
POSZLER GYÖRGY 

ARS POETICA - „ARS T E O R E T I C A " 

Szeretem a műfajt. Ahogy lebeg két szellemi tartomány, 
költészet és filozófia között. Izgalmas, mint minden átmenet, 
vagy inkább minden határeset. Átviszi az egyik lehetőségét a 
másik felé, feszíti a másik tartományát az egyik felé. Lírának 
bölcselet, bölcseletnek líra. Objektívvá teszi a költészetet, 
szubjektívvá a filozófiát. Általában a művészet és különösen 
az irodalom reflektálja magát benne. Úgy, hogy rajta van 
még a szemlélet egyszerisége, rajta van már a fogalom érvé-
nyessége. Indulása-valósága a művészet, iránya-nosztalgiá-
ja az elmélet. Praktikus, személyes-érzéki bölcselet a művé-
szetről. Annak bölcselete, aki csinálja. Arról való bölcselet, 
amit csinál. Ezért nem a teóriától közelít a művészethez, 
hanem a művészettől a teóriához. Szerzője nem a mások 
művészetét elemző teoretikus, hanem a saját művészetéről 
elmélkedő művész. így oldhatja fel az esztétikai magatartás 
és az esztétika magatartása közötti ellentétet, amelyről 
Hartmann beszél. 

Az esztétikai magatartás a művészet magatartása. Érzéki-
érzelmi- élményszerű felfogás jellemzi, elragadtatottság és 
beleélés. Az esztétika magatartása a teoretikus magatartása. 
Az érzéki- érzelmi- élményszerű felfogás, elragadottság és 
beleélés elemzése jellemzi. Nem érzéki- érzelmi- élményszerű, 
hanem fogalmi- gondolati- általánosító. Az első éli az eszté-
tikai magatartást, és egyedi műveket teremt belőle. A máso-
dik vizsgálja az esztétikai magatartást, és általános fogalmakat 
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formál belőle. Az első műalkotásokat alkotó művész. A 
második a műalkotásokat és művészeket értelmező filozófus. 

A másodiknak az első a tárgya, de más a módszere. A 
magáról valló művész és műfaja, az ars poetica mindkettő. 
Úgy fogalmi, hogy még nem szakad el az érzékitől; űgy 
gondolati, hogy benne az érzelem melege; úgy általánosít, 
hogy rajta az élmény vízjele. Elemzi az elragadottságot, de 
elragadottan elemzi; értelmezi a beleélést, de beleéléssel ér-
telmezi. Költő és bölcselő, költészet és bölcselet egyszerre. A 
költészetre vonatkozó költői bölcselet. A bölcselet felé 
lendülő bölcseleti költészet. 

Az anyagot — majd húsz év távolsággal — két könyv is 
kínálja. A világirodalom ars poeticái (Gondolat) 1965-ből és 
az Ars poeticák a XX. századból (Gondolat) 1982-ből. 
Gazdag összegzések. Alkalmat adnak az elmélkedésre. A vala-
melyest rendhagyó esztétikai meditációra. 

Mert esztétikát a filozófia felől szoktak írni. Úgy mint 
bölcseletet. Persze a művészet mibenlétére és természetére 
vonatkozó speciális bölcseletet. Talán meg lehet fordítani. 
Vázolni az esztétikát a művészet felől. Ez is bölcselet marad. 
A művészet mibenlétére és természetére vonatkozó speciális 
bölcselet. De nem a filozófiától „süllyed" a művészet tényei-
hez, hanem a művészet tényeitől „emelkedik" a filozófia 
absztrakcióihoz. Itt válik megkerülhetetlenné, elméleti 
csomóponttá az ars poetica. A műfaj, amelyben a művészet 
magáról töpreng. Benne érhető tetten, hogy látja magát, 
hogyan gondolkodik magáról. Nos, egy szellemi forma nem 
azonos az önmagáról való tudatával. Nem feltétlenül olyan, 
amilyennek magát látja. De az önmagáról való tudat, a 
magát-látás-értelmezés módja adalék a tényleges mibenlét és 
milyenlét megközelítéséhez. Csak korrigálni kell, ami az ars 
poeticában, a művészet magáról való tudatában túlzottan 
tapad a művészethez, hogy jobban reflektálhasson. Csak 
távolítani kell, ami az ars poeticában, a művészet magáról 
való tudatában túlzottan közel van a művészethez, hogy 



Ars poetica - ,,ars teoretica' 255 

jobban értelmezhessen. Ez a korrekció és távolítás a kettőzés 
megszüntetése is. Ami a művészet és ars poetica természe-
téből fakad. Mert a művészet az ember magáról való tudata, 
azaz öntudata. Az ars poetica a művészet magáról való tu-
data, azaz öntudata. Vagyis az ars poetica a magáról való 
tudat magáról való tudata, az öntudat öntudata. Ha a kettő-
zést megszüntetjük, minden egyszerűbb lesz. Világosabbá 
válik az embernek és magáról való tudatának, öntudatának, a 
művészetnek egymáshoz való viszonya. Vagyis a művészet 
mibenléte és milyenléte egyaránt. Legalábbis új, testközelibb, 
önmaga természetéhez közelebb álló szempontból lesz vizs-
gálható. Erre teszek kísérletet. 

Csak úgy tehetem, ha az ars poeticát ars teoreticává ala-
kítom. A művészet magáról való tudatát szembesítem a művé-
szetelmélet magáról való tudatával. Pontosabban: az utóbbit 
közelítem az előbbihez. A művészet önelemzéséhez az elmélet 
önelemzését. Mert az elméletnek is szüksége van önelemzésre 
és abból fakadó önkorrekcióra. Méghozzá művészetközelibb és 
éppen ezért művészibb irányban. Az esztétika magatartását az 
esztétikai magatartás felé hajlítva, merevségét azon oldva, 
hidegségét attól melegítve. Ezért izgalmas az ars poeticák értel-
mezése. A művészibb művészetelmélet, az esztétikaibb eszté-
tika miatt. Amely nem a filozófiai szintet módosítja, hanem a 
filozófiai kiindulópontot és a filozófiai tárgyalásmódot. Mind-
kettőt közelebb viszi a művészethez és a művészeten kondi-
cionálja. Mert az esztétikában nem filozófiát lát általában, 
hanem művészetfilozófiát különösen. És úgy véli: a filozófia 
tárgyának természete érződjön a filozófia kiindulópontján, a 
filozófia tárgyának természete érződjön a filozófia tárgyalás-
módján. Ehhez ad alkalmat a meditáció az ars poeticák felett. 
Ezért ez a vázlat. Nem szeretném túldimenzionálni. Bátortalan 
kísérlet, hogy a művészettörténet ars poeticáiból kiszűrjem a 
magam ars teoreticáját. 

A dolog nem könnyű, de nem is megoldhatatlan. Nem 
könnyű, mert az idő igen nagy. A homéroszi kor és a tegnap 
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között — csak Európát tekintve is — majd háromezer év. Nem 
beszélve az eltérő kultúrák és eltérő művészeti ágazatok gond-
jairól. De nem megoldhatatlan, mgrt valahogy folyamatosak a 
dilemmák, legalábbis visszatérnek. Persze a klasszikus korok-
ban és a modern művészetben másképp. Lényeges hangsúly-
eltolódással, de ezek mögött lényegi azonossággal is. 

Az anyag — szinte önmagától — furcsán rendeződik. A 
felszínen evidenciák jelentkeznek, mögöttük antinómiák. De 
nem ilyen egyszerű. Mert az antinómiák visszanyúlnak az 
evidenciákig. Az evidenciák előre világítanak az antinómiákig. 
Vagyis antinomikus evidenciák és evidens antinómiák? Nem 
egészen. De az antinómiák az evidenciákban ágyazódnak meg; 
sőt, az evidenciákban oldódnak fel. Ettől az evidencia evidens 
jellege többé-kevésbé megszűnik, mert ellentéteket tartalmaz. 
Az antinómia antinomikus jellege is többé-kevésbé megszűnik, 
mert egyneműséget tartalmaz. 

Négy ilyet, antinómiával terhelt evidenciát és evidenciával 
enyhített antinómiát érdemes megkülönböztetni. A valóság és 
lényeg művészi összefüggésének evidenciáját, és ami ebből 
következik: a lényeg kimondhatóságának vagy kimondhatat-
lanságának antinómiáját. A művészi személyiség polifon jel-
legét és az egyén és közösség összekapcsolásának ellentétrend-
szerét. Az ihlet és mesterség világos együttesét és a szenvedély 
és ráció feszítő dilemmáját. A természet és ember egyértelmű 
szimbiózisát és a mítosz és tudomány feloldható-feloldhatatlan 
dichotómiáját. 

Első evidencia: valóság és lényeg 

Szánkon tarka hazugság, mind a Tudom már, ki voltál, 
valóra hasonlít Maszkod lehullt, színész, lényed: 

tudjuk zengeni mégis a színigazat, a l ényeg . . ." 
ha akarjuk (Hugo Von Hofmannstahl) 

(Hésziodosz) 
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„Úgy látszik, a költészetet egészé-
ben két ok hozta létre, mégpedig 
természeti okok. Az utánzás vele 
született tulajdonsága az ember-
nek gyermekkorától fogva. -
mindegyikünk örömét leli az 
utánzásban. Ezt bizonyítja a mű-
vészi alkotások példája." 

(Arisztotelész) 

„A művészet szemfényvesztés, 
amely testközelbe hozza az igaz-
ságot." 

(Pablo Picasso) 

„ . . . a lényeg az, hogy a művészet 
mindig és a legnagyobb mérték-
ben hű a valósághoz.. . 
Nemcsak mindig hű a valósághoz, 
de nem is lehet hűtlen kora való-
ságához. Különben nem igazi 
művészet." 
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij) 

„A művészetben a süketek halla-
nak, a vakok látnak, a bénák jár-
nak, minden fogyatékosság terem-
tó' és magasrendű eró'vé válhat." 

(Pilinszky János) 

Az evidenciák tehát adottak, de éppen evidens jellegükben 
ellentmondásokkal terhesek. Csak példaképpen; hogy lehet 
hazugság, ami a valóra hasonlít, szemfényvesztés, ami testkö-
zelbe hozza az igazságot. Hiszen a hazugság — per definitionem 
- nem hasonlít a valóra, hanem különbözik tőle; a szemfény-
vesztés — per definitionem — nem testközelbe hozza az igaz-
ságot, hanem fényévnyire távolít tőle. És a sor még folytat-' 
ható. De mindez a művészet természetéből következik. Bonyo-
lult jelenség. Evidenciái is antinomikusak, harmóniái is disz-
harmonikusak. Végleteket kapcsol össze, ellenkező partokat 
hidal át. Ettől maga is végletes lesz, és ellentétes pólusokon 
valósul meg egyszerre. 

Az elején minden egyszerű. A kiindulópont a valóság. Ezt 
emlegeti Hésziodosz, meg Dosztojevszkij is, Picasso is. No meg 
annyian mások — évezredektől fogva. Ezt közelíti az utánzás, 
amely szüli a művészetet — ahogy Arisztotelész óta mindany-
nyian gondoljuk. De mi is az utánzás? Csak másolás vagy 
teremtés is? A kérdést az ősi művészetmítoszok is felteszik, 
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meg a mai tankönyvesztétikák is. Nos, másolás vagy teremtés 
— mindenesetre felfedezés. így véli — példaképpen — Apol-
linaire is, meg Gaudi is. Csakhogy minek a felfedezése? A 
lényegé vagy a törvényé! Lucretius feltárt törvényről beszél, 
Hofmannstahl felvillanó lényegről. Ez a törvény és lényeg 
törvényszerű pont és lényeges pont a gondolatmenetben. 
Körülbelül idáig jutnak el a tankönyvesztétikák. 

Miként lesz a másolásból és felfedezésből, a felfedező máso-
lásból és másoló felfedezésből - a törvényéből és lényegéből -
teremtés? Itt kapcsolódik be a hazugság és szemfényvesztés. 
Úgy, hogy a másolás vagy felfedezés megidéz valamit. Valamit, 
ami nincs. Az érzékekben sejtettet varázsolja a képzelet elé, 
vagy a képzeletben felködlőt realizálja az érzékekben. És amit 
megidézett, ezt az érzéki-képzeletszerűt, árnyképet és káprá-
zatot valóságként kezeli. Méghozzá a valóságnál valóságosabb 
valóságként, törvényként vagy lényegként. Vagyis hazudik, de 
igazat hazudik. A mindenkitől ismert triviális igazság vagy 
részigazság helyett a csak a művésztől ismert rejtett igazságot 
vagy egész igazságot hazudja. Amely lehet, hogy nem létezik, 
de biztosan érvényes. És szemfényt is veszt. De csupán a látás 
hétköznapi rendjét zavarja meg. Azt, amelyik csak az esetle-
ges-megvalósulót látja, de nem a törvényszerű-lenni kellőt. 
Fantomképeket villant, amelyekben a dolgok létezése helyett a 
dolgok rendje sejlik. És mindezzel nem csupán megidéz és 
megszemélyesít, hanem behelyettesít is. Szerepeket cserél. Az 
esetleges helyébe a törvényszerűt lépteti, a valóságos helyébe 
az érvényeset, a létező helyébe a lenni kellőt. És fordítva is. 
Ezzel nemcsak világok cseréjét valósítja meg, hanem a lebe-
gést-közlekedést is létszférák között. Ahol az esetleges tör-
vényszerűvé lényegül, az érvényes valóságossá konkretizálódik, 
a létező lenni kellővé nemesedik. Ez pedig teremtés is, csoda is, 
mert minden teremtés csoda. A hazugságból és szemfényvesz-
tésből fakadó teremtés, a behelyettesítésből és szerepcseréből 
fakadó csoda. A valóságosnál igazabb, a létezőnél érvényesebb 
álomvilág, amelyben a süketek a törvény üzenetét hallják, a 
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vakok a lényeg körvonalait látják, és a bénák elindulnak az 
igazság felé. Tehát egy másik világ teremtése. De milyen vi-
szonyban van a teremtés az eredetivel, a teremtett világ a 
létező világgal? 

