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tos kritikai észrevételünk. A bevezető tanulmány megemlíti ugyan, de a 
szöveggyűjteményben nem szerepel az Egyedül vagyunk című folyóirat. 
Pedig ez volt a második világháború esztendeiben a szélsőjobboldali 
radikalizmusnak legelterjedtebb, legbefolyásosabb és legveszedelmeseb-
ben megtévesztő sajtóorgánuma (nemcsak folyóirata!). Bizonyítéka 
ennek munkatársai névsorának széles skálája. Igaz, az Egyedül Vagyunk-
nak nem volt a szó szigorú értelmében vett programcikke. Az 1938 
októberében megjelent első számban csupán néhány soros cím és 
aláírás nélküli szerkesztői felhívást találunk. Ez a néhány sor azonban 
pregnánsan magán viseli a fasiszta „korszellem" stílusjegyeit és a szélső-
jobboldal célkitűzéseit. De különben is a kötet szerkesztői, akik 
egyébként minden esetben nem formálisan, hanem érdemben mérlegel-
ték feladatukat, biztosan megtalálták volna a módját, hogy e rövid 
bevezető mellett még egy olyan programatikus cikket közöljenek, 
akár későbbi számból is, amely híven fejezi ki a magyar fasizmus 
intellektuális vezérkarának programját. Az bizonyos, hogy az Egyedül 
Vagyunk nélkül az ellenforradalmi korszak szellemi életéről alkotott 
képünk csonka. 

Egyetlen említésre méltó fogyatékosságot találtam ily nagy és 
komoly vállalkozásban. Ez is a kötet értékét érzékelteti. A Program és 
hivatás azon ritka kiadványok sorába tartozik, amelyek múltunk 
hagyományainak kritikus felelevenítésével jogos büszkeséget ébreszt, de 
nem vált ki önelégültséget, elfogultságot. Új területtel ismertet meg, s 
egyben újabb információk igényét támasztja. (Gondolat, 1978.) 

VÁSÁRHELYI MIKLÓS 

Jurij Davidov: A MŰVÉSZET ÉS AZ ELIT 

E könyv a Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban jelent meg, s 
témája nagyon is aktuális. A különböző, többet emlegetett, mint 
olvasott kultúrfilozófiák, a német romantikusokétól Theodor Adornoig 
a könyv vonalvezetése szerint voltaképpen egy nagyszabású folyamatot 
képeznek, a művésznek a tömegektől való elszakadását elemzik, s a 
folyamat végül a tömegek és a tömegkultúra teljes negációjához vezet. 
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Davidov könyve igen szemléletesen mutatja be a magányos művész és a 
keveseknek szóló művészet eszméjének történeti genezisét s további 
kibontakozását. E folyamat természetesen azért látszik oly egyenes 
vonalúnak, megszakítatlannak és konzekvensnek, mert a szerző vizsgáló-
dása tárgyául már eleve azokat a kultúrfílozófusokat választja ki, 
akiknél az elit és az elitművészet gondolata dominál, s így az ezzel 
ellentétes tendenciák éppúgy számon kívül maradnak, mint a 19. és 20. 
század művészetének ezzel ellenkező s éppen a legjelentékenyebb 
művészeknél érvényesülő gyakorlata. Itt rögtön hozzá kell tennünk, 
hogy a szerzőnek szuverén joga, hogy témájának határait megvonja, s a 
választott téma körébe tartozó jelenségeket vizsgálja. 

Hogy mégis szóvá tesszük e körülményt, annak az az oka, hogy a 
tömegkultúra fogalmát többféle értelemben is használjuk. Értjük alatta 
egyebek közt azt a sajátos folyamatot, s a belőle következő s ma is 
fennálló helyzetet, amely a polgári társadalom, a kapitalizmus kibonta-
kozásának időszakában alakult ki a kultúra területén. A régi kultúra 
homogén „közvetlensége" megszűnvén, a művészet igényszintek szerinti 
tagoltságban, közvetítő rendszereken át jut el az olvasóhoz, a befogadó-
hoz, s e rendszerek működésében mind erősebben érvényesül a 
rentabilitás, a financiális szempont, s az esetek nem csekély százaléká-
ban az üzleti haszon. Az igényszintek különbözőségének ténye magában 
foglalja a kommerciális szórakoztató művészet és irodalom, s ettől 
elkülönülve az elitnek szóló „igazi" értékes kultúra máig is fennálló 
kettőségének lehetőségét. 

