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AZ ELEMZÉS SZINTJEI 

HÁROM IRODALOMELMÉLETI KÖNYVRÖL 

A modern irodalomtudomány egyik legszembetűnőbb sajátossága 
az, hogy az irodalmi művet „sokszempontú" - túlzásra hajlamos 
megfogalmazásokban „mindenoldalú" - elemzésekkel közelíti meg; az 
alkotáslélektantól a közönségszociológiáig, a művelődéstörténettől a 
jelelméletig a legkülönfélébb társtudományoktól is kölcsönöz eljáráso-
kat, hogy minél plasztikusabb képet nyújtson vizsgálati tárgyáról. 

A hazai strukturalizmus-vita során azonban az is kiderült, hogy e 
különféle elemzési módok nem egyszerű egymásmellettiségben létez-
nek, hanem - jó esetben - hierarchiába rendeződnek. E hierarchia 
pontosabb képét tudományelméletünk még nem tisztázta, annyi azon-
ban bizonyos, hogy csúcsán, végpontján az értékszempontú elemzés 
helyezkedik el; a műalkotást ilyen vagy amolyan nézőpontról leíró 
megközelítéseknek végül az értékeléshez kell vezetniük. 

Köztudott viszont, hogy fejlődésének mai szakaszában a marxista 
értékelmélet - s ezen belül az esztétikai értékelmélet - számos kérdést 
nem tisztázott még kielégítő módon, s ez olyan bízvást paradoxnak 
nevezhető helyzetet teremt, hogy a műelemzés éppen a legfontosabb, az 
egész processzus végcélját jelentő pontra érkezve nem rendelkezik kellő 
érvényességű tudományos kategóriákkal. Napjainkban is nyílt vita 
folyik arról, mi az irodalmi mű és a befogadói műélmény viszonya, azaz 
mennyiben tekinthető (s egyáltalán milyen értelemben) objektívnek a 
mű létformája; ebből következően természetesen az sem tisztázott, 
megállapítható-e objektív érvénnyel egy mű értéke, vagy pedig az 
esztétikai szférában minden értékelés szükségszerűen szubjektív. Ha 
ugyanis a ma elterjedt szóhasználatban „befogadói esztétikának" 
nevezett koncepciónak (melynek lényegére mutató neve a „szubjektivis-
ta esztétika") igaza van, akkor a megítélés tárgya minden egyes 
műélményben más és más lévén,az ítélet, az értékelés érvénye sem lehet 
ennél tágabb körű, objektív. 

E problémák megértéséhez és helyes felfogásához nagy segítséget 
nyújthat a méltán nemzetközi hírnévnek örvendő szovjet esztéta, L. N. 
Sztolovics műve, Az esztétikai érték természete (Kossuth, 1977). A 
szerző részletes áttekintést nyújt az értékelmélet (axiológia) fejlődésé-
ben jelentősebb szerepet játszó irányzatokról, koncepciókról s különö-
sen a szovjet értékelméleti viták során egymással szembesült gondolat-
menetekről, majd igen meggyőző érveléssel támasztja alá az úgynevezett 
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„társadalmi iskola" álláspontját. Eszerint az esztétikai érték objektív, de 
nem természeti, hanem társadalmi értelemben: ez az érték „a dolog 
természeti tulajdonságai és a társadalmi ember közötti viszonyt fejezi 
ki. Az esztétikai érték azért is objektív, mert magában foglalja a valóság 
jelenségeinek az embertől függetlenül létező természeti tulajdonságait, 
és mert e jelenségek objektíve, az ember tudatától és akaratától 
függetlenül, kölcsönösen kapcsolatban vannak az emberrel és a társa-
dalommal, mely kapcsolat a társadalmi-történelmi gyakorlat folyamatá-
ban alakul ki" (43.). 

Az esztétikai értéknek ezzel az objektivitásával szemben „az 
értékelés viszont szubjektív. Az érték és az értékelés különbsége 
megfelel az objektum és a szubjektum között fennálló gyakorlati és 
elméleti viszony közti különbségtételnek. A második 'ráépül' az elsőre, 
azt tükrözi, ahogy a tárgy 'melegként' vagy 'hidegként' való szubjektív 
értékelésében tükröződik a tárgy hőmérsékletének viszonya az emberi 
test hőmérsékletéhez" (46.). 

