
A Z E S Z T É T I K U S P R O B L É M Á J A 

A korszerű művészetkritika feladatának meghatározói általában két 
nagyobb táborba tartoznak. Az egyik tábor tagjai a szociológiai kritika 
hívei, a másikéi az esztétikai kritikáé. Az esztétika módszerének, a kritiká-
nak ez a felosztása több okból is megtévesztő. Először azért, mert azt a 
látszatot kelti, mintha a kritika nem a módszere lenne az esztétikának, 
hanem normativ, mint maga az esztétika; másodszor azért, mert azt a lát-
szatot kelti, mintha a szociológiai és esztétikai normák lényegükben ellen-
keznének, holott éppen lényegükben — normatív voltukban — egyeznek; 
harmadszor, mert oktalanul leszűkíti az esztétikai normák jelentőségét, 
Megfosztván őket társadalmi jellegüktől, noha az esztétikai normáknak 
ugyanúgy megvannak a maguk társadalmi alapjai, — ezt éppen a szocioló-
gusoknak kell tudniok — mint a szociológiai normáknak. 

Ha az esztétika és művészetkritika kérdéseiről egyáltalában beszélni 
akarunk, akkor mindenekelőtt rendet kell teremtenünk portájukon, ahol 
a fogalmak, a két tábor híveinek harcos magatartása folytán, meglehető-
sen össze-vissza hevernek. Először is azt kell megállapítanunk, hogy az 
esztétika rendszer, a kritika pedig módszer. Az esztélika értékelő, a kritika 
megértő — megértésre törekvő. Az esztétika ennélfogva lényegében — ér-
tékelméletében — változó; a kritika pedig lényegében — megértésre törek-
vésében — állandó. A kritika, mint módszer föltétlenül megelőzi az esz-
tétikát, a rendszert: a priori feltétele az esztétikának. A rendszer nem lehet 
meg módszer nélkül ,a módszer azonban nem vezet szükségképpen értéke-
lésre és minden esetre meg lehet értékelmélet nélkül is. 

Ha ezekután a kritikát az esztétika módszerének tekintjük és mint 
módszert vizsgáljuk, akkor néhány kérdésre kell válaszolnunk. Miben 
különbözik a művészi kritika, mint a megismerés módszere, az egyszerű 
megismerés módszerétől? Vajjon mindenki művészeti kritikus-e, aki vala-
milyen műalkotás megismerésére, megértésére törekszik és vajjon mű-
alkotássá avat-e bármilyen tárgyat az, ha megismerésére és megértésére 
törekszenek. E kérdésekre válaszolva kerülünk elsőízben látszólag ellen-
kezésbe magunkkal. Az előbb azt állítottuk hogy a kritika, mint módszer, 
meg lehet értékelmélet nélkül is. Most meg azt kérdezzük, nincsenek-e a 
művészeti kritikának a priori feltételei. Nem kell-e a műalkotásról, mi-
előtt megbírálnók eldönteni, hogy vajjon művészi alkotás-e. 

Kétségtelenül el kell dönteni. Ez a döntés azonban semmiesetre sem 
a fogalom megszokott tartalmában vett értékítélet. A műalkotás művészi 
voltát ugyanis, a kritika első fokán, nem objektív kategóriák, hanem szub-
jektív tényezők döntik el. Nem valamilyen értékrendszer, hanem a kritikus 
alkata. Minden kornak, minden társadalomnak általában megvan a maga 
esztétikai és etikai magatartása, vulgárisan: a maga közízlése. Ez a köz-
ízlés — az, hogy valami tetszik-e, nem teszik-e — dönti el, hogy művészi 
alkotással van-e dolgunk. Hozzá kell persze tennünk, hogy a közízlésnek 
is vannak eltévelyedései és sok mindent művészetnek kellene tartanunk, ha 
egyedül a közízlés döntésére bíznánk magunkat. 

A közízlés eltévelyedésének oka az, hogy a közönség paradox módon 
nem ismeri fel ízlése lényegét. Gondoljunk csak arra a mesére, amely-
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bon a szépséges királynő elveszíti szépségét. Fia, a kis királyfi először 
megdöbbenve húzódik vissza tőle, majd felismeri és jobban szereti, mint 
valaha. Ebben a mesében figyelemreméltó igazság van. Ha a királyfitól 
megkérdezték volna, hogy miért szereti szépséges anyját, bizonyára azo-
kat a járulékos okokat emlegette volna, amelyek hiányában utóbb még 
jobban szerette őt. 

