
FEHÉR M . ISTVÁN 

Fogalom és alak, gondolat és szó 
Párhuzamok és érintkezési pontok József Attila, 

Croce és Gadamer esztétikai nézeteiben 

A közelmúltban hosszabb tanulmányban próbáltam elemezni József Attila 
esztétikai írásait. Az újraolvasásra a hermeneutikai művészetfelfogás hori-
zontja felől tettem kísérletet.1 József Attila esztétikai töredékeiben számos 
olyan gondolatot véltem felfedezni, mely a hermeneutika névvel jelzett filo-
zófiai-esztétikai gondolatkör szempontjából relevánsnak mutatkozik: egyes 
elemeit megelőlegzi, annak irányába mutat, vele harmonizál vagy kénysze-
redettség nélkül illeszkedik hozzá, illetőleg valamilyen más értelemben pár-
huzamba, összefüggésbe állítható vele. 

József Attilát próbáltam hermeneutikai horizontban értelmezni, s egyúttal 
a hermeneutika beszélgetőpartnereként megszólaltatni: egyezéseket és elté-
réseket véltem megállapítani. A diskurzusban eközben természetszerűleg 
szóhoz jutottak a művészetelmélet és az esztétika más szerzői is. Jelen referá-
tumban ebből a szerteágazó kérdéskörből szeretnék egy többé-kevésbé 
összefüggő gondolatsort kiragadni s némiképp nagyító alá venni. Ezt meg-
előzően szeretném azonban röviden, kivonatosan összefoglalni vizsgálódá-
saim főbb eredményeit. 

I. 

József Attila esztétikai írásai és a hermeneutikai műveszetfelfogás közti pár-
huzamok kifejtése céljából József Attilának azokból a gondolataiból indultam 
ki, melyek szerint „a művészetről való fogalmaink zavarosak",2 illetve a 
művészetre vonatkozó esztétikai-filozófiai reflexió felülvizsgálatra szorul. 
A vizsgálat szerint József Attilának az esztétika alapjait illető kritikai meg-
jegyzései - a művészetre vonatkozó esztétikai-filozófiai reflexió felülvizsgá-
latának hangsúllyal bejelentett igénye - és a Gadamer által képviselt herme-
neutikai művészetfelfogásnak „az esztétikai alapfogalmak alapvető revízió-
jára"3 irányuló törekvése között lényegi párhuzamok állanak fenn. József 
Attila esztétikai írásainak nem pusztán elszigetelt, de középponti gondolata 
ugyanis az esztétika alapjaival szembeni elégedetlenség, ez pedig joggal 
rokonítható Gadamer hermeneutikai művészetfelfogásának az esztétikai 
horizont meghaladására irányuló alapvető törekvésével. 
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Vizsgálatom konklúzióját a következőkben lehet összefoglalni. A herme-
neutikai művészetértelmezés felől szemlélve József Attila az esztétikai hori-
zont határait számos ponton feszegeti ugyan, de nem töri át. Gondolati törek-
vése a részletezettebb gondolatmenetek többségében inkább az ellenkező 
irányba mozog. Föltéve, hogy élhetünk a mára már kissé kiüresedett s némi-
képp gyanússá vált „progresszív" kifejezéssel, s föltéve, hogy a hermeneu-
tikát a XX. század második felében a művészet megértésében végbement 
progresszív fejleménynek tartjuk, azt mondhatnánk: a töredékek legkidolgo-
zottabb része, úgy tűnik, nem esik egybe a töredékek legprogresszívebb 
részével. 

A művészetre vonatkozó reflexió a gadameri hermeneutika számára a 
humán tudományok egészét illető filozófiai elméletnek válik az alapjává.4 

A művészetre vonatkozó reflexiónak azonban - hogy e feladatnak képes le-
gyen megfelelni - nemcsak a művészetet, de önmagát is fölül kell vizsgálnia, 
s túl kell lépnie annak a filozófiai diszciplínának (Gadamer szerint indokolat-
lanul leszűkített) horizontján, amely hagyományosan a művészetről számot 
adni hivatott: maga az esztétika alapvető revízióra szorul. Rá kell döbben-
nünk arra, hogy az esztétika mint művészetfilozófia újkori kialakulása nem 
mentes a természettudományos világkép és az utóbbit filozófiailag igazoló 
elméletek befolyásától, elfogultságaitól. 

Ha Gadamer szerint „a »művészet« nem magától értetődő és egyértelmű 
adottság, mely által valami műalkotásként határozódik meg, hanem felfogás-
forma, amelynek megvan a maga történelmi ideje",5 akkor innen szemlélve 
Gadamer erőfeszítései elsődlegesen arra irányulnak, hogy újból bejárja a fo-
galomtörténeti alakulás ama folyamatát, melynek során az újkorban a „mű-
vészetnek" nevezett „felfogásforma" - azaz az „esztétikai tudat" - s maga az 
esztétika mint önálló filozófiai diszciplína kialakult. „Az esztétikai alapfogal-
mak alapvető revíziója" azután oda vezet, hogy Gadamer az egész esztétiká-
nak nevezett diszciplína létjogosultságát kétségbe vonja, s fölállítja a tézist: 
„Az esztétikának fel kell oldódnia a hermeneutikában."6 József Attila ezzel szem-
ben a „művészetnek" nevezett „felfogásformát" többé-kevésbé változatlan 
adottságként veszi (magától értetődően) alapul, s ezen belül maradva indít 
harcot a művészet tisztaságáért. Ilyenformán annak a filozófiai-esztétikai 
világlátásnak és fogalmiságnak, melyet a hermeneutikai művészetfelfogás 
alapjaiban kérdésessé tett, József Attila a töredékek jelentős részében foglya 
marad, s annak horizontján belül próbál bizonyos (esetenként nem lényegte-
len s nem minden originalitás híján lévő) átalakításokat végezni. Herme-
neutikai jellegű észrevételei mintegy ezen fogalmiság peremén helyezked-
nek el, s noha nem jelentőség híján valók, nem képesek ezt a fogalmiságot át-
törni. Ennek egyik fontos oka - kissé sarkítottan fogalmazva - nem annyira 
az, hogy filozófiai ismeretei hiányosak voltak, mint inkább az, hogy elméleti 
kéziratai döntő részében a hermeneutika által kérdesessé tett esztétikai 
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hagyomány éppen hogy/ó tanítványának bizonyult: saját elméleti próbálkozá-
sait - nem minden kritika nélkül ugyan, helyenként pedig az alkotó megújí-
tás igényével, de az alapok tekintetében mégiscsak - e téren szerzett ismere-
tei horizontjába igyekszik illeszteni. Az esztétikai kéziratok tanulmányozása 
alkalmas alátámasztani a vélekedést: József Attilának mint fiatal költőnek a 
korabeli vezető filozófiai áramlatok terén való tájékozottsága aligha hagyott 
kívánnivalót maga után. Esztétikai kéziratairól ebben a tekintetben elmond-
ható: József Attila hermeneutikai szituációja abban a törekvésben állott, hogy 
számot adjon a filozófiai ismeretek terén szerzett jártasságáról, arról, hogy 
éppen hogy elsajátított filozófiai ismereteit képes alkotó módon hasznosíta-
ni. Ennek a feladatnak a kéziratos töredékek messzemenően eleget tesznek. 
Ahhoz, hogy a filozófiai világlátás évezredes tradíciójával való elégedetlen-
ség mélyebben megfoganjon és gyökeret eresszen benne, egészen más előfel-
tevésekre, más egyéni s nemzeti-kulturális háttérre lett volna szükség. 

