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Babus Antal

Adalékok Fülep Lajos Magyar mûvészet éhez
Az 1902-ben Nagybecskereken érettségizett Fülep Lajosnak már jelentékeny újságírói, színikritikusi múlt volt a háta mögött, amikor 1904-tôl budapesti, mai mértékkel mérve ôskonzervatív lapoknak, a Hazánknak, majd Az Országnak lett a belsô
munkatársa. Neve a fôvárosban is hamarosan széles körben ismertté vált, és rettegett színi és képzômûvészeti kritikusként emlegették. Az akkori idôk liberalizmusára jellemzô, hogy konzervatív lapok munkatársaként Fülep támadott mindent, ami
konzervatív volt, de legfôképpen a hivatalos akadémikus mûvészetet, elsôsorban a
festészetet. Mint A mûvészet útvesztôje címû 1905-ös cikkébôl kiderül, az akadémizmust tette felelôssé azért, hogy „nincs magyarmûvészetünk!” A hangsúly a magyaron van, amit maga Fülep szedett dôlt betûvel. Ugyanis „Az akadémia mindig
konzervatív és ezenfelül kozmopolita. Idegen gondolatvilág, idegen fölfogás, idegenbôl átvett formák, idegen mesterek tanítása – hogy lehetne ez magyar?”1 Fülep már
három évvel korábban, 1902-ben, mindössze tizenhét évesen a Nagybecskereki
Hírlapban közölt, Képekakiállításról címû cikkében a kortárs mûvészet kozmopolitizmusát kárhoztatta, „a mai roskadozó térdû, idegbajos, kozmopolita mûvészet”-rôl
beszélt, de a baj forrását akkor még nem nevezte meg.2
Fülep tehát már kamaszfejjel a sajátosan, csak ránk jellemzô magyar mûvészet
megteremtéséért szállt síkra. Kevesen gondolkodtak így abban az idôben, és nem
csak a Fülep által megvetett konzervatív akadémikus világ kételkedett a sajátosan
magyar mûvészet megteremtésének lehetôségében, hanem ellenfele, a liberális,
szabadgondolkodó értelmiség is. Jászi Oszkár, az utóbbiak egyik legtekintélyesebb
alakja, aki pedig minden téren folyton ostorozta a konzervatív uralkodó réteget,
ebben a kérdésben a „vaskalapos” konzervatívokkal került egy platformra. 1908ban, három évvel Fülep említett cikke után jelent meg Mûvészet és erkölcs címû
könyve, amelyben külön fejezetben értekezett a mûvészetek fejlôdésérôl, jövôbeni
útjairól: „Haladás a bonyolultság és a különbözôdés irányában (a technikai eszközök fejlôdésével karöltve), haladás a vallási és az osztályjellegû mûvészeti tevékenységtôl a szabadegyéniségek mûvészete irányában, haladás az egoizmustól a
szimpáthia, az embertôl a természet felé, haladás az eszthétikai élvezeti kör kiterjedése irányában, haladás a nemzeti partikularizmusból az általános emberi felé:
ezek azok az irányzatok, melyeket a mûvészet fejlôdése elénk tár.”3
Mivel magyarázható, hogy Fülep már tizenévesen a sajátos magyar mûvészi formanyelv megalkotása mellett kötelezte el magát, hol és kitôl kaphatta erre az ösztönzést? Kétségtelen, hogy a legfontosabb a belsô tényezô volt, Fülep nagyon fia-
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FÜLEP Lajos: Egybegyûjtött írások I. Cikkek, tanulmányok 1902–1908. Szerk., jegyzetek, névmutató
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talon megnyilatkozó rendkívüli tehetsége. Az is nyilvánvaló azonban, hogy a külsô
körülmények is a kezére játszottak. A vajdasági Nagybecskerek, ahol életének elsô
két évtizede eltelt, soknemzetiségû vidék volt, magyarok, szerbek, németek, szlovákok, románok éltek itt egymás mellett. 1903-ban Streitman4 Antal, a nagybecskereki gimnázium és egyben Fülep rajztanára gyermekrajz-kiállítást szervezett. Úttörô vállalkozás volt ez akkoriban, budapesti miniszteriális tisztviselôk is vállalták
a hosszú utazást, hogy megtekinthessék. A gyerekek még ôszinték, ôk még azt fejezik ki, ami a génjeikben, az ösztöneikben, az érzelmi világukban rejlik, s nem azt,
amit megtanultak, amit magukra szedtek. Fülep a helyi lapban beszámolt az eseményrôl, és figyelemre méltó megjegyzést tett: „Etnográfiai érdekesség is rejlik a
kiállításban. A faji sajátságoknak megnyilatkozását és fejlôdését tapasztalhatjuk
minduntalan.”5 Fülepnek tehát már ekkor föltûnt, hogy a különféle nemzetiségû
gyermekek nem egyformán látják a világot, nem egyforma a szín- és formaviláguk,
s mindegyik népnek megvan a csak rá jellemzô stílusa. Ez egyben arról is meggyôzte, hogy a „magas” mûvészetben is a saját utunkat kell járnunk, magyar stílust kell
teremtenünk.
Bár Fülep szóhasználatában a mûvészet a képzômûvészetet jelenti, és nagy hírû
munkájában, az 1923-as Magyarmûvészetben is csak az építészetet, szobrászatot
és festészetet veszi górcsô alá, le kell szögezni, hogy a többi mûvészeti ág legjobbjai is fölismerték ugyanazt, amit Fülep, ôk is hasonló célokért küzdöttek. Vessünk
egy futó pillantást a többi mûvészeti ágban uralkodó állapotokra!
1906 decemberében jelent meg Bartók és Kodály vékony füzete, a Magyarnépdalok (közismert címén 20 magyar népdal), amelynek elôszavát ketten jegyezték
ugyan, de Kodály fogalmazta, és amely a zenében azt a célt tûzte ki, hogy a magyar
népdal kerüljön be a hangversenytermekbe. Ugyanolyan forradalmi program volt
ez a zenében, mint a képzômûvészetben a szakítás az akadémizmussal. 1932-ben
Kodály így jellemezte a XX. század elejének budapesti zenei életét, azokat az éveket, amikor vidékrôl a fôvárosba került, amikor napvilágot látott a Magyarnépdalok: „A koncerteken csupa olyan darabot játszottak, ha a program véletlenül nem
magyarul van, azt hihette volna az ember, hogy egy kis német városban van; különben is alig múlt pár éve, hogy a filharmóniai hangversenyek mûsorának hátlapjáról a német szöveg elmaradt. [...] Nem csoda, hogy ebben a nagy német világban
borzasztó vágyakozás fogott el bennünket az igazi Magyarország után, amely Pesten sehol sem volt található, mert Pesten úgyszólván a német volt a zene hivatalos
nyelve. Mi ámulva láttuk ezt, mert az újságokból, ahonnan eddig ismertük, Budapest a millennium dicsfényében úszó magyar élet fókusza volt szemünkben, és ebbe
a nagy csalódásba képtelenek voltunk belenyugodni. Ámulva láttuk, hogy csak meg
kell kaparni Budapestet, s a felszín alól mindjárt elôbukkan a régi német város.”6

4

Fülep Streitmannak írta tanára nevét, de mai monográfusa, Németh Ferenc a Streitmann alakot használja.
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FÜLEP Lajos: Agyermekmûvészetikiállítás = FÜLEP: i.m. (1988), 37.
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KODÁLY Zoltán: Vallomás.ElôadásaNyugat-BarátokKörében = Uô: Visszatekintés1–2.Összegyûjtött
írások,beszédek,nyilatkozatok. Szerk. BÓNIS Ferenc, Bp., Zenemûkiadó, 1974, 2., 488.
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A Magyarnépdalokat ugyanaz az életérzés hívta életre, ami Fülep cikkeit, és Fülep
azonnal megértette, hogy Kodályék ugyanazokért a célokért küzdenek, mint ô.
Azonnal felismerte a Magyarnépdalok jelentôségét, amirôl az is tanúskodik, hogy
1907 szeptemberében, amikor hét évre olasz földre indult, vitte magával a füzetet.7
Az irodalomban is hasonló volt a helyzet. 1906-ban jelent meg Ady elsô, hamisítatlanul „adys” verseskötete, az Újversek. A cím önmagért beszél, Ady új idôk új
dalaival jelentkezett a tehetségtelen Arany-epigonok, a Szabolcska Mihályok áporodott világában. Arról azonban gyakran megfeledkezünk, hogy kötetnyitó versében a „nyugatos” Ady azt is mondja magáról, hogy Verecke útján jött, tehát vállalja
a magyar történelmi múltat, a hivatalos Magyarország által kiátkozott versei pedig
nemcsak újak, hanem magyarok is: „mégis új, és magyar”. Nem véletlen, hogy az Új
versekrôl éppen Fülep írta az elsô értô kritikát. Nem is kritikát, hanem dicshimnuszt!
A magyar nemzeti stílus, a magyar ízlés szempontjából az építészet területén is
áldatlan állapotok uralkodtak az ország szívében. Lechner Ödön, a kor legnagyobb
építésze ekként fakadt ki Lyka Károly lapjában, a Mûvészetben, ugyancsak 1906ban8: „ha az idegen végigmegy Budapest utcáin, a világ minden nemzetének stílusát megtalálja, csak a magyar nemzeti vonást nem látja építészetünkben”.9 Lechner
is a magyar stílus megteremtésére tette fel életét, amit idézett, a Magyar formanyelvnemvolt,hanemlesz címû programadó cikkében fejtett ki. A vállalkozás nagyságát, Lechner öntudatát és elszántságát jelzi, hogy a cím félreérthetetlenül Széchenyi hetvenhat évvel korábbi, szintén programadó nagy mûvének, a Hitelnek a befejezô mondatára utal: „Sokan azt gondolják: Magyarország – volt;– én azt szeretném hinni: lesz!” Magyarán, Lechner ott folytatja, ahol Széchenyi abbahagyta, csak
ô az ország építészeti arculatát kívánja megreformálni, ami a többi mûvészet megreformálását is maga után vonná: „Az építômûvészet volt mindenkor az összes mûvészetek anyja, fejlesztôje. Minden mûvészember vallja, hogy a magyar mûvészet
reformja, magyarosítása csak az építômûvészet reformációjának, magyarosításának
keretében lehetséges.”10 Lechner azt is megmondja, hogy miként, mibôl és hogyan
kell megteremteni a magyarmûvészetet: „A magyar nemzeti stílus igenis megvan a
magyar népnél; mégpedig határozottan felismerhetôen. [...] Nekünk ezt a magyar
népstílust meg kell találnunk, mint valamely nyelvet; mint ahogy megtanultuk a görög népstílust. Ki kell találnunk szabályait, bele kell mélyednünk sajátos szellemébe, hogy majdan mint kultúremberek belevigyük e formák szellemét a mai kor nagyobb, fejlettebb, sôt monumentális építô feladataiba.”11 Lechner ekkor már híres,
elismert építész volt, felépítette a magyar szecessziós építészet remekmûveit, az

7

FÜLEP Lajos: Nemzetiöncélúság = Uô: Mûvészetésvilágnézet.Cikkek,tanulmányok1920–1970. Szerk.
ZSÁMBOKI Mária, Bp., Magvetô, 1976, 176.
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Az 1906-os esztendô a XX. századi magyar kultúra egyik legfontosabb csomópontja: ekkor jelentkezik
forradalmian új programmal Kodály és Bartók, Ady, Lechner és Fülep.
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Iparmûvészeti Múzeumot (1891–1896), a Földtani Intézetet (1896–1899), a Magyar
Királyi Postatakarékpénztárt (1899–1901), de ennek ellenére nem érezte úgy, hogy
révbe ért, hogy önelégülten levonhatja vitorláját, hanem tovább kívánta folytatni a
kísérletezést a magyar stílusért. (Megjegyzem, ma ezt a korszakot idegen szóval a
szecesszió korának hívjuk, és feledésbe merült, hogy nálunk eredetileg magyar stílusnak nevezték.)
Egy évvel késôbb Fülep – saját kútfôbôl vagy Lechner hatására – hitet tesz
Lechner fentebb idézett stílusteremtô elvei mellett. 1907-ben jelent meg Malonyay
Dezsô ötkötetes alapmûvének, a Magyar nép mûvészetének elsô kötete, A kalotaszegimagyarnépmûvészete, amelyrôl Kiss József lapjában, AHétben írt Fülep: „Nekünk magyaroknak, mindig speciális az esetünk. [...] A mi speciális esetünk jelenleg
az, hogy adva van egy kész népies stílus, és azzal mûvészembereknek kellene valamit tenniök. Igazi mûvészekre gondolok, akiknek mindene a maguk egyénisége,
akik annál erôsebbek, minél jobban magukban tudnak lenni, annál értékesebbek,
minél kevésbé mérhetôk másokkal, mert nem hasonlítanak csak magukra. Ezek az
emberek egy kész stílussal kerülnek szembe, melyet nem ôk csináltak. Nem is látták ennek a stílusnak az eredetét. Ennek a stílusnak valahol Ázsiában ringott a bölcsôje, s ma itt Európában becsülettel, nagy erôvel és egészséggel képviseli ma is
Ázsiát. [...] Egy gyönyörû szép, gazdag egzotikus stílus. És befejezett stílus. Mi a stílus? A rokon törekvések harmóniája. Egység, összetartás, centralizálás. Itt a bökkenô: évtizedek óta mindenfajta mûvészetekben onnan indulunk ki, hogy egyéni-e
valami vagy nem; ha stílusról van szó, egyéni stílus-e vagy nem. Szétrobbantottunk
mindent, ami az egyén szabadságát legkevésbé is korlátozhatta, rábíztuk ôt saját
magára, tegyen, amit tud, bocsássa át a maga temperamentumán a világot.”12
Saját magának teszi fel a kérdést: „Nem élünk-e annyira az európai kultúrában,
hogy mindegy nekünk, skót, dán, német, francia, angol, magyar stílus? Nem értjüke ôket egyformán mind vagy egyformán sehogy? Egyáltalán – a képzômûvészetekben – megvannak még azok a különbségek, amik hajdan? Az építészeten és iparmûvészeten kívül lehet másutt nemzeti stílusról beszélni? Mi az angol Turnerben, mi
a francia Cézanne-ban, mi a magyar Ferenczyben? Milyen a magyar kép, a magyar
szobor? Megmondta ezt már valaha valaki? Amelyiken fokos van, csizma és árvalányhaj, szûrkankó és zsinóros lajbi? Nem? Hát? Pendely Zsuska bepördül a szalonunkba, és Helyre Kati elrikkantja magát – így? Ha az unalomig hajtogatjuk, hogy
legyünk magyarok, azok leszünk tényleg?”13 Ebben a pár oldalas cikkben már benne
van Fülep klasszikus mûvének, a Magyarmûvészetnek teljes problémaköre, benne
van, ami Fülepet a magyar formavilág felületes keresôitôl elválasztja. Sokan úgy
gondolták ugyanis, hogy egy kép vagy egy szobor már csupán attól is magyaros
lesz, hogy a rajta látható alakok magyaros ruhát viselnek. Fülep nem érte be az
ilyen külsôdleges díszekkel, sokkal mélyebbre ásott: a filozófiai értelemben vett
formában találta meg a megoldást.

12

FÜLEP: i.m. (1988), 353.
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Uo., 352–353.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a sajátos nemzeti stílus megteremtésének igényét
nem a magyar „nacionalizmus” szülte, hanem a XIX. század utolsó harmadának, a
XX. század elsô évtizedének tipikus európai jelensége volt, elég, ha csak a katalán
Gaudíra, a finn Akseli Gallen-Kallelára, Herman Geselliusra, Armas Lindgrenre, Eliel
Saarinenre, az orosz Viktor Vasznyecovra és Fjodor Schechtelre utalok. Mindnyájan
a saját nemzeti formanyelvüket keresték.

Olaszországi évek
Fülep 1907 szeptemberében érkezett Firenzébe, és rövidesen ismeretséget kötött
a toszkán város szellemi elitjével, Giovanni Papinivel, Giovanni Amendolával, Piero
Marrucchival, Mario Calderonival, és bekapcsolódott filozófiai körük, a Biblioteca
Filosofica munkájába. A legfontosabb ismeretséget azonban a középkori mûvészettel kötötte. A helyszínen tüzetesen tanulmányozta a középkori „primitíveket”, Giottót,
Cimabuét, olvasta a középkori misztikus irodalmat, Sienai Szent Katalint, a Fiorettit,
a Theologia Deutschot, és részben ezek hatására megtért. Bár elszakadt a magyar
fôvárostól, ugyanazok a kérdések foglalkoztatták, mint otthon: a stílus, a magyar
stílus, a magyar mûvészet. Errôl a problematikáról egy évvel Firenzébe érkezése
után nagy cikket küldött haza, az Újmûvészistílust. Ekkor tudatosodik benne, amit
már Pesten is sejtett, hogy az individualizmus zsákutca: „Minden bizalmunkat az
egyén kezébe tettük, mint kincses hajót a határtalan és feneketlen tengerre. Csak
az egyént nem adtuk föl. Eljön a nap, melyen föl akarjuk adni az egyént is. Hivatásunk mindent föladni. Eljön a nap, melyen mindent föl kell adnunk – hogy minden
újra a mienk lehessen”.14 Miénk lehessen elsôsorban is a stílus, mert „Stílust, mely
általános érvényû, egy ember sohasem csinált. Az emberek összességébôl és hosszú
idôkbôl hajt ki, nô és fejlôdik.”15 Meggyôzôdésévé válik, hogy mûvészi stílus csak
metafizikai alapon jöhet létre, és a metafizikai alapnak Európában a kereszténységnek, az Evangéliumnak kell lennie.
Nem egyedül Fülep kereste megszállottan az új stílust, európai jelenség volt ez
akkortájt. Henrik Petrus Berlage-nak, a holland szecesszió legnagyobb építészének
1905-ös szavait idézem: „Mi hát a cél? Az, hogy ismét legyen stílusunk. Mindent,
mindent, eget-földet egy stílusért! kiáltjuk kétségbeesetten. A stílus boldogság, elvesztettük, szerezzük hát vissza! Le kell küzdeni a hazug álmûvészetet, ismét a lényeg érvényesüljön, ne a látszat.”16
1911-ben Fülep nagy feltûnést keltô olasz nyelvû mûvészetfilozófiai elôadást
tartott a Biblioteca Filosoficában, Azemlékezésamûvészialkotásban címmel, amely
a Lukács Györggyel közösen szerkesztett, mindössze két számot megért filozófiai
folyóiratban, ASzellemben jelent meg magyarul. Fülep Croce impresszionista eszté-
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tikáját szedi ízekre, érthetô, hogy nem érinti a magyar mûvészetet, munkájának
mégis megvolt a hozadéka, mert ekkor mélyedt el a forma problémájának tanulmányozásában.
1914-ben hazatért Budapestre, és bekapcsolódott a Lukács György és Balázs
Béla körül formálódó értelmiségi társaság, a Vasárnapi Kör munkájába. A Kör iskolájában, a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájában 1917 áprilisában és májusában
Fülep Anemzetielemamagyarképzômûvészetben címen öt elôadást tartott. A többi „vasárnapos” közömbös volt a téma iránt, az viszont nem véletlen, hogy Fülepet
éppen errôl kérték elôadni, hiszen a Kör tagjai tudták róla, hogy ez a szenvedélye.
Ezek az elôadások jelentek meg folytatásban 1918-ban és 1922-ben a Nyugatban,
majd 1923-ban Magyarmûvészet címen az Athenaeum kiadásában könyvben is.
12

A Magyar mûvészet
Fülepnek ugyanarra a kérdésre kellett válaszolnia, amit már 1905-ös, idézett cikkében is feszegetett. Mitôl lesz magyar az épület, a kép, a szobor?

Tartalom és forma
Laikus vélekedés szerint magyar az, ami magyar témát ábrázol, például magyar
pásztort cifraszûrben, csikóst bô gatyában, huszárt magyaros mentében. Tehát ha
magyar a „tartalma”: „Buzgó, de naiv patrióták ugyan hamar elintézik ezt a kérdést,
amikor vagy azt mondják, hogy magyar az, amit magyar ember csinál, vagy hogy
magyar az, ami magyar dolgokat, eseményeket, tájakat stb. ábrázol. A mûvészi
szempont alig jut szóhoz náluk, annak sejtelme nevezetesen, hogy ami az ô szempontjukból magyar, esetleg még nem mûvészet, másrészt, ami mûvészet, esetleg
nem magyar.”17
Fülep zseniális meglátása éppen az, hogy „Ha a mûvészetben van nemzeti, úgy
magának a formánakkell annak lennie, mert minden egyéb – kedély, temperamentum, életmód, éghajlat, környezet stb. – a mûvészethez tartozik ugyan mint etnikai
anyag, de maga még nem mûvészet.”18 A tartalom és a forma ôsi problémája ez, és
a nagy lengyel filozófus és esztétikatörténész, Władysław Tatarkiewicz fundamentális mûvébôl, Azesztétikaalapfogalmaiból tudjuk, hogy mily sokan kísérleteztek a
megoldásával. A legtöbb nagynevû szerzô külön kezelte a tartalmat és a formát, ellenben Fülep mindjárt az elôszóban leszögezte szakmai körökben szinte szállóigévé vált tételét: „Aki egyik oldalon látja a »formát«, a másikon a »tartalmat«, egyiken az »artisztikumot«, másikon a »világnézetet«, az sehol se látja a mûvészetet.
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Dilettánsok elvitathatatlan privilégiuma.”19 A Donatello problémája címû cikkében
még egyértelmûbben fogalmazott: „A tartalom determinálja a formát, mert azonos
vele.”20
Fülep két alapelvbôl indul ki: a mûvészetek közösségébôl és folytonosságából:
„Közösség a sok nemzetre, és folytonosság a korokra való szakadozottság dacára
is.”21 A „közösség elve azért fontos, mert csak belôle lehet megérteni a különöset.
Közösség nélkül nincs különös és viszont. Egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak.”22 Fülep rendszerének és gondolkodásának egyik legfontosabb vonása, hogy
egymással kölcsönös viszonyban levô, egymást kölcsönösen föltételezô fogalmakban, korrelációkban gondolkodik: lét – levés, örök – idô, örök – fejlôdô, állandó –
változó, állandó – fejlôdô, egyetemes – különös, egyetemes – nemzeti, egyensúly –
egyidejûség. Nézzük a mi szempontunkból most legfontosabb korrelatív párt, az
egyetemest és a nemzetit. A hétköznapi gondolkodás egymás ellentétének tartja
ôket, úgy véli, hogy a kettô kizárja egymást. Az egyetemes, mint Jászi idézett könyvében is, gyakran a kozmopolita, az általános emberi szinonimája, a nemzeti pedig
a nemzeti bezárkózottságé, a provincializmusé, a partikularizmusé. Fülep felismerése ellenben az, hogy az egyetemes és a nemzeti nem egymást kizáró, hanem egymást föltételezô párok, egymás nélkül nem létezhetnek. Nincsen egész (egyetemes)
rész (nemzeti) nélkül. Ez eddig nem különösebben problémás, ezt elég könnyû belátni, mondhatnánk egyszerû. Tegyük hozzá, egyszerû, mint minden zseniális gondolat. Fülep azonban továbblép, és egy meghökkentô megállapítást tesz: ami a legnemzetibb, az a legegyetemesebb is. Erre hozza fel példaként a görög mûvészetet:
„Paradoxiának látszik, pedig nem az, hogy e két felsôfok, legegyetemesebb és legnemzetibb, nemcsak hogy nem zárja ki, hanem kölcsönösen föltételezi egymást
ugyanazon népnél. Csak a korreláció két tagjának, az egyetemesnek és nemzetinek
soha nem látott teljes egymást födése ez. A mûvészet történetének van egy kora,
melyben egy nép csinálja a világmûvészetet, azt ti., melybôl a világmûvészet in
extenso ki fog nôni; vagy fordítva: amelyben a világmûvészet egyetlen nép mûvészete. A görögség küldetése nem erre vagy arra a mûfajra, erre vagy arra a problémára szólt, hanem az egészmûvészetre, ezért a legegyetemesebb. Ezt az egyetemes küldetést azonban nem népek közössége, hanem egyetlen nép kapta, ezért a
legnemzetibb. A görög mûvészet kicsiben és in intenso olyan, amilyen a világmûvészet nagyban, in extenso. De nemcsak szimbolikusan és ideálisan egyetemes, hanem történeti megvalósulásában, érvényében és hatásában is.”23
Az ekkor már református lelkésznek készülô Fülep vallási fordulattal világítja
meg a görögség szerepét a mûvészet történetében: „A görög a mûvészet történetének választott népe. A mûvészet egyetemes sorsa és végzete attól függött, hogy
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mennyire válik egy nép nemzeti sorsává és végzetévé. Ilyen választottság csak
egyszer fordul elô, mint a vallás történetében.”24
Fülep az elméleti megalapozás után tér át a tematikus részekre, és értékeli a korabeli magyar mûvészetet. Az építészet fejezet Lechner Ödön mûvészetét tárgyalja, ôt tartja a magyar stílus megteremtôjének, róla élete végéig a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott, Gaudí fölé helyezte. A szobrászat fejezet fôszereplôje Izsó
Miklós. Izsót Fülep tette arra a helyre, ahol most áll, ô volt az, aki fölismerte értékét
és helyét nemzeti szobrászatunkban. Érdemét növeli, és hihetetlen éles szemérôl
tanúskodik, hogy véleményét nem Izsó köztéri szobraira alapozta, hanem „egy-két
arasznyi agyagfigurákra, ötletekre és vázlatokra, amelyek a Szépmûvészeti Múzeum egyik üvegszekrényében vannak összegyûjtve, s ez ideig nem kerülhettek a
nyilvánosság elé.”25 Hihetetlen szem és hihetetlen bátorság kellett ahhoz, hogy
ennyi alapján Izsót a magyar szobrásznak nyilvánítsa Fülep. A festészet fejezet fôként illúzióromboló megállapításaival vert nagy visszhangot, mert Munkácsyt, a kor
ünnepelt festôjét túl szigorúan ítélte meg, az ô zsánerképeinél sokkal többre becsülte Szinyei Merse Pál Majálisát, amely Fülep szerint teljesen lépést tartott a világmûvészettel.

A mûvészet mint küldetés
Fülep bevezetett az elméletébe egy, a mûvészetfilozófiai, esztétikai munkákban
szokatlan, részben etikai, részben teológiai színezetû fogalmat is, a küldetést. Fülep
elhívatás, elhívatottság értelemben használja a szót, mint a teológusok, miszerint
az ember felismeri, hogy egy bizonyos életmód, életfeladat egybeesik Isten akaratával, és az egyénnek azt kell beteljesítenie. Meggyôzôdésem, hogy e kategória bevezetése és Fülep személyes sorsának alakulása szoros kapcsolatban vannak egymással. A Magyarmûvészet1916 tavaszán íródott, Fülep pedig októberben kezdte
meg tanulmányait a Budapesti Református Teológián, tehát a tanulmánysorozat
születésekor már nyilvánvalóan megérett benne az elhatározás, hogy református
papként kell szolgálnia, az Evangéliumszellemét kell élesztenie, továbbadnia. Aligha véletlen, hogy éppen akkor szaporodott el tanulmányaiban a „küldetés” szó.
1916-ig írott mûveiben összesen tizenkétszer vetette papírra a küldetés szót, és
ebbôl négyszer vallási tartalmi színezet nélkül, ellenben a Magyarmûvészetben huszonhatszorfordul elô.
Fülep azt vallotta, hogy nem csak egy-egy embernek, hanem a népeknek is küldetésük van: „Valamely nép mûvészi küldetése valamely formai problémára szól, s
ez a küldetés azért nemzeti, mert az illetô probléma megoldása csak neki adatott
meg; de szólhat annak a szorosabb problémának megoldására is, hogy mi módon
veszi fel az etnikai-nemzetit a mûvészi-univerzálisba, vagyis miként oldja meg az
egyetemes és nemzeti korrelációjának kérdését a maga sajátos etnikai anyagán.
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Nemzetitehát:speciálisnemzetiküldetésamûvészetnagyegyeteménésteljességén
belülakülönösformának,vagyakülönösnemzeti-etnikainakakülönösformánkeresztülegyetemessétételére.”26

A pálya íve, az akadémiai székfoglaló
Fülepet 1949-ben akadémikusnak választották, székfoglaló elôadását 1950. október 9-én Amagyarmûvészettörténelemföladata címmel tartotta. Mondanivalójának
lényege ugyanaz, mint amit negyvenhárom évvel korábban, Malonyay könyve kapcsán megfogalmazott: különböztessük meg a magyarországi mûvészetet a magyar
mûvészettôl. Ezt a gondolatát a Fülep által fôszerkesztôként jegyzett, több kiadást
is megért kétkötetes Amagyarországimûvészet vitte át a köztudatba.

