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Az olvasás
tudománya?
Miért lehet tanulságos egy olyan könyv újraolvasása. mely több
mint fél évszázada kiadatlanul és egyetlen korrektúra-példányban
lapult a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában, a
Sík Sándor-hagyaték számtalan dobozának egyikében?' Egyrészt
azért, hogy Sík Sándor esztétikai életművét egészében is láthassuk,
mivel e koncepció a nagy, háromkötetes, általános Esztétikájának
irodalomesztétikai és pragmatikus, műelemzés-központú vetülete.
Másrészt azért is tanulságos lehet e könyv újraolvasása, mivel a ha
zai esztétika, irodalomesztétika - és a vele érintkező irodalomel
mélet - bizonyos aktuális kérdéseire egyfajta történeti választ is
kaphatunk. E történeti válasz elsősorban nem a 'tudományos ered
mények' miatt válhat érdekessé számunkra, hiszen a megírása óta
eltelt jó fél évszázad így vagy úgy túllépett rajta, hanem az 'olvasás
tudományának' a szemlélete miatt. Harmadrészt pedig arra is jó ez
a terjedelmes kötet, hogy létével bizonyságot adjon arról, hogy át
lehet hidaini e diszciplínák tudományosságra törekvő argumentáci
ójának és artikulációjának buktatóit, hogy lehet úgy is szólni teoreti
kus igénnyel az irodalomról, hogy az valóban az irodalomértést se
gítő legyen, hogy valóban az irodalmi tárgyak és használatok általá
nos elveit rögzítse, mint a műelemzés metaelmélete, valamint álta
lános művészeti, illetve irodalmi vonatkozásokat is megmutasson,
mint esztétikai és irodalomesztétikai megközelítés.

Sík Sándor így ír az esztétika feladatáról: IIAz esztétikus is tu
dománya klasszikusainak elmélet-kincsével felszerelve, az élő

műalkotásokkal való naponkénti érintkezéstől felfrissülve lép a
művészet titka elé, abban az alázatos tudatban, hogy még ha a
választottság és az elragadtatás ritka kegyelmeiben részesülne is,
akkor is csak dadogva, a fogalmak halottas szürke nyelvén be
szélhet a Kibeszélhetetlenről - annak igazi valóját csak az él
mény közvetlensége érintheti, igazi arcát csak a művésznek,

nem az elmélet emberének adatott megmutatnia. De ez a
már-már szinte reménytelennek ígérkező munka, amelyre vállal
kozik, mégis érdemes, hasznos és nagyszerű."?

Sík Sándor utolsó idézett szavai nyomán fogalmaznám meg
további kérdésem: miben rejtekezik ma ez a hasznosság? Vagy
ne kérdezzünk rá a hasznosságra, mivel felesleges, hiszen a
modernitás karakterisztikájának egyik alapvonását, a 'szekunder
séget' ismerhetjük fel a művészetteóriákban, a spontaneitás ele
mi meggyengülését, a közbeékelődött intézmények és a tudomá-
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Az irodalomesztétika
legitimitásának kérdése

3VÖ. Friedrich Nietzsche:
Az értékek átértékelése.
Hátrahagyott töredékek

ból. (Válogatta Romhányi
Török Gábor.) Holnap

Kiadó, Budapest,
1998,21.

Magaskultúra és
tömegkultúra

nyos igényre tartó gondolkodásformák túlburjánzó fejlődését 
szemben az elsődleges művészettel? Kétségkívül kortünetről van
szó, de ez még nem jelenti azt, hogy az alkalmazhatóságukra
való rákérdezés felesleges lenne.'

