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Aki esztétika történetével foglalkozik, egyszerre kell értenie és megértetnie az adott 
esztétika belső eljárásrendjét, és másfelől ennek az esztétikának az azt megelőző, illet-
ve a rákövetkező megközelítésmódokhoz való viszonyát. Az esztétika történetét nem-
csak tárgya, hanem maga az elmélettörténet önrefl exiója is alakította. Az esztétika 
története pedig maga is történeti-antropológiai tudomány,1 amennyiben arra int, hogy 
az ember változó társadalmi feltételek között olyan képességeket mutat fel, amelyek-
re magát nem is tartotta képesnek (dünamisz). Az esztétika története ráadásul nemcsak 
az esztétika történetét foglalja magába, hanem a vizsgált teóriát megelőző korszak tár-
sadalomtörténetét is, amikor még maga ez az esztétikai elmélet nem is létezett. Az 
esztétikai elmélet nélkül is gondolkodtak a művészetről. Az esztétika története a nem-
esztétikai gondolkodás viszonylatában alakult ki, s miként Horkay Höcher Ferenc he-
lyesen fogalmazta az Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában című köteté-
ben, az eszmék történetétől (11.) elválaszthatatlan, sőt az esztétikai gondolkodást az 
eszmetörténet részeként kívánja tárgyalni. A változó társadalmi érintkezés és ebben az 
érintkezésben a rendek és rétegek megváltozott helyzete azt eredményezi, hogy meg-
változik a magukról és a világról kialakított kép, amely közvetve jelentkezik és ér-
telmezhetővé válik a korszak műveiben.

Ha a korszakot illető példával kell élni, akkor Molière művei kapcsán jegyezte 
meg Werner Krauss,2 hogy az „igény a természetességre nála oly szélsőséges formát 
öltött, hogy ez végül arra a belátásra kellett vezessen a későbbiekben, ha a társadalom 
1 Ez az antropológiai szempont érvényesül manapság például Albrecht Wellmer vagy Christoph Menke 

elgondolásaiban, ezzel nemcsak Herder, hanem az antik hagyomány irányában is megnyitják az esz-
tétikai gondolkodást, vagyis az esztétikai korszak elé megy vissza. Vö. Christoph Menke, Kraft. Ein 
Grundbegriff  ästhetischer Anthropologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008, 58.

2 Vö. Werner Krauss, Molière und das Problem des Verstehens in der Welt des 17. Jahrhunderts = U., 
Gesammelte Aufsätze zur Literatur- und Sprachwissenschaft, Klostermann, Frankfurt am Main, 1949, 
339. skk.

refl ektívvé válik, akkor szükségképpen elhagyja a természetességet [unnatürlich]”. 
S ezzel a korszak egyik égető kérdése merül fel, mi és miként ábrázolandó, s egyál-
talán a polgár természetellenes aff ektált önképe a művet kiteszi a mulandóságnak. 
A másik példát Norbert Elias3 szép Watteau-esszéjéből veszem, s tudjuk, hogy műve, 
kiváltképpen a Behajózás-kép néhány éven belül döntő értékelési változáson ment 
át, egykor mint a magánvilágba, szerelembe visszahúzódás képe jelent meg, majd 
a forradalom utáni periódusban a gáláns-rokokó képalkotás romlottságot közvetítő 
mintája, mely nem méltó arra, hogy a Louvre-ban maradjon. Röviden az emberek tör-
téneti korok változtával egy és ugyanazon művet másként értékelnek, ennek nyilván-
való oka, hogy maga a mű nem közvetít egy időn kívüli értelmet, ahogy az értelem, 
amit közvetített, szükségképpen módosul. Nincs tehát sem velünk született érzék 
a művészetre, hanem korfüggő és állandóan változó történeti érzékkel rendelkezünk, 
s a polgári átalakulás kora ezt az antropológiai felismerést hozta magával, végső soron 
azt, hogy az ízlés közössége történeti-szociális alapokon nyugszik, amíg egyáltalán 
fennállt.

