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A történet Kosztolányiról szól, de nem kerülhetõ meg a kérdés: miért s hogyan vállal-
kozhatott a közvetítõ szerepére az a Móra, aki 1918/19-ben éppen a másik oldalon
„kompromittálódott”, s akitõl az Uj Nemzedék cikkírójának álláspontja meglehetõsen
távol állott? Erre explicit válasz a rendelkezésünkre álló forrásokban nincs, csak sejté-
seink és következtetéseink lehetnek. Valószínû, hogy – maga is gyakorló újságíró lévén
– Mórában volt némi kollegiális szolidaritásérzés, amit Kosztolányi mûvészetének mél-
tánylása csak elmélyített benne. S személyes találkozásuk alkalmával a megvesztegetõ
érvelésre mindig képes Kosztolányi is nyilván úgy adta elõ cikke történetét, hogy az
mentségként is fölfogható volt. Az azonban bizonyos, hogy az inkriminált cikket Mó-
ra ismerte (a leveleiben szereplõ „apostolozás” ezt közvetve igazolja), s így tisztában
volt a cikk zsidóellenes élével. Valamiképpen tehát el kellett számolnia önmagának az-
zal, hogy miért is védi meg egy ilyen cikk íróját. (Kosztolányi egyebek közt Löw Im-
manuelt is támadta – e cikkben is, több PARDON-ban is, Löwöt viszont, tudjuk, Móra
mindig a legnagyobb elismeréssel emlegette. Az APOSTOL-cikktõl már csak emiatt is
idegenkednie kellett.) Erre a problémára két magyarázat is kínálkozik. Az egyik: az
1918/19-ben „kompromittálódott” Mórának az adott helyzetben jól jöhetett egy, a má-
sik oldalról várható viszontszolgálat. A másik: újságíróként nyilván maga Móra is be-
le-belecsúszott olyan helyzetekbe, amelyek morálisan „kényesek” voltak. Azaz: Kosz-
tolányi történetében – mutatis mutandis – kicsit saját élethelyzetére is ismert.

Ez azonban már egy másik tanulmány tárgya lehet.

Arthur C. Danto

TESTET ÖLTÖTT JELENTÉSEK 
MINT ESZTÉTIKAI IDEÁK

Beck András fordítása

Számos mûvészetfilozófiai esszém magyar fordítója nemrégiben eljuttatta hozzám egy
fiatal mûvész honfitársának katalógusát. A fordító – Babarczy Eszter – maga is kiváló
mûvészetkritikus, és legjobb lesz, ha idézek levelébõl, amely megvilágítja, miért gon-
dolta azt, hogy Eperjesi Ágnes mûvészete érdekes lehet számomra: 

„Eperjesi a saját munkáiban ismert rá a köznapi átváltozásának folyamatára, ösztönzést me-
rítve az ön gondolataiból. Hosszú és figyelemre méltó utat tett meg a kísérleti fényképezéstõl tel-
jességgel egyedi vállalkozásáig, a háztartási termékek csomagolásának gyûjtéséig, hogy aztán a
közönséges háztartási munka körébe tartozó igénytelen piktogramokat a szépség és az irónia tár-
gyaiként teremtse újjá.”

Az olyan termékek, mint a mosogatógépek és a porszívók – vagy éppen alsónemûk
– minden bizonnyal arra rendeltettek, hogy a világ minden országába exportálják
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õket, ami azt is jelenti, hogy részei az élet azon formáinak, amelyeket a világ minden
táján nagyjából azonosnak tekinthetünk. Ezért aztán maguk a képecskék is szükség-
képpen a globalizmus jelnyelvéhez tartoznak, szükségképpen univerzálisak, hiszen ér-
telmezhetõknek kell lenniük mindazon vásárlók számára, akiknek nincs közös nyel-
vük. A képecskék mindent tudatnak a vevõvel, amit az általa megvett termékrõl tud-
nia kell – például azt, hogy melyik a harisnya eleje és melyik a hátulja. Sok közülük,
ha nem is mindegyikük, piktogram vagy inkább ISOTYPE – ez utóbbi az International
System of Typographic Picture Education rövidítése, annak a jeltípusnak, amelyet a lo-
gikai pozitivista filozófus, Otto Neurath kreált 1936-ban, talán nem függetlenül a nyelv
Wittgentsein-féle úgynevezett „képelméletétõl”. Neurath megelõlegezte a globalizmust,
mikor azt mondta, hogy „a vizuális kód egy közös kulturális élet és közös kulturális viszony-
rendszer alapjává fog válni”. Gondoljunk csak a nemzetközi forgalmi jelzések használa-
tára, amelyet azok az autósok is képesek „olvasni”, akik nem feltétlenül beszélik az or-
szág nyelvét, ahol éppen utaznak, vagy azokra a jelekre, amelyek a repülõtereken iga-
zítanak el bennünket. Az ISOTYPE azon ritka, gyakorlati jellegû és pozitív hozzájáru-
lás egyike, amivel a modern filozófia gazdagította az emberiség közös életét. Amikor
ezek a piktogramok újrahasználódnak – vagy átváltoznak – mûalkotásokká, a rájuk jel-
lemzõ univerzalizmus azon társadalomról alkotott kép rangjára emelkedik, amely-
ben a termékeket használják. 

Nem osztom teljesen Babarczy véleményét, amikor Eperjesi mûveit szépnek mond-
ja, és ami azt illeti, nem is tudom, hogyan lehetne azokat esztétikailag jellemezni. De
azt látom, hogy amikor az ISOTYPE átváltozik mûalkotássá, figyelemre méltó módon
értelmezõdik át Walter Benjamin nevezetes megállapítása: a technikai sokszorosítás
mûvészete, transzfiguráció révén, aurára tesz szert, és ennek köszönhetõen a képek
olyan esztétikai érdeklõdést válthatnak ki, amelyet korábban nem. Ha pedig mûvészet-
té váltak, akkor mi is úgy tekintünk rájuk, mint mûkritikusok; számot adva szembetû-
nõ esztétikai kvalitásaikról. A puszta tudat, hogy valami a mûvészet rangjára tart szá-
mot, kiválthatja azt, hogy szépnek tartsuk. Vagy inkább velük összefüggésben használ-
juk az esztétikai nagyra értékelésnek ezt a bevett kifejezését, amit az alapjukat képezõ
piktogramokra aligha használnánk. A „szépség” szó talán nem is egyéb, mint a mûvé-
szetnek mint mûvészetnek szánt bók, anélkül, hogy ezzel bármit is mondanánk róla.