Davidov könyve nem e problémáról szól, hanem a művészet 
küldetését, funkcióját illető teóriákról, noha ezeknek indítékai érintkez-
nek az Adornótól már „művészeti iparnak" nevezett jelenséggel. Ezt 
azonban a könyv logikai felépítése szerinti elődök még nem érzékel-
hették. A német romantikusok például egy történelmi csalódásból 
indultak ki, a megvalósult burzsoá társadalom utilitarizmusából, amely 
a felvilágosodás emelkedett hasznosságelvét a valóságos anyagi haszon 
érdekében gyümölcsöztette, s erre alapozta egész erkölcsi rendjét. Ezért 
megvetéssel fordulnak el a praktikum nyers világától, s a tömeg fölé, az 
egymást értő kevesek körébe igyekeznek felemelkedni. Ez azonban nem 
tényleges közösség, hanem a magányos lángelmék merőben szellemi 
kapcsolata. A szertelen individualizmus, amely lázadásuk másik fő 
indítéka, maga is polgári eredetű. A romantikus magányosság-tudatban, 
amelyet az irónia tesz elviselhetővé, s ez adja meg a szuverenitás és a 
szabadáság illúzióját, mindamellett mindig elevenen él a kitörés, valamely 
egyetemes elvben való feloldódás vágya. Ezt Scheffing a mítoszban 
jelöli meg. 
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A művészetek fejlődésének sajátos paradoxona, hogy ez az elzárkó-
zó „elit" művészi irány végül is a tömegekhez talál vissza, s többszöri 
alakváltáson keresztül a mítosz tartalmát éppen a tömegekben találja 
meg, s szociális eszmékkel telítődik. Mégpedig oly módon, hogy a 
művész magányos (prófétai, váteszi) „meg nem értett" pozícióját nem 
adja fel, s mindig ragaszkodik a rendkívüli vonásokkal felruházott, 
szenvedő lángelme attitűdjéhez. S ennek ellenére, vagy talán éppen 
ezért, kifejezetten népszerű, mondhatni populáris alkotások létrejöttét 
segítette elő. 

E paradoxon egyébként egy általánosabb s a gyakorlattól soha meg 
nem cáfolt igazságra világít rá. A művészet ugyanis, bármit gondol az 
alkotó a világról vagy tevékenysége jellegéről, a kommunikáció igényét 
nem adhatja fel. A kifejezés és annak befogadása olyan alapviszonylat, 
amely akkor is létesül, ha az alkotó témája a meg nem értés, vagy az 
emberi kapcsolatok teremtésének lehetetlensége. Ezért a művészi 
tevékenységben sohasem megy végbe az elmagányosodásnak az a 
folyamata, amit a teória logikája a végletekig fokozva, mint elméleti 
lehetőséget konstatál. Azt jelentené-e ez a megállapítás, hogy az 
elitkultúra koncepciója mögött nincsen igazi realitás? Semmiképpen 
sem, hiszen az igényes művészet pozíciói valóban meggyengültek, s az 
alkotó magányosságának érzete, szembenállása a világot kormányzó 
érdekkel, a tekintélyes és gazdag intézményektől is támogatott konven-
ciókkal kétségkívül valóságos tapasztalatokból táplálkozik. A tizenkilen-
cedik század és a huszadik század művészete bőven kínál erre példákat, 
de az ellenkezőjére is: a szociális felelősségtől áthatott, kritikai szellemű 
alkotások egész sora bizonyíthatja ezt a német kultúrfilozófia minden, 
egyébként nagyon is indokolt következtetésével szemben. 

Hegel kritikája a romantikusokat illetően, Davidov nézete szerint, 
nem oldotta meg a dilemmát, hiszen kritikájának éle a romantikusok 
elméleteinek következetlensége ellen irányult, s abban csúcsosodott ki, 
hogy nem eléggé romantikusok, s elméletükből nem vonják le a 
logikailag kívánatos végső következtetéseket. A fordulat voltaképpen 
Schopenhauernél történik meg, aki a művészetben a vigasztalás, az 
értelmetlen vüág ellenében való korlátozott elégtétel mozzanatát emeli 
ki. Az elitkultúra fogalma nála kap pesszimista színezetet, s ennek 
legfőbb sajátossága az, hogy már nem is kívánja a hajdani egység 
helyreállítását, már nem lázad a világ ellen, hanem mint szükségszerűt, 
vállalja a szemlélődő kívülálló attitűdjét. 

