
A jazzkritika problémája

„Ha műbíráló lennék, ha ki merném akasztani a cégért, hogy kritikus vagyok, akkor  
a következő hangot ütném meg: szelíden, bátorítóan beszélnék a kezdővel, csodálattal 

vegyes kétkedéssel és kétkedéssel vegyes csodálattal közelednék a mesterhez, elrettenő  
és tárgyilagos hangot ütnék meg a kontárral szemben, gúnyolódnék a hetvenkedővel,  
s a lehető legmaróbb hangon szólnék a cselszövőhöz. Az a műbíráló, aki mindenkihez 

csakis egyféleképp tud szólni, jobban tenné, ha meg sem szólalna. S kiváltképp az,  
aki mindenkivel csak udvariaskodik, alapjában véve még azzal szemben is goromba,  

akivel valóban udvarias lehetne.” (Gotthold Ephraim Lessing)1
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1

„Kockázat nélkül nincsen jazz!” – szól a több zenésznek is 

tulajdonított szállóige. Steve Lacy ezt a következőképp 

fogalmazza meg: „A jazz lelke a kockázat. Minden egyes 

hang, amit játszunk, kockáztatás!”2 A jazznek a kockáztatás 

szerves része; a zenésznek vásárra kell vinnie a bőrét. 

Ugyanígy a jazzkritika sem játszhat biztonsági játékot. 

Ahogy a jazznek, úgy a jazzkritikának is elengedhetetlen 

része a bátorság és az eredetiség. A jazz és általában a zene 

befogadása, terjedése, elérése megváltozott. Meg-

számlálhatatlan mennyiségű diszkográfiában kell tartalmat 

keresnünk, ami egyrészről adathalmazzá alacsonyítja a 

zenét s elidegenít3, másrészről viszont felértékeli az egyéni 

hangú zenét. Ezen zenék más esztétikai górcső alá kell, 

hogy essenek, s nem csoda, hogy jóval kevesebb számban 

jelennek meg recenziók róluk. Ami viszont probléma, hogy 

a fősodorból is nagyon kevés olyan jazzkritika születik, 

amely megállja a helyét mint reflexió vagy mint önálló 

olvasmány. Eleve nehezen beszél a laikus közönség a 

zenéről, hát még a kortárs irányokról. Ezt a jelenséget 

megfelelő kritikai visszhang segíthet fejleszteni. Jelen 

írásban megpróbálom megfogalmazni, miért van retten-

tően nagy szükség pezsgő kritikai életre, hogy a recepció-

esztétika milyen szerepet játszik a kritikus tevékenységében, 

hogy mi a zenekritika, mi a jazzkritika, s mi a jazz. Egy 

dolgot azonban fontos megjegyeznünk: az alábbi írás 

erősen kategorizál, ami a zene és egyéb „mesterségek” 

esetében is félrevezető lehet. Ez a módszer arra jó csupán, 

hogy fogódzót biztosítson elméleti fejtegetéseinkben.

Mi a jazz?

Ahogy nincsen egyetlen világtörténelem, úgy nincs 

egyetlen zene és egyetlen jazz sem. Magának a zenének 

a definiálása is igen bonyolult. Eggebrecht szerint a zene 

definíciója általában kontextusfüggő; majdnem minden 

definíció a saját korának zenéjét vizsgálja, szemben 

a történeti megfigyeléssel, amely viszont relativizál.4 Akkor 

járunk el jól, ha a kettő együtt lép működésbe. Végső soron 

a nyugati zene nyelv és emocionált mathészisz5. Ez alól 

a jazz sem lehet kivétel. Azonban a jazz fogalma olyan tág, 

hogy a kivételek száma lehetetlenné teszi, hogy pontosan 

definiáljuk. Egy olyan műfajokat átívelő zenealkotási 

móddal van dolgunk, amely képes magába kebelezni szinte 

bármit, viszont vigyáznunk kell, mert ugyanennyire töré-

keny is. A jazz egy olyan improvizációs olvasztótégely, 

amelynek, szemben a legtöbb zenével, több időbeli iránya 

is lehetséges.6 A jazzre rendkívül jellemző, hogy benne 

a különböző idősíkok, funkcionális és autonóm, vokális és 

hangszeres zenék egymással szinkronban tudnak létezni. 