Saját egzisztenciánk felől is ugyanígy feltehetőek ezek a kérdé
sek. Mire való közbeékelődöttségünk, értelmezésünk, újraolvasó
és átértékelési kísérletünk? Van-e értelme, társadalmi hasznossága
irodalmári, esztétikai reaktív tevékenységünknek, azaz a minden
napi munkánknak, a sokszor reflektálatlanul maradt - publikáci
ós jegyzékeinkben felhalmozott - secunder vizsgálódásainknak?
Posztmodern korunkban ugyan nem szokás az értelmességre rá
kérdezni, én mégis ezt teszem egy szubjektív nézőpont felől kiin
dulva. Van-e társadalmi, illetve egyéni legitimitása az esztétikának
és az irodalomesztétikának? Néhány szubjektív kérdés- és válasz
variációt vázolnék, miközben Sík Sándor esztétikájának, irodalom
esztétikájának aktuális üzenetét is szeretném szemléltetni.

Az esztétika, az irodalomesztétika legitimitásának alapja a rá
vonatkozó társadalmi és az ezen belüli egyéni életvilág szükség
letének a felismerése, másképpen a hasznossági, pragmatikus ér
téke. Az így feltehető kérdés a következő: miképpen körvonalaz
ható e diszciplína társadalmi és egyéni életvilág-szükséglete? A
modernitásban - az alteritás korával ellentétben - a művészet

már nem mint az életesemény tartozéka, hanem tőle független,
különálló szféraként tárgyiasítódott; a sensus communis és az
egységes értékrendszer a reneszánsztól kezdődően fokozatosan
széttöredezett; így a műalkotás az adottból egyre inkább interp
retációs feladattá vált. A modernitásban már nincs lehetőség a
műalkotások spontán megértésére, hiszen szétvált az alkotói je
lentésintenció és a befogadói értelemképzés egysége, és ezzel
létrejött egy olyan megértési válság, amelyben a magányos be
fogadó egyedül áll szemben a műalkotással és annak megértési
problémáival. Ebbe a megértési válságba ékelődött bele - foko
zatosan az elmúlt két-három évszázadban - egyrészt az esztéti
ka, a művészetfilozófia és a különböző művészeteiméietek, így
az irodalomtudományi ágazatok és irányzatok hosszú sora is.
Tehát a művészet, az irodalom megértési válságának a feloldása
az a társadalmi és egyéni szükséglet, amely egyben teóriájuk le
gitimitásának alapja is. Így egyértelmű a vulgáris következtetés:
műértés esetén nincs szükség teóriára, a megértési dialógus fo
galmi kidolgozására és a teóriára épülő interpretációra.

Ma hogyan jelenik meg ez a probléma mindennapi életünk
ben, indirekt módon? Számomra például a magas művészet

nagyfokú megértési válságát a populáris szféra hatása és nép
szerűsége is jelzi. Úgy vélem, részben a magaskultúra egyre in
kább erősödő megértési nehézsége lett a tömegkultúra egyik lé
teztető alapja, amely a romantika óta napjainkra elképesztő

méreteket öltött. Ezalatt azt értem, hogya tömegkultúra produk-
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Megértési
válsághelyzet

turnai elsősorban azáltal léteznek, hogy mintegy kiszolgálják a be
fogadót, az új élmény és élvezet könnyed ígéretében közel lépnek
hozzá az érthetőséget illetően. A tömegkultúra - az érthetőséget

mintegy szolgáltatva - epigon-elemekkel és sémákkal dolgozik;
nem önmagáért való, hanem a fogyasztás, a piac, az áruviszony
elemei mozgatják. Elsősorban fogyasztói és használati értékkel bír,
tömegízlést szolgál ki; olyan szolgáltatási funkció jellemzi, melyet
igen széles skálán valósít meg célzott tömegigényekre építve.
Nem a befogadás szabadságával, hanem erős, pszichés manipulá
cióval hat: a megértésben olyannyira közel lép abefogadóhoz,
hogy egyben átlátszóvá válik, de ez a negatív érték mégis a
megérthetőség gyorsaságát is jelenti, valamint az új élmények to
vábbi intenzív és egyre magasabb ingerküszöbű habzsolását. Vég
ső megoldásában többnyire a problémamentességet vagy azok
megoldhatóságát állítja; a befogadó azonosulási mechanizmusa
pedig következménynélkülinek tűnik. A 'magas művészet' megér
tési problematikussága tehát a tömegkultúra egyik éltetője is lehet.