Így vagyunk a közönséggel is. Járulékos dolgok gyakran megtévesz-
tik. eltakarják előle a lényeget, amely talán változatlan és független a 
mindenkori társadalmak változásától. Valamely kor közönsége érthetően 
ragaszkodik azokhoz az akcidenciákhoz, amelyekkel az előző korokkal 
szemben maga járult hozzá a művészet lényegéhez. A kritikus feladata, 
hogy lehámozza a műről járulékosságait és felismerje lényegét. A kritikus 
tehát az. akiben a közízlés tisztultan jelentkezik, aki valamely kor vagy 
társadalom ízlésének megbízható kifejezője. 

A kritikusnak ez a magatartása ösztönös és magatartásának — ha 
úgy tetszik — inkább fiziológiai, mint normatív feltételei vannak. A kri-
tikusi érzékenység és szelektív képesség alapjában véve változatlan, vagy 
csak kevéssé változó tényezője a kritikának és az a kritikus, aki megállta 
helyét a polgári társadalomban, bizonyára megállná helyét az eljövendő 
társadalomban is. 

Az eddigiekből megállapíthatjuk, hogy a kritikának, mint az eszté-
tika módszerének, elsőfokon szubjektívnak kell lennie. A kritikus — a 
közízlés kifejezője — önkényesen dönti el, hogy a műalkotás művészi alko-
tás-e, érdemes-e a művészeti bírálatra. 

A kritika második fokon a műalkotás megismerése. Míg a művészi 
érték felismerése alapjában véve ösztönös folyamat, a műalkotás megisme-
résének intellektuális feltételei vannak. A műalkotást, a kritikának ezen a 
második fokán, el kell vonatkoztatnunk. Mint abszolutumot, önmagában 
létezőt kell tekintenünk és saját magából kell megértenünk. Azt kell ku-
tatnunk, hogy az alkotás mennyiben felei meg az alkotó művész igényei-
nek és az alkotó művész igénye mennyire elégíti ki a műalkotás lehető-
ségeit. A kritika ezen immanens fázisában két módszerrel is dolgozhatunk: 
elemzéssel vagy intuicióval. Kívülről befelé hatolhatunk a műbe, mintegy 
szétboncolva, alkotórészeire bontva formáját és tartalmát, vagy azonosul-
hatunk vele és a művészi szándékból igyekszünk, kifelé haladva, a mű for-
májára és tartalmára magyarázatot találni. 

Az immanens kritika feladata tehát végső fokon annak a megállapí-
tása, mennyire felel meg a bírált mű a művész stíluseszméjének és meny-
nyiben elégíti ki a művész igénye a maga elé tűzött stíluseszme lehetősé-
geit. Ha a kritikának az első, felismerő fokát szubjektívnak neveztük, ezt 
a második, megismerő fokát nevezzük immanens kritikának. 

A kritika harmadik fóka a transzcendens kritika. A transzcendens 
kritika azt vizsgálja, mennyiben egyezik, vagy tér el a művész stílusesz-
méje kora stíluseszméjétől. Ennyiben transzcendens, ennyiben lépi fúl a 
kritika eredeti feladatát, azt, hogy a műalkotást bírálja. 

Mert, bár a művészet tárgyai lényegükben változatlanok, a művészi 
és erkölcsi alapigazságok függetlenek a váltakozó társadalmaktol, ugyan-
akkor azonban a különböző korok művészi alkotásai kétségtelenül más-
más változatai ugyanannak az alapigazságnak. A női test szépségének 
alapigazsága másképpen nyilatkozik meg az antik szobrászatban, mint a 
modern képzőművészetekben, a barátság szépsége Homérosznál, mint Du 

Gard-nál. Igaz, az eltérés csak járulékosságokban van, de ezek a járulé-
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kosságok alapjában véve egy biológiai folyamatnak a megfelelői és gyak-
ran hozzájárulnak az alapigazság módosulásához. Ha nem vennénk tudo-
másul azt, hogy a művészeti alapigazságok koronként módosulhalnak, 
akkor könnyen előfordulhatna, hogy valamely kor csak az előző kor mű-
vészetét méltányolja. 