A korábban megírt részek vegyülnek a jelen improvizációival. 

A helyzetet az is nehezíti, hogy a standard repertoár nagy 

része eredetileg az amerikai slágerirodalomból nőtte ki 

magát, majd önállósodott. Ezt a szinkronitást azonban 

körültekintően kell balanszírozni. Ilyen értelemben az a 

jazz, ami elveszíti önnönmagát a popularitás vagy bármi 

más jegyében, az sem nem progrediál, sem nem archivál; 

az alkotórészek közötti kényes egyensúly felborulása 

csekély értékű funkcionális zenévé alacsonyítja azt. (Hacsak 

nem eredetileg is funkcionális zene: így nem eshet ugyan-

olyan esztétikai górcső alá, mint az autonóm zene, hiszen 

elsődleges feladata funkciójának betöltése.)

A jazz klasszikus definíciója, miszerint afroamerikai ritmuso-

kat és nyugati harmóniarendszert használ, nem tekinthető 

teljesnek, hiszen ezek a jellemzők nem különböztetik meg 

a popzenétől. (Azt viszont nem szabad elhallgatnunk, hogy 

a magaskultúra halmaza a modern művészetben állandóan 

dinamikusan változik, minduntalan magához von az 

alacsony kultúrából, a nem-művészetekből képződménye-

ket, miközben ki is vet magából másokat.7) Az improvizáció 

sem feltétlen szükséges attribútuma a jazznek: számos 

jazzfelvételt találunk, amelyek nem improvizatívak, s mégis 

jazznek gondoljuk őket. Vajon definiálható-e egyáltalán 

a jazz, ha definíció alatt azt értjük, hogy megadjuk azokat 

az egyenként szükséges, együttesen pedig elégséges 

feltételeket, amelyek megléte valamit egyértelműen jazzé 

tesz? Ha ez nem lehetséges, akkor vajon képesek vagyunk-e 

olyan teoretikus keretet alkotni, ami kezelhetővé teszi 

a fogalom többértelműségéből fakadó nehézségeket?8

A jazzt William P. Alston után klaszterfogalomnak nevezem. 

A jazz fogalmához hozzátartozik számos olyan jellegzetes-

ség, amire a különböző definíciók hívják föl figyelmünket. 

Egyetlen ilyet sem lehet azonban kiemelni és azonosítani a 

jazz lényegével. A jazz definíciója olyan, mint egy stipulatív 

ítélet9, akár Hasfelmetsző Jack. Nem tudjuk ki az, de meg 

tudunk adni paramétereket, amelyek utalnak kilétére. 

A jazznek tehát vannak konkrét elemei, de nem mondhatjuk, 

hogy ezek és ezek a paraméterek kellenek hozzá. Mintha 

Wittgenstein családi hasonlóság-modelljéről beszélnénk; 

a jazz definícióját jellemzi a hasonlóságok egymást átfedő 

s keresztező hálója. Ezeket az elemeket Alston után 

jazz-making characteristics-nek nevezem10. Önmagában 

egyik sem szükséges és elégséges feltétele a jazznek, de 

mindegyik jelenléte hozzájárulhat ahhoz, hogy valamilyen 

jelenségcsoportot jazznek nevezhessünk; a határeldöntés 

pedig intuitív.

Mi a kritika?

A kritika az ’ítélni’ jelentésű ókori görög κριτική szóból ered. 

Hétköznapi értelmében negatív jelentéssel társult,  

de művészetelméleti szempontból a kritika párbeszéd 

a hermeneutikus triász tagjai – szerző, mű, befogadó –  

között, amely a zene esetében minimum négytagúvá bővül: 

szerző, mű, előadó, befogadó. A jazzben ráadásul sokszor 

a szerző és az előadó – adott esetben a mű is – összeforr. 

Radnóti Sándor szerint a recenzió a kultúráról való nyilvános 

beszélgetés, a „magaskultúra”, szélesebb értelemben pedig 

a normatív közélet fennmaradásának záloga és tünete.11 



A kritika persze reklám is, de igazi feladata (Lázár Béla 

szavaival): „megérteni a kor művészetét, azt, amely fejlődése 

csúcsára ért épp úgy, mint a homályban önmagával 

viaskodót, előkészíteni a közönséget az új művészet 

befogadására, feladata, hogy Proudhon szavaival éljünk: 

qu’on applique a un art nouveau une critique nouvelle.”12 

Ahhoz, hogy tisztán lássuk a jazzkritika problémáját, 

szükséges, hogy áttekintsük, hogyan működik az esztétikai 

ítélet és a recepcióesztétika a zenében. 