A továbbiakban egy-két vázlatos megjegyzéssel utalnék arra,
hogy meglátásom szerint milyen viszonyulási formákat tapasz
talhatunk e két-három évszázada meglévő megértési válsághely
zethez a művészet és annak egyes teóriái részéről. Először a mű

vészetre utalnék. A múlt században - talán a romantika
közvetlenségi és érthetőségi ópiumával - elindult egy felhígulá
si folyamat, s erre válaszképpen a jelentőségre igényt tartó
'magas művészet' egyre agresszívebben távol tartotta magát a
könnyen érthető, élet közeli tartalmaktól és formáktól, s ennek
eredményeképpen - századunkra - a műalkotás bonyolultsága
és az átlagbefogadó megértési képességei között szinte áthidal
hatatlan szakadék teremtődött. Nem véletlen, hogy a romantika
után felerősödőmegértési válság lett az ontológiai alapja az egy
re burjánzóbb művészetelméleteknek is, így például a fokozato
san specializálódó irodalomtudományoknak és az irodalomelmé
letek egymást váltó, hosszú paradigmasorának. E megértési
válság feloldását azzal kívánták elérni, hogy különböző értelme
zési technikákat, módszereket, mintegy jelentés-artikulációkat
közvetítettek - a folyamatosan és hierarchikusan intézményesült
közvetítő rendszerek (akadémiai kutatóintézetek, felsőoktatás,

közoktatás, jegyzetek, tankönyvek, folyóiratok stb.) segítségével
- az értelmezésre kényszerült befogadó számára, akár pozitivis
ta, szellemtörténeti, fenomenológiai, strukturalista teoretikus hát
térrel, vagy napjainkban a posztmodern hermeneutikája, dekon
struktivizmusa felől. A problémát az jelenti, hogy bár e megértési
válságfeloldásra valóban szükség van, illetve lenne, csakhogy ezt
az elmúlt két évszázadban nemcsak hogy nem sikerült elérni,
hanem önmaguk közvetítő, teoretikus rendszerével ezt a megér
tési nehézséget még meg is hatványozták. A gond tehát az elmé
letek, illetve az esztétikák - megértést segítő teoretikus szándé-
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4Almási Miklós:
Anti-esztétika.

T-Twins Kiadó,
Budapest, 1992, 11.

Megkérdöjelezhetö
teóriák

Sík Sándor teória és
praxis viszonyáról

kának - torz artikulációja, elsősorban a műértés praxisának
vonatkozásában. Emellett véleményem szerint a tudományos ar
gumentáció csapdájába estek. Az esztétikai és az irodalomelméleti
törekvések egészen napjaink hermeneutikájáig önmagukat tudo
mányként határozták meg, és olyan - mindent tudni akaró, min
dent megmagyarázni és bizonyítani szándékozó - beszédmódra
kényszerítették magukat, amely éles ellentétben állt tárgyuknak, a
művészetnek, az irodalomnak az életszerű és élményen alapuló,
alapvetően szubjektív, kimeríthetetlen, sok esetben megmagyaráz
hatatlan természetével. S nemhogy csökkentették volna a megér
tési válságot a műalkotás és a befogadó kőzött, hanem még meg
is toldották, hatványozták - ahogy említettem, önmaguk által 
eggyel. Így napjainkra, ahogy Almási Miklós írja Anti-esztétiká
jában: "Az elmélet nemcsak az egyszerű műélvezőt, de a teória
művelőit is cserbenhagyta. Ma már úgy tűnik, hogya fogalmak
sormintái csak a szakmán belüliek számára íródnak, a 'brancson'
kívüliek alig értenek belóle valamit. C..) Az elmélet magára ma
radt."? Úgy tűnik számomra, hogy itt már nem a műalkotásra

való empirikus vonatkoztathatóság jelenik meg, nem a megértési
válság feloldásának közvetlen legitimációja, hanem a tudomá
nyosság révén egy közvetett legitimáció, ezzel együtt a teoretikus
magyarázat koherenciája, narratív fikcionalizmusa, és sajnos így
alakul ki az a jelenség, hogy a legtöbb esetben csak a teória van a
teóriáért.