Hermeneutikai perspektívából szemlélve tehát József Attila a hagyomá-
nyos metafizika fogaimiságának foglya: mindazok a szerzők, akiknek a reá 
gyakorolt hatása igazolható vagy valószínűsíthető - legyenek bár a logikai 
platonizmus, az életfilozófia vagy a spiritualizmus képviselői, s álljanak bár 
fenn köztük a hagyományos metafizika paradigmáján belül mégoly lényeges 
különbségek (például aszerint, hogy az anyagra vagy a szellemre helyezik a 
hangsúlyt, az intuitív vagy a logikai megismerésre) - , hermeneutikai szem-
szögből mindannyian a hagyományos filozófiai fogalmiság, a hagyományos 
metafizikai ellentétpárok foglyai. A köztük fennálló különbségek ilyenfor-
mán egy azonos előfeltevés-rendszeren belüli különbségek.7 

József Attilának a hermeneutika irányába mutató meglátásai szisztemati-
kus törekvései peremén bukkannak föl, ott és akkor, ahol és amikor mintegy 
megfeledkezik róla, hogy a hagyományos filozófiai fogalmiság keretei között 
próbálja saját gondolatait elhelyezni. Ami azt mutatja, hogy saját eredeti 
meglátásainak kibontakozását a hagyományos metafizikai fogalmiság nem-
hogy nem segíti, de inkább hátráltatja, gúzsba köti. Másfelől az is kitűnik, 
hogy a magukra a dolgokra összpontosító hermeneutikai filozófia és a mű-
vészet nézőpontja, valóságlátása között lényegi hasonlóságok állnak fönn. 
Ha ugyanis a hermeneutikai gondolkodás ösztönösen vonzódik a művészet-
hez - azaz ha a művészet megértésének, a műalkotás tapasztalatának 
Gadamer szerint van valami lényegi köze a filozófiához,8 a filozófia világ-
látásához, fogalmi artikulációjához, nyelvezetéhez - , akkor alighanem fordít-
va is érvényes az: a művészet természetes úton képes utat találni a herme-
neutikai gondolkodás felé. József Attila mintegy ösztönösen hermeneutikai 
irányultságú belátásai - túl mindenfajta többé-kevésbé valószínűsíthető ha-
táson - véleményem szerint ezzel magyarázhatók. S paradox módon épp 
filozófiai műveltsége, az ezen utóbbira való (egy egyetemi hallgatótól persze 
nem csodálható, sokkal inkább dicséretes, semmint elmarasztalást érdemlő) 
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ráhagyatkozás állhatott útjában s gátolhatta meg abban, hogy a fenomenoló-
giai-hermeneutikai filozófiára jellemző elfogulatlanságot és naivitást telje-
sebb mértékben tegye magáévá, s hogy ennek révén fogalmi áttörést hajtson 
végre. 

II. 

Az eddigiekben összefoglalt eredményekhez szinte önként adódik magyará-
zatul a megjegyzés, mely egyben kiindulópontul szolgálhat a továbbiakhoz, 
s amely máris hermeneutikai tanulságot rejt magában. Ha elfogadjuk, hogy 
a művészet- és irodalomelméleti gondolkodást a XX. század második felében 
a hermeneutikai gondolatkör új alapokra, de legalábbis más megvilágításba 
helyezte, akkor kiindulhatunk abból a - korántsem előzmények nélküli, így 
például már a tudásszociológia által rögzített, ám éppen a hermeneutika ál-
tal különös hangsúllyal képviselt - belátásból, mely az ember radikális törté-
netiségének és végességének tézisére épül. Eszerint minden alkotó valami-
lyen kortársi értelmezettségbe születik, nő bele, nézetei nem a semmiből 
nőnek ki. Mindenfajta elmélet már megszületése pillanatában magától érte-
tődő természetességgel veszi alapul azt a kortársi értelmezettséget, mellyel 
azután alkalmasint élesen szembekerül, és amelyet heves kritikában, elutasí-
tásban részesít. Ha tehát József Attila esztétikai írásai a hermeneutika felől 
tekintve a hagyományos metafizika fogaimiságának, világlátásának jegyét 
viselik magukon, akkor ez a hatástörténet adott helyzetével magyarázható. 
Az a tény, hogy bizonyos, később hermeneutikainak nevezendő belátásokat 
József Attila képes megelőlegezni, innen tekintve részben abból is fakad, 
hogy a crocei esztétika, mely gondolati kezdeményeinek egyik alapvető for-
rását alkotja, a hagyományos metafizika szemléletmódjának és fogalmiságá-
nak minden érvényesítése mellett a maga részéről nyitott egy ilyenfajta elmé-
leti tájékozódás irányában, és számos proto-hermeneutikai vonást tartalmaz. 
A következőkben a Crocéhoz való kapcsolódásnak ezt a feszültségét, a 
Crocéhoz való - hermeneutikai szemszögből tekintve egyszerre negatív és 
pozitív - kapcsolódást szeretném némiképp részletezni. 

Kezdjük a negatív oldalról, a hatás visszahúzó erejével. Az esztétika mint 
önálló filozófiai diszciplína kérdéshorizontjának hermeneutikai megkérdő-
jelezése feltételezi a hagyományos metafizika fogaimiságának, fogalmi ellen-
tétpárjainak megkérdőjelezését. Ha ez utóbbi nem következik be, az előbbi 
aligha mehet végbe. József Attila fő interlokutora mármost döntő pontokon 
az a Benedetto Croce, aki a neohegelianizmus jelentős képviselője, s akinek a 
gondolkodása kanti és hegeli elemeket ötvöz. A Crocéhoz való kritikai kap-
csolódás azt eredményezi, hogy Crocén keresztül (akinek filozófiáját idea-
lizmusnak, spiritualizmusnak, szellemfilozófiának szokás nevezni) József 
Attila átveszi a klasszikus metafizika fő fogalmi kelléktárát - azt az appará-
tust, melyet Croce maga is használ - , s ezt próbálja Croce nyomán - aki már 
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bizonyos, nem lényegtelen változtatásokat végrehajtott - második lépésben 
tovább alakítani, tovább tágítani. 

A mi szempontunkból a legfontosabb metafizikai megkülönböztetés, ame-
lyet József Attila Crocétól, Croce pedig közvetlenül minden bizonnyal Kant-
tól vett át - a megkülönböztetés egészen Arisztotelészig vezethető vissza - , a 
szellem kétfajta tevékenységének, a megismerés két formájának: szemléletnek 
és fogalomnak, intuitív és logikai megismerésformának a megkülönböztetése. 
Croce persze bizonyos pontokon módosította Kantot, s ezek némelyike azért 
fontos a számunkra, mivel hermeneutikai irányba mutat. Egyrészt a művé-
szetnek az intuíció, azaz egy meghatározott megismerésforma alá való soro-
lása a művészetet a megismerés irányába viszi, s Gadamer egyik fő törekvé-
se hasonlóképpen arra irányul, hogy a művészet megismerésértékét vissza-
perelje.9 Croce itt a maga módján gadameri törekvéseket előlegez meg. 
Feltételezhető, hogy József Attila fentebb említett ilyen irányú kezdeményei 
crocei inspiráció hatását mutatják. 

Croce lényegi módosítása Kanthoz képest abban áll, hogy a szemléletet, 
mely Kantnál a megismerésnek csupán egyik forrása, s a fogalom, az értelem 
hozzájárulása nélkül nem eredményez ismeretet, Croce önálló megismerés-
forrásként törekszik megragadni, s amennyiben a szemléleti megismerés ele-
mi formájaként az esztétikai vagy művészi tényt („il fatto estetico о artisti-
co"10) veszi alapul, úgy innen szemlélve a teljes filozófiai megismerés alap-
vetésének feladata bizonyos értelemben számára az esztétikára hárul. „Az 
esztétikai tevékenység pontosabb felfogásától kell várnunk a többi filozófiai 
fogalom helyesbítését, továbbá egyes problémák ama megoldását, mely más 
úton reménytelennek tűnik", hangzik Esztétikája bevezetőjének programa-
tikus tétele.11 A művészetnek a megismerés egyik formájaként, a szemléleti 
megismerés tudományaként való felfogása12 azt eredményezi, hogy az eszté-
tika Crocénál tágabb lesz a művészetelméletnél, ami azután kihívja József At-
tila kritikáját. Amikor József Attila - neveket nem említve - a filozófiai disz-
ciplínák viszonyáról, meghatározásáról ejt szót, s az esztétika alapjait bírálja, 
nem utolsósorban Croce lebeghet a szeme előtt.13 - A másik ilyen jellegű mó-
dosítás az intuíciónak a kifejezéssel való azonosítása, ami hermeneutikai 
szempontból a faktikus élettapasztalatnak, illetve a megértésnek a nyelviség-
gel, a fogalmisággal való szoros kapcsolatát előlegzi, s a megélés kifejezés-
voltának közvetlensége folytán a költői nyelvet a filozófiai nyelvmegértés 
számára jelentős mértékben fölértékeli. Az intuíciónak a kifejezéssel való 
azonosítása innen szemlélve méltán nevezhető proto-hermeneutikai belátás-
nak. Háború utáni fordulata során Heidegger 1919-ben „hermeneutikai 
intuícióról"14 beszél, olyan szemléletről, mely magában tartalmazza a fogal-
mat, azaz nem más, mint megértő szemlélet. E gondolat József Attilától sem 
idegen, ám jellegzetes módon csak saját szisztematikus törekvései peremén 
bukkan föl. 
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József Attilának a hagyományos metafizika fogaimiságához való kapcsoló-
dását és saját önálló - az ihlet fogalma körül körvonalazódó - gondolati kez-
deményezéseinek e horizonton belül való elhelyezkedését (továbbá ugyan-
csak a horizont tágítására irányuló törekvését) jól szemlélteti a következő 
hely, melyet önálló elméleti fejtegetései élére állít, s melyet ezért érdemes 
részletesebben is idéznünk: „Igen okosan és teljes joggal azt kérdezhetné 
most valaki, hogy hát mi szükség van az ihlet fogalmának fölvételére, ami-
kor a művészet szellemi tevékenység, hiszen mindössze két fajú szellemi tevé-
kenységet különböztetünk meg, nevezetesen a szemléletet (intuíciót) és а fogalmat 
(spekulációt) - tehát az ihlet fogalma egybe kell essék ezek valamelyikének 
fogalmával, azaz fölösleges és haszontalan. [...] ha a művészet szellemisége 
spekidáció, úgy beleesik a logika tárgykörébe, ha pedig intuíció, úgy visszatér-
tünk a pirongatott esztétikához [,..]."15 