Eggebrecht írja, hogy a zene megítéléséhez, értékeléséhez 

kissé leegyszerűsítve két instancia szükséges: az érzéki 

ítélet és a felismerő ítélet, amelyek az érzéki és a felismerő 

megértéstől függenek.13 Az érzéki (esztétikai) ítélet – ha-

sonlóan az érzéki (esztétikai) megértéshez – a fogalmi 

nyelven túl húzódik; az érzéki benyomáson alapszik, amely 

ítéletalkotással reagál a zenére. Ez az ítélet létrejöhet a 

nyelv közegén kívül, vagy összefoglalható egyetlen szóban: 

„jó”, „rossz”stb. Ezzel szemben a felismerő ítélet fogalmi 

jellegű. A tetszés vagy a nemtetszés, a “ jó” és a “rossz” 

miértjét keresi a szubjektumban (pl. zenei képzettsége 

színvonalában), vagy elemző jelleggel az objektumban, 

azaz magában a zenében.14 Tehát a kritikus a felismerő 

ítélet segítségével analizál, és segít eligazodni a jazz 

különböző rétegei között.

Az érzéki és a felismerő ítélet aránya zenehallgatás közben 

különböző lehet – folytatja Eggebrecht. Például a felismerő 

megértés és ítélet egy laikus esetében csak kevéssé fejlett, 

míg a zeneértő esetében a kétféle megértés és ítélet 

kölcsönhatásban áll. Az azonban bizonyos, hogy – miként 

a zene az érzéki megértéshez szól – az elsőbbség  

alapvetően az érzéki ítéleté, amely létjogosultságát nem 

szabad a laikustól megvonni.15 A felismerő ítélet szerepe 

nemcsak az érzéki ítélet megalapozása, hanem  

támogatnia, illetve adott esetben változtatnia is kell azt. 

Mind az érzéki, mind a felismerő ítélet több előfeltételtől is 

függ, amelyek részben szubjektívek (és történeti felté-

telektől is függenek), részben pedig objektívek (magában 

a zenében keresendők).16 A kritikus azért is fontos,  

mert noha az ízlés szubjektív, objektív (objektiválható) 

okai is vannak: hajlam, tapasztalat, képzettség, életkor,  

beállítottság stb. A mainstream jazzben nagyon  

gyakori az epigonizálás, illetve zenei idézetek intertextuális 

használata. Ez részben a patternjátékból ered, részben 

főhajtás, részben pedig egyszerű utánzás.  

Akár a jó jazz-zenész, a jó kritikus is felismeri ezeket 

a mintákat, amelyek olykor szerves részei az előadásnak. 

Ehhez zenei „ikonográfiai” és „ikonológiai” ismeretekre van 

szüksége, amelyek a laikus hallgatónak nem feltétlenül 

állnak szolgálatában.  
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Az ízlésítélet módosulhat saját objektív okai szintjén. 

Eggebrecht szerint a befogadási küszöb az új  

(vagy a régi) zenével szemben csökkenhet vagy meg 

is szűnhet a megszokás és a felismerő megértés révén. 

Az aktív dixieland, ragtime vagy swing zenekarok egy 

letűnt kor populáris zenei kultúráját őrzik, persze egy 

olyan korét, amikor a jazz populáris zenének számított. 

Ezen zenék fő feladata ma az archiválásban merül ki 

(quasi funkcionális zene); jelrendszerét nem igazán 

értjük, s aligha feltételezhetjük, hogy a laikusok közül 

bárki ismerheti ezeket az annak idején népszerű 

slágereket. Fordítva is igaz lehet; a jazzben sokszor a 

régi érték felértékelődik, s kanonizálódik. Például 

Charlie Parker bebop zenéje ma abszolút standard, 

noha saját korában rétegzenének számított. 

