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mű szemléleti formájáról és hangformájáról szóló fejezetek, "ha nem is 
mindig követik a hagyományos felosztást és megközelítést, úgy tűnik, 
szorosabban kapcsolódnak a szokásos törzsanyaghoz. A könyvet jól 
használható, tartalmas tárgymutató teszi teljessé 

Végül nyilvánvaló, hogy nem tekinthetjük véletlennek ennek a 
didaktikus összefoglaló munkának a létrejöttét. Ugyanis szervesen illesz-
kedik épp az egyik szerző, Szerdahelyi István hasonló jellegű tevékeny-
ségébe, melyet a Költészet esztétika, A mindennapi élet esztétikája, 
A magyar esztétika története 1945-1975 és nem utolsósorban a Világ-
irodalmi Lexikon jelez; és melynek munkálatai, úgy véljük, rányomták 
bélyegüket a vizsgált könyv létrejöttére is. 

Hogy ezek az összefoglalás-próbálkozások megszülessenek, a magyar 
esztétikai élet és irodalomtudományi kutatások olyan fellendülésére 
volt szükség, amilyen az utóbbi időben bekövetkezett. Tehát a fogal-
mak gazdagodása engedhette meg didaktikus adaptálásuk „luxusát". 

Egy nemrég elhunyt kitűnő tanár, és egy alapos irodalom tudós okító 
könyvét haszonnal forgathatják a fogalmak jövőbeli gazdagítói. (Tan-
könyvkiadó, 1977.) 

RUBOVSZKY KÁLMÁN 

Nagy Endre: MODERN 
MŰVÉSZET - SZOCIÁLIS MŰVÉSZET 

ADALÉKOK A MARXISTA ESZTÉTIKAI GONDOLKODÁS 
ÉS KRITIKA MAGYARORSZÁGI KEZDETEIHEZ 

Nem vert eddig jóformán semminő kritikai visszhangot Nagy Endre 
tanulmánykötete, holott megérdemelné a figyelmet és a törődést. Újra 
egy könyv, amely a magyar századforduló - Bölöni György szavával: e 
„szellemi csodakor" - roppant gazdagságú hagyatékából hasítja ki a 
maga vizsgálati anyagát, s érdemben gyarapítja is a korábbi kutatások 
eredményeit. Rendkívüli felfedezéseket nem kínál ugyan Nagy Endre 
műve, látványos analízisei sincsenek, s mi sem idegenebb írásmódjától, 
mint a hivalkodás. Visszafogottan, mentesen mindennemű cirádától, 
olykor már a szürkeségig puritán nyelven fogalmaz, stílusa nemegyszer 
nehézkes, nyelvhelyességi hibákba is téved hellyel-közzel, ámde lénye-
ges, meggondolkodtató dolgokról tudósít majd mindig. Elegáns és 
rokonszenves szerénység hatja át e kötetet az alcím „Adalékok"*szavá-
tól a bevezetőn át az utolsó mondatig, önmutogatás helyett maga a 
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tárgy, a higgadt, árnyalatos - ülik ide a szó: dialektikus — vizsgálódás 
dominál. 

