
FORGÁCS LÁSZLÓ 

MŰALKOTÁS ÉS MŰELEMZÉS* 

i . A K Ö L T Ő I M Ű U T Ó É L E T E 

Eddig a költészet alkotói szféráját vettük szemügyre — a meg-
költés folyamatát, a kész műalkotást, a műnemeket és a műfajo-
kat. A költészetnek azonban nemcsak genezise, struktúrája s 
nemek, fajok szerinti tagolódása van, hanem hatása is. Ez pedig 
nem csupán az alkotótól, hanem a közönségtől is függően alakul. 

Alkotás és befogadás viszonyát nem magyarázhatjuk meg, 
ha benne egyedi alkotó és olvasótömegek szubjektum- és 
interszubjektum kapcsolatát látjuk. Alkotás és társadalmi élet 
összevetése nélkül mit sem érthetünk meg a költészet szubjek-
tum—objektum-viszonyából. A költői alkotás létrejöttében 
a társadalmi megbízatás, megalkotásában a költő társadalmi 
orientációja, felépítésében a mű valakiknek szánt közlendője 
mindvégig valamilyen közönség-igényt teljesített. A műal-
kotás befogadásában a közönség a költőmódra újrateremtett 
valóságra lel rá; vállalja vagy megtagadja a költő igazát. A 
befogadás ily módon a költészet szubjektum—objektum-
viszonyának fordítottja : a tárgyi hitelesség észlelésétől indul el, 
s halad a felvevő személyessége felé. 

Közzétételétől fogva már nem a költőé a mű, hanem a 
közönségé. A hatás objektív a szerző szándékához képest. 
Számos remekmű tanúsítja, hogy a történelmi szituáció s az 
alkotói állásfoglalás alkalmas volt ugyan a mű megalkotására, 
de korántsem kedvezett befogadásának — gondoljunk csak 
József Attila költészetére és kortársi fogadtatására. A mű 

* Forgács Lászlónak, a 39 éves korában — 1970. január 3-án — 
elhunyt marxista esztétának a közeljövőben megjelenő, A költészet 
bölcselete c ímű kötetéből közöl jük ezt a fejezetet. 



utóélete fordulatokban és irányzatokban változatos lehet ; 
egy-egy nagy költő kritikájának története tanulságosan mu-
tatja, mikor, milyen pozíció védelmezői, miért, miként vállal-
ták vagy utasították el munkásságát. Vajon a befogadás sok-
színűsége annak bizonysága-e, hogy a hatás meghatározatlan 
relativitás közege, s a korok, vélemények közén végül is 
megfoghatatlanná válik maga a műalkotás? Vagy, mint 
napjaink újkriticista irányzatától a nyelvfilozófiai, struktura-
lista bírálat művelőiig sokan vélik, a mű szimbolikus jellegéből 
következik hatásának pluralizmusa? Ha azonban tüzetesebben 
szemügyre vesszük az újkriticizmus olyan kedvelt vesszőpari-
páját, mint a Shakespeare-kritika, arról győződhetünk meg, 
hogy a hatás változékonysága nem a mű szimbolikus jellegé-
ből következik, hanem egyes-egyedül az interpretátor osztály-
szerűen meghatározott pozíciójának részletességéből. Minden 
kor mást és másként merít a remekműből, más és más ürügyre 
hivatkozva tagadja meg, más apropóból fedezi fel ismét; 
maga a mű arányos egyetemességű mikrokozmikus teljessége 
miatt mindig többet mond, mint amit részletes érvényű, 
beszűkített nézőpontról kiolvasnak belőle. A jelentékeny ér-
telmezők azonban fontos momentumaira, lényegbevágó 
jellegzetességeire tapintanak rá a műalkotásnak; így figyel-
hetjük meg akár a Shakespeare-kritikában is a legendaromboló, 
mítoszokat szétfoszlató törekvés küzdelmét a tegnapi és mai 
mítoszteremtők (pl. a Shakespeare-be egzisztencializmust 
belelátó Jan Kott) tolmácsolásával. Nem vállalkozhatunk 
tudományosan meggyőző értelmezésére, ha e kritika törté-
netében csupán az egymást kölcsönösen cáfoló tévedések 
zűrzavarát látjuk. Hitelesen áttekinteni a fejlődést csak a tel-
jesítményt, a költői egyetemességet vállaló osztály érdekeinek 
érvényt szerző — marxista — pozíciókról lehet. Nem a mű-
alkotás meghatározhatatlansága okozza a hatás heterogenitását, 
hanem a művészi állandó változó recepciójának konkrét 
történelmi feltételezettsége ; a recepció az objektív igazsághoz 
való közeledés mértékében mélyül hiteles tolmácsolássá. 

Mit mutat a költői mű utóélete? A remekmű — ha jókor 
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érkezett, s a vele közösséget vállaló közönség igényét szem-
látomást kielégítette — azonnali mozgósító, gyújtó hatást 
ér el; ha a befogadás feltételei korlátozottak vagy hiányoznak, 
a „történelmi igazolás" módján később hódítja meg az olvasó-
közönséget; a remekmű közönségsikere hosszú távra szól. 
Az egyetlen felépítményhez kötött , korhiedelmeket kiszínező 
irodalmi művek utóélete nemegyszer a remekműveket is túl-
szárnyaló zajos, de időleges siker, majd a végérvényes fele-
dés hatásgörbéjét futja meg. 