Utóélet és végkövetkeztetések
A Magyarmûvészet 1923-ban szinte visszhangtalan maradt. Nyilván a könyvkiadó
kérésére, hogy kelendôbb legyen a „portéka”, néhány újság pár sorban ismertette,
de egyelôre mindössze három megjelent kritikáról tudunk. A kis könyv hatása
azonban ennél sokkal nagyobb volt, mint Fülep fogalmazott „Évtizedek alatt fölszívódott, megnevezhetetlenül is jelen volt mindenütt, ahol az új magyar mûvészetet
hivatott szakemberek traktálták, nézetei, disztinkciói, értékelései hagyománnyá,
köztulajdonná váltak.”27 A két világháború között a fiatalabb nemzedék tagjai, például Szigeti József, Lôrincz Ernô csak azért látogattak el Zengôvárkonyba, hogy e
kis könyv szerzôjét megismerjék. Hamvas Béla és Kemény Katalin személyes ismeretség nélkül ajánlotta a Forradalomamûvészetben címû mûvüket Fülepnek. Pestre
kerülése után hûséges tanítványi kör szervezôdött körülötte, halála után pedig F.
Csanak Dóra a levelezését, Tímár Árpád pedig egybegyûjtött mûveit adta ki óriási
munkával. 2014-ben Aszellemfilozófusa címmel Kisfaludy András filmet forgatott
róla. Ennek ellenére még mindig nem foglalta el az ôt megilletô helyet szellemi életünkben. Kevés cikk, tanulmány igyekezett megvizsgálni a társadalmi, szellemi közeget, amelyben élt és dolgozott, kevesen elemezték, hogy milyen mértékben volt
korának szülötte, vagy esetleg koraszülött volt-e, mûvei milyen helyet foglalnak el
a magyar esztétikai gondolkodás történetében. Életmûvét értékelve osztom Lôrincz
Ernô antikváriusnak, mûvészettörténésznek, Fülep szinte megszállott hívének a
meggyôzôdését: „itt vele kezdôdik a tudományos mûvészettörténelem.”28 Lôrincz
véleményét az alábbiakkal egészítem ki. Ami Kodály és Bartók a magyar zenében,
Lechner és Makovecz a magyar építészetben, az Fülep a magyar mûvészetelmélet-
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ben. Kodály, Bartók, Lechner, Makovecz megteremtette a magyar stílust, Fülep pedig az elméleti hátteret dolgozta ki hozzá. Végeredményben mindannyian a magyar
önazonosságért, a magyar szellemi függetlenségért vívott harc katonái voltak.
Azonban még ennél is tovább megyek. Ma a korszenvedély azt igyekszik ránk
kényszeríteni, hogy ne legyünk nemzetiek, azaz ne legyünk magyarok, engedjük,
hogy felolvasszon bennünket a világ kohója, legyünk csak emberek, egyetemes európaiak, világpolgárok. Ez zsákutca, és míg Fülep arról beszélt végrendeletnek is tekinthetô utolsó írásában, hogy amikor sihederként a kozmopolita akadémizmus ellen harcolt, a mûvészet léte volt a tét, úgy vélem, hogy ma még nagyobb a tét: nemzeti létünk, etnikumként való megmaradásunk. Fülepnek a mûalkotásokra tett megállapítását, hogy egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak, nem csak a mûalkotásokra tartom érvényesnek, hanem a társadalmi, politikai életben, sôt ontológiai értelemben is. Éppen ezért tartom profetikusnak Fülepnek a Magyar mûvészetrôl
mondott szavait: „Ezek a kivonatos, vázlatos, sûrített följegyzések több elmélyedésre tartanak számot, mint amennyit ma föltételezhetnek, s így a jövôbe vetett reménnyel temetkeznek a jövô alapjába. A bennük vázolt elméletnek még bizonyosan el fog jönni az ideje, amikor majd szükség lesz reá, és jó lesz tudni, hogy egy s
más dolgot már ekkor és ekkor megmondták, és éppen magyar szóval.”29
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Babits mûvészetelmélete – A bergsoni filozófia irodalmi öröksége
„Bergson nem tisztán a tudósoké: ôt hazájában is az írók és mûvészek filozófusának tartják.”1
Irodalomelméleti elôadás-sorozatában Babits többek közt2 Bergson lélektani következtetésekhez vezetô filozófiája nyomán az intuíció fogalmát irodalmi célokra használva megalapozta az expresszió alkotásmódszertanát. Az irodalmi alkotás célja
eszerint az én belsô fejlôdése és a mûvészi harmónia ilyen belsô megfontolásból
eredô megteremtése. E törekvés mûvészetelméleti alapját érdemes a bergsoni szövegekbôl visszafejteni.
Babitstól Bergsonig az út mindenekelôtt az 1910-es magyar ismertetés mentén
halad.3 Ebben Babits filozófiai készsége és a bergsoni filozófia iránti rajongása
egyaránt megmutatkozik. Az alábbiakban azonban mégsem csak ebbôl szeretnék
kiindulni, hanem az 1919-es irodalomelméleti elôadás-sorozatot is szeretném felhasználni. Az intuícióval és lélektani elemekkel kapcsolatos meghatározásokból úgy
tûnik, hogy Babits újszerû módszertanában a bergsoni filozófia bizonyos elemeit,
például a teremtô idô, az emlékezet, a lelki tartalom, a belsô tartam, a lelki szabadság, intuíció, és a valóság átélésének fogalmait, „átmentette” az irodalom számára.
Elmélete összetett mûvészetelméleti megfontolásokon alapul, amelyek a bergsoni
metafizika irodalomelméleti következményének tekinthetôk.
A Bergson filozófiája címû ismertetés Bergson négy fômûvének – Essai sur les
données immédiates de la conscience (1889); Matière et mémoire (1896); Le rire
(1900); L’Évolution créatrice (1907) – tizenhárom pontban történô eszmei összegzése. A fejezetek a legfontosabb fogalmak mentén szervezôdnek, így az olvasó rögtön képet kap e filozófia fogalmi felépítésérôl. Teremtô idô, lélek, szabadság, tudat,
mozgás, anyag, emlékezet, életlendület és intuíció mind nagy hatással voltak Babits
irodalomelméletére. Ebbôl kiindulva, és ennek mentén haladva tanulmányom három részre tagolódik.
Az alábbiakban elôször röviden ismertetem a bergsoni filozófia Babits által kiemelt fogalmait és összefüggéseit. E kiemelések nemcsak a bergsoni elmélet átfogó
összegzését, hanem Babits irodalomelméletének alapját is biztosítják. Dienes Valéria néhány vonatkozó gondolatának felvillantása után a második részben rátérek a
bergsoni elmélet mûvészettel kapcsolatos gondolataira, majd végül Babits irodalomelméleti elôadásai és az azokban megjelenô Bergson-hatás bemutatása következik.
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Babits rövid bevezetô után a teremtô idô fogalmának bemutatásával indítja az
ismertetést. Az idôelmélet múlt-fogalma egyszerre ôriz és teremt, és ebben a folyamatban minden változás minôségi különbség az elôzôhöz képest.
„... egész valónk az egész múlt eredôje; minden pillanat magában foglalja az egész
múltat és valamit ad hozzá. Eszerint minden jelen pillanat lényegileg különbözik az
összes megelôzôktôl, mert egyik sem foglalhatott magába annyit, mint emez és sohasem térhet vissza ugyanaz, éppen úgy, ami már elmúlt.”4
Ezt a minôségi különbséget Bergson a lelkiállapotokra is kiterjeszti, és ez a gondolat Babits irodalomelméletének egyik mozgatórugójává válik.
„... a lelki világ teljességgel minôségi; minden lelki állapot minôségileg különbözik minden más lelki állapottól...”5
18

Éppen ezért a lélek mozgásának leírására nem alkalmasak a test esetében megfelelô mechanikai magyarázatok. A lélek szabadsága abban áll, hogy a szokások mechanizmusa alól felszabaduljon. Minél intenzívebben él, annál nagyobb sikerrel jár.
Ez a bergsoni filozófia egyik fordulópontja, itt megdôl az értelem determinisztikus
hatalma.
Babits szakértôi összegzése világossá és egyértelmûvé teszi a nehezen érthetô
percepcióelméletet is. Ennek végkövetkeztetése, a jelenre ható múlt emlékezetként
való meghatározása Babits szerint megoldást kínál arra a kérdésre, hogy a mennyiségi energiamozgások (anyag) hogyan nyerhetnek minôségi különbséget (emlékezet). A tér, illetve az anyag térszerûségének kiiktatásával kiderül: a pillanatok nem
térszerûen szervezôdnek, hanem összeolvadnak, és összeolvadva tartamot alkotnak.
Ennek érzékeléséhez nincs más dolgunk, mint önmegfigyelést folytatni az emlékezet segítségével. Ez egy dinamikus, de nem egyenletes mozgásfolyamat: ritmusa
van. Minden ember életének (életen itt a bergsoni vitális életet, az életlendület birtoklását kell érteni) külön ritmusa van, az egyéni emlékek különbözôsége és összekapcsolódásaik egyediségének eredményeként. Ez a ritmus, ez a mozgás a „valódi
mozgás” Bergson szerint.
„... minden valódi mozgásban oszthatatlanságánál fogva már több pillanat van
összevonva.”6
Bergson semmi nehézséget és elméleti akadályt nem lát abban, hogy ezt a mindennapi életre és az általános tapasztalatra vonatkoztassa, hiszen az intuíció éppen
a tapasztalatban tudja meghaladni az intellektust. Filozófiájának bizonyítékát általános földi életünk tényében látja. Életünk során a szabadság felé haladunk, mondhatjuk, ez életünk célja. A lendület tehát mindenben és mindenkiben megvan: evolúciós tény. Ha egyetértünk azzal, hogy az evolúció során az élôlények arra törekednek, hogy egyre jobban megközelítsék a szabadságot, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy az ember a lehetô legnagyobb életlendülettel végre eléri ezt a célt.
A vegetáció–ösztön–értelem evolúciós hármasságának praktikus célja van: az anyag
legyôzése, illetve törvényszerûségeinek meghaladása. Babits elsôsorban e mecha-
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nikai uralom legyôzését, és a metafizika visszaszerzését üdvözli Bergson filozófiájában.
„A mechanisztikus világnézetnek nem kell elvesznie, hanem cél helyett lépcsôvé
kell válnia. Így lesznek költészet és tudomány, intuíció és értelem fegyvertársak, ellenségek helyett. És csodálatos: ez az új, költôi világnézet összhangban lesz a józan
ember természetes felfogásával. Itt fôleg az idealizmus és realizmus kérdésében elfoglalt állására gondolhatunk. Aki jól átgondolja Bergson elméletét, látja, hogy semmi filozófiai fantasztikum, amit józan embernek nehéz volna hinnie, voltaképp nincs
benne. Annyi sem, amennyi a legmetafizika-ellenesebb rendszerekben van. Nem a
metafizika ellenkezik a józan ember ösztönével (amit a francia bonsensnak nevez),
hanem a mechanisztikus felfogás erôltetése az életjelenségekre: ez az, ami józan
embernek nevetséges vagy abszurdum szokott lenni a filozófiában.”7
A fogalmi-gondolati hasonlóság érdemessé teszi a Babits-elmélet Bergson felôli
újraolvasását. Így olvasva az irodalomelméleti elôadásokat azt találtam, hogy mindkettôjük értelmezési módszere saját mûveik megértési lehetôségének elméleti alapja is egyben. Ahogy Babits irodalmi alkotásmódszertanának elemeit költészetében
és prózájában megtaláljuk, úgy Bergson intuíciós filozófiájának megértéséhez intuitív értelmezési magatartás szükséges részünkrôl. Dienes Valéria ezt egyértelmûen
megtapasztalta, és úgy vallotta, hogy Bergson filozófiájának gondolatai nemcsak
megragadták, de újrateremtôdtek benne. Elmondása szerint maga Bergson hangsúlyozta: egy gondolatot csak az érthet meg, akiben magában is megfogant volna.8
Ezt figyelembe véve talán nem véletlen, hogy éppen Babits vállalta magára a
feladatot, hogy 1910-ben a magyar olvasóközönséget megismertesse a bergsoni
filozófiával. 1933-ban, amikor újra méltató sorokat ír Bergsonról,9 korábbi feladatára utal vissza, de nem azért, hogy saját érdemeit hangoztassa, hanem azért, hogy
a bergsoni filozófia újdonságát és a szellemi élet egészét átfogni képes általánosságát hangsúlyozza:
„Az elsôk közt voltam, akik a nevét Magyarországon leírták. Azóta ez a név kiirthatatlanul beivódott az európai köztudatba. S nem is annyira maga a név, mint a
bergsoni gondolkodás. Akit ez a gondolkodás egyszer megérintett: alig láthatja többet a világot pontosan úgy, ahogy azelôtt volt szokás.”10
Dienes Valéria az Idô és szabadságban11 határozza meg Bergson filozófiájának
kezdetét.
„Bergson filozófiáját megérteni annyi, mint e tartamélményt a maga kibontakozásában követni az Idô és szabadságtól a Teremtô fejlôdésig.”12
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Ennek a mûnek továbbfejlesztése, kiteljesítése a tizennyolc évvel késôbb született Teremtô fejlôdés. Az idô fogalmával kapcsolatos gondolatok nemcsak tudománykritikai alapot szolgáltatnak Bergson számára, hanem egy új pszichológia kidolgozásának lehetôségével az erkölcsi szabadság metafizikai meghatározását is
megalapozzák. A „továbbteremtôdô szellemi valóság”13 már nem lélektani, hanem
metafizikai rangot jelent az ember számára. Ezt a metafizikai rangot a múlt megmaradásának felismerése biztosítja: erkölcsi szabadságom mértéke személyes múltam integrálásának függvénye.
„A múlt megmaradásának gondolatát egyszerûen szembesíti az erkölcsi szabadság problémájával, mely ebbôl az egymás mellé helyezésbôl mint a lélek metafizikai szabadságának igenlése bontakozik ki.”14
20

„Szabadságom... annál teljesebb, minél nagyobb és részletezôbb múltamat ölelem be cselekedetembe, minél bôvebb énemet viszem játékba a döntô pillanat eljövetelekor. E maximumot csak ritkán, életünk rendkívüli pillanataiban érjük el.”15
Az erkölcsi szabadság emlékezethez kötésével Bergson nemcsak az elôbbinek,
hanem az utóbbinak is fokozati különbségeket tulajdonít, amelyben a múlt megmaradása, a személyes múlt jelenléte meghatározza az ember tetteit. Jelen maradó
múlt és emlékezés Bergsonnál „a szellemiség alapjelensége”.16 A metafizika problémáját az a kérdés szolgáltatja, hogy miért nem emlékszünk mindig mindenre. Ennek
megválaszolása a bergsoni filozófia legnagyobb problémája: a felejtés tüneménye
megoldásra vár.17
Bergson filozófiája fogalompárok mentén halad. E fogalompárok ellentétességének érzékeltetése szolgáltatja Bergson fô érveit a valóságos idô mérhetetlensége, a
tartam valósággal való kapcsolata, vagy amellett, hogy az intuíció az intellektus felett áll. Az idô–tartam ellentét a mennyiség–minôség különbséggel együtt tudománykritikájának alapja.
Az intuíció–intellektus ellentéte az értelem metafizikai korlátait jelöli ki. Az intellektus Bergson számára a térhez köthetô világ másodlagos formációja.18 A tudatosságnak van egy tisztán intuitív állapota, amely nem függ tértôl és idôtôl, és amelyben a valóság folyamatosan változik. Ezt az idôtôl független változást az intellektus nem tudja elképzelni, mert terétôl és idejétôl, amelyekbôl származik, idegen.
A folyamatos, oszthatatlan változást a tapasztalatban érjük tetten. A változás itt nem
egymásra következés, hanem egy fejlôdési folyamat, és az ember célja, hogy ezt a
maga közvetlenségében megragadja. Bergson szerint saját személyünk a valóságnak az a része, amely közvetlenül, a maga tisztaságában megragadható, mert meg-
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ismerésünk anyaga közvetlenül adott számunkra. Az intuíció segítségével elérhetô
az abszolút, tökéletes tartam, amely az intellektus számára rejtve marad. Ez a bergsoni ismeretelmélet lényege: egy dolog megismerésének két módja van, körüljárjuk,
vagy beléhatolunk.19 Míg az elôbbi saját álláspontunktól függ, és megáll a relatívnál, addig az utóbbival elérhetô az abszolút, a tökéletes, az, „ami tökéletesen az,
ami.”20 Egy személyiség lényegét kívülrôl nem észlelhetjük, csak a személyes találkozás nyújthat abszolút, intuícióval megragadható tapasztalatot. Ezt intellektuális
megérzésként is meghatározza Bergson, amellyel a kifejezhetetlent és egyetlent elérhetjük. Szabadítsuk ki a szellemet a térbôl – mondja –, és visszaadjuk önmagának, és közvetlen hozzáférésünk lesz. A szellem e szellem általi közvetlen szemlélete az intuíció fô funkciója.21 Metafizika és tudomány módszertani különbségére
van szükség ahhoz, hogy a metafizika saját tárgyát – a szellemet – a tapasztalatban
elérje. A „mi metafizikánk”22 nem más, mint a világ, amelyben élünk. Egy ilyen metafizika megszabadít a tudomány spekulatív szolgaságától, és szeretné átélni azt a
teremtô fejlôdést, amely az élet szervezô munkáját végzi értelmünk fogalmiságától
a filozófiai intuícióig.
E két fogalomból – az intellektus és intuíció fogalmából – fejthetô fel Bergson
mûvészetfilozófiája, amelynek rövid bemutatására az alábbiakban teszek kísérletet,
kiemelve azokat az elemeket, melyek hatása Babits irodalomelméletében is megjelennek.
Bergson mûvészetfogalma a mûvészet paradox természetének megértésén alapul, és eszközként szolgál sokféle dualizmusának érzékeltetésére: intuíció–intellektus, idô–tér, szervezett–szervezetlen, életrend–geometriai rend.23 A Teremtô fejlôdésben megalapozott rendszerelméletnek mûvészetfilozófiai következményei vannak. Bergson fô érve a rend hagyományos fogalma ellen a kiszámíthatóság, amely
az intellektualitás területén, a természettudományban fontos szerepet tölt be, de a
mûvészetben nem mûködik. A mûvészet kiszámíthatatlansága azonban nem jelenti
azt, hogy az minden rendnek híján lenne. Bergson egy olyan rend érvényessége
mellett érvel a mûvészet területén, amely rend nem tartalmaz predikciókat. A (jó)
mûvészeti alkotások megjósolhatatlansága azt jelenti, hogy azokat minden esetben
újdonság és egyediség jellemzi, ugyanakkor azt a benyomást keltik bennünk, hogy
alkotóelemeik jól vannak elhelyezve. Ez a benyomás a mûvészet paradox természete: ha szembekerülünk vele, észrevesszük, de elôre nem láthatjuk.
A mûvészet esetében Bergson szerint nincsenek rendszerezô alapok, a forma–
tartalom kérdése nem választható szét: dolog és eszméje, valósága és lehetôsége
egyszerre jön létre, egyfajta kiszámíthatatlan rendet hozva létre. A mûalkotás esz-
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méje és anyagi minôsége elválaszthatatlan, együtt változnak az alkotás folyamata
során magával a mûvésszel együtt.24
„... a festô tehetsége alakul vagy elváltozik, mindenesetre módosul mûveinek hatása alatt, úgy minden egyes állapotunk, amint kilép belôlünk, módosítja személyünket, mert ô az új forma, amit éppen most adtunk önmagunknak. Igazunk van tehát, mikor azt mondjuk, hogy amit teszünk, attól függ, hogy mik vagyunk; de hozzá
kell tennünk, hogy egy bizonyos mértékben azok vagyunk, amit teszünk, és hogy
folytonosan teremtjük magunkat.”25
A folyamatos önteremtés útja, vagyis az értelem fogalmiságától a filozófiai intuícióig vezetô út egy önmagára ismerô intuíció eszméje. Ez a gondolat a Teremtô
fejlôdésben jelenik meg elôször, és két ponton is szorosan kapcsolódik a mûvészet
fogalmához. Elôször is Bergson intuíciófogalma egy tárgyilagos, költôi önkénytôl
védett, filozófiai intuíció, és mint ilyen, a mûvészettôl gyökeresen különbözik, a valósághoz pedig szorosan hozzátartozik, hiszen önteremtésünk folyamatában a valósággal együtt alkotunk. Másodszor a bergsoni filozófia a tudomány valóságértékét a mûvészet harmóniájával egészíti ki. A tiszta értelem matematikai kiszámíthatósága szüntelenül változó lelkiállapotunk számára elégtelen magyarázó elv, hiszen
itt valami mindig tökéletesen újnak folytonos kidolgozása történik.26 A rendszerezô értelem itt ugyanolyan akadályba ütközik, mint a mûvészi alkotások meghatározási kísérleteinél. Ez abból az egyszerû bergsoni gondolatból ered, miszerint az élet
túlárad az értelmen, de lendület kell ahhoz, hogy önmagunk fölé emelkedjünk.
„Az életlendület... alapjában véve teremtésigény. Nem teremthet abszolúte, mert
maga elôtt találja az anyagot, azaz mozgásának fordítottját. De belekapaszkodik
ebbe az anyagba, mely maga a szükségszerûség, s igyekszik belevinni a lehetô legtöbb meghatározatlanságot és szabadságot.”27
A belsô tartamra irányuló intuíció tevékenységében meghaladja az intellektus
analizáló gyakorlatát, és ebbôl következôen magát a fogalmiságot. Ebben a viszonyban határozhatjuk meg a mûalkotást is, amely az intuíció termékeként független az alkotó intellektuális aktivitásától. Egy vers alkotóelemei például tipikusan intellektuálisak, maga a mûalkotás ugyanakkor nem az. A mûalkotás azt mutatja meg,
hogy létezik a szellemnek olyan területe, ahol lehetôség van intellektuális elemek
nem intellektuális (intuíciós) módszerrel történô használatára.28 Az intellektus rendszerezôkészségét és tudományos kiszámíthatóságát megtörve építi fel Bergson
egész intuíciós filozófiáját, amelynek számos ellentmondása és hiányossága könnyen
feloldható, illetve pótolható a mûvészet fogalmával és a mûalkotások természetének vizsgálatával. Ilyen ellentmondás például az a rendfogalommal kapcsolatos
gondolat, amely szerint ha valahol hiányzik egyfajta rend, mindig van egy másik.
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Ahogy arra Ruth Lorand is rámutat, a rendek különbözô mértékét nem lehet
anélkül magyarázni, hogy figyelembe ne vennénk a rendezetlenséget mint összetevôt: ha rend van, rendezetlenség is van. Ez mûvészetelméleti szempontból különösen fontos, hiszen a rendezetlenség jelentôs szerepet játszik a mûvészetben és az
alkotás folyamatában. Ha elfogadjuk, hogy a mûvészet valamilyen kiszámíthatatlan
rendet fejez ki, az alkotó munkafolyamatot nem puszta kivitelezésnek kell tekintenünk, mint például egy építészeti terv megvalósítását, hanem olyan teremtô munkának, amely egyediségénél fogva utóéletében érzékeny29, azaz más mûvekkel való
összehasonlítás hatására változékony, különbözô kontextusokban mást-mást jelent,
valamint minôségi fokozati különbségek megtételét engedi.30 Ez utóbbi azt jelenti,
hogy a mûalkotások esetében alkalmazhatjuk a jobb–rosszabb megkülönböztetést,
vagy kijelenthetjük, hogy nem minden alkotás mestermunka, hiszen ha minden mû
egyformán csodálatra méltó lenne, nem lenne értelme a csodálatnak.
A fentiek alapján úgy összegezhetjük a bergsoni filozófia mûvészetfogalmát,
hogy az a mûvészi alkotófolyamat önteremtô jellegét hangsúlyozza. E folyamat során a belsô tartamra irányuló intuíciós tevékenység hozza létre a mûalkotást, amely
így egy belsô (énen belüli) tartalom külsô reflexiójának tekinthetô. A tudományos
értelemben használt idôtényezô (elô-utóidejûség, múlt, jelen) itt nem érvényesül,
hiszen Bergson felhívja a figyelmet arra, hogy a mûvészetben valóság és lehetôség
egyszerre vannak megteremtve. Abban a tartamban, amelyben a mûvész alkot, állandó lehetôségteremtés zajlik.31 Ez Bergson új irányú lélektani vizsgálódásainak is
bizonyítéka, így bizonyára nem alaptalan azt állítani, hogy filozófiájában mûvészetpszichológiát is mûvel.
A bergsoni filozófia legjellemzôbb vonása többrétû újdonsága. Fogalmi, eszmei,
tudománykritikai és nem utolsósorban filozófiai gondolatainak eleven újdonsága
minden szövegét uralja, amelyek ezért sokszor nehezen érthetôk és követhetôk.
Gondolatainak összetettsége és eredetisége nagy fegyelmet és figyelmet követel az
olvasótól. William James szerint ez az eredetiség „zavarba ejtôen bôséges”, „kétséges, hogy valaki egyáltalán érti ôt annyira, hogy beszéljen róla”. Hozzáteszi azt is,
hogy Bergson lenne az elsô, aki elismerné, hogy ez így van, és hogy beszélni kell
azokról a dolgokról, amelyeket még nem gondolt végig teljesen.32 Méltatásában
James odáig megy, hogy zsákutcába jutott kutatóknak egyenesen javasolja: üssék fel
Bergson mûveit, és úgy hat majd rájuk, mint a madarak éneke. Magáról a valóságról szól, és nem találnak egyetlen oldalt sem, amely ne lenne tökéletesen eredeti.33
Hogyan jelenik meg mindez Babits irodalomelméletében? Milyen szerepet játszott Bergson filozófiája az 1919-es híres egyetemi elôadás-sorozat sikerében?
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Bergson eszközcélú, a törzsszövegektôl többnyire atomizált – ugyanakkor a legfontosabb fogalmakból levezetett, így azok elméleti következményeinek tekinthetô –
mûvészetfilozófiai megjegyzései Babitsnál szervezetten jelennek meg, és egyértelmûen mûvészetelméleti célokat szolgálnak. Leginkább az elmélet lélektani elemeibôl látható, hogy a bergsoni mûvészetpszichológia fogalomkészlete beépült Babits
alkotás-módszertani fejtegetéseibe. A legfontosabb hasonlóság a következô: ahogy
Bergson mûvészetmeghatározásának alapja a mûvész énje és múltja közti közvetlen kapcsolat, úgy Babitsnál az alkotó egyénisége és múltja szorosan együtt él az
alkotás folyamatában.
„Az író pedig egészen benne él a múltjában. Az író benne él az ô egyéniségében,
úgy, ahogy kialakult. Minden új élményt ehhez asszimilál, és az asszimilálás hozza
létre, hogy minden élmény benne marad, gazdagítja múltját és egyéniségét, minden
régi élményéhez az író hû marad...”34
Bergson az élet lényegét az emlékezetben határozza meg, Babits elméletében az
alkotás mozgatórugója az ebbôl kibontott erkölcsi emlékezet fogalma. Az emlékezet bergsoni ritmusa, amely a különálló pillanatokat összekapcsolja, Babitsnál az
irodalmi alkotás lelki ritmusának felel meg. Ennek egyedisége és egyszerisége adja
az alkotás individuális jellegét. Minden ember egyéniség – elsôsorban nem lélektani,
hanem irodalmi szempontból. Legfontosabb mûvészetelméleti következtetéseit
Bergson segítségével vonja le: az irodalmi mû lényege már annak megjelenésekor
megvan, nem késôbbi magyarázat eredménye. Bergsoni fogalmak használatából
következik az a gondolat is, hogy bizonyos értelemben minden írónak új mûfaja
van. A kijelentés rejtve hagyott evidenciákon alapul: a végtelen variánsok lehetôségére az ember legmélyének önészlelésével, illetve ennek elfogadásával tekint Babits, és új dolgok létrejöttét a mûvész lehetô legteljesebb múltjának ismeretébôl
származtatja.
Babits elméletének legfontosabb fogalmai, emlékezet, múlt, lélek, intuíció, módszertani eredményeket hozó rendszerezése azon alapult, hogy a bergsoni filozófia
összefüggéseit nemcsak átvette, hanem azok közül sokat már korábban maga is végiggondolt. A „kezdettôl fogva a jövôbe lépett múlt”35 egy történetiségtôl megszabadított idôfogalmat feltételez, ezt Babits idôtlenségnek tekinti. Ez szolgáltatja az
irodalom tárgyát, ennek jeleit keresi az író önmagában. A teremtô idô megértése
ugyanakkor Babits számára új, semmi máshoz nem hasonlító intellektuális esemény
volt. Metafizikájának idôfogalmát a benne rejlô állandó változás lehetôsége miatt
alkotás-módszertani alapként átvette, és a teremtô alkotás lehetôségének feltételévé tette. A teremtô idô lényege, hogy múltunkból semmi nem semmisül meg, teljes egészében rendelkezésünkre áll, és folyamatosan hat jövônkre. Ha eljutunk a
Bergson által javasolt szabad emlékezethez, vagyis a filozófiai intuícióhoz, akkor
mély-magunkat érintve elérjük belsô lényegünket.36 A szabad emlékezet bergsoni
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fogalmát felhasználva Babits ennek a lélektani folyamatnak mûvészetelméleti-irodalmi jelentôségét hangsúlyozza.
„A lelki élet legmélyebb értelmébe nem hatolhat bele az ember semmiféle más
elveken, mint az irodalmi elvek mentén...”37
Önmagam felismerésének pszichológiai ténye nem elégséges személyes feltétele az alkotásnak, hanem ezen túl akarnom kell önmagam kifejezését. Ez önmagam
megôrzését, elfogadását és önmagamhoz való hûséget jelent, a változtatás szándéka nélkül. Babitsnál az ôrzés igénye maga a hûség, önmagam egész múltjához való
ragaszkodás. Ez adja az írói cselekedet erkölcsi karakterét, így válik a puszta
visszaemlékezésbôl erkölcsi emlékezet, a(z) (ön)kifejezési szándékból pedig morális tényezô. Az állhatatos hûség, a múltból táplálkozó egyéniség a költô jellemzôje.
Így válik Babits irodalomelmélete mûvészetpszichológiává, éppúgy, ahogy Bergson
filozófiája. Nem lelki problémákból indul ki, és nem azok mûvészeti vizsgálatát végzi, mégis, a lelkiállapot a mûvészi alkotás legfontosabb tényezôjeként jelenik meg.
Az alkotás folyamata pszichológiai szempontból vizsgálható, ugyanakkor a mûvészet lényege már nem.
Ezt a korlátot, lélektan és mûvészet határát érzi Babits, amikor az önmagából a
mûvészbôl kifejlôdött mûvészetnek az élményeken túli érvényességét hangsúlyozza. Az élmények eszközök, amelyek segíthetik az alkotás folyamatát, ugyanakkor
tematikus újításra alkalmatlanok. A lélek szelekciós készsége segít kiválogatni az
élmények közül azokat, amelyek az író egyéniségével összhangban vannak, és így
érdemesek a megôrzésre. Az emlékezet erkölcsisége abban áll, hogy az emlékezés
folyamatát nem engedi megtörni új, idegen élmények megôrzésével. Ez a tevékenység nem tudatos, és ebben az értelemben nem irányított, hanem az író karakterének megfelelô küzdelem az én és a külsô világ eseményeinek összehangolására. Az
írói karakter minden esetben egyedi, amely egyediség az író munkásságára is érvényes, sôt több: azzal teljes egészében megegyezô.
Bergson filozófiájának általános ismertetésénél Dienes Valéria hangsúlyozza az
értelem meghaladásának filozófiai jelentôségét. Nem tisztán értelmi lények vagyunk,
és a valóság sem csak értelmi szerkezetû. Ezért az értelemtôl minôségileg különbözô szellemi képességeket kell munkába állítanunk, a cél pedig maga a filozófia. Ez
azt jelenti, hogy a szellemi tevékenység túlárad önmagán.38 Az értelem rendszerezôkészsége a szellemiség magasabb formájához elégtelen. Ez az elégtelenség Babits
elméleti elôadás-sorozatában is megjelenik, elôször akkor, amikor minden eddig ismert tudományos és történeti szempont érvényét elvitatja az irodalom vizsgálata
során.
„Igazán elôkelô ember a saját agyának teremtésmûvével foglalkozik, mint másokéval, ami nem más valójában, mint az irodalom. Ez a világfa álláspontja az irodalomban. S ebben a mondásban meglepô s megegyezô van, ami emlékeztet az igazságra.”39
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A teremtésmû fogalmán nemcsak magát az irodalmi alkotást kell értenünk, hanem azt a folyamatot, amely irodalmat eredményez. Teremtés és alkotás költészeti
értelemben szinonimák, legalábbis ebben az esetben minden nehézség nélkül így
tekinthetünk rájuk. A bergsoni kérdés itt mindenekelôtt az, hogyan válik láthatóvá
számunkra az alkotófolyamatnak az az eleme, amely minôségi különbséget teremt
költôi alkotás és szavak egymás melletti csoportosulása között. Babits „Bergson fejével” gondolkodik, amikor ihlet és intuíció aracionális tevékenységében, vagy talán
inkább kiszámíthatatlanságában határozza meg ezt az elemet. Ugyanakkor figyelmeztet ezek pszichologizáló veszélyeire. Ezen azt érti, hogy csupán ezek vizsgálata
nem több, mint a mûvész pszichológiai analízise. A lélektani szempontok mindenekelôtt idôbeliségük és tudományosságuk miatt alkalmatlanok az irodalom idôtlen
összefüggéseinek feltárására. Ez nem azt jelenti, hogy Babits tudománytalan szempontokat keresne az irodalom számára, és hogy ennek vádját elkerülje, siet leszögezni, hogy az irodalom – amennyiben tudománynak tekinthetô – nem a tények, hanem a viszonyok tudománya. Miért van Babitsnak ilyen nagy szüksége tudományra, tudományos szempontokra, ha az irodalomról kíván beszélni? Azért, mert csak
így teheti kutatás tárgyává, és csak ez által menekítheti meg a szórakozás, a puszta élvezet jelzôjétôl. A költôi pontosság nem külsô szabályok kötelezô alkalmazása,
hanem az irodalmi kifejezés formai kritériuma, amelyet Babits expressziónak nevez. A kifejezés tárgya nem tetszôleges, hanem valami, ami eleve adott az író számára: lelke tartalma. Az író azzal, hogy ennek pontos kifejezésére törekszik, lelki
élményének teljességét igyekszik megvalósítani. A lelkiállapot közlésének egyetlen
lehetôsége Babits szerint az irodalmi kifejezés. Az expresszió azt jelenti, hogy a
lélekbôl valami „ki lett hozva”, nem pedig valamilyen egyszerû átélés kommunikációja. Kihozni valamit a lélekbôl, objektiválni egy élményt, elkülöníteni a puszta
átéléstôl, és ezt megmutatni – a legnehezebb mûvészi feladat.
Bergson nyomán halad Babits, amikor hozzáteszi, csak azt tudja kifejezni az író,
ami saját lelkében megvan. A szó tudományos értelmében ez nem a lélek vizsgálata, sokkal inkább a lélek mûvészi dimenzióinak feltérképezése. Ez már nem a pszichológia területe, mert bár az író lélektani szempontokkal vizsgálható, a mûvészi
alkotás azonban nem. Míg az alkotás folyamata a pszichológia számára megragadható, addig a mûvészet lényege nem, mert ez csak önmagából magyarázható.
„Az író... a legmagasabb feladatának azt tartja, hogy az író egyéni, magát egyszer elôforduló lélekállapotát teljesen és feltétel nélkül átadja és közölje. Ez tehát
az expresszió, pontossága különbözteti meg az irodalmat minden más tevékenységtôl. A tudós az objektív vonásokat keresi, az író a lelki élményét külön, és a csak
benne élôt nem objektív módon adja.”40
Babits elméletének újdonságát az adja, hogy a formai szempontokat tekinti az
irodalmi vizsgálódás alapjának. Az irodalom tehát formajelenség, amelynek a tartalomhoz való viszonya ugyanolyan fontos, mint formaisága. A puszta tartalom azonban irodalmi célok megvalósításához elégtelen. Babits felismeri és hangsúlyozza,
hogy az irodalmat formajelenségnek tekinteni: új a világban. Éppoly újdonság ez,
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mint az írói lélek folyamatosan alakuló, soha nem ismétlôdô és akaratlagosan sem
ismételhetô tartalmi elemeinek egyedisége.
Az alkotófolyamat mûvészi motivációit elôtérbe helyezi, annak vizsgálhatóságát
világosan és egyértelmûen elvitatja a pszichológiától, és minden egyéb tudományos (történeti, szociológiai) szemponttól. Ennek ellenére az irodalmat mint mûvészeten túlit határozza meg, és csupán instrumentális kapcsolatot feltételez, amikor
az irodalmat minden mûvészetek megértési lehetôségének tartja.
„Az irodalom a mûvészetek legbensôségesebb szellemi életének vehikuluma.”41
Ez a meghatározás a bergsoni intuíció–intellektus szembeállítás gondolatán alapul. Babits a „legbensôségesebb” szellemi tevékenységet explicit módon elválasztja
a gondolkodástól, és az irodalmi mûvészet sajátjaként határozza meg. Ebbôl már
következik az a gondolat, hogy az irodalomtól különbözô mûvészetek nem alkalmasak ilyenfajta kifejezésre. Mindamellett azt is hangsúlyozza, hogy az irodalom nem
pusztán a mûvészetek egyike, hanem azok jellemzôivel bíró, de tágabb szellemi
körrel rendelkezô sajátos tudomány. Az irodalmi mû azonban mégsem tudományos
mû; utóbbi ugyanis soha nem törekszik arra, hogy valami lelki tartalmat fejezzen ki.
Fentiekbôl látszik, nem teljesen egyértelmû, hogy Babits milyen viszonyt feltételez egyrészt irodalom és tudomány, másrészt irodalom és mûvészet között (bár
ez utóbbit sokkal világosabban kifejti, mint az elôbbit.) Annyi azonban bizonyos,
hogy lélektan, szociológia, történettudomány, természettudomány, társadalomtudomány, mind alkalmatlanok arra, hogy módszereikkel megvilágítsák az irodalom
jelenségét a világban. Az egyes résztudományoktól való elválasztást következetesen képviseli Babits, más a helyzet azonban a mûvészettel. Egyrészt azért, mert
módszereiben a szellemi jelenségek közül a mûvészet áll legközelebb az irodalmi
tartalom kifejezéséhez, másrészt azért, mert a tudományos módszerek elutasítása
után az azoktól élesen különbözô mûvészi szempontok biztosítják e különbség elméleti fenntartását.
Ezzel nem állítom azt, hogy Babits „kihasználná” a mûvészetet irodalmi célok elérése érdekében, csupán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mûvészet eszközként való használata éppolyan határozottan jelen van elméletében, mint ahogy
például Bergson filozófiai következtetéseiben. Irodalom mûvészetként való meghatározásánál Babits egyszerre tekint az irodalomra a mûvészi tartalom kifejezôeszközeként, és a mûvészetet átfogó formajelenségként.
Valójában mi az a sajátos irodalmi tudományos elv, amelyet Babits mindentôl
teljesen különbözôként határoz meg? A válasz nem könnyû, mert a szövegben42 nem
különül el kérdés és válasz, hanem azt mondhatnánk, hogy az elôadások inkább
egyetlen gondolatfolyamot alkotnak. Mégis van válasza Babitsnak: az irodalom sajátos elve a lelki élet dinamikájának közlése. Ezt szerzôi tudománynak nevezi,43 és
nem más, mint a kifejezés formája, olyan forma, amely tartalmat, lelki tartalmat ad.
A tartalomtól elválaszthatatlan forma gondolata megegyezik Bergson mûvészetfo-
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galmával, ahol eszme és anyagi minôség elválaszthatatlansága evidencia,44 és
ahogy ezek Bergson szerint a mûvésszel együtt az önteremtés folyamatában állandóan változnak, úgy Babitsnál minden lelki tartalom egyedisége és megismételhetetlensége minden esetben új variánsok kifejezését teszi lehetôvé. Ez messze túlmutat a mûvészet eddig ismert lehetôségein.
„... az irodalmat nem tartom egészében azonosíthatónak egy mûvészettel sem.
Azt kell mondani, hogy az irodalomnak más és több feladata is van, mint éppen a
szépet elôállítani, de bármi a feladata, rokon a mûvészetével abban, hogy szintén
valami önzetlen, valami, ami egy oly törekvést jelent az írói egyéniségben, ami nem
a mindennapi élet praktikus törekvése, hanem az önmagának kifejezése, kifejezése
tulajdonképp az egész világnak, amit ô átél.”45
28