A kultúrákon átívelõ kommunikáció célkitûzése talán maga után vonja az etnikai
különbséget jelzõ vonások eltörlését – a képeken megjelenõ személyek nem fehérek,
feketék vagy sárgák, hanem absztrahált emberek, ami az egésznek valami „modern”
kinézetet ad. De vajon ez a „modern kinézet” esztétikai vagy stiláris jellemzõ? A mo-
dern formák egyfajta egyszerûségre törekednek, elvetve mindenféle díszítést, és en-
nek köszönhetõ a modern tipográfiára jellemzõ stilizálás is. Ez nem ad magyarázatot
az ISOTYPE-szerû piktogramok stilizálási módjára, ami inkább globális megfontolá-
sokból fakad – vagyis a „modern kinézet” façon de parler. Mindenesetre a piktogram a
mûvészi átváltozás folyamán valamiféle esztétikai transzformáción megy keresztül,
akárhogy is jellemezzük ezt az átváltozást. Ahogy Eperjesinél a háztartási munka ké-
pei esztétikai dimenziót kapnak, az éppen olyan egyedi, mint az, ahogy Andy Warhol
a polaroid képeket portrékká transzformálja.

Azzal, hogy Babarczy Eszter e mûvek kapcsán „iróniáról” beszél, magam is egyet-
értek – de ez inkább Eperjesi címeibõl – vagy képaláírásaiból – fakad, mintsem ma-
gukból a képekbõl. A The New Yorker Magazine-borítóknak címük van, a karikatúrák-
nak képaláírásuk. Akár ennek, akár annak nevezzük õket, a címek/képaláírások olyan
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gondolatokat hordoznak, amelyeket önmagukban a képek nem. Eperjesi sokszor az
általa kiválasztott és felhasznált képekkel azt akarja megmutatni, hogyan látják magu-
kat a nõk a mai Magyarországon, és mit gondolnak arról a házimunkáról, amihez a
képecskével jelzett termék utalja – többnyire természetesen – a nõket. Az egyik képén
egy férfi, egy nõ és egy gyerek biciklizik. Nehéz eldönteni, milyen termékrõl lehet itt
szó, bár úgy gondolom, annak körébe tartozhat, amit a nõk titkos életének mondhat-
nánk. A képen alighanem egy olyan nõt látunk, aki a kérdéses terméknek hála, teljes
és aktív életet élhet a nehéz napokban. A képhez Eperjesi, mindegy is most, milyen
retorikai célzattal, ezt a képaláírást rendeli hozzá: „Az új pasim jól kijön a gyerekemmel.
Remélem, nemcsak a jobbik arcát mutatja átmenetileg.” Ebben az az érdekes, hogy a nõ egy-
szeriben egyedülálló nõvé változik, aki új párkapcsolatot keres. Az irónia abból fakad,
hogy bármekkora szabadságot élvezzenek is a nõk a mai társadalomban, mégis hátrá-
nyos helyzetben maradnak a férfiakhoz képest, Magyarországon éppúgy, mint Ame-
rikában vagy Nyugat-Európában. Rájuk hárul a házimunka, és csupán reménykedhet-
nek abban, hogy a férfiak nem csak egy kis szexre vágynak. 

Az irónia jócskán túlmutat az ISOTYPE-ok hatókörén. Végtére is a három figura
egyszerûen egy családot ábrázol. Figyelemre méltó, hogy a nõk többnyire nyugati ru-
hát viselnek, ami igencsak isotipikussá vált: úgy gondolom, hogy a nõi mosdó ajtaján
lévõ piktogramot, amely rövid szoknyás nõt ábrázol, a világ repülõterein bárhol felis-
merik, még azok a nõk is, akik burnuszban járnak. Akárhogy is, a címeket/képaláírá-
sokat le kell fordítani annak az országnak a nyelvére, ahol a képeket kiállítják, ez eset-
ben magyarról angolra, ahogy Eperjesi tette abban a katalógusban, amit láttam. Az
angol persze, bármilyen elterjedt legyen is, nem ISOTYPE-nyelv. Még ha olyan álta-
lános is a használata, mint hajdan a latiné, akkor is különbség van a képek és a szavak
között, ami azt jelenti, hogy a piktogramok igazolhatják ugyan a nyelv képelméletét,
de olyasmi miatt, aminek semmi köze a beszélt vagy írott természetes nyelvekhez. A ter-
mészetes nyelvek mondatainak szemantikája különbözik egy vizuálisan használt nyelv,
például egy idézõjelek közé tett mondat szemantikájától. 