Ennek eredménye, hogy az esztétikai gondolkodás része lesz annak, ahogy az adott 
kor a művészetről, annak társadalmi helyéről, vagy az ember magához való viszonyáról 
éppen a művek viszonylatában ítélt. A választott korszak a polgári átmenet periódusa, 
aminek a kezdete és kifutása, belső struktúra váltása felől is bizonytalanok vagyunk, 
még fontosabb, hogy a kor szerzői is kérdéseket intéztek magukhoz, hogy ez a fejlődés 
minden bajt képes-e orvosolni, vagy inkább növeli a korlátozottságot, és végső soron 
nem számolja-e azt fel. „[M]aga a társadalom, amely megszabadít bennünket ter-
mészetes ellenségeinktől […] milyen új ellenségeket támaszt helyettük? Nem lesz-e 
a szenvedések és megpróbáltatások még termékenyebb forrása? Az ember az ember 
legnagyobb ellensége.”4 Hume igazi érve azonban az, hogy jóllehet az ember léte vé-
gessége okán hajlamos arra, hogy a felette álló bizonyosságához forduljon, mégis 
ebben a világban a józan ész és tapasztalat folytán kell megtalálja a megfelelő választ 
az elé tornyosuló kérdésekre, és kell megalkotnia egy olyan világot, melyben nem 
a puszta remény és babonás odaadás teremt vélt értéket. (195.)

Persze, nem kell rögtön Adorno és Horkheimer álláspontját osztani, nevezetesen, 
hogy „a feltartóztathatatlan haladás átka a feltartóztathatatlan regresszió.”5 Horkay 
Hörcher utalása Habermas kései felvilágosodás-értelmezésére (16.) éppen azt az 
állásfoglalást teszi nyilvánvalóvá, hogy a puszta deklaráció útján a felvilágosodás 

3 Vö. Norbert Elias, Watteaus Pilgerfahrt zur Insel der Liebe, Insel, Frankfurt am Main, 2000, 30–31.; 
Bartha-Kovács Katalin, A kellem a báj és a tudom-is-én-micsoda a francia festészetben = A tudom-is-
én-micsoda fogalma, szerk. Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre, L’Harmattan, Budapest, 
2011, 141. skk. Watteau kapcsán Hauser megjegyzi, nála még szép és művészi nem vált el egymástól, 
művészete az arisztokrata és a polgár számára egyaránt élvezhető volt, vö. Arnold Hauser, A művészet 
és irodalom társadalomtörténete, II., ford. Nyilas Vera – Széll Jenő, Gondolat, Budapest, 1969, 
5–32.

4 David Hume, Beszélgetések a természetes vallásról, ford. Harkányi András, Atlantisz, Budapest, 
2006, 94.; vö. Alfred J. Ayer, Hume, Oxford UP, Oxford, 1980, 92. skk.

5 Max Horkheimer – Th eodor W. Adorno, A felvilágosodás dialektikája, ford. Bayer József és mások, 
Atlantisz, Budapest, 2011, 55.
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nem óvható meg azoktól a belső ellentmondásoktól, amelyekkel persze a kor alkotói 
is tisztában voltak. Maga a felvilágosodás is értelmezésre szorul. Az Auerbachot értel-
mező Werner Krauss6 írta: a kialakított és a műveket átható mentális váltás, amely-
nek centrumában a társiasság és erényes mértéktartás (honnêtetè) állt, csak elfedte 
a mind üresebb és bizonytalanabbá váló létszerkezetet.