Bonyolult viszonyban. A bonyolultságnak legalább két ösz-
szetevője van. Az egyik, hogy a teremtett világnak azonos vagy 
más előjelei lehetnek, mint a létező világnak. A másik, hogy a 
teremtett világnak más léttörvényei vannak, mint a létező 
világnak. 

Az előjelek alternatívát jelentenek. A mű utánozza-ábrá-
zolja-felfedezi az adott világot, vagy utánozza-ábrázolja, de 
megtagadja az adott világot. Persze mindez sarkítás eredmé-
nye. Mert akkor is tagadhat, ha egyszerűen ábrázol, és akkor is 
felfedezhet, ha élesen tagad. Mégis érdemes kiélezni. Lehet szó 
az adott világgal párhuzamos tagadó teremtésről, és lehet szó 
az adott világgal ellentétes teremtő tagadásról. Az előbbi a 
megszokottabb, általánosabb, az utóbbi a rendkívülibb, külö-
nösebb. Az elsőnek a tagadás ellenére hajlama van a harmo-
nizáló klasszicitásra, a másodiknak a teremtés ellenére hajlama 
van a diszharmonizáló avantgardra. Sőt éppen a teremtésből 
következően. Ugyanis a teremtés ez esetben ellenteremtés. 
Amely a létező valóságos világból indulva, azt opponálva, azzal 
dacolva hoz létre egy nem létező, illuzórikus, de lenni kellő és 
művészileg megtervezett világot. Ez a művészet a fiatal Lukács 
Györgytől, a fiatal Balázs Bélától és az egész Vasárnapi Körtől 
annyira szuggesztíven hangsúlyozott luciferi jellege. Amelyben 
a teremtő tagadásra és a tagadó teremtésre egyszerre esik 
hangsúly. A teremtő tagadásra, amely baudelaire-esen sátános 
ellenteremtés, és a tagadó teremtésre, amely faustian heroikus 
felfedezés. Mindenesetre az első a robbantóbb, A művészet 
öntörvényű, szuverén, az „intelligibilis" létet megvalósító anti-
világa. 

A más léttörvények egymásból következést, de nem azonos-
ságot, szimbiózist, de különbséget jelentenek. Ez evidencia, de 
már az antinómia küszöbe. Ugyanis ellenét feszül benne. És az 
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ellentétet feloldani akaró, de feloldani nem tudó mozgás. A 
két világ közelíti, de el nem éri, nosztalgizálja, de meg nem 
valósítja egymást. Ha nagyon távol maradnak, nem kapcsol-
hatók, ha nagyon közel kerülnek, kioltják egymást az áram-
körök. A művészet az életből lesz, de már nem azonos az 
élettel. Az élet művészetté lesz, de még nem azonos a művé-
szettel. A művészet az életből és a világból alkotott külön 
élet és külön világ. És éppen azért, mert alkotott, benne nem 
csupán eredetének, hanem alkotott voltának törvényei is 
érvényesülnek. A jelenség régóta ismert, most mégis Piran-
dello-szindromának nevezném. Talán ő fogalmazta meg a leg-
világosabban a művészeti és művészetelméleti fogalommá lett 
hat szerepben. A szerzőt és színpadot, azaz művészi felismerést 
és formát kereső hat nyers sorsképletben. Amely művészetté 
akar lenni, de nem tud művészetté lenni. Amikor azonos 
önmagával, még nem művészet; amikor művészet, már nem 
azonos önmagával. A formálttal szemben nyers, az artisz-
tikussal szemben hétköznapi. Ostromolja a határt, de nem 
tudja túllépni. Ebben az ostromban két veszély fenyegeti. Az, 
hogy teljesen innen marad a határon, és az, hogy teljesen túljut 
a határon. Teljesen innen még vérszagú, teljesen túl már vér-
telen. Csak a szüntelen közlekedés, az innen és túl közötti 
lebegés, az állandó már megindultság és még meg nem érke-
zettség igazi megvalósulás. Amelyen még rajta van az élet 
vitális-triviális melege, és már rajta van a művészet poétikus-
teleologikus ihlete. így lesz esetleges és lényegi, jelenségszintű 
és törvényszerű egyszerre. Élettől el nem szakadt művészet, 
művészi felfedezésért kiáltó élet. A teljes sikertelenség a meg 
nem valósulás, a teljes siker a halál. Az elsőben az élet erősza-
kot tesz a művészeten, a másodikban a művészet sterilizálja az 
életet. 

Csakhogy egy kérdés még megkerülhetetlen. Éppen a lé-
nyeggel és a törvényszerűséggel kapcsolatban. Hogy milyen 
lényeg, és milyen törvényszerűség? Válaszolni csak egyféle-
képpen lehet, de ez meglehetősen komplikált. Mert csak em-
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beri lényegről és emberi törvényszerűségről lehet szó. De 
milyen lényeg az emberi lényeg, milyen törvényszerűség az 
emberi törvényszerűsg? 

Nos, erre szokás mondani: antropocentrikus. Szemlélet, 
amely az embert helyezi a világ középpontjába. Mindent az 
emberből indít el, és mindent az emberre vonatkoztat. Ez a 
művészet látásmódja, és csak a művészetben megvalósuló és 
csak ott lehetséges látásmód. Érdemes végiggondolni: a tudo-
mányban mindez másképpen van. Ott az ember porszem, itt 
óriás, ott legfeljebb mikrokozmosz, itt biztosan makrokoz-
mosz; az egyikben a periférián van, a másikban a centrumban. 
Az a tudomány objektív, ez a művészet szubjektív világképe; 
az tendenciálisan tisztán tárgyilagos, ez tendenciálisan tisztán 
önkényes. Archaikus, mágikus-mitikus életérzés és világmagya-
rázat. A tudománynak le kell győznie, hogy tudomány lehes-
sen; a művészetnek meg kell őriznie, hogy művészet marad-
hasson. Ezért a tudomány fejlődése előrehaladás, egyértelmű 
progresszió. A művészet fejlődése előrehaladás és hátramara-
dás, progresszió és regresszió egyszerre. Az egyik úgy humánus, 
hogy detronizálja az embert mint a kozmosz középpontját. A 
másik úgy humánus, hogy megkoronázza az embert mint a 
kozmosz középpontját. Mindez persze nem ilyen sarkított. A 
tudomány is tudja, hogy valamilyen értelemben központ az 
ember, hiszen neki és érte fedez fel. A művészet is tudja, hogy 
valamilyen értelemben periféria az ember, hiszen érte és miatta 
aggódik. A művészet világa mégis emberre néző, ember alkotta 
és emberarcú világ. Amelyben az ember kreatúra és kreátor, 
titokfejtő és meg nem fejtett titok, első ok és végső cél. Azaz a 
művészet nem egyszerűen az ember magáról való tudata, földi 
öntudata, hanem magáról való ideálja, kozmikus önérzete is. 
Ezért nem a tudományos világkép, hanem a művészi életérzés, 
a tudományos világképpel szembe állított művészi életérzés 
végső megfogalmazása Goethe híres állító kérdése vagy kérdő 
állítása: „Nem az emberszív a mag a természetben? " folytatva 
a metaforát: mag a költő számára, héj a gondolkodó számára. 
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Első antinómia: kimondható és kimondhatatlan 

„A szimbolika a jelenséget esz-
mévé, az eszmét képpé változ-
tatja, méghozzá úgy, hogy az 
eszme a képben mindig végtelenül 
hatékony és elérhetetlen marad, 
valamint ha minden nyelven ki-
mondják is, kimondhatatlan." 

(Johann Wolfgang Goethe) 

Tizenöt éve írok költeményt és 
most, amikor költő lennék végre, 
csak állok itt a vasgyár szegletén s 
nincsen szavam a holdvilágos égre, 

(József Attila) 

„Nincs megszokottabb jelenség 
annál, hogy az emberek az állí-
tólagos művészet termékeit na-
gyon jó műveknek tartják, ame-
lyeket azonban igen nehéz megér-
teni. . . holott azt mondani, hogy 
egy művészeti alkotás jó, de érthe-
tetlen, nem más, mint azt mon-
dani, hogy egy étel nagyon jó, de 
nem lehet megenni." 

(Lev Nyikolajevics Tolsztoj) 

a művészek csak abban kü-
lönböznek a többi embertől, hogy 
ők rögtön a lényeget látják, s azt a 
maga teljességében ábrázolják... 
ezért nem is mester az, akinek 
megértéséhez egy bizonyos ízlés-
irányzatra vagy művészi iskolá-
zottságra van szükség." 

(Gottfried Keller) 

„Hogyan kívánhatják, hogy meg-
értsék a képeimet, amikor én 
magam, aki csinálom, én sem ér-
tem ő k e t . . . jelentésük olyan 
mélységes, bonyolult, tömör, ösz-
tönös, hogy a logikai intuíció 
puszta elemzése képtelen felfog-
ni." 

(Salvador Dali) 

„Ami művészet, nem lehet min-
denkié, ami mindenkié, nem lehet 
művészet." 

(Arnold Schönberg) 

Megragadni a lényeget és kimondani — eddig az esztétikai 
evidencia. Hogy mi a lényeg, és milyen a lényeg — láttuk a 
dilemmát. Még mindig evidens dilemmát. De ki lehet-e mon-
dani a lényeget? Kimondható-e a kimondandó? Itt kezdődik 
az antinómia. Az evidenciából, de már önmagában is ellenté-
teket teartalmazó evidenciából következő, evidens antinómia. 
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A kimondandó kimondásának két — szinte feloldhatatlan — 
nehézsége is van. Az első a kimondandó természetéből, a 
második a kimondás természetéből következik. 

Mert a kimondandó maga a világ. Az ember világa teljes 
egészében. Egyetlen műalkotásban. Szonettben vagy monu-
mentális freskóban; négysorosban vagy nagyoperában. Az el-
lentét világos. A világ végtelen, kaotikus és dekoncentrált. A 
mű véges, kozmikus és koncentrált. Hogyan fér a végtelen a 
végesbe; miként lesz a kaotikusból kozmikus; mitől lesz a 
dekoncentrált koncentrálttá. A hogyanra, a mikéntre, a mit öl-
re nehéz válaszolni. A folyamat kezdete és eredménye ismert, 
de maga a folyamat nem. Ez az egész művészet titka általában, 
és az egyes mű titka konkrétan. Vonzó titka. Nem nagyon 
tudjuk megfejteni, és nem is nagyon kell megfejteni. Amit 
tudunk róla, szinte elég. Tudjuk, hogy kívül van a világ, amely 
még nem művészi. És tudjuk, hogy belül van a világ, amely 
már művészi. Tehát a nem művészi világból művészi világ lett, 
pontosabban: a művészet világa. De nem egészen. Mert a művé-
szi vüágban, a művészet vüágában ott sejlik a nem művészi 
világ. Amit megragadott, de le nem győzött, átalakított, de 
nem asszimüált. A végesben ott feszül a végtelen, a kozmikus-
ban a kaotikus, a koncentráltban a dekoncentrált. Éppen ez a 
feszülés a legizgalmasabb. Érezni, hogy előbb még nem volt, 
utóbb már nem lesz. Pillanatnyi egyensúly, ami felbillenhet, 
egyszeri harmónia, ami visszahull a diszharmóniába, villanásnyi 
rend a rendetlen felett. Ez a most és ma, tegnap még nem volt, 
holnap már nem lesz a művészet egyetlen pillanata. Az alkotás 
törékeny és efemer hatalmát érezteti. A szellem kivívott, de 
kétes erejét. Győzelmet, amelyben borzongás is van, kilátót, 
amely alatt szakadék rejtőzik, szárnyalást, amely a tengerbe 
zuhanhat. 