Ebből a helyből egyértelműen kitűnhet: minden elégedetlensége ellenére 
József Attila átveszi és elismeri szemléletnek és fogalomnak a filozófiai tradí-
ció általi megkülönböztetését. Sőt egy helyen még meg is erősíti: „az intuíció 
éppúgy a fogalmon kívül áll, mint ahogy a fogalom sincsen az intuícióban".16 

Önálló gondolati törekvésének a hagyományos filozófiai fogalmiság keretei 
közé való beillesztésére utal ezenkívül a metafizika olyan hagyományos fo-
galmi ellentétpárjainak használata, mint fizikai-szellemi,17 igazság-valóság 
avagy fogalom-valóság,18 az egyesre vonatkozó (és ezért nem közölhető, 
néma19) szemlélet és az általánosra vonatkozó („maradéktalanul kifejez-
hető", minden nyelvre lefordítható20) fogalom,21 a fogalmi gondolkodás 
absztraktságának állítása, a fogalom valósággal való szembeállításának, 
kimerevítő voltának, bergsoniánus színezetű statikusságának elismerése 
(„a fogalom gyilkosság, aminthogy meg is öli a valóságot",22 „a fogalom 
valóságtalanító [...] tevékenység",23 „a fogalom a valóságot [...] teljes egé-
szében megtagadja, szemben áll vele [...] üldözi az időt, [...] az idő folyó 
végtelenségét egyszerűen megsemmisíti és mozdulatlan örökkévalóságot al-
kot magának"24), de elsősorban és mindenekelőtt persze a középponti kér-
désfeltevés, s annak is különösen a következő markáns megfogalmazása: „a 
műalkotás miféle szellemiség, vájjon intuíció-e, vagy spekuláció, azaz foga-
lom, avagy a kettőnek tisztátalan keveréke".25 

A két hagyományos megismerésforma mellé József Attila fölveszi harma-
diknak az ihletet. Mielőtt megpróbálnánk ideiglenes mérleget vonni, nem 
lesz haszontalan, ha sematikusan fölsoroljuk a fogalmi tér három szereplő-
jének főbb jellemzőit. 

1. Az intuíció: konkrét, egyesre vonatkozik, néma, privát. 
2. A fogalom: elvont, nem kötődik nyelvi alakhoz (József Attila „alakelőtti 

fogalomról"26 beszél, arról, hogy „a fogalomnak alakja nincs"27), nemlét és 
valóságtalanítás („a valóság megértésekor kívül vagyok a valóságon"28); ami 
panaszos búskomorságot eredményez amiatt, hogy a fogalom nem éri el a 
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valóságot, míg a hermenutika számára a megértés létmód. Amikor megértek, 
nagyon is „vagyok", pontosabban szólva: „megértő módon vagyok". 

3. Az ihlet: a nyelvi alak bensőleg hozzátartozik,29 az alak nem véletlensze-
rű: „az ihlet belső szükségleteképpen veszi magára ezt az alakot, amelyben 
megjelenik"; míg „a fogalom ugyanaz a fogalom marad, akkor is, ha valósá-
ga megváltozik, [...] az ihlet megváltozik, esetleg megsemmisül, ha valósá-
gát változás éri".30 

Annak a fogalmi térnek, melyben saját gondolatait József Attila megpró-
bálja elhelyezni, kibontani, a következő tehát a dilemmája: a szemlélet adja 
az egyest, a konkrétumot, ám kifejezhetetlen, néma, privát, közölhetetlen. És-
pedig azért, mert a fogalom általános. A szemlélethez hasonlóan a fogalom is 
bizonyos értelemben kifejezhetetlen, hiszen saját alakja, azaz nyelvi formája 
neki sincs, de nála ez azt jelenti: bármely nyelvi formában kifejezhető, bár-
mely nyelvre maradéktalanul lefordítható, közölhető. Ezen közölhetőség ára: 
kilúgozza, kidesztillálja az igazán fontosat, az (egyedi) valóságot. Mivel a va-
lóság mindig egyedi, egyes, konkrét valóság, így a fogalom - mint általános, 
mint elvonás - a nem-valóság jellegével bír: „a fogalom nemlét és időtlen 
örökkévalóság, alakja általános [.,.]".31 így előáll a racionalizmus-irraciona-
lizmus, az idea-valóság platonikus dilemmája: a valóság, mivel lényegileg 
egyedi, konkrét, ezáltal irracionális is, éspedig azért, mert a gondolkodás, a 
fogalom eleve általános. Az (általános) fogalom állandóan lemarad az (egye-
di) valóság mögött; reménytelenül kullog vagy lohol az (egyes, áramló, 
elszökő) valóság után. A megismerés e két - kantiánusan szólva - törzse hi-
hetetlenül messze esik egymástól, s a szakadék áthidalása reménytelen: vilá-
gos, átlátható, nem-valóságos fogalmak az egyik oldalon - örök érvényűek, 
a változás, az időbeliség alól platonikusan kivontak, önmagukkal időtlenül 
azonosak - ; szemben a másik oldalon az állandóan áramló élet, konkrét vál-
tozó sokaságának egyediségeivel, konkrétumaival, az egyedire irányuló 
szemléletekkel, intuíciókkal. Az állandó fogalmak gondolása annyi, mint a 
nem-valóságban való tartózkodás, időtlen térben való időzés, míg a való 
világba való leereszkedés nem egyéb, mint az irracionalitásba, a homályba 
való lebukás. A közvetítést József Attila - nem minden originalitás nélkül -
az ihlet fogalmával igyekszik megteremteni. Szemben e két szélsőséggel az 
ihletre az jellemző, hogy egyrészt a valóságot - vagy legalábbis annak egy 
metszetét, elemét - nagyon is tartalmazza magában, másrészt nincs híján a 
nyelvi alaknak sem, sőt szétszakíthatatlanul egybeforrott vele. A fogalom el-
vontságával szemben az ihlet konkrét, a valóságra vonatkozik. Míg „a foga-
lom a valóságot [...] megtagadja", írja egy fontos helyen, addig „az ihlet nem 
áll szemben a valósággal".32 „Az ihlet nem semmisíti meg az időt, hanem 
megszelídít, értelmes végtelenséget alkot."33 „A fogalom időtlen örökkévaló-
ságával szemben az ihlet határolt végtelenség."34 „Az ihlet a szemlélet és a 
gondolat ellentétében való egység."35 Ezen meggondolások közepette talán 
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azt tekinthetjük a leginkább a hermeneutikai látásmód közelébe kerülő meg-
állapításnak, mely szerint az ihletre az jellemző, hogy „a valóság minden kí-
vül rekedt eleme elveszti létét: egyszerűen nincsen, nem tapasztalható".36 

Elegendő lehet itt párhuzam gyanánt a következő gadameri helyre hivatkoz-
nunk: „A bemutatás játékában megjelenő világ nem úgy áll a valóságos világ 
mellett, mint valami képmás, hanem maga a valóságos világ, létének felfoko-
zott igazságában."37 