Úgy tűnik, hogy pragmatikusságukban, használhatóságukban
megkérdőjelezhetőek. A sokszor öncélúnak tűnő diszciplínák
mintha elveszítették volna természetes létalapjukat, azaz magát
az irodalmat, a műélményt, a művel folytatható párbeszédet, s
ehelyett bezárultak a különbözö diskurzus-mentes, zárt argu
mentációs, teoretikus és tudományos igényű körükbe. Megje
gyezném, hogyha a tudományfilozófia nézőpontjából tekintünk
a hazai iskolákra, akkor azok nagy számát és a teoretikus, hipo
tetikus jellegét értelmezhetjük úgy is, mint egy öntörvényű és
természetes folyamatot, hiszen a hipotetikus teóriák mennyisége
fordított arányba állítható azok ténylegesen is alkalmazható és
hasznosítható, azaz a megértési dialógust elősegítő jellegével.

***
Nézzük vázlatosan, milyen válaszokat kínál az esztétika nezo
pontjából Sík Sándor koncepciója! Mind az Esztétikáját, mind Az ol
vasás tudománya című művét azonos gondolkodói magatartás hatá
rozza meg: mégpedig a teóriát praxissá tévő szándék, mely páro
sul a teória életintegrációjával, az átélhetőség, a megélhetőség igé
nyével. Nem felülről, deduktív módon valamely tudományos és
filozófiai rendszerbe olvasztott esztétikai spekulatív teória szem
pontjából közelít a műalkotás, a művészet, a gyakorlati megvaló-
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SE. 12.

Esztétikum és
tudományosság

6E. 9-10.; O. T. 14.

sultság felé. Nem akarja mindenáron érvényesíteni az 1940-es
években éppen divatos szellemtörténeti teoretikus nézőpontot.

Ehelyett úgy véli, hogya művészet"tényeiben felismert elvektől is
vissza kell térnünk a tényekhez"." így egy induktív-deduktív-in
duktív gondolkodási modellt láthatunk, mely révén a Sík Sándor-i
teória kétszeresen is művészetalapú. Ez a kétszeres praktikus alap
nem devalválja a teoretikus megállapításokat, sőt érthetővé teszi a
teoretikus koncepciót, s ez pedig a műalkotások megértését segíti
elő. A Sík Sándor-i esztétikai, irodalomesztétikai teória így nem
esik abba a hibába, mint oly sokan azóta is, hogy az elméleti meg
állapításaikhoz kell keresniük műveket, vagy ha a műalkotások

nem illeszthetök az adott teóriához, akkor száműzni kell őket az
esztétikum birodalmából. Szerinte a műalkotás lényege éppen ab
ban rejlik, hogy mindig egyéni (mind az alkotó révén, mind a be
fogadás folyamatát illetően) és így mindig utánozhatatlan, megis
mételhetetlen, és végső soron megmagyarázhatatlan marad. Igy
mindkét esztétikai művében többször hangsúlyozza: a műalkotá

sokról szerzett ismereteink többsége csak egyéni módon állítható,
de nem bizonyítható. A bizonyosság, a bizonyítható ismeret nem az
esztétikai ismeret, hanem a tudományos ismeret kritériuma. Az esz
tétikai ismeret egyetlen objektív mércéje maga a műalkotás. Ugyan
akkor tudjuk, hogy esztétikai ismereteink igazságtartalma relatív,
hiszen ahogy a lét, a létezés értelmezése, így a művészet is állandó
változásban van. Tehát a művészet elméletének esztétikai igazságai
is ezt a mindig változó mozgást követhetik, és rögzíthetik mint fo
lyamatot. Ennyiben feltétlenül figyelemreméltó a Sík Sándor-i kon
cepció kétszeres induktivitása, hiszen a művészet mindig változó
alaptermészetéból közelít a teória felé, majd tér vissza ahhoz.

