
448 Forum 

zisa az emberi lényeg, odáig, hogy a minőségek centruma a 
szépség. 

Tényleg zavarba ejtő és meggondolkodtató írás. Történeti és 
elméleti, diakron és szinkron egyszerre. Pontosan úgy adja 
hazai esztétikánk történetét, ahogy hazai esztétikánk jelenét. 
Történetnek álcázott esztétikai rendszer, rendszernek öltöz-
tetett esztétikatörténet. Történetnek az első, ebből követ-
keznek az erényei és a gyengéi. Rendszernek nem az első, 
ebből következnek az erényei és a gyengéi. Mert összegez, és 
ettől világos lesz, ami erény és ami gyengeség. Hogy valami 
gyengeség, biztosan nem az ő hibája. Hogy világossá lesz, hogy 
gyengeség, biztosan az ő érdeme. Ezért megkerülhetetlen a 
könyve a történetírásban is, a rendszerezésben is. 

POSZLER GYÖRGY 

EGY PROBLÉMA - NÉGY MŰBEN 

A marxista esztétika előtt több megoldandó feladat áll. Az 
egyik kitapintható a közelmúltban megjelent négy könyvből. 

Minden műalkotásban — így az irodalmi műben is - külön-
böző jellegű törvényszerűségek léteznek, amelyeknek külön-
böző — de végső soron egymásba olvadó - funkcióik vannak. 
Elrendezésükkel, csoportosításukkal konstituálták a műalkotá-
sokkal foglalkozó tudományágakat. Elvben tudjuk, hogy a 
tudományos kérdések közül melyeket tárgyal az esztétika, az 
ágazati esztétika, melyeket az irodalomelmélet és irodalom-
történet, s hogy mi tartozik a műelemzés és a napi kritika 
illetékességi körébe. Úgy tűnik tehát, hogy az irodalmi műve-
ket vizsgáló tudományágak rendszertani kérdései a megoldott 
feladatok közé tartoznak. 

Egy-egy tudományág voltaképp azon törvényszerűségek hal-
mazát kutatja, amelyek a valóságnak az általa vizsgált területén 
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- részterületén - érvényesülnek. Ha a kérdéshez ebből а 
szemszögből közelítünk, az irodalomtudomány rendszertana 
távolról sem tűnik megnyugtatóan kidolgozottnak. Nemcsak 
azért, mert a művekben funkcionáló törvényszerűségek össze-
mosódnak — minden tudományban, s az általuk vizsgált „terü-
leten" így van - , s nemcsak azért, mert más tudományágak 
(történelem, szociológia, nyelvészet stb.) eredményeit is hasz-
nosítani kell. De elsősorban azért, mert az irodalmi mű, egyik 
alapfunkciója következtében a valóságot ismerteti meg és sajá-
títtatja el a befogadóval. Az irodalomtudományi elemzés tehát 
egy bizonyos megismerő és alkotó tevékenység következmé-
nyeként létrejött bizonyos fajtájú végeredmény megismerését 
tűzi ki célul; ám ezt annak érdekében, hogy a befogadók az 
újabb — az irodalomtudományi — megismerés eredményeinek 
segítségével még jobban ismerhessék meg a műalkotást, s ezen 
a réven jobban sajátíthassák el a valóságot. Már ebből a triviali-
tásig leegyszerűsített megfogalmazásból is kitűnik, igen komp-
likált problémáról van itt szó. 