A XX. századi hermeneutika felől szemlélve a művészet intuícióhoz való 
hozzákapcsolásának, az intuícióban való rögzítésének crocei törekvése a mű-
vészet (úgymond középkori, illetve premodern) intellektualizálásával való 
polemikus szembehelyezkedésnek, a művészet fogalmi megismeréssel való 
szembeállításának újkori vonulatába illeszkedik. A kérdésfeltevés tétje: tudo-
mány és művészet elválasztásához fogalmi eszközöket találni. Ez Gadamer 
felől szemlélve: 1. a művészet álláspontjának irracionalizálása, mely beleil-
leszkedik abba a folyamatba, amelyet Gadamer az esztétika kanti (vagy poszt-
kantiánus) szubjektivizálásának nevez, s mint folyamatot innen indítja;38 

2. az újkor tipikus jelensége, a művészet igazságtalanításának folyamatába 
való beilleszkedés (igazság innen szemlélve csak a módszerben, a módszere-
ket felhasználó tudományos megismerésben lelhető fel;39 s érdekes módon ez 
a gondolat József Attilánál is megerősítésre talál: „a tudomány nem [...] kü-
lönbözik másban a nem-tudományos tételállítástól, minthogy módszeres", 
írja40). Gadamer kritikai megjegyzései az esztétikát mint művészetfilozófiát 
illetik, azt, hogy az esztétika mint művészetfilozófia milyen áron vívta ki az 
újkorban a maga autonómiáját; hogy az esztétika ezáltal művészetfilozófiává 
szűkült. A Crocéhoz kapcsolódó, Crocéval vitázó József Attila gondja ellen-
ben az, hogy az esztétika nem szűkült eléggé művészetfilozófiává. Azt a fo-
lyamatot, melyben az esztétika (mint művészetfilozófia) önállóvá vált, 
Gadamer ilyenformán kételyekkel kíséri, míg József Attila (hasonlóan a fiatal 
Lukácshoz) emfatikusan igenli. 

Ш. 

Eddig a negatív hatás. Ami a pozitív oldalt illeti, a crocei gondolatkör ama 
platonizáló-hegeliánus vonására utalhatunk, amely - a végességre helyezett 
hermeneutikai hangsúllyal kiegészülve-mérsékelve - Gadamerben is vissz-
hangra talál. A vázolni kívánt párhuzam egészen alapvető egyezéseket mu-
tat egy a későbbiekben tipikusan hermeneutikai jellegűként ismertté váló 
probléma: a szövegek típusainak (azok nyelviségének) elhatárolása és jellem-
zése tekintetében. Közelebbről ama viszony tekintetében, melyben valamely 
irodalmi vagy filozófiai szöveg nyelvisége saját mondandójához, hagyomá-
nyos kifejezéssel: saját „tárgyához" viszonyul. 
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Az alapvető belátás a következőképpen fogalmazható meg: az irodalmi 
műalkotás értelem (jelentés) és hangalak egyensúlyát, harmóniáját valósítja 
meg. A nyelvi forma az irodalmi műalkotás számára nem másodlagos vagy 
külsődleges; nem helyettesíthető, nem pótolható semmi egyéb, más formá-
val, föltéve, hogy a műalkotás esztétikai (érzéki) jellegét meg kívánjuk őrizni. 
A külső alak, melyben a műalkotás elénk lép, nem helyettesíthető semmilyen 
más alakkal. „A filozófia nyelve állandóan meghaladja önmagát, túllép 
önmagán - a vers nyelve [...] meghaladhatatlan és egyedülálló",41 írja Gada-
mer. Igaz tételei „minden egyes fogalmának állandó önmeghaladása"4 2 a 
filozofálás számára nem pusztán véletlenszerű: éppenséggel a filozófia lé-
nyegét alkotja. „Ezért valójában nem léteznek filozófiai szövegek abban az 
értelemben, melyben irodalmi szövegekről beszélünk"; „a filozófusoknak 
azért nincsenek szövegeik, mert Pénelopé módjára szőttesüket minduntalan fel-
fejtik, hogy az igazság hónába való hazatérésre újólag fölkészüljenek".43 A fi-
lozófiai gondolkodás ennek megfelelően sajátos „nyelvínségben" szenved, 
az adekvát nyelviség hiánya, sajátos „nyelvnélküliség" jellemzi. „Mindenfaj-
ta filozofálás közös előfeltevése, hogy a filozófiának mint olyannak nincs nyelve 
[...]. A filozófia [...] kizárólag afogalom közegében mozog [,..]":44 a fogalom-
nak azonban nincs nyelve. Nincs tudnillik külön, saját testére szabott formá-
ja, alakja. Ez pedig a műalkotással szemben a filozófiát éppúgy jellemzi, mint 
a tudományos prózát, az értekezést általában. 

„ A lényeges különbség tehát abban való" - olvasható József Attilánál, aki-
nek e ponton minden további nélkül átadhatjuk a szót, s akinek szava meg-
felelő módon képes tovább szőni a gadameri gondolat nyelvi szőttesét - , 
„hogy a fogalom bár szükségképpen alakban jelenik meg, de ugyanaz a foga-
lom nem szükségképpen kívánja ugyanazt az alakot, alakja lehet bármi [...]. 
Ugyanazt a gondolatot »kiki elmondhatja saját szavaival«, és más úton is ki-
fejezheti. Azaz elértünk ahhoz a [...] megállapításhoz, hogy »a fogalom 
általános«, - leszögezhetjük, hogy a fogalomnak az alakja általános, [...] és 
azt jelenti, hogy általános alak nem lévén, a fogalomnak alakja nincs [értsd: egy 
adott, meghatározott nyelvi formája], és az alakban való fogalom nem tiszta 
fogalom, míg az ihlet [értsd: a műalkotás sajátos esztétikai jelenségformája] 
ragaszkodik alakjához, amelyben megjelenik [...]."4S Egy másik helyen pedig 
ezt olvashatjuk: „A fogalom ugyanaz a fogalom a kínai filozófusnál, mint a 
magyarnál vagy az angolnál. Hiszen a fogalmat kiki elmondhatja a saját sza-
vaival. A fogalom tehát mint szellemiség az egész emberiségé. [...] [A filozó-
fia esetében] nem a szómegegyezés, hanem а fogalmi megegyezés a fontos, és ha 
az egyik nyelvben nincs külön szó arra a fogalomra, úgy körülírható [...]".'46 

A másik oldalon ezzel szemben az a helyzet, hogy „a műalkotás mivolta az 
alak",47 a költészet pedig „nyelvben való, alakja a nyelv".48 Valamely költe-
mény vagy annak ihlete ennélfogva nagyon is „ragaszkodik kiválasztott vál-
toztathatatlan alakjához".49 
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A fentebb összefoglalt gadameri jellemzésbe, mint látható, József Attila 
imént idézett meglátásai nagymértékben beilleszkednek, sőt - aligha túlzás 
állítani - szinte teljes egészében egybevágnak vele. A nyelviség, amely „egy 
értekezést és egy költeményt"50 megkülönböztet egymástól, József Attila szá-
mára megfelelő kiindulópontot jelent a műalkotás - általa ihletnek nevezett 
- sajátos alkatának föltárására, hozzáférhetővé tételére. 

Hogy a nyelviség a műalkotás számára mennyire nem közömbös, kitűnik 
egy kapcsolódó meggondolásból is. Az értekezés tartalmát ki lehet mondani, 
írja József Attila, a kimondás pedig nem változtat rajta: „igazsága igazság 
marad akkor is, ha egy mondatban, vagy ha tizenöt mondatban mondom 
el".51 Az értekezést ilyenformán kivonatolni is lehet, teszi hozzá, „ám a köl-
teményt kivonatolván nemcsak hogy nem kapok ihletet, hanem azt egyene-
sen megölöm," szögezi le nyomatékkal.52 A műalkotás nyelvisége és a műal-
kotásról való beszéd nyelvisége (a tudományos beszéd, az értekezés nyelvi-
sége) között megállapított ezen hiátus alkalmas alátámasztani azt a követ-
keztetést, mely szerint ami előny az irodalom, az hátrány az irodalomtudo-
mány számára. József Attila fenti - Gadamer vonatkozó nézeteivel nem csu-
pán nagymértékben egybevágó, de azokat új oldalról megvilágító, kiegé-
szítő, gazdagító - megállapítása szerint: ami sikerül az értekezés esetében, az 
sikertelen marad a költeménynél. „Most mondjuk ki mindegyiknek a tar-
talmát", kér rá bennünket József Attila: „az értekezésnél ez minden nehéz-
ség nélkül sikerül [...]. De amilyen könnyen megtehettem ezt az értekezéssel, 
annyira lehetetlen megtenni a költeménnyel."53 