Mert a kimondás maga a művészet. De nincs művészet 
általában - legalábbis nehezen ragadható meg —, csak művé-
szetek vannak konkrétan. Művészetek a maguk egyedi és egy-
szeri, speciális közegével. Amely érzéki szféra is, érzéki vagy 
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érzéki sajátosságokat hordozó matéria is, és érzéki, a matériát 
érzékivé tevő formálási elv is. Nos, éppen ebből, az érzéki 
szférából, a matériából, a formálásból fakad a második nehéz-
ség. Mert ennek a közegnek — a művészet közegének — saját 
természete van és a saját természetből fakadó, természetes 
közegellenállása. Arról van szó, hogy a költői nyelv, a formál-
ható kő, a színek és vonalak rendszere, a mozgófénykép, a 
ritmikus mozgás - és így tovább - , valamit meg tud ragadni a 
világ összefüggéseiből és azok minőségeiből, és valamit nem. 
Vagy valamit jobban meg tud ragadni, valamit kevésbé. Vala-
mit tisztán tud megragadni, valamit csak torzítottan. Vagyis: a 
kimondott tárgy minősége és a kimondás minősége között 
mindig van némely - a kimondás közegéből fakadó - , szük-
ségszerű diszkrepancia. Érdemes tisztázni: ez nem csupán a 
művészi kimondásban-kommunikációban, hanem mindenfajta 
kimondásban-kommunikációban így van. Ez a közlési közeg-
nek és csatornának, az egész közlésnek leküzdhetetlen tökélet-
lensége. Abból következik, hogy a jel - mindenfajta közlő jel 
- leszegényíti a világot, azt, amit közöl. Éppen azért, mert jel, 
azaz absztrakció, és minden absztrakció szegényebb, mint az 
absztrahált tényanyag. És minden absztrakció más is, mint az 
absztrahált tényanyag. Mert a közege sajátos jelrendszer. Ez a 
jelrendszer pedig átalakít, a maga természetéhez igazít, rosz-
szabb esetben torzít is. Nem érdemes folytatni. így is — meg-
lehetősen - világos. A művészi kimondás kísérlet. Amely egy 
eleve adott, meghatározott természetű valamit egy maga csi-
nálta, ugyancsak meghatározott természetű valami által akar 
kimondani. Kísérlet, amely nem sikerülhet egészen. Mert az 
eleve adottnak és a maga által csináltnak meghatározott ter-
mészete közelíthet, de nem fedheti egymást, érintkezhet, de 
nem azonosulhat. 

Tehát a kimondandó kimondása a kimondandó és a ki-
mondás oldaláról is mélyen problematikus. A lehetetlenség 
árnya vetődik minden művészi alkotásra. Ez adja a tragikumát 
is, a heroizmusát is, a tragikus heroizmusát. Csakhogy ezzel a 
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kimondhatatlansággal-lehetetlenséggel és az ehhez tapadó tra-
gikus heroizmussal kapcsolatosan érdemes végiggondolni 
valamit. Aki ki akaija mondani a kimondhatatlant, meg akaija 
kísérelni a lehetetlent, annak a végleges kimondás és végleges 
siker a reménye. De nem bizonyos, hogy jogos reménye. Mert 
a művészet lényege talán éppen a kimondás vágya, és nem a 
kimondás, a lehetetlen megkísértése, nem megvalósítása. Sőt, a 
végleges kimondás és végleges megvalósítás maga a veszély. 
Erről beszélt Goethe: hogy az eszme a képben hatékony, de 
elérhetetlen, kimondandó, de kimondhatatlan. Méghozzá a 
szimbólum és allegória kapcsán beszélt róla. A szimbólum — 
nála az igaz művészet szinonimája — éppen ez a lebegés. A vágy 
a kimondásra, az erőfeszítés a megvalósításra, a közelítés a 
célhoz. Az allegória - nála a nem igaz művészet szinonimája — 
pedig a lehorgonyzás. A megtörtént kimondás, a megvalósult 
megvalósulás, a megérkezés a célba. De amit kimondták, sze-
gényebb annál, amit kimondani akartak; amit megvalósítottak, 
szürkébb annál, amit megvalósítani akartak, a cél laposabb az 
útnál. És a költő, ha egyet kimondott, azonnal érzi az ezret, amit 
nem mondott ki. A vasgyár szegletén a holdvilágos eget. Körvo-
nalazódik a képlet. Erről, az erőfeszítésről és közelítésről van 
szó. A titok megfejtésének erőfeszítéséről, lényegének megkö-
zelítéséről. Ha nem akaija megfejteni, nem feszíti meg erejét, 
nem közelíti, innen van a költészeten, még nem költő. Ha meg-
fejtette, gyümölcsöztette erejét, utolérte, túl van a költészeten, 
már nem költő. Megfejtés közben, erejét feszítve, közelítve, a 
sokszínű szimbólumot sejti. Megfejtetlen, erejét betöltve, 
megérkezetten a szürke allegóriát ragadta meg. A ki nem 
mondott szimbólum az élet árnya, fátyol mögött a varázs; a 
kimondott allegória az élet váza, lemeztelenített trivialitás. 
Amíg úton van, költő, nosztalgizálja a célt; amint megérkezett, 
dilettáns, elveszítette az utat. Ha kevesli, amit kimondott, és 
vágyja a ki nem mondottat — még van reménye. Ha kielégíti, 
amit kimondott, és nem látja a ki nem mondottat - elve-
szett. 
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Nos, még mindig nincs vége. Ezt az el nem érhető célt, 
közölhetetlen közlendőt meg kell mutatni, el kell 
mondani mindenkinek. Mert ez is belső kényszer, amióta 
a művészet levált vagy félig levált a mágikus rítusokról. Magá-
nyos vándorlás közös megérkezéssel, individuális passió az álta-
lános megváltás reményével. Csakhogy ez sem ilyen egyszerű. 
Hogy egyedi küzdelem a kimondásért, amit mindenki halljon 
és értsen. Mert itt is csak rossz végletek vannak. Tolsztoj és 
Keller az egyik véglet, amely a popularitáshoz való áttörés 
gyönyörűen demokratikus pátoszában nem érti a kimondható-
ság és megérthetőség alapvető dilemmáit. Dali és Schönberg a 
másik véglet, amely az alkotás magányos vajúdásának gyönyö-
rű kínjában nem érti a befogadó szemek és fülek alapvető 
szükségességét. Tehát itt is a tertium datur kerestetik. Karin-
thy megoldása, a senkinek sem elmondható mindenkinek el-
mondása. Legalábbis a kísérlete. Aki a mindenkitől felfogha-
tóban hisz, a közhelyek klasszicitását áhítja, és szimplifikál. 
Aki a senkitől sem felfoghatóban hisz, a rejtelmek arisztok-
ratizmusát védi, és misztifikál. Mindkettő, tiszta formájában, 
bénít és felszámol. A szimplifikációba kell valami a rejtelem-
ből, hogy lássa a szakadékokat, és megtanuljon repülni. A 
misztifikációba kell valami a világosságból, hogy lássa a távla-
tokat, és megtanuljon ködöt oszlatni. Szimplifikáció és miszti-
fikáció között lendül magasra a bonyolulton edződő, egyszerűt 
áhító archaikusan modern vagy modern módon archaikus 
művészet. Ki akarja mondani, „mit fül nem hallott", láttatni 
akarja, „mit szem meg nem jára". Tudja, hogy lehetetlen, de 
nem nyugodhat bele. 

Második evidencia: a költő proteuszi alkata 

Szomjan halok a forrás vize Tűzben égek és mégis vacogok 
mellett; Parazsas kályhánál vad láz 

diderget; 
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Hazám földjén is száműzött 
vagyok; 

Van pénzem, s egy vasat se 
keresek, 

És reggel köszönök jó éj-
szakát: 

Várom, senkitől, örökségemet; 
Befogad és kitaszít a világ. 

(François Villon) 

Hogy nem „két világ" csodája 
Lettem csak népemből egy: 
övé (ha van) lantom bája, 
övé rajtam minden jegy. 

(Arany János) 

Vagyok az egy s vagyok a kettő, 
vagyok a hüvely és a tőr, 
vagyok a szülő és a nemző, 
vagyok a hóhér s akit öl, 

vagyok a szegény és a gazdag, 
vagyok a lényeg és a váz, 
vagyok jel és tudás az agynak, 
vég vagyok én és indulás. 

(Stefan George) 

Megzavarodhat a víztükör, 
futhat a szín-csoda: tündököl 
és éles a kép. 
Csak ott, hol a kezdet s a vég 
egybeesik, lesz a dal 
örök-fiatal! 

(Rainer Maria Rilke) 

„Hát nem léteznek-e népek, amelyeknek nincsen konzerva-
tóriuma, akik úgy tudnak zenéül, ahogyan lélegzetet vesz-
nek? Az ő konzervatóriumuk a tenger örök ritmusa, a levelek 
közt susogó szél és az ezerféle zaj, amelyet figyelmesen hall-
gatnak, anélkül, hogy bármilyen zeneszerzési tankönyvet 
olvasnának. Hagyományaik: a régi népdalok és a századok 
folyamán kialakult táncok." 

(Claude Debussy) 

Még mindig a világ és a mű. Hogy miként fér össze a kettő. 
Mi módon lesz az egyikből a másik. A világ sokféleségéből a 
mű egysége. Valami nézőpont kell hozzá, ahonnan megszervez-
hető. Arkhimédészi pont, ahonnan nem kimozdítható, inkább 
megszilárdítható. Legalábbis annyira, hogy a műbe kerülhes-
sen. Persze a feszültségeivel, mozgásaival, lezáratlanságaival, 
megoldatlanságaival együtt. A nézőpont lehet belül, de ak-
kor végletesen hordozza mindazt, ami a világban van, nincs 
felső-külső rálátása. A nézőpont lehet kívül, de akkor nem 
egészen éli mindazt, ami a világban van, nincs szubjektív-belső 
megszenvedettsége. Olyan kell, ami kívül és belül is van, azo-
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nos és különböző egyszerre. Ilyen a művész, a költő egyéni-
sége. Ez a közege és „organonja" az egyesítésnek. Esélye van, 
hogy ne ragadjon bele a dilemmákba, mert mindenütt otthon-
talan. Esélye van, hogy ne legyen csak néző, mert mindenütt 
otthonos. Illetőleg az otthontalanságban otthonra vágyik; az 
otthonosságban a távolságot nosztalgizálja. A tengeren a tűz-
hely felé hajózik, mint Odüsszeusz, a tűzhely mellett a tenger-
re készül, mint ugyancsak Odüsszeusz. Ha belülről néz, van 
annyira otthontalan, hogy kívülről is tudjon ítélni. Ha kívülről 
néz, van annyira otthonos, hogy rajta legyen az elfogultság 
meghitt védjegye. 

Proteuszi alkat. Minden „jóslatkor", a titok, a lényeg, a 
törvényszerű — mindegy a fogalmazás — minden kimondásakor 
formát vált. Két okból is. Egyrészt azért, mert minden titok, 
lényeg, törvényszerű más- és másfajta. Másrészt azért, mert 
maga is ezer alakú. Mássá kell legyen ahhoz, hogy az ezerféle 
kimondandót kimondhassa És kimondhatja az ezerféle ki-
mondandót, mert mindig képes mássá lenni. Tévedés ne essék: 
nem azért, mert mindig feladja magát. Hanem azért, mert 
minden más énben benne van. Minden mássá levésben önmaga 
marad. Ez a mássá levés és önmaga maradás a művészlét keserű 
dialektikája. Kíván némi magyarázatot. 

Először a mássá levésről. Ez beleérző képesség és azonosulás. 
Mindenfajta művészi ábrázolás ábécéje. Ettől tud megjeleníteni 
valamit, pontosabban szólva valakit. Nem feltétlenül azt jelen-
ti, hogy egy vele, osztja az igazát. De azt igen, hogy belülről 
látja. A teljes motivációs rendszerrel együtt. Amitől ilyenné 
lett, vagy ilyenné kellett lennie. Azt is, hogy mikor hogyan 
döntött, esetleg hol rontotta el. Finomítva: annyira belülről 
látja, hogy megértse, és annyira kívülről látja, hogy megítélje. 
Hiszen ez, az ítélet is hozzá tartozik a művészethez. Úgy, 
ahogy Ibsen megfogalmazta az önmaga fölött ült bírói szék 
komor művészetfilozófiáját. Ahol az önmaga a másikat is je-
lenti, és a másik önmagát is. Persze ebben a megértésben-meg-
ítélésben, belülről-kívülről látásban - alkotói alkat szerint -
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fokozatok vannak. Végletekben gondolkodva: például Ben 
Jonson vagy Swift, aki mindig kivülről lát és megítél, cseppet 
sem azonos, ettől repül az ábrázolás — egyenes vonalban — a 
szatíra felé. Vagy például Schiller és Németh László, aki 
mindig belülről lát és megért, cseppet sem idegenít el, ettől húz 
az ábrázolás — egyenes vonalban — a líra felé. Az első kettőnél 
alkotó és hős között semmi azonosság, a hős teljesen külön-
bözik. A második kettőnél alkotó és hős között teljes azonos-
ság, a hős tisztán önmaga. A kettő között - mondjuk -
Flaubert. A híres igével: Madame Bovary magam vagyok. 
Tényleg ő volt, mert a mérgezés tüneteinek átéléséig azonosult 
vele. És tényleg más volt, mert könyörtelen iróniával mérlegre 
tette. Könyörtelen iróniával, amelyben csak a süket nem hallja 
a fájdalmat, csak a vak nem látja a megrendülést. Kell ez a 
szüntelen mássá levés. Láttuk már: a művészet alakváltás, 
szemfényvesztés és káprázat. Éppen ezáltal, hogy behelyet-
tesíti magát a más sorsába, és közben kívül marad rajta. És 
ezzel mást is — az olvasót, nézőt, hallgatót — hozzásegít ahhoz, 
hogy behelyettesítődjön és kívül maradjon. Ettől válik a másik 
sorsa átélhetővé, mintha az övé lenne, és megítélhetővé, 
mintha idegen lenne. így lesz a művész és a befogadó minden 
és mindennek az ellentéte is. Otthonos és otthontalan, kezdet 
és vég, születés és halál, gyilkos és áldozat — és így tovább. 

