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HELYREIGAZÍTÁS - É R D E M I VITA HELYETT 

Az Irodalomtörténet 1976/2. számának vitarovatában megjelent 
írás1 az esztétikai objektivitás kérdésében elfoglalt s egy régebbi írá-
somban kifejtett2 álláspontomat bírálja. Örömmel ragadnám meg a 
tudományos vita lehetőségét — ha ez a lehetőség adva lenne. A szó-
ban forgó írás azonban a valóságnak nem megfelelően idézi, inter-
pretálja a kérdés körüli vitában szerepet játszó nézeteket — közöttük 
az én felfogásomat —, s így nem tesz eleget a tudományos vita első 
s elengedhetetlen követelményének. Ezért a következőkben a problé-
ma tisztázását előbbrevivő elméleti polémia helyett, csak a tények 
egyszerű helyreigazítására szorítkozhatom, ami azonban — mivel 
elméleti tényekről van szó — nem lehetséges bizonyos elméleti kér-
dések érintése nélkül. 

I . N e m felel meg a valóságnak kritikusomnak az az állítása, mi-
szerint az egyoldalúan kiragadott idézés módszerével eltorzítanám 
Lukács Györgynek az adott kérdésben elfoglalt álláspontját mégpe-
dig azzal, hogy csak azokat a részeket emelném ki, amelyekben a 
műalkotás esztétikai minőségeinek létét a szubjektum élményétől 
teszi függővé, elhallgatnám viszont azokat, amelyekben a műalkotás-
nak ez élményektől való függetlenségét, objektivitását hangsúlyozza: 
„Egészen más megvilágítást nyernek viszont Lukács nézetei — írja — 
akkor, ha művének más helyeit is figyelembe vesszük, s nem szorít-
kozunk a Barna által kiemelt mondatokra." (410.) Ezután ugyanezen 
az oldalon következik egy leleplezésnek szánt Lukács-idézet, amely a 
lukácsi esztétikának azt az objektivitás-mozzanatot hangsúlyozó vo-
nulatát reprezentálja, amelyet én állítólag agyonhallgatok. 

A valóság ezzel szemben az, hogy ezt a második vonulatot is be-
mutatom s a két vonulat egymáshoz való viszonyát elemzem (amit 
mellesleg szólva aligha tehetnék meg, ha bármelyiket is elhallgatnám 
a kettő közül): „Végül harmadszor — idézi maga kritikusom inkri-
minált írásomból, mindössze egy oldallal (!!) az előbbi vádemelés 
előtt — Lukács György a történelmi valóságnak és a marxizmus 
szellemének megfelelően a következőket szögezi le: »Az esztétikum 
objektíve úgy is elválhat a pusztán hasznostól s ezért kellemestől, 
h o g y az alkotóban s a befogadóban nem ébreszt esztétikai élményeket«." 
(409.) Napnál világosabb, hogy ezzel ugyanazt — az állítólag elhall-
gatott — objektív vonulatot dokumentálom, mint az ő „leleplező" 
idézete, mely szerint a műalkotás „esztétikai-létezése e szubjektum-
tól teljesen függetlenül érvényben marad." (4x0.) 

1 SZERDAHELYI ISTVAN: AZ irodalmi mű objektivitása Lukács György koncepcióiában 
' BARNA JÓZSEF: A szép és a rút in Marxista-leninista esztétika, Kossuth, 1969. 
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2. N e m felelnek meg továbbá a valóságnak kritikusom állításai, 
melyek szerint Lukács szóban forgó tételei „kétértelműén félreért-
hetően megfogalmazott tételek" (411.)» hogy ezekkel „alapot adott 
a félreértésre-félremagyarázásra" (410.). N e m igaz az sem, hogy Lu-
kács elmulasztotta volna „a szubjektum e kétféle értelmének (t. i. a 
szubjektum mint egyén s mint emberiség B. J.) megkülönböztetését" 
(410.). 

Egyetlen szót sem kívánok vesztegetni jelenleg annak a trivialitás-
nak a bizonyítására, hogy Lukács — akinek elméletében többek kö-
zött központi szerepet játszik az egyén és az emberiség kategóriája — 
ezeknek az alapvető fogalmaknak a megkülönböztetését a szubjek-
tum és objektum ismeretelméleti vonatkozásában sem mulasztotta el. 

