet a 
természet �sjelenségének megjelkenítésére. 



 
7. el�adás 
A látszat és a láthatóság kérdése. Kerttervezés, kilátás, az él�kép és Ottilia a halott 
gyerekkel, a gy�jt� és a camera obscura.  
 
8. el�dás  
Benjamin a szép látszatról és a kifejezésnélkülir�l. Ottilia alakjának középponti volta. 
 
9. el�adás 
Szerkezeti problémák, a betéttörténet tükörszer� kompozíciós és tartalmi jelent�sége: 
vajon a szomszéd gyerekek története �rzi-e a regény titkát. 
 
10. el�adás 
Értelmezési viták a hagyományban – vajon erkölcstelen-e a m�? 
 
11. el�adás 
Lehetséges végkövetkeztetések, Ottilia felmagasztalódásának kérdése 
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