Másodszor az önmaga maradásról. Van itt egy paradoxon. 
Csak úgy tud igazán mássá lenni, ha közben mindig önmaga 
marad. A mássá levés nem az önmaga maradásnak ellentéte, 
hanem másik oldala. Sőt, bizonyos értelemben záloga is. 
Akkor lesz művészileg gyümölcsözően mássá, ha szüntelenül 
magára vonatkoztat. És ezzel éri el, hogy a befogadó is a mássá 
levésben magára vonatkoztasson. Mássá levés, aminek önmaga 
maradás a záloga, azonosulás, aminek önazonosság a mércéje. 
Ellentétes értelmű szállóigékben fogalmazva: a művész szünte-
len változtatja éltét, ahogy Rilke sugallja; és szüntelen hű marad 
önmagához, ahogy Shakespeare tanítja. És erre, a változásra és 
hűségre, változó hűségre és hűséges változásra készteti befő-
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gadóját is. Érdemes végiggondolni: az egyik a másik nélkül 
rossz véglet. A művészetet is felszámolja, meg a személyiséget 
is. A művész-személyiséget, amiből minden következik. A 
tiszta változás hűség nélkül a személyiség elvesztése, a vál-
tozónak nincs állandója. Ezt — Ibsennél — beolvasztja a 
Gomböntő, mert nem valósult meg. A tiszta hűség változás 
nélkül a személyiség megmerevedése, az állandónak nincs 
változója. Ezt — ugyancsak Ibsennél — az őrültek házába 
zárják, mert csak önmagát valósította meg. Tehát mozgás 
szilárd mag körül. Ahol a szilárd mag körülírja a mozgás terét, 
a mozgás oldja a mag szilárdságát. Megint nagyon kényes 
egyensúly. A tiszta mozgásban léggömbbé válik, amit minden 
szél elfúj. A tiszta szilárdságban tömbbé lesz, ami a vihart sem 
veszi észre. Persze itt is széles a skála. De a legtisztábbak a 
határesetek. Mondjuk, Goethe, aki minden változással — egy 
mag körül — változva mondta ki a német középkor alkonyának 
és az új bűnöket szülő német kapitalizmusnak emberi tragédia-
lehetőségeit. Vagy, mondjuk, Babits, aki állandó hűségben — a 
változásokra reagálva — mondta ki egy antihumánussá és 
szellemellenessé fordult korban a humánus és szellemi maga-
tartás költői igéit. 

Szeretném elkerülni a gondolatmenet patetizálásának 
könnyen kínálkozó lehetőségeit. Egy dologgal azonban szembe 
kell nézni. Az azonosság és mássá levés, hű maradás és változás 
a művészlét óriási terhe. Lehetővé teszi, hogy a személyiség a 
világ kifejezésének organonja legyen, de éppen ezzel és ezért 
végletek közé is feszíti. Mert — esett már szó róla — a világ 
végletek, ellentétek és folyamatok együttese, törvény és 
kozmosz is, de a jelenség mögött rejlő törvény, a káoszban 
felsejlő kozmosz. A végleteket egyesíteni, az ellentéteket össze-
kapcsolni, a folyamatokat kimerevíteni, a törvényt előbányász-
ni, a kozmoszt megfogalmazni csupán a művésznek az alko-
tásra koncentrált személyisége képes. Ez pedig hihetetlen intel-
lektuális-pszichés megfeszitettség, amelynek ára — sok esetben 
— éppen a személyiség egysége és harmóniája. A végleteket 
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egyesítve maga is végletessé válhat; az ellentéteket összekap-
csolva ellentétekre eshet szét; a folyamatokat kimerevítve 
megszűnhet az állandósága; a törvényt bányászva a mélybe 
zuhanhat; a kozmosz teremtése közben kaotikussá lehet. Ez a 
művészi én dilemmája a tépettség és a koncentráltság, a disz-
harmónia és harmónia között. Az egyik póluson a másikra 
vágyik. De éppen ez a vágy tartja életben. És a vágyban levő 
elégedetlenség. Ezt is Babitstól tudjuk a legjobban. A költészet 
a soha meg nem elégedés apoteózisa. A megelégedettség pilla-
natában kihunyt a hajtóereje. Minden alkotásban érzi a töké-
letlenséget. Ha nem törekszik a tökélyre, még nem művész. Ha 
úgy érzi elérte, már nem művész. Fausti alkat. Sohasem mond 
megálljt a pillanatnak, mert nem érkezett el számára a betel-
jesültség. Ez ismét csak kettős veszély. Ha visszafogja magát, 
tompaság fenyegeti, ha túlfeszíti, aberráció. 

És a legnagyobb dilemma még hátra van. Nemcsak alakot 
és pólust kell váltani, mássá lenni és azonosnak maradni, 
hanem a dimenziók is szüntelenül módosulnak. Hogy az egye-
di-egyszeriről van szó, vagy a kollektív általánosról; az egészen 
egyéni találmányról vagy a közös kincsről; a most létre jövő 
felvillanásról vagy az ősi tűzhely felfedezéséről. Tehát nem 
arról, hogy az egyik személyiség a másikká lesz, az egyik 
individuális pólusról a másikra lendül, hanem arról, hogy az 
egyedi személyiség kollektív személyiséggé lesz, az egyedi 
pólusról a közös pólusra lendül. Ez az igazi alakváltás. A 
művészet és a művészlét nagy metamorfózisa. Hogy miként 
lesz a népi psziché egyénivé, vagy az egyéni népivé. Hogyan 
szólal meg az egyedi dúdolásban a tenger ritmusa, hogyan 
pendíti meg a szél az eltéphetetlenül személyhez kötött líra 
húrjait. De ez már túl van az evidenciákon. Az a kényes pont, 
ahol az evidenciában is meglelhető ellentét antinómiába fordul. 
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Második antinómia: egy és minden 

Az én-t énekelem, az egyszer 
különvált személyt, 
de en masse ejtem ki, demokra-
tikusan értem e szót. 
és önzést árasztok és megmuta-
tom mindennek a mélyén, és én 
leszek a személyiség dalnoka, 

(Walt Whitman) 

Csak én birok versemnek hőse 
lenni, 

első és utolsó mindenik dalomban: 
a mindenséget vágyon versbe 

venni, 
de még tovább magamnál nem 

jutottam. 

Én maradok: magam számára 
börtön, 

mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega és az alfa. 

(Babits Mihály) 

A költőket, ama kor és nemzet 
viszonyainak megfelelően, amely-
ben színre léptek, a világ korábbi 
korszakaiban törvényhozóknak 
vagy prófétáknak mondták; 
s a költő lényegében magában 
hordozza és egyesíti mindkettő 
jellemző vonásait. 

(Percy Bysshe Shelley) 

S ilyen legyen dalom: egy villám 
fénye, 
Egy könny, kimondva ezrek kínjait: 
Kit nem hevít korának érzeménye, 
Szakítsa ketté lantja húrjait. 

(Eötvös József) 

Messziről jön s messzire megy az 
élet 

S csak élet ez, summája ezrekének. 
(Ady Endre) 

Egyre küzd bennem lelkesedésem 
a virágzó almafák láttán 
és döbbenetem a mázoló 

beszédein. 
De csupán az utóbbi parancsol 

íróasztalomhoz. 
(Bertolt Brecht) 

„ . . . minden ember az emberi állapot teljes formáját 
hordja. . . A szerzők néhány sajátos és különleges ismertető 
jegy útján közlik magukat a néppel. Én vagyok az első, aki 
egyetemes lényem útján teszem ezt, mint Michel de Mon-
taigne, nem mint nyelvtudós, vagy költő, vagy jogtudós." 

(Michel de Montaigne) 

I 
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Az antinómia - látszólag — tényleg feloldhatatlan. Elát-
kozottan magányos, sőt, magába zárt, elidegeníthetetlen, 
egyszeri individuum, egyedüli példány egyfelől. Sorsok meg-
szólaltatója, próféta és vátesz, népi pusztulások és születések 
énekese másfelől. Spontán, ősi törvényhozó. A közösségben 
élő, de abból kiemelkedő egyed, aki kapcsolatot tart a transz-
cendenciával. Azzal, amely a törvényt hozza. Az istenség láto-
gatása az emberben. így látta Shelley is, és még mennyien 
mások, ősidők óta. Típusokat teremtett a népi képzelet, de 
azok ezt variálják. Nem a magányos individuális költőt és a 
közösségi-vátesz költőt állítják szembe, hanem az utóbbinak 
két változatát. A népek hajnalát zengő, napsütötte-derűs 
Homéroszt (Hornért) és a népek alkonyát sirató, ködös-komor 
Ossziánt. Az irodalmi köztudatnak van a dilemmára egy köz-
helye, pontosabban szólva egy közhelymegoldása. De ez a 
felszínen marad, mint minden közhely, sőt, a torzításig egy-
szerűsít, mint ugyancsak minden közhely. Szól arról, hogy 
vannak költők, akik vállalják, és vannak akik nem. Mármint a 
közös sors megszólaltatását. Nos, megoldást az elmélet sem 
tud. Legfeljebb az ars poetica. Legalábbis megadja a kiinduló-
pontot. 

De az ars poetica költészet. A költészetről szóló költészet. 
Ezért a megoldása vagy a kiindulópontja is költői, azaz meta-
forikus. Persze igen beszédesen metaforikus. Hogyan lehet egy 
élet summája ezrekének? Miként sirathatja Ady egyszerre 
magát és népét? Miért vélheti József Attila, hogy nem ő kiált, 
a föld dübörög? A válasz igazán nem nehéz, de a helyzet mégis 
furcsa. Ugyanis az egyszerű belátás megadja a feleletet. Az 
egyszerű belátás válasza annyira egyszerű, hogy nem is igen 
szabad leírni. Legfeljebb a költői metaforát lehet áttenni logi-
kus prózába. Azt pedig nem érdemes. De fogalmaink nincsenek 
rá, amikkel a belátást teoretizálni tudnánk. A fogalmak hiánya 
pedig azt jelenti, hogy az összefüggés költőileg könnyen meg-
ragadható, és kifejezhető; az élményszerű felfogásban evidens. 
De elméletileg nehezen vagy egyáltalán nem ragadható meg és 
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nem fejezhető ki; a teoretikus értelmezésben nem evidens. 
Valamilyen fogalom mégis van rá, de inkább történetfilozófiai, 
mint esztétikai. Illetve úgy történetfilozófiai, hogy esztétikai 
vetülete is van. 

A világtörténeti egyén — a hegeli történetfilozófiából. Az 
egyén, aki felismeri, hogyan lép előre a história, a történelmi 
ész a szabadság egyre magasabb fokozatai felé. Mégpedig konf-
liktusok, olykor tragikus konfliktusok árán lép előre. Ezt az 
előrelépést segíti. De úgy és azért, mert a progresszió konflik-
tusai saját konfliktusai is. Egyéni sorsában összegződnek. Hogy 
a történetfilozófiai kategóriában esztétikai összefüggés is vil-
lan, majdnem világos. Természetes, hogy a tragikus hősről van 
szó. Mármint a klasszikus tragédia hőséről. Hamletről, akinek 
helyre kell tolni a kizökkent időt. Azért neki, mert az ő 
életében zökkent ki a legtragikusabban, és ő ismerte fel a 
legvilágosabban, hogy kizökkent. És Bánkról, akinek bosszút 
kell állni a merániakon. Azért neki, mert az ő életére tört rá 
legjobban az önkény, ő szenvedte el a bánki sértődést, és ő 
ismerte fel legvilágosabban, hogy elszenvedte. 

Nos, a költő nem azonos a világtörténelmi egyénnel, a 
világtörténelmi egyén nem azonos a költővel — de hasonlít 
hozzá. Benne is összegződhetnek egy kor emberi sorsprob-
lémái. így lehet énje ezrek summája, önsiratása a nép siratása, 
kiáltása a föld dübörgése. Erre is van összefoglaló költői meta-
fora. Megint Goethe és megint a mag és héj. A német költőfeje-
delem bölcseleti lírájának Lukácstól értelmezett tanítása a 
személyiség két lehetőségéről. A mag-létről, ami a középpont-
ban való élés, a legsűrűbb légrétegben való lélegzés, a sorsprob-
lémák kereszteződésére kerülés metaforája. És a héj-létről, ami 
a periférián való élés, a ritkább légrétegekben való lélegzés, a 
sorsproblémák peremére kerülés metaforája. A mag-létet meg-
valósító költő közelít a világtörténelmi egyénhez, a közönség 
gondjainak megszólaltatásához, a vátesz- és próféta-képlethez. 
A héj-létet megvalósító költő távolodik tőle. Az első kilépés a 
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magányból, a második bezárkózás a magányba. Persze mind a 
kettő egyszeri individuum, csak az a kérdés, hogy milyen. 