A magyarországi marxista kritika és esztétika kezdeteit fürkészi 
Nagy Endre, in statu nascendi. Nem zárkózik a Monarchia határai közé, 
egy nagyobb, európai folyamat részeként látja és láttatja az új minőség 
születését és első gyermekbetegségeit; kipillantásai, hivatkozásai 
viszonyítási alapot, horizontot adnak, s egy tágabb összefüggésrendszer 
jelenlétét biztosítják egyszersmind. Az elemzett periódust a század-
forduló és a világháború első éve keretezi. Szabó Ervin, Diner-Dénes Jó-
zsef, Pogány József és Bresztovszky Ernő a könyv főszereplői: sosem 
személyiségükkel, mozgalmi-ideológiai munkájuk egészével, hanem 
azokkal a kezdeményekkel és ösztönzésekkel, amelyek a nálunk is 
útjára induló marxista esztétika és kritika arculatát elsőül kiformálták. 
„Széptani" tevékenységük és működésük egyéb területei között - a 
tanulmányok ügyesen, okosan szemléltetik ezt - korántsem emelkedik 
holmi kínai fal: mindük esetében nyüvánvaló a gondolkodói reflexek és 
alapelvek, a teoretikusi gyakorlat viszonylagos koherenciája. A kritiká-
ban és az esztétikában kirajzolódó felfogások a szerzők marxizmus-
koncepciójának logikus leágazásai, leplezetlenül visszautalnak az őket 
indukáló gondolati magra. Nagy Endre egyszer sem mulasztja el föl-
vázolni emez átjátszásokat, összefolyásokat, az ideológiák különféle 
megjelenési formáiban is kitetsző interferenciákat, ezért állapíthatja 
meg például teljes joggal, hogy (a kiemelések az övéi) „a reformista 
Bresztovszky és a szindikalista Szabó Ervin" egyaránt nem lehetett 
igazán kompetens a proletár-költészetről lefolyt emlékezetes vitában 
(331.). 

E könyv erényei és újdonságai még akkor is számosak, ha tudjuk, 
hogy nem legelsőül vállalkozik a marxista esztétika kezdeteinek fel-
térképezésére. (Elég, ha előzményei közül itt csupán Komlós Aladár 
Gyulaitól a marxista kritikáig c. kötetének utolsó előtti fejezetére 
emlékeztetünk.) Korántsem járatlan vidékeken, szűz terepen vizsgálódik 
Nagy Endre, ámde az ő érdeme, hogy az eddigi ösvény úttá szélesült, s 
bírjuk immár topográfiájának, irányának, kanyarulatainak pontos le-
írását. A forrásfeltárás csakúgy erőssége a kötetnek, mint a kommen-
tálás és az analízis. A nézőpont, a módszer mindig dialektikus és 
történelmi, a szerző óvakodik attól, hogy túlzó, mai igényeket és köve-
telményeket erőltessen anyagára. Számonkéri a vizsgált periódusban és 
az adott körülmények közt lehetségesei, de sohasem többet. A könyv 
olvastán jó néhány gondolat szilárdul axiómává. Kitetszik, mily vitat-
hatatlan értékek és szomorú fogyatkozások különös szimbiózisa jel-
lemezte a marxista esztétikai gondolkodás és kritika honi nyitányát. 
Szép és invenciózus kezdeményeket leszámítva ez új diszciplína messze 
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volt még attól Európa-szerte, hogy maradéktalanul betöltse önnön 
lehetőségeit, s fogalomkészletét, eszmerendszerét kimunkálván diadallal 
nagykorúsodhassék. Ha kaptak is ilyformán indíttatást külföldről 
marxista esztétáink, nem föltétlenül tökéleteset és eleget, s még e 
kevéssel sem éltek túl gyakorta, önállóságra, az előttük, mellettük 
haladók eredményeitől való függetlenségre törekedett legtöbbjük (egyre 
megy, hogy ösztönösen avagy tudatosan cselekedtek-e így), az új eszté-
tika árnyalt és szuverén kidolgozásához azonban sem a teoretikusi erő, 
sem az elméleti általánosítások fedezetéül szolgáló képzőművészeti és 
irodalmi anyag nem bizonyult elegendőnek. 