Az sem lehet vitás senki számára aki Az esztétikum sajátossága 
című művet megérteni s nem átértelmezni akarja, hogy Lukács itt 
igen pontosan s egyértelműen fogalmaz. Az elképzelhető legpontosabb 
fogalmazás sem menti meg viszont a művet a félreértéstől-félrema-
gyarázástól, ha a szöveg, a gondolat állítólagos „kétértelműsége" 
elengedhetetlen feltétele a javasolt megoldásnak, — valamely más 
állásponttal való „teljes egybevágás" bizonyításának. 

Fölöttébb tanulságos szemügyre venni azt a módszert — a vita 
szempontjából legdöntőbb kategóriának, a „befogadó"-nak az el-
tüntetését a lukácsi szövegek interpretációjából — amelynek segítsé-
gével ez a „teljes egybevágás" látszólagos megalapozást nyer: „Va-
lójában azonban — írja kritikusom — egészen másról van szó: ar-
ról, hogy ebben a vonatkozásban a szubjektum fogalma kétértelmű, 
egyfelől jelentheti az emberiség egészét, az emberi társadalmat, más-
felől pedig az egyes embert, a konkrét befogadót. . . Ha a Barna által 
kiragadott szövegrészben az egy szubjektum (Allj ! Figyelem ! Mint ezt 
rövidesen bizonyítani is fogjuk, most tünt el a „szubjektum" szó 
elől észrevétlenül s végleg a jelen vitában perdöntő szerepet játszó 
„befogadó" kategóriája B. J.) kifejezés mellett ott áll na, hogy „ne-
vezetesen az emberi társadalom", akkor a gondolatmenet teljesen 
egyértelműen egybevágna a „társadalmi" iskola — Barna által is el-
fogadott — felfogásával. . . S ha az utóbbi idézetben szereplő „szub-
jektum" szó helyén mindenütt „az egyes ember" kifejezés állna, a 
két idézet közötti — látszólagos — ellentmondás is nyomban meg-
szűnne, hiszen az esztétikai tárgyak, művészi alkotások, minőségei, ér-
tékei az emberiség társadalmi gyakorlatától függenek ugyan, de az 
egyes ember tudatától nem." (410 —411. Az én kiemeléseim B. J.) 

Láthatjuk, hogy bírálóm a lukácsi tételeket interpretálva követ-
kezetesen „szubjektumról", „egy szubjektumról" beszél. Csakhogy 
Lukács az általam „kiragadott" részben félreérthetetlenül „befogadó 
szubjektum"-ról ír: „Szerinte — idéztem inkriminált írásomban 
Az esztétikum sajátossága című m ű első kötetének 515. oldaláról — a 
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művészi alkotás »esztétikai sajátossága éppen abban áll, hogy a befo-
gadó szubjektumban bizonyos élményeket idéz fel.«" (Az én jelenlegi 
kiemelésem B. J.) Kritikusom ezt ismét idézi tőlem, de ezúttal mind-
össze két oldallal (!) odébb a „befogadó szubjektumot" már egyszerű-
en s véglegesen csak „szubjektum"-ként emlegeti! 