Ahol az állandó változás, a kiszámíthatatlanság és a végletekig megengedett
egyediség az úr, ott a tudomány rendszerezô hatalma véget ér. Babits és Bergson
fejtegetése leginkább abban hasonlít egymáshoz, hogy egyrészt innen kezdik felépíteni elméletüket, másrészt, bár a tudományokkal szemben mindketten mûvészi
álláspontot képviselnek, a mûvészet „hagyományos szempontjait és elveit” egyaránt
eszköznek tekintik. Hagyományos elveken nemcsak a mûvészettörténeti szempontokra gondolok, hanem az alkotás folyamatának háttérbe szorítására, és az alkotótól elkülönült mûalkotás vizsgálatának pszichológiai-szociológiai szempontjaira.
Ezekkel szembehelyezve magukat az önteremtés (Bergson) és önmagam felismerése (Babits) elvi lehetôségeit vizsgálják. A mûvészet jelensége a maga kiszámíthatatlanságával (Babits) és paradox természetével (Bergson) túlmutat az értelem szellemet korlátozó keretein. Lelki tartam (Bergson) és lelki tartalom (Babits) tudományos
diskurzusban kifejezhetetlen. A kiszámíthatatlan rend (Bergson) és a mély dolgok
nehéz kifejezhetôsége (Babits) gondolatával mindketten azt bizonyítják, hogy a
mûvészetelméleti következtetések szerves részét alkotják elméletüknek.
Nem állítom azt, hogy Bergson és Babits explicit mûvészetelméletet mûvelne.
Azt azonban mindenképp el kell ismernem, hogy elméleteik nagyban hozzájárulnak
a mûvészetelméleti kutatások újszerû továbbgondolásához, valamint az európai
filozófia és irodalom örökségének megôrzéséhez, és mindenekelôtt annak „továbbteremtéséhez”.46
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Nyilasy Balázs

Milyen is az alkalmas elmélet?
(Füst Milán: Látomás és indulat a mûvészetben )
Látomásésindulat – az elôször 1948-ban megjelent könyv címe példaadó korrektséggel jelzi a gondolatmenet magját, szervezô lelkét, a csaknem nyolcszáz oldalas
tanulmányon vörös fonálként végighúzódó rögeszmés meggyôzôdést. A szerzô, Füst
Milán ugyan a mûvészet ontológiájának, valóságkapcsolatának kérdésében is állást
foglal, de legszívesebben azt a centrumot, erôteret fürkészi, amely hite szerint a
mûvészi alkotásokat meghatározza. A tanulmányíró a mûvészet teremtô lényegét
semmiképpen sem a racionális ego, a kogníció, a morális érzület s a gondolat körében keresi. A lélektani, antropológiai alapok feltárásakor a mûvészet mûködésmódját, értékteremtô potenciáját firtatva úgy látja, „vegetatív szisztémánk” sajátságaira s az érzelem, az indulat dinamikus jelenlétére kell odafigyelnünk; a dinamikus látomás, láttatás, ábrázolás, a „hallucinatív hatékonyság”1, az „érzékletesség-életteljesség”2 körében szükséges vizsgálódnunk; az irodalom, a képzômûvészetek és a
zene formációit „a teremtés belsô struktúrát teremtô indulata” felôl3 érdemes megközelítenünk. Az „esztétikai érték” eszerint a látomás, láttatás, ábrázolás módozataihoz, s nem valamiféle racionális, ismereti közléshez, feltáráshoz, kognitív-morális létszférához kapcsolható, és a mûvészet hatásmechanizmusát feltáró törekvések
természetszerûen a dinamikus érzelemközvetítésre fognak irányulni. „A szépséget
képpel lehet legjobban kifejezni”4, „az érzékletes anyag hozza létre a szépséget”5 –
szögezi le Füst könyve ötödik elôadásában, s meggyôzôdését számtalan más alkalommal is kinyilvánítja. A tanulmányt ekképpen a kognitív, ismeretelvû mûvészetfelfogások határozott elutasításaként tarthatjuk számon; a Füst Milán-i koncepció
természetes ellenlábasa az 1948 után jó idôre hegemón helyzetbe kerülô Lukács
György-i kommunista-szocialista esztétikának is, amely „a valóság tükrözése” központi fogalmához ragaszkodva a szûkös kogníciós, ismereti elv Prokrusztész-ágyába zárta önmagát.
*
A látomás és indulat elvét, mint említettem, Füst nagyon karakteresen, határozottan érvényesíti, és a koncepcióból adódó természetes következtetéseket rendre le-
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FÜST Milán: Látomásésindulatamûvészetben. Szerk. UNGVÁRI Tamás, Bp., Magvetô, 1980, 246. Alapszövegként ezt a kiadást használom, de az idézett szöveghelyeket mind az elsô (Bp., Egyetemi Nyomda, 1948), mind az ezredfordulós (Bp., Kortárs, 1997; Bp., Fekete Sas, 2006), KIS PINTÉR Imre által sajtó alá rendezett kiadványok megfelelô részeivel egyeztettem.
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vonja, akkor is, ha konklúziói közmegegyezéses, kanonizált meggyôzôdéseket sértenek. Az ember szenvedélyes és szenvedôleges lényét elutasító sztoicizmust a
szerzô nem sokra tartja6, és Edgar Allan Poe „érzelmeket leleplezô”, „matematikai”,
racionalitás-elvû poétikáját „gyermekes” ravaszkodásnak ítéli. A kifejlett reneszánsz
„hûvösebb hatásá”-val Giotto bensôségét állítja szembe,7 a racionális Molière-t
messze a látomásos Shakespeare mögé helyezi, és Lev Nyikolajevics Tolsztoj Feltámadásának döntô részét terméketlen moralizálásként tartja számon.8 A premisszáihoz konzekvensen ragaszkodó tanulmányíró a lélektani mélységet, összetettséget,
bonyolultságot sem tartja par excellence értékképzô sajátságnak. A Bûnésbûnhôdésrôl rendre elismerôen szól, a mû „látomásos”, vizionárius jeleneteit nagyra értékeli (Raszkolnyikov lázas, delíriumos álmára, a lovacska brutális agyonverésére különösen sokszor tér vissza), de az orosz író késôbbi mûveit – így az Ördögöket és
AKaramazovtestvéreket is – erôs kritikával illeti. Dosztojevszkij szerinte nem tudta, hogyan kell bánnia saját zsenialitásával. „Az irodalmi pszichologizálás szörnyszülöttei az ô hibás regényeibôl veszik eredetüket, azokból, amelyeket Raszkolnyikov
után disztinkciós képtelenségében és vakbuzgóságában szintén remekmûveknek
kiáltott ki a világ” – fejtegeti.9 „... a mûvésznek a lelket és eseményeit is testi formában kell megjelenítenie” – foglalja össze röviden, frappánsan az írói pszichológiával kapcsolatos álláspontját.10
*
„... a gondolatnak a mûvészet világában való túlértékelése sokat foglalkoztatott, ennélfogva a mûvészetek legigazabb s legfôbb princípiumaira szeretném mindenképp
felhívni a figyelmet” – indokolja Füst Milán a „látomás és indulat” melletti rendíthetetlen elkötelezettségét. Az igazságok persze, jól tudjuk, jelentôs mértékben kontextusfüggôek. Az érzékletesség-életteljesség, dinamikus láttatás, ábrázolás, hallucinatív hatékonyság és struktúrateremtô indulat esztétikáját és poétikáját igazában
csak a tágabb dimenziók, esztétikai paradigmák, rendszerek függvényében ítélhetjük meg, nevezhetjük indokoltnak vagy kevésbé indokoltnak. Jómagam a magyar
esztéta eltökéltségét már csak azért is elismeréssel nyugtázom, mert úgy látom, a
mûvészet energetikai meghatározottságainak vizsgálata a mûvészetbölcseleti, teoretikus, irodalomelméleti rendszerekben jobbára elsikkad.
A kognitív, morális nézôpont nyomasztó dominanciáját XIX. századi esztétikai
gondolkozásunk is lépten-nyomon felmutatja. „Nincs becse a képzelôdésnek soha is
tartalom nélkül. Gondolat dönti el a mûvészeti erô becsét, ez adja mértékét. Azért
fölöttébb hibás amaz elmélet, mely abból, hogy a mûvészet általában, és különösen
a költészet, a gondolatnak érzéki elôállítása, alakba öntése, oda következtet, hogy
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a mélységre hajlandó költôi elme kevésbé költô, ahhoz képest, amelyik költô több
képpel, hasonlattal, azaz külsôséggel állítja elô mûveit. E részben kimerítô értekezéseket lehetne írni a jelzôkrôl, szóvirágokról a nyelv szépségei szerint, mint amelyek festôk, leírók, másolók; de az is való, hogy a költôi érzékítésnek legfensôbb
módjait egészen másnemû leírások adják, mint az érzékiek. Lehet beszélni továbbá
mûvészi alakról, alakítás szabályairól; mindamellett az igazság oda jut ki, hogy ahol
gondolat nincs, nem lehet ott forma se” – tár elô a hegeliánus Erdélyi János olyan
esztétikai gondolkozásmódot, amely a maga meggyôzôdéses kognitivitásávalracionalitásával eleve kizárja a mûalkotás energetikai karakterének felismerését és
vizsgálatát.11
Erdélyi egyoldalúságát éppenséggel nem nehéz megértenünk. A XIX. század közepének szellemi légkörében az esztétikust még nagyon erôs tradíciós erô sarkallja
arra, hogy a mûvészetet a morális, kognitív gondolati, eszmei alaphoz kösse. Annál
meglepôbb, hogy az „indulat és látomás” alapú meggondolások az ezredfordulón
sem befolyásolják erôteljesen a teoretikus módszertanokat, attitûdöket. A formalizmust, új kritikát, strukturalizmust követô irodalmi dekonstrukció metódusát látszólag világok választják el a morális, racionális, ideológiai szempontokat érvényesítô
XIX. századi meggondolásoktól. A meggyôzôdéses posztstrukturalista tudósok
elemzô metódusában mindazonáltal jómagam semminemû „energetikai” elemzô
mozzanatot nem találok. Kulcsár Szabó Ernô, Eisemann György és társaik mû- és
folyamatanalízisei, mint már többször bemutattam, voltaképpen rögzített, kognitív,
„ideológiai” ellenôrzések: a szövegeket a „stabilizálhatatlanság poétikai tapasztalatá”-nak, a „nyelv topológiai hatalmá”-nak illusztrációjaként kezelik, a mûelemzés
értelme és célja náluk a személyiség-disszeminációhoz és a nyelvi válsághoz kapcsolódó analógiateremtés, legyen szó Aperverziódémonáról, az Arany János-i Letészemalantotról vagy bármely más elbeszélésrôl, versrôl.
*
A posztstrukturalista-dekonstrukciós elemzési módszer a mûalkotást a disszeminációs elváráshoz igazítva többnyire illusztrációs dokumentumként, üres sémaként
kezeli. Az ide vezetô út állomásait kétségkívül hasznos volna számba vennünk.
A részletes vizsgálat azonban végleg szétfeszítené elôadásom kereteit, így e helyütt
csak kurta, sommás helyzetértékeléssel élek. Az ismeretelvûség, a kognitív racionalizmus meghaladását a modern irodalomelmélet alapvetése – úgy látom – éppenséggel elôsegíthette volna. Az orosz formalizmus osztranyényije-elve és az angolszász új kritika tenziókeresô meggyôzôdése mindenesetre evidensen kínálták ezt
az irányt. Hogy az energetikai nézôpont mégsem tudott gyôzedelmeskedni, abban
alighanem a fiatal diszciplína önbizalomhiánya is szerepet játszott. Az irodalmi teória az ítéletalkotás, a szisztematizáció, az absztraktumokkal bánás módszertani elveit kialakítva végül is (a természettudományok mellett) a nagy tekintélyû filozó-
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fia mintáihoz közelített. Az általánosító törvény, az absztraktumok s a fogalmiság
erejébe vetett hit, a szubsztanciális, végsô egyre irányuló figyelem pedig természetesen hozta magával a mûvészet „látomásos-indulatos”, energetikai természetének
elsikkadását, s a kognitivitásnak jobban megfelelô vizsgálati centrumok elôtérbe
kerülését. A „látomás és indulat” energetikai elvét igazában a legmaibb teoretikus
iskola, a még éppen csak alakuló, ezredfordulós kognitív poétika helyezi a középpontba. Reuven Tsur professzor nagyszabású összefoglalásában (TowardaTheory
of Cognitiv Poetics) nemcsak a kognitív mindennapiságtól, a „clear-cut” észleléstôl
eltérô mûvészi világérzékelést, világmegragadást jelöli ki teoretikus origópontként,
de az elmélet s a poétika fô feladatának éppen e sajátos beszédmód feltárását tartja, s irodalmi antropológiáját, verstani, ritmikai vizsgálódásait következetesen ebben a szellemben folytatja le.
*
A Füst Milán-i Látomásésindulat rugalmasabb, hajlékonyabb metódusát a fogalomhasználat, a szubsztanciakijelölés és a szisztematizáció terén is tetten érhetjük. Füst
fogalomhasználata ellentmondásmentes, de nem túlfeszített. Rigid, egzakt azonosságra nem törekszik, a fogalmakat nem ruházza fel reália-léttel, és nem tulajdonít
nekik korlátlan megértési potenciált. A határt Wittgenstein kifejezését kölcsön véve
„egy bizonyos célra” húzza meg.12 Sûrûn alkalmazott, fontos szókapcsolata, a „vegetatív szisztéma” kifejezés az egzakt fogalmi azonosság követelményének kétségkívül nem tesz eleget; rendeltetését azonban így is betölti: többféle kapcsolódást
megenged, de végül mindegyre a morális szférán kívüli antropológiai, pszichológiai
sajátságokat célozza meg, írja körül.
Füst Milán az erôs teória szempontrögzítô eltökéltségét sem igen alkalmazza.
A mûvészet energetikai természetét alapként kezeli, de azon túl többféle igazságnak,
nézôpontnak is teret enged. Az ismeretelvû esztétikai koncepciót egészében visszaszorítja, a racionális pedantériát elutasítja, de a gondolat jelentôségét teljes egészében nem tagadja. Bár a mûvészet differencia specifikuma az indulat és látomás, de
azért nem mindegy, milyen gondolatból s témából igyekszünk mûalkotást formálni
– Füst az értékes, mûvészi és az alsóbbrendû kultúra között (a posztmodernistaposztstrukturalista divattal ellentétben) határozottan különbséget tesz. Az életet és
a mûvészetet distinkciókkal választja el („a mûvészetben mi mást nevezünk igaznak, mint a valóságban...”, „a mûben újfajta élet keletkezik, amelynek életfeltételei
mások...”)13, ugyanakkor ragaszkodik az „életteljesség” s a „szenzibiláció” fogalmához. Az emberi képzeletet biofilnak, életet-kedvelônek mondja, s a mûvészetek érdemének tartja, hogy „felfokozzák bennünk az élet érzetét és örömét”.14 Az ember
minduntalan életet képzel bele az élettelenbe: a korsót úgy formáljuk meg, hogy
emberi, állati vagy növényi formákra emlékeztessen, a struktúrátlant struktúrássá,
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az alaktalant alakossá formáljuk – fejtegeti.15 A végletes absztrakciót a tanulmányíró a képzeleti struktúra elégtelensége, sematizmusa miatt elutasítja, de a többi mûvészeti stílust, „gondolkozásmódot” sokoldalúan mutatja be, többféle perspektívából szemléli; a mûvészi naivitást és a realizmust például egyaránt korlátokés lehetôségek kettôsségében jeleníti meg. Az undorító, a torz öncélú ábrázolását nem
tartja mûvészi feladatnak; az alkotói cél szerinte nem az undorítás, a képzelet elfordul attól, ami semmivel nem csalogatja. A nagy „diszharmonikusok”, Albrecht
Dürer, Matthias Grünewald, Francesco Goya, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij mûalkotásait mindazonáltal hitelesnek ítéli. E mûvészek ugyanis az értekezô szerint a
mûvészet varázsával teszik vonzóvá a rútat. (A lovacska agyonverésének dosztojevszkiji látomásához, mint említettem, Füst különösen sokszor tér vissza, a regényrészletet nagy-nagy megbecsüléssel övezi, és értôn elemzi.) A veszélyérzékelô, szorongáskifejezô, problematizáló pesszimizmus és a diadalmas naivság, az erôs szelférzések, a pszichikus egységre, teljességre törekvés Füst Milán esztétikai meggondolásai alapján ugyancsak egyenrangúan fontos részei a mûvészetnek. „Mi nemcsak
azt szeretjük, ami szép, hanem furcsa módon olykor azt is, ami szörnyû vagy
iszonytató, sôt azt is, ami hibás vagy csúnya, s talán azért is, mert gyakran tartalmasabb, érdekesebb, gazdagabb anyagú, dramatikusabb, mert izgalmasabb jelenség számunkra, mint az, ami, mondjuk, nyugalmasan ép, vagy amit harmonikus épségnek nevezünk [...] ami nem annyira ép, az egyszersmind dinamikusabb hatású is
[...] (Az embernek illúzióira feltétlenül szüksége volt minden idôkben, viszont mihelyt elhatalmasodnak rajta, akkor mint a tirannusait máris hajlandó ôket levetni
trónusaikról.)” – írja könyve negyedik részében.16 A mûvészetben ugyanakkor új
élet is van, amely „felveri az én életerômet is, [...] a mûvészet mindenkor életetigenlô jellegû. Amiaztjelenti,hogyamûkeserûségrôlszólhat,ésmégiséletörömöt
kelt” – fejtegeti az ötödik elôadásban.17
*
A más-másféle nézôpontok folyamatos belátása a teória rögzítést, egyértelmûséget
teremtô készségének alighanem ellentmond. A rendszerszerûség, a szisztematizáció s a végsô egy bûvöletében élô filozófus és a filozófiai mintát követô kutató Füst
Milán-i esztétikát egykönnyen valamiféle költôi megnyilatkozásként, a „tudományosság” szféráján kívül maradó teljesítményként tarthatja számon. E nézôpontot,
úgy látszik, még a kiváló filozófiatörténész, Hanák Tibor is magáévá teszi. „A Látomás nem a szakma nyelvén íródott, és nem a szakmabelieknek, hanem a szépíró
választékos szavaival, mesélôkedvével a nagyközönségnek” – szögezi le Hanák a
MagyarMûhelyben publikált színvonalas elemzésének indításakor.18
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Az 1967-es tanulmány szerzôje a folytatásban is jobbára a teoretizáló-szisztematizáló filozófus nézôpontját érvényesíti. Az objektív és szubjektív esztétikai
koncepciót élesen elkülöníti, tipológiai alapként ajánlja, a Látomástól következetes
ismeretelméleti alapállást vár el, és Füst szenzibilis, hajlékony, többféle lehetôséget megengedô nézôpontját végül is fogyatékosságként, hiányként kezeli.19 „Magatartása két világ közé állítja esztétikáját, saját szándékában nem egészen biztos
hontalanként. Ott áll a realizmuson túl, és mégis vissza-visszalépve, fejében a világos érvekkel, melyek elhatározásra bírták, de tagjaiban a honvágy súlyával. Füst
Milán esztétikája nem egy új világ jelenségeire, hanem a távolodó régire néz. Századunk irányairól nincs mondanivalója; a nonfiguratív alkotások figyelembevétele
zavarná gondolat- s ízléskörét. A realizmustól, tétován bár, de eltávolodott, a
posztmimetikus koncepciót azonban nem találta meg” – zárja dolgozatát Hanák
Tibor bántóan igazságtalan, értetlen konklúziós észrevételekkel Theodor Adorno
sematikus radikalizmusára és a nyugat-európai magyar emigrációs kultúrszemlélet
egyoldalúságaira, egy szempontú magabiztosságára is emlékeztetô módon.20
*
A tradicionális filozófia premisszáit és módszertanát követve, úgy tûnik, keveset látunk meg, és keveset tudunk megmutatni a Füst Milán-i esztétika értékeibôl, vívmányaiból, gondolati eredményeibôl. A hagyományos bölcselet módszertani elveit
azonban, ne feledjük, a XX. században már maga a szakma is kétség alá helyezte.
Edmund Husserl az ismeretelméleti szempont alkalmazásától óvja a szaktudomány
mûvelôjét, Ludwig Wittgenstein Filozófiaivizsgálódások címû munkájában átfogóan
tárja fel a szisztéma- és szubsztanciaelvû gondolkodásmód problematikusságát, a
kognitív tudományok egyre teljesebben mutatják be az absztrakcióképzések processzusát, s figyelmeztetnek az áltudományos konceptualizációk kudarcára, megértésképtelenségére. Az új évezred magyar mûvészet- és irodalomelméletének a korrekt szakmaiságot megújítva és a megértésképtelen teoretizmusok csapdáit elkerülve kellene megújulnia. E folyamatban a mi „saját nyomon járó” XIX. és XX. századi mûvészetbölcseletünk is komoly segítséget adhat: Kemény Zsigmond, Péterfy
Jenô, Karácsony Sándor, Sík Sándor és persze Füst Milán egyaránt hasznos, értékes
inspirációk sokaságát kínálják a töprengô, keresô, gondolkodó esztéta számára.
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észrevételt tartalmaznak, arról más írásaimban éppenséggel meg is emlékeztem.
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Bevezetés: a fiatal Lukács
Hogy Lukács Györgynek (1885–1971) helye van a magyar mûvészetelmélet hagyományait tárgyaló diszkusszióban, azt nem kell részletesen indokolni, elég emlékeztetni arra, hogy a legjelentôsebb, de nemzetközileg mindenképpen a legismertebb
magyar filozófus. Ráadásul munkássága a hazai filozófiaoktatásra és filozófusképzésre – közvetve, és nem betûje, de szelleme vagy habitusa szerint – mind a mai
napig jelentôs hatást gyakorol. Marxista világnézetét itthon már kevesen helyeslik,
ugyanakkor a világnézetbôl következô tágan értelmezett politikai tevékenysége
joggal képezi kiélezett viták tárgyát. Tanulmányomban A modern dráma fejlôdésének története címû könyve alapján kísérlem meg felvázolni Lukács drámaelméletének legfontosabb elemeit. A mû a Kisfaludy Társaság 1907-es pályázatára íródott,
amit sikeresen el is nyert, mai formájában 1911-ben jelent meg elôször, a szerzô
úgynevezett premarxista korszakában. Ez a célkitûzés viszont igazolásra szorul.
Miért nem az idôs Lukács szisztematikus mûvészetfilozófiáját tárgyalom, ahogy az
Az esztétikum sajátossága címû, magyarul elôször 1965-ben megjelent mûvébôl
megismerhetô? Mert egyrészt a fiatal és nem az idôs Lukács gyakorolt meghatározó hatást a nemzetközi szellemi életre, másrészt az egész munkásságra jellemzô
tragikus világnézete ekkor jelent meg átütô erôvel, és innen kiindulva érthetô meg.
A dolgozatban a „fiatal Lukács” terminust, a szakirodalom egy hányadában többnyire használt felosztástól eltérôen, tágabban értelmezem. Sokak szerint Lukács 1918ban, marxista fordulatával, „megtérésével” felnôtt.1 A marxistává válás szerintem is
döntô az életmûben, természetesen maga Lukács is ezt vallotta, azonban azt is,
hogy ez nem egyik napról a másikra történt, hanem összetett elôtörténete volt, illetve csak 1930 körül fejezôdött be.2 Fiatal Lukácsról tehát nemcsak 1918 elôtt, hanem az után is beszélhetünk az útkeresés éveit jellemezve egészen a Szovjetunióba történt távozásig. Az életmû fiatal éveinek ezek szerint két fejezete íródott: a
premarxista és a korai marxista, a kettôt összekapcsolja a tragikus világnézet mint
a marxizmus-problematikától részben elkülönítve is tárgyalható jellemzô. De ezt is
árnyalni kell: az eszmetörténet logikájából következôen a fiatal Lukács legalább
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Press, 1985; BENDL Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Bp., Scientia, 1994; LENDVAI L. Ferenc: A fiatal Lukács (Útja Marxhoz: 1902–1918). Bp., Argumentum, 2008; STAHL, Titus: Georg
[György] Lukács = The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Eds. ZALTA, Edward N., Spring edition, 2018
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annyira posztmarxista volt, amennyire premarxista. Ez abból is következik, hogy
olyan szerzôk hatása alatt állt, mint Georg Simmel vagy Werner Sombart, és mindenekelôtt Max Weber, akik a marxista szociológia leegyszerûsítô gazdasági determinizmusát meghaladni óhajtották.
Lukács könyvérôl a Nyugat elismerô kritikát közölt,3 de a folyóirathoz kötôdô
írók véleménye közel sem volt ilyen kedvezô. Egyfelôl Babits és a nyugatosok
többsége a magyar kultúra modernizációját francia mintára képzelte el, így idegenkedtek Lukács német orientációjától és a borongós germán metafizikától. Lukács viszont pont a párizsi divatokat találta ellenszenvesnek ürességük miatt. Másfelôl
Kosztolányi a kultúrát szorosan összekötötte a nemzeti hagyománnyal, Lukács ellenben a kultúrát egyetemesen fogta fel, a nemzeti nyelvet puszta eszköznek tekintette.4 Lukács németes elkötelezettsége ellentétbe került a Huszadik Század angol
és francia eredetû pozitivizmusával is, de ebben a körben kevesebb bírálatot kapott.5 Jóval késôbb a Budapesti Iskolából (közvetlen tanítványai közül) a modern
drámával behatóan fogalakozott Almási Mikós két könyvben is,6 Heller Ágnes pedig
Shakespeare drámáinak beható elemzését végezte el.7 Bécsy Tamás nem tartozott
a szûkebb tanítványi körhöz, de drámaontológiájának megírásában nagyban támaszkodott Lukácsra.8 Igaz, nem az 1911-es kötetre, hanem A társadalmi lét ontológiájáról címû, kései monumentális mûre, amit egyébiránt a tanítványok elhibázott
kísérletnek tartottak már megjelenése idején is.9
A következôkben rekonstruálom a Drámakönyv gondolatmenetét, amely a modern tragédia esélyei körül forog, külön elemzem az individualitás és uniformitás
problémáját, valamint azt a konkrét morális vonatkozást, amelyben összesûrûsödik
a fiatal Lukács tragikus világnézete.