A befogadás-folyamat és az olvasó típusai 

Míg a költő útja a küldetés vállalásától a potenciális olvasóra 
irányuló mű megalkotásáig tart, az olvasó a kész műből 
indul ki, s útja személyessége kiteljesedéséig tart. A befogadás 
folyamata tehát a mű újraélésével, a műalkotással való azo-
nosulás stációjával kezdődik; ezt követi az élménytől való 
eltávolodás és a megítélés szakasza; s végül a műélmény ki-
váltotta megrendülés és a megítélő aktusból leszűrt követ-
keztetés — az önmagára döbbenés momentuma. 

Ezt az utat korántsem minden olvasó járja végig. Az „azo-
nosulás" minőségi elkülönböződést mutat olvasó-típusok 
szerint. A korhiedelmeket illusztráló irodalmi termékkel azo-
nosuló olvasó nem igazságot, hanem „kikapcsolódást" keres. 
Menekülne, megszabadulna a mindennapi élet konfliktusaitól, 
gondjaitól. A szórakozás, a feledtető kikapcsolódás igényében 
azonban jogosultság is lappang; a művészet „külön világa" 
is kilépteti az átélőt megszokott világából, s a művészet való-
ban nem tör közvetlenül hasznosságra. A szórakoztató olvas-
mány cselekményességet, feszültséget, élményt pótol olvasójá-
nak; ily módon itt is jogosult esztétikai igénynek — a regény-
történés, a drámakonfliktus, a lírai érzelmi állapot felidézésé-
nek — kezdetleges „elvárásával" van dolgunk. A „kikapcsoló-
dás" azonban olyan olvasó „azonosuló" aktusa, aki világképé-
ben még nem érkezett el a valóság tudomásulvételéhez és 
annak cselekvő alakításához. Ezért állítódik szembe a megszo-
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kott „felfüggesztésének" igénye, a „célnélküliség" követelése 
a célszerűséggel, a „játék" a valóság-vállalással, s a művészet-
pótlék a költői alkotással. Az „azonosulás" tehát az olvasó 
szintjétől, végső soron társadalmi helyzetétől függően variábilis 
értékű befogadási szakasz. 

Az olvasó másik elterjedt típusa önmagát igazolja. Túl -
jutott már az életpótlékként felfogott kikapcsolódás szintjén, 
s az olvasmánytól eszményei vagy kiábrándultsága kifejezé-
sét várja el. Voltaképpen az azonosulást követő distanciáló-
megítélő aktust szakítja ki a folyamatból, rögzíti meg és 
növeli abszolútummá. De ez az olvasó-típus azért kéri szá-
mon a műtől saját vágyait, mert a világot nem reálisan, ha-
nem egyes-egyedül az alakító állásfoglalástól függően fogja 
fel. Mélyén a — rajongó eszmények vagy a világvége-han-
gulat önigazoló számonkérésével — az irodalom korhiedel-
met-illusztráló szintre való lefokozásának követelménye, az 
önáltató olvasó „megrendelése" rejlik. A hanyatlás kori diva-
tok követői a kor illúziónak vagy dezilluziójának kivetíté-
sét igénylik az irodalomtól egy azonosuláson túli, katar-
zison inneni olvasói magatartásmód jegyében. 

A költői műalkotás teljes befogadására sem az első, sem 
a második olvasó-típus nem alkalmas. A befogadáshoz ve-
zető úton az első megáll az azonosulás stációján, s nem ké-
pes élményéből megfelelő következtetéseket leszűrni életére. 
A második megreked a „számonkérés" állomásán, s előíté-
leteit vetíti vissza az „azonosulás" stádiumába, majd vetíti 
előre a „következtetés" szakaszába. Az az olvasó fogadja be 
teljesen a műalkotást, aki úgy feledkezett bele az olvasmá-
nyába, hogy élményét továbbgondolta, s felismerésekhez ér-
kezett el élményeiből és gondolataiból. Önmagára az az ol-
vasó ismerhet a költői műből , aki szembe mer nézni múl t -
jával és jelenével, vállalja tetteit, és leszűri megrendüléséből 
a következtetést. A „szép szó" ez esetben egy tárgyilagos 
tájékozódásra és cselekvő állásfoglalásra kész személyiség 
önismeretét gyarapítja, s ez az olvasó-típus a rangos költé-
szet meg a föleszméitető műelemzés közönség-bázisa. 
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Irodalomkritika és esztétikai műelemzés 

Milyen viszonyban van irodalomkritika és költészet-böl-
cselet? A költői műalkotás hatása a befogadóra minőségi 
különbségeket mutat. Lehet műélvező módján átélni az alko-
tást, s ennek megfelelően véleményt formálni róla. A műbíráló 
már nem csupán átéli a művet, hanem ítéletet is alkot róla; 
véleményét igyekszik megfigyelésekkel, párhuzamokkal, elem-
zésekkel alátámasztani. A műbölcselő tovább lép a műértés 
stációján is: az alkotás meghatározó esztétikai lényegét igyek-
szik megfejteni. E tekintetben tehát a mű befogadásának mély-
sége, a hatás jellege szerint világosan megkülönböztethető 
a „néző", az „olvasó" (műélvező), a kritikus (műértő), az 
esztéta (műbölcselő) megközelítésének iránya és módja. A 
költészetbölcselet nem érheti be a műélvezői, de még a mű-
értői közelítéssel sem; tiszte szerint arra kell törekednie, hogy 
általánosító érvényű, egzakt fogalmi meghatározását adja az 
irodalmi jelenségnek, az adott irányzatnak, műalkotásnak. 