A pesszimista kultúrkritika alapja végeredményben az „utilitarista" 
társadalomban élő művész pozíciójának tisztázatlansága, ebből fakadó 
magányosságérzete, amelynek azután egyetemes jelentőséget tulajdonít. 
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Valódi vagy vélt magányosságát azzal kompenzálja, hogy önmagát és a 
hozzá hasonló keveseket kiáltja ki az értékek kizárólagos hordozóinak, 
határt vonva önmaga és az értetlen tömeg közé. Sem Schopenhauer, 
sem a nála sokkal radikálisabb Nietzsche nem jut arra a felismerésre, 
hogy éppen az a magatartásforma az, amely a polgári társadalom 
kulturális manipulációit végképp szentesíti. Schopenhauerről köztudott, 
hogy az utilitárius társadalmat tagadó filozófiai tevékenységének 
egzisztenciális hátterét éppen az a vagyon biztosította, amelyet a nyers 
haszon-emberektől különösebb lelkiismeretfurdalás nélkül elfogadott. 
Nietzsche pedig szembefordulva az otromba burzsoákkal, az osztály-
társadalom alapellentmondását ad absurdum fokozva már eleve rabszol-
ga-típusú és felsőbbrendű emberekre osztja fel az emberiséget, s a 
heroikus pesszimizmus poetizált gondolatában talál patétíkusan és 
agresszíven képviselt megoldást. Nietzsche művészetszemlélete kétség-
kívül arisztokratikus jellegű, a szellemi értékek létrehozóinak olyan 
abszolút fölényérzetet sugall szemben a rabszolgaleikekkel, akik közé a 
polgárságot is besorolja, hogy ezzel új életre kelti a romantikus 
zseni-tudatot, amellyel nagy befolyást gyakorol kora számos művészé-
nek magatartására. 

Nietzsche a tömegek megvetésével és a felsőbbrendű ember típusá-
nak megrajzolásával ötletet adott a fasizmus ideológusainak, noha a 
fasizmus popularizált zavaros mitológiája s bárdolatlan „elitje" nem sok 
rokonságot mutat Nietzsche eszmevilágával. (Különben aligha gondol-
koztatott volna el jelentékeny alkotókat.) A kultúra alkonyának nem is 
ő, hanem Spengler az igazi hirdetője, aki - szemben elődeivel - levonja 
a végső következtetéseket, s a kultúrát nem látja többé egy társadalom-
tól elszigetelt, kiválasztott réteg magasrendű tevékenységének, hanem a 
pénzcsinálókat és a technokratákat üdvözli új elitként, s a megoldást a 
porosz államkapitalizmus idealizált modelljében találja meg. 

A művészet és az elit problematikája Davidov könyvében termé-
szetesen egy bizonyos gondolati kiélezettségben jelenik meg, ez 
azonban módszertanilag szükségszerű, hiszen a különböző kultúra-
teóriák maguk is a végletekig fokozzák a végső alapjukat tekintve reális, 
vagy legalábbis történetileg indokolható dilemmákat. A jelzett prob-
lémákon kívül egy másik érdekes folyamatra is felfigyelhetünk: a 
személyiség szerepének kérdésére. Míg a romantikusok, a progresszív 
polgári ideológia örököseiként, szertelen és mindenhatónak vélt indi-
vidualizmusukkal tűntek ki, Schopenhauer egy külön világot épít a 
magasrendű individuum köré, a valóságost az akarat és képzet szubjek-
tív kategóriáiba kényszeríti. E kultúr- illetőleg művészetfilozófiákat 
valamiféle belső tűz élteti, a fellengzés és a rezignáció árnyalataiban. A 
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szigorú logika hézagait mindig valami sajátos poézis tölti ki. Nietzsche 
„Übermensch"-e még az individualizmus hipertrófiájaként fogható fel. 
Ezzel szemben Spenglernél már a „naiv", „tizenkilencedik századi" 
individualizmus mint avult illúzió jelenik meg, amely a régi kultúra 
csődjének bizonysága. Ily módon a polgári művészetelmélet egykori 
legerősebb indítékát tagadja meg, hogy aztán Ortega y Gasset, az egyetlen 
nem német teoretikus Davidov könyvében az individualitást mint a 
műalkotás tárgyát és szervező elvét is kiküszöbölje. 

