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KÉTKEDŐ SOROK 
AZ ESZTÉTIKATÖRTÉNET MARGÓJÁRA* 

Zavarba ejtő és meggondolkodtató írás. A gazdagsága és a 
perspektívája zavarba ejt. Néhány következtetése meggondol-
kodtat. De a zavar nem zavartalan, tiszta zavar. A gondolkodás 
nem zavartalan, tiszta gondolkodás. 

A gazdagság zavarába keveredik valami kajánság. Mert, 
hogy a szerző mindent ismer és mindent feldolgozott, az 
elengedhetetlen és biztosan jó. De, hogy minden, amit ismer és 
feldolgozott, bele is kerül a könyvbe, az nem elengedhetetlen 
és nem biztosan jó. Mert belekerül. Nemcsak a művészet dilem-
máit tisztázni akaró nagy viták nagy anyaga, hanem a szakfő-
iskolák kertépítési jegyzeteit átszövő kis polémáik kis anyaga 
is. Nemcsak Lukács monumentális monográfiájának kor-
szakalkotó esztétikai szintézise, hanem a hajdanvolt kritikus 
egyszeri villanásának efemer esztétikai ötlete is. Ez pedig eleve 
egyensúlyzavar és értékzavar. Mert a tényleg nagy ugyan nem 
lesz tőle önmagában kisebb. De a tényleg kicsi — már a 
megemlítés által - önmagában nagyobb lesz. És ez a nagyra is 
visszahat. Mert, ahol ennyi a fontos alak és a fontos vélemény, 
ott a sok fontosság által alakított fontos összefüggésrend-
szerben a valóban fontos már óhatatlanul kevésbé fontossá 
válik. 

Ebből adódik, hogy a perspektívába is keveredik valami 
kajánság. Mert, ha a szerző nem szűri ki a ma szempontjából, 
ami tegnap történt, de nem történelem, akkor az olvasó meg-
próbálja kiszűrni a holnap szempontjából, ami ma íródott, de 
nem történelem. Persze ez negatív perspektíva. Nem meg-
világítja, ami a múltból a mának maradandó, hanem el-
homályosítja, ami a mából a jövőnek múlandó. De megkerül-
hetetlen. Szerdahelyi minden tényt feljegyez, amely a tudo-
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mányban történt. De nem minden tény, ami a tudományban 
történt tudománytörténeti tény. Ha a könyv nem választja szét 
a tudományban történtet és a tudománytörténetet, majd meg-
teszi az idő. De ez nagyon kaján művelet. Korábban az írás 
szelektálhatta volna a tudományban történtek anyagát, most a 
tudománytörténet szelektálja majd az írásban rögzítettek 
anyagát. 

És a következtetések meggondolásába is keveredik valami 
kajánság. De ez cinkos kajánság. Nem a szerző ellen van, 
hanem vele van. Nem ő okozza, hanem ő kelti. Azzal, hogy 
minden gondolati buktatót végigkövet, minden gondolati ered-
ményt összefoglal. A buktatók és az eredmények között pedig 
meglepő az aránytalanság. A buktatók olykor izgalmasan új-
szerűek, az eredmények olykor meglepően laposak. Mert a 
buktató — ezért buktató — sokszor csak villanás, csak tévedés, 
csak torzó. Nem eredmény, legfeljebb ígéret. Hogy eredmény 
legyen, rendszerezni kell. Rendszerezni csak lecsiszolva lehet. 
A csiszolás érdességét-élességét veszi. Sokszor az érdekességét-
eredetiségét is. így lesz érdekes érvénytelenségből érvényes 
érdektelenség, feszítő-sejtető befejezetlenségből, kiürült-meg-
fejtett befejezettség. De Szerdahelyi történetet ír, vonula-
tokban gondolkodik. Ezért meg kell szerveznie a szervetlent, 
meg kell koncipiálnia a töredékest. A szervezés-koncipiálás 
nem válogatás - ha az lenne,jó lenne —, hanem szintetizálás. A 
szintetizálás alapművelete a közös nevezőre hozás. A közös 
nevezőre hozás ára a leegyszerűsítés. így lesz a vonzóan 
aszimmetrikus matériából kijózanítóan szimmetrikus 
szisztéma. Nem a Szerdahelyi dilemmája ez, hanem az általa 
művelt műfajé. Dicséretére szól, hogy éli-szenvedi a dilemmát. 
Izgatott, amikor szüli a rendszert, szkeptikus, amikor szemléli. 
Feszülten csinálja a műveletet, fanyaran fogadja az eredményt. 
Indokolt a feszültség, elkerülhetetlen a fanyarság. Az anyagot 
meg kell szervezni - ezt kíséri az örömöt szülő feszültség. A 
megszervezett anyagon átütnek a tankönyvesztétikák kevéssé 
revelatív tézisei - ezt kíséri a szkepszist szülő fanyarság. 
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Vegyünk csak hármat a kétes-kényes tételekből. A sokat 
vitatott realizmust, a sokat félreértett tartalom és formát, a 
sokszor félig értett esztétikai minőségeket. 