A költészetbölcselet ezért nem veszíti el jogosultságát a 
műélvezői véleményét kifejező esszéhez, a műértői ítéletét 
indokoló irodalomkritikához képest. Az esszé : vélemény-
kifejezés. Közelebb áll a szépirodalomhoz (értekező széppróza), 
mint a tudományhoz, hiszen alapállása: véleménymondó 
személyességének nyilvánítása a tárgy ürügyén. Értékét vagy 
értéktelenségét ezért nem a tárgy megragadásának hitelessége, 
hanem az esszéíró műveltsége, eredetisége — vagy puszta 
jólértesültsége, nemegyszer epigonsága minősíti. A kritika: 
műértés. Tudományos diszciplína, még ha szépirodalmi 
becsű stílusban íródik is. Értékét a tárgy objektíven igaz inter-
pretációja adja; értéktelenségét a „kritikai hitel" nélkülözése. 
Az esztétikai bírálat az ismertetésen, az ítéletmondó reflexión 
túl meghatározásra tör. Az érdekli, mivel gyarapítja a mű az 
adott műnemen, műfajon belül az egyetemes költészetet. 
Specifikus megközelítése miatt határolhatjuk el egyfelől az 
esztétikai szempontot is alkalmazó, de ezt az irodalom tör-
téneti folyamatának észlelése érdekében gyümölcsöztető 
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irodalomkritikát, másfelől költészetbölcselet jegyében kifeje-
zett esztétikai elemzést. Ez sem kerüli meg a műalkotás tör-
ténetiségét, csakhogy ezt is a költői alkotás esztétikai értékelése 
érdekében hasznosítja. Az esztétikai műelemzés mindezért 
nem az irodalomtudomány, hanem a művészetbölcselet 
integráns része. 

Közönségnevelés, költészetpártolás, törvény felismerés 

Közvetítő küldetést teljesít a költői műalkotás bölcseleti 
elvű elemzése. A közönséget, a költészetet és a filozófiát 
képviseli egy személyben. Komplexitásában ragadja meg és 
bontja ki a mű társadalmi, költői és filozófiai meghatározóit. Az 
esztétikai analízis sajátos középpontjából kiindulva közvetít 
olvasó, költő és filozófus között. Művészetszociológiai funk-
ciója az, hogy mindhárom összefüggésben nélkülözhetetlen 
közvetítői tevékenységet fejt ki. Azzal, hogy a befogadás egész 
folyamatát tartja szem előtt, filozófiailag végiggondolhatja 
az olvasótípusok igényét, elemezheti „elvárásaik" jogos és 
jogosulatlan momentumait, megítélheti fellépésük igazát vagy 
tévességét. Ebből következik egyik legfőbb rendeltetése: a 
közönség nevelése. 

A közönség nevelését a számottevő, haladó esztétikus-
kritikusok sohasem tévesztették össze a kioktatással, a leszó-
lással. Tisztüknek az elmaradott ízlés pallérozását tartották: 
munkálni „a nemzet csinosodásán" (Kármán József), elő-
mozdítani „az emberiség esztétikai nevelését" (Schiller). 
Az olvasó esztétikai nevelésének magában a befogadás folya-
matában rejlő alapja van. Láttuk, hogy a „kikapcsolódni 
vágyó" olvasó azonosuló módra fogadja be a feledtető-szóra-
koztató olvasmányt. Primitív igénye mélyén azonban jogo-
sultság is lappang: ilyen a „mese", a fordulatos történés áhítása, 
az izgalmas, cselekményes drámai összeütközés szomj úhozása. 
Az ízlést nemesítő esztétikai bírálat él a lehetőséggel, úgy 
orientálja az olvasót, hogy igényét egyre inkább a rangos, 
művészi becsű alkotásokban elégítse ki. így ajánlotta Bálint 
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György a bűnügyi regények kedvelőinek Dosztojevszkijt. 
Az ízlés fokozatos nemesítésére törekvő műelemzés tevékeny-
ségében szembekerül az elmaradott ízlést kiszolgáló kritikai 
reklámmal is, meg a sznob kritikával is, amely elvben feladja 
az epikai történés, a drámai konfliktus, a társadalomhoz 
forduló lírai személyesség közérthető alakításának igényét. 

