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kérdésről, bár vázlatosan, Szekfű Gyula írt Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez 1790-1848. c. műve bevezető tanulmá-
nyában. Azt hiszem, nem teljesen fedi a valós helyzetet, ha a „feudális 
Monarchiá"-ról írunk (61.). A „völkisch" kompromittált megjelölés, 
alkalmatlan a magyar nyelvművelő mozgalom forrásainak megnevezé-
sére (69.). Szellemes fordulat, de a nyelvművelés egy adott helyzetét 
nemigen jellemezhetjük úgy, hogy az „a ,széplelkeknek való füves 
kertecske' szintjére" jutott (70.). Hiszen a füves kertecske beteg, sőt, 
„betegh" lelkeknek való (egyébként - mint köztudott - Balassi Bálint 
első nyomtatásban megjelent munkája), másrészt nem egészen világos, 
hogy egy mű „szintjére" hogyan juthatnak „nyelvi törekvések". A 89. 
lapon „taine-i Telimá' "-ról beszél a szerző, jóllehet a klímaelméletet 
Montesquieu munkásságához kapcsoljuk, Taine a moment, a milieu, л 
race hármasságából magyarázta az irodalmi (kulturális) fejlődést. A 94. 
lapon esik szó a „polgári liberalizmus kozmopolita szellemiségé"-ről, 
amely az „általános emberi irodalmi elvé"-ben nyilvánul meg. Az álta-
lános emberinek nem éppen irodalmi, hanem kulturális, mentalitásban 
megnyilvánuló, gondolkodói attitűdöt jelző elvét Goethe fogalmazta 
meg, Kazinczy is az ő nyomán állította szembe a nekidühült nemzeti-
séget a rein-Menschlich-hel. Itt nyilván nem erről van szó. De hiába 
töprengek, nem tudom, konkrétan kire gondol a szerző: talán Szentele-
kyre? A konkrétabb itt is célszerűbb lett volna. 

Valószínűleg a fordításból származik néhány pontatlannak ható 
mondat; talán a tudományos-népszerű előadásmód enged meg néhány 
helyen henyébb fogalmazást. Éppen a téma súlyossága miatt azonban 
szikárabb stílus, a kevésbé metaforikus kifejtés meggyőzőbbnek hatha-
tott volna, és nyilván kevesebb kérdőjelet raktunk volna ki a könyvet 
olvasva. Szeli István könyvét hasznos eligazítónak — és vitaalapnak 
tekintjük. A nemzeti irodalom eltérő értelmezéséből adott a feladat is: a 
komparatisztika e részterületének gondos kidolgozása. Ezt e könyve 
alapján Szeli Istvántól is várjuk. (Kossuth, 1983.) 
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A.F. LOSZEV—V.P. SESZTAKOV: 
AZ ESZTÉTIKAI KATEGÓRIÁK TÖRTÉNETE 

E könyv szerzőit az a - rendkívül fontos - felismerés vezeti, hogy -
amint ezt előszavukban írják - „ha egy tudatos, határozott és helyesen 
felépített esztétikaelméletet és -történetet akarunk kialakítani, tisztában 
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kell lennünk az esztétika operatív kategóriáival". Valóban, ha tájéko-
zódunk napjaink esztétikai szakirodalmában, ennek legfeltűnőbb 
hiányossága az, hogy - legyen akár elméleti, akár elmélettörténeti 
okfejtésekről szó - a gondolatmeneteket homályossá, elmosódottá teszi 
az alapfogalmak tartalmának és a közöttük levő összefüggéseknek 
tisztázatlansága. Magyarán: esztétáink könnyedén beszélnek szépségről, 
rútságról, tragikumról vagy tükrözésről, anélkül, hogy rögzítenék, pon-
tosan milyen értelmeket tulajdonítanak e szavaknak, s gondot fektet-
nének arra, hogy megvizsgálják: fogalomértelmezéseiket lehet-e a 
kategóriák logikus struktúrájának igényével is igazolni. 