Ennek az előkészülő felvilágosodásnak és benne az esztétikai gondolatnak az 
összetartozása, miként erre Horkay Hörcher helyesen utalt, közös a története, és 
a legfőbb gondot éppen ez okozza. Ebben ugyanis azt a kettősséget vesszük észre, 
hogy a művészeti alkotások növekvő száma nincs arányban a művészet társadalmi-
morális jelentőségével, azaz megváltozik a művészetfogyasztók társadalmi összetéte-
le, és ennek következtében – miként Leo Löwenthal fogalmazta – egy fokozódó rémü-
let üti fel a fejét: „Képes-e arra vagy érdekelt-e egyáltalán az egyre bővülő közönség 
[…] abban, hogy az egyre nagyobb mennyiségben fogyasztott írott és mondott szó 
által esztétikailag és morálisan kiművelődjenek.”7 Ezért a kor eszme- és esztétika-
történeti alapszavával fordul Horkay Hörcher a helyzet elemzéséhez: „a művészet 
[…] olyan társas gyakorlatnak tekintendő, amely az egyes ember lelkének kiművelé-
sére és a társadalmi szolidaritás megtapasztalására szolgál.” (17.)

Ez azonban mindjárt két alapvető kérdést von maga után: ha és amennyiben az 
ízlés útján nyert ítélet megosztható, bizonyosan hozzájárul-e az egyes ember kimű-
veléséhez; másrészt megteremtheti-e éppen a szokások és értékek növekvő külön-
bözőségének korában az összetartozás érzését. Röviden Goethére utalva, jobb lett-e 
valaki attól, ha megnézett egy színpadi művet, ami erkölcseit ugyan megmozgatta, de 
társadalmi praktikáit nem változtatta meg. Ez a fenyegető felismerés persze Rous-
seau-nál jelenik meg a legkiélezettebben Leo Strauss olvasata szerint: „Az ember 
természettől fogva szinte végtelenül képes a tökéletesbülésre. Nincsenek természe-
tes akadályai az ember szinte korlátlan fejlődésének, vagy annak, hogy függetlenítse 
magát a rossztól. Ugyanezen okból nincsenek akadályai az ember szinte korlátlan 
lealacsonyodásának.”8 Az ember ilyen módon elnyerte azt a lehetőséget, hogy azzá 
váljon, amivé képességei szerint lehet. Ha összefoglalhatjuk ennek a jelentős korszak-
nak az igyekezetét, az valóban abban állt, hogy maga mögött hagyja a morális ítélke-
zés normatív, előíró formáit, és átadja helyét az esztétikai ítéletnek. Úgy is mondhat-
juk, az esztétikai gondolat önállósága abban áll, hogy sem a vallási érzület erősíté-
sére, sem pedig viselkedési minta elsajátítására nem szolgál már, hanem az ítéletben 
az ember önmaga elé kerül, midőn a művel szembesül. Ezt mondja ki végül Schiller 
a Levelek az ember esztétikai neveléséről 21. darabjában: „Az esztétikai állapotban te-
hát az ember nulla, amennyiben konkrét eredményt keresünk, nem pedig az egész 
képességet nézzük, s azt tartjuk szem előtt, hogy hiányzik belőle minden különös 
determináció. […] Az esztétikai kultúra által tehát még teljességgel meghatározatlan 
marad egy ember személyes értéke és méltósága, amennyiben ez csak tőle magától 

6 Werner Krauss, Über die Träger der klassischen Gesinnung im 17. Jahrhundert = U., Die Innenseite 
der Weltgeschichte, Reclam, Leipzig, 1983, 88.

7 Leo Löwenthal, Irodalom és társadalom, ford. Kárpáti Zoltán, Gondolat, Budapest, 1973, 127.
8 Leo Strauss, Természetjog és történelem, ford. Lánczi András, Pallas–Attraktor, Budapest, 1999, 192.

függhet; pusztán annyit ért el, semmi többet, hogy immáron természettől fogva van 
lehetősége azt csinálni magából, amit akar – hogy teljes mértékben visszaadatott 
neki a szabadság, hogy az legyen, aminek lennie kell.”9 Heidegger Schiller-olvasatá-
ban az esztétikai gondolat túllép az érzékin, hiszen ezt az ész alá vonja, s ennyiben 
az ember magáról való gondolkodását és önfenntartását mint conservatio suit, és 
egyben magunkért viselt gondot (cura sui) állítja a gondolkodás centrumába.10 Való-
ban, az esztétikai gondolkodással kialakul az ember természettől adott képességei-
nek művelési lehetősége, amire azonban semmiféle megalapozó biztosíték nincs. 
Szabaddá válni az esztétikai állapotban csak az tud, aki saját korlátozó érdekvonat-
kozásán túllépve azt is képes felmérni és felismerni, ami a másokhoz köti.