A marxista művelődésfilozófia képviselői — Lenin, Gramsci 
vagy József Attila — az ízlésében még elmaradott olvasó-
közönség fokozatos kiműveléséért szálltak síkra. Idevágó mű-
veikben ezt a programot indokolták meg : a dolgozótömegek 
kultúrszintjét osztályérdekeik szintjére kell felemelni. Míg a 
mai polgári bírálat hol a sznob avantgardizmusra, s megren-
delőjére, egy szűk „elitre", hol pedig a sekélyes konzum-iro-
dalomra orientálódik, hogy a „tömegek" vélt igényét ki-
elégítse, addig a marxista elvű esztétikai kritika a „nyilvános-
sághoz" fordul. Az egész közösséghez szóló művek utat 
lelnek a nyilvánossághoz, áthidalják elit és tömegolvasó el-
lentétét, felszámolják a hanyatlás kori „kultúrára", és a kiürese-
dett olvasótömegek „szórakozására" hasadt művelődési fel-
építmény antagonizmusát. Ilyen nyilvánosságot teremtett a 
magyar költészet fejlődésében Petőfi, Ady s utóéletében József 
Attila lírája. Míg a polgári kultúrhanyatlás bölcselői (Scho-
penhauer, Nietzsche, Spengler, Ortega y Gasset, Heidegger) 
egy elitárius művészetszociológia szellemében becsmérelték 
le a „kultúra alatti" tömegízlést, a marxista kultúrfilozófia 
reprezentánsai a közösséghez forduló művészet és a műalkotás-
ban önmagára ismerő olvasó igényét kölcsönösségében, egy-
mást-tápláló egységében ragadták meg, s fogalmazták meg a 
kulturális nyilvánosság elvét (gondoljunk pl. Lenin bírálatára 
a Proletkultról). 

Míg az „azonosuló" olvasóval szemben az ízlésnemesítés 
az esztétikai bírálat fő törekvése, a „számonkérés" esetében 
az olvasó érvelő meggyőzése, véleményének bíráló átalakítása 
a feladat. A költői alkotáson saját előítéleteit számonkérő olva-
sóval szemben az esztétikai kritika az igazmondó költői mű 
pártját fogja. Az irodalomesztétika történetének legszebb lap-
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iáit azok a felfedező műelemzők írták meg, akik az uralkodó 
korhiedelmekkel, a visszahúzó kortársi fonák tudattal szembe-
szállva korízlést átalakító érvénnyel indokolták meg a költészet 
igazságát. Az álklasszicista műízléssel szemben álló Lessing 
Szophoklész és Shakespeare újrafelfedezésére vállalkozott; 
Belinszkij, Csernisevszkij, Dobroljubov nevéhez úgyszólván 
az egész kortársi orosz költészet felfedezése fűződik, s egyidejű-
leg a visszahúzó olvasói—kritikusi véleményt képviselő folyó-
iratok álláspontjának elemző bírálata. A hiedelmek szerte-
foszlatása is a közönségnevelés módja; az esztétikai elemzés 
fontos művészetszociológiai rendeltetése a rangos költészet 
pártolása, az önáltató hiedelmeit előítéletszerűen nyilvánító ol-
vasóval és ennek kritikai képviseletével szemben. 

A költészet fejlődését pártoló kritika megbízója az igazmon-
dó remekmű tükrében önmagára döbbenő, a torzító prizmá-
ban látottat joggal visszautasító közönség. Az esztétikai elem-
zés akár a sznob esszéizáló bírálattal is tengelyt akaszthat az 
igazmondást igénylő közönség érdekeinek védelmében; a 
felnőtt ízlésű olvasó álláspontjának végiggondolása éppoly 
fontos tennivalója a műelemzésnek, mint az elmaradott ízlésű 
olvasó felemelése, és a visszahúzó előítéleteket valló közönség-
réteg felvilágosítása. Termékeny kölcsönösség, eleven vér-
keringés akkor alakul ki esztétikus, köl tő és olvasó között, 
amikor megteremtődnek a fentebb körvonalazott szocialista 
„nyilvánosság" feltételei. Az esztétikai műelemzés úgy orientá-
lódik a befogadás teljes útján végighaladó, önismeretig el-
érkező olvasóra, hogy — a költészet bölcseleti elgondolása 
módján — felismeri az eredeti költői alkotásban lappangó 
törvényt. Egységes a műelemzés művészetszociológiai funk-
ciója: közönséget nevel, pártját fogja a költői remekműnek, 
megfogalmazza az esztétikai törvényt. 

A költészet katartikus hatása 

Arisztotelész katarzis-elmélete — a tragédia megrendíti és 
megtisztítja nézőjét — általánosabb érvényű egyetlen m ö n e m 
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egyik műfajánál. Minden műalkotás kiválthat befogadójából 
ilyen hatást; a katarzis tehát valamennyi művészeti ág közös 
ismérve. Mégsem véletlen, hogy a költészet s kivált a tragédia 
megfigyelése nyomán fogalmazódott meg a megrendítő-
megtisztító hatás godolata. A valamennyi dimenzióhoz szóló, 
a leginkább intellektuális szemléletességű művészeti ág alko-
tásai szemléltethették legtisztábban e hatás mechanizmusát; 
s a küzdésre összpontosító műfaj alkotásai villanthatták fel 
legmélyebben a katarzis cselekvőleges, fordulatot kiváltó, 
drámai számvetésre késztető természetét. Míg a társművészetek 
sajátos tárgyi-alakítói középpontjuknak megfelelő aspektus-
ban fejtenek ki katartikus hatást, a költészet minden oldalról 
„megtámadja" olvasóját, s ha az végighalad a befogadás útján, 
legközelebb viszi a gondolati következtetéshez. 