Az érték objektivitása és az értékelés szubjektivitása között azonban 
nincsen áthidalhatatlan ellentét. Az értékelés mértéke, az esztétikai 
ideál (melynek problémáit a szerző külön monográfiában tárgyalta, 
amely magyarul is olvasható: A szép kategóriája és a társadalmi 
eszmény, Gondolat, 1973) ugyanis megfelelhet az objektív valóságnak. 
Ezek az ideálok „az emberi viselkedés, az emberi tevékenység céljának 
mintaképei", s mint ilyenek „annál értékesebbek az ember és a 
társadalom számára, minél nagyobb mértékben segítik elő a történelmi-
leg haladó irányú fejlődést, határozzák meg az ember olyan érték-
orientációját, amely segíti a valódi értékek felismerésében. Minden ideál 
az értékelő viszony szubjektív kritériuma. A szubjektivitás azonban 
lehet az objektívnak helyes visszatükrözése, de lehet szubjektivista 
eltorzítása is. Az értékesség mérvét ezért az határozza meg, mennyire 
adekvát az ideál a valósággal, mennyire igaz" (217.). 

Azt hiszem, e gondolatmenet igen meggyőző választ ad mindazokra 
a kérdésekre, amelyeket bevezetőben exponáltam, s e legáltalánosabb 
síkon eleve kizárja a „befogadói esztétika", az esztétikai szubjektiviz-
mus álláspontjait. Nagyon érdekesek azok a fejezetek is, amelyekben 
Sztolovics az esztétikai érték mibenlétét szemiotikai vizsgálatok fényé-
ben is elemzi, majd az esztétikai minőségek - a szépség, rútság, 
tragikum stb. - értékjellegét felvázolja. Döntően fontos felismerés az is, 
hogy Sztolovics az esztétikai értékek szféráján belül megkülönbözteti a 
művészi értékek körét, tehát - sok szerzővel ellentétben - nem tesz 
mechanikusan egyenlőségjelet az esztétikum és a művészet fogalma 
közé. A művészi érték mibenlétének megválaszolásakor azonban ok-
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fejtése elbizonytalanodik; a realizmus számára az elvileg egyenértékű 
alkotástípusok egyike csupán, s így eleve látóhatárán kívül esnek 
mindazok a gondolatok, amelyek e témáról Lukács György életművé-
ben olvashatók. Nagy kár ez, mert feltevésem szerint egy valóban átfogó 
marxista esztétikai rendszerezés - amely tehát a művészeti és művészeten 
kívüli esztétikum problémáit egyaránt, egységes rendszerbe foglalva tudja 
majd megválaszolni - éppen e két koncepció, a „társadalmi iskola" és a 
lukácsi hagyomány tételeinek szintéziséből épülhetne fel. 

Az effajta filozófiai esztétikai problémamegközelítések ellentétes 
pólusán helyezkedik el az az „egzakt" elemzési mód, amelyet Antal 
László könyve népszerűsít, A tartalomelemzés alapjai (Magvető, 1976). 
A szerző meghatározása szerint „tartalomelemzésnek nevezünk minden 
olyan eljárást, amelynek során közlemények, üzenetek törvényszerűen 
visszatérő sajátságai alapján módszeres és objektív eljárással olyan 
következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményekben nyíltan 
kimondva nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz a 
kódolásnak a módjából kiolvashatók, s esetleg más eszközökkel, más 
módon (nem tartalomelemzéssel) nyert adatok segítségével megerősít-
hetek, igazolhatók" (15.). 

E módszer alkalmazásának egyik leghíresebb példája a II. világhábo-
rú tengeri csatáinak esete. A szövetségesek flottái a radar segítségével 
derítették fel a német tengeralattjárókat, majd bombákat vetettek 
rájuk, de nyitva maradt a kérdés: mennyire eredményesek ezek a 
módszerek, valóban elpusztulnak-e a víz mélyén a tengeralattjárók? Ek-
kor a tartalomelemzők statisztikákat készítettek arról, hányszor, milyen 
terjedelmű közleményekben említi a hivatalos német propaganda sajtója 
a tengeralattjáró szót, s megállapították, hogy a radar bevezetése után e 
számok nagysága zuhanásszerűen lecsökkent — vagyis a tengeralattjárók 
bizonyára elpusztulnak. 

Szépirodalmi szövegeket is szokás vizsgálni hasonló módszerekkel, s 
e statisztikák alapján megállapítható, hogyan változik az eszmei értékek 
hierarchiája az idők múlása során a gyermekirodalomban, milyen 
összefüggések mutatkoznak a művek és az alkotói biográfiák tényei 
között, vagy megfelel-e a demográfiai statisztikák adatainak a szép-
prózai alkotásokban ábrázolt családok lélekszáma stb. Ha ókonzervatív 
színbe kerülök is, akkor sem hallgathatom el, hogy bizonyos borzongás-
sal gondolok e módszer terjedésére. Az alábbi idézet világossá teheti, 
miért. „A második világháború idején - írja Antal László — àz Egyesült 
Államokban az a gyanú merült fel a The Galilean című folyóirattal 
szemben, hogy az ország ellen akkor már hadat viselő Németországgal 
szimpatizál. Az amerikai igazságügyi minisztérium ( . . . ) Harold Lasswell 
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professzort kérte fel a bizonyításra. Lasswell természetesen tudta, hogy 
nyíltan németbarát kijelentéseket a folyóiratban nem talál. Hisz ha 
abban olyanok előfordultak volna, akkor már semmi szükség sem lett 
volna tartalomelemzésre mint bizonyító eljárásra. Lasswell ehelyett azt 
vizsgálta, hogy a The Galilean című kiadványban tárgyalt témák hogyan 
viszonylanak az akkori német sajtó témáihoz. Kiderült, hogy feltűnő 
témaazonosság áll fenn, jóval nagyobb mértékű annál, ami véletlennel 
lenne magyarázható. A bíróság ennek alapján a fasiszta Németországgal 
való együttműködés vádját bizonyítottnak tekintette." (15.). Antal 
László pozitív értelemmel hozza fel ezt a példát — én eléggé 
aggályosnak látnám, hogy témaazonosság (a fenti kiemelés a szerzőtől 
való) alapján egy szépirodalmi műről bármit is bizonyítottnak tekint-
hessünk. 