Ha kicsit tovább követjük az okfejtés logikáját, ebből az a sajátságos követ-
keztetés adódik, mely szerint a költemény tartalmát egyszerűen nem lehet 
kimondani! Éspedig nyilván azért nem, mert a „tartalom" oly mértékben 
nőtt össze a nyelviséggel, az alakkal, hogy elválaszthatatlan tőle. Ha sikerül-
ne e tartalmat valaha is „kimondanunk" - e kimondás értelemszerűen csak 
más, új nyelviség segítségével történhetne - , akkor a műalkotást éppen saját 
azonosságától, vagyis esztétikai jellegétől fosztanánk meg. Az a költői műal-
kotás, amelynek cserélhető, változtatható a nyelvi öltözete, nem műalkotás 
többé. Ezzel szemben „[...] a fogalom ugyanaz a fogalom marad akkor is", 
írja József Attila, „ha valósága [értsd: alakja, nyelvi formája-F . M. I.] megvál-
tozik".54 A gondolat ezáltal képes bizonyos értelemben, a maga módján uni-
verzális lenni: „a fogalom bár szükségképpen alakban jelenik meg, de 
ugyanaz a fogalom nem szükségképpen kívánja ugyanazt az alakot."55 A fo-
galom ebben az értelemben „általános", ami „azt jelenti, hogy általános alak 
nem lévén, a fogalomnak alakja" - saját tulajdon nyelvi formája - „nincs".56 

Ugyanezt a tényállást írja le saját szavaival Gadamer, amikor arról beszél, 
hogy a filozófiának nincs sajátlagos értelemben vett „nyelve": „az »ész 
nyelve« nem külön, önmagáért való nyelv";57 „a filozófiának mint olyannak 
nincs nyelve [...]. A filozófia [...] kizárólag a fogalom közegében mozog 
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[...]".58 - Ugyanezt a tényállást írja le saját szavaival Gadamer, mondottuk, de 
e ponton úgy is fogalmazhatunk: a Gadamer által jellemzett tényállást írja le 
saját szavaival József Attila. A filozófust a hermeneutikai tradíció, Platón- és 
Augustinus-elemzések, míg a költőt saját költői praxisa és a kortársi neoidea-
lista filozófia tanulmányozása vezetik gondolataik szavakba foglalásában. 

Ezen utóbbi tézis alátámasztására helyénvaló lesz, ha bevonjuk Crocét az 
elemzésbe, s mindenekelőtt József Attila által ismert Esztétikájához nyúlunk 
vissza. „Afogalom, az univerzális önmagában [...] kifejezhetetlen", olvasha-
tó Crocénál. „Semmilyen szó nem ér fel hozzá."59 E belátás láthatóan ugyan-
abba az irányba mutat, mint Gadamernek a fogalom közegében mozgó filo-
zófia nyelvínségére, nyelvtelenségére vonatkozó tétele, vagy mint József 
Attila megállapítása, mely szerint „a fogalomnak alakja nincs". Hogy József 
Attila Crocéból meríthetett ösztönzést, azt ugyanennek a megállapításnak 
egy másik helyen csekély stilisztikai különbséggel megfogalmazott formája 
mutatja; „a fogalomnak alakja nincs" tétel itt így hangzik: „alakja a tiszta fo-
galomnak nincs".60 A csekély stilisztikai eltérés mindazonáltal nem jelen-
tőség híján való, mivel a „tiszta fogalom" terminus Crocéra utal - akinek a 
számára a logika éppen nem más, mint „a tiszta fogalom tana" - , s plauzibi-
lissé teszi ilyenformán azt a feltevést, hogy e megállapítás megfogalmazása-
kor József Attila Croce tanait tarthatta szem előtt. 

Croce ezen fejtegetései során találkozunk egy olyan megfontolással is, 
amely a filozófiai szövegnek, illetve az értekezés nyelviségének Gadamer és 
József Attila által osztott közös álláspontjához nagymértékben hasonló belá-
tást fogalmaz meg, s ezért nem lesz haszontalan kitérni rá. „Egy filozófiai ál-
lítást, úgy tűnik, csak akkor birtokolunk igazán, ha egyszer lefordítottuk -
mint mondani szokás - saját nyelvünkre", írja Croce. „[...] Ezért semmilyen 
[filozófiai] könyv nem elégít ki igazán [,..]."61 Amiről itt szó van, nem más, 
mint annak a hermeneutikai tételnek más szavakkal való kifejezése, mely sze-
rint a megértés-értelmezés során csak akkor sajátítjuk el a múltból hozzánk 
eljutott hagyomány vagy szöveg értelmét, ha azt az ismerősség és idegenség 
közötti hermeneutikai térben új nyelviséggel keltjük életre; mint Croce fogal-
maz, „saját nyelvünkre lefordítjuk", vagy ahogy József Attila írta: „saját sza-
vainkkal" fejezzük ki. Fontos kiegészítő belátás az, hogy ilyen körülmények 
közepette - szemben az önmagában zárt és tökéletes műalkotással, melyen 
nem lehet semmit sem változtatni - egy filozófiai mű „sohasem elégít ki" -
tudniillik azért nem, mert nyelvisége nem eredeti, a dologgal nem forrott, és 
nem is forrhatott egységbe. Nem elégít ki mindaddig, amíg nem találtuk meg 
azt a módot, hogy a leírt gondolatokat „saját szavainkkal" fejezzük ki. Míg 
egy műalkotás esetében ezzel szemben nem csupán nincs szükség arra, hogy 
saját szavainkkal keltsük életre, de ilyesmi egyáltalán szóba sem jöhet. 

Croce kapcsolódó megfontolásait érdemes még egy kicsit tovább követ-
nünk. A vázolt tényállással magyarázható ugyanis az, hogy „egy filozófiai 
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állítás szerzője maga mindig elégedetlen, s úgy érzi, beszéde vagy írása épp 
csak egy pillanatra kielégítő, s nyomban azután többé-kevésbé elégtelennek 
mutatkozik".62 Ez gadameri terminusokban fogalmazva annyit tesz, hogy a 
szövegben objektiválódott értelem elidegenedése már szerzője számára 
megkezdődik, s innen az újabb és újabb nyelvi megfogalmazások és újrafo-
galmazások szükségességének gyakorta érzett gyötrelme, kínja. „Ahhoz, 
hogy filozófiai elégedettséget érezzen - folytatja Croce - , a szerzőnek moz-
dulatlanná kell merevednie a formulában, s az olvasónak hasonlóképpen a 
formulával kell megelégednie." - „Formula" itt nyilvánvalóan az értelem 
nélküli puszta nyelvi ruhát , nyelvi burkot jelenti, a merő szószerintiséget, s 
ez volna a félresiklás-elfajulás amaz esete, melyről az irodalmivá váló filozó-
fia megnevezéssel lehet számot adni: a szöveg szövegszerűségére való kon-
centrálás háttérbe tolja és feledésbe burkolja a szöveg értelmét - azt az értel-
met, amely szükségképpen csak új, más szavakkal kelthető életre. Egy halott 
formula ismételgetése persze - ne feledjük - nem éppen ugyanaz, mint egy 
költemény újra és újra (értelemszerűen: azonos szószerintiséggel) történő fel-
mondása, elszavalása.63 Amit éppen ezért inkább „végbevitelnek" kell ne-
veznünk. Míg egy filozófiai gondolatsor „végbevitele", „újonnan való leját-
szása" nemigen tűri ezzel szemben a szószerintiséget. - „Aki viszont nem 
akar mozdulatlanná merevedni - folytatja az érvelést Croce - , annak azzal 
kell vigasztalódnia, [...] hogy a filozófia végtelen. A filozófia végtelensége" 
azonban nem más, teszi hozzá - s itt egy szó szerinti gadameri formulába üt-
közünk - , mint „állandó önmeghaladása",M Ez és nem más a jelentése - foly-
tatja - „a filozófia nevezetes örökkévalóságának". Ez az örökkévaló filozófia 
ugyanakkor „reális dologként mégis csupán történetileg meghatározott állí-
tásokban található".65 Az örökkévaló filozófiának Crocénál sincs neki meg-
felelő, adekvát „nyelve". Örökkévalósága, végtelensége állandó önmeghala-
dásában rejlik. Ez utóbbit Gadamer beszélgetésként határozza meg. A filozó-
fusok egymást bírálva, egymás fogalmait korrigálva fejtik ki gondolataikat. 
Innen kiindulva új lehetőség nyílik filozófia és irodalom elhatárolására. A fi-
lozófiában - írja ugyanis Croce - „a kritikai vagy negatív aspektus elválaszt-
hatatlan a pozitívtól, s ezért minden filozófia mindig polémikus". Majd követ-
kezik a jelentőségteljes kiegészítés: „csak a művész képes kifejezni magát 
polémia nélkül".66 Amit valahogy így kell olvasnunk: az igazi művész polé-
mia nélkül képes kifejezni önmagát. 