A katartikus hatás mindenekelőtt a költészetben érheti el a 
feleszméltetés, az önismeretre döbbentés szintjét. A műalkotás 
egyetemesen átélhető, de a hatás mélysége és iránya a befogadó 
társadalmi arculatától függ. A költészet katartikus hatásának 
az a lényege, hogy az olvasó felismeri : róla és neki szól a „mese". 
A befogadásból „névre szóló" következtetést szűr le. A be-
fogadói folyamat belehelyezkedő—azonosuló, majd összevető, 
ítélkező stációi után elérkezik az önismeretig. A rádöbbenés-
megrendíilés élménye komplex: magában foglalja mind a 
belehelyezkedést, mind a képmást az eredetivel összevető, 
distanciáló—ítélkező momentumot, s mindezt önmagára vo-
natkoztatja. A katarzis így az egész hatás-folyamat betetőzése, 
a befogadott mű élménnyé érlelt intellektuális konzekven-
ciája. 

Azok az elméletek, amelyek az abszurd dráma példájára 
hivatkozva a katarzist illúziónak, „érzelmi kábulatnak" minő-
sítik, vagy — a strukturalista közelítés jegyében — azonosítják 
a „hatásimpulzusok" számszerű összegével: vagy a befogadói 
folyamat egészét egyszerűsítik le, vagy egyes stációit ragadják 
ki összefüggéséből, s fújják fel az ezt képviselő elvet a többi 
stáció kirekesztőleges ellentétévé. A katarzis nem ér véget 
az azonosulás elmúltával, nemcsak érzelmeket, hanem gon-
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dolatokat is mozgósít, a személyiség teljes intellektusát fokozza 
fel. Az „elidegenítő" hatás momentuma mint distanciáló-
intrikus „ellenpont" szervesen épül be a hatás mechanizmusába, 
nélküle nem következhetne be a közvetlen hatás-impulzusok 
elmélyítése. De a distanciálás n e m szünteti meg, hanem tovább-
gondolja a közvetlen élményt. A katarzisban minden mozzanat 
a végső stációra irányul: az elsődleges élményt, a másodlagos 
gondolatot végül is az élményszerűen magára ismerő olvasó 
eszmélete összegezi. 

Abban, hogy ilyen szemlélethez csakis az önmagára döb-
benő olvasó érkezhet el, a katartikus hatás szociális meghatá-
rozottsága domborodik ki. Azzal a magyarázattal szemben, 
amely a katarzist általános erkölcsi kategóriából leszármazta-
tott esztétikai kategóriaként tolmácsolja, hangsúlyoznunk kell 
a „megrendülve-megtisztulás" specifikusan művészeti jellegét. 
A befogadás folyamatát a katarzis úgy összegezi, mint az 
alkotói folyamatot az újrateremtő költőiség. A m ű katartikus 
hatása az esztétikai elmélet. A műalkotás hatása továbbá azért 
változékony, mert minden olvasó a maga korának—osztályá-
nak álláspontjáról fogadja be, s mert ez a pozíció korántsem 
mindig teszi lehetővé a teljes befogadást, a katarzisig való 
elérkezést. Ha nem tévesztjük össze a nyárspolgár egészét az 
„egész emberrel", a polgári humanizmus valóságképét a 
„felelő ember" ontológiájával, a katarzist sem tágíthatjuk 
joggal az osztályjellegétől megfosztott „emberi" művészetben 
is ható moralitásává. A remekmű katartikus hatásának a társa-
dalomban és történelemben élő ember önmagára döbbenése 
a titka. Ha viszont a Hamlet-élményt „érzelmi kábulatnak" 
hisszük, a különböző vélemények egyenlősítése és leszólása, 
a dezilluzionáló relativizmus módján, könnyűszerrel érkez-
hetünk el az irracionalista nihilizmushoz, a sokfajta Hamlet-
interpretáció semmiségének, a remekmű szimbolikus fel-
deríthetetlenségének téveszméjéhez. A katarzis eredménye az 
olvasó feleszmélése, s nem a történelemből kioldott nyárspolgár 
önigazolása. Felocsúdni a költői m ű névre szóló üzenetére — 
ez a katartikus hatás titka. 
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2. „A K Ö L T Ő ÉS B I R O D A L M A " 

Az esztétikai kritika alapvető problémája a művészet szub-
jektum—objektum-viszonyának helyes vagy téves értelmezése. 
Költészet és valóság összevetésére vállalkozik minden bölcse-
leti igényű kritika; filozófiai irányától függően változatos a 
mérlegelés módja és eredményessége. Még a hangsúlyozottan 
„immanens" műbírálat is valóságra vonatkozik, „kommuni -
kációt", közlést, „információt", közlendőt feltételez; számol 
a mű megalkotójának és befogadójának, tárgyának és közön-
ségének tényezőjével stb. Még a szubjektivista elvű műkritika 
is feltételezi az alkotónak valamiféle — tematikai, élménybeli 
stb. — kapcsolatát az alakítandóval. „Csupán" ennek a kap-
csolatnak elvi lényegét értelmezi egyoldalúan a művet ön -
magából vagy alkotója habitusából magyarázó bírálat. A 
műbíráló bölcseleti pártállása dönti el, mennyire képes teljes-
ségében vagy pedig pusztán részlegesen elgondolni a meg-
ítélendő tárgyat s mindazt, ami ezzel szervesen összefügg. 