A tudományrendszertani kérdéseket épp az szüli, hogy más-
hogyan ismeri meg a valóságot az író és pl. egy filozófus, s e 
kétféle megismerés jelleg kétféle jellegű eredményt (művet) 
hoz létre. Viszont ismét másféle módon közelíthető és ismer-
hető meg a kész műalkotás; sőt: kissé másként az irodalom-
tudós és az olvasó által. Az olvasót a mű egyedi-egyszeri 
sajátossága érdekli, az esztétát és az irodalomelmélettel foglal-
kozót pedig azok a törvényszerűségek, amelyek minden műal-
kotásban, illetőleg az irodalmi művekben közösek. Az így 
megkapott eredmények szintetizálása másfajta szintetizálás, 
mint amely az ún. műelemzésben igényeltetik. Az esztétika, az 
ágazati esztétika, az irodalomelmélet nem az egyedi műalkotás-
sal foglalkozik. így e három tudományág egyik funkciója, hogy 
alapot, elveket és eredményeket szolgáltasson az egyedi mű-
vekkel foglalkozó műelemzés és napi kritika számára. Ez 
utóbbi kettő alapvető funkciója viszont az, hogy az olvasókat, 
a befogadókat segítne a mű, s a művön keresztül a valóság jobb, 
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igazabb, mélyebb megismerésében. így végeredményben az esz-
tétika, ágazati esztétika és az irodalomelmélet „területeit" kell 
rendszertanilag elhatárolni. 

A fenti kérdések vetődnek fel egy-két utóbb megjelent 
esztétikai műben. Az Esztétikai Alapfogalmak (Csibra István és 
Szerdahelyi István munkája) a tudományrendszertan szemszö-
géből már eredményeket is tartalmaz; Pintér Zoltán Művészet 
és realizmus c. könyve egy kérdést bont ki, a realizmusét mint 
alkotói módszerét; az Eszmék harca az esztétikában c. tanul-
mánygyűjtemény elsősorban a marxi értelmű ideológiának az 
esztétikában érvényesülő és itt szükséges szerepét hangsú-
lyozza; míg Kiss Lajos Az esztétikum keresése c. kötete épp a 
tudományrendszertan továbbfejlesztésének szükségességét mu-
tatja, már csak azzal is, hogy ezen a címen napi kritikákat, 
irodalomelméleti és esztétikai tanulmányokat gyűjtött egybe. 

Mind a négy műben — közvetlenül vagy közvetetten — 
egyértelmű, hogy az esztétika filozófiai tudomány, ami a tudo-
mányrendszertan számára is biztos alapot adhat. A műalkotá-
sokban rejtőző igazságokat a filozófiai ismeretelmélet segítsé-
gével deríthetjük fel. Az Eszmék harca az esztétikában szerzői 
a szocialista országok esztétái, s a tizenhárom munka mind-
egyikét áthatja az a meggyőződés, hogy a művészet a valóság 
tükrözése, és egy-egy mű éppen ezért nem „új realitás", nem 
,/ormateremtés", nem „fantáziaproduktum" stb. A tanulmá-
nyok zöme a marxizmussal ellentétes elvekkel vitázik. Inkább 
tudósoknak, elméletíróknak szól; a befogadókat annyiban 
érintheti, hogy bizonyítják: a műalkotások segítséget nyújthat-
nak a valóság által felvetett konfliktusok végigharcolásában. A. 
Sztojkov pl. a formalizmus gyökereit, E. Pracht pedig az impe-
rialista ideológia mítoszképző szerepét elemzi. 

Az esztétikát az Esztétikai Alapfogalmak megfelelő címszó-
cikkei is filozófiai diszciplínának tartják. „Az esztétika az 
esztétikum törvényszerűségeit feltáró tudomány", olvashatjuk. 
Az esztétikumot pedig „nem lehet olyan viszonylag könnyen 
körülhatárolni, megjelölni, mint pl. valamilyen természeti je-
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lenséget", ezért helyezi az esztétikát tárgyának sajátossága a 
filozófia tudományágai közé. A filozófia foglalkozik ui. azok-
kal a jelenségekkel és lényegekkel, amelyek „általánosabb-
elvontabb síkon jelentkeznek". 

Kiss Lajos és Pintér Zoltán ugyancsak abból az alapállásból 
nyúlnak az általuk tárgyaltakhoz, hogy az esztétika filozófiai 
tudományág. Ez kiderül a realizmus fogalmának, jelentésének, 
tartalmának elemzéséből is. 