Ennek az összefüggésnek megy utána az antropológia és a 
személyiségelmélet. A személyiségelméletet megalapozó antro-
pológia és az antropológiára építő személyiségelmélet. Először 
az emberi lényegről szóló tanítással. Hogy az emberi lényeg a 
társadalmi viszonyok összessége. Tehát az ember olyan lény, 
amelynek lényege neki külső, és mivel a társadalom szünte-
lenül változik, szüntelenül változik az ember is, amelynek 
lényege éppen a társadalmiság. Vagyis az embernek története 
van. Nem olyan, amely tisztán vele történik; és nem is olyan, 
amelyet tisztán maga csinál. Hanem történik is vele, és csinálja 
is. Csinálja, de meghatározott körülmények között. Persze nem 
csupán a történelmet csinálja, hanem önmagát is. önmagát a 
történelmében és a történelmét önmagában. Másodszor a 
személyiségről szóló tanítással. Amely az emberi lényeg fel-
fogásának függvénye. És a személyiséget a született lehető-
ségek és az életút összegének fogja fel. Benne a született 
lehetőségek közül az életút realizál egyes variációkat, és nem 
realizál más variációkat. Vagyis a megélt élmény, a megszerzett 
tapasztalat, az elsajátított ismeret dönt, bizonyos, a születés 
adta lehetőségektől megszabott határok között, a személyiség 
összetételéről és minőségéről. Van valami, ami ennél is fon-
tosabb. A szűkösség és tágasság problémája. Hogy egy szemé-
lyiség annál szűkebb, minél kevesebb társadalmi-történelmi-
közösségi tapasztalat összegződik a megtett életútban; és annál 
tágabb, minél több társadalmi-történelmi-közösségi tapasztalat 
összegeződik a megtett életútban. A szűkösség szűk, a tágasság 
tág azonosulási képességet jelent. Nos, a társadalmi-történel-
mi-közösségi tapasztalatoktól gazdaggá-tágassá tett költői 
személyiségnek több esélye van, hogy mag-létté lehessen, világ-
történelmi egyénné válhasson — az ősi képzet szerint — a 
széltől megzendített eolhárfaként szinte magától szólaltassa 
meg egy népközösség, egy kollektív sors spontán muzsikáját. 
Mindez persze — a fogalmazásból is kitűnik — még metafora 
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marad. Költőileg evidens, teoretikusan félig megerősített, az 
ars poeticában nyugodtan használható, a filozófiai esztéti-
kában fenntartással kezelendő, archaikusan szép metafora. De 
ez a metaforaszinten megragadott azonosulás-különállás már 
egy másik dilemma küszöbe. 

Hogy mi ez, az eolhárfa-hasonlat mutatja. Az ugyanis a 
széltől zendül, nem a költő szólaltatja meg. És éppen ez a 
probléma. Hogy a végponton a költő muzsikája és a szélé egy. 
Ebben az egységben pedig — kár lenne észre nem venni — 
kihunyt a költő. Mert a költészet — és mindenfajta művészet — 
a személyiség produktuma. Az egyszeri és megismételhetetlen, 
egyedüli személyiségé. Amely, ilyen-olyan feltételek mellett -
esett már szó róla — eggyé válhat a közösséggel. De nem 
egyszerűen, és nem véglegesen. Hanem az egyéni életút meg-
küzdése árán, pillanatnyi csúcspontként, villanásszerűen. Ahol 
egyszeri összekapcsolás eredményeként lesz eggyé az egyéni és 
népi sors, az egyéni és közösségi hang. Méghozzá úgy, hogy az 
erejét közösségi volta adja, hitelét egyéni volta. Az elsőtől 
röppen a mű magasra, a másodiktól lesz rajta az egyéniség 
vízjele. A személyiség történeti kialakulását és a művészet 
történetileg létrejött személyiséghez való kötöttségét sem-
milyen azonosulás sem vonhatja vissza. A költő egyénisége 
kibontakozásának csúcsán, az alkotás egyszeri lázában elérheti 
a közösséggel való problematikus egységet. Magasabb szinten, 
bonyolultabb módon visszavillantva valamit a hajdani álla-
potból. De nem hullhat vissza egyéniség és közösség problé-
mátlan egységébe. Amely nem az egyéniség kibontakozásának 
csúcsán van, hanem még az egyéniség kialakulása előtt van. 
Nem túl van a költészeten, mint individuális produktumon, 
hanem innen van a költészeten, mint individuális produk-
tumon. Nem érdemes hosszan folytatni. Megint egy a művészet 
létével összefüggő kényes átmenet és egyensúly. A művészlét 
állandó Szküllája és Kharübdisze. Ha nem indul meg az egység 
felé, őrizheti a személyiségét, szűk személyiségét, de elvész 
vagy létre sem jön a közösségi kötöttsége. Ha végleg lehor-
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gonyoz az egységben, csak virtuálisan teljesíti ki személyiségét, 
tág személyiségét, valójában éppen az egyszeriségét számolja 
fel. Vagyis az út élteti a művészetet, és az egyszeri, ritka szép 
összevillanás, a kiteljesedett személyiségé és a széles közösségé. 
A végletek leszerelnek. Törekedni kell rájuk, de a teljes siker a 
művészet önfelszámolása. A tiszta egyedülállás még az indulás 
előtt van, innen a nagy, egyéni művészeten, nincs kollektív 
mélységélessége. A tiszta azonosság már a megérkezés után 
van, túl a nagy, egyéni művészeten, nincs személyes érvénye. 
És még egy nem lényegtelen dolog. Az egyik végponton sincs 
igazi személyiség. Az egyiken a kollektív dimenzió hiányzik 
belőle, a másikon az egyéni. Pedig a személyiséget éppen a 
kettő egysége, problematikus egysége alkotja. Ez az én egye-
temessége, amelyről Montaigne beszél a legszebben. 

összefügg ezzel — egyén és közösség költői találkozásával — 
még valami. Brecht figyelmeztet rá. A virágzó almafáknak és a 
mázoló beszédeinek ellentéte. Meg az, hogy az utóbbi készteti 
írásra, nem az előbbi. Szélesítsünk, de pontosítsunk is. A nem 
művészi anyagnak és a művészetnek, a tradicionálisan szépnek 
és a művészetnek viszonya a tényleges gond. Az utóbbi az 
egyszerűbb. A tradicionálisan szép akkor van otthon a művé-
szet világában, ha otthon van a művészet világán kívül is. Az 
almafa zavartalanul virágozhat a műben, ha zavartalanul virá-
gozhat a világban. Vagy jellemző lehet a műben, ha jellemző a 
világban. Mert akkor mű és világ harmonizál. De ha a világot a 
mázoló beszédei jellemzik, nem jellemezhetik a művet a virág-
zó almafák. Mert akkor mű és világ diszharmonizál. A virágzó 
almafa - ez esetben — nem a való világ tükörképe, hanem a 
való világ torzképe. Amely széppé avatja a rútat. Nem szépen 
ábrázolja a szépet, nem is szépen ábrázolja a rútat, hanem 
szépnek ábrázolja, azaz meghamisítja a rútat. Ezzel pedig meg-
teremti a giccsképződés alapelemeit. Ezért figyel a költő a 
virágzó almafák helyett a mázoló beszédeire. Noha nem csupán 
halk művészi nosztalgiát, hanem heves költői vágyat is érez a 
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virágzó almafa iránt. De ennek megéneklése nem adatott meg 
neki. Ha mégis megadja magának, művészete szenved csorbát. 

Az előbbi bonyolultabb. Mert a művészet mindig nem 
művészi anyagból dolgozik. A nem művészit teszi művészivé. 
Hogy ezt teszi, világos; hogy miként teszi, titokzatos. Most 
nem is a titkot kell megfejteni, inkább csak a tényt rögzíteni. 
Meg egy folyamatot végiggondolni. Azt, hogy amikor a művész 
egyéni sorsa a közösségi sorssal azonosul, a művészet érint-
kezik ennek nem művészi, esetleg a művészettől idegen, talán 
művészetellenes elemeivel. Érintkezik vele és megkezdi az 
asszimilációját. Nem úgy, hogy a művészetellenest, a művészet-
idegent, a nem művészit művészivé lépteti elő, hanem úgy, 
hogy egymáshoz közelíti a kettőt. Megformálja a megformá-
latlant, megkomponálja a megkomponálatlant, átlényegíti a 
lényegtelent. Azaz bevonja a művészetbe, feltisztítja, kiégeti 
belőle a nem tisztát, kihagyja belőle a salakot. Pontosabban 
szólva megkezdi a bevonás, feltisztítás, kiégetés, kihagyás 
műveletét. Megkezdi, de nem fejezi be. Mert ha befejezi, 
veszélyzónába érkezik. A teljes bevonás idillizálás lehet, a 
végleges feltisztítás sterilitás, a teljes kiégetés desztilláció, a 
tiszta salaktalanság életidegenség. Itt is éppen a folyamat a 
lényeg, nem a véghezvitel. Ha nem kezdi átlényegíteni az 
anyagot, amit bevont, még nem művészet. Ha átlényegítette az 
anyagot, amit bevont, már csak művészet. Az első túl közel 
van az élethez; a második túl messze van az élettől. A túl közel 
és a túl messze között, az úton, magában a folyamatban, a 
bevonás és megkezdett, de be nem fejezett feltisztítás mene-
tében van a mű és a művészet élete. Amely még nem kelt 
életre, nem töltődött fel a folyamat és menet előtt; amely már 
meghalt, kiürült a folyamat és menet után. 

Harmadik evidencia: ihlet és mesterség 

a költő valóban légies, s 
szárnyas és szent lény, s csak ak-
kor alkothat, ha előbb ihletté vált, 

„Az írás csodás, édes jutalom — 
de minek a jutalma? Az éjszaka a 
gyerekkori képes oktatások vilá-
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önkívületbe esett, és megszűnik 
józanul gondolkodni. Amíg az 
emberben megvan a józan gondol-
kodás képessége, sem verset írni, 
sem jósolni nem tud." 

(Platón) 

gosságával rajzolódott ki előttem, 
hogy az ördög szolgálatának jutal-
ma. Azé, hogy leszállunk a sötét 
erőkhöz, elszabadítunk a termé-
szet által megkötözött szelleme-
ket, kétes ölelésekbe bonyoló-
dunk, s mi mindenbe még, amiről 
azután idefenn nem tudunk aztán, 
ahogy napfénynél immár törté-
neteket írunk. Talán van másmi-
lyen írás is, én csak ezt ismerem; 
éjszaka, ha a szorongás nem hagy 
aludni, ezt ismerem csupán." 

(Franz Kafka) 

„Az ihlet határozottan a minden-
napi munka húga. Ezek az ellen-
tétek - ihlet - mindennapi mun-
ka - semmivel sem zárják ki job-
ban egymást, mint a természetet 
alkotó egyéb ellentétek. Az ihlet 
éppúgy engedelmeskedik, mint az 
éhség, az emésztés vagy az álom." 

(Charles Baudelaire) 

„Ma is látom magamat abban a 
döntő hónapban - 1920 máju-
sában - amikor A Thibault család 
megszületett, Berry-i magányom-
ban, elszakadva mindentől, egye-
dül jegyzetkötegeimmel.. . Azok-
hoz az ólomkatona-gyűjtőkhöz 
hasonlítottam, akik maguk kita-
lálta környezetben bontakoztat-
ják ki miniatűr hadseregeiket, s 
csapataikkal napokon át végeztet-
nek hadmozdulatokat... Apró-
lékosan végig kellett kutatnom és 
végleges sorrendbe raknom cé-
duláimat." 

(Roger Martin Du Gard) 

Az ellentét látszólag óriási, önkívület, túl a józan gondol-
kodáson. Az éjszaka sötét erőihez való ölelkező leszállás. Az 
ihlet mint a munka húga, az éhség és emésztés testvére. A 
jegyzetköteg rendezése és a cédulák sorba rakása. De csak 
látszólag. Igaz: két teljesen különböző elképzelés a költészet-
ről. Platón ki is mondja: a versírás és a jóslat egy tőről fakad. 
És Baudelaire ki is mondja: a mindennapi élet és az ihlet egy 
tőről fakad. Csakhogy ami itt az ars poetica sarkított költői 
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megfogalmazásában külön van, a költői alkotás bonyolult folya-
matában együtt van. Nem a költői teremtés kétféle, egymással 
szögesen ellentétes lehetősége,- hanem a költői alkotó folyamat 
kétféle, egymástól ténylegesen különböző fázisa. Csak a költé-
szetről szóló költészet, a művészi önreflexió választja élesen 
külön. Aszerint, hogy miként értelmezi magát. A transzcen-
dens titkokkal kapcsolatot tartó látnoknak vagy a felismert 
törvényt racionálisan kimondó szellemi alkotónak. 