Az esztétikai műelemzés folyamata egybevág a befogadás 
útjával. Goethe olyan olvasót kívánt magának, „aki elfelejt-
kezik rólam, saját magáról, az egész világról, és teljesen bele-
feledkezik a könyvbe". Belinszkij osztja ezt a gondolatot; 
érvényesnek tartja a műelemzés első fázisára, de nem a kritikai 
tevékenység egészére. A mű, az életmű kritikai elsajátításának 
első lépcsőfoka mindenképpen a költő birodalmában való 
jártasság. Ez az „azonosulás" olvasói állomásának felel meg. 
A szubjektivista elvű műbírálat ezt a mozzanatot abszoluti-
zálja. Az esztétika történetében ezt az olvasói—műélvezői el-
sajátítási fokot teszi meg alapelvévé Kant esztétikája. A kanti 
esztétika egyik legáltalánosabb belső ellentmondása éppen az, 
hogy a szubjektív „ízlésítélet" részlegességét egyeztetni igyek-
szik a „magánvaló dolog", valamint a „cél nélküli célszerűség" 
módján alkotó művészet objektív törvényszerűségével. 

Minden immanens műelemzés, amely a költői alkotásban 
nem a való világ mikrokozmikus újrateremtését, hanem a 
költői szándék teljesítését látja, megragad ennek az olvasói 

7 Irodalomtörténet 



330 torgács László 

aktusnak és kritikai ízlésítéletnek a fokán. Az ízléskritika ezért 
— Erdélyi János szavával élve — „kéregkritika". Beéri az 
alkotói szándék lekottázásával, elvben feladja a teljesítmény 
tárgyilagos mérlegelésének igényét. Ezzel azonban nemcsak 
a rangos művet nem képes hitelesen megértetni, hanem harc-
képtelenné válik a tiszavirág életű írásművekkel szemben is. 
Az írói szándékot ugyanis éppen a műkedvelő, a rutinos 
ügyeskedő, az epigon, a kordivat színéhez igazodó képes ma-
radéktalanul teljesíteni. A költőknek, akik a másoktól még 
nem látottat fedezik fel, több aggályuk van szándékaikkal 
szemben, mint a kelendő portékát áruló kontároknak. A szub-
jektivista műkritika ily módon megreked az egyéni ízlés nyil-
vánításának szintjén, nem mélyül a műalkotás hiteles megérté-
sévé. 

Mííélmény és megítélés 

Az alkotás átélése, azonosuló elsajátítása nem adhat tárgyi 
mértéket az elemző kezébe. Ahhoz, hogy ne csak a költő 
szándékát, hanem a kész műalkotásban nyújtott teljesítményt 
is megítélhesse, a mű bírálójának néhány lépésre el kell távo-
lodnia a költő világától. A kritikai megítélés stádiuma egybe-
vág az olvasói distanciálás, összevetés fázisával. Míg azonban 
az olvasó a kultúrnívójának megfelelő síkon veti össze a 
képmást az eredetivel, a műbíráló filozófiai síkon végzi el a 
műalkotás „kis világának" szembesítését a nagyvilággal. 

Műélmény és megítélés nem kizáró ellentétei, hanem össze-
tevői a műelemzés folyamatának. Az az olvasó, aki eszmé-
nyeit és kiábrándultságát, esetleg közönyét előítéletszerűen 
szegezi szembe a műalkotással, az ítéletalkotás momentumát 
rögzíti és túlozza el. A műelemzésben ennek az olvasói attitűd-
nek az elméletieskedő, belemagyarázó, doktrinér törekvés 
felel meg. A doktrinér kritikus olyannyira eltávolodik a mű 
átélésekor még érzékelt alkotástól, hogy már csupán saját 
tételének igazoló ürügyét látja benne. 

Dialektikus egységben van élmény és ítélet a műelemzésben. 
A haladó kritikusok Arisztotelésztói Belinszkijig és Dobrol-
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jubovig, a marxista kritikusok Mehringtől Lunacsarszkijig 
az élményben a megítélés indítékát látták, az ítéletben pedig 
műélmény és valóság elemző összehasonlítását foglalták össze. 
A hanyatlás kori polgári esztétika izolálja, megmerevíti és 
egymás ellen veti a kritikus-olvasó elemző tevékenységének 
állomásait. Dilthey „utánköltést" látott az élményszerű azono-
sulásban, a műélmenyben. A kritikus tiszte azonban nem az el-
sődleges költői alkotás silányabb elismétlése, hanem a mű 
felfedező végiggondolása. Egy másik, ezzel rokon esztétikai 
irányzat — Theodor Lipps, Wilhelm Worringer tanítása 
szerint — a műélvezői aktusban „beleérzést" lát. A műalkotás 
nem olyan, amilyen, hanem olyan, amilyennek az olvasó — 
rokonszenvét vagy ellenszenvét követve — érzi. Ez a két irány-
zat végső soron a szellemtörténet módján felújított kantiánus 
ízléskritika szubjektivizmusát képviselte a műelemzés elmé-
letében. Míg e koncepciók az azonosuló szakasz műélményé-
nek vadhajtásai, az összevető szakasz megítélő aktusát a doktri-
nér irányzatok követői egyszerűsítették le. Míg a szubjektivista 
elvű kritika az „önkifejezés" elvének jegyében szakítja el 
élmény és valóság kapcsolatát, a doktrinér-objektivista kritika 
az „ábrázolás" elvének jegyében abszolutizálja és elszemély-
teleníti a művészet ágazati, nembeli, műfaji közegét. 