Bármily csábító volna is elidõzni Eperjesi képeinek mûvészi szemantikájánál, szá-
momra itt elsõsorban munkáinak kirívóan direkt kortársi visszacsatolása a fontos, va-
lamint az, hogy ezek a mûvek miképpen példázzák azt a pluralista struktúrát, amely
a kortárs mûvészet produktumait nagyban meghatározza, különösen a hatvanas évek
óta, amikor a mûvészek elõször kezdték kiaknázni a köznapi képek felhasználásában
rejlõ lehetõségeket. Szóltam már arról, hogy esztétikai kvalitásaik mennyire meghatá-
rozhatatlanok, a továbbiakban pedig ugyanezt a kérdést ama problémák fényében sze-
retném megvizsgálni, melyekkel az esztétikai pluralizmus szembesítette az esztétikai
gondolkodást, kiváltképp annak kanti válfaját, amely többé-kevésbé egészen addig az
évtizedig uralta a terepet, amikor a mûvészetben a pluralizmus vált a legfõbb hajtó-
erõvé. A kanti elgondolás szerint az esztétikai kiválóság azonos a mûvészi kiválóság-
gal, továbbá olyan élvezetet és értéket implikál, amely különbözik az érzéki örömtõl,
és belsõ összefüggésben van a minden érdek nélküli reflexió ideáljával. Mindez arra
vonatkozik, amit a klasszikus esztétikai írók „ízlésnek” neveztek, elméletét pedig AZ ÍTÉ-
LÕERÕ KRITIKÁJÁ-nak A SZÉP ANALITIKÁJA címû részében körvonalazta Kant. Ez volt az az
alapszöveg, amelyre aztán a modern esztétikai elméletek hivatkoztak, legalábbis Ame-
rikában, ahol ez adta Clement Greenberg kritikai gondolkodásának és gyakorlatának
hátterét.

Kantot elõször a természeti szép problémája foglalkoztatta, amit aztán könnyû volt
összekapcsolni a képzõmûvészettel, amelyen – a „szabad szép” körébe tartozó díszítõ-
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mûvészettõl elválasztva – vagy a természeti szép pontos megjelenítését, vagy olyan ter-
mészeti tárgyak megszépítõ ábrázolását értették, amelyek a valóságban nem szépek.
Mert mi is lett volna az értelme esztétikailag visszatetszõ vagy tökéletlen dolgokról ké-
szíteni képet? Amennyire tudom, ez Greenberget sem érdekelte, annál inkább az abszt-
rakt festészet, melyet a „szabad” szép példájaként lehetett kezelni. Ez tette lehetõvé
számára, hogy az ábrázoló mûvészetre is úgy tekintsen, mintha absztrakt volna, és ek-
képpen tárgyul szolgálhat a formalista elemzésnek. Vagyis Greenberg a festészetet
aszerint értékelte, amit a médium esztétikájának mondhatnánk, hiszen a festészeti ki-
válóság megítélését nála az határozta meg, amit az adott médium lényegi tulajdonsá-
gának tekintett, nevezetesen a sík formák kapcsolódásai, függetlenül attól, hogy a for-
mák mit jelölnek. Esztétikai érték eszerint az, amit ezek a formák közvetítenek a vizu-
ális észlelés számára, amelyben minden fogalom kiiktatódik. Kant maga is beszél arról
az örömrõl, amelyet egy tárgyban lelhetünk, mindenfajta fogalomtól függetlenül. Green-
berg szerint a kritikus szeme az egyedüli, ami számít, miközben minden általa birtokolt
történeti ismeretet egy idõre zárójelbe tesz. A mûvész feladata pedig az, hogy a festé-
szetbõl kiiktassa mindazt, ami nem a kritikus szemére tartozik. A cél: tiszta szép létre-
hozása, amelybõl kontemplatív élvezet fakad.

Greenberg modernista esztétikája felmérhetetlen hatást gyakorolt az amerikai mû-
vészeti szakmára. A meglepõ az, hogy a pluralizmus egyáltalán felüthette a fejét ak-
kor, amikor a Greenbergre fölesküdt szakmabeliek az intézményes és tekintélyi hata-
lom teljes súlyával uralták a mûvészeti világot, legalábbis a kortárs képzõmûvészetet.
Ámde a Kant–Greenberg-féle esztétika az ötvenes évek végén bizonyos okok miatt, me-
lyek történeti magyarázatával itt adós maradok, kezdte átengedni a terepet, és éppen
1960 táján vált tarthatatlanná, vagyis akkor, amikor Greenberg megjelentette MODER-
NISTA FESTÉSZET címû jelentõs írását. Az új hullám vezérszólama, ahogy Robert Rauschen-
berg 1961-ben a Museum of Modern Art TIZENHAT AMERIKAI címû kiállításának kataló-
gusában megfogalmazta, a mûvészet és az élet közötti határok eltörlése volt. (Kant in-
kább a mûvészet és a valóság közti határok eltörlésérõl beszélhetett volna, már ameny-
nyiben e kettõ a szép fogalmában találkozik.) Rauschenberg mûvészi gyakorlatában ez
a médium követelményeinek teljes figyelmen kívül hagyását jelentette, feljogosítva ön-
magát arra, hogy mindenbõl mûvészetet csináljon – zoknikból, ágynemûkbõl, kólás-
üvegekbõl, autógumikból, kitömött állatokból, bármibõl. A médium tisztaságának kö-
vetelménye szinte abban a pillanatban vált idejétmúlttá, ahogyan meghirdették. 