Ennek az előkészületét látjuk azokban az években, amelyekről Horkay Hörcher 
beszámol, nemcsak az intézményi (udvar, szalon, akadémiák stb.) világot írja le, ha-
nem azt a belső társadalmi átalakulást (27–28.) is, amelyben az ítélőképes ember 
helye kialakul a művészet társadalmi életvilágában. Az ítéletalkotás ezekben a korai 
esztétikai kísérletekben még az antik-sztoikus hagyományt követi, melynek jelenléte 
mindmáig érezhető az esztétikai gondolkodásban. Horkay Hörcher Ferenc helye-
sen emeli ki (30–31., 113.) ennek jelenlétét már a humanista tradícióban, valamint 
ennek továbbélését olyan szerzőknél, akik kifejezetten kapcsolódtak Arisztotelész 
és Cicero elgondolásához. Az itt előtérbe kerülő fronézis tehát egyfajta okosság, amely 
a változó dolgok és világ közepette, azt célozza, ami a lehető legjobb és ekként végbe-
vihető, s ennyiben minden esztétikai hatás mögött annak felismerésére int, hogy 
mi a megtapasztalt események között az, ami mértékkel tartható, s mi nem. Pierre 
Aubenque11 a fogalmat tárgyaló könyvében állítja: a fronein és fronézis, amely egy-
szerre jelenik meg mint a tudás és értelem és mint a helyzet adta diszpozíció, végső 
soron ennek a fronetikus okosságnak a tartalma elválaszthatatlan attól, hogy érte-
lem, érzelem és morális érzék a helyes meggondolására ösztönöz. Az ítélőképesség 
tehát elválaszthatatlan attól, ahogy az ember képes a helyzet adta lehetőségeket fel-
mérni és a lehető leghelyesebb ítéletet meghozni, még akkor is, ha az esztétikai álla-
potban nincs közvetlen meghatározottság. Az ember maga előtt áll. Így lesz az angol-
szász hagyományban oly nagy jelentősége annak, amit morális érzéknek neveznek, 
s ami – miként fent utaltam rá, egybehangzóan Horkay Hörcher ítéletével – mind-
inkább kiszorul az esztétikai diskurzusból. Ebben a periódusban a kor elméletalko-
tói és kritikusai még erkölcs és esztétikai ítélet egyberendezését keresik, jóllehet 
számtalan bizonytalansági elem már itt is felszínre kerül. Ahogy persze az is, hogy 
milyen művészet az, ami méltó erre a megnevezésre. Így kerül elő a régiek és újak vitája, 

9 Friedrich Schiller, Levelek az ember esztétikai neveléséről = U., Művészet- és történelemfi lozófi ai írások, 
ford. Papp Zoltán, Atlantisz, Budapest, 2005, 224.; vö. Martin Heidegger, Übungen für Anfänger. 
Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1936–37), szerk. Ulrich von Bülow, Deu-
tsche Schillergesellschaft, Marbach, 2005. 

10 Vö. Rüdiger Bubner, Wie wichtig ist Subjektivität = Subjektivität, szerk. Wolfgang Hogrebe, Fink, 
München, 1998, 235. skk.