A polémia nélküli önkifejezés nyilván a műalkotás tökéletességének, zárt-
ságának indexe. Az irodalmi műalkotás szőttesét nem lehet tovább szőni, de 
nagyon is lehet a róla szóló irodalomtudományi-filozófiai beszéd szőttesét. 
E beszéd - a mindenkori történeti hozzáférések változása, az olvasónak a 
műhöz való lényegi hozzátartozása, a megközelítés irodalomtudományi 
horizontjainak kimeríthetetlensége folytán - éppannyira befejezhetetlen és 
lezárhatatlan, mint a filozófia végtelenbe tartó beszélgetése. 
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Gadamer hermeneutikai nyelvfelfogása a nyelv instrumentalista elméletét 
elutasítva szó és dolog szoros összefüggését veszi alapul. Ha ennek értelmé-
ben a nyelvnek eleve az a rendeltetése, hogy a mindenkori dolog szóhoz jut-
tatásában önmagát megszüntesse, hogy a dolog szóhoz juttatásában önmaga 
eltűnjék, s hogy ezzel önmagát ugyanakkor kiteljesítse, küldetését úgyszól-
ván bevégezze, akkor - csakúgy, mint Croce és József Attila - kivételként em-
líti a művészet nyelvét. Az irodalmi műalkotás számára a nyelvi forma ko-
rántsem közömbös vagy másodlagos; léte nem az eltűnésben, az utalásban 
vagy a föloldódásban áll: a művészi szóban/képben az értelmi és az érzéki 
mozzanat tökéletes egységbe forrott; az érzéki mozzanaton, a festmény szí-
nein, avagy a szöveg nyelvi jellegén és szó szerinti hangzásán, a „nyelv meg-
csendülésén [Klangwerden der Sprache]"67 - a filozófia és a tudományos 
próza „szürkét szürkébe festő"68 érzéki oldalával, azaz nyelviségével szem-
ben - nem lehet túllépni. A kitüntetett értelemben vett szavakra az jellemző, 
hogy szó-jellegüket nem lehet egy tetszőleges jelentés vagy utalás irányában 
meghaladni, túllépni vagy feloldani, mivel az értelem a hangalakkal egyszer 
s mindenkorra, felbonthatatlanul összeforrott. 

Ez a gadameri álláspont, mint láttuk, jórészt megegyezik a József Attila 
esztétikai vázlataiban megfogalmazódó belátásokkal. „A költészet nyelvben 
való", írja a költő egy eddig még nem idézett helyen; a vers szavakból épít-
kezik. Ám a szót nem úgy kell értenünk, mint ami régóta rendelkezésre áll, 
„már nem tudni mióta megvan", hanem mint olyat, amely úgyszólván most, 
a műalkotásban jön csupán létre: „a szó mint teremtés, műalkotás a kelet-
kezésben".69 Ezt a műalkotásban most először létrejövő szót - amely a hét-
köznapi nyelvhasználattal ellentétben nem a dologra utal, s funkciója nem 
az, hogy annak szóhoz juttatásában önmagát megszüntesse, hanem éppen 
hogy önmagára mint szóra fölhívja a figyelmet - ezt a műalkotásban létre-
jövő költői szót bizonyára érthetjük akkor a jelzett gadameri értelemben a 
„nyelv megcsendüléseként".70 

* * * 

A „»Dübörgő város zugó agyam«. A gondolkodó József Attila" címmel 2002. június 3-án és 4-én az 
MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett konferencián elhangzott előadás némileg 
bővített szövege. (Itt mondok köszönetet TVERDOTA Györgynek, VERES Andrásnak és a vitá-
ban hozzászóló többi kollégának értékes megjegyzéseikért, melyek jelen munka kiegészítésé-
nek, továbbfejlesztésének lehetséges útjait jelezték.) 

Bibliográfiai megjegyzés: A Gadamer és József Attila írásait tartalmazó kötetekre a következő 
rövidítésekkel hivatkozom: 

GW = H.-G. GADAMER, Gesammelte Werke, 1-10. kötet, Tübingen, Mohr, 1985-1995. (A G W 
rövidítést követi a kötetszám és a lapszám megjelölése.) 

IM = H.-G. GADAMER, Igazság és módszer, ford. BONYHAI Gábor, Bp., Gondolat, 1984. 

4 0 7 



f e h é r m. i s t v á n 

JAÖM III = JÓZSEF Attila, Összes művei. III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok, sajtó alá rend. 
SZABOLCSI Miklós, Bp., Akadémiai, 1958. 

JATCSZ = JÓZSEF Attila, Tanulmányok és cikkek (1923-1930). Szövegek, közzéteszi HORVÁTH 
Iván vezetésével BARTA András és mások, Bp., Osiris, 1995. 

JATCM = JÓZSEF Attila, Tanulmányok és cikkek (1923-1930). Magyarázatok. írta TVERDOTA 
György, Bp., Osiris, 1995. 

1 Lásd: Az esztétikai horizont meghaladási kí-
sérlete József Attila esztétikai írásaiban és 
Gadamer hermeneutikája. Irodalmi szöveg és filo-
zófiai szöveg. 1-Й, Literature 2000/4, 397-419.; 
2001/2-3, 208-278. 

2 Lásd JAÖM III, 223.; JATCSZ 55. Kisebb-
nagyobb stilisztikai eltérésekkel lásd ugyan-
csak JATCSZ 53., 64., 72., 76. 

3 IM 75.; GW 1, 86. 
4 „Igazság és módszer című könyvem meg-

fontolásait elsősorban a művészettel kezd-
tem, nem pedig a tudománnyal , s még csak 
nem is a szellemtudományokkal. A szellemtu-
dományokban ugyanis éppen a művészet az, 
ami az emberi lét alapvető kérdéseit egyedül-
álló módon teszi tapasztalhatóvá [...]." H.-G. 
GADAMER, Vom Wort zum Begriff. Die 
Aufgabe der Hermeneutik als Philosophie (1995). 
Gadamer Lesebuch, szerk. J. GRONDIN, 
Tübingen, Mohr, 1997,105. 

5 H.-G. GADAMER, Zur Fragwürdigkeit 
des ästhetischen Bewußtseins, GW 8., 11. (Kiem. 
tőlem - F. M. I.). A művészet, mint ami törté-
neti korokon keresztül „átível" a maga válto-
zatlan lényegében, ebben az értelemben maga 
is történeti termék. Ahogy a historizmusnak 
(a történelem „objektív megismerésének"), 
avagy az „objektív megismerésnek" általában 
megvan a maga ideje, úgyhogy eljár felette az 
idő, hasonló a helyzet (Heidegger historiz-
mus-kritikáját követve) a „művészettel" is. 
Hogy időről időre mit értünk művészeten, an-
nak nagyon is megvan a maga történeti ideje, 
s a művészet ebben az értelemben „felfogás-
forma". 

6 GW 1, 170. (= IM 126.) Részletesebben 
lásd Művészet, esztétika és irodalom Hans-Georg 
Gadamer filozófiai hermeneutikájában című ta-
nulmányomat (FEHÉR M. István, Hermeneu-
tikai tanulmányok, I, Bp., L'Harmattan, 2001). 

7 Heidegger első világháború utáni fordu-
latának egyik legfigyelemreméltóbb teljesít-
ménye az, hogy a mértékadó korabeli filozó-
fiák mindegyikét - álljanak bár fenn közöttük 
mégoly lényeges ellentétek - egy közös kriti-
ka keretében képes tárgyalni, s minden ellen-
tétességük ellenére ki tudja mutatni közös-
ségüket; azt, hogy milyen alapvető előfel-
tevéseket kell hallgatólagosan osztaniuk ah-
hoz, hogy annak alapján azután egymással 
szembe tudjanak kerülni (racionalizmus-irra-
cional izmus, t udományos f i lozófia- tudo-
mánykritika, pozitivizmus-naturalizmus ver-
sus logicizmus-platonizmus, empi r i zmus-
racionalizmus stb.). Erinek részletesebb be-
mutatására másutt tettem kísérletet; lásd pél-
dául a Lét és idő magyar kiadásához írott beve-
zetésemet. Bp., Gondolat, 1989. 