Az esztétikum a modernizmus hatvanas évekbeli lezárulásával sem vált irreleváns-
sá, de az a fajta esztétikai minõség, melyet a Kant–Greenberg-féle koncepció tételezett,
csaknem teljesen eltûnt, átadva helyét valaminek, amit az esztétikai modalitások plu-
ralizmusának nevezhetnénk. Létezik például egy rauschenbergi esztétikum, ami szö-
ges ellentéte annak az esztétikai kiválóságnak, amelyet Kant és Greenberg magától ér-
tetõdõnek tekintett. A lomtalanítás és a lepattantság esztétikája ez, amit Rauschenberg
ÁGY-a példáz lepedõivel és takaróival, amelyekre a mûvész festéket öntött, kent és má-
zolt. A festéket Rauschenberg az absztrakt expresszionista festõk módjára alkalmazta
egy olyan mindennapi tárgyra, amelyhez a tisztaság és a rend képzetei kapcsolódnak
– gondoljunk csak a kórházakra, a katonai körletekre vagy „a vidéki nagynénik” által
rendben tartott hálószobákra, akiket Matisse idézett meg egyszer. A lepattantság a lá-
zongó kamaszok hivalkodó rendetlenségének esztétikuma, és nem kétséges, hogy az
ehhez való érzék fejleszthetõ és kihasználható olyan fiataloknak kínált tépett farme-
rekkel, rikító pólókkal és atlétatrikókkal, akiknek egyfajta kimérten slampos stílus az
ismertetõjegyük. 
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Kant mindenekelõtt azzal vette föl a harcot, amit ízléspluralizmusnak nevezhetnénk,
vagyis azzal az elterjedt és némiképp cinikus nézettel, miszerint a szép a nézõk elmé-
jében lakozik, az ízléskülönbségek pedig a szemlélõk gondolkodásának különbségei-
re vezethetõk vissza. Azt akarta megmutatni, hogy a szép egyöntetû, vagyis mindenki
számára egy és ugyanaz. Ez az esztétikai gyarmatosítás – miszerint az úgynevezett pri-
mitív társadalmak esztétikai ízlése egyszerûen elmaradott – adta aztán elméleti alap-
ját a nyugati ízlés felsõbbrendûségébe vetett hitnek a viktoriánus antropológiában.
Greenberg meg volt gyõzõdve róla, hogy kritikai gyakorlatát az ítélõerõ kanti kritiká-
ja szentesítette, melyet többször is a mûvészetrõl írt legnagyobb könyvnek nevezett.
Ez a szentesítés azonban legalább annyira az ellenkezõ irányban is mûködött: Green-
berg kritikai ítéleteinek rendkívüli hatása bizonyos érvényt adott Kant egyébként tú-
lontúl elvont megfogalmazásainak, amelyeknek meglepõ igazolást szolgáltatott egy
sor Kant korában aligha elképzelhetõ festmény. 

Kantnak különösen két állítása támasztotta alá Greenberg kritikai gyakorlatát, mely
példaszerûen sûrítette magába a New York-i Iskola esztétikai beállítódását. Az elsõ
Kantnak az ízlésítéletek nem konceptuális jellegére vonatkozó megállapítása volt, a
második pedig egyetemes érvényük hangsúlyozása, vagyis az, hogy az ízlésítéletek
semmilyen értelemben sem pusztán személyhez kötöttek. Greenberg ritkán beszélt a
széprõl. Inkább az foglalkoztatta, amit mûvészeti „kvalitásnak” nevezett, vagyis néze-
teit nem lehet egykönnyen átvinni a természeti szépre, ami, mint tudjuk, Kant érdek-
lõdésének központjában áll. 1961-ben azt írta, hogy „a mûvészeti kvalitást nem lehet a lo-
gika és az érvelés eszközeivel feltárni vagy bizonyítani. Ebben a kérdésben kizárólag a tapaszta-
latra hagyatkozhatunk – és hogy úgy mondjuk, a tapasztalat tapasztalatára”. Greenberg itt lé-
nyegében ugyanazt mondja, mint Hume: kvalitás az, amit a kvalifikált kritikusok jónak
tartanak.

Greenberg azért értékelte nagyra Kantot, mert megmutatta, hogyan lehet helyesen
vagy tévesen dönteni az esztétikai értéket illetõ kérdésekben. Szerinte ahhoz, hogy he-
lyes vagy téves képet alkossunk a mûvészetrõl, nem kell semmi olyasfajta tudással ren-
delkeznünk, ami a mûvészettörténet körébe tartozik. Éppenséggel úgy vélte, hogy a
modernizmus teremtette meg annak lehetõségét, hogy értékének megfelelõen tekint-
sünk „a különféle egzotikus mûalkotásokra, a régi Egyiptom, Perzsia, a Távol-Kelet, a barbár
és primitív népek mûvészetére, amelyet nem becsültünk kellõképpen száz évvel ezelõtt”. Annak,
ami a jó mûvészetet jó mûvészetté teszi, szerinte semmi köze a történeti tényezõkhöz.
Egyszer azzal kérkedett, hogy vajmi keveset tud ugyan az afrikai mûvészetrõl, a mû-
vek egy nagyobb csoportjából mégis szinte tévedhetetlen biztonsággal ki tudja válasz-
tani a 2-3 legjobb darabot. Megeshet persze, hogy maguk az afrikaiak nem ezeket te-
kintik a legsikerültebb alkotásoknak, de ennek alighanem az az oka, hogy olyan véle-
kedések vezetik õket, amelyeknek nincs sok közük az esztétikai kvalitáshoz, ahogyan
azt õ érti. Szerinte egy jó mû elõtt állva nem sokat mondhatunk, leszámítva az elisme-
rés és a hódolat spontán indulatszavait. Ami egyáltalában nem azt jelenti, hogy az em-
ber pusztán az érzéseinek ad hangot, ahogy azt Greenberg pozitivista filozófus kortár-
sai mondták, összhangban az esztétikai diskurzus általuk vallott nem kognitív jellegé-
vel. Azt, hogy másfelõl az esztétikai diskurzus nem is fogalmi, Greenberg behunyt sze-
me tette nyomatékossá, amit csak akkor nyitott ki, amikor az értékelésre váró mû elé
került. Az esztétikai tapasztalat alapját az adja, ami ebben a pillanatban mintegy vakí-
tó fényességgel rázúdul a szemre, mielõtt az élményt bármiféle meggondolás vagy kül-
sõ asszociáció befolyásolhatná.
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Greenberg „házilagos esztétikájának” érvényét a mûvészi érték felismerésében va-
ló sikere szavatolta, különösen Jackson Pollock melletti kiállása akkor, amikor a kriti-
kusok jó része ellenségesen viszonyult az absztrakt mûvészethez mint olyanhoz. Közé-
jük tartoztak a nagy New York-i lapok konzervatív kritikusai – John Cannaday, a New
York Times kritikusa és Emily Genauer a New York Herald-Tribune-tól. „Nincs joguk arra,
hogy az absztrakt mûvészetrõl nyilatkozzanak, mivel nem vették maguknak a fáradságot, hogy
elegendõ tapasztalatot szerezzenek róla. Ha valakinek nincs kellõ tapasztalata ahhoz, hogy az
absztrakt mûvészetben megkülönböztesse a jót és a rosszat, annak nincs joga, hogy véleményt nyil-
vánítson e tárgyban.” De idetartoztak olyan európai kritikusok is, mint David Sylvester,
aki végül is Pollock nagyra értékelésében egyetértett Greenberggel („Hová is tettem a
szememet?”). Greenberg volt az az „agyafúrt New York-i entellektüel”, aki a Life magazin
1949-es cikke szerint Pollockot híressé tette. Pollockról alkotott véleményének széles
körû elfogadása egyfajta tudományos bizonyítéknak tûnt, ami mérhetetlen tekintély-
lyel és hatalommal ruházta fel a mûvészeti világban.