A realizmust, a szerteágazó viták után, alkotói módszernek 
tartják. A módszer fogalma azonban igen sokféle értelmezést 
kap; Kiss Lajos szerint pl. „A mélyen és jól megértett valóság", 
a „valóság tisztelete", „A legáltalánosabb objektív összefüggé-
sek tudomásulvétele", „A jelenség és lényeg valóságos dialekti-
kájának megértése". A realizmus így persze nem módszer, 
hanem végeredmény vagy a tudatban kialakult ismeretképződ-
mény. Később azonban azt is mondja, hogy „a módszer az 
objektív összefüggések megragadásának hogyanját jelenti". 
Azonban Kiss Lajos is, Pintér Zoltán is mellőzi annak az 
alapkérdésnek a tisztázását, hogy melyek a realizmusnak mint 
művészi alkotómódszemek a konkrét törvényszerűségei. Ha ui. 
a realizmus módszer, akkor szükségképpen olyan törvényszerű-
ségek halmaza, amelyek segítségével a valóság igaz, korhoz 
kötött lényegét lehet felderíteni. A realizmus így azonban még 
ismeretelméleti, filozófiai kategóriának minősül. Pintér Zoltán 
érzékeli a problémát. 

„A művészetben - írja - a valóság eszmei elsajátítása a valóság esz-
tétikumának az elsajátítása, s mivel ez az esztétikum más objektum, 
mint pl. a gravitáció jelensége, az értéktöbblet termelése vagy egy Diesel-
motor működése ( . . . ) az elsajátítás is sajátos esztétikai módon mehet 
végbe . . ." 

Az esztétikum tehát a valóság „más" objektuma, ám ezt a 
,.másságot" nem határozza meg. Azzal sem jutunk messzebbre, 
ha e „más" objektum elsajátítása ,^sajátos esztétikai módon 
mehet végbe", amihez azonnal hozzáteszi, hogy „ezért beszé-
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lünk a művészetben történő elsajátítás folyamatánál alkotói 
módszerről, s nem egyszerűen a megismerés (köznapi-tudomá-
nyos) módszeréről". Mindez azért bizonyul kevésnek, mert 
csak annyit mond, hogy a „más" objektum elsajátítása „sajá-
tos" és „alkotói módszer", amivel egyáltalán nem kapunk 
pontos meghatározást. Ugyanakkor Pintér Zoltán vitatkozik 
azokkal, akik szerint „a realizmus tükrözés elve a művészetet a 
filozófiai megismerés vázára" húzza. Könyvének minden vitat-
hatatlan értéke ellenére hiányossága, hogy nem deríti fel, mi-
kor és miért vezet a realista módszer egyszer filozófiai ismeret-
hez és műhöz, másszor művészileg megismert és megragadott 
igazsághoz és műalkotáshoz. Az Esztétikai Alapfogalmak szer-
zői jóval tovább mennek, mert megadják azokat a kategóriá-
kat, amelyek az ismeretelmélettel összeötvöződve műalkotást 
hoznak létre. Ilyenek pl. a totalitás, különösség-tipikusság, 
tartalom és forma, eredetiség és pártosság. A kérdést azonban 
csak Lukács György Esztétikája oldotta meg azzal, hogy az 
ismeretelméleti kategóriákat a mimézisz fogalmával kapcsolta 
össze. Kiss Lajos és Pintér Zoltán munkái 1976-ban jelentek 
meg, noha Kiss Lajos erre vonatkozó tanulmányai 1964-ben és 
1965-ben keletkeztek, s Pintér Zoltán is ezekben az években 
írta munkáját. így tehát nem lehet számon kérni Lukács 
György művének eredményeit, ám mégis: ha egy kötet tíz 
évvel megírása után jelenik meg, s közben a kérdésben lényeges 
munkák születtek, szükséges lett volna erre legalább lábjegy-
zetben utalni. 

Az Eszmék harca... több tanulmánya más aspektusból is 
felveti az esztétika és a filozófia viszonyát. A. Kucinska tanul-
mánya, A megmentő művészet az esztétika és filozófia viszo-
nyának történeti áttekintését is adja, majd H. Read nézetei 
kapcsán szól a kérdésről. Ha a művészi mű megértésében — 
akár a produktum létrejöttében, akár a létrejött produktum 
megértésében — a tudattalannak, az intuíciónak vagy irracioná-
lis tényezőknek tulajdonítunk szerepet — mint pl. H. Read —, 
akkor az esztétika megszűnik elsőrendűen filozófiai tudomány 
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lenni. Még akkor is, ha a pszichológiai tényezőket antropoló-
giailag magyarázzák. (Az „antropologizáló esztétikáról" W. 
Schröder ír.) 