8 Lásd GW 2, 481. Vö. még uo., 495., to-
vábbá GW 2, 441. (= IM 13.), GW 8., 373. 

9 Vajon, kérdi Gadamer, „a művészetben 
nem rejlik-e ismeret? A művészet tapasztala-
tában nem rejlik-e olyan igazságigény, mely 
kétségkívül különbözik a tudományétól, de 
ugyanolyan kétségtelen, hogy nem gyengébb 
annál? S az esztétikának nem éppen azt kell-e 
megalapoznia, hogy a művészet tapasztalata 
a megismerés sajátos fajtája [...], mindazon-
által mégiscsak megismerés, vagyis igazság 
közvetítése?" (GW 1,103. = IM 86.) Vö. G W 1, 
2. (= IM 22.): „Hogy a műalkotással igazságot 
tapasztalunk, melyet semmilyen más úton 
sem tudnánk elérni, ez alkotja a művészet fi-
lozófiai jelentőségét [...]". Továbbá GW 1., 47. 
(= IM, 52.): „De megengedhető-e, hogy az 
igazság fogalmát a fogalmi ismeret számára 
tar tsuk fenn? Vajon n e m kell-e elismerni, 
hogy a műalkotásnak is van igazsága?" 

10 Benedetto CROCE, Estetica come scienza 
deli'espressione e linguistica generale, Bari, 
Laterza, 6. kiad., 1928 (1. kiad. 1902), 11. 
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11 Benedetto CROCE, Estetica come scienza 
dell'espressione e linguistica generale, id. kiad., 
VII. („[...] da un piú esatto concetto dell'at-
tività estetica deve aspettarsi la correzione di 
altri concetti filosofici, e la soluzione di taluni 
problemi, che per altra via sembra quasi dis-
perata"). „Jelen munkát , fűzi hozzá, épp ez az 
elv hatja át" („Tale, per l 'appunto, e il princi-
pio animatore del presente lavoro"). 

12 Lásd pé ldául CROCE, Estetica come 
scienza dell'espressione e linguistica generale, id. 
kiad. 17. („scienza délia cognizione intuiti-
ve"), 52. stb. 

13 JAÖM III, 247. „Közhely, hogy az eszté-
tika, vagy ha úgy tetszik, a szépről szóló tan 
éppolyan önálló tudomány, mint teszem a lo-
gika [...]." Hogy itt valóban „közhelyről" len-
ne szó, az alighanem túlzás, mindenesetre 
Croce számára a helyzet valóban így áll. A 
megismerés két fajtája Croce számára a szem-
léleti és az értelmi (fogalmi) megismerés, 
előbbi az esztétika, utóbbi a logika tárgya, s 
József Attila szövegében árulkodó esztétika és 
logika hasonló módon való egymás mellé he-
lyezése (azaz a Croce-hatást a fenti idézetben 
leginkább a „teszem" fejezi ki). 

14 M. HEIDEGGER, Zur Bestimmung der 
Philosophie, Kriegsnotsemester 1919 und 
Sommersemester 1919, Gesamtausgabe, Bd. 
56/57, sajtó alá rend. В. HEIMBÜCHEL, 
Frankfurt am Main, Klostermann, 1987, 117. 

15 JAÖM 1П, 231. sk.; JATCSZ 97. 
16 JAÖM III, 250.; JATCSZ 35. 
17 Vö. JAÖM III, 248.; JATCSZ 28. József 

Attila másutt is előszeretettel használta ezt a 
fogalompárt, többek között levelezésében is 
(vö. JATCM 58. sk.). 

18 Lásd JAÖM III, 253.; JATCSZ 84. („Az 
igazság és a valóság ellentett fogalmak"). 
Vö. még például JAÖM III, 234.; JATCSZ 102. 
(a fogalom: „nemlét és igazság"). 

19 Vö. JAÖM III, 247.; JATCSZ 132.: „Az in-
tuícióra nézve megállapíthatjuk, hogy [...] 
csupán csak az enyém vagy csak a tied és nem 
közölhető." 

20 JAÖM III, 246.; JATCSZ 132. 
21 JAÖM III, 246. sk.; JATCSZ 132. sk. Vö. 

JAÖM III, 238.; JATCSZ 111.: az intuíció „az 
egyes konkrét dolgok fölismerése". 

22 JAÖM III, 233.; JATCSZ 99. sk. 
23 JAÖM III, 233.; JATCSZ 100. 

24 JAÖM III, 236.; JATCSZ 105. 
25 JAÖM III, 248.; JATCSZ 29. 
26 JAÖM III, 233.; JATCSZ 100. 
27 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
28 JAÖM III, 233.; JATCSZ 101. 
29 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
30 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
31 JAÖM III, 244. Vö. CROCE, Estetica come 

scienza dell'espressione e linguistica generale, id. 
kiad., 48. 

32 JAÖM III, 236.; JATCSZ 105. 
33 JAÖM III, 236.; JATCSZ 106. 
34 JAÖM III, 236.; JATCSZ 106. 
35 JAÖM III, 244.; JATCSZ 123. 
36 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
37 GW 1,142. = IM 109. 
38 A XIX. századnak „kapóra jött Kant 

szándékának a lényege, tudniillik az, hogy az 
esztétika autonóm, a fogalom mércéjétől meg-
szabadított megalapozását alkossa meg, s 
hogy az igazság kérdését a művészet terüle-
tén egyáltalán ne tegye fel" (IM 63.). 

39 Gadamer középponti törekvése az, hogy 
a „ tudományon kívüli megismerésmódok 
igazságigényét" (IM 21.) a maguk jogigénye 
szerint juttassa szóhoz és igazolja filozófiai-
lag. Vizsgálódásai „ahhoz az ellenálláshoz 
kapcsolódnak, amely [...] a tudományos me-
todika univerzális igényével szemben jelent-
kezik. Céljuk az, hogy felkutassák az igazság 
olyan tapasztalatát, amely túllép a tudomá-
nyos metodika ellenőrzési körén [...]" (uo.). 

40 JAÖM III, 251.; JATCSZ 50. 
41 Philosophie und Literatur, GW 8., 256. Vö. 

Schreiben und Reden, 1983, GW 10., 355. 
42 Zur Phänomenologie von Ritual und 

Sprache, 1992, GW 8., 430. 
43 GW 8., 430. (Kiem. tőlem - F. M. I.) 
44 Philosophie und Literatur, GW 8„ 237. (Ki-

em. tőlem - F. M. I.) 
45 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. (Kiem. 

tőlem - F. M. I.). Vö. JATCSZ 91.: „[...] foga-
lom, míg az ihlet ragaszkodik a lakjához 
amelyben megjelenik, tehát önszükségkép-
pen veszi magára." 

46 JAÖM III, 246.; JATCSZ 132. (Kiem. 
tőlem - F. M. I.) 

47 JAÖM III, 248.; JATCSZ 29. 
48 JAÖM III, 246.; JATCSZ 131. 
49 JAÖM III, 247.; JATCSZ 133. sk. Nem kö-

zömbös, de itt csak egy utalás erejéig említ-
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hető, hogy József Attila a nemzet fogalmát az 
ihlettel, pontosabban a „közös ihlettel" törek-
szik leírni. Eszerint a nemzet összetartó ereje 
a nyelv, közelebbről a költői nyelv, melynek 
értelmében „ugyanazt a nyelvet beszélők kö-
zös szellemiséggel rendelkeznek" (JAÖM III, 
246.; JATCSZ 132.). 

50 JAÖM ül , 232.; JATCSZ 99. 
51 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
52 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
53 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
54 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
55 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. 
56 JAÖM III, 235.; JATCSZ 104. Vö. JATCSZ 

91. 
57 GW1. , 425. = IM 294. 
58 Philosophie und Literatur, G W 8., 237. 
59 Benedetto CROCE, Estetica come scienza 

deliespressione e linguistica generale, id. kiad., 
48.: „II concetto, l 'universale, è in sé, astratta-
mente considerato, inesprimibile. Nessuna pa-
rola gli è propria." „Rispetto al concetto, Ге-
spressione è semplice segno о indizio." 

60 JAÖM III, 244.; JATCSZ 123. 
61 В. CROCE, Logica come scienza del concet-

to puro, id. kiad., 187.: „[...] una proposizione 
filosofica non ci pare di possederla se non 
quando l 'abbiamo tradotta, come si dice, nel 
nostro linguaggio [...]. Perciö nessun libro 
[filosofico] ci contenta mai del tut to [...]" (ki-
emelések az eredetiben). 