Szavakon lovagolnánk, vagy csak figyelmetlenségből eredő pon-
tatlansággal állnánk szemben? Egyik is, másik is kizárt dolog! A 
„befogadó" kategóriájának azért kellett eltűnnie az ezzel valóban 
„kétértelműnek", „félremagyarázhatónak" feltüntetett lukácsi szö-
veg interpretációjából, mert bírálóm egész elképzelése azon alapszik, 
azon áll vagy bukik, hogy behelyettesítheti-e tetszése szerint e szö-
vegekbe egyszer „az emberiség", „az emberi társadalom", másszor 
„az egyes ember" fogalmait. Ezt a behelyettesítést — felhasználva az 
észrevétlenül becsúsztatott „szubjektum"-fogalom általánosabb, meg-
határozatlanabb s ezért „képlékenyebb" voltát —, az interpretáció 
gyakorlatában nem mindennap tapasztalható önkénnyel, csupa felté-
teles módban („ha e helyett az állna . . . ha a helyett ez állna . . .!") 
mint láttuk, meg is valósítja. El lenne zárva viszont előle ez a lehető-
ség (s ezzel egész megoldási jvaslata összeomlana) ha az eredeti lu-
kácsi szöveghez, gondolathoz hűen „befogadó szubjektum"-ról írna, 
hiszen — mint az előbb tőle idézett részből kiderül — ezt a fogalmat 
már előzőleg egyértelműen „az egyes ember"-rel azonosította. (Azt 
már valóban csak mellékesen érdemes most megemlíteni, hogy a 
szubjektum és a társadalom fogalmát n e m is lehet ilyen egyszerűen 
azonosítani. Marx joggal figyelmeztet arra, hogy a „társadalmat 
egyetlen szubjektumnak tekinteni azonfelül annyi mint helytelenül 
tekinteni; spekulatív módon." M E M 46/I 20—21.) 

3. Nem felel meg a valóságnak — objektíve kizárólag a probléma 
körüli homályosság felkeltését, növelését szolgálja — az az állítása, 
hogy „a pszichofizikai minőségek kérdésének nagy mértékű tisztá-
zatlansága kétségtelenül alapot is nyújt ahhoz, hogy e rendkívül kép-
lékeny fogalomra való hivatkozással tetszőleges konklúziókhoz jus-
sunk." (412 — 413.) 

Valójában a pszichofizikai probléma hatalmas problémakomple-
xum, amelynek számos oldala s ezeket átfogó szaktudományos, vala-
mint filozófiai-ismeretelméleti aspektusa van. Ez utóbiak közül — s 
ezt az ismét csak perdöntő körülményt fedi el az előbbi absztraktan 
általános megállapítása — nem a probléma (valóban még nem min-
den tekintetben tisztázott) szaktudományos oldaláról, hanem filozó-
fiai-ismeretelméleti vonatkozásáról, sőt még ennek is csak egy köz-
helyszerű igazságérvénnyel rendelkező mozzanatáról van szó: arról 
ti., hogy szín- és hangérzeteink külső, fizikai ingerforrását az elektro-
mágneses és léghullámok meghatározott hosszúságú tartománya 
képezi, hogy e hullámok csak látó-, illetve hallóapparátusunkban 
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válnak azzá, amit színeknek és hangoknak nevezünk, hogy tehát a 
színek s a hangok pszichofizikai minőségek s mint ilyenek nem létez-
nek a rajtunk kívüli dolgok olyan tisztán fizikai tulajdonságaként, 
mint pl. azok térfogata, súlya, de ennek ellenére mégis objektívek, 
mert mind a külső fizikai ingerek, mind pedig érzékelő apparátusunk 
biopszichikai berendezése független tudatunktól, akaratunktól, ob-
jektívnek kell tehát lennie a közöttük levő viszonynak, a színnek és a 
hangnak is. (Akaratunkkal valóban nem is változtathatjuk meg 
szín- és hangérzeteinket, nyomban megváltoznak viszont a külső 
inger hullámhosszúságának, illetve érzékelő apparátusunk szerkezeté-
nek [színvakság, színtévesztés stb.] megváltoztatásával.) Lássuk ho-
gyan foglal állást, az állítólag „nagymértékben tisztázatlan" kérdés-
ben a felsorolhatatlan számú, de e kérdésben teljesen egyetértő kézi-
könyv közül az ismert hazai szerző Kardos Lajos alapfokú tankönyve: 
„ A látás ingere — vagyis az a fizikai folyamat, amelynek hatására 
látási érzéklet előáll — a fény. A fény fizikailag elektromágneses hul-
lám . . . " (Lélektan, Tankönyvkiadó Г953. 32.) „A hallás ingere a 
levegő rezgése, az ún. hanghullám" (uo. 35). „A szaglás ingere: gáz-
nemű anyagok kémiai hatása. . . E gáznemű anyagok a levegővel 
elkeveredve jutnak be az érzékszervbe és így válnak a szagérzékelés 
tulajdonképpeni ingerévé." (Uo. 37.) stb. stb. (Az én kiemeléseim 
B. J.) 