Ha szabad a műalkotást matematikai képlettel ábrázolni, akkor az 
egy függvény, melynek független változója a változatlan alapigazság, 
funkciója pedig az a járulékos igazság, amellyel a társadalom módosította 
az alapigazságot. A szubjektív kritika azt vizsgálja, függvénnyel van-e dol-
gunk. Az immanens kritika a függvény minőségét elemzi, a transzcendens 
kritika pedig a függvény mennyiségeinek viszonyát vizsgálja, azt, hogy az 
alapigazságot módosító funkció milyen mértékben felel meg a kor ízlé-
sének. 

A transzcendens kritika bizonyos eredményekhez jut. Megállapítja, 
hogy egyes művek jobban kifejezik a kor sajátságos szépségeszméit, má-
sok kevésbbé. Ezeket az eredményeket aztán az esztétika valamilyen érték-
rendszer alapján csoportosítja. Azt az értékelméletet, mely a transzcendens 
kritika eredményeit csoportosítja, nevezzük transzcendens esztétikának. 

Azt állítottuk, hogy az esztétika társadalmi értékelmélet. Változó, 
mint maga a társadalom. Értékrendszerét és szempontjait a változó társa-
dalmak közízlése határozza meg. Mi történik azonban olyankor, amikor 
a társadalmi és gazdasági fonnák felbomlanak, mikor a régi társadalom 
széthullóban van és az új társadalom alapjai még nem alakultak ki. Mi 
történik olyankor, mikor a társadalmi és gazdasági zűrzavarnak megfele-
lően erkölcsi és ízlésbeli zavar is uralkodik. Mi történik az egymást kö-
vető kultúrák intervallumában. A művész bizonyára ilyenkor is alkot és 
müve bizonyára igényt tarthat arra, hogy osztályozzák. Ám a transzcen-
dens esztétika ilyenkor megakad, alkalmatlannak bizonyul az értékítéletre. 
Hogyan is ítélhetne, mikor a normáit meghatározó közízlés maga sem egy-
séges, mikor a társadalom maga sem tud megegyezni abban, hogy mi a 
szép, mi a jó? 

Ilyen intervallumokban, mint amilyen a mi korunk is, paradox hely-
zet keletkezik. A szociálisjellegű transzcendens esztétika éppen akkor vá-
lik hasznavehetetlenné, mikor a társadalom maga a legaktívabb. A kritikus 
viszonya ilyenkor a műalkotáshoz sajátságos. Kritikájának első foka ekkor 
is szubjektív. Az alkotáshoz való viszonyát továbbra is a művészet alap-
igazságát felismerő érzékenysége határozza meg. Ez az érzékenység azon-
ban ezúttal a közízléstől független. A kritika második foka ilyenkor is 
immanens. A kritikus azt igyekszik megállapítani, mennyire felel meg a 
bírált mű a művész stíluseszméjének és mennyiben elégíti ki a művész 
igénye a maga elé kitűzött stíluseszme lehetőségeit. De itt meg is áll a 
kritika. Transzcendens bírálatra nem kerülhet sor, mert nem lehet meg-
állapítani, miképpen viszonylik a művész stíluseszméje a kor nemlétező 
stílusigényéhez. 

A műalkotás függvénye, melyben az imént a független változó a vál-
tozatlan művészeti alapigazság volt, a funkció pedig a kor járulékos szép-
ségeszméje, most olyképpen módosul, hogy a funkció helyébe azt a szem-
léleti többletet helyettesítjük be, amellyel a művész maga járult hozzá az 
alapigazság módosításához. Egyszerűbben: a társadalom jellegadó szere-
repét maga a művész veszi át, aki nagyobb erőfeszítéssel maga teszi jel-
legzetessé, „korszerűvé" alkotását. A művésznek ez a társadalomtól való 
sajátos függetlensége természetesen uj feladatok elé állítja az esztétikát. 
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Értékítéletében nem léphet túl magán az alkotáson, nem lehet transzcen-
dens, mert az a társadalmi értékelmélet, mely szerint eddig osztályozott, 
megdőlt. 

Újfajta esztétikára van tehát szükség. Olyan esztétikára, mely nem 
a társadalomhoz való viszonya szerint értékeli a műalkotást, hanem asze-
rint, hogy mennyiben járult hozzá maga a müvész az esztétikai alapigaz-
ság módosításához. Ennek az esztétikának kétségtelenül létjogosultsága 
van. Homogén kultúrák adnak valamifajta közös jelleget a különböző mű-
vészek alkotásának, de az egymást követő kultúrák intervallumában, ami-
kor a művész teljesen magárautalva, szubjektumának törvényei szerint 
alkot, az alkotások jellege ugyanazon művészeten belül is nagyon változó. 
Milyen esztétika lenne alkalmas arra, hogy az impresszionizmust, expresz-
szionizmust, kubizmust, dadizmust, futurizmust, szürrealizmust és ezek 
változatait egy rendszerbe foglalja. Nyilván az az esztétika, mely magá-
nál a bírált műnél maradva, asszerint értékel, mennyire felel meg a mű-
vész a maga elé tűzött stíluseszmének és hogy ez a stílus mennyiben ere-
deti, mennyiben módosítja a változatlan művészeti alapigazságot. 