Tragikus modernitás dráma nélkül
Lukács vizsgálódásainak lényege abban a kérdésben sûríthetô össze, hogy lehetséges-e modern dráma.10 Ez elsô látásra kantiánus kiindulásnak tûnik, összecseng az-
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zal, hogy miként lehetségesek a priori szintetikus ítéletek, vagy azzal, hogy hogyan
lehetséges a racionális morál. Lukács azonban nem elsôsorban apriorisztikus módszerrel, nem idôtlen fogalmak transzcendentális analízisével fog hozzá a munkához,
hanem azokat a körülményeket és feltételeket kezdi vizsgálni, amiket a modern
élet nyújt a drámairodalom és a színház számára, úgy is mondhatjuk, hogy szociologizál. Úgy is felteszi a kérdést, hogy „megvannak-e a modern életben a drámai
stílus elemei”11. A XX. század elején azonban a szociológia még mást jelentett, mint
a késôbbiekben, a formálódó modern empirikus társadalomtudomány és a társadalomfilozófia határai még átjárhatóak voltak.12 Különösen igaz ez Lukács mestereinek, Werner Sombartnak, nemkülönben Max Webernek és Georg Simmelnek a munkásságára, akiknek elsôdleges hatását maga Lukács is kiemelte, mondván, hogy ebben a korszakban az ô módszertani szemüvegükön keresztül tekintett a szociológus Marxra.13 Ez a nézôpont a szociokulturális viszonyokat nem engedte dogmatikusan visszavezetni a gazdasági rendszer hatásaira. Lukács a mûvészetfilozófia, az
irodalomtörténet és a szociológia viszonyát úgy igyekezett értelmezni, hogy elkerülje azt a hibát, ami abból adódik, hogy direkt kauzális kapcsolatot keresnek egyfelôl a gazdasági viszonyok, másfelôl a mûvészeti tartalom között, holott „Az igazán szociális az irodalomban: a forma.”14 A mûvészetben pedig minden a formától
függ, akár tudatosul ez az alkotóban és a befogadóban, akár nem. A mûvész oldaláról már a mû lehetôségét megalapozó élmény is, ami anyaga lesz a mûalkotásnak,
a forma jegyében alakul ki, enélkül „még észrevenni sem volna képes ôket.”15 A formáknak az emberi élet fölött gyakorolt hatalmáról, irányító, de nemegyszer gúzsba
kötô mûködésérôl Lukács sokat írt A lélek és a formák címû kötetében is. Általában,
de különösen a mûvészet kapcsán az ismeretelméleti – és a kanti értelemben felfogott metafizikai – probléma abban áll, hogy a priori adottak ezek, avagy sem. Lukácsban az a meggyôzôdés alakul ki, hogy történetileg és társadalmilag meghatározottak, tehát változhatnak, és változniuk is kell, ahogy azt Hegel munkássága bemutatta. Amit a késôbbi, marxista Lukács úgy értékel, hogy már majdnem az igazságot találta el, csak idealista köntösben.
A Drámakönyv a drámairodalom és a színház modern korszakát a XIX. század
közepétôl számítja. Olyan szerzôket elemez, mint Dumas, Hebbel, Ibsen, Strindberg,
Zola, Csehov, Maeterlinck, Hauptmann, G. B. Shaw, Hofmannsthal. A modern dráma
közvetlen elôzményeit Goethe, Schiller és Lessing tevékenységében látja, de természetesen visszautal Shakespeare-re és az Erzsébet-kori színházra, illetve az antik
tragédiára. A mintegy hatszáz oldalas kötetbôl az utolsó fejezet tárgyalja a magyar
drámát, hozzávetôleg húsz oldalon. Fogalakozik a nemzeti klasszikusokkal, Katonával, Madáchcsal, Vörösmartyval; ír Csiky Gergely, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza,
Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Szomory Dezsô drámáiról, tehát el-
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jut a kortársakig. A szakirodalom olykor hangsúlyozza, hogy Lukács provinciálisan
elmaradottnak tartja a magyar drámát és a színházi kultúrát.16 Ez némileg igaz,
mégis leegyszerûsítô megfogalmazás. A magyar dráma a társadalmi fejlôdés lelassulása, a nyelvi elszigeteltség, valamint a filozófiai kultúra hiányossága miatt valóban lépéshátrányban van,17 de ami az epikus és lírai költészetnek sikerült, az sikerülhet a drámának is, ha azokat a kezdeményezéseket követi, amelyek például a
Csongor és Tündében már megjelentek.18 A lényeg azonban az, hogy nemcsak a magyar dráma elmaradott, hanem a nyugati is. Hogy megértsük, miért, ahhoz a dráma
definíciójából kell kiindulnunk.
Mi is akkor dráma? Lukács a legrövidebb és legabsztraktabb meghatározásból
indul ki: „... olyan írásmû, mely valamely összegyûlt közegben közvetlen és erôs hatást akar létrehozni, emberek között lejátszódó megtörténések által.”19 A definíció
általánosságát csak az írásmû fogalmának beemelése korlátozza valamelyest, bár
az is meglehetôsen tágítható, de inkább arra utal, hogy színpadi mûfajok közül a
tiszta emberi tartásra és mozdulatra épülôk (balett, pantomim) nem tartoznak ide,
viszont az ilyeneket részként tartalmazók igen, a fizikai akciók (például a bajvívás
a Hamlet végén) pedig természetszerûen jelennek meg a darabban. A megtörténés
fogalma szintén roppant átfogó, nem követeli meg a tettváltás sorozatban kibontakozó konfliktust, az egymásnak feszülô erôvektorokat, ahogy Hegelnél látjuk,20 de
még a cselekvést sem, megelégszik valami elszenvedésével is, hogy például Csehov
színdarabjai is beleférjenek a definícióba. A definíciónak megfelelô szemantika a
könyv szövegében akkor jelenik meg, amikor a dráma fogalmát olyan mûnemként
mutatja be, ami a tragédiát, a komédiát, a tragikomédiát, a bohózatot, a mesejátékot, illetve az úgynevezett polgári vagy középfajú drámát foglalja magában. De ebben az összefüggésben is elôfordul, hogy a polgári drámát egyszerûen drámaként
említi. Van azonban a drámának egy másik szemantikája is, amely alapján a dráma
azonos a tragédiával. Ez úgy értendô, hogy az igazi dráma a tragédia, mivel „Csak
a halál által van elzárva a dráma minden ajtaja a végén túl [...], csak így válik körré, saját farkába harapó kígyóvá.”21 A tragédia formája felelhet csak meg a dráma
azon stilisztikai és ismeretelméleti igényének, hogy az ember egésze és a világ teljessége jelenjen meg a színpad korlátozott lehetôségei között és ezáltal a nézô tudatában. A halál teszi a drámát körré, aminek végpontja egyben kezdôpontja is. Lukács a kezdôpontról, ami elindítja a cselekmény kauzális szükségszerûségének sorát, úgy nyilatkozik, hogy az nem más, mint a szerzô világnézete.22 De a körnek
minden pontja végpont és kezdôpont egyszerre, így már teljessé válik a metafora
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jelentése, Lukács tragikus világszemlélete. És a nézô tudata is valószínûleg így mûködik, legalábbis erre utal a dráma szó köznyelvi használata. Amikor azt halljuk egy
beszámolóban hogy „drámai események történtek”, a legritkább esetben számítunk
arra, hogy nevetséges dolgokról értesülünk. A dráma szemantikájának ez a hármassága (mûnem, polgári dráma, tragédia) idônként összecsendül a szövegben némi derültséget keltve az olvasóban. Megtudjuk például, hogy Csehovnál a „drámaiatlanság
drámája van megírva”,23 ami azóta már úgyszólván közhely az irodalomtörténetben, Csiky Gergelynek pedig „Tulajdonképpen a legtöbb darabja vígjáték; még azok
is, amelyeket drámának írt.”24
Mikor lehetséges a történelemben dráma? Az alapdefiníciónak megfelelô párbeszédes színpadi alkotások tulajdonképpen bármikor születhetnek, ahogy születtek
is. Nagy tragédiák azonban viszonylag ritkán, jószerével csak az ókori görög kultúrában és az angol reneszánsz korában. De az igazi minta az attikai tragédia, személyesen Szophoklész, konkrétan az Antigoné. Lukács csodálja az antik drámát mint a
mûfaj eszményi típusát. Tulajdonképpen ezen a ponton mindegy is, hogy vajon úgy
gondoljuk-e, hogy a dráma szabályait ebbôl pároltuk le, vagy úgy, hogy ez közelítette meg leginkább a mûfaj a priori ideáját. Bár, ha ez utóbbi módon gondolkodunk,
akkor a dráma, értve ez alatt a tökéletes tragédiát, elvileg soha nem lehetséges.
Honnan tudjuk mármost, hogy egy kor drámai? Adódik a válasz, hogy akkor születnek a drámák. De ez rosszabb esetben tautológia, jobb esetben olyan hegeli dialektikus csavar, amit Lukács nem akar befutni. Inkább így konkretizálja a kérést: vane szociokulturális kritériuma a drámai kornak? Igen, van: „A drámai kor [...] az osztályhanyatlás heroikus kora”25, amikor „megszületik a szép halál ideológiája”.26 Drámai kor-e a XIX. század második fele ebben az értelemben? Hogyne, igen, a polgári
osztály hanyatlásának kora. Akkor minden bizonnyal szép számmal születnek drámák, azaz igazi drámák, tragédiák, vagy nem? Lukács szerint nem.
Mielôtt megnéznénk, hogy miért nem, érdemes legalább címszavakban jelezni,
hogy a fiatal Lukács tragikus világképe illeszkedik abba az összetett hagyományba,
ami végigkíséri a modern kultúra történetét megszületésétôl kezdve. A hanyatlás
és a halál problematikája persze örök emberi téma, de mindenképpen figyelemre
méltó, hogy a klasszikus modernitás, az optimista XIX. század mennyire ennek jegyében telik. Nemcsak Schopenhauernél, hanem nagy ellenfelénél, Hegelnél is a
filozófiai rendszer egyik integráló eleme ez, amit aztán Kierkegaard és Marx alakít
át saját képére; hogy aztán Nietzsche, s különösen XX. századi követôi, Heidegger
és Spengler esetében a gondolkodás centrumában állapodjon meg, nem kis mértékben a világháború szörnyû tapasztalataiból következôen. A szépirodalomban a realista francia és angol epika, Thomas Mann elsô regénye, A Buddenbrook ház, Szabó
Dezsô Az elsodort falu,27 Babits a Halálfiai címû mûve; de a lírai költészet megannyi
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alkotása szintén ezzel foglalkozik, ám számos példát találhatunk más mûvészeti
ágakban is a szép és a fenséges legkülönbözôbb testet öltéseiben. A drámaelmélethez visszatérve Balázs Béla 1918-ban megjelent Dramaturgiáját Lukácsnak ajánlja,
nemcsak baráti gesztusként, hanem a szellemi viszonyt is kifejezve, mert neki is az
a meggyôzôdése, hogy az életnek a halál ad formát, jóllehet a könyvben a lukácsi
koncepciótól eltér, amennyiben a színpadon történteket nem ábrázolásként, hanem
valóságként definiálja,28 amiben a dionüszoszi élmény közvetlenül megjelenik.29
A dionüszoszi elvet Nietzsche jelölte meg a görög tragédia forrásaként, azonban
nála a tragédia és a hanyatlás viszonya sokkalta bonyolultabb, mint Lukácsnál.
Nietzsche szerint az attikai tragédiában történetileg szerencsésen találkozik az
életerôs Dionüszosz pesszimizmusa a hanyatló Apollón optimizmusával,30 megelô40

legezve a késôbbi Freudból kiinduló dialektikus elemzéseket az életösztön pusztító és a halálösztön teremtô erejérôl.31
Visszatérve kérdésünkre, hogy miért nem születik igazi dráma (tragédia) a modernitásban annak ellenére, hogy a polgárság osztályhanyatlása idején vagyunk,
elsô lépésben a lukácsi választ úgy összegezhetjük, hogy azért nem, mert kettôs hanyatlással állunk szemben, ami azt jelenti, hogy hanyatlás van a hanyatláson belül.
Hanyatlik az osztály, s ezen belül hanyatlik a dráma. Ez rendben van, de ezzel csak
néhány sorral eltoltuk az újbóli kérdést, hogy akkor miért hanyatlik a dráma, mikor
virágoznia kellene, miért van kettôs hanyatlás. Lukács alapvetôen három okcsoportot jelöl meg. Ezek elemei, és az elemekbôl felépülô csoportok összekapcsolódnak,
kölcsönhatásba lépnek egymással, végsô elszámolásban egy olyan dialektikus struktúrát alkotnak, amelyben a kauzális magyarázat két eleme, az ok és az okozat rendre
helyet cserél egymással.
Az elsô csoportot a dráma és a színház egységének megbomlása jelenti. Ennek
eredményeként az igazi színpadi mûfajt, a tragédiát felváltja az intellektuális, adott
esetben filozófiai, könyvdráma; vagy a pszichologizáló dráma; vagy a moralizáló,
mi több, didaktikus dráma, vagy a lírai, epikus, illetve balladadráma; vagy a tragikomédia, s nemritkán a patológia. A patológia tulajdonképpen az egyik végsô ellehetetlenítô kifutása a folyamatnak. A régi tragédia hôsei, ha jelentkeztek is rajtuk
az ôrület jelei, nem orvosi esetek voltak. A mai drámai alakok cselekedetei viszont
megbomlott elméjük termékei. Ahogy késôbb Herbert Marcuse érvel a modern
technikai civilizációról szóló abszurd víziójában: Rómeó és Júlia tragédiája nem oldódott ugyan meg, de a pszichoanalitikusok már dolgoznak rajta.32 Az ok-okozati
viszony alakulására szemléletes példa lehet, hogy két folyamat egyidejûsége jelenik meg abban a tekintetben, hogy egyfelôl a régi stílusú színház nem ad elô új darabokat, mivel azok nem az ô színpadára valók, csak a könyvekbe; másfelôl a szer-
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zôk intellektuális drámákat írnak, mivel úgysem számíthatnak arra, hogy színpadhoz jussanak.
A másik okcsoportot a mítosz, a vallás és a transzcendencia hiánya képezi, ebbôl következôen áll elô az egységes világkép és a morális rendszer felbomlása, ami
szélsôséges relativizmushoz vezet. A relativizmus másik oldalán, mondhatni természetes módon, megjelenik a mindent átható szükségszerûség igénye. A modern drámák nagy részében a hôsök a körülmények rabjai, ez felszámolja a morál lehetôségét,
mivel nem szabadon döntenek. A modern dráma világában jószerével mindenkinek
igaza van. Lukács kedves szerzôjénél, Hebbelnél is így van ez, aki „még Rettenetes
Iván emlékét is menteni akarja”33, mert Oroszországban nincs más lehetôség a hatalom gyakorlására, s egyáltalán: „A hatalom létezése az oka annak, hogy [...] vannak
zsarnokok.”34 A dialektikus kölcsönhatást ezen okcsoport esetében az példázza,
hogy egyrészt az immanens uralma és a transzcendens hanyatlása vezet a morál
felbomlásához, de a folyamat fordítva is igaz, a morál felbomlása is oka a vallás
háttérbe szorulásának. Az elsô okcsoporttal való összefüggés pedig szemléletesen
megjelenik abban, hogy ha felbomlik az egység, és a relativizmus gyôz, akkor mindent magyarázni kell, nyitott a pálya a filozófiai könyvdráma számára. De a könyvdráma meg is fordítja a relációt, mivel erôsíti a relativizmus pozícióit.
Már az elsô két okcsoport is arra utal, hogy a modernitásban egy negatív spirállal van dolgunk, amely egyre nehezebbé teszi a tulajdonképpeni dráma kialakulásának a lehetôségét. A harmadik csoporttal, az individualitással és az uniformitással
külön kell foglalkoznunk, hogy teljesebbé váljon a kép.