62 Uo., 188.: „[...] l 'autore stesso di una 
prososizione filosofica è sempre insoddisfat-
to, e sente che il suo discorso о il suo scritto 
basta appena per un istante, e subito poi si 
dimostra dal piú al meno insufficiente." Ha-
sonló megjegyzést tett 1925-ben Heidegger, a 
fenomenológia kifejezést használva. „A feno-
menológiai vizsgálódások lényegében rejlik -
mondotta - , hogy nem lehet rövidítve beszá-
molni róluk, hanem mindenkor újra meg kell 
ismételni, és be kell futni őket" (Prolegomena 
zur Geschichte des Zeitbegriffs, sajtó alá rend. R 
JAEGER, Gesamtausgabe, Bd. 20, Frankfurt am 
Main, Klostermann, 1979, 32.). Hozzátehetjük 
még, hogy az újra és újra való megismétlés 
mindig új nyelviségben-fogalmiságban megy 
végbe. 

63 A nyelvi műalkotás szerzőjének ebben a 
tekintetben éppen hogy „mozdulat lanná kell 
merevednie a formulában". 

64 B. CROCE, Logica come scienza del concet-
to puro, id. kiad., 188. sk. („continuo superarsi" 
- kiemelés az eredetiben). Gadamer ponto-
sabban a filozófia igaz tételei „minden egyes 
fogalmának állandó önmeghaladásáról" be-
szélt („Philosophie kennt keine wahren Sätze, 
die m a n nur zu verteidigen hat und die m a n 
als d ie stärkeren zu erweisen sucht . 
Philosophieren ist vielmehr eine beständige 
Selbstüberholung aller ihrer Begriffe"; lásd 
GADAMER, Zur Phänomenologie von Ritual 
und Sprache, GW 8., 430. (Kiem. tőlem - F. M. 
I.) Mivel azonban a filozófia a fogalom elemé-
ben mozog, így a kettő között (a filozófia ön-
meghaladása és igaz tételei fogalmainak ön-
meghaladása között) nemigen van különbség. 

65 B. CROCE, Logica come scienza del concet-
to puro, id. kiad., 190. 

66 Uo., 191. 
67 Hören - Sehen - Lesen, 1984, GW 8., 274. 
68 Lásd HEGEL, A jogfilozófia alapvonalai 

vagy a természetjog és államtudomány vázlata, 
ford. SZEMERE Samu, Bp., Akadémiai, 1971, 
23. Hegel nevezetes mondása, mint a fordító 
megjegyzi (uo., 373.), Mefisztó szavára utal 
Goethe Faustjában: „Grau, teurer Freund, ist 
alle Theorie / Und grün des Lebens goldner 
Baum" (Jékely Zoltán és Csorba Győző fordí-
tásában: „Fiam, fakó minden teória, / s a lét 
aranyló fája zöld"). - A „szürkét" e helyen az 
érzékiség csökkenéseként, az élénk színekben 
pompázó festménnyel vagy az érzékileg csen-
gő költői szóval szemben épphogy a filozófia 
„fakó" nyelviségeként lehet felfogni. A filozó-
fia, írja Hegel, azaz „Minerva baglya a beálló 
alkonnyal kezdi meg röptét" (uo.) - az alko-
nyatkor pedig a színek fakóvá válnak, éppen 
hogy szürkévé (nevezzük ezt a napszakot 
ezért magyarul szürkületnek is). A filozófia 
ilyenkor építi fel, írja Hegel, az ideális világot 
a reális mellett és vele szemben, a gondolat vi-
lágát, ez a világ pedig, mint Hegel utalásaiból 
kikövetkeztethető, ugyancsak szótlan, nyelv 
nélküli. Gondolat és szó ugyan Hegel szerint 
szorosan összetartozik: „a szó adja meg a 
gondolatoknak a legméltóbb és legigazibb lé-
tezésüket"; s a szó Hegel számára a külsővé 
válás, az objektivitás mozzanata: „csak akkor 
tudunk gondolatainkról [...], ha a tárgyiság, 
[... ] a külsőség alakját adjuk nekik" (A filozófiai 
tudományok enciklopédiájának alapvonalai, III, 
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A szellem filozófiája, 462. §., id. kiad. 272.; ki-
emelés az eredetiben). A költészetre ez pedig 
kiváltképpen érvényes, hiszen „a kimondott 
szó csak azért létezik számára, hogy kimon-
dott l egyen" (Esztétikai előadások, ford. 
ZOLTAI Dénes, Bp., Akadémiai, 1980, III. köt., 
187.), ami a gadameri „Klangwerden der 
Sprache"-t előlegzi. Ám, mint épp az Esztéti-
kában olvassuk, amikor a költői beszéd felől a 
spekulatív gondolkodásba lépünk át, „a reali-
tás formája a tiszta fogalom formájává enyé-
szik". „A gondolkodás csupán az igaznak és a 
reálisnak a kibékülése a gondolkodásban; a 
költői teremtés és alkotás ellenben kibékülés 
magának a reális jelenségnek a formájában", 
írja Hegel (uo., 189.). Mivel a realitás, objekti-
vitás, külsőség - mint hallottuk - épp a szó-
nak, a nyelvnek a léte, ebből az következik, 
hogy a tiszta gondolkodás, az ész önszemléle-
te - mint a reális mellett fölépülő ideális biro-
dalma - nemcsak Platónnál: Hegelnél is (majd 
pedig Crocénál) néma marad (vagy legföljebb 
halkan, színtelenül, csöndesen, szürkén be-
szél; ami egyébiránt Hegelnek a filozófia tör-
ténetében ismert notóriusán gyötrelmes nyel-
viségére is valamiféle magyarázatul szolgál-
hat). Ugyanebbe az irányba mutat Hegelnek 
a számára teljességgel középponti filozófiai 
diszciplínára, a metafizikával azonosított lo-
gikára vonatkozó meghatározása: „A logika 
rendszere az árnyak birodalma, az egyszerű lé-
nyegiségek világa, melyek megszabadultak 
minden érzéki konkréciótól" (A logika tudomá-
nya, ford. SZEMERE Samu, Bp., Akadémiai, 
1979,1. köt., 34.; lásd G. W. F. HEGEL, Werke 
in zwanzig Bänden, Theorie Werkausgabe, 
Frankfurt a m Main, Suhrkamp, 1970, 5. köt., 

55. „Reich der Schatten" (kiem. tőlem - F. M. 
I ). Lásd még Gadamer Hegellel összefüggés-
ben tett megjegyzéseit a „tudományos gon-
dolkodás prózájáról", az „abszolútum érzéki-
ségmentesebb megragadásáról" (GW 8., 223.). 

69 JAÖM III, 246.; JATCSZ 131. 
70 A vers „olyan nyelv, amely nem csupán 

jelent valamit, hanem az, amit jelent" (GW 8., 
248. (kiem. tőlem - F. M. I.). A versben a szó 
maga a dolog, mely nyelvvé válik, a szót itt 
„képesek vagyunk szaván fogni." (GW 8., 239., 
kiem. tőlem - F. M. I.) - Jelentés és lét effajta 
viszonyát-megkülönböztetését illetően lásd 
Schelling által a mitológiáról mondottakat: 
„[...) az olyan megszemélyesített alakokat, 
[...] mint pl. Eriszt (a viszály megszemélye-
sítőjét), egyáltalán nem tekintik olyan lények-
nek, amelyek valamit jelenteni hivatottak, 
hanem reális lényeket látnak bennük, ame-
lyeknek a léte egyszersmind megfelel jelen-
tésüknek." „[. . .] a mitológia va lamennyi 
alakját annak kell tekinteni, ami [...]. A jelen-
tés itt egyszersmind maga a lét, amely átment 
a tárgyba, egyesült vele. Mihelyt valami jelen-
tést engedünk ezeknek a lényeknek, immár 
nem léteznek többé. [...] Mi persze n e m 
elégszünk meg a puszta jelentés nélküli léttel, 
ilyenfélét nyújt pl. a puszta kép, de nem 
elégszünk meg a puszta jelentéssel sem, 
hanem azt akarjuk, hogy ami az abszolút 
művészi ábrázolás tárgya kíván lenni, az 
legyen olyan konkrét, csak önmagával azo-
nos, mint a kép, és mégis olyan általános és 
értelmes, mint a fogalom [.. .]" (F. W. J. 
SCHELLING, A művészet filozófiája, ford. 
ZOLTAI Dénes, Bp., Akadémiai, 1991, 115. 
sk.). 
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