Greenberg, és megbocsáthatóbb módon Kant is, vakon ment el az esztétikai minõ-
ségek szinte végtelen változatossága mellett, miközben e változatosság szükségessé-
gére a nyelvfilozófusok már akkor rámutattak az esztétika szótárában, amikor az ame-
rikai mûvészetkritikai diskurzust Greenberg uralta. J. L. Austin kijelentésére gondo-
lok: „Bárcsak egy idõre meg tudnánk feledkezni a széprõl, és helyette a finomról és a fanyarról
beszélnénk.” E szavak Austin A PLEA FOR EXCUSES címû jelentékeny tanulmányában ol-
vashatók, melyben saját filozófiai gyakorlatát nyelvészeti fenomenológiaként jellemezte.
Alapjában véve ez a nyelv használatát irányító szabályok kimunkálását jelentette – „Mit
mikor mondunk”, hangzott a hétköznapi nyelvfilozófia szlogenje –, és néhány olyan
analitikus filozófusok nevéhez fûzõdõ érdekes felfedezést, mint Frank Sibley, aki azt pró-
bálta meg bebizonyítani, hogy az esztétikai predikátumok nem „szabálykövetõk”. Érde-
kes lett volna megtudni, vajon a szabálykövetés az esztétikai predikátumok, mint osz-
tály – a szép, a finom, a fanyar, a lepattant, hogy csak néhány összetevõjét említsük –
kritériuma-e, és ha nem, akkor milyen kritériummal kell számolnunk, ha számolnunk
kell vele egyáltalán. 

A nyelvészeti fenomenológia nem élte túl Austin halálát, mely 1960-ban követke-
zett be – ugyanabban az évben, amikor Greenberg MODERNISTA FESTÉSZET-e megjelent.
A következõ évtizedben azonban a mûvészetfilozófia háttérbe szorította az esztétikát,
kezdve, kénytelen vagyok ezt mondani, az én 1964-es tanulmányommal, A MÛVÉSZE-
TI VILÁG-gal, melyet a pop-art és kisebb mértékben a minimalizmus inspirált. Richard
Wollheim és különösen George Dickie tanulmányai nyomán a mûvészet meghatáro-
zásának kérdése került a középpontba, és az analitikus filozófia többé-kevésbé azóta is
ezzel foglalkozik. Az érdekes az volt, hogy az esztétika milyen kis szerepet kapott eb-
ben a kollektív vizsgálódásban – csaknem olyan kicsi szerepet, amilyet az esztétikai mi-
nõségek játszottak a számottevõ mûvészi alkotásokban az egyre inkább globalizálttá
váló mûvészeti világ színterein, az Egyesült Államokban és Angliában, de éppígy Né-
metországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Japánban és ho-
vatovább mindenütt, ahol mûvek születnek egészen a mostani pillanatig. Filozófiai
szempontból fontos mûvésznek elsõsorban Duchamp számított, aztán Warhol, Eva
Hesse, a minimalisták és a konceptuális mûvészek, mindazok, akiknél az esztétikum
jelentõsége elhanyagolható volt. Mivel pedig a mûvészet meghatározása a readymade-
eken és a Brillo dobozokon fordult meg, melyeknél az esztétikai minõségek legfeljebb
marginális fontosságot kaptak, felmerült a kérdés, hogy az esztétikumnak van-e egy-
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általán bármi köze a mûvészethez. Ez forradalmi fordulatot jelentett, hiszen az a kez-
det kezdetétõl magától értetõdõnek tûnt, hogy a mûvészet elválaszthatatlan az eszté-
tikai élvezettõl. 

Én a magam részérõl igencsak kétkedve tekintek az esztétikum mûvészetbeli fon-
tosságára. Legfontosabb mûvészetfilozófiai munkámban, A KÖZHELY SZÍNEVÁLTOZÁSÁ-ban
arra jutottam, hogy a mûvészet filozófiai meghatározásának két elengedhetetlen fel-
tétele van – az, hogy a mûvészet szól valamirõl, tehát jelentéssel rendelkezik; és hogy
a mûalkotás megtestesíti jelentését, amivel aztán a mûvészetkritika foglalkozik. Ezért
neveztem a mûalkotásokat megtestesült jelentéseknek. Legutóbbi könyvemben, a THE

ABUSE OF BEAUTY-ban (A SZIDALMAZOTT SZÉPSÉG) többé-kevésbé egyetértettem Austin ama
felfedezésével, hogy az esztétika területe tágasabb annál, ahogy régebben gondoltuk,
és feltettem a kérdést, hogy a mûalkotásnak vajon nincs-e egy harmadik elengedhetet-
len feltétele is, vajon ahhoz, hogy valami kiérdemelje a mûvészet nevet, nem kell-e va-
lamilyen esztétikai minõségnek jellemeznie – ha nem a szépségnek, mondjuk a le-
pattantságnak. Ha nem a lepattantságnak, akkor valami másnak. Könyvem végén
azonban szkeptikus maradtam a tekintetben, hogy szükséges-e bármiféle esztétikai mi-
nõség a mûvészethez. Mindazonáltal különbséget tettem a szépség lényegi és külsõle-
ges formája között, amit érdemes hangsúlyozni, általánosítva pedig, lényegi és külsõ-
leges α között, ahol α bármilyen szóba jöhetõ esztétikai predikátum jele. 