Az az értékelmélet, mely a műalkotást saját törvényei szerint értékeli, 
az immanens esztétika. Természetesen ez az esztétika is változó, mint a 
transzcendens esztétika, de míg ez társadalmak szerint változik, amaz 
minden művész értékelésénél új feladat elé állítja a kritikust. 

Ennek a ma egyedül lehetséges immanens esztétikának két ellenfele 
van. Az egyik a konzervatív esztétika, mely az egykor helyes, de ma már 
idejétmult normáit szeretné a művészetre erőszakolni, a másik az az úgy-
nevezett marxista esztétika, melyet nálunk Magyarországon Lukács György 
képvisel. 

A marxista esztétika — mely transzcendens esztétika igényével lép 
fel — nevében is ellentmondást hordoz. A marxizmus közgazdasági elmé-
let. Nem a kialakuló új társadalom közgazdasági rendszere, hanem a meg-
lévő, felbomló polgári társadalom közgazdasági diagnózisa. Rámutat a ka-
pitalista termelési rendben uralkodó ellentmondásokra. Diagnózisából ki-
derül, hogy a kapitalista termelési rendnek előbb-utóbb meg kell dőlnie. 
Azt hiszem, minden józanul és tárgyilagosan gondolkozó ember elismeri 
a marxista közgazdaságtan igazságát. A marxizmusból azonban nem tud-
juk meg, hogy milyen lesz az új társadalom gazdasági és szociális beren-
dezése. Erre csak utalások és általánosságok figyelmeztetnek. Marx, aki 
dialektikus materialista volt, nagyon jól tudta, hogy a történelmi fejlődés 
két összetevőjéből, a tézisből és az antitézisből nem számítható ki teljes 
bizonyosággal a szintézis. A dialektika nem matematikai művelet, sőt ép-
pen lényegében különbözik attól, amennyiben módszere nem logikus, ha-
nem dialektikus. A marxizmus hívei, a szociáldemokraták és a kommu-
nisták is abban ellenkeznek egymással, hogy másként látják a marxizmus 
politikai és gazdasági konzekvenciáit. Azt is el kell ismernünk, hogy a 
szocialista Szovjetunió sem tartja a maga társadalmi és gazdasági rend-
jét a szocializmus végleges megoldásának. A marxista közgazdaságtan, 

amennyiben a jövőre vonatkozik, föltétlenül hipotétikus — prenormativ. 
Amint van prenormativ közgazdaságtanunk: a marxizmus, prenorma-

tiv metafizikánk: a bergsonizmus, prenormativ pszichológiánk és matema-
tikánk: a freudizmus és a relativitás, ugyanúgy illő, hogy legyen prenorma-
tiv esztétikánk is. Erre a szerepre azonban a marxista esztétika a leg-
kevésbbé alkalmas. 
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Senkit sem téveszthet meg az, ha a marxista esztétika előző korok 
remekműveiről bebizonyítja, hogy azok az ő normái szerint is remekmű-
vek. Ugyan melyik esztétika mondana le arról, — ha tételeit általános-
érvényűnek tartja, — hogy értékelmélete minden kor művészetére egy-
aránt vonatkozzék, különösen, ha a kiváló alkotások elismerése egyúttal 
saját csalhatatlanságát is bizonyítja. 

A marxista esztétika felelősségtudatát — amennyiben tételei a multra 
vonatkoznak — nem is vonjuk kétségbe, ez azonban minden esztétikának 
egyformán érdeme. Valamely kor esztétikájának létezési jogát nem a 
multra vonatkozó, kötelezően helyes ítéletei adják meg, hanem saját kora 
művészetének helyes értékelése. 