A szubjektivista műelemzés eltépi műalkotás és valóság 
kapcsolatát; az objektivista analízis az alkotói állásfoglalás 
aktív természetét homályosítja el. Az eredeti költői műalkotás-
ban a művészeti ág, a műnem és a műfaj közege nem végső 
tartalmi, hanem formai meghatározó, s ez minden esetben 
az alkotó konfliktus—harmónia-viszonyától s újrateremtő tevé-
kenységétől is függően érvényesül. Az esztétikai műelemzés; 
maradandó példáit azok a kritikusok mutatták fel, akik, mint: 
Belinszkij, „mozgó esztétika" módján közeledtek a költészet 
szubjektum—objektum-viszonyához. Élmény és ítélet abban 
az esztétikai műelemzésben forrott egységbe, amely a költői 
felfedezés nyomán új esztétikai törvény megfogalmazására 
vállalkozott. 

7* 
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3. GENEZIS ÉS S T R U K T Ú R A 

A tudományos hitelű esztétikai műelemzés a költészet 
szubjektum—objektum-viszonyát reális arányaiban veszi tudo-
másul. Személyesség és tárgyiasság dialektikus összefüggését 
szem előtt tartva nem kényszerülünk rá a műelemzésben, hogy 
különválasszuk és szembeállítsuk egymással a mű létrejöttére, 
az alkotói folyamatra és a kész mű felépítésére vonatkozó 
tudásunkat. Nem lehet egységesen elemezni a lírai műalkotást, 
ha az értelmezés eklektikus: egyfelől a m ű keletkezését és az 
alkotói személyiség életkörülményeit véli meghatározóknak, 
másfelől a szöveg statisztikailag csoportosított részecskéit. 
Minden ilyen „egyrészt-másrészt" megközelítés hamis szélső-
ségekre hull szét; elsikkad a műalkotás egysége. Ha például 
József Attila verseit ezzel az „egyrészt-másrészt" módszerrel, 
az életrajzi és a nyelvi-strukturalista szempontokat követve 
méri fel az elemző, homályban marad a műalkotás költőisége, 
valóságelemek és személyesség, szemléleti és megjelenítési 
mozzanatok mikrokozmikus teljessége. A műalkotás egységes, 
egyetlen ép egész. Azt a valósághoz meghatározott pozíciókról 
állást foglaló költő alkotta meg, és a kész műben az alkotónak 
világához fűződő viszonya testesül meg. A lírai műalkotás 
hiteles analízise elsősorban az alkotói személyességet, az alkotói 
folyamat művé alakulását értelmezi. Maga József Attila szol-
gáltatott szemléletes példákat erre a megközelítésre: kritikai 
műelemzésekben, mint például a Kosztolányi Dezsőről, a 
Kassák Lajosról, a Babits Mihályról írottakban, mind pedig 
költészctbölcseleti értekezésekben, az Irodalom és szocializmus-
ban, az Esztétikai töredékekben. 

Még kevésbé beszélhetünk a genetikai-strukturális szempon-
tok megosztottságának jogosságáról a drámai és az epikai 
műnemek elemzésével kapcsolatban. Itt ugyanis a költői szub-
jektum—objektum-viszony tárgyias és cselekvőleges jellege ele-
ve igényli a vizsgálódás centrumának áthelyezését az alkotói 
folyamatról a kész mű felépítésének elemzésére. Ámde, mivel 
a kezdeményező személyesség, az alkotói Én ezekben a mű-
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nemekben is kiküszöbölhetetlen, szerves összetevő, a kész mű 
analízise szakadatlanul visszamutat a keletkező alkotás proble-
matikájára. A drámai műalkotásban az egész művet megha-
tározó összeütközés természete, a hősök és környezetük össze-
csapása lépten-nyomon az alkotó állásfoglalására mutat, ez 
pedig visszavezet a konfliktustartalmak értékelésének, meg-
közelítésének, láttatásának alkotó-folyamatbeli problémáira. 
Ily módon nincs olyan alkotó-folyamatbeli mozzanat, amely 
ne revelálódna a kész műalkotásban, és nincs olyan szerkezet-
elemzési momentum, amely ne függne össze a keletkezés 
történetében és folyamatában kitapintható kérdésekkel. Mi-
helyt a költészet szubjektum—objektum-viszonyának dialek-
tikus egységét megbontja a műelemzés, kialakul az egyes 
mozzanatok önelvűsítésének és kizárólagossá növelésének, 
esetleg egymás mellé rendelésének és elegyítésének törekvése. 
Az eredmény az, hogy elsikkad a műalkotás mikrokozmikus 
teljessége, részleges érvényűvé fokozódik le mind a készülő, 
mind a kész mű értelmezése. Eredet és teljesítmény össze-
függését tárja fel Belinszkij Puskin-monográfiájában, amelynek 
első, terjedelmes része a Puskinhoz vezető irodalmi fejlődést 
tekinti át, míg második része az életművet eredeti költőiségé-
nek jegyében átfogóan elemzi. Történeti eredet és költői tel-
jesítmény egységének és kölcsönösségének alapulvétele nélkül 
nem végezhető el hiteles műelemzés. A műelemzést a „logikai" 
és a „történeti" megközelítés dialektikája jellemzi. 