Szinte szükségszerű következménye az eddigieknek, hogy marxista 
„széptanunk" - ritka a kivétel - nem átfogó, rendszerező monográfiák-
ban, tanulmányokban, hanem inkább elszórt és alkalomszerű írásokban, 
kritikákban ébredt öntudatra, koherens, kontinuus kezdetek helyett 
szétforgácsolt, diszkontinuus állapotában szemlélhető, s színvonalában, 
értékeiben fölöttébb elegyesnek bizonyul. Amily erős egy művészeti 
folyamat anyagi mozgatóinak a rajzában - Diner-Dénes Leonardo-
dolgozata az egyik lehetséges példa —, éppoly kezdetlegesnek és tanács-
talannak mutatkozik az egyes alkotók és műveik analízisében, s ez 
utóbbi esendőség bízvást az induló magyar marxista esztétika általános 
jellemzőjének tekinthető. Remek meglátást, nagy fényű lobbanást le-
hangoló szimplifikálás követ. S mennyi gyermekbetegség gyötri az új 
esztétikai gondolkodást! Türelmetlenség, neofita túlbuzgalom csakúgy 
béklyózza, mint a reformizmus, sematizmus, szektarianizmus elméleti 
konzekvenciái. Mily erős a hajlam és a késztetés a vulgarizálásra, mily 
könnyen támadnak tartós zavarok az alap-felépítmény kapcsolat értel-
mezésében, a dialektikus látásmódban. S a típushibák - noha egymástól 
elütő szemléletű elméletírók lépnek elénk - makacsul ismétlődnek. 
Egyoldalúságra egyoldalúsággal, szélsőségre szélsőséggel válaszol ez az 
esztétika, a gyökértelenül lebegő, homályosan szépelgő teóriákra, a 
forma primátusát, a l'art pour l'art egyedül üdvözítő voltát hirdető 
elképzelésekre az anyagi alapok és a tartalom túlhangsúlyozásával. Ezért 
is oly nehéz helyesen, árnyaltan reagálnia a századelő művészeti meg-
újulására, a festészet és az irodalom forradalmára, ezért bukkan föl újra 
meg újra a modern művészet - szociális művészet oly dialektikátlan, 
kölcsönös kizárásra sarkított fogalompáija. Csakoly hibás, követ-
kezményeiben pedig mérhetetlenül káros, némiképp tragikus ez a 
kollízió, mint a vele nagyjából azonos időben hódító magyar gondolat -
szabad gondolat kontroverzia (vö.: Litván György : „Magyar gondolat -
szabad gondolat". Bp. 1978.), s a magunk részéről - itt ki nem fejthető 
indokokból - arra hajlanánk, hogy ez utóbb említett szerencsétlen 
polémia reflexének, vetületének tekintsük az előbbit. S ámbár Diner-
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Dénes nézetei a „modern művészet"-ről homogénnak nemigen nevez-
hetők (148., 165-166 . , 195. stb.), véleményét olykor enyhültebben s 
árnyaltabban summázza, nagy botlás volt - akár egynémely mai fel-
fogásokban - a modernséget szinte kizárólag válságtünetként, a polgári 
züllés, a dekadencia, a köldöknéző l'art pour l'art megtestesüléseként 
aposztrofálni. Ennek köszönhető Pogány valóban elképesztő Ady-
recenziója (175.), ennek az Ibsennel szemben érvényesített hiperkritika 
és rigorozitás, ennek a Népszava Olvasótáráról lefolyt emlékezetes vitá-
ban és későbbi folytatásában elhangzott számos szélsőséges megnyilat-
kozás, s egyebek közt ennek is lehetett - hitünk szerint jogos, koncep-
ciójának egészében viszont elhibázott - reakciója Szabó Ervin állás-
foglalása a ,,vulgarmarxizmus"-polémia során. 

S mégis: mennyi érték és erény mindjárt a kezdeteknél, mennyi 
megalapozott érv és indulat Tulipánia (a magyar Ugar), a provinciális és 
nacionalista normatív esztétika, az elmélethiány, a meddő formalizmus 
ellenében, mennyi kitűnő észrevétel az irodalmi háborgás és a szocia-
lizmus összefüggéseiről, mennyi friss és invenciózus fejtegetés a múltbeli 
és az egykorú művészet jellemzőiről, mennyi, majdani kibontásra váró 
eszmecsíra! Mily jól látja pl. Diner-Dénes a preraffaeliták és Botticelli 
kapcsolatának lényegét (120 -121 . ) , milyen okos (egyes vonásaiban 
Lukács Györgyöt előlegező) Pogány József véleménye Stendhalról 
(138.) avagy a századvég kispolgári irodalmáról (243-260 . ) , netán az 
idősebbik Dumas jelentőségéről (139-140. ) , s mily fontos Szabó Ervin 
nézete az irányzatosságról (26-27 . ) , vagy Pogány szuverenitása 
Mehringgel szemben (140-142 . ) . Sokáig folytathatnók! Türelmetlen-
ségeivel, egyoldalúságaival is nélkülözhetetlen, rendkívül jelentékeny 
eleme volt ez az esztétika a világháború előtti Magyarország szellemi 
életének: lázított, eszméltetett, előkészített. Hatósugara nem volt, nem 
lehetett túl nagy, merevségre, szűkkeblűségre csakúgy nevelt, mint 
rugalmas, dialektikus gondolkodásra, ám puszta létével is híradás volt és 
hadüzenet, kifejezője új ideológiai igényeknek s az idők méhében 
vajúdó változásoknak. Nagy Endre könyvét nem nélkülözheti eztán a 
korszak eszmevilágának búvára. 