Individualitás és az eldologiasodás kultúrája
Hogy a Drámakönyvben a modern individualitás központi kategória, azt mi sem bizonyítja jobban annál a kijelentésnél, hogy „az individualizmus drámája az új dráma”.35 Lukács a témára nagy nyomatékot helyez a Történelem és osztálytudatban is
az eldologiasodás elemzése során, ami világszerte híressé tette a szerzôt, széles körû hatást gyakorolva az elidegenedés problémáját tárgyaló gondolkodók között.
Mindez alátámasztja azt, hogy az individualitás és az uniformitás viszonyának kitüntetett szerepet tulajdonítsunk a tragikus modernitás lukácsi magyarázatában,
még akkor is, ha maga Lukács premarxista írásait késôbb világnézeti értelemben
megtagadta, a korai marxista meggyôzôdését pedig felülbírálta, vagy ahogy a munkásmozgalmi zsargonban mondani szokták: „önkritikát gyakorolt”.
A modern dráma szociológiai alapja Lukács szerint a polgári osztály, ez az osztály dominálja a modern kultúrát, mert ennek „formái határozzák meg minden mai
életmegnyilvánulás formáit”.36 Ebben a kultúrában fejlôdött ki a modern individu-
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alizmus. Ez nem mond ellent annak, hogy az emberi egyén különállásának igénye
valószínûleg egyidôs az emberi társadalmakkal, mivel az egyén, mint tudatosult létprobléma, csak az újkorban vált kifejezhetôvé. A folyamatnak az elején elsô mozgatóként Lukács a gazdasági változásokat nevezi meg: a kapitalizmus hozza létre
azokat a reflexiókat, amelyek az egyént Robinsonként írják le a saját szigetén. Ez
az eszme jelenik meg a fiziokraták és a brit klasszikus közgazdaságtan szabadpiaci
elkötelezettségében, s magasabb szinten ez olvasható ki a romantika egyéniségkultuszából, akár még Fichte filozófiájából is. A modernitás ugyanakkor az uniformizált
élet kultúrája is, egyformább lett például az öltözködés, a közlekedés, a foglalkozások, a nevelés, a katonáskodás, talán még az élményvilág is. Ennek is a kapitalizmusban találjuk meg az okát, egészen pontosan a munkamegosztásban, ahol tetten
érhetjük egyrészt a munka, másrészt a tôke már-már tökéletes objektiválódását.
Ebbôl kifolyólag mind a munka, mind a vállalkozás elveszti személyes jellegét.
A nagyipar tömegtermelése és a részvénytársaság racionalizáló törekvései eredményeként elôáll az uniformizált fogyasztás általánossága, aminek elemzésével Lukács
megelôlegezi a fogyasztói társadalom késôbbi kritikáit. Erôsödik az egyéniség önérvényesítô igénye, ugyanakkor erôsödnek az ezt gátló tendenciák, csodálkozhatunk-e
azon, hogy a modern dráma az egyéniség jogaiért száll síkra? Az új drámában az
egyén a körülményekkel áll konfliktusban. Persze a régiben is, de ott ez a konfliktus
a vallás és a morál stabilabb rendszerébe illeszkedett, ma viszont, a relativizmus
korszakában minden hôsnek saját magát kellene megalapoznia. Ez egyelôre még túl
nagy feladat neki, túl sok meghatároznivaló vár rá. Csak elveket, axiómákat rögzíthet: „a dráma absztraktumok bonyolult összeszövôdésének matematikáján épül, és
a karakternek benne [...] csak mint ütközôpontnak van jelentôsége”37. Az intellektuális drámához jutottunk el ismét, amirôl már tudjuk, hogy nem való színpadra.
Az elidegenedett absztrakt egyén problémája áll a Történelem és osztálytudat
címû kötet fókuszában is. Miért vált ez a könyv olyan híressé a marxizmussal szimpatizáló, vagy épp az azt elítélô értelmiségiek között? A válaszhoz röviden át kell
tekintenünk az irányzat korabeli helyzetét. A marxista politikai gyakorlat válságainak új szakasza kezdôdött a 20-as években, ezzel együtt új elméleti válság is elindult, amelynek két, egymással összefüggô vetülete volt. Egyrészt a korabeli szociáldemokrata marxizmus a marxi tanításokat alapvetôen tudománynak, pontosabban társadalomtudománynak, jelesül közgazdaságtannak tartotta. A marxista közgazdaságtanról mint társadalomtudományról vallott metodológiai nézetei pedig
monisták és naturalisták voltak. Galilei alapján Newton leírta a mechanika mozgástörvényeit, Darwin a biológia evolúciós törvényeit szövegezte meg, Marx A tôkében
lefektette a társadalom fejlôdéstörvényeit. Materialista determinizmus uralkodik a
természetben és a társadalomban is, a két területet leíró tudomány módszertana
egységes, a társadalomtudománynak a természettudomány már eredményesnek
bizonyult metodikáját kell követnie. Az ilyen marxizmus tehát szcientista és pozitivista. Az ilyen tudományfilozófiát azonban az aktivista gondolkodók nem voltak
hajlandóak elfogadni.
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Másrészt ez a marxizmus nem elfogadható cselekvésfilozófiai szempontból sem,
mivel csak mellékszerepet oszt mind az individuális, mind a kollektív cselekvésre.
Ez következik Bernstein revizionizmusából is, amely szerint a kapitalizmusból a
szocializmusba történô átmenet organikusan, és nem forradalmi úton megy végbe.
A Bernstein-féle szociáldemokrata programban a munkásosztály követelései, a magasabb munkabér, a rövidebb munkaidô és a jobb munkakörülmények, elérhetôek
forradalmi hatalomátvétel nélkül, a fennálló politikai keretek között is. A kapitalizmus vagy észrevétlenül átnô szocializmusba, vagy gyorsan megbukik, ha eljô az
ideje, ahogy a determinista felfogás tanítja. Mindkét forgatókönyv feleslegessé teszi
a konkrét forradalmi cselekvést, az ember önmegvalósítását nem az embertôl, hanem az objektív törvényszerûségektôl várja. Ezzel a politikafelfogással szemben
állnak a bolsevik hivatásos forradalmárok. De, ahogy például az amerikai eszmetörténész, Richard Wolin fejtegeti, az európai marxisták java számára az orosz forradalom legalább annyi problémát hozott létre, mint amennyit megoldott.38 Adorno
hasonlóan értékel a Negative Dialektikben: Marx nem prognosztizálhatta azt, ami
csak késôbb vált láthatóvá a forradalom kudarcában, még ott is, ahol a forradalom
gyôzött.39 Nem elismételve most a hatalomátvétel emberellenes gyakorlati következményeit, tekintsük a bolsevizmus elméleti érdeklôdésének szinte teljes hiányát,
ami alól még olyanok sem képeznek kivételt, mint Buharin. Ez azok számára, akik
a marxizmust a két és fél ezer éves filozófiai hagyomány örökösének tekintik, kiábrándító.
A marxizmus elméleti válságának megoldásával több gondolkodó kísérletezett a
20-as években, közülük Lukács György jelentôsége túlnô Gramsci, Korsch és Mannheim hatásán. Ez általában is igaz, de különösen helytálló a Frankfurti Iskola tekintetében. A szakirodalomban általános vélemény, hogy az Institut für Sozialforschunghoz kapcsolódó filozófusok munkássága nem érthetô meg a lukácsi inspiráció figyelembevétele nélkül.40 De azt is rögzíteni kell, hogy a viszony bonyolult,
nem egyszerû átadás-átvételrôl van szó. Lukács újra felfedezte a korszak marxizmusa számára Hegelt. A Hegel iránti érdeklôdés egyébként a századforduló után a
„polgári” filozófiában is megélénkült. Ezt bizonyítja Croce és Dilthey munkássága.
Ôk azonban a fiatal marxisták számára nem jelentettek kitörést a korszak uralkodó
akadémiai filozófiájából. Ezt Lukácstól várták, s többen még valakitôl, akire Lukács
szintén hatott, Heideggertôl. Lukács befolyása tehát kettôs, egyrészt közvetlen,
másrészt közvetett is, a heideggeri egzisztencializmus által közvetített.
A Történelem és osztálytudat a marxizmust filozófiaként értelmezi, filozófiai gyökerei a német idealizmussal folytatott vitába kapaszkodnak. Ez a filozófiatörténeti
korszak az objektum–szubjektum viszonynak az emberi élet, a kultúra és a civilizáció egészében megmutatkozó mûködéseivel foglalkozik. Ez a filozófiai irányzat az
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objektummal szemben „a tevékeny oldalt [...] fejtette ki”,41 igaz, csak elvontan. Az
uralkodó marxista ortodoxia, mikor a marxizmust tudományként értelmezi, szcientizmusként jár el. Az objektum logikáját tartja elsôdlegesnek a konkrét cselekvés
helyett. Lukács szerint a helyes dialektikus módszer azt követeli, hogy az objektum
és a szubjektum közötti interakciót elemezzük. Erre egyedül a jól értelmezett marxizmus képes, mely az objektum és a szubjektum közötti mediációt az idealizmus
és a materializmus egyoldalúságait meghaladva tudja leírni. Ezáltal a marxizmus
megszabadul a szcientista determinizmustól – amely determinizmus már Engels
írásaiban megjelenik –, így képessé válik az emberi cselekvés lehetôségeinek igazolására. Mégpedig a radikális cselekvést illetôen, ami Lukács és a hasonlóan gondolkodó intellektuelek meggyôzôdése alapján elhozza azt az új világot, mely lehetôvé teszi az ember teljességét.
Lukács mintegy tíz évvel a Párizsi kéziratok megjelenése elôtt sokat kiderített a
korai Marx filozófiai elkötelezettségébôl, a késôbbi fômû, A tôke elemzése segítségével, elsôsorban Az áru fétisjellege és ennek titka címû fejezetre koncentrálva.
A modern kapitalizmus lényege az eldologiasodás, melyrôl a szerzô megállapítja, hogy
a kor minden problémájának az alapja. Ennek a problémának az elméleti megoldását az árustruktúra rejtélyének feltárásában kell keresni. A rejtély megoldása annak
a belátása, hogy az árustruktúra személyek közötti viszonyok tárgyiasulása, mely
tárgyiasulás „azután a maga szigorú, látszólag teljesen zárt és racionális öntörvényûsége folytán alapvetô lényegének, vagyis az ember és ember közti viszonynak
legkisebb nyomát is elfedi és eltünteti.”42 Lukács a nyugati intellektuális tradíció két
alapkérdéséhez tér vissza: mi az ember lényege? Milyen történelmi feltételek kellenek ennek megvalósításához? Ebben a megközelítésben az ember lényege nem
statikus, skolasztikus „metafizikai” lényeg, hanem dinamikus, megvalósítandó, „dialektikus” lényeg, hasonlóan a kanti történelemfilozófiában körvonalazódó célszerûtlen célhoz. Az embernek nem valamilyen eleve adott lényege van, sôt ilyen értelemben nincs is lényege, hanem történeti lényege van, ami létrehozásra vár: megvalósítani önmagát, humanizálni a természetet, és emberivé tenni a másokhoz fûzôdô viszonyát. Ennek a folyamatnak a megnevezésére szolgál a munka fogalma.
Lukács nem szakít a filozófiai tradícióval, hanem a hegeli értelemben vett dialektikus viszonyban áll azzal, a felemelve megôrzés jegyében. Ugyanakkor egy hermeneutikai-hatástörténeti viszony is ez, mely a tradíció–innováció párt egyaránt magában foglalja, a nyomatékot hol egyikre, hol a másikra helyezve. Marx álláspontjára helyezkedik a politikai gazdaságtannal kapcsolatban is, amikor kijelöli annak
hatáskörét. A politikai gazdaságtan leírja a termelés makroökonómiáját, viszont
nem képes elemezni az elidegenült munka következményeit. Ha túllépi ezt a határt,
akkor a fordított világ legitimálásának retorikájává válik. Ebben a fordított világban
a dolgok az elsôdleges mozgatók, az emberek pedig a dolgok szintjére süllyednek.43
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Lukács ortodox marxizmusa szerint a munka az a cselekvés, melyen minden emberi
ténykedés alapul. Ebben a kijelentésben a munka nem instrumentális kategória, hanem az emberi lényeg megnevezése. A kapitalizmus ettôl a lényegtôl fosztja meg
az emberiséget. De a megoldás is ebbôl következik, ami nem más, mint a munka felszabadítása. A fiatal Lukács által inspirált heterodox marxistáknak és egzisztencialistáknak azonban súlyos kétségeik támadnak a munka fogalmának ilyen univerzalizációjával és a munkára redukált gyakorlat apoteózisával szemben.
A Történelem és osztálytudatban kifejtett elidegenedési koncepció kapcsán Lukács
többször jellemzi a burzsoáziát úgy, hogy az tragikus helyzetben van. Ez abból fakad, hogy a termelésben betöltött szerepénél fogva képes érdekei helyes megfogalmazására, de paradox módon ezáltal saját bukását sietteti. Ez a történelmi tendencia abban a jelenségben érhetô tetten, amelyben a burzsoázia az egyetemes
szabadság jelszavával harcol régi ellenségével, a feudalizmussal szemben, de elnyomást alkalmaz új ellensége, a proletariátus ellen.44 Ez utóbbi elnyomásra viszont a
proletárforradalom a szükségszerû következmény. A tragikus létállapot megmutatja magát abban a racionális folyamatban is, amelyben a burzsoázia úgy dönt, hogy
korlátozza saját racionalitását. Ez a dialektikus ellentmondás felfedi magát, mikor
azt látjuk, hogy a burzsoázia miden részfolyamat esetében a tudatosság maximumára törekszik, az egész történelmi folyamat vonatkozásában viszont tartózkodik
a tisztázástól, mert különben napvilágra kerülnének annak antagonisztikus következményei.45 Végsô soron ezekben a folyamatokban „a burzsoázia lassú haláltánca
tükrözôdik”,46 de akkor miért nincs ennek megfelelô drámai költészete, ismételhetjük meg a Drámakönyv alapkérdését. A marxizmusra áttérô fiatal Lukács válaszát
úgy olvashatjuk ki, hogy azért nem, mert ahhoz a burzsoáziának ki kellene cselezni az ész cselét. Ez a hegeli kategória kitüntetett jelentôséggel bír Lukács gondolatmenetében. Eddig egyetlen uralomra jutott osztály sem volt képes tisztán látni saját
funkcióját a történelmi fejlôdésben, a burzsoázia sem, a történelmi ész ôt is csak
eszközként használta. A történelem megértésére csak a proletariátus lehet képes.
Tehát a polgári szerzônek a proletariátus álláspontját kellene magáévá tennie. Erre
lehetôsége nyílhat a forradalomban.

Tragikus morál
A modern tragédia megírásához Friedrich Hebbel jutott a legközelebb. Világnézete,
az úgynevezett pantragizmus Lukács számára rendkívül szimpatikus. A tragikus
mint kvázi a priori forma lehetôvé teszi Hebbel számára, hogy a polgár hétköznapi
tevés-vevésében meglássa a drámát, ahogy „Michelangelo minden sziklából kiálmodta a benne szunnyadó szobrot”47. Ezt a lukácsi hasonlatot Szerb Antal is rop-
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pant kifejezônek tartotta.48 Az 1840-ben íródott Judit címû darab historizáló köntösben mutatja be az idôtlennek tartott erkölcsi problémát, a jó cél érdekében végrehajtott bûnös cselekedet tragédiáját. A forrás egy deuterokanonikus irat, Judit
könyve. A témának több képzômûvészeti ábrázolása létezik, a legismertebb talán
Caravaggio Judit lefejezi Holofernészt címû képe 1599 tájékáról. A történet szerint
Nabukodonozor babiloni király meg akarja büntetni Izraelt, mert az nem hajlandó
elfogadni isteni voltát. A hadjárat vezetésével Holofernészt bízza meg, aki ostrom
alá veszi Bethulia városát, s valószínûleg sikerrel is járna, ha egy szép özvegy, Judit
nem akadályozná meg ebben. Judit sátrában felkeresi Holofernészt, leitatja, és mikor elaszik, lefejezi, a vezérét vesztett sereg pedig elvonul. Hebbelnél Judit beleszeret a férfiba, de attól fél, hogy nem tarthatja maga mellett, ezért megöli. Így a
gyilkosság szubjektív morális elve nem az isteni parancs követése, hanem szerelemféltés. Ez a különbség konzekvencialista megközelítésben nem jönne ugyan számításba, mivel az a lényeg, hogy az ellenség halott s a város szabad, de az már annál inkább, hogy attól lehet tartani, hogy Judit méhében megfogant az ellenség
gyermeke, aki nyilván apjához lesz hasonló. Ezért a hôsnô halálbüntetést kér magára. Lukács a harmadik felvonásból idézi Judit imáját: „Ha közém és tettem közé
a bûnt helyezted: ki vagyok én, hogy emiatt perlekedni kezdjek veled, hogy parancsod alól kivonjam magam!” Ezt a mû és a mûvész igen kérdéses egységét ôszintén
valló Lukács Hebbel saját életére nézve is feltétlenül relevánsnak tartja, de 1918
végén maga is megtapasztalta.
Hebbel közel jutott a polgári tragédiához, már az ajtóban állt, de nem nyitott be.
Ebben az akadályozta meg, hogy drámáiban a körülmények determinizmusa kizárja
az egyéni akarat szabadságát.49 Errôl a szabadságról a fiatal Lukács 1918 decemberében nem hajlandó lemondani. A bolsevizmus mint erkölcsi probléma címû néhány oldalas írás rendkívüli jelentôségû az életmûben. A szerzô nem a bolsevizmus
célkitûzésének, a szocialista államrendnek a megvalósíthatóságával foglalkozik, hanem azzal a morális alapon nyugvó politikai kérdéssel, hogy a marxi történelemfilozófia utópikus céljának elfogadása esetén helyes-e a demokrácia nélküli bolsevizmus, a proletárdiktatúra mint a célhoz vezetô eszköz. A nemleges válasz megfogalmazása során két metaforát használ annak érzékeltetésére, hogy mit is jelent a
proletárdiktatúra. A „legkíméletlenebb, legleplezetlenebb”50 osztályuralmat, ami
végül minden osztályuralmat felszámol, de ezt a célját „Belsebubbal ûzve ki a Sátánt”51 igyekszik elérni, abban a meggyôzôdésben, hogy eredhet jó a rosszból,
ahogy Razumihin is mondja Dosztojevszkij Bûn és bûnhôdésében: „lehetséges [...] az
igazsághoz keresztülhazudni magunkat.”52 Lukácsnak bô évtized kellett ahhoz,
hogy a tagadó választ a Szovjetunióba költözéssel megváltoztassa.
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Farkas Attila:

A fiatal Lukács drámaelmélete

Befejezés: a drámai ész csele
A dolgozatnak nem volt célja, hogy véleményt nyilvánítson abban a kérdésben,
hogy helyes volt-e Lukácsnak tragikus világnézetét a marxizmushoz kötnie, s amellett elkötelezni magát. Viszont lezárásképpen, mintegy engedve a Drámakönyv kívánságának, érdemes történetileg értékelni a modern drámáról szóló kritika érvényességét. Azt, hogy lényegében nincs igazi modern dráma. Lukács a döntést az
utókorra, a „mûvészileg boldogabb idôkre”53 bízza. Nekünk erôs kétségeink vannak
afelôl, hogy boldogabb idôben élnénk akár mûvészileg, de az eltelt évszázad mégis feljogosít arra, hogy azt mondjuk, Lukács, elemzése minden erénye ellenére, tévedett. Sok minden történhet még az emberi kultúra jövôjében, de ma nem mondhatunk mást. Azokról a szerzôkrôl, akikrôl Lukács úgy vélte, hogy stílustalanok, túlzottan filozofikusak, vagy hogy mindent áthat náluk a tragikomédia, mi azt gondoljuk, hogy modern klasszikusok. Semmivel nem rosszabbak, mint Shakespeare vagy
Szophoklész. Lukácsot ebben a vonatkozásban kicselezte az általa oly nagyra tartott és mélyen átvilágított történelmi ész, konkrétan a modern dráma története.
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Imre László

Horváth János mûvészetelmélete
Horváth Jánost méltán emlegetik úgy, mint a legnagyobb magyar irodalomtörténészt. Monumentális trilógiája (A magyar irodalmi mûveltség kezdetei, 1931; A magyar irodalmi mûveltség megoszlása, 1935; A reformáció jegyében, 1953) páratlan
szintézise a magyar irodalom fejlôdéstörténetének a XVIII. századig. A XVIII. és XIX.
századnak is máig érvényes eredményekkel szentelt tanulmányokat és monográfiákat: Petôfi Sándor 1921; A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petôfiig 1927. De
pályája kezdetén, tíz–tizenöt éven át kritikákat is írt, illetve kismonográfia méretû
nagy tanulmányt a nem sokkal korábban fellépett Adyról. (Az Új versek 1908-ban
jelent meg, az Ady s a legújabb magyar lyra 1910-ben.) Ma már alig számon tartott
kritikai munkássága is szervesen kapcsolódik mûvészetértelmezéséhez. Ezekben a
rövid írásokban az ôrá mindvégig jellemzô értékkategóriák mûködnek, amikor például Heltai Jenô novelláiban az „elemzés, elmerülô... elgondolkozás” hiányát teszi
szóvá, vagy Szomory magyartalanságait, „raffinált keresettség”-ét kifogásolja.1
Bôséggel vannak tehát olyan mûvei, melyekben irodalomtörténeti, illetve kritikai feladatok megoldásához kapcsolódva érint mûvészetelméleti kérdéseket, kifejezetten az irodalom létezésmódjára vonatkozó tanulmánya azonban az 1922-es
Magyar irodalomismeret. (Elôször a Minervában jelent meg, mi újabb kiadását idézzük.2) Ezt az írását (s más egyéb mûveinek idevágó passzusait) azért tekinthetjük
mûvészetfilozófiai igényûnek, mert bár zömmel irodalomelméleti és irodalomtörténeti kategóriákkal operál (mûfaj, stílus stb.), mégis az irodalom olyan speciális törvényszerûségeinek adja magyarázatát, melyek ontológiai érvényességgel fogalmaznak meg összefüggéseket az általánosabb nemzeti-közösségi, illetve mûvészi
létmód vonatkozásában, egy kultúra nemzetspecifikus keletkezésére, mûködésére,
funkciójára vonatkozóan. Ezen túl, természetesen, irodalomtörténeti szintézisének
is egyes elemei, illetve egésze egynemû egységként kezeli az irodalom mivoltát és
mûködésmódját. Abból indul ki, hogy a XVIII. században a magyar literatúrához tartozónak vélték mindazt, amit magyarországi szerzô alkotott, esetleg a magyaron kívül más nyelven, például latinul, németül stb. A XIX. században elôbb a magyar
nyelvûségre szûkül a fogalom, aztán Toldynál kritérium lesz a nemzeti szellem,
Beöthynél már a mûvészi jelleg is, tehát a folyamat egybeesik a nemzeti öntudatosodással.
Horváth János sajátos, elsô pillantásra már-már szokatlan definíciót von be koncepciója meghatározásába: „Nem szabad kölcsönkérnünk mástól semmiféle sablont,
sôt még csak általános filozófiai rendszert sem a magunk szintéziséhez. Örömmel
ragadva meg a külföldi szaktudomány minden eszméltetô tanulságát, ugyanakkor
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minden idegen rendszermintát el kell hárítanunk, s csak irodalmunk saját történeti
anyagának a vallomására kell bíznunk magunkat.”3 Ennyiben (minden divatos és felületes párhuzamtól távolságot szeretvén tartani, de mégiscsak) Kodály és Bartók
széles ívelésû koncepciójával érezhetô rokonnak Horváth János törekvése, aki a
magyar alkatból és múltból, mûvészetbôl építkezve, de a legújabb kortársi európai
fejlemények szemmel tartásával koncipiál.
Hozzátehetjük: Ady, illetve Horváth János páratlan szintetizáló csúcspontja a
közös korélménynek és nemzetlélektani kihívásnak, valamint a XX. század eleji
összmûvészeti fordulópontnak is eredménye. Ez állítja ôket Kodály és Bartók – szerencsére – nemzetközileg is ismertté válható vállalkozása mellé. Kodályéké sem átvett, vagy magyarrá hasonított rendszer, holott párhuzamosan haladt az európai
zene megújulásával. Ady sem francia mintáinak „átvétel”-étôl válik naggyá, nem
„kölcsönkért sablon”-ként mûködik mindaz, amit a századvég európai nagyjaitól tanul, mert újításai, vívmányai nagymértékben magyar tradíción, belsô fejleményen
alapulnak.
A Magyar irodalomismeret az irodalomnak mint mûvészetnek az ontológiai szemléletével fogalmaz, mindenekelôtt (páratlan merészséggel) definícióját adja: mi az
irodalom? „Írók és olvasók szellemi viszonya írott mûvek közvetítésével.”4 Szerinte
az irodalmi gyakorlatnak az eredménye is kollektív: írót és olvasót a közös lelki forma köti össze, mely erkölcsi közösségen alapul, s mint öröklött hajlam nem más,
mint irodalmi ízlés. Befogadó képességként, akaratként pedig irodalmi tudatnak nevezhetô. A kulcskategória mégis az irodalmi ízlés, mely „nem szeszély, nem egyéni
így-vagy úgy tetszés, hanem történelmi fejlôdmény, kollektív tulajdon, mely ennél
fogva sokáig ellent tud állni vele ellenkezô egyéni kezdeménynek, de a múlt készletébôl is mindenkor ki tudja keresni, s eleven hagyományként tudja életbe tartani
a neki megfelelôt.”5 Ez a levezetés (maga Horváth ezt nem hozza szóba) más irodalmak esetében is használható, hiszen (csak futólag gondolva át) két olyan eltérô
keletkezésû és hagyományú irodalmat véve alapul, mint az olasz és az orosz, pontosan érvényesnek mutatható ki, amint saját hagyományok révén meglehetôsen ellenáll a tôle idegen hatásoknak, ugyanakkor a belsô tér és külsô tendenciák egészen
egyedi fejleményekhez vezetnek.
Ebbôl következôen nô meg Horváth János koncepciójában az irodalomtörténet
eleven jelenlétének szerepe, mint az irodalom fejlôdéséhez elengedhetetlen önszemlélet, öntudatra törekvés, ami nem más, mint az irodalmi tudat genetikus önismerete. Hozzátehetjük, hogy az 1920-as évek elején megszületô elméleti koncepciót utólag igazolta a XX. század végének többféle folyamata, például a posztmodernben roppant szerephez jutó „újraírás”, vagy egyáltalán alkotó kapcsolatba lépés több évtizeddel, sôt évszázaddal korábbi irodalmi hagyománnyal. (Magának
Esterházy Péternek különbözô korszakaiból bôven lehetne példákat idézni erre a
Fuharosoktól a Tizenhét hattyúkon át a Harmonia Caelestisig.) Tehát a posztmodern
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prózafejlôdés nyomán is igazolódik Horváth János instrukciója, amennyiben következetesen kerüli az irodalomon kívüli szempontokat.
A nemzeti kultúra autonóm, „önelvû” fejlôdésének feltételezése egyébként megvan már Beöthy Zsoltnál is A magyar irodalom kis tükrében6, azonban a „lelkületi
tradíció” ônála kicsit mást jelent, homályosabb meghatározás jegyében szerepel.
Már Toldy a nemzeti szellemet tekintette fô kritériumnak, Horváth azonban jóval
differenciáltabban koncipiál, amikor ízlésrôl és irodalmi tudatról beszél, és olyan
nyilvánossághoz köti rendszerét, amely szinte mindent magába foglal: „az egész emberiség, s ezen belül az egyes nemzetek életében érzületté nemesíti az ösztönöket,
tudatosítja az erôket és a célokat, s ezáltal az emberközösségek életét szervezni és
magasabb szintre emelni képes.”7
Horváth János teóriájának – természetesen – sokféle ihletôje volt a századelôn
a Wundt-féle nyelvészeti lélektaniságtól a francia mûfajelméletig (Brunetiere). Mindenesetre Horváth kiemelt szerepet szán a mûfajoknak, melyeknek ônála „a velük
összefüggô nyelvi-formai-szemléleti követelményekkel együtt határozott ideáltípus jellegük van, megvalósulásuk foka egyúttal értékmérô is”.8 A mûfaji kategóriák
viszonylag megfogható, egzakt jellege azért is fontos Horváth János számára, mert
a szellemtörténet, s annak elôzményei, a pozitivizmussal szembeforduló Dilthey és
mások az „élmény”, a „korszellem” fogalmával (legalábbis Horváth igényeihez képest) némileg bizonytalan talajra tévednek. A nemzeti klasszicizmus definícióján
(ennek ellenére) alighanem mégis nyomot hagyott a tágan értett szellemtörténet
hatása, hiszen egyénfölötti lelki folyamatokból, egyéni magatartásformákból levezethetô korszellemmel számol. Mégis döntôen szuverén képzôdménynek gondolható, amennyiben elsô megfogalmazásának is tekinthetô formájában (ahogy
1907–1908-ban megjelent Irodalmunk fejlôdésének fô mozzanatai címmel a II. kerületi fôreáliskola értesítôjében) már önelvû szemléletre törekszik, az irodalmi fejlôdés tényeibôl vonva el szintetizáló fogalmakat (irodalmi tudat, irodalmi önismeret
stb.).
A Magyar irodalomismeret szerint az irodalmi mûveltség mint erkölcsi közösség
élteti a lelki formákat, a múlt örökségét, s eme felfogásának nemcsak Toldy (s nem
utolsósorban Arany) az ihletôje, hanem legkorábbi felbukkanása már Herdernél, a
Schlegel fivéreknél megvan. Ám direkt módon mégsem vezethetô le azokból, hiszen
közvetlen inspirálója a magyar irodalom XX. század eleji kettészakadása, illetve a
Nyugat egyoldalú idegenszerûségeivel szemben a szintézist hozó Ady. Fejlôdéstörténetében nem mondja ki, mégis benne van az az élménye is, hogy a XIX. századi
magyar világképre ható uralkodó eszmék közül több „idegen” gondolat (szocializmus, materializmus, pozitivizmus), ô pedig valamiféle archaikus, öröklôdô nemzeti
princípiumból vezeti le a magyar irodalom „nemzetiesedés”-ét, ami (bármily meglepô is!?) párhuzamba állítható a XX. század eleji avantgárd ôsihez, primitívhez

6

VARGA Pál, S.: A nemzeti költészet csarnokai. Bp., Balassi, 2005, 321.

7

BARTA János: A mester nyomában (Horváth János nyolcvanadik születésnapjára) = Irodalomtörténet,
1958, 203.

8

Uo., 200.

51

52

való vonzódásával, melynek átörökítése viszont inkább felforgató, elutasító ambíciókkal párosul, mintsem a szerves fejlôdés igényével.
Minden bizonnyal maga Horváth is meghökkent volna ettôl a rokonítástól, holott minden bizonnyal többen észrevették az avantgárd ilyesfajta törekvéseiben a
romantikára való (persze megfogalmazatlan, sôt talán nem is tudatosított) „visszaemlékezés”-t. Horváth Jánosnál az „ôsi” forrás az etnikai háttér, a biológiai örökség,
míg az avantgárd esetében ennek semmi szerepe. A Petôfi-könyvben direkt megfogalmazás nélkül is kiemelt fontosságot kap az, hogy külföldrôl kölcsönzött szocialisztikus eszményei, a „baloldali” világmegváltás igénye van jelen a XX. század
elsô két évtizedének szellemiségében, tehát a polgári baloldal „importált” eszméi, a
Tanácsköztársasághoz köthetô terror-képzet éppúgy katasztrófával fenyeget, mint
Petôfi politikai „ábrándjai”, a republikanizmus, a jakobinus diktatúra iránti rokonszenve.
Talán nem egészen megalapozatlan arra gondolni, hogy Horváth János, talán
mert túlságosan közeli volt Ady halála, vagy mert a baloldali kísérletek bukását követô fehérterrorral sem akart azonosulni (nem „politizálhatott” önelvû irodalmi
koncepciója birtokában), vagy más okokból is az Ady, vagy inkább környezete baloldali vonzalmait nem akarta közvetlenül támadni, ezért Petôfi-könyvében, tehát
áttételesen utalt ezek utópisztikus volta mellett is veszélyes, mert politikai hatalomra törekvésében nagyon is gyakorlatias jelenlétére. Szétválik tehát nála az Ady
politikai megnyilatkozásaitól való idegenkedése s költôi újszerûségének nemcsak
felismerése, hanem a nyugat-európai líratörténetbôl származó érvekkel való alátámasztása. Ennek fô (tulajdonképpen egyetlen) dokumentuma Baumier La poésie
nouvelle címû, 1902-ben, Párizsban megjelent könyvének ismertetése. Rimbaud-tól
indulva (akirôl nálunk ekkoriban nagyon kevesen tudtak), Jules Laforgue elméletét
idézve, de filozófiai szempontból Schopenhauert és Hartmannt is idevonva a szimbolista iskola fô jellemzôjeként a tudattalan jelenségek nagy szerepét emeli ki: „A
positiv philosophus és vele a Parnassien költô a jelenségekben magát a valóságot
látja: a metaphysicus és vele a symbolista költô ellenben a jelenségeket csak látszatnak tartja; amaz csak a megismerhetôt veszi figyelembe, ez a megismerhetetlent is, mert az is van.”9 A modernek, a sokat gúnyolt új költészet érthetetlenségét
egyértelmûen igazolja: „sok a nagyon is hályogos szemû symbolista, aki mindent
csak sejteni akar, megérteni semmit... De tagadhatjuk-e, hogy van alapja? hogy a
symbolum, a sejtések, a vágyak, a bizonytalanság érzete a legprimitívebb költészettel egy napon születtek? hogy ami a verset verssé teszi, zeneiség az? Korszakot
végeznek-e, vagy korszakot kezdenek? még most nem tudni.”10
Az pedig Horváth János pályájának paradoxona, hogy elsôként adott „önelvû”
magyarázatot az új költészet, a szimbolista líra újításainak értékeire, elsôként adta
Ady költészetének hû, „önelvû” indoklását, ezután azonban, az 1920-as évektôl egy
ezt megelôzô korszak, a nemzeti klasszicizmus kanonizálásával futtatta csúcsra
mûvészetértelmezését. S ebben egyéni, alkati, életrajzi tényezôknek sokkal nagyobb

9

–h –s: Az új költészet = Budapesti Szemle, 1903, 307.
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Uo., 308.
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mértékben lehetett szerepe, mint arra utalni szokás. Többnyire a baloldali, szocialista törekvésektôl való idegenkedésnek tekintik az Ady és a modernizmus témától
való végérvényes eltávolodást. Nem véve figyelembe, hogy az elsô világháború végén betöltötte negyvenedik életévét. Bírálói nem számoltak azzal, hogy az egyébként is konzervatív alkatú tudós inkább érzett elhivatottságot a magyar irodalom
korai szakaszainak tanulmányozására, mint Kassákék s a még utánuk jövôk az ô
számára már nehezebben érthetô (és elfogadható) kísérleteinek értelmezésére.
Hivatását inkább abban látta, hogy az Arany–Kemény-féle nemzeti klasszicizmus definiálásával folytassa mûvészetelméleti alapvetését, megkísérelve egy irodalomtörténeti „csúcskorszak”, a Petôfi-, Arany-, Kemény-korszak normává emelését. Ez a nemzeti klasszicizmus azonban semmiképpen nem stílustörténeti fogalom
az ô szemében, hanem értékkategória, az „irodalmi esztétikum magyarság”-ának tökéletes megvalósulása. Alapja a fajszeretet, mely az erkölcsi felelôsség követelményével társul. Kizárja a felelôtlen, utópisztikus politikai spekulációt, helyette a valóság józan tudomásulvételére, a fajért való cselekvésre buzdít. Ennek meghatározásában különleges szerepet szán a népiességnek: „A népiességnek kellett mûköltôi
színvonalra felemelkednie, a mûköltészetnek kellett a népiesség életszerûségéhez
alább ereszkednie, hogy a mondott összeegyeztetés: hagyománynak és újnak, alsóbb és felsôbb rétegnek, írói rendnek és közönségnek – más szóval: irodalomnak
és életnek – egybetalálkozása egy megállapodott közízlésben megtörténhessék.”11
Az irodalomismeretre vonatkozó ontológiai alapvetés után a nemzeti klasszicizmus ízlésérôl szóló tanulmány, illetve a „fejlôdéstörténet” az, ami legáltalánosabb,
valóban filozófiai szintû eredményekkel gazdagodik. Horváth János ugyanis olyan
nyilvánossághoz igazítja rendszerét (bár mûvészetelméleti dolgozatainak nemzetközi közzétételére – tudtunkkal – nem tett kísérletet, s ez a két világháború között
nálunk nem is volt gyakorlat), mely összeurópai távlattal rendelkezik. Idônként nacionalistának bélyegzett koncepciója csak annyiban az, hogy minden nemzet kulturális önmegvalósítására, mûvészi önmegfogalmazására kínál fogalmakat, szempontokat, s ezáltal valóban „emberiségi” szinten továbbgondolható képletet vázol.