Talán Németh Lajos tanulmánya világít rá legjobban, hogy a 
polgári esztéták miért viszolyognak attól, hogy az esztétikát 
filozófiai tudományágnak tekintsék, kivéve persze, ha nem 
irracionális filozófiáról van szó. A modern művészet funkció-
változása — mondja — a romantikával, illetőleg a 19. századvégi 
újromantikával kezdődött. Tehát a kapitalizmus talaján kinőtt 
művészetnek nincs meg az ún. közösségi funkciója. Ennek oka, 
hogy „a kapitalista társadalom lényegéből fakadóan tulajdon-
képpen nem is tudott a korábbi társadalmakhoz mérhető kol-
lektívummá szerveződni". A művészetekre vonatkozóan ez azt 
eredményezte, hogy megszűnt „a kötött ikonikus kódok társa-
dalmilag szentesített rendje", s így „a művészet közösségi 
modelljét mindinkább felváltotta a szubjektív modell". A mű-
vész olyan jeleket talál fel, amelyek már nem funkcionálhatnak 
„nyelvként", mert a jelek jelentéseit már nem a társadalom, a 
kollektívum rögzítette, hanem — pl. a festészetben - az emberi 
látás biológiai törvényszerűségei vagy épp a művész önkénye. 
A folyamat végső soron oda vezetett, hogy a teljesen egyéni 
jelet és jelrendszert nem lehetett megérteni, mert velük „a 
természetesnek ható látáskonvenciókkal alapvetően opponáló" 
megoldások és ábrázolásbeli jegyek jöttek létre; illetőleg a mű 
nem tükrözött semmit, mivel az nem más, mint a szerző „léte-
zése egy pillanatának konkrét lenyomata". 

Azt a műalkotást — irodalmit is —, amely nem tükröz 
semmit, amely az egyén léte pillanatának „lenyomata", az 
esztétikai, a mimézisszel összeötvözött ismeretelméleti kategó-
riák érthetetlennek vagy értelmetlennek minősítik. Ha valaki 
nem akaija elismerni bizonyos műalkotások értelmetlen vagy 
érthetetlen voltát, s mindenképpen magyarázni, értelmezni 
akaija, szükségszerűen fordul az irracionális filozófiához, ille-
tőleg a pszichológiának a tudattalannal vagy az intuícióval 
foglalkozó ágazataihoz. Máskor a biológiai szférához nyúlnak, 
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természetesen mellőzve a társadalmi meghatározottságot, s 
innen merítenek magyarázatot. Az esztétika így feloldódik a 
pszichológiában vagy a biológiában. 

A műalkotásokkal foglalkozó tudományágak rendszerezése 
nemcsak a műalkotások osztályainak, csoportjainak, típusai-
nak logikai rendszere, illetőleg nemcsak a művészet törvénysze-
rűségeinek logikai-rendszerező elhatárolása, hanem a műalkotá-
sok társadalmi lényegének kérdésével függ össze. 