Szintén az esztétika tárgyához, a műalkotások létmódjához
igazodik Sík Sándor megállapítása: "Az esztétika tárgya, legbel
sőbb mivolta szerint, az 'igazság világával' szemben más, külön
világ, következésképpen az elméleti tudomány számára csak
részben és csak közvetve hozzáférhetö.:" Az esztétikának mint
'csak elméleti tudományként' való felfogása valóban több vonat
kozásban megkérdőjelezhető' és megkérdőjelezett. Hiszen az eszté
tika tárgya, a művészet az alkotó-mű-befogadó triádjában szub
jektív jelenségeket, szubjektív folyamatokat (alkotás, befogadás),
szubjektív megvalósultságokat (műalkotásokat), szubjektív esztéti
kai magatartásformákat, viszonyokat, értékítéleteket vizsgál. A
szubjektumot ezen folyamatokból kizárni, vagy teljes mértékben
objektivizálni, tudományosan dezantropomorfizálni lehetetlen. így
valóban marad a 'csak tudományosság' megkérdőjelezhetősége.

Azaz létezik-e olyan esztétika, mely úgy határozza meg önmagát,
mint a műalkotások, az esztétikum, az esztétikai elsajátítás, az
esztétikai tevékenységek, az esztétikai értékek és minőségek, a
művészet törvényszerűségeivel foglalkozó filozófiai tudomány?
Nem hal-e meg a műalkotás, a művészet, ha a tudományos és te-
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7E. 23.

Az. esztétika mint
tudomány és

művészet egysége

SE. 16.

90. T. 14.

Az. esztétikai élmény
jelentősége

100. T. 14.

oretikus elemzés tűhegyére szúrjuk? Sík Sándor több ízben érzé
kelteti ezt a problémát. Az esztétikum különbözö megjelenési for
máit, az esztétikai elsajátítást tárgyaló fejezetek többsége megáll
egy pontnál, amikor a tudós-esztéta leírása, elemzése, becsületes,
alázatos munkája véget ér, mivel az esztétika olyan területéhez
érkezett, amely csak átélhetőséggel, intuitív lényegmeglátással, de
bizonyíthatatlansággal párosítva, szubjektíven közelíthető meg,
vagy éppen megmagyarázhatatlan marad. így például az alkotó
és befogadófolyamat bizonyos elemeit, az érzelmi, értelmi, akarati,
tudattalan elemeit a tudós esztéta leírhatja ugyan, de összekapcso
lódásuk "bizonyos m6dját" - melynek eredményeképpen létrejön
az alkotás, illetve a befogadás - "megmagyarázhatatlannak" véli. A
tudós-esztéta csupán evidenciaként megállapíthatja, hogy az esz
tétikum alanyi oldalról (alkotó, befogadó) egy tudatjelenséggel
sem azonosítható, "valami sajátos, valami máshoz nem hasonlítható,
valami sui generis: esztétikum"?

Az esztétika mint tudomány és művészet egységeként való
felfogása nem talált visszhangra hazánkban az 1940-es években,
sem az azt követő évtizedekben. A gadameri hermeneutika erő

síti meg számunkra, mintegy visszafelé ezt a Sík Sándor-i felis
merést: azaz művészetről, műalkotásokról, irodalmi művekről

csak tudomány és művészet egységében lehet véleményt alkotni;
mivel nem tehetünk mást, mint vállaljuk objektivitásra törekvő

szubjektivizmusunkat, dezantropomorfizáló szándékú antropo
morfizmusunkat. Az esztétika mint tudomány és művészet egy
ségének a koncepciója nem lemondás a tudományról és a teóriá
ról, hanem igazodás az esztétikai tárgy, a művészet, az
esztétikum természetéhez, melynek vannak olyan területei, me
lyek csak fogalmi úton hozzáférhetetlenek. Mivel az esztétikai
tárgy, minden tudományos vizsgálódás empirikus alapja, csak
nem fogalmi mersmerő móddal közelíthető meg: "esztétikai intui
dóval lehetséges". Másrészt az esztétikai vizsgálat alapja maga az
esztétikai élmény, az esztétikai átélés, amely "valamely me1yebb és
megrendftőbb dolgot közöl velünk, mint a tudományos igazságok általá
ban"?