Ez a folyamat, amelynek végpontját az ember nélküli művészetben 
látjuk, példázataiban már meglehetősen ellentmondó, hiszen Shaw, 
Pirandello vagy Picasso művei, de még a legvégletesebb szellemű 
izmusok kiáltványai is aligha felelnek meg Ortega egyébként költői 
szépséggel és pátosszal előadott következtetéseinek. A könyvben 
tárgyalt utolsó szerző, Theodor Adorno nem illik minden vonatkozás-
ban a könyvben feltárt összefüggésekbe. Kritikai látásmódja, határozott 
ellenzékisége, amelyből az újbaloldal merített érveket (hogy azután a 
diáklázadások idején Adorno személyes megaláztatásával fizessen vissza) 
a „kulturális ipar", s egyáltalán a kapitalista manipuláció mechanizmu-
sának leleplezése ana vallanak, hogy Adorno premisszái feltétlenül 
reális alapokon nyugszanak. Ami elődeivel összeköti, az talán az a 
törekvése, hogy a művészet (szűkebb szakterületének megfelelően a 
zene) megismerő és ideologikus funkciójáról szólva (amely utóbbi, 
nézete szerint, a manipuláció sajátos terepe lehet) egy olyan tiltakozó és 
konvencióellenes, de némiképp steril és bonyolultan kiegyensúlyozott 
művészeteszményt fogalmazzon meg, amely az alkotó és a befogadó 
szemszögéből egyként csak egy szűk elitréteg vallhat magáénak. 

Mindezek után okkal foglalkoztathatja az olvasót az a kérdés, hogy 
ezek az elméletek miért tettek oly mély benyomást számos kiemelkedő 
íróra és művészre? E kérdésre csak a konkrét körülmények elemzése 
nyomán lehetne egyértelmű választ adni. Minden valószínűség szerint 
számolhatunk egy általános okkal, azzal tudniillik, hogy mindegyik 
kultúraelmélet hátterében egy nagyon is fontos valóságelem: a művész 
és a művészet pozíciójának kérdésessé, az alkotó és közönsége viszonyá-
nak áttételessé válása, továbbá mindazok a gátló tényezők, melyek az 
igényes művészet kibontakozását akadályozzák. E körülmények össze-
geződése bizonyos történelmi helyzetekben komoly kétségekhez vezet-
het a művészi tevékenység célját és értelmét illetően. A pesszimista 
kultúrfilozófia az elkeseredés és a magányosságérzet mozzanatait élezi 
ki végletesen. Ezért számos alkotó saját gondjainak „ad absurdum" 
meghosszabbítását, kivetülését látta ezekben az elméletekben, noha 
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gyakorlati tevékenységükben nem vonták, nem vonhatták le az egyéb-
ként csak elméletileg végigvihető következtetéseket. 

Jurij Davidov könyvének, az a legfőbb érdeme, hogy az említett 
művészetfilozófiai koncepcióknak nem annyira a vitatható (s ezért 
evidenciákkal könnyen cáfolható) megállapításaival foglalkozik, mint 
inkább belső összefüggéseik feltárására törekszik. (Gondolat, 1975). 

WÉBER ANTAL 

Hankiss Elemér: ERTEK ES TÁRSADALOM 

TROILUS 
Minden érték becslésen alapul. 

HECTOR 
De a becslés nem egyéni szeszély; 
Súlyát és méltóságát az, ami 
Magában is kincs, éppúgy adja, mint 
Az értékelő; 

(W. Shakespeare: Troilus és Cressida) 

Hankiss Elemér tanulmánykötetében sok mindenről olvashatunk: az 
ember és társadalom jelzőrendszereiről, a rajzfilmek szemiotikájáról, a 
tragikus katarzis társadalmi funkciójáról, Kosztolányi Dezső egyik 
háromsoros versének jelentésrendszeréről és még sok egyébről. Az ilyen 
„vegyes tanulmányok" sora egy kötetben nem ritka a hazai könyv-
piacon, s olvasásukat jobb esetben egy közös szál megrajzolásával kívánja 
könnyíteni a szerző. Hankiss már a kötet címében megadja e szálat 
jelentő fogalmat. Értékekkel, értékrendszerekkel foglalkozik mű-
alkotásokról szólva éppúgy, mint társadalmi jelenségeket fejtegetve, 
hiszen „ . . . aki elmerül az egy-egy műalkotásban rejlő értékek és 
értékstruktúrák elemzésébe, az, midőn vizsgálódásaiból újra a felszínre 
bukkan, könnyen a társadalmi és társadalomtudományi kérdések kellős 
közepében találhatja magát". (7.) 

Az értékekről való gondolkodás és tapasztalati tudás ma - az 
„értékelmélet" és az „értékszociológia" jelenlegi állását figyelembe véve 
- a legkülönfélébb irányokba terelheti az összegező szándékot. Hankiss 
Elemér is sokkal több szakkérdést tárgyal annál, semhogy ezekre 
részletesen kitérhetnék. Ezért inkább egyetlen, de számomra igen 
fontosnak tűnő összefüggés, az értékdimenziók szempontjából próbálok 
szemügyre venni néhány Hankiss által feltett - és fel nem tett -