A folyamatban — valószínűleg - egyik a másikból követ-
kezik. Úgy, hogy a tapasztalás, az ismeret, a fel- és ráismerés 
kényszeríti ki a felvillanást. Az összefüggések hirtelen, inkább 
érzéki, mint intellektuális, inkább sejtésszerű, mint kauzális 
megvilágosodását. Talán ez a megvilágosodás az ihlet születése. 
A hirtelen minőségi változás, ami összekapcsol korábban távo-
linak hitt pólusokat. Egyben intuíció is. Beleérzés és rátalálás. 
Tudatos és tudattalan mozzanatok keveredésével, egymást 
erősítő összjátékával. Értve ezen, hogy ami korábban lerakó-
dott a személyiségben, de nem volt a tudat homlokterében — 
tudat alá került — most hirtelen aktivizálódik, tudatos vagy 
félig tudatos hatóerővé lesz. És a tudatküszöb alól előkerült 
őstapasztalás mélyáramával fűti az alkotás folyamatát. Ez a 
tudatos én számára is reveláció. Hirtelen teremtett kapcsolat az 
elfedett-eltemetett éjszakai énnel, amelyen át ismeretlen vagy 
ismeretlennek hitt világok üzennek. így lesz belőle jóslat vagy 
cimborálás az ördöggel, kapcsolat a földre szállt istenséggel 
vagy a mágikus világkép más, félig feledett, de felfedezhető 
archetípusával. És még valamire rávillan az ihlet és az intuíció. 
A formára. A heidelbergi esztétikai kéziratok egyik nagy reve-
lációja.. A művészi zsenialitás az átélés módjában rejlik. A sub 
specie formae átélésben. Abban, hogy nem csupán a formában 
van benne az élmény, hanem már az élményben is a forma. 
Vagyis egy meghatározott alkotói alkatban és alkotói tehet-
ségben az válik élménnyé, ami az alkatának és tehetségének 
megfelelő anyagban megformálható; és úgy válik élménnyé, 
ahogy az alkatának és tehetségének megfelelő anyagban meg-
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formálható. Tehát ez az alkotásnak egy meghatározott útja. A 
tapasztalattól és tapasztalatban villan az ihletszerű intuíció 
vagy intuíció jellegű ihlet. Ettől lesz összefüggés a tudatos és 
tudattalan között. Áramlik be az utóbbi az előbbibe, hatja át 
az előbbi az utóbbit. És ebben már benne van a forma. Amely 
nem egyszerűen egy meghatározott élmény formája, hanem 
bonyolultan egy meghatározott forma élménye is. Persze ez 
még nem maga a forma. Csupán a forma lehetősége. Mond-
hatni ideája, ami a későbbiekben megvalósul vagy nem. Rész-
legesen valósul meg, esetleg torzítottan. 

Természetesen van másik út is. Szinte fordítottja az előbbi-
nek. De ezúttal nem érdemes túlzottan sarkítani. Lehet, hogy 
minden a felvillanásszerű megvilágosodással kezdődik. Az 
összefüggések hirtelen megteremtődő kapcsolatával. Vagyis az 
ihlettel. És ezúttal nem a tapasztalat és megismert törvény 
váltja ki — kényszeríti ki az ihletet. Hanem az ihlet, a nagyrészt 
intuitív ihlet gyűjti-szervezi maga köré a tapasztalatot és meg-
ismert törvényt. Persze úgy, hogy az ihlet és intuíció logikája, 
mondhatni végeredménye szerint szelektálja és koncentrálja 
azt. Pontosabban szólva, nem is arról van szó, hogy összegyűlik 
egy tapasztalat- és ismeretmennyiség, és az az ihlet és intuíció 
természete szerint utólagosan szelektálódik. Hanem arról, hogy 
a szelekció már a kiválasztásban, sőt, magában a percipiá-
lásban, a tények észrevételében is jelen van. Vagyis nem utóla-
gos, hanem előzetes kiválasztás érvényesül. Úgy ahogy azt a 
mű születésének már az ihlet és intuíció természetében benne 
rejlő teleológiája meghatározza. Ebből az is következik, hogy 
az alkotás folyamata a végeredmény, vagyis a mű felől van 
meghatározva. Talán még tovább is lehet menni egy lépéssel. A 
mű kiváltotta hatás felől. Azaz a mű és a műhöz vezető alkotó 
folyamat intencionált. Eleve a befogadó tudatára gyakorolható 
hatáshoz igazodik. Minden részlet e célszerűségi elv alapján 
alakul ki. És ezen belül majdnem mindegy, hogy a tapasztalás 
és ismeretélmény van elöl, amely kiváltja az ihletet és intuíciót, 
vagy az ihlet és intuíció van elöl, amely kiváltja a tapasztalás-
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és ismeretélményt. Mert mindkettőben — ihlettel-intuícióval 
együtt, a folyamat első vagy második fázisban megvalósítandó 
lehetőségként — megjelenik a forma. Amelyben nem benne 
rejlik a végeredmény, hanem maga a végeredmény. Ami már 
közvetlenül célozza a befogadói tudatra gyakorolható maxi-
mális vagy optimális hatást. 

A különbség persze, hogy a tapasztalattól indul, és kikény-
szeríti az ihletet, vagy az ihlettől indul, és vonzza a tapaszta-
latot, lehet alkotói tipológia. A folyamat lényegén és össze-
tevőin azonban nem változtat. Legfeljebb a folyamat végbe-
menetelén és összetevőinek sorrendjén. És persze az eredmény 
spontán vagy kiküzdött jellegén is. A közismert nagy tipoló-
giák — a naiv és szentimentális vagy extravertált és introvertált 
— lényegében ezt variálják. Persze az első a művészet felől 
indul a teória felé, ezért ars poetica jellegű; a második a teória 
felől indul a művészet felé, ezért tudományos jellegű. Termé-
szetesen mindkettő úgy, hogy a tipológiának-pszichológiának 
karakterisztikus történetbölcseleti háttere és következtetés-
rendszere is van. A lényeg azonban nem a különbség, hanem az 
egység. A tudatos és tudattalan elemek egymást váltó egy-
másba játszása, amely létrehozza a formát és a formában — a 
forma által a befogadóra gyakorolható hatást. 

A tudatos és tudattalan tényezőkkel kapcsolatban van 
azonban egy lényegi kérdés. Az arány és egyensúly. Mindkét 
véglet — megint csak — igen veszélyes. Ha a tudattalan egyér-
telműen dominánssá lesz, uralkodóvá válik az intuitív alkotás, 
az ihlet elröppen a forma mellett, és végső lehetőségként 
robban a kompozíció. Ha a tudatos egyértelműen dominánssá 
lesz, uralkodóvá válik a racionális alkotás, megvalósul benne a 
forma, de végső lehetőségként elszárad az éltető élmény. Per-
sze — alkatok szerint — más-más variációk lehetségesek, de 
mindegyikben létkérdésként merül fel a kényes egyensúly. 
Erről beszél a két halhatatlan kortárs is. Shakespeare arról, 
hogy a költő a légi semmit ruházza fel megszállott tekintetével 
állandó alakkal. Cervantes pedig arról, hogy a költészetben a 
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születés és a művesség egymást támogatja, természet és művé-
szet — természetesen — szövetkezik. De ez már majdnem 
antinómia is. Evidenciából következő Antinómia. 

Harmadik antinómia: szenvedély és ráció 

Mindenben ez legyen célunk: a 
Józan Ész; 

ám útja síkos, ott kitartani 
nehéz; 

nyakát szegi, aki csak kissé 
félretéved. 

Sokszor bizony csak egy ösvénye 
van az észnek. 

(Nicolas Boileau-Despréaux) 

„. . . A Költő' azzal válik látnokká, 
hogy hosszú, roppant, meggon-
dolt munkával összezavarja összes 
érzékeit; a szeretet, szenvedés és 
őrület minden formáját; . . . Ki-
mondhatatlan szenvedés, amely-
ben szüksége van minden elkép-
zelhető hitre, emberfeletti erőre, 
amelyben nagy beteggé, nagy 
bűnössé, nagy átkozottá válik - s 
a legfőbb dolgok tudójává! -
mert elérkezik az ismeretlenhez." 

(Arthur Rimbaud) 

„Hogy valóban halhatatlanná 
váljék, a műalkotásnak túl kell 
lendülnie minden emberi határon: 
a logika és a józan ész csak aka-
dály. Hanem ha ezeket a gátakat 
ledöntötte, a mű eljut a gyermeki 
látomás és álom világába." 

(Giorgio De Chirico) 

Semmi, ami barbár 
nem kell soha nékem, semmi ami 

bárgyú. 
Nem kellenek ők se, kik titkon az 

éggel 
rádión beszélnek, a jósok a 

boncok, 
a ferde vajákos, ki cifra regéknek 
gőzébe botorkál, csürhe süányok, 
kik csalva csalatva egy jelre le-

hullnak 
s ugy fintorog arcuk, 
mint a bolondé. 

(Kosztolányi Dezső) 

„Szeretem az érzelmet, mely kiigazítja a szabályt. Szeretem a 
szabályt, mely kiigazítja az érzelmet.. . A művészetben a 
haladás nem abban áll, hogy határait kitágítjuk, hanem, hogy 
igyekszünk azokat jobban megismerni." 

(Georges Braque) 
Ismét végletek között. Érdemes megfigyelni, hogy jutot-

tunk ide. Az ihlettől és mesterségtől. Amiről láttuk, az alkotás 
folyamatában, egymást váltva-erősítve, mindig együtt van. 
Csakhogy felborulhatnak az arányok, módosulhatnak a hang-
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súlyok. Mert az ihlet húz a szenvedély, az irracionalitás felé. A 
mesterség húz a rendezettség, a ráció felé. Az egyik az érzékek 
összezavarását kívánja, és túllendül a logikán. A másik az 
értelem fékjeit kívánja, és megmarad a ráció ösvényén. Csak ki 
kell vonni az egyiket a másikból, a másikat az egyikből, és 
megkapjuk a tiszta végleteket. A tiszta ihlet, rendezettség és 
ráció nélkül, merő szenvedély. A tiszta mesterség, szenvedély 
és irracionalitás nélkül, merő ráció. A véglet tehát az alkotás 
egyik eleme a másik nélkül. Úgy, hogy a meglevő kitölti a 
hiányzónak a helyét is. Persze a művészet értelméről való fel-
fogás is meghúzódik mögötte. A szenvedélynek a művészet 
látomás, mágia és megidézés. A rációnak a művészet megfigye-
lés, felismerés és utánzás. És van egy másik analógia is. A 
gyermekkor és a felnőttkor világa. De ez már mélyebbre vezet. 
Hogy is mondja Bräncusi? Ha már nem vagyunk gyermekek, 
meghaltunk. Ennek kell utána járni. 

Előbb még egy hivatkozás. Ezra Pound íija: vannak, akik-
nek a sólyom gyönyörű jelkép. Vannak, akiknek csak sólyom 
— semmi több. Erről van szó. A világ szemléletének-értelme-
zésének kétféle lehetőségéről. Az egyikről, amelyben egy dolog 
minden lehet. Jelentés és értelem, megidézett összefüggés és 
magyarázat. És a másikról, amelyben egy dolog csak önmaga 
lehet. Tárgy jelentés nélkül, magába zárt-elszigetelt értelem. Az 
előbbi teremti a művészetet, a másik megszünteti. Az a szem-
lélet, ahol a sólyom sokat jelentő szimbólum, a gyerekkoré; 
ahol csak egy madár neve, a felnőttkoré. Csakhogy itt a gye-
rekkor és a felnőttkor kettős jelentésű. Egymásra csúszik 
benne az egyed és a nem fejlődése. Jelenti az egyednek, az 
emberiség egy tagjának gyermek- és felnőttkorát; és jelenti az 
emberiségnek, az egyedek összességének gyermek- és felnőtt-
korát. Illetve az egész nem ilyen egyszerű. 

Nem kétséges: a művészet születése és további élettörténete 
összefügg egy meghatározott világképpel. Ez a megjelenítésen-
megszemélyesítésen- szimbolizáláson alapszik. A mágiához áll 
közel mint egykori tudatformához és életszemlélethez; és a 
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mítoszhoz mint egykori közös anyanyelvhez és világmagya-
rázathoz. Ebben jelenti minden önmagát, meg valami mást is. A 
tárgyaknak jelképi erejük van, a szavaknak kettős jelentésük, a 
képeknek mélységélességük. Ami itt van, hív valami itt nem 
levőt, a megérinthető kapcsolatban van valami megérinthetet-
lennel. A központban, egyben vonatkozási pontként is, az 
ember áll, de a világ, ami körülveszi, lelkes és titokzatos. 
Lelkes, tehát befolyásolható, legalábbis megkísérelhető a befo-
lyásolás; titokzatos, tehát megfejthető, legalábbis megkísé-
relhető a megfejtés. A művészet megidéző-megigéző, utánzó-
varázsoló praxis, gyakorlatilag pótcselekvés, pszichológiailag 
tényleges tevékenység. Kísérlet a befolyásolásra és megfej-
tésre. Sőt illuzórikus befolyásolás és virtuális megfejtés. 

Ez a félig természeti lényként élő primitív ember világképe 
és életérzése és ez a félig természeti lényként élő gyermek 
világképe és életérzése. Persze nem szoros analógiával, de mel-
lőzhetetlen hasonlósággal. Nos, a civilizált lét és a felnőtt lét 
mindezt leküzdi. Attól civilizált és attól felnőtt, hogy leküzdi. 
De a leküzdésnek ára van. Ismeri a kultűrhistória és fejlődés-
lélektan is. A leküzdötthöz kötődnek a nagy nosztalgiák. Az 
aranykor mítoszok a kollektív-népi emlékezetben, a gyerekkor 
mítoszok az egyéni-magán emlékezetben. Rossz szájíz tapad 
mindkettőhöz. A kiábrándulás-ráébredés józansága, és „a világ 
nem olyan" illúziótlan felnőttbölcsessége. De a leküzdés nem 
tökéletes. Ez a tökéletlenség a művészet életlehetősége. 