Most pedig röviden arról szólnék, hogy Sík Sándor szerint mi
lenne az esztétika társadalmi és egyéni hasznossága. Az esztéti
ka pragmatikus feladata az, hogy megvizsgálja és megmutassa a
műalkotásokban megnyilvánuló többletet, "azt az egész ember
ségünket megmozgató és vonzó elemet, mely egész ember-mivol
tunkat formálja". Ezért az esztétikai vizsgálat kiinduló alapja első

sorban az esztétikai átélés, az esztétikai élmény,'? melynek célja
az, hogy újabb és újabb gondolatébresztő kérdéseket tegyünk fel
a művészet természetéró1, a bennünket megragadó műalkotás for
máiról, hatásáról, hatalmáról és a megértés lehetőségeiről értekez
zünk. Megjegyzem, annál is inkább kellene ezt követnünk, mivel
ideje észrevennünk azt, hogy felgyorsult és 'létfeledett' életvilá-
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gunkban éppen a 'magas' művészet egésze kínálja az ember szá
mára a megnyugvás, az emberméretűség, a kontemplatív és
meditatív szemlélődés, az ön- és létmegértés szabad és sokszínű

világát. Azonban ehhez az is szükséges, hogy a művészetek teóri
ái, teorémái, sokak szerint teo-rémálmai kilépjenek szemantikai
arroganciájukból, tudományos argumentáci6jukból és valóban se
gítsék elméletükkel az irodalom-használatok általános elveinek, az
interpretációs technikáknak a fejlődését, valamint az esztétikai
élmény-folyamat sokszínűségének a feltárását. A Sík Sándor-i
esztétika megismerő tevékenységének ontológiai, létesítő eleme
az élmény. Így a műalkotást egy egyre bővülő emberismereti, ön
ismereti és létismereti lehetőségként, élményartikulációként fogja
fel, és ez az élmény a műalkotás ontológiája szempontjából az el
sődleges, a létben tartó. l l A személyes élmény megvitatása és fo
galmi tisztázása már egy másodlagos interpretációs folyamat,
melynek fogalmi artikuláci6ja, módszertani, tartalmi válaszai íro
dalomtudományi, irodalomesztétikai elemzést igényelnek.

Szeptemberi elégiák
Jane Kramernek

1.
Másnapra csillapodik az izgalom. A szupernova
Látását segft kipihenni a munka, a lott6, a szex.
A végső mementá most is egy halk ,,It's over".
Ima suttog, újság zörög, habzik a szájon a Becks.
Ki Liliput földjéről most hazatér, még emle1cezik
A szomszédra, egykor kalapács csapta agyon.
A sorsot az alv6 testébe infúzi6n csepegtetik,
A repülők bombák, a gépi alvást nem nagyon
Zavarják. Az ember néha szégyenkezve néz föl,
Mi ott a fény felé repül, talán angyalgenerális.
A párás kifőzdesorokb61 friss háborúszag dől.

A cs6tányokéhoz képest életünk mégis banális.
Sztoikust itt hiába keresnél. Ajt6k előtt fecsegve,
Határidó1ctől, ad6sságt61 holtig űzve szédeleg
Városában az ember. Kinek nyugszik meg a lelke
A halál bizonyosságában, hogy az idő lepereg?
A felhőkarcol6k is, miket évekig tart fölépfteni,
Egy perc alatt összeomlanak. Ellipszispályáján
Örökké egyformán fut a Föld. A manhattani
Folt az űrbó1 nézve pont, mint egy kialudt vulkán.
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