Vitánk is akadna a szerzővel. Egy színesebb, frappánsabb előadás-
mód csak gyarapította volna a mű érdemeit. Örömest nélkülöztük volna 
a „no meg . . ." típusú fordulatokat (36., 270.) s a „Ferenczi tanár 
úr . . . " -féle stílustöréseket (221. stb.) Itt-ott esetlegesnek véljük a 
könyv tagolását, a vizsgált anyag témákra bontását; a kronológia elve 
olykor keresztezi az igazán szerves gondolatmenet érdekeit. Becsúszik 
egy-egy meglepő tárgyi tévedés is. Szabó Ervinnek pl. semminő külön-
véleménye nem lehetett az MSZDP parlamenti képviselőiről (24.), 
lévén, hogy a párt csupán az 1922-es választások után került be először 



290 Szemle 

az országgyűlésbe. Nagy Endre néhol indokolatlan fenntartásokkal, 
pejoratív mellékzöngével (s eléggé keveset mondóan) alkalmaz bizonyos 
művészeti terminusokat. Nem értjük, miért csak ,jobb híján" és idéző-
jelben használható a „szecessziós" kifejezés (36 -37 . , 41.). Az utóbbi 
másfél évtized kutatásai — kivált a képzőművészetek területén - meg-
adták a polgárjogot a szecesszió fogalmának, s tisztázták az ide utalható 
törekvések nem is kicsiny jelentőségét. Már csak azért is oly különös 
szerzőnk viszolygása e szótól, mert a festészettel kapcsolatban él vele 
(az irodalmi szecesszió létéről, jellemzőiről máig nem csitultak el a 
viták) s a kötet Szabó Ervinnel, illetve T)iner-Dénessel foglalkozó tanul-
mányai is számtalanszor érintik e kérdéskört, még ha következetesen 
mellőzik is a kifejezés használatát. Szabó Ervin felfogása a szépről (28., 
44.), Diner-Dénes fejtegetései a preraffaelitizmusról avagy a modern-
ségről mind-mind a „kivonulás" művészetéhez csatolhatok, s ezt Nagy 
Endrének is figyelembe kellett volna vennie. 