Ezért is fölöttébb hasznos volt, hogy a Tankönyvkiadó 
Vállalat megjelentette az Esztétikai Alapfogalmak gyűjtemé-
nyét. Ebben a kötetben egyrészt tükröződik a tudományrend-
szertan problematikája, másrészt alapot nyújt részletesebb ki-
dolgozására. A szerzők lexikont írtak olyan időben — bizo-
nyos, hogy mindig „olyan" idő van —, amikor a marxista 
esztétika még sok kérdésben nem jutott egyértelműen elfoga-
dott eredményekre. A kötetben nem lévén terük a vitaállás-
pontok mindegyikének ismertetésére, azt fogadták el helyes-
nek, amely „az eddigiek során leginkább tudta valószínűsíteni 
érvelésének igazságát". Persze azt, hogy ki tudta leginkább 
valószínűsíteni, a szerzők döntötték el. így sok fontos dolog 
kimaradt. A tanítási gyakorlatban több olyan kérdés vetődik 
fel szinte naponként, amelyre Lukács György Esztétikáin előtt 
elégtelen vagy impresszionisztikus válasz volt adható. Az Alap-
fogalmak közt nem említik pl. a partikularitás és nembeliség 
problémáját, amely tudvalévőleg Lukács György művének 
egyik alapgondolata. így aztán nem tudjuk meg innen, hogy a 
művészet a nembeli öntudatfejlődést rögzíti, s hogy ilyen érte-
lemben az emberiség emlékezete. Úgy látszik, Lukács György 
nem tudta valószínűsíteni ezt az igazságot. Ebből pedig az 
következik, hogy a kötettől nem kapunk választ a tanítás 
minden szintjén felvetődő kérdésre, hogy ti. miért rendelkez-
het eleven hatóerővel még ma is egy több száz vagy ezer évvel 
ezelőtt megírt műalkotás. De ugyanígy hiányzik az inherencia, 
a művészet kontinuitásának és diszkontinuitásának kérdése 

stb. 
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A tudományrendszertan kidolgozatlanságát, illetve az eszté-
tikai közgondolkodás állapotát tükrözi, hogy esztétikai alap-
fogalomként tárgyalnak olyan kérdéseket, mint pl. a „Kompo-
zíció", ,.Műfajok és műelemek", „Stílus" stb. Ezek a köznyelvi 
értelemben valóban esztétikai kérdések, de vajon egyértelműen 
azok-e a tudományban is? 

Az „Esztétika" címszócikkben az olvasható: 

„Az általános esztétika azokat a közös lényegi jegyeket kutatja, 
amelyek az esztétikum valamennyi szférájában, az esztétikai viszonyok 
mindegyikében egyaránt jellemzők". 

Ugyanazon az oldalon a művészetelméletről ezt mondják: 

„Az esztétikum művészeti szférájának általános jellemvonásait, azaz 
a különböző művészeti ágak közös sajátosságait, és ezek rendszertani 
problémáit, továbbá a művészeti alkotás és befogadás esztétikai tör-
vényszerűségeit a művészetelmélet tárja fel, szemben az egyes művészeti 
ágak külön esztétikai törvényszerűségeivel foglalkozó ágazati esztétikák-
kal." 

Most eltekintve attól, hogy a fentiek szerint majdnem 
ugyanazzal foglalkozik az általános esztétika, mint a művészet-
elmélet, csak az a kérdés, hogy az általános esztétika tárgyal-
hatja-e — minden további megszorítás nélkül! — azokat a közös 
lényegi jegyeket, amelyek az esztétikai szférák mindegyikében 
megtalálhatók. Kétségkívül: minden műalkotásban léteznek, 
vannak esztétikai minőségek, mindegyiknek van kompozíciója 
és stílusa, vannak műnemi és műfaji törvényszerűségeik, sőt 
minden művészeti ágban létezik ritmus stb. A felsoroltak - és 
még sok más — mindegyike közös jegy, azaz minden műalko-
tásban megtalálható. Csak az a kérdés, azonos logikai alapból 
határozható-e meg pl. a stílus vagy a kompozíció a különböző 
művészeti ágakban. Ha a műalkotásokban megjelenő jellemzők 
és jegyek csak azon az alapon tartoznak az esztétikához, hogy 
közös jegyek, akkor az esztétika teljesen tág tudomány lesz, s 
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pl. megszűnik a művészeti ágak elmélete, az irodalomelmélet 
is. Az elmélet ezek szerint voltaképp csak azzal foglalkozik, 
hogy mi a különbség a különböző művészeti ágakban megje-
lenő művek megalkotásának és befogadásának esztétikai tör-
vényszerűségei között, s hogy ebben a vonatkozásban melyek 
az adott ág külön sajátosságai. Ez még önmagában nem lenne 
baj. Ám ha az esztétikát a közös jegyek konstituálják, eklek-
tikus tudományág lesz, mert a közös jegyek közül sokat nem 
lehet azonos logikai alapból meghatározni. 