Lényegi szépen pedig a következõt értem. Egy mûalkotás szépsége akkor lényegi,
ha hozzájárul a mû jelentéséhez. Erre számos példát hoztam a kortárs mûvészetbõl,
köztük Robert Motherwell ELÉGIA A SPANYOL KÖZTÁRSASÁGÉRT címû sorozatát és Maya Lin
washingtoni Vietnami Katonai Emlékmûvét. Egy késõbbi esszében erre a szépségre
nagyon jó példának gondoltam azt, ahogy a MARAT HALÁLÁ-n Jacques-Louis David a Jé-
zuséhoz hasonló szépséggel ruházza fel Marat testét, a festmény pedig azt az üzenetet
hordozta, hogy Jézus/Marat érettünk, nézõkért halt meg, akik azáltal nyugtázzuk ál-
dozatuk értelmét, hogy követjük parancsaikat. Amennyiben a szép nem lényegi ele-
me a mûalkotásnak, akkor, szigorúan véve, értelmetlen, vagyis Kant szóhasználatával
„szabad széprõl” és puszta díszítésrõl beszélhetünk. Egyszóval szakítani akartam a for-
ma Kant–Greenberg-féle esztétikájával, és kidolgozni helyette a jelentés esztétikáját.
Ezen a ponton válhat világossá, hogy a lényegi/külsõleges megkülönböztetés érvényes
az esztétikai minõségek ama széles területére is, amelyre Austin és a hétköznapi nyelv
esztétái az 1950-es évek elsõ felében irányították rá a figyelmet. Vegyük csak újra a le-
pattantságot. Néhány mûvésznél – Dieter Rothnál például – a lepattantság csupán azt
jelenti, hogy a mû szándékosan antiesztétikus, vagyis nem szép. Amikor Roth 1962-
es baseli kiállításán elõször látta Jean Tinguely mûveit, egyfajta megvilágosodása tá-
madt. „Minden olyan rozsdás és csorba volt, és éktelenül csörömpölt” – mondta késõbb. „Egé-
szen felkavart. Annyira más volt, mint az én konstruktivista világom, olyan volt számomra, mint
valami elvesztett paradicsom.” Bizonyos értelemben Roth attól a pillanattól kezdve en-
nek a limlomból, zörejekbõl és átható szagokból összetevõdõ elvesztett gyerekkori pa-
radicsomnak a visszavételén dolgozott. Egy kantiánus esztétikától elmozdult egy an-
tikantiánus esztétika felé. Akárcsak Duchamp, amikor a readymade-ek kiválasztásához
azt a kritériumot állította, hogy az esztétikum nulla fokával rendelkezzenek, vagyis ne
gyönyörködtessék és ne is irritálják a szemet. A „szép analitikájának” szûkre szabott
szemszögébõl nézve ezek nem voltak esztétikai tárgyak; mindenestül azok voltak azon-
ban a ’60-as években megnyílt tágabb perspektívából tekintve, melyben a mûvésziet-
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lenség és köznapiság esztétikai kvalitássá vált, a readymade-ek jelentésének lényegi
elemévé, maga is az ízlés dolgává, ahogyan a lepattantság azzá vált Dieter Roth szá-
mára. 

Azt mondhatjuk, hogy a readymade képek azon fajtájának, melyeket Eperjesi Ág-
nes használ a mûveiben, megvan a maga esztétikuma. Ezt az esztétikumot nem egy-
szerû elemezni, viszont elég könnyû felismerni, és alighanem a piktogramok jellegé-
vel kapcsolatosak, ezt pedig az a követelmény befolyásolja, hogy a képeknek a világ
minden táján egyértelmûnek és könnyen érthetõnek kell lenniük. Egy hasonló példá-
ra utalva, azoknak az igénytelen, elnagyolt vonalakkal dolgozó hirdetéseknek, ame-
lyeket Andy Warhol használt elsõ kiállításán 1961 áprilisában az 57. utcai Bonwit Teller
áruház kirakatában, szintén megvan a maguk rögtön szembetûnõ esztétikuma. Ezek
a hirdetések, amelyekkel rossz papírra nyomott bulvárújságokban találkozhatunk, pat-
tanásokra, kopaszságra, félénkségre és a szeretetlenség egyéb gyötrelmeire kínálnak
gyógyírt. Az „olcsó fekete-fehér hirdetések” esztétikuma ez, melynek szülõanyja az az
igény, hogy minél rikítóbb képet adjanak azokról a fogyatékosságokról, amelyekre a
kínált csodaszer használható. Ez az esztétikum lényegbevágó azokban a mûvekben,
amelyeket Warhol belõlük csinál, éppen úgy, ahogy a csomagolások képecskéinek esz-
tétikuma lényegbevágó Eperjesi Ágnes mûveiben, amelyeknek alapját adják. A mûvek
mindkét csoportja feltárja saját eredetét, és jelentést származtat belõle – noha ez a je-
lentés egyik mûvész munkájánál sem meríti ki a jelentés egészét. 