11 Vö. Pierre Aubenque, Der Begriff  der Klugheit bei Aristoteles, ford. Nicolai Sinai – Ulrich J. Schneider, 
Felix Meiner, Hamburg, 2007, 154.; vö. Szécsényi Endre, Az ízlés mint sensus communis = U., Tár-
siasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában, Osiris, Budapest, 2002, 61. skk.
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amelyet talán Fontenelle12 intése zárt le a legszebben, nevezetesen, hogy az ókor iránti  
otromba elfogultság nem segít rajtunk moderneken, már csak azért sem, mert egyszer 
majd ugyanilyen réginek hat a jelen művészete, másfelől minden korábbi a rákövet-
kező viszonylatában áll, a régiek vállán nyugszik az új, és így Fontenelle merőben új 
képet ad a történelemről és a hagyományról.13 S ha ehhez hozzávesszük, hogy az 
ókor művei iránti áhítatot szembeállítja az ész tökéletesedésével, akkor világossá vá-
lik, hogy a kor legfőbb ízlésbeli akadálya az elfogultság és az előítélet, vagyis az ész-
használat és ítélőképesség legfőbb akadálya az előítélet. Nyilvánvaló, hogy amikor 
Gadamer az előítélet rehabilitációjáról beszél, csak arra utal, hogy nincs ember, aki 
ettől ment lenne, ennyiben egyetlen lehetőségünk, hogy ezt a regisztert kimozdítsuk. 
Fontenelle több mint közvetítő (81.), vagy éppen a descartes-i gondolatok alkalma-
zója, olyan történelemelméletet vázolt fel, mely éppen azt teszi érthetővé, amiről 
már a könyvet elemezve szóltunk, vagyis az ember mind kevésbé nyer támaszt az őt 
körülvevő világból és annak szabályaiból. Pascal zseniális felismerésére utalva mind-
inkább a második természetté váló szokások ellenében, ami egyben saját természe-
teként jelentkezik, kell gondolkodjon. Ezzel a fordulattal annak vagyunk tanúi, amit 
korábban úgy fogalmaztunk, hogy az esztétikai állapotban az ember olyan módon 
kerül önmaga elé, hogy minden meghatározottságát felfüggeszti. Horkay Hörcher 
is kiemeli Pascal jelentőségét (94. és tovább), aki nemcsak a racionális szabályok alól 
vonja ki a szép tapasztalatát, hanem megnyitja – egy ma is alapvető kérdés a művészet-
elméletben – a szenvedély és szenvedés gondolata irányában. A Passio als Leiden schaft 
című korai tanulmányában Auerbach14 arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az excessus 
mentis olyan magunkon túli lét, amely egyben képes minden megkövült állapotot (obdu-
ratio cordis) megrendíteni. A szív és a lélek szenvedélye, a zavar, amely az ítéletet 
nem kiiktatja, hanem a helyes ítélet előtt megnyitja, a korszak egyik nagy felismerése 
– ha lehet így fogalmazni, ez az az irracionális mozzanat, amiről Baeumler15 írt meg-
határozó könyvében: az ítélő érzék (iudicium sensuum – Baumgarten) külső szabály 
és irányítás nélkül munkál bennünk, azaz az ítélőerő a jó ízlés döntő részét képezi.

Gerhard Krüger máig meghatározó elemzése16 mutatta meg, hogy milyen szűk 
az a mező, ahol a szenvedély és gondolkodás érintkezik, ahogy máig érvényesen fogal-

12 Vö. Bernard le Bovier de Fontenelle, Elmélkedés a régiekről és a modernekről = Uő., Beszélgetések a 
világok sokaságáról, ford. Lakatos Mária, Magyar Helikon, Budapest, 1979, 181.; Fontenelle Digression 
művéhez lásd Carsten Zelle, Die Doppelte Ästhetik der Moderne, Metzler, Stuttgart–Weimar, 1995, 82.

13 Vö. Werner Krauss, Fontenelle und die Aufklärung = Philosophische Neuigkeiten für Leute von Welt 
und für Gelehrte, szerk. Helga Bergmann, Reclam, Leipzig, 1989, 393. skk.