A szerző kutatói felfogásával és gyakorlatával, művészet- és iroda-
lomszemléletével sem tudunk minden ponton azonosulni. A könyv 
olvastán óhatatlanul olyan látszat keletkezik, mintha a kezdő marxista 
esztétikán kívül egyetlen érdemes és említésre méltó gondolkodója-
teoretikusa sem akadt volna a magyar századelőnek. Emez illúzió olyany-
nyira hamis, hogy cáfolatától bízvást eltekinthetünk. Igaza van Nagy 
Endrének: „sapienti sat" - de azért némely önkényes és torzító néze-
tektől expressis verbis el kellett volna magát határolnia, épp a félre-
értések elkerülése végett. Avagy osztaná például Diner-Dénes szimpli-
fikáló hiperkritikáját Richard Straussról (163.)? A naturalizmus meg-
ítélésében is inkább Czine Mihályhoz csatlakozunk, semmint a szerző 
által ellenvetés nélkül citált - egyébként igen tiszteletreméltó - véle-
ményekhez (254-256.) . Bár a tanulmányok mindig árnyaltan és kri-
tikusan vizsgálják a magyar marxista esztétika alapvetését, sosem hall-
gatják el hibáit és gyengeségeit, bizonyos esetekben mégis elnézőbbé, 
megbocsátóvá válnak: mihelyst az egykorú polgári elméletekkel keve-
rednek polémiába. Az a benyomásunk, hogy Nagy Endre csak kevésszer 
ítélkezik méltányosan e konfrontációkban. Ezért is kap gyakorta meg-
rovó hangsúlyokat pl. Lyka Károly (196-197 . stb.). Jóval nagyobb baj, 
hogy a könyv elfogultan, régi vádakat hánytorgatva lép föl a Nyugat s 
bizonyos szerzői (Babits, Osvát, Ignotus stb.) ellenében. Ismét el-
hangzik a szemrehányás a folyóirat - állítólagos - esztéticizmusáról, 
1910 utáni irányváltásáról, a l'art pour l'art szellem elúrhodásáról, a 
politikus Ady Nyugatbéli hontalanságáról stb. (272-273) . A Hatvany— 
Osvát és a Lukács György-Babits vitát is egyértelműen az utóbb 
említettek kárára interpretálja Nagy Endre, holott a „homályosság" 
kérdésében Babitsnak, a másik polémiában meg Osvátnak volt igaza. 
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Szerzőnk szemmel láthatóan helyesli, hogy Pogány József kiemeli társai 
közül és szembefordítja a folyóirattal Adyt (288.), nincs megjegyzése 
arról, hogy ugyancsak ő „esztergapad-költészet"-nek titulálja Babits 
művészetét (286.). Amikor pedig a századeló'n oly közkeletű — a 
szocialistáktól Tisza Istvánig mindenkit állásfoglalásra késztető — 
Petőfi-Arany kontroverzia kerül szóba, Nagy Endre ismét csak köteles-
ségének érzi, hogy mérlegelés nélkül elmarasztalja a Húsvét előtt köl-
tőjét (283—286.), s kizárólag politikai megfontolásokból annak a 
Pogánynak a felfogásához hajoljék, aki maga sok szempontból jogos, ám 
végül is egyoldalú Arany-revízióra vállalkozott. Megjegyeznők még, 
hogy távolra visz az igazságtól, ha a Nyugat 1910 után hangoztatott 
l'art pour l'art elméleteit habozás nélkül azonosítjuk a folyóirat gyakor-
latával. A vitatott évfolyamok beható szemlézése bizonnyal meggyőzné 
Nagy Endrét nézetének tarthatatlanságáról. Korábban úgy hittük, hogy 
e viták rég nyugvópontra jutottak, s most - a vizsgált köteten kívül -
hasonló vádakba ütköztünk A magyar filozófiai gondolkodás a század-
előn (Bp. 1977.) с. tanulmánygyűjtemény olvasása közben is. Meglepő 
és sajnálatos ez a Nyugatra zúdított össztűz, s még inkább sürgetővé 
teszi, hogy valahára tudományos igényű monográfia szülessék a folyó-
iratról. Nagy Endre könyvének mindenesetre legkevésbé autentikus 
része a vitatott fejezet, s helyesbítésére Komlós Aladár művei - a 
bevezetőben már említett kötet, valamint a Problémák a Nyugat körül 
(Bp. 1978.) с. esszéfüzér - a legalkalmasabbak. 

Most kifejtett óvásaink nem helyezték hatályon kívül korábbi el-
ismerésünket. Várjuk Nagy Endrétől a folytatást, a magyar marxista 
esztétika további útjáról. (Magvető, 1977. - Elvek és utak sorozat.) 

LÖRINCZY HUBA 

Hibaigazítás 

A lap 1979. évi 3. számában a 653. oldalon alulról a második sor 
helyesen így hangzik: akinek páratlan anyagismeretét, filológiai tudását 
Julow hangsúlyozza. 