E kitérõ eredményeképpen arra a kérdésre, vajon az esztétikának van-e érvénye a
pluralizmus korában is, azt válaszolhatjuk: igen is és nem is. Nem, ha az ízlés Kant–
Greenberg-féle esztétikájára és az érdekmentes kontemplációra gondolunk. Igen, ha
arra, hogy a különbözõ esztétikai minõségek, amelyek közül sok ellentétes a kanti–
greenbergi értelemben vett ízléssel, lényegi eleme a megtestesült jelentésnek tekintett
mûalkotások jelentésének. Röviden, a pluralizmus kora felnyitotta a szemünket az esz-
tétikai kvalitások pluralizmusára, amely esztétikai kvalitások jóval széleskörûbbek an-
nál, mint amirõl a hagyományos esztétika képes volt számot adni. Azt is hozzátenném
még, hogy ezen esztétikai minõségek mindegyike éppen olyan objektív, mint a Kant fel-
tételezte szép. Az esztétikum a szemlélõ elméjében keletkezik, pontosan úgy, ahogy
Hume szerint az érzetminõségek is a szemlélõ elméjében keletkeznek. „A dolgok szépsé-
ge az elmében lakozik”, írta, de ez semmi egyébbel sincs másképp, amennyiben „»az íz,
a szín s a többi érzékelhetõ tulajdonság nem a testekben, hanem kizárólag az érzékszervekben rej-
lik«. Ugyanez a helyzet a szépséggel és a rútsággal, az erénnyel és a bûnnel. Ez a tan azonban
az utóbbiakat ugyanúgy nem teszi kevésbé valóságossá, mint az elõbbieket... Ha a színek csak a
szemben lakoznának, vajon ettõl kevésbé tisztelnénk és becsülnénk a festõket? Az emberi érzékek
és érzelmek eléggé egységesek ahhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat a mûvészet és a gondolkodás
tárgyaivá avassák, s életünket és erkölcseinket a legmesszebbremenõen befolyásolják.”

Elérkezve eddig a pontig, némi elégtételt kell szolgáltatnom Kantnak, akinek mû-
vészetrõl alkotott nézetei egészen új irányt vesznek AZ ÍTÉLÕERÕ KRITIKÁJÁ-nak nagysze-
rû 49. fejezetében (AZ ELME AZON KÉPESSÉGEIRÕL, AMELYEK A ZSENIT ALKOTJÁK), amelyben be-
vezeti az esztétikai eszmék fogalmát. A 49. fejezet Kantja nem azonos a szinte teljes egé-
szében „a szép analitikájára” épülõ kanti esztétika Kantjával. Ennek a Kantnak köszön-
hetem annak realizálását, hogy milyen hasonlóak az én nézeteim azokhoz, amelyeket
ebben a fejezetben fejteget, s amelynek puszta léte arról tanúskodik, miképpen vet
számot Kant a romantika formálódásának idején a felvilágosodásban végbement át-
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ható változásokkal. Kétségkívül felismerte, hogy a mûvészet kapcsán nem elég egye-
dül az ízlésrõl beszélni: „Bizonyos alkotásokról, melyektõl azt várjuk el, hogy legalább részben
szép mûvészetnek mutatkozzanak, azt mondjuk: szellem nélküliek; jóllehet, ami az ízlést illeti,
nem találni bennük semmi kifogásolnivalót.” Szellemen ezt érti: „megelevenítõ elv az elmé-
ben”. Ez az elv pedig, folytatja, nem más, mint „az esztétikai eszmék ábrázolásának ké-
pessége”. Jellemzõ Kantra, hogy valamilyen képességet keres a különbség magyaráza-
tára, mikor a különbség, mondhatnánk, igazából ontológiai. Az „esztétikai eszme” való-
jában, amint kiderül, olyan eszme, amely érzéki testet ölt – az „esztétikai” szót úgy
használja, mint Baumgarten, akinél arra vonatkozik, ami az érzékek elé kerül. A meg-
lepõ az, hogy olyasmire talált itt rá, ami egyszerre érzékelhetõ és intellektuális – ahol
az érzékeink valamilyen jelentést tárnak elénk, nem pusztán színt, ízt vagy hangot.

Kant példaképpen Nagy Frigyes francia nyelvû költeményeit hozza fel, amit hajla-
mosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, azt gondolva, hogy Kant itt afféle udvaronc-
ként viselkedik, uralkodójának kegyét keresve, pedig a költemény, bármi legyen is va-
lódi értéke, azt teszi, olyasmit tesz, ami a versekre gyakran tényleg jellemzõ: valamit
mond, miközben mást jelent. A király azt írja versében, hogy „tûnjünk ki az életbõl zú-
golódás és sajnálkozás nélkül”, miközben egy békésen véget érõ, ragyogó nyári nap ké-
pét festi elénk. Ez igencsak gyakori költõi eljárás, melynek semmi köze a zsenihez, el-
lentétben azzal, amit Kant gondol. „Az esztétikai eszme” egyszerûen az, hogy valami va-
lami mást jelent, mint például az irónia és a metafora. Felismerjük, hogy a költõ, ez
esetben Kant uralkodója, egy nap elmúltáról úgy beszél, mint egy élet elmúltáról.
Szépséges gondolat, aminek nincs szükségképpen köze a szavak szépségéhez. A köl-
tészeti példa elõtt két képzõmûvészeti példát hoz: Jupiter sasmadárként ábrázolva,
karmai közt egy villámmal, és Júnó mint páva (történetesen hím páva, pompázatos
farktollakkal). Jupiter hatalmas erejét az teszi érzékletessé, hogy a villám nem olyas-
valami, amit csak úgy meg lehetne fogni – vagyis annak a lénynek, amelyik képes ar-
ra, hogy megragadja, rendkívüli hatalommal kell rendelkeznie. A kép többet mond szá-
munkra, mint a „mindenható Jupiter” kifejezés. A hatalom eszméjének esztétikai, vagy-
is képi megjelenítése „ösztönzést ad a képzelõerõnek arra, hogy kiterjedjen rokon jelenségek
egész tömegére, melyek késztetésére többet gondolunk, mint ami egy szavak által meghatározott
fogalomban kifejezhetõ”.