14 Vö. Erich Auerbach, Passio als Leidenschaft = U., Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, 
Francke, Bern–München, 1967, 169.; Paul de Man, Pascals Allegorie der Überzeugung = Die Paradoxe 
Metapher, szerk. Anselm Haverkamp, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, 76. skk., ahol egyértel-
művé teszi azt a végső kereszteződést, khiazmust, ami folytán a természetes és szokásos felől nyert 
tapasztalat nem találhat nyugvópontra., hiszen a vágy és az igazság nyelve (nem csak) az esztétikai 
dimenzióban áthatja egymást.

15 Vö. Alfred Baeumler, Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur 
Kritik der Urteilskraft, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1981, 50–51.

16 Gerhard Krüger, Die Herkunft des philosophischen Selbstbewusstseins = Logos, szerk. Richard Kroner, 
Mohr, Tübingen, 1933, 252–253.

mazta az ember sajátja „die leibliche Stellung innerhalb der Welt”, vagyis éppen testi 
mivoltában az ember ennek a világnak a polgára, s ami itt végbemegy és megtörté-
nik körülötte, az nem csak gondolatként érinti, hanem érzékeit/érzelmeit/szenvedé-
lyeit mozgatja, vagyis a szenvedélyek tapasztalatokat képeznek. Ez tehát nemcsak zavar, 
ahogy erre Horkay Hörcher is utalt (103., 105.), hanem annak a lehetősége, hogy az 
ember magát másként tapasztalja, ahogy a lélek képes túlnőni magán, vagyis nagylel-
kűen, a lélek felemelkedésével válaszol arra, amit tapasztal.

Természetesen az esztétikai és morális ítélet áthatása az angol felvilágosodás 
gondolkodóinál is meghatározó, ahol erkölcs és aff ektív érintettség képezi azt a sa-
játos társas/társias érzületet és kedélyt, melyet akkor ápolunk, ha képesek vagyunk 
mások ítéletével egybehangzóan a sokrétű dolog között az egybehangzót és egységest 
(uniformity amidst variety – Hutcheson) meglelni. Ennek előképét mutatta ki Dilthey 
alapvető munkájában, amikor a sztoa azon gondolatára utalt, hogy az ember, jóllehet 
adott számára a természetes bölcsesség, az észhasználat, az aff ektusoknak kitéve él, 
vagyis tudata elhomályosulhat. A szenvedély/aff ektus ellenszere nem lehet pusztán az 
észhasználat, egy másik érzület képes azt lecsendesíteni. Dilthey17 Cicero De Offi  ciis 
című művére utalt (I., 11–12.), ahol az embert olyan létezőnek mutatja be, aki képes 
az igazság fellelésére, túl az égető szükség világán, és a helyes logosz által a beszéd és 
életformálás közösségét (vitae societatem) megteremteni, s ezért az olyan csodálatra 
méltó tárgyak megismerésére törekszik, ami során a jó életben részesedhet. Dilthey nél 
miként Horkay Hörcher elemzésében is, az erényes élet megelőzi a hasznost, miként az, 
ami megragadott egy közös és megosztható értelem letéteményese lesz. Horkay Hörcher 
Ferenc helyesen emelte ki (146–150.), hogy Shaftesburynél éppen a tisztán racio-
nális beállítódás fedi el azt a közös szenvedélyesen keresett jó élet lehetőséget, mely 
a szép által nyílik meg az embernek. A szkeptikus katalepszisz egyszerre elragad és 
megragad, hiszen az ragadja magával, ami a leg főbb kielégülést és örömöt okozza18 az 
embernek. Ennek az antik hagyományt újraélesztő gondolatnak a centrumában az 
áll, hogy az ember mintegy kilátja az egyet a sok között, ám nem szűkíti le a megjelenőt, 
hanem élvezi annak különböző mintázatát, hogy végül azzá válhasson általa, aki lehet. 
Ez ismételten a magunkért viselt gond mint önmegismerés lehetőségét jelenti, ami 
ellene van az önérdeknek és a puszta önfenntartás individualitásának.19 Ezért mond-
ta Gadamer20 joggal Shaftesbury elgondolását értelmezve, hogy az összetartozás 
azzal épül az emberek között, ha az érzés nem a magánérdek, hanem a közjó iránt 
nyitott. Ennek keresése hatja át a polgári kor művészetelméletét. Kérdés, miként 
válhatunk ilyenné, mi ennek az akadálya, ha az ember számára adott a józan emberi 
értelem.