A realizmusfogalom kanyargós útját gondosan-pontosan 
elemzi. Ahogy először összefonódik egy stílus sajátosságaival, 
és azokból csinál értékminőséget. Vagyis a 19. századi realista 
epika stílusával fonódik össze, és így kérdőjelezi meg a 20. 
századi irodalom nagy részét. Majd elválik a stiláris kötött-
ségektől és egy alkotómódszerhez, szemléletmódhoz és 
művészmagatartáshoz kapcsolódó esztétikai értékkritériummá 
nő. Szerdahelyi jól tudja: ennek az átnövésnek két teoretikus 
eredménye van. Egyrészt leválasztja a fogalmat a művészet-
történet egy meghatározott periódusáról, és ezzel érvényét 
elvileg minden korszakra kiterjeszti. Másrészt pedig a művészet 
valóságreprezentáló funkciójának a fogalom mélyén rejlő 
kritériumát összekapcsolja az esztétikai elmélet leg-
neuralgikusabb pontjával, az értékteóriával. Ironikusan fogal-
mazva: két bizonytalan tényező összekapcsolásától várja, hogy 
az azonosítás két pólusán az egyik bizonytalanság bizonyos-
sággá formálja a másik bizonytalanságot. Csakhogy éppen ez az 
azonosítás — a realizmusé és az értéké — adja fel az igazi 
gondolati leckét. 

Teljesen evidens, sokféle vitából tudjuk: a határt nem a 
realista művészet és a nem művészet, hanem a realista 
művészet és a nem realista művészet között kell meghúzni. 
Vagyis, ami nem realista, az nem nem művészet, hanem nem 
realista művészet. Ez persze rendben is van. De mindenki 
észreveheti: a realista művészet lényegjegyei (az „ember-
központúságtól" az intenzív totalitásig - hadd ne soroljam 
tovább!) rácsúsznak általában a művészet lényegjegyeire. Még 
ez sem végleges elméleti zsákutca. A realista művészet a fogal-
mának legjobban megfelelő művészet. A ,Jeg"-ek művészete. A 
leglényegfeltáróbb, a legtotálisabb, a legkatartikusabb, a leg-
inkább világalkotó - és így tovább. De az igazi probléma, az 
előbbi elválasztás problémája éppen itt kezdődik. Milyen akkor 
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a nem nem művészet, hanem a nem realista művészet? Való-
színűleg kevésbé lényegfeltáró, kevésbé totális, kevésbé katar-
tikus, kevésbé világalkotó — és így tovább. Igen, de akkor hol 
van a ,kevésbé" és a „leg" között a határ, amelytől balra a 
nem realista művészet, jobbra a realista művészet helyezkedik 
el? (Mindkettő a művészet fogalmán belül!) És ha megvan, és 
a „leg"-ek művészete, a realista művészet „leg" voltának és 
realista voltának minőségei egybeesnek értékes voltának minő-
ségeivel, akkor mitől értékes, ha csak „viszonylagosan" is - a 
„kevésbé" vagyis a nem realista művészet? Továbbá: a nem 
realista művészet nagyjai — mondjuk, Prousttól Kafkán át 
Camus-ig — jellemezhetők-e ezzel a „kevésbé"-vel és „viszony-
lagos "-sal? Ha igen, miben áll mégis a nagyságuk? Ha nem, 
talán nem igazi nagyságok, vagy ők is realista nagyságok? 
Nehéz felelni. Ha nagyságukat tagadjuk, az értékítéletünkkel 
van baj. Ha realista voltukat állítjuk, a realizmus fogalmával 
van baj. Nem érdemes folytatni. Realista művészet és 
művészet, realista művészet és nem művészet, realista művészet 
és nem realista művészet, realista művészet és érték, nem 
realista művészet és érték viszonylatrendszere még alaposan 
végiggondolandó. 