Kant az „esztétikai eszmékkel” kapcsolatban beszél a „szellemrõl” és a „képzelõerõrõl”,
„mint amely egyfelõl szabad a szabályok minden irányításától, másfelõl mégis célszerû az adott
fogalom ábrázolása vonatkozásában”. Ez nagyon a levegõben volt az 1790-es években, a
harmadik KRITIKA megjelenésének idején. 1792-ben például Francisco Goya elkészí-
tett egy sor reformtervezetet a San Fernando Királyi Akadémia számára, mint festé-
szeti tanszékének helyettes vezetõje. Tervezetének alapelve, a No hay reglas en la pin-
tura, vagyis hogy a festészetnek nincsenek szabályai, teljességgel ellentétesnek tûnhetett
az akadémia koncepciójával. Ebbõl fakad az is, hogy a festészet gyakorlatát nem alapoz-
hatjuk a görög szobrászat kánonjára vagy bármilyen más paradigmára. Írását azzal az
óhajával fejezte be, hogy engedjük a diákokban rejlõ „géniuszt... anélkül, hogy elnyomnánk,
szabadon kifejlõdni, és minden eszközzel igyekezzünk õket eltéríteni attól, hogy felesküdjenek az
egyik vagy másik festészeti stílusra”. Történetileg Goya szövege váltást jelez a korai mun-
káit meghatározó neoklasszicizmusról érett mûvészetének romantikájára, de egyszer-
smind mélységes igazságot mond ki a mûvészetrõl mint olyanról: a szigorúan vett mû-
vészetet nem lehet megtanulni, mivel elképzelhetetlen valódi eredetiség nélkül. 
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Az esztétikai eszméknek vajmi kevés közük van az ízlés analitikájához, és ez az, ami
hiányzik Greenberg programjából, aki a mûvészeti kvalitást boncolgatva csupán elvét-
ve beszélt jelentésrõl. Bizonyos értelemben annak az esztétikának, amely a természe-
ti és a testi szépségre vonatkozik, alig van köze ahhoz a mûvészethez, amelyet Goya
korában az akadémiákon a klasszikusnak tekintett szépségeszményt megtestesítõ szob-
rok gipszöntvényeinek rajzolásával próbáltak utánozni. Ebbõl nagyon kevés van a LOS

CAPRICHOS-ban. Bárhogy jellemezzük is ezeket, aligha tekinthetõk az eszményi szépség
ünneplésének. Az „ötletek és fantáziák” a szellem eszméjének adnak testet, de felhív-
nám a figyelmet e mûnek a Diario de Madridban közzétett hirdetésére, melyben Goya
azt írja, hogy a festészetnek is feladata lehet az emberi vétkek és gyarlóságok leleplezé-
se, „még ha ez a leleplezés általában a szónoklatok és a költészet kiváltságának tûnik is”. Ha vi-
szont „no hay reglas en la pintura”, akkor nincs szabály arra sem, hogy a festészet mikép-
pen tartson tükröt „mindama hóbortok és ostobaságok sokaságának, amelyek minden emberi
társadalomban elõfordulnak”. Greenberg nem támogatott volna egy efféle törekvést, mi-
vel ennek szerinte nincs lényegi köze a képzõmûvészethez. Kritikai szótárában „iro-
dalminak” bélyegezte és elutasította ezt, ahogy általában véve a formalizmus kritikai
szótárában is csak ez lehet a sorsa. 

Az én véleményem az, hogy az esztétikum és a mûvészet kapcsolata mindig is kül-
sõleges és esetleges. Ebben a pluralizmus beköszönte nem hozott semmilyen változást.
De a megtestesült jelentéseknek – vagy az „esztétikai eszmék ábrázolásának” – tekintett
mûvészet elmélete megmutatja, hogy az esztétikai minõségek miképpen járulhatnak
hozzá azon mû jelentéséhez, melyhez tartoznak. Biztos vagyok benne, hogy Hegel er-
re gondolt, amikor esztétikai elõadásainak elején arról beszélt, hogy a mûvészeti szép
miért magasabb rendû a természeti szépnél. Azért nevezetesen, mert a természeti szép
nélkülözi a jelentést – ezt persze akár Kant is mondhatta volna, hiszen nála a termé-
szeti szép az erkölcsiség szimbóluma, és azt az érzést kelti fel bennünk, hogy a világ
nem közömbös a reményeinkkel szemben. Kant számára a szépség egyfajta teodíceai
jelentés hordozója, mint arra a filozófus Fred Rush újabban rámutatott. A természet
szépségének ábrázolása, például a Hudson River School festõinek hatalmas vásznai,
eme jelentés megragadására tesznek kísérletet. De a bennük megjelenõ jelentés ezek-
ben a mûvekben lényegi eleme e mûalkotások szépségének. Ezt könnyû belátni, még ha
egy pillanatra sem gondoljuk azt, hogy a természet maga az isteni üzenet hegyek és cso-
dálatos vízesések formájában. 

Andy Warholnak azok az 1961-es munkái, melyekrõl beszéltem, esztétikai eszmék
hordozói – noha csupán olyan esztétikai kvalitásaik vannak, amelyek az olcsó hirdeté-
sek igénytelenségébõl fakadnak. A test kis gyötrelmeirõl beszélnek, és a reményrõl,
hogy néhány dollárért megszabadulhatunk tõlük: hajunk dús lesz és fényes, a szere-
lem és a boldogság pedig végre nem kerül el bennünket. Eperjesi Ágnes azt ismerte
fel, hogy a különféle gyári termékek eldobható csomagolásai annak a társadalomnak
tartanak tükröt, amelyben e termékek használatosak. Readymade portrék ezek, vagy
inkább kiegészített readymade-ek, ahogy azt vicces-mélabús feliratai nyilvánvalóvá te-
szik. Egyik képe alá, amelyen egy fátylas menyasszonyt látunk – valójában azonban egy
zsebkendõt tartó nõ képének negatívba fordított fotója –, ezt írja: „Néha belemegy vala-
mi a szemembe. Olyankor végre szabadjára engedhetem az érzéseimet.” Egy zsebkendõt tartó
nõ ártatlan, sõt semmitmondó képe egy fordulattal visszafojtott érzelmek pszichológi-
ai ábrázolásává válik, a látszat fenntartása érdekében való elfojtás kommentárjává.
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