17 Wilhelm Dilthey, Die Autonomie des Denkens, der konstruktive Rationalismus und der pantheistische 
Monismus nach ihrem Zusammenhang im 17. Jahrhundert = U., Aufsätze zur Philosophie, szerk. 
Marion Marquardt, Werner Dausien, Hanau, 1986, 348–349.

18 Lord Shaftesbury, A moralisták. Filozófi ai rapszódia, ford. Fehér Ferenc = Brit moralisták, Gondolat, 
Budapest, 1977, 135.

19 Vö. Uo., 237.
20 Vö. Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, Gondolat, Budapest, 1984, 
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Az angol elméletképzés döntő fordulata, amikor Hume ezt a társias érzületet 
olyan elvek mentén bontja ki, melyek már nem egy esztétikai metafi zikát keresnek, 
hanem a józan értelem ítélőszéke elé állítják a művészetet élvező embert. Hume21 
azzal húzta át az entuziaszta beállítódást, hogy nem magában a dologban (181) és 
nem is valamiféle benső érzületben jelölte ki az ítéletalkotás lehetőséget, hanem ezek 
áthatásában és egymásnak feszülésében. Az ítél helyesen, aki mintegy begyakorolta 
magát ebbe, s jóllehet Hume megtartja elődei felismeréseit a kifi nomultság, a képze-
let vagy az előítélet visszaszorítása gondolatait, olyan gyakorlati fi lozófi a irányában 
nyitja meg a művészetről való gondolkodást, melynek célja az ízlés közösségében, 
azaz a műveltségben van, melyet nem azonosít már közvetlenül az erkölcsi ítélettel, 
hiszen más korok erkölcse a művészetben nem tarthat vissza attól, hogy a művet ér-
tékelni és élvezni tudjuk. Ahogy Peter Kivy22 megfogalmazta, Hume-nál már nem az 
érzés adja a jó kritikus megfontolásainak az alapját, hanem az, hogy mit értett meg 
belőle. Ahogy Horkay Hörcher Ferenc írta: „Hume morálfi lozófi ai szempontból is 
alátámasztja a kifi nomult társaságra vonatkozó elképzelését: ha valaki jó ízléssel ren-
delkezik, az morális biztosítékot jelent.” (181.) Ma persze némi szkepszissel látjuk 
ezt a felemelő gondolatot, hiszen nem sok embert tartott vissza a lealacsonyodás-
tól az, ha jó ízlése volt, mégis fogadjuk el ennek a kiváló elmének, miként Horkay 
Hörcher Ferencnek is, hogy a szépet abban találjuk-találhatjuk meg a leginkább, 
amit másokkal képesek vagyunk megosztani. Ám ne feledjük Herder23 intését, a szép 
a megjelenő (ein Phänomenon), melytől soha nem tarthatjuk távol, hogy puszta illúzió, 
vagy pedig valami módon nem azt látjuk meg benne, amit egyébként magába rejt, 
ezért egyetlen kiindulásunk lehet az esztétikai viszonyban, ha fogalmak nélkül újra 
és újra lentről indulunk felfelé (von unten hinauf), s nem próbálunk általános, min-
denki számára érvényes ítéletet hozni.

Az esztétikai ítélet ajánlattétel a tárgy megítélését illetően legjobb tudásunk 
szerint, és egyben keresése annak a közösnek, ami soha nincs szem előtt, így őrzi 
kerülő úton a humanitást (297) az esztétikai gondolkodás.