Kritikusom e ponton azt a súlyos elméleti hibát követi el (amitől 
már Lenin óva intett), hogy hallgatólagosan összemossa a probléma 
szaktudományos és filozófiai aspektusait s az előbbi szükségszerű, 
átmeneti nehézségeiből azt az általános érvényű — s így általában a 
filozófiai-ismeretelméleti oldalra, tehát ezen belül a dialektikus mate-
rializmusra is kiterjesztett — következtetést vonja le, hogy a pszicho-
fizikai problémát illetően „tetszőleges konklúzióhoz" juthatunk. A 
következmény: a materialista megoldás diszkreditálása! 

4. N e m felel meg végül a valóságnak az az állítása (részben már a 
3. pontban kifejtettek alapján) sem, hogy álláspontomat a szubjekti-
vista polgári esztétikáéval azonosítaná az a tételem mely szerint „ha 
a művet éppen senki sem látja, hallja, akkor annak esztétikuma aktu-
álisan nem is létezik" (ahogyan írja: „Ez az érv jól ismert a szubjek-
tivista polgári esztétikából. . ." 412.) 

Az objektív létnek két, egymásba átmenő formája, az aktuális 
(teljes, befejezett) s a potenciális (nem teljes, befejezetlen) létezési 
mód. Egy kérdés mármost, hogy valami létezik—e s más, noha az 
előbbivel szorosan összefüggő, hogy milyen (aktuális avagy potenciá-
lis) a létezési módja. Bírált írásomban azt az álláspontot képviseltem, 
hogy a művészi minőségek léte az alkotófolyamattól, létezési módja 
viszont a befogadófolyamattól is függ. Ez azt jelenti, hogy az előbbi 
nélkül egyáltalában nem léteznek, ám az utóbbitól sem abszolúte 
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függetlenek (ellentétben kritikusom objektivista álláspontjával), de 
nem is abszolút módon függőek (ellentétben a szubjektivizmus kü-
lönböző válfajaiban érvényesülő tendenciával): „A műalkotás — írtam 
akkor — valóban csak a befogadók esztétikai tudatában újraalkotó 
aktivitása következtében fejeződik be teljesen.. . Ebből azonban is-
mét csak nem következik az, hogy a műalkotás a befogadói aktus 
nélkül annyira befejezetlen lenne, hogy (a művészi alkotófolyamat 
eredményeként) ne rendelkezne valóságos művészi minőséggel, ér-
tékkel." (id. m ű 316.) 

Ez a koncepció a leghatározottabban különbözik mind a polgári 
szubjektivizmustól, mind az objektivizmustól. Felfogásom módszer-
tani alapja az a marxi dialektika, amely a termelést-terméket-fogyasz-
tást olyan egységes körfolyamatnak tekinti, amelyben elsődleges s 
döntően meghatározó a termelés és a termék, de amelyben a — min-
d i g társadalmi dologként, társadalmi kontextusban értelmezett — t e r m é k 
a fogyasztástól is függ ; Marx kiemeli, hogy a termék ,,csak a fogyasz-
tásban kapja meg a végső finisht" (MEM 46/I 18. о.) úgy, hogy „egy 
ruha csak a viselés aktusával válik valóban ruhává; egy ház, amely 
lakatlan, in fact nem valóságos ház ; " (Ugyanott). Az esztétikum va-
lóságával s ezzel a marxi dialektikával összhangban hangsúlyoztam 
tehát akkor, hogy „az objektív esztétikai-művészi minőségeknek a 
befogadó tudattól való függetlenségét sem abszolutizálhatjuk olyan 
módon, ahogyan erre a „társadalmi" koncepció képviselőinél mu-
tatkoznak bizonyos tendenciák. Ez a függetlenség az esztétikai tu-
dat létrejötte után . . . nem abszolút . . ." (id. m ű 317.) 