Hiába tudunk azonban különbséget tenni jó és rossz 

jazz között, ez az ítélőerő nem működik minden körülmé-

nyek közt. Nem erőltethetünk rá bizonyos esztétikai ítéletet 

egy attól idegen tárgyra. Az az ítélet, amely egy popszámot 

összehasonlítás eredményeképp alacsonyabb rendűnek ítél 

mondjuk John Coltrane darabjánál, a Love Supreme-nél, 

megváltozhat, amint a befogadó átállítja befogadói maga-

tartását úgy, hogy összehasonlítás helyett a műfajok között 

funkciójuk alapján tesz különbséget.17 Ha ez megtörténik, 

akkor számára ugyanúgy lesz jó és rossz popzene, mint 

ahogy lesz jó és rossz jazz standard játék vagy free jazz. 

(Ezek a kategóriák természetesen a jazzen belül is működ-

nek, s néha megdöbbentően nagy különbségeket fedezhe-

tünk fel különböző, általunk jazznek definiált zenék között.) 

A befogadást továbbá nehezítik a személyes korlátok, amik 

által könnyedén az elitizmus vagy az ignorancia csapdájába 

eshetünk: „minden popzene rossz és érdektelen”, másfelől: 

„a jazz nekem magas, ehhez én nem értek”18. Ezzel persze 

nem akarom összemosni a populáris zene és a jazz közti 

határokat, csupán leszögezni, hogy másképpen kell 

közelítenünk egyes zenékhez. Általában a hallgató az adott 

művet korábbi ismereteivel hasonlítja össze (esztétikai 

implikáció), s maga is illeszkedik egy recepcióláncba 

(történelmi implikáció).19 Az elvárási horizont felelős azért, 

ahogy előzetes ismereteink alapján viszonyulunk a műhöz 

(a korábban megalkotott horizontot a mű átalakíthatja), az 

esztétikai distancia pedig a távolság, amely a meglévő 

elvárási horizont és egy új darab között feszül. A popzene 

esetében ez például zéró esztétikai differencia. Ha rekonst-

ruálunk egy korábbi elvárási horizontot, kiderül, mekkora 

a távolság az egykori és a mai felfogások között, így a zene 

költőisége nem időtlenül van jelen.20

A jó és a rossz zene közötti döntés objektív feltételei zenei 

elemzés útján ismerhetők fel (a zenei logika feltárása), 

s azon múlnak, hogy milyen jellegű zenéről van szó. 

Ha eltekintünk a zene funkcionális beágyazottságától, 

a művészi zenében a zenei érték kérdését az esztétikai 

információgazdagságban foglalhatjuk össze. E fogalom 

a szépség (amennyiben elemzés útján megfogható), 

újdonság, eredetiség, változatosság, sűrűség és az érthető-

ség aspektusait mint értelem és tartalom együttesét öleli 

fel.21 Az elemző munka képes felismerni, hogyan és milyen 

mértékben különbözik minőségileg egyik improvizáció 

vagy kompozíció a másiktól, milyen érzettel játsszák azokat, 

valamint mennyire teljesülnek a fent említett esztétikai 

információgazdagság paraméterei, azaz milyen a jó és a 

rossz jazz. A felismerő megértésnek és ítéletnek azonban 

megvannak a maga határai. Először is, hogy mi a szép 

a jazzben (vagy egy zeneműben), vagy különösen egy 

patternben, az elemzés csak korlátozott mértékben képes 

megmagyarázni: az elemző az elemzés tárgyának értékéről 

rendszerint már előzetesen értesült, és ennek megfelelően 

előfeltételként bánik vele, még akkor is, ha improvizatív 

zenéről van szó. Másodszor – az előbbiekkel össze-

függésben – az esztétikai megértés és ítélet szinte mindig 

megelőzi a felismerő megértést és ítéletet. Eggebrecht írja, 

hogy minél összetettebb és tartalmasabb valamely  

zenei jelenség, annál összetettebben reagál rá az esztétikai 

megértés, amely szintre a fogalmi megértés még  

a leg egyszerűbb zenék esetében sem ér fel.  H
an

s 
H

e
in

ri
c

h
 E

g
g

e
b

re
c

h
t 

ze
n

e
tu

d
ó

s.
 F

o
rr

ás
: 

G
ra

m
o

fo
n

 –
 a

rc
h

ív



20 GRAMOFON

Ezért minél összetettebb egy zenemű, annál több új oldalát 

képes megmutatni saját objektív létezésével a felismerő 

megértés és az értékelés számára. Harmadszor: régebbi 

zenék meg ítélésekor hiányzik a „kortárs fül” (és maguk a 

kortársak); ú és legújabb zenék esetében pedig a biztonság 

hiányzik az ítélet normáinak és kritériumainak terén.22 Mégis, 

az értékszempont alapján működő zenei elemzés a mű vészi 

zene területén van igazán otthon, az autonóm jazzben.  