11

HORVÁTH János: A magyar irodalom fejlôdéstörténete. Bp., Akadémiai, 1976, 345.
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Görömbei András irodalomszemlélete
„Az irodalomtörténet számomra egzisztenciális tudomány: az egyén és közösség létének esztétikai értelmezése. Az irodalom az egyéni és nemzeti önismeret semmi
mással nem helyettesíthetô forrása és értéke. Irodalomtörténetet úgy kell írni, hogy
annak minden sorából érzôdjék, hogy az emberlét értelme szempontjából fontos
dolgokról szól”1 – fektette le gondolkodásának alapelveit Görömbei András egy
szakmai polémia apropóján. Gyakran használta az „életelvû”, „létérdekû”, „cselekvô”
irodalom megjelöléseket is okfejtéseiben, arról írt, hogy az irodalom életalakító lehetôség. A két elv – az egzisztenciális súly mint az emberi létezés identitásgondja,
illetve az irodalom és az interpretáció mint a kulturális gyakorlat aktív cselekvôje
– összekapcsolása szinte magától értetôdô bizonyosság: a cselekvés alapja az önismeret.2 Tanára, Barta János példájából alkotta meg a maga számára saját tevékenysége hitvallását: az irodalomtudósi és tanári munka egzisztenciális feladat, az emberélet értelmességének és alakításának semmi mással nem pótolható lehetôsége.3
Ha lépésrôl lépésre kívánjuk fölvázolni e gondolati szerkezetet, akkor arról beszélhetünk, hogy a szemlélet kiindulópontja az önelbeszélés, az önmeghatározás
vágya, akarati aktusa, cselekvése maga az értelmezés és ismeretközvetítés, célja
pedig a szintetikus szemantikai formákba foglalt önbeteljesítô tapasztalat: az értékfelmutatás. A gondolati szintézis fogalmi neve: a nemzet.
Görömbei András tudósi önképe letisztult, világosan áttekinthetô. Szemléletének
kulcsszavai egy-egy – részben önreflexív – elméleti írásának címadásában is
demonstratívan szerepelnek: Nemzettudat a mai magyar irodalomban; A nemzeti
önismeret értékei; Anyanyelv, irodalom, tudomány, nemzettudat; Irodalmunk szabadságharca; Azonosságtudat, nemzet, tudomány; Irodalom és nemzeti önismeret. A nemzeti jelzô használata korántsem szokatlan irodalomtörténetünkben, sôt a magyar
irodalomról való gondolkodás kialakulásában nélkülözhetetlen feladata volt. A nemzeti eszmevilág kiemelten fontos volt a modern magyar nemzettudat kialakításában.
Irodalomrecepciónk nagyelbeszéléses formái a közösségi önszemlélet igazoló alapvetései, a nemzet narratív identitásának manifesztációi voltak. Az irodalom nemzeti
jellege magától értetôdô természetesség volt mûvelôi számára. Görömbei András
terminológiája a kezdeti idôkkel tart kapcsolatot, s annak felfogását a hagyomány
történésként való elfogadása mellett a folytonosság jegyében újítja meg. A folytonosság tudata és kívánalma azért sem hagyható figyelmen kívül, mert éppen a szellemi tradíció meghasadása az a kényszerítô erô, amely mozgósító erôvel bír az elméleti tisztázás és a gyakorlati cselekvés, egy védô-vitázó attitûd vállalásában.
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GÖRÖMBEI András: A másik magyar irodalom = Irodalom a történelemben – Irodalomtörténet: Tanácskozások az Írószövetségben, Budapest, 2008. június 9. Szerk. ÁCS Margit, Bp., Magyar Mûvészeti Akadémia Alapítvány, 2009, 65.
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GÖRÖMBEI András: A nemzeti önismeret értékei = Uô: Irodalom, nemzet, harmadik út. Esszék, tanulmányok. Bp., Nap, 2012, 7.
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GÖRÖMBEI András: Felfedezés és értékôrzés. Barta János pályája és a szellemtörténet. = Uo., 202–203.
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A látszólagos, a voluntarista retorika által bizonygatott hagyományszakadás nem
rendkívüli állapot egy kulturális tradíció történetében. A magyar irodalom múltjában
is fellelhetôk az ízlésnek, a szépirodalom mûvelôdésen belüli funkciójának, a kifejezôeszközök átértékelôdésének példái. Ezeket az elhasonulásokat a nemzeti jelleget szívükön viselô magyarázók az egység és összetartozás szempontjából kritikus
jelenségnek vélték, amely rekonstruáló munkát várt el tôlük: a közösségi azonosságot magában hordozó tradicionális kontinuitás helyreállítását.
Mielôtt közelebbrôl is szemügyre venném Görömbei Andrásnak a válságérzékelését, amely munkálkodásának utolsó két évtizedét magatartásbelileg és szemléletileg döntôen befolyásolta, egy analógiát vezetek elô párhuzamként, melyre ô is reagált egy tanulmányában. Horváth János – a XX. század elsô felének meghatározó
irodalomtörténésze – Ady-képének módosulását mutatta be. Horváth János a Gyulai
Pál által Arany Jánost kortalan ideálképpé emelô nemzeti klasszicizmus elnevezésû irodalomtörténeti szintézisben látta azt a viszonyítási pontot, amelyhez képest
Ady Endre újfajta költészete, illetve az alakjához kapcsolódó, a márványba faragott
nemzeti normatívát elutasító „kozmopolita”, „nyugatos” kultúrafelfogás nem kívánt
elfajulást jelentett. Aranytól Adyig címû híres tanulmányában a magyar irodalmi tudat meghasonlását és kettéhasadását panaszolta föl. A népiességet felváltó általános nemzeti arculatú mûvelôdés nagy összefoglaló eszményiségét óvta volna:
klasszikus – azaz idôtlen értékek panteonjának – ízlését az individualitás konvencióellenességétôl. Horváth a nemzeti és erkölcsi öntudat átörökítésének hiányát
fájlalta leginkább, annak az eszményképnek az ôrzését, amelyben számára a nemzet etikai és értelmi erôinek a legfontosabb elemei egyesültek. Ám az irodalomtörténész késôbb, Ady halála után képes volt meghaladni korábbi álláspontját, s az akkor még negatív szerepûnek látott poéta líráját beillesztette a klasszikus érvényû
irodalmi folyamatba. Ady organikus költészetérôl, „ösztönszerû megérzésrôl”, „intuitív átlényegülésrôl” értekezett immár. Új, nagy értéket ismert föl, amely elütött
a korábbi „idôtlen” mértéktôl: a józan tervezéstôl, a lélektani hûségtôl, a férfias szeméremtôl, a közérthetôségtôl, a magyar formák tökéletes szabályosságától. A Horváth János-i önkorrekció lényege ebben a relációban a történeti módosulás jogának
fel- és elismerése, az értékrend részbeni változásának természetes tudomásulvétele volt. Úgy építette be ezt a felismerést érvrendszerébe, hogy a szellemiség kvintesszenciáját, a nemzetet mint gondolati és lélektani elemek identitást teremtô és
fenntartó összjátékát kulturális hagyománytörténésként megôrizte. Elméleti rendszere így befogadóvá is vált, nem csak konzerválóvá.
Görömbei András irodalomértése szervesen kapcsolódik a nemzeti értéktudatnak
ez utóbbi, a lényegi azonosságot a történeti változatok sokféleségében meglátó válfajához. Egyetértôen használja a Horváth János-i felismerést: a magyar irodalom a
magyar nemzeti öntudat és önismeret semmi mással nem helyettesíthetô forrása
és értéke. Ez a szemlélet eszményt fogalmaz meg. A felismert értékek bizonyos
mértékben virtuálisak, amennyiben szellemi, erkölcsi ideálok. Ugyanakkor szorosan
kötôdnek a történelmi korhoz és az adott társadalmi gyakorlathoz. Arra utalnak
vissza, és azt akarják alakítani az eszmények jegyében. A „cselekvô”, az „életelvû”
irodalom nem jelent mást, mint az eszmények képviseletét a kulturális praxisban.
Lássunk egy példát!

Papp Endre:

Görömbei András irodalomszemlélete

Czine Mihály irodalomszemléletére a recenzens Görömbei András a következô
vonásokat tartja jellemzônek: az irodalom és a történelem együttes szemléletét, a
nagyfokú szociális és morális érzékenységet, az életszolgálatot, a közösségi elkötelezettséget, a példaéletek keresését. Czine arról érvel, hogy minden egyes élet egyszeri és megismételhetetlen érték. Az irodalom életalakító lehetôség, a közösségi
tudat formálásának, a személyiség nevelésének legfontosabb eszköze, a nemzet
kötôanyaga, a nemzeti öntudat és önismeret bázisa. Az írók és a mûvek kimondják,
alakítják a nemzeti közösség sorsát, azon belül a kiteljesedni képtelen egyéni életek igazságát. Az emberi léthez társuló értelem- és méltóságkeresés szétválaszthatatlan a társadalmi igazságkereséstôl. „Czine Mihály törekvéseit messzemenôen félreértik azok, akik az irodalomelmélet vagy az esztétika világa felôl közelítenek mûveihez, hiszen ô éppen ellenkezô irányba tágítja ki irodalmi érdeklôdésének területét”4 – írja idôsebb elvbarátjáról.
S ebben az elvi kiállásában nem fogalmaz pontosan. Arra utal, hogy az elméleti
megközelítésekkel szemben létjogosultsága van egy gyakorlati viszonyulásnak is
az irodalomértelmezésben, ami az esztétikai értéket magától értetôdôen társítja a
szociális és történelmi hasznossággal, illetve progresszivitással.
Valóban létezik azonban az elméleti absztrakció és a praktikus konkretizálás
efféle ellentétes irányultsága? A kérdés megválaszolásához a XX. századi magyar
népi írói mozgalomhoz kell fordulnunk!
Már az öndefiníció is beszédes! Népi és nem népies! Utóbbi esztétikai, irodalomtörténeti kategória a XIX. századból. Vele szemben a népi elnevezés irodalompolitikai, eszmetörténeti és politikatörténeti fogalom. „A népi írók a nemzet érdekei
szerint akarták megújítani a magyar nemzeti önismeretet.”5 A politikai program – a
nép felemelése a nemzeti közösségbe, a nemzetépítés, a szociális érzékenység, a
demokratikus társadalomrendezô elv – mellett ott az irodalmi is: az alkotói küldetést a nemzet sorskérdései iránti elkötelezettségben jelölték meg, feladat a közösség szolgálata, az író felelôs népe sorsáért. A kettô együttállása képezi a cselekvô
történelmi jelenlétet. A témában az irodalom szerepének új felfogásáról értekezik
Gombos Gyula, amikor ezt a nevelésben, az eszméltetésben, a tudatosításban és a
cselekvésre ösztönzésben fedezi fel.6 „A népi irodalom legfontosabb öröksége az,
hogy az irodalmat, a nemzeti önismeret és történelemalakítás felelôsségével gazdagította”7 – vonja le a következtetést ebbôl Görömbei András.
Az irodalom ilyen erôs társadalmiságát bizonygató felfogást az irodalomelméletben a marxista gyökerû teoretizáláshoz szokás kapcsolni, azon belül is a Bahtyin–
Medvegyev–Volosinov nevei által fémjelzett Bahtyin-iskolához. A nyelv nem választható el a társadalomtól, állítják, a beszéd társadalmi cselekvés. Az irodalom
nem a valóság megismerése, nem az eszmék kifejezése a nyelv médiuma által, ha-
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GÖRÖMBEI András: Értékelvû irodalomszemlélet = Uô: Létértelmezések. Miskolc, Felsômagyarország,
1999, 301.
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nem a nyelv használata a valóságban. Az irodalom nem a tudás vagy a kifejezés
formája, hanem tevékenységmód. Az irodalmi mûvek nyelve képes aláásni és felforgatni a stabilitást, a tekintély és a konvenció formáit, az individuális lázadás lehetôsége – ez a társadalmi jelentôsége.8
Nos, ez az elmélet csak megszorítással használható most magyarázatul. Ebben a
beállításban is a „nem-hanem” kizárólagosság érvényesül. Holott a múlt tapasztalata szerint az „is-is” egymás mellé rendelhetôsége a valóságos viszony elvonatkoztatott elmélet és gyakorlati hatás között. Az irodalom tudás is, szociális jelenlét is.
A nemzet mibenlétének körülhatárolása jól mutatja ezt a népi írók kiemelkedô teoretikusai: Németh László, Illyés Gyula és Szabó Zoltán gondolatainak tanúsága szerint. A népi jelzô a nemzet fogalmával azonos jelentésû, emeli ki meglátását nyomukban járva Görömbei András.
Hogyan is tekintenek a nemzet fogalmára a népiek?
„Magyarság a magyar állam helyett”9 – veti papírra az Új reformkor elé címû munkájában Németh László. Görömbei a modern nemzetfogalmat a népiek után a közös
nyelvben, kultúrában és történelemben ismeri föl – nála is hiányzik az államiság
aspektusa. Székely János véleményét hívja segítségül, mely szerint: „A nemzet, nemzettudat kulturális kategória; az etnikum biológiai; az állam politikai.”10 A nemzetfogalom átértelmezôdött, megváltozott a bázisa. Az ezeréves államiságot jelképezô
és megtestesítô Szent Korona misztikus teste, szakrális szimbolikussága, a politikai
nemzet elitariánus felfogása helyére az etnikai elem – ti. a nemzetnek magába kell
fogadnia az egész magyar népet – és a progresszió, a haza és haladás elve lépett.
Illyés az íróktól azt várta el, hogy azonosuljanak az egész megújított értelmû nemzettel. Szabó Zoltán nemzeti honvédelemre hívott: a magyarság jellegének, értékeinek megôrzésére és kibontakoztatására. Németh László a közösségi sajátosság és
az értékfelismerés összefüggésében még mélyebbre ásott. „Nagy magyar költô csak
az lehet, aki a magyar eredetiség medencéjébôl meríti meg a maga eredetisége korsaját”11 – írta. S hozzáteszi: az irodalom a nép erôtartályait a tudatalattiságból kimenti és fényre hozza. Hogyan szól Martin Heidegger tétele? A mûalkotás fényre
hozza az elrejtettségbôl a létezés igazságát, el-nem-rejtettségét.
Ekképpen kap hát filozofikusan egzisztenciális távlatot a társadalmi cselekvés
irodalma! A létezés igazsága magától értetôdôen egy nemzeti közösség igazsága is.
Absztrakció és konkrétum: ugyanannak a lényegnek a két oldala.
Az eszményiség és a szociális hatás együttese az értékelôi aktusban létrehoz
egy finom megkülönböztetést, amely Görömbei András esztétikai ítéletének egyik
legkarakteresebb vonása. Így fogalmaz az Irodalmunk szabadságharca címû tanulmányában: „Az azonos minôségû értékek világán belül azonban egy-egy nemzeti
közösség számára nem értékesebbek, hanem fontosabbak, a nemzeti önismeret és
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öntudat épségének ápolása számára meghatározóbbak azok a mûvek, amelyeknek
ismereti értéke közvetlenebbül táplálkozik a nemzeti közösség életébôl, történelmébôl, sorsából. Ezekben a mûvekben a nemzeti közösség közvetlenebbül ismeri
föl a maga életének analógiáját.”12 Amikor felvázolja az esztétikai érték összetevôit
– a tartalom és forma szétválaszthatatlanságát (azaz a mûalkotás megformált tartalom), az ismereti érték meglétét, a felhívó, mozgósító posztulatív értéket, a konstrukciós és emotív jellemzôk jelentôségét, az újítás kiemelkedô szerepét – az ismereti
értéket a szellemi ethosz hordozásának feladatával bízza meg, ennek felismerését
könnyítheti meg a tematikai kötôdés. „A mûvek esztétikai és nemzeti önismereti értéke együtt mérendô” – hangsúlyozza.13 S az önismereti érték meghatározásában
segít egy másik idézet: „... egy-egy nemzet tudatában azok a mûvek élnek közönségformáló erôként, amelyekben a nemzet létének igazsága lép mûködésbe”.14 A
heideggeri párhuzam – a mûalkotásban a létezô igazsága lép mûködésbe, az igazság
a létezô el-nem-rejtettségét jelenti – megint csak egyértelmû. A fontosság tehát az
eszmények képviseletében ragadható meg. Egzisztenciális érvényû, általános emberi értékekrôl van szó: a szabadságról, az önrendelkezésrôl, a függetlenségrôl és
az azonosságról – egyénre és közösségre egyaránt vonatkoztatva. Honnan származnak az egzisztenciális eszmények? A felvilágosodás racionalizmusából, a polgári
szabadságjogokból, a nemzeti romantika célképzeteibôl, az egzisztenciális filozófiából, továbbá a kereszténységnek az életet morális feladatteljesítésként tételezô
felfogásából. Egyéni és közös harmóniájának megteremtése az erkölcsi küldetés
maga. Ez az áhított állapot azonban a magyar történelemben még sohasem realizálódott.
A megvalósítás szellemi-etikai dimenziója: a nemzet. Valóságos és virtuális létezô. Mibenléte a szellemtörténet felfogásához hajlóan nagyon hasonlít a szellem definiálásához. Eszerint a szellem pszichológiai entitás, konkrét történelmi helyzetben
megformálódott tipikus egyéni és kollektív magatartásformák értelemtartalmainak
a komplexuma. Az egységes szellemiség mindig több, mint az egyes elemek összege. Érzelmi, akarati és gondolati tartalmakat foglal magába.15 A nemzet szellemierkölcsi konstrukciója ezen túlmutatóan hangsúlyosan és mélyen emocionális fenomén: a származás és sorsközösség vállalásában az egzisztencia alapzata. A nemzet
valójában egzisztenciális eszmény kulturális és nyelvi megértésében, és erkölcsi
feladat a vele való azonosulásban. Idealisztikus elképzelés, amennyiben azt reméli,
hogy az egyéni sors a közösségi harmóniában teljesedhet ki. S reális történelmi tapasztalat, amikor arról beszél, hogy a történelem alanya a nép, illetve a nemzet,
vagyis mindig a közösség.
Nincs fontosság az esztétikai ítéletben értékfelismerés nélkül. A reláció nyilvánvalóan mellérendelô. A nemzeti irodalomszemlélet tehát több, mint az ízlés leírása.
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Életfilozófiák és a lételmélet igazságigényét hordozza magában. Ismeretelmélet,
mûvészetfilozófia és erkölcstan sajátos együttese, az identitás nélkülözhetetlen részének tekintett történelmi és közösségi tudat mindig aktualizált szintézise. Az esztétikai és a nemzeti önismereti érték közös vizsgálata a modernség kulturális folyamata által egymástól elválasztott tudatformák, az igazság, az erkölcsi helyesség és
a tetszés szemléleti irányainak összefoglalását végzi el – immár szándékolt transzcendencia-tulajdonítás nélkül. Ugyan a nemzeti gondolat kialakulásától fogva tágítható spirituális távlatokba, azonban képviselôinek a történelmi-társadalmi gyakorlatban való aktív részvétele nagyon is immanens minôségelvárást foglal magában.
A cselekvô irodalom felfogása három problémakört állít a kritikus megközelítés
elé. Elsôként a referencia kérdését: az irodalom fikciós jellegének és valóságosságának viszonylatát. Az ismereti érték mennyiben legyen konkretizálható, felismerhetô a mindennapokra vetítve? A népi íróknál egyértelmû volt a válasz: nagyon is
az legyen! Szülessenek szociográfiák, életrajzi beszámolók, virágozzék a „valóságirodalom”! „A magasrendû irodalom többnyire a tragikumból párállik föl, a veszteség, a megnyomorítottság, a lefokozott élet elleni küzdelembôl sarjad” – állapítja
meg Görömbei András.16 Az igény tehát tovább él, de szigorú elvárás már nincs ebben a tekintetben. Ô az áttételességet, a mûvészileg gondosan stilizált-„komponált”
alkotást nemhogy tolerálta, de üdvözölte is. Azt tartotta, hogy a mûvek a valóság
elemeibôl építkezô, a valóság fölé emelt külön világokat teremtenek. Valóságosak,
mivel az irodalmi mûalkotás a lehetséges világok egyike. „A személyiségen keresztül
arról a társadalomról is helyettesíthetetlen értékû hírt hoznak, melyben az alkotó
él, mely az alkotót formálja” – írja, s hozzáteszi, hogy az alkotó személyiség a nemzeti közösség önkifejezésének legérzékenyebb formája.17
A második elméleti felvetés a társadalmiság kérdése. Nem egyértelmû és nyilvánvaló a nyelvi cselekvés szociális hatása. Firtatható: milyen jellegû és mennyiben közvetlen a kapcsolat. A társadalmi meghatározottság és a szabad személyes
viszonyulás mint természetes állapot között általában nincs harmónia. Az eszmény
melletti korteskedés jellemzôen tiltakozó, számon kérô, ellenszegülô, vagy értékôrzô, felelevenítô, emlékezô, a közösségért felelôsséget vállaló, szabadságvágyat kifejezô attitûdöt eredményez az alkotó részérôl, amit az értelmezô összefüggésbe
állít és felerôsít. Az eszmény lényegéhez híven korok és gyakorlatok fölötti érvénnyel bír – a nyelvi cselekvés ebbôl ered, és erre utal vissza végsô soron. Végsô
soron, mert az irodalmi mû kísérletezhet konkrét megoldásokkal, de ennek sikere
fölöttébb kétséges. Az esztétikai tapasztalat arról tanúskodik, hogy egy adott társadalmi szituációhoz elválaszthatatlanul tapadó irodalmiság elfelejtôdik, mert értelmezési lehetôségei túlságosan is zártak. Az irodalmi mû ítéletet mondhat, de nem
képes szociális krízist megoldani. Görömbei megfogalmazásában: „Legnagyobb íróink mûveikkel minden idôben cselekvô történelmi jelenlétet vállaltak a nemzet
állapotának mûvészi megítélésével.”18 S bár az irodalom eszközeivel reménytelen
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vállalkozás, mi több, naivitás politikai hatásról képzelegni, áttételesen ugyan, de
befolyásolható az élet. Csoóri Sándor erre a hivatkozási alap, amikor azt írja: „A mûvekben létrehozott igazságok pedig még mindig teret kértek maguknak a mûveken
kívül is.”19
Mindebbôl következik a cselekvô irodalom harmadik szemléleti aspektusa: a történetiség idôdimenziója. Az eszmény valóban állandó-e, nincs kitéve az emberi életet uraló történeti változás hatalmának? A verbális cselekvés formái és kondíciói
szükségszerûen átalakulnak, érvényüket vesztik, vagy éppen megújulnak. Ezzel
szemben az ethosz sérthetetlen volna? Nos, amennyiben az érték és fontosság
együttállásában látunk, akkor az ontológiai hit – a szóhasználat alatt az emberi élet
értelmességébe vetett bizakodást értem – és az esztétikai ítélet közös tudásba foglalását végezzük el. „A remekmûvekben sohasem állt szemben egymással a mûvészi és erkölcsi érték, a mûvészet autonómiája és az emberi, közösségi felelôsségtudat”20 – olvasható Az irodalom értelmérôl címû gondolati alapvetésben. Ennek szellemében mondja Görömbei András, hogy az irodalomnak a rendszerváltásig nagy
szerepe és jelentôsége volt a nemzet életében. Ez a jelentôség a lélekemelésben, a
szabadságnyitásban, az erkölcsi igényesség sugallásában, a történelem tisztánlátásában, az emberi méltóság védelmében, a társadalmi létbôl származó fájdalom oldásában, illetve az „okos” kételkedésben ragadható meg. Ezen tényezôk egymásra
rétegzôdése képezi a már többször emlegetett egzisztenciális súlyt, amely az esztétikai minôséggel szervezôdve remekmûvet hozhat létre. „A nagy mû mindig hozzáad valamit a léthez, gazdagítja világunkat.” Azért képes erre, mert kísérletet jelent arra, hogy az egyedit az elvvel, végest a végtelennel, a tárgyat a gondolattal,
az embert a világgal, a cselekvést az erkölccsel szembesítse.
Az eszmény hatóereje tehát konstans tényezô?
A történelmi fordulópont, a magyarországi rendszerváltozás, a demokratikus politikai fordulat Görömbei Andrásnál részleges szemléleti módosuláshoz vezetett. Ez
a megállapítás nyilván magyarázatra szorul. Nem arról van szó, hogy a nyilvánosság szabadabbá válásával hirtelen megvilágosodás következett be nála. Nem nôtt
meg egy csapásra a bátorsága, nem járt be damaszkuszi utat. Értékrendszere, közéleti magatartása csak szilárdabbá vált, korábbi megtartói példáit nem volt oka
megtagadni. Egy új magyar azonosságtudat kialakítását tartotta céljának a szellem
eszközeivel. Kitartott a szó erkölcsi hitelének védelmében. Kulcsszavai – nemzeti
kohézió, önismeret és öntudat – változatlan maradtak.
Mi változott hát?
Irodalomtörténészi önképének, kulturális szerepvállalásának szakmai elismertsége és elfogadottsága bizonytalanodott el. Új elméleti iskolák követôi saját felfogásuk kognitív fölényét hangoztatva, közvetve anakronisztikusnak minôsítették ízlését és irodalomfelfogását. Egyszerre avíttnak láttatták erkölcsi hitvallását, mely
szerint: „A gyönyörû sokféleség értékeinek a nemzetben össze kell adódnia.”21
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Görömbei András a következô jelenségekben lajstromozta a megváltozott irodalmi nyilvánosságot. Csökkent az érdeklôdés az irodalom iránt, amelynek értéke és
becsülete szinte semmivé vált a társadalom tudatában. Leértékelôdött a klasszikus
irodalmi hagyomány. Értékfelejtés, szellemi közömbösség, érdektelenség köszöntött be. Kereskedelmi szempontok uralkodtak el a szellem társadalmi megítélésében. A könnyûség, a súlytalanság, a jelentésnélküliség eszményesítése terjedt el. Eltûnt az igényes olvasó, a kiadók tömegtermelésre álltak át. Az írónak és az irodalomnak immár semmi köze sem volt a társadalomhoz, a történelemhez – referencialitás nélküli szövegek divatja jött el. Az irodalom autonómiája a célnélküliséget
kezdte el jelenteni. A személytelenség egyetemessége és a kizárólagos nyugati mintakövetés vált elvárássá. A mûvek kitüntetett tárgyává a mû mibenlétének vizsgálata lett. A megértés és az igazság osztottsága, viszonylagossága megfellebbezhetetlen tudássá avanzsált. Szembeállították egymással a szabadságelvû és közösségelvû alkotókat. Kizárólagos minôségekké az irónia, a játék, a töredékesség és a
megfoghatatlanság emelôdtek.
„Mintha a politikai szabadság az irodalom halálát is jelentené”22 – panaszolta a
konzervatív pozícióba kényszerített tudós. „Az irodalom lefokozását maga az irodalom végzi el”23 – állapította meg a változás abszurditását.
Az ellentmondás kiáltó és többrétegû. Egy szabadabb, plurálisabb társadalmiságban, a globális gazdaságszervezés és a liberális ideológia eszményítése korában,
a multikulturalitás terjedése, illetve a nemzeti identitások kelet-közép-európai ébredése és újrafogalmazása idején, amikor a politikai deklaráció szintjén elvileg
semmi sem akadályozná a szabad önkifejezést – mintha folytathatatlanná válna a
nemzeti tudathoz és önismeréshez társított értelmezôi magatartás. Immár nem a
kommunista ideológia, a minden nemzeti érzést és viszonyulást nacionalistának bélyegzô elnyomás jelent rá veszélyt, hanem saját közege. Az a magyar irodalmi világ,
amely a liberális szellemi-társadalmi progresszió örvén, az individualitás posztmodern értékviszonylagosságát és nemzettel szembeni közömbösségét vagy averzióját jelölte ki egyedüli irodalomteremtônek. Az az önjelölt új elit tette ezt, aki a nyugati szellemi folyamatokat nevezte meg az egyetlen hivatkozási alapnak, s merev
hierarchiát teremtett a magyar irodalom – Görömbei András által egymást kiegészítônek és gazdagítónak látott – poétikai-szemléleti hagyományai között.
A szabadság paradoxona mindez. Megingott egy kulturális szereplehetôség. Az
általános tényezôk, a sokat emlegetett „kultúraváltás”, a vizualitás korszakának eljövetele, a feltartóztathatatlan digitalizáció, a média világkonstrukciója, illetve a
magyar sajátosság, az önkéntes asszimiláció akarásaként jelentkezô egyoldalú,
Nyugathoz fûzôdô integrációs vágy, az egyetemes értékrelativizmus az identitások
egyenrangúságát hirdeti. Ez a megengedô formula azonban a nemzeti szempontok
lefokozásához vezet, hiszen elmossa a különbséget a többség és a kisebbség között.
A hedonista individualizáció, a populáris fogyasztói társadalom, az emberi kommu-
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nikáció technikai mediatizáltsága nem kedvez a tradicionális közösségi szervezôdéseknek, különösen nem azoknak a társadalom egészét befolyásolni képes szellemi-kulturális alakzatoknak, amelyek a humán kapcsolatok közvetlenségére, erôs érzelmi befolyásoltságára, erkölcsi elkötelezettségére épültek korábban. Az új azonosságkategóriák: például a mozaikidentitás vagy a hálózati identitás, illetve a személytelenedés, a személyiség különbözô ad hoc jellegû szerepeire, esetleg biológiai
algoritmusokra való redukálása természetes jelenség ebben a közegben, míg a
nemzeti gondolat konvencionális és az identitásválasztás szabadságát korlátozza –
hangzik föl olykor a vád. A szabadságfogalmak elkülönülnek egymástól: az individualista, a szabadon alakítható a jó szabadság, a közösségi elvû, a hagyományok által részben elôírt a rossz. A paradoxon egyszerre származik a magyar történelem
determináltságból, illetve a nyugati világ politikai-társadalmi-gazdasági és kulturális metamorfózisából.
A változás azonban nem egyoldalú, hiszen új impulzusokat kapott a nemzeti
azonosságtudat újrafogalmazása is. Ez az átgondolás szorosan összekapcsolódik az
állami függetlenség és önrendelkezés kérdésével, a politikai értékválasztással és
hovatartozással. Az egyszerûsítés és tömegesítés hatása alól a nemzeti kultúra sem
vonhatja ki magát. A nemzetfogalom tartalma popularizálódott: szórakoztató tömegkultúra közvetíti egyszerû szimbólumrendszerrel. Párhuzamosan a mûveltségeszményre hivatkozó magaskultúra zárványosodik. A politika popularizálódásával
– amely a neoliberális elitizmussal szembeni ellenhatásként is felfogható – párhuzamosan kialakult egy a nemzeti történelem megtartó példáival és a saját kultúra
csúcsteljesítményeivel reprezentáló, esszencialista nemzetfelfogás – egy Görömbeiidézettel megvilágítva a kifejezés értelmét: „A különbözô ízlésirányokhoz tartozó
írók remekmûveinek találkozniuk kell a nemzeti kultúra egyetemes emberi értékeket teremtô csúcsain”24 –, melynek hatóköre ugyancsak beszûkült. Gyakorlati szerepe össztársadalmi méretekben csökevényessé vált: újító, vitális kezdeményezéseit közömbösség kíséri, szükségképpen örökségvédelemre, értékôrzésre rendezkedett be. Defenzióba szorult, szerepe egyre inkább a múzeum funkciójára korlátozódik.
A nemzeti jelzôvel illetett kultúra populista változata szerkezetileg nem mutat
lényeges eltéréseket a fogyasztói tömegkultúrától. A differencia nem felszíni, inkább
az irányításában és eszközjellegében mutatkozik: nemzetállami, lokális politikai,
vagyis hatalmi érdekek mentén is szervezôdik. A helyi kötöttségû, a globális mintától eltérô öndefiníciójú hatalmi, pénzügyi, média- és kulturális elit érdekeinek
instrumentációja, illetve ideológiai manifesztációja. A nemzeti uralmi legitimáció a
nemzetre mint forrásra tekint. Használja a többségi elvet, és tervszerûen manipulálja céljaira a tömegakaratot. A liberális és a nemzeti ideologizáció nagyon is párhuzamos pályán mozog. Mindkettô alakítja és teremti a tömegkultúrát, ugyanakkor
közvetve életre hívja a mûvelôdés esszencialista képviseletét. Kétszintû szerkezeti hasonlóság figyelhetô meg – a tartalom és az értékszemlélet viszont elkülönül. Az
individualista liberális eszmék követôinél a nemzeti elvvel szembeállított prog-
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resszió elve, a kulturális tömegtermelés trendjeinek innovációként való befogadása
megvédi az elitmûvelôdés képviselôit a múzeumszereptôl. A nemzeti jelszavakat
használó hatalmi gondolkodás ezzel szemben a múlt statikusságában látja a nemzet fogalmát, s bizonyos esetekben érinthetetlenné, kritizálhatatlanná teszi azt.
A hatalmi szimbolika ebben a változatban nehezen mozdítható vagy változtatható.
Míg ott a „fejlôdés” az ideológiai elv, itt a „konzerválás”.
A nemzeti szemlélet az irodalom tárgyalásában sem nélkülözi a nemzet szellemi
integrációjának az igényét: a nemzetet tágasan felfogott értékközösségként tételezi. Ellenképe a bizonytalan identitás kultúrája, illetve a közösségi azonosság igazságának felismerését akadályozó politikai-hatalmi manipuláció. Görömbei András
munkáiban tragikusnak tûnik föl, hogy nincs közmegegyezés a magyar nemzet fogalmáról és a nemzethez tartozás kritériumairól. A nemzeti szemlélet az egzisztenciális eszményiség és az erkölcsi feladat tartalmainak értelmezô-szervezô elvként
való használata az önértelmezésben. Ebbôl következôen az esztétikai megértésen
bizonyos mértékig túllátó társadalmi, történelmi, lélektani jellegû, összefoglalva:
egzisztenciális gond. Közelebbrôl a közösségi öntudat és önismeret fogalmi–eszményi–értelmezôi kereteinek és eszmei-értékbeli repertoárjának, illetve jelentést adó
értelemszerkezete fenntartásának elmélete. Nevezhetô ez kultúrateremtésnek is,
és társadalmi hasznosságnak is.
Görömbei András válasza a negligáló kihívásra aktualizálta a régi felismerést:
„A magyar irodalom nemzettudata defenzív, védekezô jellegû.”25 Mivel tényként
kezelte, hogy az irodalom személyiség- és közösségalakító szerepe kétségbe vonódott, leértékelôdött és kiiktatódott mindennapi életünkbôl, feladatául tûzi ki, hogy
visszaszerezze az irodalom nélkülözhetetlenségének hitét, fontosságának tudatát.
Ismételten tudatosítani próbálja, hogy az irodalom, a mûvészet hatóköre nem szûkíthetô be, nincs irodalmon kívüli gond. „A magyarság nincs olyan szellemi-erkölcsi
állapotban – írja –, hogy a kultúra, így az irodalom önismeretre, öntudatra, igényességre, kételkedésre ösztönzô egészérôl lemondhatna.”26 Tudomásul veszi a sokféleség jelenlétét az értelmezések területén. Elismeri az egymástól ugyancsak eltérô elméleti iskolák, irodalmi olvasatok létezési jogát, ám elutasítja, hogy szerzôi filozófiákat, poétikákat a teoretikus egyoldalúság önkénye diszkreditáljon. A közösségi
szemlélet védelmében azt hozza fel, hogy az valójában nem elnyomja, hanem felnöveszti, felszabadítja a mûvészi személyiséget, mivel arra ösztönzi, hogy az egyén
szabadságát önmaga világán túli területekre is kiterjessze, és egyetemes érvényûen képviselje. Számára továbbra is evidencia, hogy a szemléletileg, poétikailag különbözô mûvek nem hatnak a másikkal szemben, ellenkezôleg: viszonyulnak egymáshoz, így nagyobb összefüggéseket teremtenek. Rámutat a külföldi minták abszolutizálásának tarthatatlanságára. Literatúránk sajátosságaira figyelmeztet: „A nyugateurópai irodalmakhoz viszonyított fáziseltolódásait ne fogyatékosságnak tekintsük,
hanem vegyük észre a fáziseltolódásból is származó különleges értékeket is.”27
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GÖRÖMBEI András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban = Uo., 383.
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GÖRÖMBEI András: Az irodalom értelmérôl = Uô: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. i. m. (2008), 13.
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GÖRÖMBEI András: Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai = Uô: Létértelmezések. i. m.
(1999), 429.