Az ars poeticák tudják a kettősséget. A leküzdés szükség-
szerűségét, a leküzdés tökéletlenségének nélkülözhetetlenségét. 
Valéry vallja, hogy a vers az értelem ünnepe, tehát legyőzi a 
mágiát. De Apollinaire vallja, hogy a költészet a képzelet 
produktuma, tehát megőrzi a mágiát. Vagyis az embernek le 
kell győznie, ki kell lépnie belőle, hogy felnőtté és civilizálttá 
lehessen; de meg kell őriznie, hozzá kell tapadnia, hogy 
gyermek és művész maradhasson. Küzdelem kettős téttel. A 
teljes vereség történelmileg és lélektanilag infantilissá tesz, a 
teljes győzelem történelmileg és lélektanilag koravénné. Ebből 
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fakadnak a költőről-művészről szóló mítoszok-képzetek is. A 
küzdelem elejéről a vátesz költő illuzórikus-archaikus mítoszai; 
a küzdelem végéről a vátesz költő detronizálásának illúziótlan-
modern mítoszai. Itt van elrejtve a történelem és a művészet 
összefüggésének nagy dilemmarendszere. Abban, ahogy az 
elkerülhetetlen fejlődés legyőzi, de megőrzi a gyermeket, létre-
hozza, de korlátozza a logikát. 

Ebben az országban él a költészet. A teoretikusan nehezen 
megragadható senki földjén. A mágia után és a tudomány előtt. 
Ahol a képzet már nem tisztán érzéki képzet, a fogalom még 
nem tisztán kauzális fogalom. A látomáson túl, a logikán 
innen. Ahogy Vas István mondja: makogás és matematika 
között. Amelyben a makogás az egyik véglet, a teljesen értelem 
alatti. A matematika a másik véglet, a teljesen képzelet feletti. 
Az analógia birodalmáról van szó, ahol a felvillanó összefüggés 
már több a puszta megérzésnél, de még kevesebb a tiszta 
megokolásnál. Ide regrediái a költői nyelv is. A hasonlat meg-
hökkentő kapcsolása, a metafora mágikus asszociációja, az 
ismétlés szuggesztív-igéző sugallata — és így tovább. De nagyon 
kell vigyázni. Mert a költői nyelv tényleg regrediái, de magával 
viszi annak a szférának a hozamát, ahonnan regrediái. És az 
egész művészet is tényleg regrediái, de az is magával viszi annak 
a szférának a hozamát, ahonnan regrediái. A költői nyelv és az 
egész művészet nem ismeri a logikát és a kauzalitást, hanem -
visszafelé — túlmegy rajta. Túlmegy, de nem felejti, amit tanult 
tőle. Maradjunk a metaforánál, mint alapképletnél. Nemcsak 
meghökkentő ereje van, hanem fegyelme is. Logikán innen és 
logikán túl felszabadítja a mágikus-analogikus asszociáció 
energiáit, de rádobja az értelem fékjét. Ebben az első tanítja a 
költőt a repülésre, a második a repülés módjára és irányára. 

Ez a művészegyéniség nagy dilemmája is. Szenvedély és 
ráció viszonya. És egyik vagy másik hatalma. A szenvedély 
röpíti az alkotót, a ráció visszafogja. Ha nincs szenvedély a 
ráció mellett, nem repül. Ha nincs ráció a szenvedély mellett, 
elrepül. A nem repülés és az elrepülés között van a szenvedély-
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tői fűtött, rációtól temperált költészet humánus-értelmes ter-
tium datura. Ettől jobbra és balra csak rossz végletek. Az egyik 
a súlyos tapadás a földhöz. A másik a testetlen lebegés a föld 
felett. Fék nélkül elszáll a költészet és felrobban, vagy lehull a 
tudattól nem kormányzott ösztönök-indulatok lelki alvilágába. 
Szenvedély nélkül el sem mozdul a mindennapi életszemlélet 
és praktikus okosság földközeléből. Az egyensúly az emberi-
művészi lehetőség. Az egyensúly, amelyben villan a két véglet 
mint veszély és lehetőség, veszélyes lehetőség. A fenyegetett 
egyensúly a termékeny állapot. Pontosabban: nem az egyen-
súly mint állapot, hanem az egyensúlyozás mint folyamat. 
Persze ebben is fel lehet őrlődni. Ez az igazi költészet lehet-
séges ára. 

Természetesen a mélybe hullás is létrehoz nagy költészetet. 
Archaikusan hátborzongató üstökösvillanást. Gondoljunk 
Holderlinre, Blake-re, Rimbaud-ra, a kései Vörösmartyra. De a 
kibontott-megvalósított életmű az egyensúlyozásból születik. 
Nem a szenvedély nélküliségből, hanem a megszelídített szen-
vedélyből. Ahol egyszerre érződik a belső feszítés és a külső 
szorítás. Gondoljunk Berzsenyire, Baudelaire-re, Füst Milánra, 
a korai Vörösmartyra. De a törvény, a kényes törvény így is 
világos. 

Negyedik evidencia: természet és művészet 

. . . neked édesarányú 

zengő versben előadván a mi 
nézeteinket 

múzsái mézzel eképp elegyítve 
hogy a mi tanúnkhoz 

hajlíthassam erős lelked, 
versekkel igézve, 

mígnem a természet titkába 
hatolva belátod 

„Sok évnek kellett eltelnie, míg 
érzéssel és gondolkodással arra az 
egyszerű megoldásra jutottam, 
hogy a természet és a művészet 
céljai (és így középpontjaik is) 
lényegükben, szervesen és világ-
történelmileg különbözőek - és 
ugyanolyan nagyok, tehát ugyan-
olyan erősek. . . akkor most vége 
volt minden kínnak, s a természet 
és művészet öröme tiszta maga-
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a törvényt, amely a dolgok össz-
hangját alakítja. 

(Titus Lucretius Carus) 

Művészet és természet 
a színpadon legyen csak egy; 
ha természetté vált már a 

művészet, 
a természet művészi tett. 

(Gotthold Ephraim Lessing) 

sokba emelt. Azóta élvezem mara-
déktalanul a világnak ezt a két 
alapelemét. Az élvezethez pedig a 
hála megrázó érzése társul." 

(Vaszilij Kandinszkij) 

„Ama törvények, melyek a művészeti kultúrában egyre meghatáro-
zóbbá váltak, a természet rejtett, nagy törvényei, s a művészet formálta 
megannyit a maga képére. Hadd hangsúlyozzuk a tényt: ezek a törvé-
nyek többé-kevésbé rejtve húzódnak meg a természet felszíni látványa 
mögött. Ezért az absztrakt művészet szemben áll a dolgok „természet-
elvű" ábrázolásával, de nem áll szemben a természettel, mint általános 
elvvel." (Piet Mondrian) 

„A kétségek órájában vissza kell térnünk az alapelvekhez, melyek az 
embert és környezetét meghatározzák: az embert úgy tekintjük, mint 
életteli egységet - pszichofizikai értéket; majd újra vizsgálat alá vesz-
szük a környezet legbenső lényegét: és ez a lényeg a természet lesz; 
tehát újra meg kell találni a természet törvényét . . . Mert úgy kell te-
kinteni az embert és környezetét - mint az igazi embert és a valódi ter-
mészetet. Kutatni, megtalálni, újra felfedezni az egységet, amely az em-
ber, valamint a természet alkotásait igazgatja." 

(Le Corbusier) 

Természet és művészet — „két nagy dolog, két régi fejtö-
rés". Mármint a viszony a kettő között. Hogy egység jellemzi-e 
vagy ellentét? Hogy kinőhet-e az egyik a másikból, a művészet 
a természetből? Vagy nem belőle, hanem ellenére, tőle külön-
bözve lehet naggyá? Előhívja az összes régi kérdéseket. Ha az 
egység a lényeg, utánzásról van szó, legfeljebb rátalálásról. Ha 
az ellentét a lényeg, teremtésről van szó, legfeljebb felfede-
zésről. A teória itt is sejti-közelíti, amit az ars poetica eleve 
tud. Persze nem elméletileg, tudatosan tud, hanem művészileg, 
sejtésszerűen. 
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A közelítésnek filozófiatörténeti, de inkább történetfilo-
zófiai alapja van. Az ember mibenlétével, lényegével kapcsola-
tos. Csak nagyon röviden, mert sok itt a közismert dolog és a 
bizonytalanság, a közismert bizonytalanság. Arról van szó, 
hogy a művészet az ember produktuma, az ember őrá leg-
inkább jellemző és csak őrá jellemző, tehát legemberibb pro-
duktuma. Az ember pedig a természet része. De úgy része, 
hogy ki is válik belőle. К is válik, és benne is marad. Megőr-
ződik az ember a természetben, és a természet az emberben. 
Kiválni is csak úgy tud, ha elsajátítja. Tényleg közhely: szub-
jektivizálja a tárgyiasat, beépíti a természetet az emberbe. És 
tárgyiasítja a szubjektívat, beépíti az embert a természetbe. Ez 
egyben a természet humanizálása és az ember naturalizálása. 
De nem érdemes játszani a fogalmakkal. A dolog így is világos. 
Az ember kiválik a természetből, és vele szemben második 
természetet épít. És benne marad a természetben. Azaz egység-
ben és tőle különbözve keresi-közelíti a saját egyedi-eredeti 
természetét. Amely nem valóságként, csak lehetőségként 
adott. Ezért meg kell hódítania. Persze az egység és különbség 
is tele van rossz végletekkel. A művészet létét fenyegető rossz 
végletekkel. Ha teljesen különbözik, denaturalizálja magát; 
steril lesz és szuprahumán. Ha teljesen azonosul, naturalizálja 
magát; animális lesz és szubhumán. 

Érdemes egy kicsit folytatni. Mert az egész összefügg egy 
fontos kérdéssel. A természet legyőzésének ideológiai idólu-
mával. Nem a probléma érvénytelen, hanem a szokványmeg-
oldás rossz. Ha ugyanis az ember nem válik ki a természetből, 
nem áll szembe vele, természeti lényként része marad, és rá is 
érvényes annak kemény szükségszerűsége. Még meg sem kezdte 
történelmét. Ha ugyanis az ember harcot indít a természet 
ellen, le is győzi, természeti lényként magát is legyőzi, saját 
életfeltételeit szünteti meg. Már be is fejezte történelmét, Csak 
együttműködésről lehet szó. Az emberéről és a természetéről. 
A humanizálás-naturalizálás termékeny egységéről Amelyben 
az ember naturális alapon históriai lénnyé válhat. Megteremt-
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heti a természettel kooperáló történelmet, és annak nem örök, • 
de tartós modus vivendijét. Az egység persze ellentmondásos. 
Különbség az egységben és egység a különbségben. Természet 
és művészet valós viszonyát ezen az összefüggésen belül lehet 
keresni. 

A megoldás, legalábbis a megoldás iránya - ki tehet róla? 
— ismét Goethe A nagy vallomásokkal. A műalkotások igaz-
ságáról és valószínűségéről; az utánzásról, modorról és stílusról; 
az antikról és modernről és persze a maximákkal és reflexiók-
kal. Meg a költői természetfilozófiával. Csak példaként: a 
növények és állatok metamorfózisáról szóló nagy bölcseleti 
lírával, lírai bölcselettel. Jó lesz vigyázni. Nem elméletről van 
szó, hanem költői önreflexióról. Azaz ars poeticáról. Nemcsak 
versekben, prózában is. Vallomásos próza ez az alkotás gyöt-
relméről, lehetőségéről és lehetetlenségéről. Bevezetés a költő-
óriás műhelyébe. Ha nem is papucsban, de biztosan koturnus 
nélkül. Nem tud olyat, amit Lucretius vagy Lessing ne tudott 
volna, de mélyebben tudja, és pontosabban mondja ki. Nagy 
fogalompárosokban és fogalomhármasokban. A művészet és 
természet mellett az igazság és valószínűség páros fogalmában 
és az utánzástól a modoron át a stílushoz vezető kategória-
lépcsőzetben. 

Számára világos: a művészet csak a természetből indulhat, 
és tőle különbözve, de vele mégis egységben maradva hozhatja 
létre saját, külön világát. A természetre, a kiindulópontra 
vonatkozik a valószínűség és utánzás; a művészetre, a végered-
ményre az igazság és a stílus. A természet nem a spontaneitás 
világa, de a nem tudatos törvényeké, az öntudatlan teleológiáé. 
Ezért nincs igazsága, csak valósága. A művészet, amely tisztán 
hozzá tapad, pusztán utánoz. Nem is lehet igaz, csak valószínű. 
A valószínűség és utánzás, a valószínűséget létrehozó utánzás 
az alacsonyabb művészetben alacsonyabb végeredmény, a 
magasabb művészetben meghaladásra ingerlő kiindulópont. A 
modor a meghaladás első lépcsője. Ez szüli a karakteriszti-
kusat. A körülhatároltan, részlegesen, mélység nélkül igazat. 
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Már túl van a puszta valószínűségen, de még innen van a tiszta 
igazságon. A stílus a legmagasabb lépcsőfok. Eredménye a 
tudatos törvény, a megtalált lényeg, a valószínűséggel szemben 
az igazság. A körúlhatárolatlan, teljes-általános és mélységes 
igazság. Persze emberi igazság. Mert nem csupán az ember 
ismerte fel, hanem az ember is teremtette. Kicsit közeledve 
Lukács terminológiájához: az embernek mint a természetből 
kilépő társadalmi lénynek öntudata és igazsága, öntudatos 
igazsága. Érdemes vigyázni. A goethei egység a természettel 
azonos művészet harmóniáját és a természettől külön álló 
művészet öntudatát szintetizálja. Világossá válik benne a művé-
szet eredeti naturális alapja és a művészet kivívott saját natu-
rája. Ez egyben az alkotás egységes elve is. Már a szenvedély és 
ráció dilemmájában is kellett volna idézni: 

Ez minden alkotás belső szabálya: 
kötetlen szellem szárnya nem repes fel 
a teljességig, mely az ég fölé tűnt. 