A tartalom a marxista esztétika szóhasználatában a téma és az 
eszmei mondanivaló egységét jelenti, s az utóbbi, amint ez köztudott, 
statisztikai - ha ügy tetszik, „módszeres és objektív" - eljárásokkal 
nem behatárolható. Ez ugyanis „feltételezi, hogy minden egyes lépést a 
vizsgálat folyamán világos és egyértelműen megfogalmazott szabályok 
alapján kell végezni" (17.), a munkában részt vevő kódolók nem 
hagyatkozhatnak saját olvasás közbeni benyomásaikra, hanem „arra is 
elkerülhetetlenül szükség van, hogy pontosan előre meghatározzuk, 
milyen elemek, szimbólumok, szavak stb. kerülnek az ellenséges, 
milyenek a semleges és milyenek a baráti kategóriába. Csak ennek 
pontos meghatározása után kezdhetik el a kódolók a munkát, s 
bízhatunk abban, hogy valóban objektív és egyező (vagyis azonos 
kritériumok alapján előálló) eredményre vezet a kollektív kódoló 
munka" (18-19.). 

Hogy a szépirodalmon kívül, az újságírásban s egyebütt megold-
ható-e egy ilyen előzetes kategorizálás, meg nem tudnám mondani. Azt 
viszont tudván tudom, hogy a szépirodalmi szövegek esetében, ahol a 
szövegösszefüggés ugyanannak az „elemnek", stílusalakzatnak, szimbó-
lumnak, szónak ezerféle, egymástól rendkívül eltérő jelentést kölcsö-
nözhet, effajta kategorizálás lehetetlen. A „tartalomelemzés" szó 
ilyenformán szerintem az esztétikai kvalitásokkal rendelkező szövegek 
aspektusából nézve megtévesztő is: itt voltaképpen nem a tartalom, 
hanem csak a téma elemeztetik (s az is — éppen az objektivitásra való 
törekvés miatt - igencsak merev módon). 

Az igazság az, hogy lélekben magam is nagyon vonzódnék afelé, hogy a 
műalkotások értéke ugyanolyan pontosan és objektív módon meg-
állapítható legyen, mint - teszem fel - egy szoba hőmérséklete vagy 
egy szőnyeg hossza. Mindazok a módszerek azonban, amelyeket e 
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nemben eddig produkálni tudtunk, jóval alatta maradnak a műstruktúra 
értékszintjének. S aztán más baj is van e számtani alapozású elemzések-
kel, nevezetesen az elemzés hatásfoka tekintetében. A statisztikai 
bizonyítás adott esetekben nagyon fontos ugyan - de minden esetben 
nagyon unalmas. Az értékszint alatti elemzési lépcsőfokokon, ahol a 
jelenségek mennyiségi mértékekkel is mérhetők, a legpontosabb érv 
nyilván egy szám. Ámde a műelemzések végül is arra valók, hogy a 
közönség, az olvasók figyelmét felhívják a művek jó vagy rossz voltára, 
hogy befolyásolják a közízlést. És ezek a számok nemigen alkalmasak 
arra, hogy megragadják fantáziánkat, felkeltsék kíváncsiságunkat a 
jónak mondott alkotások iránt, vagy ellenszenvet keltsenek bennünk a 
rosszak iránt. Egyetlen frappánsan megfogalmazott esszémondat hatás-
értéke sokszorosa tíz oldalnyi számoszlopénak. 