Papp Endre:

Görömbei András irodalomszemlélete

Görömbei András értékei óvása érdekében a tudományos visszaigazolás és
tekintély elvitatásával szemben is felveszi az elé dobott kesztyût. A vállalt vita
lényegi magva az azonosság mibenlétének kérdése. A posztmodern személyiség
illuzórikusságával, önmagától való folytonos elkülönbözôdésével, nyelv általi közvetítettségével, önmegfogalmazásának rögzíthetetlenségével szemben az identitás
közösségi vonatkozásait gondolja újra. Azaz a megfigyelô–kísérletezô–analizáló tudományfelfogással szembeállított diszkurzív – vagyis a nyelv uralhatatlan jelrendszerének alávetett igazságkeresés relativitását valló – tudománymodell normatívájával opponál.
Az Azonosságtudat, nemzet, tudomány, illetve A nemzeti önismeret értékei címû
tanulmányaiban28 a kulturális antropológia fundamentumából induló logikai lánc
végén jut el a tudományos felelôsségig mint érvig. Alaptétele: „Az egyénnek és a
közösségnek egyaránt létfeltétele az, hogy azonos lehessen önmagával.”29 Arnold
Gehlen gondolatára hivatkozik, miszerint a kultúra az ember fizikai létezésének a
feltétele. A két elv egymásba ér Görömbeinél. Úgy véli, a kultúra az ember identitásbiztosító tudáskomplexuma, erkölcsi-tudati szabályozója. Ahogyan a kultúra sem
privatizálható, akképpen nincs emberi értelem sem kollektív identitás nélkül. Az
embernek szüksége van otthonra, folytonosságra és biztonságra. A francia Renan
elhíresült meghatározásával – a nemzet közös emlékek a múltról, közös helytállás
a jelenben, közös terv a jövôre – támasztja alá személyes meggyôzôdését: a nemzet
kollektív identitás, és az összetartozás legfontosabb tényezôje a nemzeti önismeret és öntudat. Az azonosságtudatot folytonosan alakulónak és állandó párbeszédben képzôdônek látja. „Azonosságunk és változásunk feszültsége éppúgy formálja
azonosságtudatunkat, mint a kultúrákkal való szembesülésünk tapasztalata”30 –
tisztázza álláspontját a történetiség és párbeszédre utaltság kérdésében. Míg a múlt
a közösségi tudat egyik legfontosabb forrása, akként az idegenséggel való elkerülhetetlen szembesülés is nélkülözhetetlen formáló hatás. Alapvetô lételem a különbözô hatások, ösztönzések befogadása és sajáttá alakítása. A néprajztudomány
eredményeire utal, amikor azt fejtegeti, hogy nem a konzerváló, hanem az adaptálókészség tesz egy nemzetet életrevalóvá. Emiatt a megôrzés és változás termékeny egységét favorizálja. Elismeri, hogy nemzeti identitásunk rendkívül összetett,
amelynek minden magyar azonosságtudat szerves részét képezi. Egy geokulturális
narratológia érvényességét is respektálja. Eszerint a világ egyetlen kulturális perspektívából nem tekinthetô át, ennek megfelelôen a mûvekben a poétikai konstrukciók is relációk és perspektívák hálózatát hozzák létre.
A személyiség kulturális megelôzöttségében – vagyis annak elismerésében, hogy
az anyanyelvi mûvelôdés befolyásolja a személyiség alaprétegeinek kialakulását –
az anyanyelvet a legfontosabb tényezôként emeli ki. A nyelv sajátos szemlélet és
sajátos logika, sôt a történelem pontos lenyomata is. Önálló gondolkodásmód, kul-
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GÖRÖMBEI András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. i. m. (2008), 185–194.; Uô: Irodalom, nemzet, harmadik út. i. m. (2012), 7–17.
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GÖRÖMBEI András: Azonosságtudat, nemzet, tudomány = Uô: Azonosság, nemzet, irodalom. i. m. (2008),
185.
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Uo., 186.
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túra és hagyományrendszer. Ezért a nemzet nyelvi-kulturális közösségként való elfogadását erôsíti meg. Ugyanakkor Trianon után új nyelvtörténeti korszak köszöntött be a magyarság életében: a nyelvi szétfejlôdés idôszaka. Éppen emiatt teljes
jogú szereplôként kell figyelembe venni a regionális és a lokális identitásokat is a
kérdéskörben. Elfogadóan ír a magyar nemzeti kisebbségek „kettôs kötôdésérôl”, a
külön sors által létrehívott külön értékrendszerrôl: „A magyar nemzeti kisebbségek
irodalmának meghatározója a magyar irodalom egésze és az adott történeti és kulturális közegének a világa.”31 A magyar irodalom egységes szellemi entitását ezek
a sajátos színek természetesen nem cáfolják, mivel az a magyar nyelven szóló irodalom teljességét jelenti.
A tudomány felelôssége a nemzeti közösség megtartásában, fejlesztésében és
erôsítésében is megjelenik. A tudomány emberének feladata a nemzeti önismeret és
öntudat biztosítása. Emlékeztetôül: Görömbei András számára létfeltétel az azonosság megléte. A tudomány erkölcsi imperatívusza végsô soron az élet elôsegítésében és fenntartásában ragadható meg. Ebbôl az identitáskutatás nyelvére lefordítva az következik, hogy a tudománynak és a kultúrának erkölcsi feltétele az igazság
és az ôszinteség. A hungarológia interdiszciplináris jellegében, a magyar nemzetre
irányuló különféle kutatások integratív mivoltában látott esélyt a közösségi felelôsség tudományos megragadására. A magasztos elv érvényesítése azonban nem minden akadálytól mentes, hiszen bár a globalizáció fölfokozta a nemzetek és egyének
önazonosság-igényét, addig visszahúzó energiák is hatást gyakorolnak. A tudós
megfogalmazásában ez így hangzik: „A magyar társadalom szellemi-erkölcsi-tudati
állapota olyan bizonytalan, hogy a tudomány eredményeinek megismerése és elfogadása helyett a napi politika érdekharcai alá rendeli magát.”32 Amíg az értelmezések teljes összebékítését lehetetlennek látta, addig a tények tiszteletét elvárta volna. Elengedhetetlennek tartotta az összmagyarság szellemi integrációját, amely csak
reális, tárgyilagos önismereten alapulhat.
A cselekvéses társadalmi jelenlét tehát a tudomány reszortja is. Hogyan? A legjobbak példáját követve. „A magyar kultúra és tudomány legnagyobb alakjai minden idôben európai látókörrel, európai mértékkel nézték és ítélték meg a maguk
magyar világát. Sohasem másolták az európai mintákat; úgy szembesültek velük,
hogy az európai eszméket a magyarság kritikai mértékévé avatták, a magyar adottságokkal szembesítették, magyar nemzeti eszmévé, gondolattá, stílussá formálták.”33 Görömbei András ezt a magatartást gyakorolta.
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GÖRÖMBEI András: A nemzeti önismeret értékei = Uô: Irodalom, nemzet, harmadik út. i. m. (2012), 15.
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GÖRÖMBEI András: Azonosságtudat, nemzet, tudomány = Uô: Azonosság, nemzet, irodalom. i. m. (2008),
190.
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GÖRÖMBEI András: Létérdekünk a nemzeti önismeret és öntudat = Uô: Sors és alkalom. Válogatott beszédek és vallomások. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2008, 314.

Smid Róbert

„A technikai elôfeltételek változásához kötöttem
az irodalmi alapjelenségek változását”
Thienemann Tivadar avant la lettre mediális diskurzusanalízise
Ha az ezredfordulón túl egy tudományos tanácskozás azt a célt tûzi ki maga elé,
hogy a magyar mûvészetelmélet hagyományait tárja fel, Thienemann Tivadar különc vállalkozása, amely a kortársai között leginkább értetlenséggel találkozott, nehezen megkerülhetô. Azzal, hogy az irodalomtörténetét a technológiai váltások
megképezte korszakok egymásutánjaként közelítette meg – amelyeknél az irodalmi
alapjelenségek a szöveg közvetítettségének eltérô konstellációja mentén módosultak –, a modernség poétikai változásaira az elsôk között reagált a magyar tudományosságban.1 Bár Dávidházi Péter2 világosan megfogalmazta aggályait azzal kapcsolatban, hogy amennyi innovativitással kecsegtet Thienemann mediális kultúratudományi olvasata, ugyanannyi értelmezési utat is lezár, jelen tanulmány mégis
amellett érvel, hogy a Thienemann által végrehajtott „avant la lettre” mediális diskurzusanalízis az életmû aktualizálhatóságának legkézenfekvôbb módja, ami egyúttal számos irodalomelméleti belátással is gazdagíthatja a kortárs akadémiai közeget. És ha Rákai Orsolya joggal állapíthatná is meg tanulmányában, hogy a mediális
kultúratudomány effajta újraolvasataiban Thienemann és Horváth János irodalomtörténet-értéseinek alapjai túlságosan egyívásúnak látszanak, az általa erélyesebben érvényesített differenciáltság a két irodalmár gondolkodása tekintetében tulajdonképpen nem az irodalmi alapviszonyhoz való hozzáállásukon nyugszik, hanem
ideológiai motivációk táplálják különbségtételeit. Ügybuzgalmában Rákai nemcsak
implicite lefasisztázza a Horváth-interpretátorokat, de Thienemann vállalkozásának „szellemisége” egyoldalúan, mindössze Horváthéval oppozícióba állítva (pszeudo)kontextualizálódik; Horváth „neonacionalizmusával” szemben Rákai értékként
mutatja fel Thienemann liberalizmusát.3
Tanulmányomban mindazonáltal csak részben térnék ki erre az elsôdleges kontextusra, mert célkitûzésem szempontjából a tényleges kiindulópont az, hogy, elôször is, Thienemannt a magyarországi pozitivizmus és szellemtörténet ellentétében
helyezzem el, amellett érvelve, hogy bár fô mûvét, az Irodalomtörténetialapfogalmakat az elôbbivel szemben az utóbbihoz sorolja, annak metodológiája nem men-
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Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernô: Igazságésmediálisértelem.Azesztétikaitapasztalatkonstrukcióinakirodalomtörténetimegalapozásaamagyarmodernségben.=Uô: Megkülönböztetések.Médiumésjelentésaz
irodalmimodernségben. Bp., Akadémiai, 2010, 99.
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DÁVIDHÁZI Péter: Egynagytudósutolsóönarcképe.(ElôszóThienemannTivadarhazaérkezettemlékirataihoz) = THIENEMANN Tivadar: Azutókorcímére.ThienemannTivadarhátrahagyottéletrajzifeljegyzései. Sajtó alá rend. KONCZ Lajos, Pécs, Pro Pannónia, 2010, 14.
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Vö. RÁKAI Orsolya: Irodaloméstársadalom(alapviszonyai).MégegyszerHorváthJánosésThienemann
Tivadarkoncepciójáról=ThienemannTivadarésamaiszaktudományok.Írásokszületése125.évfordulójára. Szerk. P. MÜLLER Péter, Pécs, Kronosz, 2016, 49.
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tes a pozitivista jegyektôl. Ugyanis, másodszor, az olyan, ma divatos neopozitivista
eljárásmódok felôl, mint a reneszánszát élô filológiaelmélet, Thienemann vállalkozása nemzetközi összevetésben is szépen teljesít, ennyiben pedig a magyar irodalomtudós Michel Foucault és Friedrich Kittler elôfutárának tekinthetô. Harmadszor,
lévén munkája címe nem Irodalomelméleti,hanem Irodalomtörténetialapfogalmak, a
történelem szerepét vizsgálom meg Thienemann életmûvében abból a szempontból,
miként használja fel az irodalom történetiségét az irodalomkoncepciója kialakításában, és ennek komplementereként, hogyan pozicionálja a történelem diskurzusát,
és határozza meg ezáltal az irodalomtörténetet.
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1.
Feltenni a kérdést, mi a pozitivizmus, a legbiztosabb módja annak, hogy a történeti
tudásunk és a hatástörténeti tapasztalatunk összeütközésbe kerüljenek. Egyrészt
nyilvánvaló az Ernst Mach, Hermann von Helmholtz, Jean-Marie de Charcot és Gustav Fechner munkássága révén a tudományokban beállt mechanizálódásnak és az
így kialakult új világképnek a bölcseletben való lecsapódása Hyppolite Taine-nél,
Wilhelm Scherernél és Herbert Spencernél. Másrészt a magyar irodalomtudományban azzal szembesülünk, hogy a pozitivista értelmezések a szerzôi kontextusra (az
életfeltételekre, az alkotót ért diszkurzív és materiális hatásokra, a szerzôi intencióra stb.) redukálták a szövegolvasatot, vagyis a szerzônek mint a történelemben
létezô és referencializálható biológiai és kulturális entitásnak rendelték alá a mûvet. A pozitivizmus ennek alapján tulajdonképpen produkciós esztétikaként határozható meg, amely bár kizárólagos és pontos (tényszerû) értelmezésként tünteti
fel magát, ha az irodalminak mondható mûvek nem dobják le is magukról az effajta olvasatot, bizonyára túlmutatnak az elsôdleges kontextusuknak az irányzat által
feltételezett determinisztikus kizárólagosságán.4
Ez azonban az éremnek csak az egyik, és leginkább valóban a magyar irodalomtudományt érintô oldala. Itthon a pozitivizmus sajnálatos frigyre lépett az 1945
utáni irodalomtudomány hivatalos, marxista irányával, holott az 1930-as években
már magyar irodalomtudósoktól is bôven érte kritika: Thienemann is oda-odaszúrt
a pozitivizmusnak, például az általa is alapított Minerva elsô számában, amikor a
folyóirat misszióját a „szellemi értékek természettudományos mechanizálásával”5
szemben fogalmazta meg. Ugyanakkor Thienemann irodalomkoncepciójának újdonsága, miszerint az irodalomhoz mint viszonyfogalomhoz közelített, éppen Scherertôl származott,6 szövegfogalma szempontjából pedig a mediális váltások okozta
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Vagyis már annak a puszta ténye, hogy ugyanaz az irodalmi mû különbözô korokban megszólíthat embereket, hogy az alkalmiként értett versek is képesek túlmutatni az artikuláció eseményén, és felkínálják magukat más típusú olvasásmódoknak, érv kell legyen amellett, hogy a pozitivizmus tudományosnak vélt olvasati hegemóniája nem áll a legbiztosabb lábakon. Vö. BENN, Gottfried: Tegye-ejobbáaköltészetazéletet? = Uô: Esszék,elôadások. Szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, ford. ADAMIK Lajos, Bp., Kijárat, 2011, 229.
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THIENEMANN Tivadar: Apozitivizmusésamagyartörténettudományok=Minerva, 1922, 1. sz., 3.

6

Összehasonlítva az Irodalomtörténetialapfogalmak elsô és második kiadását, Kulcsár-Szabó Zoltán arra jutott, hogy utóbbiban Thienemann Horváth nevét Schererére cserélte, és már neki tulajdonítja az
irodalom mindig alakulóban lévô konceptualitását mint relációképzést. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az
„alapviszony” HorváthJánosnálésThienemannTivadarnál=Szerepésközeg.Medialitásamagyarkul-
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módosulások mellett7 ezért legalább annyira meghatározó, hogy a szöveg mindig
képzôdésben van szerzô és befogadó között, miközben e két tényezô viszonyát maga a szöveg(alakulás) eredendôen meghatározza. Méghozzá úgy, hogy Thienemann
analízise szempontjából az irodalmi mû közvetítôfunkciója egyre inkább érvényesül, mihelyst a szerzô és a közönség a szöveg szempontjából egyre távolabb kerülnek egymástól.8 Egyszersmind viszont Thienemann szemléletében a technikatörténet pontosan olyan mintákat mutat, melyek szerint a médiumok minél tökéletesebben kiviteleznek szövegközvetítést az irodalmi viszonyban, annál inkább a háttérbe szorulnak.9 Tehát például a szóbeliségnél (népköltészet, szájhagyomány stb.) a
szerzô és a közönség nem válnak el élesen egymástól,10 így a köztük lévô reláció e
kvázi-immedialitás miatt nem a legtisztábban rajzolódik ki, ám a kézírás és annak
markánsan jelen lévô közvetítôi (például a kódexmásolók) esetében már éppen az
interferencia lehetôségének számossága növekszik a szerzô és a közönség között:11
például ha egy betû rosszul kerül átírásra, onnantól az adott szó olvasata már éppen a közvetítő által meghatározott. Végül, amint a gépeké lesz a fôszerep (például a nyomtatásnál), akkor már valamennyi technikai médium gyakorlatilag az üzenet
önformálódását viszi színre.12 Vagyis a technomédiumok olyan tökéletes közvetítést hajtanak végre, amely vagy újfent egyesíti szerzôt és olvasót – azonban a kommunikációs szituáció kvázi-immedialitása ilyenkor éppen a technológiai fejlôdésnek köszönhetô közvetítettség egyik funkciója csupán13 –, vagy teljesen likvidálja
ôket, abban az értelemben, hogy minden rögzített helyi értéket felszámol, és szüntelen dinamizmusban tartja a szerepeket.14 Ezért rendkívül tanulságos vállalkozásának Thienemann által adott késôbbi önmeghatározása, amikor az irodalmár joggal értetlenkedett afelett, hogy a sztálinizált magyar irodalomtudomány miért is
tette ôt indexre: „A technikai elôfeltételek változásához kötöttem az irodalmi alap-

túratudományok20.századitörténetében. Szerk. OLÁH Szabolcs – SIMON Attila – SZIRÁK Péter, Bp., Ráció, 2006, 44. sk. Kiséry András pedig – Dávidházi állításával szemben (vö. DÁVIDHÁZI: i.m. [2010], 7.)
– csakugyan filológiai érveket hoz fel amellett, hogy Thienemann-nál az emlékezet ôszinte spontaneitása valójában tudatos önprofilírozás eredménye. KISÉRY András: HajnalésThienemannláthatatlankollégiuma.Atudományhálózatai,anémetszociológiaésakommunikációkutatásaMagyarországon1930
körül=IdentitásokésmédiákII.:Médiákésváltások. Szerk. NEUMER Katalin, Bp., MTA BTK Filozófiai
Intézet – Gondolat, 2015, 249. sk.
7

Az Irodalomtörténetialapfogalmak második, Afejlôdésfokozatai címet viselô részének három nagy korszaka: a szóbeliség, a kézírás és a nyomtatás.

8

THIENEMANN Tivadar: Irodalomtörténetialapfogalmak. Pécs, Danubia, 1931, 53.

9

Ezt a gondolatot a mai mediális kultúratudományban lásd LATOUR, Bruno: Pandora’sHope.Essayson
theRealityofScienceStudies. Cambridge (MA), Harvard University Press, 1999, 185.

10

THIENEMANN: i.m. (1931), 65.

11

Uo., 212.

12

Ilyen, már az emigrációjában tárgyalt médiumai Thienemann-nak a rádió vagy a televízió. A figyelme
nem kis részben Marshall McLuhan TheGutenbergGalaxy címû könyvének hatására fordult a kortárs
mediális környezet felé. Vö. KISÉRY: i.m. (2015), 249.

13

Vagyis oly mértékben hipermedializálttá válik a közvetítés, hogy az kezdi az immedialitás érzetét
árasztani (például a virtuális valósághoz szükséges rengeteg apparátus éppen a bennfoglaltság illúzióját állítja elô a felhasználó számára). Vö. ennek dinamikájához WARK, McKenzie: FuriousMedia.AQueer
HistoryofHeresy = GALLOWAY, Alexander – THACKER, Eugene – WARK, McKenzie: Excommunication.
ThreeInquiriesinMediaandMediation. Chicago (IL), Chicago University Press, 2014, 155.