És éppen itt támadnak kétségeink a marxista esztétika igazságát 
illetően. A marxista esztétikusok, — noha állandóan tiltakoznak ellene — 
a vulgar- marxizmus eszközeivel, a művészetet politikai céloknak rendelik 
alá. Esztétikai gyakorlatuk — elméleti szabadkozásaik ellenére is — azt 
bizonyítja, hogy akinek politikai rehabilitálását taktikai szempontból he-
lyesnek látták, azt esztétikailag is rehabilitálják. Ez megfelelhet valami-
lyen politikai taktikának, de nem felel meg az igazságnak, még kevésbbé 
felel meg a helyesen értelmezett esztétika feladatának. 

Végül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az esztétika nem vo-
natkoztatható el magától a művészettől; nem fordulhat elő az, hogy egy 
kornak csak esztétikája van és művészete nincs. Az esztétika „öntörvé-
nyűségét" éppúgy nem fogadhatjuk el, mint az irodalomét. Már pedig a 
marxista esztétikával valahogy úgy vagyunk, ha elfogadjuk értékítéletét, 
akkor — egy-két jelentéktelen kivétellel — el kell vetnünk korunk egész 
művészetét. 

Ezzel elérkeztünk a marxista esztétika alapvető belső ellentmondásá-
hoz. Ha a marxista esztétika módszerében csakugyan dialektikus lenne, 
akkor kora művészetét elfogadná a maga valóságában, úgy, amint az orga-
nikus következménye, vagy dialektikus ellentéte kora gazdasági és társa-
dalmi helyzetének. Az esztétika igazságát nem a valóban létező művészet 
valóságának kétségbevonása bizonyítja, hanem éppen ellenkezően annak 
valósága kell, hogy igazolja. Ha a mai kor művészete nem felel meg a 
marxista esztétika normáinak, ez nem a művészet silányságát, hanem en-
nek az esztétikának az alkalmatlanságát bizonyítja. 

A marxista esztétikusokkal: Lukács Györgygyei és — főként — vul-
garizálóival való vitáink természetesen nem jelentik azt, hogy alábecsül-
jük a marxista esztétika jelentőségét. Sőt éppen ellenkezően, támadásaink 
hevessége a legjobb bizonyíték arra, milyen nagyjelentőségűnek tartjuk. 

Szembenállásunk Lukács Györgygyei sajátságosan ambivalens. Egy-
részről úgy állunk szemben vele, mint minden jelentkező új nemzedék 
a hagyományőrző akadémiával — hiszen, ha a marxista esztétika a húszas 
évektől kezdve organikusan n * volna bele a magyar szellemi élet folyto-
nosságába, akkor ma már csakugyan az „akadémiát" jelentené —; más-
részről, mivel a marxista-esztétika egyszerre jelentkezik az akadémia szi-
gorával és az avantgarde mozgalmak türelmetlenségével, látszólag mi is 
egyszerre harcolunk a becsontosodott szigorúság és a haladás ellen. 

Pedig a hagyománnyal és a haladással való egyidejű szembenállás 
paradoxonja nem a mi paradoxonunk, hanem a marxista esztétikáé. A mű-
vészet nem vehet és nem vesz tudomást arról, hogy a politikai fejlődés 
negyedszázaddal ezelőtt elakadt. Ugyanazok a politikai körülmények, 
amelyek lehetetlenné tették a korszerű esztétika kibontakozását, nem aka-
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dályozhatták meg, hogy a művészet a maga törvényei szerint — a társa-
dalommal való folytonos összefüggésében — tovább fejlődjék. Ezt külön-
ben Lukácsék maguk is elismerik, amikor példaként állítják elénk József 
Attilát és Illyés Gyulát. Mi természetesen nem csak a marxista esztétiká-
val. hanem Illyés Gyulával és József Attilával is szembenállunk annyiban, 
amennyiben történelmi helyzetünk is különbözik az övékétől. Mi más, mint 
akadémikus maradiság azt követelni a fiatal íróktól, hogy ugyanazon esz-
tétika szerint alkossanak, mint kétségtelenűl kiváló elődeik. 

Nagyon is tiszteletreméltó az az emberi magatartás, amellyel Lukács 
az „elkésett demokráciában" az „elkésett akadémiát" képviseli. Sőt nem 
csak tiszteletreméltó, hanem — dialektikusan nézve — szükséges is ahhoz, 
hogy megalkothassuk a magunk korszerű — és ezért haladó-esztétikáját. 
Érthető is, hogy egy megkésett — bár kétségtelenül szükséges — politikai 
fejlődést, meggyőződése szerint támogatva, kritikai gyakorlatában felál-
dozza az esztétikát az etikának. De miért kövessük ebben? 

MAJOR OTTÓ 
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