A realizmusdilemmában indirekten, pusztán az össze-
foglalás által adja a könyv a gondolati leckét. A tartalom és 
forma ügyében direktebben megfogalmazottan. Mert, hogy mi 
a tartalom és mi a forma, és milyen részekből áll, viszonylag 
könnyen meg lehet mondani. Sőt többféleképpen is meg lehet 
mondani. És mindegyik egyformán vagy majdnem egyformán 
jó. A gond nem is itt kezdődik, hanem a híres egységnél. A 
tankönyvek kedvelt tartalom-forma egységénél. Annál, hogy 
ez a remekművekre érvényes követelmény vagy a fércművekre 
is jellemző tény. 

A követelmény-koncepció így véli (ismét ironikusan fogal-
mazva): a művész rendelkezik egy, a tartalomra vonatkozó zárt 
elképzeléssel, majd hozzákezd a megvalósításhoz-meg-
formáláshoz. Ha a tartalom mélyen tükrözi a társadalmi 
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valóság egy reprezentatív részletét, és megtalálja hozzá az 
adekvát formát, remekmű születik. Ha a formálás sekélyessége 
alatta marad a tartalom mélységének, elvontsággal, esetleg 
sematizmussal, ha a tartalom sekélyessége alatta marad a 
formálás mélységének, virtuozitással, esetleg formalizmussal 
van dolgunk. Az első esetben a tartalom túlnő a formán, és 
borul az egyensúly. A második esetben a forma túlnő a tar-
talmon, és ugyancsak borul az egyensúly. Mindkettő bűn. De 
mert a tartalom az elsődleges, az első bocsánatos, a második 
halálos. 

A tény-koncepció így véli: (komolyan fogalmazva) a 
művésznek lehet előzetes koncepciója, de ez magánügy, leg-
feljebb biográfiai tény. Amit megfogalmazott, a műalkotás 
viszont már közügy, azaz esztétikai tény. Ebben a szándék 
nem számít, csak a megvalósulás. A megvalósult elem azonban 
nem tartalmi vagy formai, hanem a tartalom és forma filozófiai 
fogalmából következően tartalmi és formai. Mert, ha a műben 
ott van valami, csak formai elemként lehet ott, mert forma 
nélküli tartalom nem létezik. És ha a műben ott van valami, 
jelent is valamit, mert tartalom nélküli forma nem létezik. Ami 
ott van a műben, az egy adott tartalom adott formája, és amit 
jelent, az egy adott forma adott tartalma. Nincs a tartalmának 
meg nem felelő forma és a formájának meg nem felelő 
tartalom. Legfeljebb az előzetes szándéknak meg nem felelő 
forma és ezért meg nem felelő tartalom van. Mert a forma nem 
fejezheti ki rosszul a tartalmat, mert csak a maga tartalmát 
fejezheti ki. Ez lehet persze más tartalom vagy akár rossz 
tartalom. Szerdahelyi gondolatmenete mindezt világossá teszi. 
Tegyünk még hozzá egy állítást és egy kérdést. Az állítás: a 
követelmény-egység helyett tény-egység tétele az elsődlegesség 
problémáját tautológiává teszi. A tartalom éppen úgy hozza 
létre a formát, mint ahogy a forma a tartalmat. A tartalom 
csak a formájában azonos önmagával, és lesz esztétikaivá, azaz 
megformált tartalommá. A forma csak a tartalmában azonos 
önmagával, és lesz esztétikaivá, azaz tartalmas formává. A 



Forum 447 

kérdés: a tartalom-forma tényegysége, a kategória egymás-
ban-egymás által való léte nem szünteti-e meg éppen a kategó-
riapár „pár" jellegét, a benne levő ellentétet-feszültséget, 
amely magyarázhatná a műstruktúra ellentéteinek és feszült-
ségeinek a teljes rendszerét? Világosabban: a tényszerű-tör-
vényszerű egys.ég bizonyítása egyben nem a kategóriapár prak-
tikus használhatatlanságának a bizonyítása? 