(Gondolat, Budapest, 2013.)

21 David Hume, A jó ízlésről, ford. Takács Péter = U. Összes esszéi, Atlantisz, Budapest, 1992, 225.
22 Peter Kivy, Hutcheson and Hume = U., Th e Seventh Sense, Clarendon, Oxford, 2003, 143. skk.
23 Johann Gottfried Herder, Kritische Wälder, IV., szerk. Regine Otto, Aufbau, Berlin–Weimar, 1990, 
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Zsolt Komáromy: Figures of Memory. 
From the Muses to Eighteenth-Century 
British Aesthetics

Bárki, aki eszmetörténettel, gondolkodástörténettel vagy bármilyen (humán) tudo-
mánytörténettel foglalkozik, olykor dilemmával kerül szembe. Vajon mennyire (és 
hogyan) kell komolyan venni azokat az eszmefuttatásokat, amelyek lehetnének akár 
részei egy kifejtett és felépített gondolatrendszernek – de vagy olyan korban kelet-
keztek, amikor még a szaktudományos érelemben vett irodalomelmélet, lélektan 
vagy szociológia nem is létezett (csak hogy néhány példát említsek), vagy pedig olyan 
szövegkörnyezetben (vagy olyan szerzőktől) származnak, amelyet vonakodnánk a tu-
dományosság szigorú mércéjével mérni. Ez a probléma általános és nagyon is eleven 
– vajon költői szövegekből kibontható-e valamiféle esztétikai (vagy nyelvészeti, vagy 
történetfi lozófi ai stb.) nézetrendszer? Vajon összeállnak-e valamiféle koherens, fo-
galmilag tiszta, következtetéseiben logikus állítássorrá?

Olykor a hagyomány dönt; az értelmezéstörténet besorol szövegeket, amelyeket 
a maguk idejében sem tekintettek tudományosaknak, s a későbbi korok sem mindig 
a tudomány körébe – így (utólag) megkonstruálva egy tudomány előzményeit vagy 
éppen magát a tudományt. Bár szokás a modern tudományosság kialakulását (külön-
böző, de gyakran a 18. század végére eső) évszámokhoz, de legalább szűkebb periódu-
sokhoz kötni, mindig is utólagos konstrukciókról van szó. Az a kor, amely Komáromy 
Zsolt rendkívül gazdag és kitűnő könyvének középpontjában áll, például minden 
bizonnyal nem a szó mai értelmében tekintette tudósoknak azokat a gondolkodókat, 
akik a könyv főszereplői (Addison, Gerard, Kames) – tudós embereknek, szellemes 
csevegőknek, a könyv embereinek vagy kiváló íróknak biztosan.

Az értelmezések sora azonban elvégezte azt a munkát, amelyre Komáromy im-
már támaszkodhat; amit a brit esztétika kezdeteiként tartunk ma számon, az eff éle 
„nem-tudósok” tudományosnak félve nevezhető szövegeiből megkonstruált, de (im-
már) létező gondolatrendszer. S ha a maguk idejében ezek gyakran praktikus (vagy 
épp nagyon is költői) célokat szolgálhattak is, esetleg egy-egy vitában használt reto-
rikai fegyverek voltak, vagy futó ötleteknek tetszettek – mostanra már olyan pozí-
cióba kerültek, hogy részei az esztétika tudományos diskurzusának. Mindenesetre: 
a mai monográfusnak nem kell sem mentegetőznie, sem elölről kezdenie a rendszer 
felépítését.

Mindezt azért érdemes előre tisztázni, mert a könyv kiindulópontja (és mindunta-
lan újra előkerülő kérdése) az emlékezet és a képzelőerő szembeállítása. Olyan ka-
tegóriák, amelyek a 18. század költőit és irodalommal foglalkozó embereit egyaránt 
foglalkoztatták, s amelyek természetéről és primátusáról sokat írtak. Ugyanakkor 