Nyilvánvaló szöges ellentétben áll viszont az esztétikai valósággal, 
a marxi dialektikával kritikusom álláspontja, aki— figyelmen kívül 
hagyva az esztétikai tárgy folyamat mozzanatát, a termelés—forga-
lom—fogyasztás társadalmi körforgásába ágyazottságát, létezési mód-
jának szüntelen átcsapását a potenciálisból az aktuálisba és vissza, a 
különböző esztétikai tárgyak létmódjának sajátosságait, azt, hogy 
éppen az irodalmi mű befogadása esik egybe a legnyilvánvalóbban a 
mű létének a szó szoros értelmében vett befejezésével, kiteljesítésével 
(az írott „ko t t a" megszólaltatásával, megelevenítésével az olvasó 
belső szemléletében) — azt állítja, hogy „a költők sosem publikált, 
kézirattárakban vagy padlásokon heverő, olvasatlan költeményei 
nem akkor s attól válnak „igazi" költeményekké, hogy felfedezik, ki-
nyomtatják és olvassák őket . . . " (413) 

A rövid, mindössze hat és fél oldalas írásban fellelhető hasonló 
nagyságrendű talán ismét „téves információkra" (!) épített — fél-
reértéseknek-félremagyarázásoknak sorát még folytathatnánk. Ez 
azonban szükségtelen, hiszen már az első kettő is tökéletesen elegen-
dő ahhoz, hogy a szóban forgó írást az elmélet határain kívülre he-
lyezze, vele az érdemi vitát lehetetlenné tegye. Befejezésül ismételten 

14 Irodalomtörténet 
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hangsúlyoznám: attól a meggyőződéstől indítva, hogy a tudomány 
fejlődésének elengedhetetlen feltétele a különböző nézetek konfron-
tációja, örömmel folytatnék vitát minden olyan írással, amely való-
ban az én álláspontomat bírálja s amelynek célja nem egyes személyek 
nézeteinek mindenáron való védelme vagy cáfolata, hanem a marxis-
ta esztétika fejlődésének elősegítése. 

B A R N A JÓZSEF 

G O R O M B Á S K O D Á S - É R D E M I V I T A 

H E L Y E T T 

Barna József fenti megnyilatkozásával kapcsolatban — pontjai-
nak sorrendjében haladva — az alábbiakra szeretném felhívni az ol-
vasó figyelmét. 

1. Azt állítja, hogy megvádoltam a lukácsi esztétika objektivi-
tás-mozzanatait hangsúlyozó vonulatának „elhallgatásával", sőt 
„agyonhallgatásával". Sehol ilyet nem írtam. Csupán arra mutat-
tam rá, hogy míg az ő idézeteinek fényében valószínűvé válhatott 
Lukács önellentmondó, „objektivista —szubjektivista" mivolta, a ná-
lam szerepeltetett Lukács-szövegek egy más, önellentmondástól 
mentes értelmezést támasztanak alá. 

2. Megjegyzésemmel, mely szerint az általa citált egyik Lukács-
szövegben nincsen rögzítve, hogy a szubjektum két értelme közül 
melyikre vonatkozik, s ezért félreérthető, Barna azt állítja szembe, 
hogy ez „nem igaz", mert Lukács elméletében „központi szerepet 
játszik az egyén és emberiség kategóriája" stb. Talán felesleges is 
rámutatnom: attól, hogy Lukács általában sokat foglalkozik e kér-
déssel, egy konkrét szövegrésze még lehet e vonatkozásban elmosódott 
megfogalmazású. 

Felrója továbbá, hogy értelmezésemben „észrevétlenül s végleg 
eltüntettem" a szubjektum szó mellől a perdöntő szerepet játszó „be-
fogadó" szót. Való igaz, megfontolt célzatossággal tettem ezt, tud-
niillik stilisztikai célzattal: csúf lett volna egyre ismételgetni a befo-
gadót is, miután az adott szövegösszefüggésben minden olvasni tudó 
ember számára nyilvánvaló, hogy itt csakis erről, s nem valamiféle 
más, nem-befogadó szubjektumról van szó. 

Ha előző dolgozatomban azt írtam csupán, hogy a tankönyvszer-
ző egy objektíve félreérthető Lukács-szövegrészt magyaráz félre, 
az itt csattanóként rámolvasott Marx-idézetet viszont nyilvánvaló 