A műbírálattól az esztétikai áttekintésig 

A polgári irodalmi kritika a műelemzés műfajaiban is meg-
bontotta a szubjektív és objektív momentumok egységét. A 
költői személyesség és tárgyiasság egységét szem előtt tartó 
elemzés helyett egyfelől az alkotó magánszemélyiségét meg-
festő arcképet (Sainte-Beuve) tűzte lobogójára, másfelől 
a korban egymás mellett élő írástudók csoportképévé nivel-
lálta a műelemzést (Taine). Ezzel szemben az orosz demokrata 
irodalomkritikában Belinszkij egyesítette a műelemzést és az 
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esztétikai áttekintést. Híres évi áttekintéseiben (gondoljunk 
az 1846. és 1847. esztendőről írottakra) az irodalomban erő-
teljesen kibontakozó folyamatot, az ún. gogoli „naturális 
iskola" irányzatát egészében elemezve felölelte az egyes alkotók 
költői teljesítményét. A költészet fejlődésfolyamatának tör-
téneti-esztétikai áttekintése Belinszkijnél magában foglalta a 
műalkotás és az életmű teljesítményének elemzését. A nagy 
kritikus végighaladhatott a műelemzéstől az áttekintésig vivő 
úton, összegezést érhetett el, mert nem szembeállította, hanem 
reális egységbe foglalta a „költő birodalmát", a műalkotást és 
a kor költőiségét. 

4. A KÖLTŐISÉG MÉRCÉJE 

Ha a költészet lényege az intellektuális szemlélet módján 
megvalósuló szubjektum—objektum-viszony, akkor a költőiség 
nem mellékes, külső formai, technikai jegy, hanem lényeget 
jelölő, generikus jellegzetesség. A műelemzésnek tehát ezt a 
specifikus jellegzetességet kell megragadnia ahhoz, hogy a 
költői teljesítményt értékének megfelelően, hitelesen értel-
mezhesse. Említett Puskin-monográfiájában Belinszkij azért 
tekintette át részletesen a géniusz előtti irodalomfejlődést, 
hogy a történeti elhatárolás eredményeként elvégezhesse a 
Puskin-életmű sajátlagos költőiségének meghatározását. Be-
linszkij Puskint „költő-művésznek" fogja fel; ez az alkotói 
arculat jellemzi a művet átforrósító költői eszmét, a pátoszt; 
ez fémjelzi az életmű egészét belengő poézist. Puskin költő-
művész, mert szabadon, elfogultság nélkül képes belehelyez-
kedni tárgyaiba, mert a költői tárgyhoz annak mértékével 
közeledik, s mert egész habitusa és megjelenítésmódja hasonul 
az ellesett tárgy természetéhez. A költőiséget jellemezve Be-
linszkij magyarázatot adhatott arra, miért képes a költő az 
Anyeginben az orosz élet enciklopédiáját nyújtani, ahol minden 
típus „ismerős ismeretlen", karakterisztikus egyéniség, és mi-
ként haladhatott tovább ábrázolásmódjában mind a romanti-
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kus ábrándozás korszakán (déli poémák, ifjúkori líra), mind 
az életképszerű leírás naturalizmusán. 

Belinszkij megközelítésmódját tehát az jellemzi, hogy a 
költői produkciót egyetemlegesen jelölő specifikus költői tu-
lajdonságot kiemeli, középpontba állítja, s bebizonyítja ennek 
érvényességét az egész életműben, a számottevő költői alkotá-
sokon. Nemcsak Puskinnál, hanem megannyi nagy — általa 
felfedezett — költői tehetségnél elvégezte ezt az esztétikai 
minősítést Belinszkij. S a nagy kritikusok mindig is ezt tették, 
akár egész műnemek költőiségét, akár egyes irányzatok pro-
dukcióját, akár egy-egy reprezentatív költő alkotását elemez-
ték. Mindőjüket a költészet specifikus, költői megnyilvánulása 
érdekelte az alkotásokban, a műfajokban és az irányzatokban. 
Annyiban méltányolták a törekvést, amennyiben megfelelt 
a költészet specifikumának, generikus jellemzőinek. És annyi-
ban kritizálták, mint Lessing az álklasszicista színművet s a 
„tragédie classique" elveit, amennyiben a törekvés kevéssé 
vagy fogyatékosan, vagy egyáltalán n e m érte el a költészet 
generikus minőségének szintjét. Arisztotelésztől, aki a nagy 
görög tragikus költők teljesítményét általánosította költészet-
bölcseletté, Lessingig, aki e törvényszerűségeket a Shakespeare-
rel elért új drámai csúcs tapasztalataival gazdagítva újra érvé-
nyesítette, s kimutatta a mimetikus és katartikus tragédia 
fölényét az udvari klasszicista és főleg az álklasszicista színműr 
vek fölött — a dráma költőiségéről vol t szó. A költőiség a 
mérték, ez szabja meg a teljesítmény minősítését. 

A költőiség olyan koncentrátuma a műalkotásnak, amelyet 
kitapintva minden formai-tartalmi elem felmérhető, s beállít-
ható a m ű az életmű, a kortárs-irodalom, az egész korszak 
irodalmi, művészeti, művelődési fejlődésének menetébe. Ez 
az az arkhimédészi pont , amelyet megragadva kimutatható 
az új mű eredetisége vagy talmisága, a tehetség jelentékenysége 
vagy középszerűsége, a vállalkozás maradandósága vagy tisza-
virág-élete. A költészetbölcselő a költőiség jellemzőinek ki-
domborításával ad kritikai mércét a műbíráló kezébe. 