Egy önmagában álló szépségértelmezés ugyanis gyakorlatilag éppoly 
önkényes konstrukció, mint egy immanensen felépített komikum- vagy 
tragikumelmélet: ezek az esztétikai kategóriák csak akkor rögzíthetők 
egy érvényes - vagy az érvényesség lehetőségére számot tartó — hipo-
tézisben, ha az ilyen s hasonló esztétikai minőségek összességének 
logikus rendszerébe illeszkednek. Ám — amint ezt Loszev és Sesztakov 
jól észleli - , az esztétika művelői, miként általában „a humán tudo-
mányok még nem ismerték fel a logikai struktúrák tisztázásának fontos-
ságát". S e tekintetben a marxista elmélet sem tűnik ki, hiába rendel-
kezik potenciális előnnyel a polgári irányzatokkal szemben. A könyv 
előszava is kesernyésen jegyzi meg: „Napjainkban a szovjet tudo-
mánynak megvan a lehetősége arra, hogy felépítse az esztétika tudo-
mányos elméletét, és megalkossa a tudományos esztétikatörténetet; 
mindez csak idő kérdése. A baj csupán az, hogy ez ügyben eleddig nem 
sok történt." 

Saját célkitűzésüket a szerzők így vázolják: „E mű szerzői csak arra 
törekedtek, hogy megkezdjék az esztétikai kategóriák elméletének és 
történetének feldolgozását, minthogy a haladó tudományok e tekin-
tetben messze előttünk járnak, és mert'H logikai struktúrák megvilágí-
tása minden tudós célja, még ha egyelőre nehezen elérhető is". 

E „csak"-ban jókora adag szerénység rejlik: Loszev és Sesztakov 
valójában óriási, úttörő munkát végzett. Igaz, nem elsősorban a sajá-
tosan esztétikai kategóriák, hanem az „előesztétikai fogalmak" terén, 
amilyen a mérték, a harmónia, a katarzis, az utánzás, az ízlés és az 
eszmény. Eljárásuk azonban arra a helyes felismerésre épült, hogy ezek 
az „előesztétikai kategóriák" — amelyek, mint a szerzők írják, „a 
kezdet kezdetén az érzéki-tárgyi tevékenység szférájához tartoztak, 
konkrét és érzéki jelenségeket és tárgyakat jelöltek, s csupán az ember 
társadalmi gyakorlatának fejlődésével, tevékenységi formáinak differen-
ciálódásával, tudatának fejlődésével váltak önálló esztétikai kategó-
riákká" (hozzátenném: részben, hiszen a mértéktől az ízlésig ezek mind 
nem esztétikai kategóriákként is funkcionálnak) - alkotják azt az 
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alapot, amelyre az esztétikai minó'ségkategóriák (szépség, rútság, 
tragikum, komikum, művészi igazság stb.) épülnek, s így megértésük 
előfeltétele az esztétikai minőségkategóriák megértésének. A szerzők, 
minden túlzás nélkül impozánsnak nevezhető tájékozottság birtokában, 
az ókori görög bölcselők töredékeitől napjainkig követik e kategóriák 
fejlődését, s rögzítenek minden olyan fogalomértelmezést, amely ebben 
az eszmetörténeti folyamatban lényegesnek mutatkozik. Hasonlóan 
járnak el a „sajátosan esztétikai" kategóriák esetében - amelyek 
sorából a kalokagathia, a szép, a bájos, az allegória, az irónia és a 
groteszk került be önálló fejezettel művükbe Aikhütasztól Robert 
Zimmermannig terjedő alfabetikus skálán kb. 300 teoretikus munkás-
ságára tekint ki elemzésük. 

Higgadt, tárgyilagos és szakszerű összefoglalásaik magas igényűek, s 
igen kevés helyen lehetne lényegesebb ellenvetéseket felvonultatni 
ellenük. Ezek közül az egyik Schiller szépségelméletének ismertetése, 
ahol a játékelmélet felé vivő gondolatmenetét emelik ki, s nem az ennél 
jóval fontosabb, előremutatóbb meghatározást, mely szerint a szépség 
érzéki formában megjelenő emberi szabadság. Ennek kettős oka is lehet; 
egyrészt a Kallias-levelek, amelyekben e meghatározást Schüler rögzí-
tette, jóval kevésbé ismertek, mint a játékelmélethez kapcsolódó írásai, 
másrészt pedig a szerzőpáros láthatóan nem szentelt különösebb figyel-
met azoknak a szovjet kutatásoknak - nevezetesen V.V. Vanszlov és 
L. N. Sztolovics munkáinak - , amelyek szintén ehhez a definícióhoz 
vezettek. 