Mit csinál a jazzkritikus?

A kritikus nyilvánosságra hozza véleményét,23 publikus 

beszélgetést kezdeményez, még akkor is, ha tudja, hogy 

közönsége a jazz esetében igen kicsi. Nyitottnak kell lennie, 

de ízléséhez is ragaszkodnia kell; a számunkra idegen 

esztétikum elfogadása, s azok történeti belátása az ízlés 

relativizálódásához és széttagolódásához vezethet.24 

Radnóti Sándor jegyzi meg, hogy ízlésünk nem normatív, 

s ez abból is látszik, hogy nehézségekbe ütközünk, ha el 

akarjuk fogadni más ízlését. Minél szubjektívebb a kritika, 

annál jobban hat a közvélemény ellen, és segít közelebb 

kerülni a mű igazságához. Radnóti Sándor szerint a kritikus-

nak minőségérzésre és ízlésre is szüksége van25 – ami 

szerinte azonban nem egyenlő a kritikusi képességgel. Úgy 

gondolja, a minőségérzék hol az egyik, hol a másik arcát 

mutatja. A belső forma megértése egyszer olyan gyakorlat, 

amely messze túlterjed a mű határain, s kiterjeszkedik 

az egész életre, máskor atomisztikusan és nem racio-

nalizálható módon a mindig éppen adott műalkotásban 

összpontosul. Az egyik túl tág, a másik túl szűk ahhoz, hogy 

megalapozza az esztétikai világképet. A kritikusnak ezért 

nemcsak minőségérzékre, hanem ízlésre is szüksége van. 

Alapvetően kétfajta kritikai megközelítést különböztetünk 

meg. A morálfilozófiai kritika társadalomkritika, amely a 

személyiség, életvitel mintáit keresi a műben és szerzőben, 

az immanens kritika pedig a műveket önmagukból,  

immanens ismérvei alapján próbálja elemezni. Ugyanígy 

a kritika lehet autonóm műkritika, vagy heteronóm, kontex-

tuális kritika. A mű kritikája és az élet kritikája tulajdonkép-

pen az autonómia és a heteronómia diskurzusa.26 A kritika 

fürkészheti a műalkotások esztétikai létét, de az esztétikán 

kívüli – társadalmi, erkölcsi, filozófiai, politikai – hatását és 

rendeltetését is. Heteronóm vizsgálódás éppúgy irányulhat 

autonóm jellegű művekre, mint fordítva, kifejezetten 

heteronóm jellegű műfajokat és műveket is lehet immanens 

módon vizsgálni. A kritika is törekedhet arra, hogy önálló 

műalkotás legyen.27 A zene persze nyelvisége okán kivéte-

les helyet tölt be, de ahogy a többi művészet28 is, közelebb 

áll az autonóm pólushoz. 

Zárószó

A kritika nem lehet öncélú, akár a szerzőt, az előadót vagy 

a befogadót szolgálja. Közvetítő szerepe miatt közömbös, 

hogy tartalmilag a műalkotás autonómiáját vagy heteronó-
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miáját hirdeti; az a jó kritika, amelyik reflektál a másikra.29 

A túl távolságtartó, szinte koncertprogramszerű beszámoló 

értelmetlen. Többek között azért van szükség kritikusra, 

mert az univerzális esztétizálás, vagy Feyerabend  

„Everything goes” modellje a jazzben nem működik. 

Továbbá hajlamosak vagyunk a technokráciát önmagában 

esztétikai tartalommal felruházni, ez pedig nagyon nagy 

hiba. A kritika feladata az öncélú technikai megoldásokat 

megkülönböztetni a valós zenei tartalomtól, mert a zené-

szeknek szüksége van külső, szakmai nézőpontokra. 