Ki nagyot akar, magát zabolázza, 
korlátozásban tűnik ki a mester 
s csak törvény adhat szabadságot nékünk 

Negyedik antinómia: óriások és vízcseppek 

„ . . . A filozófiából a regénybe történő átmenetet a mítosz 
révén gondoltam biztosítani. Mi a mítosz? erre a nehéz 
kérdésre legszívesebben egész sor választ adnék, amelyek 
közül a legegyszerűbb a következő: a mítosz alaptörténet.. . 
A mítosz mindenekelőtt többemeletes épület, amelynek 
emeletei ugyanazon séma szerint készülnek, de egyre elvon-
tabb szinten. . . A mítosz olyan történet, amelyet mindenki 
ismer. . . A holt mítoszt hívják allegóriának. Az író feladata, 
hogy megakadályozza a mítosz allegóriává válását." 

(Michel Tournier) 
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„Az emberi képzelet óriásokat talált ki, hogy nekik tulajdo-
níthassa a nagy barlangok vagy az elvarázsolt városok létre-
hozását, A valóság aztán megmutatta, hogy e nagy barlango-
kat a vízcsepp vájta. A tiszta, türelmes és örök vízcsepp. 
Ebben az esetben, mint számos más esetben is, a valóság 
győzedelmeskedik. Sokkal szebb a vízcsepp ösztöne, mint az 
óriás kezéé. Az igazi valóság legyőzi a képzeletet a költészet-
ben, azaz maga a képzelet jön rá önnön szegénységére. A 
képzelet valóban logikus volt, amikor óriásoknak tulajdoní-
totta azt, ami olyan, mintha óriások műve volna. Ám a tudo-
mányos valóság, amely végzetesen költői és a logika határán 
kívül áll, az örökké csepegő, tiszta vízcseppekbe rakta le a 
maga igazságát. Mert sokkal szebb az, hogy egy barlang az 
örök törvényeknek engedelmeskedő, megláncolt víz titokza-
tos szeszélye folytán jön létre, nem pedig néhány óriás sze-
szélyéből, akiknek nincsen más értelmük, csak az, hogy ma-
gyarázatot adnak valamire." 

(Federico Garcia Lorca) 

„A szépség ideje elmúlt. Az emberiség, ha vissza is tér majd 
hozzá, pillanatnyilag nem tud mit kezdeni vele. Minél tovább 
halad, a művészet annál tudományosabb lesz, mint ahogy 
viszont a tudomány is művésziessé válik; miután alapjaikban 
elváltak, csúcsukban egymásra találtak." 

(Gustave Flaubert) 

A dilemma, az óriásoké és vízcseppeké az előbbi ellentétből 
és egységből, ellentétes egységből nő ki. A természet és a 
művészet viszonyából. Abból, hogy a művészet átlelkesíti a 
természetet. Vagyis az ember a művészet szemüvegén át nézi a 
természetet. Ez az egység, amelyben a művészet közvetlenül 
nő ki a természetből, és a természet magyarázata művészi, a 
mítosz. Természetes művészet és művészi természet. A kap-
csolat közvetlen és egymást átható. Nem arról van szó, hogy a 
művészet a mítosz emlőin nevelkedik, hanem arról, hogy a 
művészet mitikus, mert a mítosz művészi. A kettő csak később 
válik külön. Lesz a mítosztól elhagyott, problematikus művé-
szetté és a művészettől elhagyott, problematikus mítosszá. 
Azaz allegóriává, ahogy Michel Toumier mondja. De a művé-
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szet egyik legnagyobb dilemmája éppen, hogy a kapcsolat 
fennálljon, a mítosz életben maradjon. Legyen továbbra is a 
művészetnek preformált szimbólumokat szolgáltató, eleven 
anyag, ne pedig allegorikus példázatokat tartalmazó, holt 
matéria. A mítosz maga a mágikus-animista, átlelkesített világ-
szemlélet. A világ értelmezésének és ábrázolásának költői 
módja. 

És ez a világkép nem csupán művészi, hanem heroikus is. 
Attól művészi, hogy heroikus, és attól heroikus, hogy művészi. 
Isteneket, héroszokat teremt, meg azokat a bizonyos óriásokat 
is. Ezek hatalmasabbak az embernél, az ember az árnyékukban 
él. De maguk is emberarcúak. Nemcsak az embereken látszik, 
hogy emberfeletti lények teremtették, hanem az emberfeletti 
lényeken is látszik, hogy emberek teremtették. Ember és világ 
hasonlít egymásra. Mert az ember a maga számára vonatkozási 
pont. Szemlélete archaikusan-naivan antropomorf. Az óriáso-
kat teremtő és azok árnyékában élő művészet a reneszánszig 
tart. Ekkor lehetett legyőzni az óriásokat, lehetett legyőzetni 
az óriásoktól, de mindkettő, a győzelem és a vereség is költői 
volt. Mert a költőiség éppen ebben, a vereségtől a győzelemig 
és a győzelemtől a vereségig terjedő mozgástérben rejlett. Ezt 
veszítette el az emberiség — nagyjából az újkor hajnalán. Sokan 
észrevették és meg is fogalmazták. A legszebben Cervantes és 
Schiller. Az első szinte a paradicsomvesztés pillanatában, a 
második századokkal később. 

Cervantes tiltakozása Don Quijote. A lovag, aki nem nyug-
szik bele abba, hogy a világ prózaivá vált, és óriások nincsenek. 
Tehát nem is teremthették meg Lorca barlangjait és elvarázsolt 
városait. Nem lehet vereséget szenvedni tőlük, és nem lehet 
győzelmet aratni fölöttük. Hogy nem lehet az országutakon, a 
mindennapokban is vívni a jó és rossz, a fényesség és a sötétség 
mitikus-örök harcát. Teremt tehát magának óriásokat, jót és 
rosszat, fényességet és sötétséget. Ha másképpen nem megy, a 
szélmalmokat lépteti elő óriásokká, a birkanyájat ellenséges 
hadsereggé — és így tovább. Most nem a minőség az érdekes, 
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hanem a jelenség. A változás észlelése, a világtörténelem logi-
kája elleni költői oppozíció. Schiller tiltakozása a Görögország 
istenei. A nosztalgia a művészi természetmagyarázat, a mítosz 
iránt. Vágy az átlelkesített, megszemélyesített-animizált ter-
mészet után. Amikor a természet mindenhol Isten nyomát 
viselte, az életben a gyönyör szent vallása fénylett, és a valóra a 
költészet festői palástja simult kedvesen. És fájdalom a racio-
nális természetmagyarázat, a tudomány miatt. A viszolygás a 
lélektelenített, személytelenné-dezanimizálttá tett termé-
szettől. Ahol Héliosz aranyos szekere helyett tűzgolyó forog 
lélektelen, a hónapok s hetek mechanikus orsón gombolyod-
nak, és az elszállt istenek nyomában csak üres váz maradt. A 
teória is utána ment ennek, de sokkal szürkébben. Hegel a 
művészet halálának jóslatával, Heine a művészi korszak búcsúz-
tatásával, Belinszkij a poétikus periódus eltemetésével. 

Világosan kellene látni: a költői korszak az óriások és 
héroszok világa. Ahol otthon volt a nemes lovag, és Schiller is 
jól érezhette volna magát. Könyörtelenül elmúlt. Mi lesz a 
költői korszak után a költészettel, a művészietlen világban a 
művészettel? A művészettel, amely szabaddá vált és védte-
lenné. Szabadságra és védtelenségre ítéltetett. A kérdés meg-
kerülhetetlen. 

Hartmann-nak van egy ontológiai, de költőien szép onto-
lógiai gondolatmenete. Hogy minél alacsonyabb egy létforma, 
annál jobban beágyazódik más létformák közé, szükségszerű-
ség veszi körül és szilárd. És minél magasabb egy létforma, 
annál jobban kiválik más létformák közül, szabadság veszi 
körül és bizonytalan. Ez történik a művészettel is. A mítosztól 
elszakadva, az óriásokat-héroszokat teremtő költői-művészi 
korszak után. Csupán egy szempontot érdemes módosítani. A 
művészet tényleg önállóvá és szabaddá lett, meg kiszolgálta-
tottá és törékennyé, de nem magasabbrendűvé - legfeljebb 
mássá. A minden patakban-berekben lelket-szellemet sejtő 
költői világkép helyett megszületett a minden patakban-
berekben okot-törvényt rejtő prózai világkép. Vagy más-
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képpen: a mitologikus világkép helyett a tudományos világkép. 
De lehet-e az embernek a tudomány által feltárt helye és rangja 
alap a költészethez? Az, hogy porszem a világegyetemben és 
periféria, nem szikla és középpont. Maga a felismerés és a vele 
járó döbbenet elég volt a költészethez és a filozófiához, egy 
költői jellegű filozófiához. A legmagasabb szinten Pascaléhoz. 
De mi lesz azután? Mit tehet a költészet? Meghal vagy át-
alakul? Erre válaszol a modern művészet. De nem egyértel-
műen. 

A halált zárjuk ki. Nem azért, mert nem lehetőség. Hanem 
azért, hogy ne legyen lehetőség. Marad az átalakulás. Hogyan? 
Kirajzolódik egy alternatíva. Lorca metaforájával szólva: az 
óriások vagy vízcseppek alternatívája. Vagyis: a prózaivá vált 
világképpel szemben visszateremteni a régi költői világképet; 
vagy a prózaivá vált világképből megteremteni az új költői 
világképet. Ez a modern művészet nagy dilemmája. Próbálja 
meg a visszatérést az eredeti mítoszhoz, a regressziót az óriások 
világába; vagy próbálja meg mitizálni a tudományos világképet, 
a progressziót a vízcseppek világába. Egyik sem reménytelen. 
Az óriásváltozatot sokan kísérlik meg. Csak példaképpen: a 
mítosszal játszó, a mítoszt kutató Thomas Mann; vagy az 
originális mítoszra mint forrásra rátaláló latin-amerikai regény. 
Legmagasabb szinten Garcia Márquez. A vízcsepp változatot is 
sokan kísérlik meg. Csak példaképpen: az izmusok tudomá-
nyos-mitikus bázist kereső számtalan experimentuma. A futu-
rizmustól a kubizmusig vagy Braque-tól Mondrianig. Lorca 
tudja, hogy óriások nincsenek; a vízcseppekre szavaz. De a 
vízcsepp mitológiája csinált költőiség, hamar kifáradhat. Hátha 
az óriások is felébreszthetők? A kérdés — egyelőre — nyitva 
marad. 

És nemcsak a művészet léte és mibenléte kétséges, hanem a 
művészetről szóló teória léte és mibenléte is. Mikor a művészet 
léte kezdett bizonytalanná válni, megszületett a szigorúan vett 
filozófiai esztétika. Nagy távlatokban és tartós érvekkel pró-
bált válaszolni a művészet sorskérdéseire. Múltat és jelent 
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megvilágító fogalmakat vezetett be a vizsgálódásba. De klasszi-
kus fogalmakat, és nem elég rugalmasakat. Az új művészeti 
jelenségek pedig többnyire nem klasszikusak és gyorsan válto-
zók. Ki lehet indulni az ars poeticából, a művészet önvizsgá-
latából-öntudatából is. Ez nem olyan nagy távlatú, mint a 
filozófiai esztétika, de gyorsabban reagál. Közelebb van a 
praxishoz, a praxis veszélyeihez, ezért ugyan elfogultabb-
líraibb, de közvetlenebb-érzékenyebb. Erre tettem kísérletet. A 
művészetet védeni kell. Jövőjét kutatni, nélkülözhetetlenségét 
bizonyítani. Talán testközelből indulva, a természethez jobban 
igazodva, könnyebben lehet. Kapcsolódva a biztos értékekhez. 
Úgy ahogy Kosztolányi fogalmazta: 

Hadd emelem föl, 
hadd emelem hát tiszta, hitetlen, 
kétkedve cikázó,emberi pára-
lelkem tefeléd most, 
kijöttem a pannon t 

halmok alól s élek a barna Dunának, 
a szó'ke Tiszának partjai közt. Jaj, 
hadd emelem föl mégegyszer a szivem 
testvéri szivedhez, 
Marcus Aurelius.* 

*A világirodalom ars poeticái. Szerk.: Lengyel Béla és Vincze Flóra. 
Gondolat, 1965. - Ars poeticák a XX. századból. Szerk.: Sík Csaba. 
Gondolat, 1982. 