Az esztétikai minőségek, főleg a szép és a rút problémája 
még pikánsabb. Nemcsak az elméleti esztétika egyik kate-
góriájának a gondját mutatja, hanem az elméleti esztétika 
szemléletmódjának, módszerének a dilemmáját is. Szerdahelyi 
itt is pontosan és érzékenyen összegez. Annál világosabb 
minden. Mert egyfelől: az esztétikum a „teoretikus" érzékelés 
síkján megjelenő, azaz látható-hallható emberi lényeg. Az 
emberi lényeg legfőbb jegye, vagy éppen integratív jegye pedig 
a szabadság. Mert másfelől: az esztétikum konkrét megnyil-
vánulási formái a „teoretikus" érzékek síkján megjelenő, azaz 
látható-hallható esztétikai minőségek. Az esztétikai minőségek 
legfőbbike, a minőségek centrális kategóriája pedig a szépség. 
Evidens tehát az esztétikum tartalmát képező emberi lényeg 
központi kategóriájának, a szabadságnak és az esztétikum meg-
jelenési formáit jelentő minőségek központi kategóriájának, a 
szépségnek a gondolati összekapcsolása. A szép tehát nem más, 
mint a „teoretikus" érzékelés síkján megragadott, azaz látha-
tóvá-hallhatóvá tett emberi szabadság. Ellentéte, a rút pedig a 
„teoretikus" érzékelés síkján megragadott, azaz láthatóvá-hall-
hatóvá tett emberi alávetettség vagy nem szabadság. Teoreti-
kusan támadhatatlan gondolatsor. Egyetlen töprengem valót 
vet fel. Annyira nem elméletit, hogy röstellem leírni. Azt, hogy 
nem szembesíthető a művekkel. Annál rosszabb a műveknek? 
Nem valószínű. Két út kínálkozik. Vagy meg kell találni azokat 
a műértelmezésbe bevezethető, közvetítő kategóriákat, ame-
lyek áthidalják az űrt az elmélet tiszta logikája és a művek 
makacs tényanyaga között. Vagy fijra kell gondolni az elmélet 
axiomatikus kiindulópontjait. Onnan, hogy az esztétikum bá-
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zisa az emberi lényeg, odáig, hogy a minőségek centruma a 
szépség. 

Tényleg zavarba ejtő és meggondolkodtató írás. Történeti és 
elméleti, diakron és szinkron egyszerre. Pontosan úgy adja 
hazai esztétikánk történetét, ahogy hazai esztétikánk jelenét. 
Történetnek álcázott esztétikai rendszer, rendszernek öltöz-
tetett esztétikatörténet. Történetnek az első, ebből követ-
keznek az erényei és a gyengéi. Rendszernek nem az első, 
ebből következnek az erényei és a gyengéi. Mert összegez, és 
ettől világos lesz, ami erény és ami gyengeség. Hogy valami 
gyengeség, biztosan nem az ő hibája. Hogy világossá lesz, hogy 
gyengeség, biztosan az ő érdeme. Ezért megkerülhetetlen a 
könyve a történetírásban is, a rendszerezésben is. 

POSZLER GYÖRGY 

EGY PROBLÉMA - NÉGY MŰBEN 

A marxista esztétika előtt több megoldandó feladat áll. Az 
egyik kitapintható a közelmúltban megjelent négy könyvből. 

Minden műalkotásban — így az irodalmi műben is - külön-
böző jellegű törvényszerűségek léteznek, amelyeknek külön-
böző — de végső soron egymásba olvadó - funkcióik vannak. 
Elrendezésükkel, csoportosításukkal konstituálták a műalkotá-
sokkal foglalkozó tudományágakat. Elvben tudjuk, hogy a 
tudományos kérdések közül melyeket tárgyal az esztétika, az 
ágazati esztétika, melyeket az irodalomelmélet és irodalom-
történet, s hogy mi tartozik a műelemzés és a napi kritika 
illetékességi körébe. Úgy tűnik tehát, hogy az irodalmi műve-
ket vizsgáló tudományágak rendszertani kérdései a megoldott 
feladatok közé tartoznak. 

Egy-egy tudományág voltaképp azon törvényszerűségek hal-
mazát kutatja, amelyek a valóságnak az általa vizsgált területén 