Nemcsak Vanszlov és Sztolovics munkái jutottak azonban ilyen 
sorsra, hanem A. G. Jegorov, A. A. Lebegyev, A. I. Burov, V. Roma-
nyenko, M. Kagan hasonló témájú tanulmányai, s az az igen széles körű 
és heves vita a maga egészében, amely az 1950-es évek végén még 
nálunk is visszhangot vert, s a szépség objektivitása körül zajlott. E 
könyv mindezt ennyivel reagálja le: „A szép értelmezésének ezeket az 
elveit a szovjet esztétikai szakirodalom eléggé sokoldalúan dolgozza fel. 
Az utóbbi években számos, a szép problémájának szentelt munka jelent 
meg. Kétségtelen, hogy annak a hosszú történelmi folyamatnak a tanul-
mányozása, amelynek során az esztétika e legfontosabb kategóriája 
kialakult és fejlődött, elősegíti a marxista esztétika további gyümöl-
csöző fejlődését." 

Ez az igencsak kurta összegezés joggal felkeltheti azt a gyanút, hogy 
a könyv szerzői rendkívül adatgazdag képet nyújtanak ugyan az 
esztétika marxizmus-előtti — s főként ókori — periódusairól, de a 
marxista elmélettel lényegében nemigen foglalkoznak. S megerősíti ezt 
a feltevést, ha konstatáljuk, hogy Lukács György elgondolásai rendre 
hiányoznak azokból a fejezetekből, amelyek az általa pedig forradalmi 
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mértékben átinterpretált kategóriák történetét vázolják fel: se a katar-
zisnál, se a szépségnél, se az utánzásnál („mimézis") nem szerepel még a 
neve se. Mi több: a névmutató egyetlen egy oldalon jelzi nevének fel-
bukkanását - a 385.-en —, valójában azonban ez is téves jelzés, ott se 
(de az ezt megelőző és követő oldalon se) található. 

A bosszús recenzens ilyenkor nagy lendülettel felüti a címlap hát-
oldalát, hogy megnézze, mikor jelent meg e munka eredeti első kiadása 
- azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a szerzőpár fejére olvassa: Az 
esztétikum sajátosságúnak 1964-es német szövegéről igazán tudomást 
szerezhettek volna. S ekkor következik a nagy meglepetés. Loszev és 
Sesztakov könyve á Szovjetunióban 1965-ben jelent meg, tehát - a 
nyomdai átfutás idejét is számításba véve - kéziratuk befejezésekor 
aligha lehetett módjuk arra, hogy Lukács művét kezükbe vegyék. A 
magyar olvasónak 17 esztendőt kellett várnia erre a kiadványra, ezért 
nem szerepelnek abban olyan adatok, amelyek pedig egy napjainkban 
publikált esztétikai munkában joggal kereshetők. Azt hiszem, ehhez a 
tényhez igazán nem kell semmiféle kommentár. 

A fordítók - Bárdos Judit és Redl Károly - elismerésre méltó 
munkát végeztek; egy bíráló megjegyzést mégse hallgatnék el, főként 
azért, mert az orosz szakirodalmi fordításokban általánosan elterjedt 
hibát érint. Amennyire természetes, hogy egy orosz szerző a német, 
francia stb. kútfőkre való hivatkozásoknál ezek orosz fordításainak 
bibliográfiai adatait adja meg, ugyanennyire képtelen, ha ennek az orosz 
műnek a magyar fordítása ilyen esetben egyszerűen átveszi az eredeti 
hivatkozások adatait, s így a magyar olvasónak - mint e könyvben is -
Dürer, Montesquieu, Diderot vagy Engels írásait oroszul kellene tanul-
mányoznia. A fordítói munka sok esetben filológiai erőfeszítéseket is 
igényel, tessék már ezt komolyan venni, s könyvkiadásunkból az ilyen s 
hasonló abszurdumokat kigyomlálni. (Gondolat, 1982.) 
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