Almási Miklós új kötete, a Kényszerpályán (Magvető, 1977) ezzel a 
külső formával közelít a mai kor szépíróinak és gondolkodóinak 
teljesítményeihez. Azt hiszem nem árt külön nyomatékkal felhívni a 
figyelmet arra, hogy Almási, aki a sok mindenről méltán nevezetes, de 
ékes stílusúnak éppen nem nevezhető Lukács-iskola köréből fejlődött 
önálló szellemi arcéllel rendelkező teoretikussá, napjainkra a magyar 
esszé egyik legjobb képviselőjévé vált. S ez az önállósodás nemcsak 
stiláris síkon ment végbe, hanem szemléletin is. A lukácsi hagyomány 
sokáig egyfajta arisztoteliánus-klasszicisztikus „arany középszer" érték-
rendjével fonódott össze, a szélsőségektől való tartózkodással. Nos, 
Almási kötete már címével is jelzi a szemléletváltást. „Azok a 
filozófusok, írók - mondja a szerző előszavában - , akikről ezek a 
dolgozatok szólni kívánnak, önmagukat, egy fontos gondolatsort 
választva, életüket is ráhelyezték egy pályára, mondhatnám, sín-
rendszerre, melyről már nem tudnak letérni. Ez a döntés, de még 
inkább az, amire rájöttek, meghatározza tevékenységüket, egyéni-
ségüket, felfedezéseik további rendjét, sőt kényszerképzeteiket is. Ettől 
az életre szóló választástól, saját gondolati vagy művészi szülöttük 
vállalásától lettek valamilyen értelemben jelentősek, meghatározó jelen-
ségek" (7.). A nagyság tehát nemcsak a klasszikus „mezon" útján, 
hanem a „kényszerpálya" szélsőséges ívén haladók pályabére is lehet, s 
Almási nem titkolja, hogy személyes vonzalommal tekint az utóbbira. 

Ezen a helyen nyilván lehetetlen lenne gondolatait követni O'Neill-
től Csurka Istvánig, Beckett-től Kertész Ákosig vagy Adornótól Lukács 
Györgyig. S ha jellemzésére egyetlen tanulmányát - a Herbert Marcuse: 
küzdelem Hegellel címűt - ragadom ki, ismét a bőség zavarába kerülök, 
hiszen írása éppen azért ragyogó, mert oly színekben-árnyalatokban 
gazdag, sokoldalú. Teljesen alkalmatlan arra, hogy egy ügyesen kiválasz-
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tott idézettel vagy gondolatmenettel jellemezhető legyen. Inkább a 
módszeréről szólnék hát. 

E folyóirat olvasói előtt nyilván nem szorul különösebb magyarázat-
ra, miben nem értünk egyet Marcuséval, miért bíráljuk munkásságát; 
tévedéseit lexikonaink is rögzítik. Almási viszont nem azt mondja fel 
újólag, hogy miben nincsen igaza Marcusénak, hanem arra keres választ: 
miért mégis századunk egyik legnevesebb gondolkodója? Hol vannak 
azok a részigazságok, valóságos társadalmi problémák, amelyek Marcuse 
gondolatait „kényszerpályára" — s az ő esetében egyúttal „vakvágány-
ra" - siklatták, s ezen is túl: hol vannak azok az igazságok művében, 
amelyek máig is érvényesek? 

Nem rehabilitációról van itt szó, hanem a Marcuse-kép pontosításá-
ról. Nem Marcusénak van szüksége arra, hogy részigazságait, munkás-
ságának pozitív vonásait elismerjük, hanem nekünk magunknak van 
szükségünk erre; pontosan ugyanakkora szükségünk, mint tévedéseinek 
kritikájára. Almási módszere e tekintetben voltaképpen semmiféle 
újdonságot nem hoz: „csupán" eleget tesz azoknak a kritériumoknak, 
amelyeket a marxista pártosságfogalom álb't a művészek és kritikusok, 
gondolkodók elé; a pártosság egyenlő a tényleges objektivitással, a 
tények minden oldalú vizsgálatával az élet minden területén. Közhely ez 
- de vannak olyan közhelyszerű igények, amelyeknek csak az igazán 
jelentős egyéniségek tudnak eleget tenni. 

SZERDAHELYI ISTVÁN 

NÉPMŰVELŐ TUDÓSOK* 

A mind eredményesebben működő pozsonyi Madách Kiadó két 
tanulmánykötetben összegezte a csehszlovákiai magyar tudományosság 
két, érdeklődésében, kapcsolódásaiban, szándékaiban eltérő egyéni-
ségének munkásságát. A tanulmánykötetek közös vonásai így egyben e 
tudományosság jellegzetességeit dokumentálják. S azt, hogy Csehszlová-
kiában a tudományos kutatás, a tudományos népszerűsítés és a kritikusi 
tevékenység nem válik, nem válhat szét. A feltáró, az alapozó munka 
akkor lehet eredményes, ha az a közvetlen jelen termésének regisztrálá-
sával kapcsolódik egybe. A csehszlovákiai magyar „filológusnak", 

*Csanda Sándor: Szülőföld és irodalom. Madách, 1977. - Tolvaj 
Bertalan: Az irodalom vonzásában. Madách, 1977. 