Mindegyik művészeti ágban létrejött művek csoportosít-
hatók. A legnagyobb csoportok azonban nem alakíthatók ki 
azonos logikai alapból pl. a zenében és az irodalomban. A 
zenei művek két legnagyobb csoportja az instrumentális és a 
vokális műveké, s ezeket azon az alapon konstituáljuk, hogy a 
zene egynemű közegének anyagát, a zenei hangot milyen esz-
köz kelti életre. Az irodalmi művek csoportosítása azon az 
alapon, hogy a nyelvet mi hozza létre, mi kelti életre, értelmet-
len és elképzelhetetlen. Minden műalkotásnak van kompozí-
ciója, ami általános, lényegi jegy. Ám ezt minden művészeti ág 
műalkotásaira vonatkoztatva csak oly általánosságban határoz-
hatjuk meg, miszerint a kompozíció a részek egymáshoz és az 
egészhez viszonyított rendje. Ám ez a nem-művészeti produk-
tumok kompozíciójára is érvényes. Éppen ezért megítélésünk 
szerint célszerű lenne, ha az általános esztétikához csak azokat 
a lényegi jegyeket sorolnánk, amelyek nemcsak közösek, ha-
nem ugyanakkor azonos logikai alapból határozhatók meg. 

Az Esztétikai Alapfogalmak című kötet mindazonáltal több 
szempontból is nagyon hasznos. A tudomány számára azzal, 
hogy rendszerezi és összefoglalja a marxista esztétikának azo-
kat az új eredményeit, illetőleg azok egy részét, amelyek az 
Esztétikai Kislexikon megjelenése óta születtek meg. A tudo-
mányrendszertan számára is kínál eredményesnek minősülő 
kiindulási elveket, különösen az „Esztétika", „Művészet" és a 
„Tükrözés" címszócikkekben. 



Forum 457 

Egyáltalán nem mellékes, hogy a kötetet a Tankönyvkiadó 
adta ki. Ezáltal ui. jóval könnyebben jut el az általános és 
középiskolai tanárokhoz, akiknek esztétikai műveltsége bizony 
eléggé gyenge. Remélhető, hogy ez a munka is hozzájárul az 
áldatlan helyzet megszüntetéséhez. Lényeges, hogy a díszítő-
és iparművészettel is foglalkozik, amelyekről az iskolai oktatás-
ban nem sok szó esik. 

BÉCSY TAMÁS 

KARÁCSONYI MADONNA 

(MEGJEGYZÉSEK BABITS ELSŐ NOVELLÁSKÖNYVÉHEZ) 

A Tanácsköztársaság bukását követő első időben, közvetle-
nül a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című tanulmány 
megjelenése után Babits nem számított arra, hogy önálló ver-
seskötettel léphet az olvasók elé. 1920 legelején ezért új műfa-
jokban jelentkezett: egy novelláskönywel, egy műfordítás-
kötettel, egy erotikus verseket tartalmazó gyűjteménnyel és az 
Isteni színjáték fordításával. 

A négy könyv közül legfontosabb a Karácsonyi Madonna 
című kötet volt. Ebben Babits korábbi novellái legjavát gyűj-
tötte egybe. Ezek a novellák - a művek megjelenésétől szá-
mítva - tíz év termését jelentik. Az első két írást, a 7e/et és a 
Karácsonyi Madonnát 1909-ben közölte a Nyugat; az Éliás 
testvér hiteles története és a Mese a Dekameronból 1910-ben, a 
Huszadik, huszadik század 1911-ben, a Novella az emberi 
húsról és csontról 1913-ban, a Szerelem 1914-ben jelent meg. 
Az Odüsszeus és a szirének, a Drága élet, Az angyal, a Mytho-
lógia és egy jelenet, melyben Babits Kazinczy életének egyik 
epizódját dolgozta föl, 1916 és 1918 között került az olvasók 
elé. 