Richard Baker Gerry Mulligan-koncertnovellája és Thomas 

Mann Oap.111 kritikája kiváló példa, ahogy Boris Vian írásai 

is. Ő egyébként Camus Combat című lapjának jazzrovatát 

vezette, munkatársa volt a Jazz Hot folyóiratnak, s Jazz 

News címmel maga is szerkesztett lapot.30 Hazánkban is 

születtek kimagasló kritikák, főleg, ami Szabados György 

munkásságát illeti. Bárhogy is legyen, emlékezzünk arra 

mind zenéléskor, mind kritikaíráskor, hogy jazz Üvöltésként 

kezdődött, és talán még mindig az. 

 1 Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a 
felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika 
megteremtője. Radnóti Sándor mottója in: Radnóti Sándor, A piknik, 2000

 2 Risk is at the heart of jazz. Every note we play is a risk. https://yourstory.
com/2015/04/not-fear-mistakes-none-130-inspiring-quotes-creativity-jazz-interna-
tional-jazz-day.

 3 „A zene, ha idegen, elidegenít”– Kodály Zoltán
 4 Kitér arra is, hogy a zenében az „a” szócska egy kitüntetett idealizált állapotot jelöl. 

C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 15-24. old.

 5 Zofia Lissa Hanslick formálista elmélete ellen hozza fel az emóciók fontosságát.
 6 Progresszív, s a legfrissebb irányokat kutatja (Anthony Braxton), vagy épp ellenkező-

leg: archaizál és értéket ment (ragtime) egy olyan korban, amikor a populáris zene 
egyes elemei visszafejlődtek a legértelmetlenebb szintekre. A harmadik irány a 
most-zene, amely nem kíván semelyik idősíkhoz sem tartozni (kreatív zene). S van 
még egy negyedik, történetiség nélküli zenei irány, melynek problematikussága igen 
komplex. (Eddie Prevost)

 7 Radnóti Sándor, A piknik, 2000, 17. old
 8 Borbély Gábor vallásdefiníciója után. Borbély Gábor, A lehetetlen másolatai: a 

vallásfilozófia alapjai, 2018
 9 Stipulatív (vagy preskriptív, ill. szintetikus) definíció a kifejezés jövőbeni használatára 

állapít meg szabályokat, azaz ajánl vagy előír.
10 Alston megállapításai vallásfilozófiára vonatkoznak. A kölcsönvett fogalom: 

religion-maikng characteristics.
11 Radnóti Sándor, A piknik, 2000, 27. old.
12 Proudhon: Du Principe de l’Art. 198. l. Hogy új kritikát alkalmazunk egy új művészetre.
13 C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 57. old.
14 C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 57. old.
15 Úgy gondolom mivel az érzéki befogadás dominanciájáról van szó, az elmélyült 

ismeret a határterületekkel pótolható.
16 C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 57. old.
17 Eggebrecht klasszikus zenei példáit alakítottam itt át a jazznek megfelelően.
18 Eggebrecht után.
19 Jauss-tól kölcsönvett fogalmakat használtam. Egyébként ezen állítások igazságtartal-

mát könnyedén megvizsgálhatjuk a már emlegetett ragtime zenéken.
20 http://irodalom.arts.unideb.hu/hallgatok/ba/anyagok/Irelm161115.pptx 2020.01.22.
21 C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 58. old.
22 C. Dahlhaus – H. Eggebrecht, Mi a zene, 2004, 59. old.
23 Ahogy Radnóti Sándor megjegyzi, a kritika vélemény, több, mint hit, de kevesebb, 

mint biztos tudás. (Inkább doxa, mint episztémé.)
24 Radnóti Sándor, A piknik, 2000, 19. old. 
25 Radnóti Gadamerrel vitatkozik, aki szerint az ízlést a minőségérzék váltotta fel; 

minden a kritikusé, aminek minőséget tulajdonít. Radnóti Sándor, A piknik, 2000, 19.
old.

26 Radnóti Sándor, A piknik, 2000, 12. old.
27 Ez a német romantika eszménye.
28 A szerző művészetfelfogásához a techné terminus áll közelebb, de e terminus talán itt 

félrevezető lenne.
29 Radnóti Sándor, A piknik, 2000
30 A felsorolt példák noha nagyon régiek, mégis kiállták az idő próbáját.
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