14

Vö. THIENEMANN: i.m. (1931), 230–233.
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jelenségek változását a szóbeliség, a kézírás és a nyomtatás korszakainál. Barátaim
közül ezt sokan nehezményezték – és most mulatságosnak érzem, hogy ezt a szemléletet többen szellemtörténetnek minôsítik.”15
Mindazonáltal a vulgárpozitivizmus Magyarországon a marxizmusnak nevezett
irodalomtudományi formájában leginkább azért nem válhatott népszerûvé még a
diktatúra elôtt, mert redukálta az irodalomnak a Horváth által is javasolt (kommunikatív) modelljét – amely modellen belül egyáltalában produkciós esztétikaként
lenne azonosítható az olvasásmódjainak hangsúlyai alapján: a szerzô mellôl eltûnik
a mû és az olvasóközönség. Thienemann szellemtörténeti irodalom-megközelítése
is egyértelmûen a Friedrich Schleiermacher-i és a Wilhelm Dilthey-i hermeneutikai
alapvetésekre épít inkább: (1) a mûvek szellemi életrajzokként olvashatók, az értelmezés csúcsát pedig az jelenti, ha az olvasó jobban érti a szerzôt a mû interpretációján keresztül, mint ô értette saját magát;16 (2) ennek alapját az biztosítja, hogy
mind a szerzô, mind az olvasó történeti lények (Diltheyt parafrazálva:17 efelôl
ugyanolyan az, aki az irodalmat olvassa, mint az, aki csinálja), ezért köztük párbeszéd valósulhat meg, esztétikai élményükön és a kor mindennapi tapasztalatain keresztül összekapcsolódhatnak. Azonban Thienemann egy kisebb csavart is iktat ebbe
a viszonyba, amikor a szöveg alakulása egyben a szerzô dinamikus monumentumalkotásává is válik, mediális váltásai pedig a szerzô helyett így a szerzôfunkciót adják ki.18 Ez a szemléletmód közel kerül annak megfogalmazásához, amit a kurrens
filológia „jelenetnek” nevez, vagyis a szerzô írásapparátusa és történeti helyzetének dinamikája egyszerre konstitutív és az interpretáció során nem mellôzhetô részei a szövegproduktumnak,19 miközben a szöveg effajta pozitivitása állítja elô
egyáltalán a hozzákapcsolható szerzôt is.20 Így a szerzônek és az olvasónak a mûvek
eredendô közvetítésfunkciója által megképzett kapcsolata válik azzá az irodalmi
(vagy irodalomkommunikációs) alapviszonnyá, amelynek archeológiáját elvégzi

15

THIENEMANN Tivadar leveleiazemigrációból=Nagyvilág, 1990, 9. sz., 1409. Hozzáteszi még, hogy bár
egyetlen marxista sem közelítette meg így az irodalmat, Marx maga igen.

16

Kulcsár Szabó Ernô azonban már a rendszerváltás környékén rámutatott pozitivizmus és szellemtörténet célelvûségeinek különbségére. „A fejlôdéselv szellemtörténeti értelmezése – többnyire a kultúrfilozófiákba ágyazottan – felületi nézetben sokáig éppúgy biologistának látszott, mint a pozitivizmusé.
Az absztrakt szellem helyett a kultúrának adott elsôbbség azonban lényeges hangsúlyáthelyezéseket
is magával hozott. A pozitivizmus biológiai determinizmusa elsôsorban az azonos körülmények melletti
azonos eredmény képletében nyilvánult meg. [...] A rehabilitált individualizáció és a törvényszerûség
nem-determinisztikus értelmezése következtében a történelem e felfogásban nem a természeti
evo[l]úció láncolatosan elôrehaladó kontinuitásában jelenik meg elôttünk, hanem ciklikus-organikus
fejlôdésmenetet mutat, középpontjában nem is annyira a fejlôdés mozzanatával, mint inkább a különbözô individualitású, szerves kiteljesedésû, nagy egységként kibontakozó korszakok alakulástörténetével.” KULCSÁR SZABÓ Ernô: Afordulatjellege–pozitivizmusésszellemtörténet=Literatura, 1990, 1. sz.,
87. sk.

17

Ld. DILTHEY, Wilhelm: BreslauerAusarbeitung = Uô: GesammelteSchriften.XIX. Göttingen, V&R, 1997, 188.

18

Vö. THIENEMANN: i.m. (1931), 206–209.

19

Vö. CAMPE, Rüdiger: Az írásjelenet. Ford. TAMÁS Ábel = Metafilológia II.: Szerzô – könyv – jelenetek.
Szerk. KELEMEN Pál – KULCSÁR SZABÓ Ernô – TAMÁS Ábel – VADERNA Gábor, Bp., Ráció, 2014, 732.

20

Ahogy arra Kulcsár-Szabó rámutat, Thienemann-nál tulajdonképpen „nem tehetô különbség megírtirodalmi szerep és valóságos személyiség között.” Egyszersmind értelmezésében nyitva hagyja annak a
lehetôségét, hogy éppen az elôbbi konstituálja a szövegen keresztül az utóbbit, tehát bármennyire szövegen kívüli legyen is, már soha nem tud pusztán referenciális lenni a szövegeffektusok által kitermelt
„valóságos személyiség”. Vö. KULCSÁR-SZABÓ: i.m. (2006), 49.
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Thienemann. Állításom szerint ezzel az eljárással fonák mód közelebb kerül a pozitivizmus legszofisztikáltabb áramlatához, ami talán csak a kurrens irodalom- és
kultúratudományi irányzatok felôl rajzolódik ki igazán.
2.
Szemben a marxista-pozitivista (és a szellemtörténeti analógiás érvelést is integráló)
olvasatokkal, amelyek a szerzôk (feltételezett és nemritkán anakronisztikus) kommunista elkötelezettségére alapozva tematizálták a szövegeket, és állították azokat
(gyakran alkalmi szövegekké redukálva) a politikai irányzékok (idegen megszállás
legitimálása a jólét érdekében, permanens forradalom stb.) szolgálatába,21 a létezô
(és a szellemtörténetbe gyakorta belejátszó) pozitivizmus számos erénnyel rendelkezett és rendelkezik – elég itt csak a kritikai kiadásokra utalni.
A Németországban ma újfent virágkorát élô filológiaelmélet és annak amerikai
párja, az úgynevezett materiális filológia pontosan arra fókuszálnak, hogy az egyes
bölcseleti és irodalmi írásoknak milyen olvasási lehetôségei nyílnak meg, amennyiben az azok rögzítéséhez, elôállításához és közvetítéséhez szükséges praxisok,
gyakorlatok (anyaggyûjtés, szövegek szerkesztése stb.) és anyagiságok (cédulázás,
merevlemezre vagy szerverre mentés stb.) kerülnek vizsgálat alá.
Az összes mai, a pozitivizmus eszköztárát felhasználó trend mindazonáltal három közös jellemzôvel biztosan rendelkezik:
1. a fakticitást felváltja a faktualitás, vagyis a vizsgált mû (vagy jelenség) korabeli adatolása, a hozzá kapcsolódó tudásformák, technikák és rögzített tartalmak
felkutatása és az azok felôl történô olvasása (legyenek ez utóbbi tényezôk nem irodalmi szövegek, vagy egyáltalán nem szövegek);
2. az irodalom ontológiai státusza helyett annak episztemológiai potenciálját
vizsgálják: melyik az a tudásforma, amellyel csak az irodalom rendelkezik, milyen
tudásprodukciós mód jellemzi az irodalmi szövegeket;
3. bár nem nyújtják a szövegek szoros olvasatait, sôt, összefüggésekben, elsôdleges kontextusuk hangsúlyainak újrarendezésével, finomhangolásával értelmeznek,
vagyis elsôsorban az intézményes és technológiai közegre koncentrálnak, mégsem
nevezhetôk egyértelmûen pozitivistának.
Thienemann életmûve ezért ma éppen a pozitivistának ható elhajlásai miatt lehet értékes teoretikus terep a mediális kultúratudomány számára: nem tüntette ki
a szerzô pszichológiai horizontját, ellenben eminens és a szöveg történeti helyzete
szempontjából meghatározó faktorként tekintett a szöveg elôállításához és terjesztéséhez szükséges technikákra, amelyeket innentôl irodalomtechnikákként aposztrofálok.22

21

IMRE László: Amagyarszellemtörténetutóhullámaiéskövetkezményei=Alföld, 2011, 1. sz., 91.

22

E kifejezés alkalmazásával a Praefolyóirat Kittler-számának retorikáját követem – hogy miért nem inkább a tágabb és aspektuálisan eltérô hangsúlyokkal dolgozó „kultúrtechnika” terminus mellett döntöttem itt, ahhoz ld. a fogalom körbejárását: KERESZTES Balázs – SMID Róbert: Egy,kétésháromkultúra
helyett–mikisazokakultúrtechnikák?=Tiszatáj, 2017, 2. sz., 53–59.
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Mert bár Thienemann az irodalomtörténetben az irodalmi alapviszonyt – Horváthtal összhangban – mû, szerzô és közönség hármasságára alapozta,23 a szellemtörténet idealizmusából fakadó megkülönböztetését az állandó (potenciális) tényezôknek és a korszakspecifikus (aktuális vagy realizált) elemeknek már nem a bevett
módon érvényesítette.24 Tehát analízise nem annak vizsgálatára irányult, hogy egy
adott kor ízlése vagy technikai rendelkezésre állása hogyan nyitja meg az igen
gyakran már a korban relativistának nevezett irodalmi tudatnak25 az irodalmi alapviszonyban történô konkretizálódása elôtt az utat. Másként megfogalmazva: elsôsorban nem az érdekelte, hogy egy korszak az esztétikai és történeti implikációinak
kölcsönhatása eredményeképp mely szövegeket olvassa irodalomként, mint inkább
afelé nyitott, hogy az irodalmat ne csupán esztétikai minôségek klaszterének tekintsük, hanem vegyük észre azokat a technikákat is, amelyek elválaszthatatlanok
az irodalom szövegiségétôl; legyenek bármennyire külsôlegesek is ahhoz képest,
azzal mégis szüntelen interakcióban állnak.26 Pont ezen interakció miatt Thienemann-nál az állandó és változó tényezôk nem határolhatók el egymástól (például
az irodalmi divat vagy a siker esetében),27 a szöveg mint az irodalomtechnikákban
folyton létrejövô alakulás nem engedi a kontextusok szétszálazását a (szerzô és a
nyilvánosság közötti) közvetítés (aktusa) felôl nézve. Ahogy Thienemann maga is
megfogalmazza, mindezek azonban pusztán szimptómái az irodalomtechnikáknak,28
a „szimptóma” pszichoanalitikus felhangjai pedig csak a 60-as években, már az
amerikai emigrációja során írt TheInterpretationofLanguage címû kétkötetes munkája fényében válnak igazán nyilvánvalóvá. Ott nemcsak megkérdôjelezte a normalitás fogalmának érvényességét a nyelvészetben, egyben historizálva azt29 – ne
felejtsük el, ugyanabban az évtizedben, amikor Foucault diskurzusanalízisével a
disszertációjában (Aklinikaiorvoslásszületése) az ôrültségrôl való gondolkodás jogi, kulturális és orvosi formáit olvasta egymásra –, hanem arra is ráirányította a figyelmet, hogy ha valamit kimondunk, akkor másvalamit szükségszerûen letiltunk
ezzel. Illetve, tágabban értve, a nyelv fogalmának normativitása éppen bizonyos

23

Amikor Kulcsár-Szabó tanulmányában összehasonlítja az alapviszony megjelenését Thienemann-nál és
Horváthnál, az egyik legkarakteresebb különbséget éppen az alapviszony fenomenalizálhatóságának
meglétében vagy hiányában jelöli ki. Vagyis míg Horváthnál az alapviszony korszakonként más formákban jelenik meg (nyelvileg, társadalmilag, technikailag), addig Thienemann-nál az állandó és az aktuális tényezôket nehéz elkülöníteni. Ugyanakkor Kulcsár-Szabó olvasata sajátos dekonstrukciós potenciált is mutat Horváthnál, amennyiben az írásosságot követôen lehetséges egyáltalán megképezni
az alapviszony és annak megtestesülései közötti differenciát, ugyanakkor az írástechnika már mindig
az utóbbi, változó formák egyikeként is számon tartott. Vö. KULCSÁR-SZABÓ: i.m. (2006), 47–49.

24

Ld. THIENEMANN: i.m. (1931), 237. sk.

25

Ld. például Sík Sándor bírálatát SÍK Sándor: Azolvasástudománya. Szeged, Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, 2000, 24.

26

Vö. KISÉRY: i.m. (2016), 257.

27

Ld. THIENEMANN: i.m. (1931), 237. sk.

28

Ennyiben a viszony megfordul ahhoz képest, amit Kulcsár-Szabó azonosított Horváthnál (ld. a 23. jegyzetet), és mégiscsak mutat valamifajta differencializálódást Thienemann esetében is az irodalmi alapviszony. És mint Rákai rámutat a bevezetômben nem feltétlenül példaszerûként referált írásában, ennek a koncepciónak az eredete Thienemann-nál adatolhatóan nem a fenomenológia, hanem az orvos
barátaival folytatott beszélgetései. RÁKAI: i.m. (2016), 50.

29

THASS-THIENEMANN Tivadar: AnyelvinterpretációjaI.:Anyelvszimbolikusjelentése. Bp., Tinta, 2016,
39. sk.
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vizsgálati aspektusokat zár ki; gyakorlatilag a „mi a kimondható és milyen feltételek mellett”30 kérdését tette fel, a diskurzus elleplezô munkájára koncentrálva a
nyelvészetben, és ugyanerre épülô analízisét végezte el már az Irodalomtörténeti
alapfogalmakkal az irodalomtudománynak a közvetítés technikái és formái felôl,
ami maga a mediális diskurzusanalízis elôképe.
Ennélfogva, bár Thienemann nagyon is épít arra, amit Jauss késôbb a recepcióesztétika egyik alapvetéseként az irodalomtörténet kapcsán úgy fogalmaz meg,
hogy annak „kommunikatív jellege feltételezi a mûalkotás, a közönség és az új mûalkotás dialógus- s egyben folyamatszerû új viszonyát, amelyet megragadhatunk a
kérdés–felelet, probléma–megoldás viszonyaiban is”,31 a kommunikatív szituáció
relációit már azzal a pozitivista propedeutikával dolgozza fel Thienemann, amely a
kauzalitást bevezette az irodalomtörténetbe, ezzel a nyelven kívüli tényezôknek
szentelve figyelmet. Ezt Jauß úgy kárhoztatta ugyanakkor, hogy „az irodalmi mûvek
megkülönböztetô sajátosságait »hatások« tetszés szerint növelhetô körébe utalta”32 – ám Thienemann-nál a szerzô–mû–olvasó hármas szétszálazhatatlanságát és
a szellemtörténeti tudat idealizmusának destrukcióját éppen a mediális meghatározottság eredményezi.33
A nemrég hazánkban is Oberseminart tartó amerikai germanista, David Wellbery
az ilyen vállalkozásokról ugyanakkor a következô pozitív ítéletet mondja Kittler
munkássága mentén felvillantva azok produktivitását: állítása szerint az irodalomtechnikákra koncentráló mediális diskurzusanalízis nemcsak „radikális történetiséghez vezet, amely végül feloszlatja az irodalom egyetemes fogalmát”, de egyrészt
„olyan távoli korokra van hatással, mint a középkor, ahol a szóbeliség és írásbeliség kérdése már régóta a kutatások középpontjában állt”, másrészt ez a hatás „történelmi elôszobánkra is érvényes, [... amikor] elválasztja a romantikus »költészetet« (amely a könyvnyomtatás monopóliuma és az egyetemes alfabetizáció alatt
állt elô) a modern »irodalomtól« (amikor az írás versengésbe kezd a fonográf és a
film technikai médiumaival).”34 Éppen ezért hajlanék arra a megállapításra, hogy
amikor Thienemann mûve második részében hozzákezd a fejlôdés fokozatait tárgyaló esettanulmányaihoz35, akkor gyakorlatilag olyan intézményességben jelöli ki

30

Ld. FOUCAULT, Michel: Adiskurzusrendje. Ford. TÖRÖK Gábor = Holmi, 1991, 7. sz., 868–889.

31

JAUSS, Hans Robert: Irodalomtörténetmintazirodalomtudományprovokációja. Ford. BERNÁTH Csilla =
Uô: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán,
ford. BERNÁTH Csilla et al., Bp., Osiris, 1999, 47.

32

Uo.,44.

33

Kevésbé kifinomult, de közvetlenül Thienemannt emiatt célkeresztbe állító kritika H. Lukács Borbála
tanulmánya a 60-as évekbôl, ahol azt is kétségbe vonja, hogy amit Thienemann csinált, az az irodalom
története lenne. Lásd H. LUKÁCS Borbála: ThienemannTivadar Irodalomtörténeti alapfogalmairól = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965, 4. sz., 447–465. Korner Veronika ugyanakkor filológiai érveivel
tompítja ennek a kritikának az élét, rámutatva arra, hogy Thienemann levelezésben állt H. Lukáccsal a
kritika megszületésekor. Vö. KORNER Veronika Júlia: Akulturalitásfogalmának„közöttisége”a20.századelsôfelénekMagyarországán,ThienemannTivadar„mechanikusmaterializmusa”=Szerepésközeg.
i.m. (2006), 62., 49. jegyzet.
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WELLBERY, David E.: Elôszó(ALejegyzôrendszerek 1800/1900 amerikaikiadásához). Ford. KERESZTES
Balázs = Prae,2014, 4. sz., 189.

35

Ld. a 7. jegyzetet.
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az irodalom funkcióit, amely diszkurzívan tudja színre vinni még az azt megalapozó nem diszkurzív technikákat is.
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3.
Viszont mind a technikák, mind pedig azok mûködésbe lépése történetileg változó
figurációkat mutatnak, Thienemann pedig végsô soron mégiscsak a fejlôdést – legyen
az szerves, organikus vagy szabálytalan, szellemi – teszi meg történeti metaalakzattá,36 maguknak az irodalomtechnikáknak a progressziós tengelye pedig, emlékeztetésként, a szóbeliségtôl a kéziraton keresztül a nyomtatásig terjed. Az irodalomtechnikák és azok színrevitele a szövegekben a szellemi fejlôdés mintáját követik,
utóbbiak pedig olyan metafikciós szövegaktusokként azonosíthatók, mint az elôszó,
az olvasásra és az irodalom elôállítására történô reflexiók:37 tehát arról beszélnek
a szövegek, ami lehetôvé tette ôket. Innen nézve, bár negatív felhanggal íródott,
Németh László értékelése fején találta a szöget azzal az állításával, hogy Thienemann-nál a szellemi fejlôdés kiutalódik a technológiának,38 vagyis a technikák változása vezet a szellem elômeneteléhez.39
Az eredendô diszkurzív fordulópont Thienemann-nál a történelem alakzata tekintetében olvasatom szerint azonban nem a modernség idôtapasztalata – vagyis a
technikai fejlôdés nem válik a temporalitás új felfogásainak függvényévé –, és az
irodalomtörténet dinamizmusa nem a szellem fejlôdését propagáló romantikában
vagy az organikusságot képviselô klasszicizmusban keresendô, hanem abban a korszakszimptómában gyökeredzik, amelynek Balogh József is nem kevés elemzô figyelmet szentelt.40 Ez a hangosról a néma olvasásra történô váltás révén a szóbeliség és az írásbeliség szövegfogalmának átmenete.41 Amikor az „írás elnémul” – írja
Thienemann –, akkor „a transzcendens irodalmi viszony immanenssé alakul”,42 vagyis megszûnik a szöveg külsôlegességéhez tartozó, szituatív, jelenetszerûségét a
referencialitásból nyerô szövegközvetítés, mert az olvasó egyszerre lesz felolvasó
és befogadó, a szöveg monumentalitása pedig a szerzô tekintetében már az e közvetítésben létrejövô szerzôfunkciót és implicit olvasót alkotja meg.43

36

THIENEMANN: i.m. (1931), 25.

37

Uo., 194. sk.

38

NÉMETH László: Újabbtörténetimunkák=Tanú, 1932–1933, 1. sz., 121.

39

A korban egyébként nem volt egyedülálló ez a gondolat. Ernst MACH Kultur und Mechanik címû kis
könyve mentén FERENCZI Sándor Amechanikalelkifejlôdése címû esszéjében ugyanilyen relációt feltételez a lélektan felôl. Lásd SMID Róbert: DieIntrojektions-unddieProjektionsmaschinen,Freud,Ferenczi
andtheIdeaofMachinicTemporality=Wissen–Vermittlung–Moderne. Szerk. LÔRINCZ Csongor, Wien,
Böhlau, 2016, 323–354.
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Ld. például BALOGH József: VocesPaginarum.Adalékokahangosolvasásésíráskérdéséhez. Bp., Franklin,
1921

41

THIENEMANN: i.m. (1931), 117.
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Uo.
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Uo., 208. sk. Havasréti József mimetikus olvasatánál, amely a szóbeliséget hangsúlyozza egyértelmû
kezdetként „az íratlan irodalom” és a „néma jelbeszéd” kifejezések kapcsán – (HAVASRÉTI József: „Thienemann-kettôshangok”. Széljegyzetek Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti alapfogalmak címû könyvéhez=ThienemannTivadarésamaiszaktudományok.i.m. [2016], 65.) – az általam javasolt, már eleve
egy mediális változásban megtörténô, ezáltal dinamikus centrumot feltételezô „eredetkijelölés” sokkal
inkább tekintettel van Thienemann diskurzusanalízisének mechanizmusaira, amelyek túlmutatnak egy

Smid Róbert:

Thienemann Tivadar avant la lettre mediális diskurzusanalízise

A szövegnek mint szerzô és közönség immanens viszonyát egyszerre megalkotó és bemutató mûnek a technikai alapjai pedig olyan változásokon mennek keresztül, amelyek finomítják és amplifikálják az irodalom viszonyfogalmának végrehajtottságát, aktualizálódását, azazhogy az irodalmi alapviszony szimptómáit.44 Nem
elsajátítása történik tudniillik a technikáknak Thienemann olvasata szerint az irodalom külsôleges tényezôitôl az irodalmi szöveg valamifajta belseje felé haladva,
hanem a szöveg inherens irodalomtechnikái (melyek például a szerzôfunkció vagy
a közönség megképzésére irányulnak) a szöveghez képesti külsôlegességnek a külsôlegességeként jönnek létre.
Vagyis egyrészta szövegnek – és ennyiben nem véletlen a néma olvasásra váltással való példálózás Thienemann-nál – egy olyan, a középkorhoz köthetô modellje alakítja ki a modernség mediális helyzetét az irodalom vizsgálatánál az Irodalomtörténeti alapfogalmakban, amely késôbb a német medievista Paul Zumthor munkásságában tûnik fel mindig elôadottként, a performált textust kísérô non-verbális
elemek fontosságát is hangsúlyozva.45 A modernség pedig pont e középkori szövegfogalom medialitásának visszatéréseként kerülhet a romantika és a klasszicizmus,
a szellemi és az organikus fejlôdés toposzaiként használt korszakok fölé Thienemann rendszerében, és egyáltalában ez biztosítja, hogy a három korszak (klasszicizmus, romantika, modernség) viszonyában a szellemnek a technológiai változások által indukált története szolgáljon metatoposzként.46 Más szóval, a modernség
közvetítési módjai nyitják meg annak lehetôségét, hogy történetileg vizsgálhatóvá
váljon minden ôt megelôzô éra. Másrészt a szöveg Thienemann által feltételezett
(ön)performálása, ideértve medialitásának valamennyi aspektusát (technológia, befogadás, affekció, mnemotechnikai eszközök és azok átalakulása, a gesztus, az ismétlés stb.), tulajdonképpen mindig megkövetel egy olyan aktualizációt, amely felôl
önmaga is folytonosan a vizsgálat tárgyaként viszi színre magát, leginkább úgy,
hogy a közvetítés minduntalan a háttérbe szorul, vagyis tökéletesítôdik.47 És ez
szolgáltathat kulcsot Kulcsár-Szabó Zoltán és Kiséry András elsô hallásra némileg
apokaliptikusnak ható megállapításaihoz is, hogy az irodalom Thienemann elméletében tulajdonképpen olyan médium, amely túlélte a saját virágkorát48 – ami pedig
Imre László megállapításával mutat szép chiazmust, azzal, hogy a 30-as években a
szellemtörténet „túljut önmagán”.49
Viszont, és a fentiekkel látszólag ellentétes módon, de mindenképp biztosítva
azt, hogy ne egy organikus virágzás–hervadás narratívát alkosson Thienemann (ez-

statikus kezdetnek és az abból fakadó lineáris progressziónak az elemzésén, egyúttal pedig megôrzik
saját írhatóságának és olvashatóságának jeleneteit kialakító szöveget mint a mediális diskurzusanalízis eminens tárgyát a már mindig átalakulóban lévô történeti szituáltságában.
44

THIENEMANN: i.m. (1931), 193. sk.
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Ld. ZUMTHOR, Paul: BodyandPerformance=MaterialitiesofCommunication. Szerk. GUMBRECHT, Hans
Ulrich – PFEIFFER, K. Ludwig, Stanford, Stanford University Press, 1994, 224. sk.
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THIENEMANN: i.m. (1931), 193.

47

Ld. a 13. jegyzetet.

48

KULCSÁR-SZABÓ: i.m. (2006), 47.; KISÉRY: i.m. (2015), 265.

49

IMRE: i.m. (2011), 88.
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zel egyértelmûen az organikus történelemszemléletnek utalva ki az irodalomtörténetet), ha a közvetítettség pusztán fiziológiai aspektusainak a szempontjából nem
válik is nyilvánvalóvá, a telekommunikációs eszközök elôretörése csak tovább mélyíti azt az immanenciát, amelyre Thienemann irodalomtörténetét és az irodalom
fejlôdését alapozza. Tehát annak a középkori szöveg-végrehajtási jelenetnek a folytonos remedializációját a szellemi fejlôdés során, amelyben a szerzôség és a közönség viszonyai nem fixáltak, hanem ôket éppenséggel a irodalomtechnikák dinamizálják,50 ennélfogva alkotnak egyáltalában eseményt vagy szituációt a szöveg performálásából (vagyis például irodalmi divatot vagy sikert). Lôrincz Csongor elegáns
megállapításával élve itt: „A szöveg már eleve beírja magába végrehajtásának figurációit, ugyanakkor olyan »háttér« elôtt teszi ezt, amely mindig is olvassa e figurációkat.”51
Egyúttal a szellemi fejlôdés sem uralkodik teljes mértékben Thienemann irodalomtörténetén, arról ugyanis az organikus progresszió is leválaszthatatlan marad.
Az organikusság valójában nem azért lehet Thienemann szellemtörténetének alapja, mert a technológia problémátlanul, szervesen csapna át a szellem erejébe,52
hanem mert pontosan a történeti skála két végpontja, a középkor és a modernitás
között tart fenn egy szerves kapcsolatot az elmélete,53 ami alapvetôen biztosítja,
hogy az egyes korszakokhoz eltérô történelemfelfogásokat lehessen kapcsolni a
szöveg performálásának és a mediális viszony kialakításának potencialitása felôl,
gondolati keretbe foglalva magát a hozzárendelés aktusát (mely már szintén egy
inskripció) az irodalomtörténet-írásban. Ezzel párhuzamosan az az organikus fejlôdési logika, amelynek Thienemann szerint az egyes korszakoknál nem abban kell
érvényesülnie, hogy egy korszak születik, ível és hanyatlik, hanem az irodalom történetének egészén végig kell vonulnia mint összekötô kapocs, éppen a szellemi fejlôdés modelljébe bevezetett és megerôsített szervességével korrelál. Mindez élesen szembehelyezkedik a magyar modernség alapjának tekintett „minden egész eltörött” paradigmájával, ugyanakkor éppen a modernség felôl látszik érvényesíthetônek a szervetlen szellemi és szerves organikus progresszió így koordinált kapcsolata afelôl, hogy az organikus a mechanikus technikainak a fonákja is.54 Azonban
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Egyike lehet ennek a megírt szerzô felôl egyáltalában a költôi szerep kialakítása azt követôen, hogy a
modernségben a vezér, a vezérszónoki elsôdleges funkcióját már elvesztette az alkotó. THIENEMANN:
i.m. (1931), 243.

51

LÔRINCZ Csongor: Azirodalmikommunikációarcheológiájaésa„szöveg”fogalma(Thienemann)=Szerep
ésközeg.i.m. (2016), 78. Lôrincz azt is megállapítja, hogy a szöveg Thienemann-nál mindig megkettôzôdésben leledzik, ehhez pedig performálásának módjai már eredendôen hozzátartoznak. „Úgy tûnik,
a szöveg csak úgy lehet az irodalmi alapviszony immanenciájának modelljévé (teoretikus-diszkurzív
értelemben is), hogy már mindig is a színrevitel – a performatív akció, az alkalmazás, a kommentár,
idézés vagy fordítás – nyelvébe fordítja, és ezzel megkettôzi önmagát.” (Uo., 79.) Ez egyben egy olyan
pozitivitásában soha ki nem merülô inskripcióként szituálja a szöveget Thienemann-nál, amely egyrészt bár mindig a technológiai változások függvényeként jelenik meg, másrészt önmaga fikcióképzô
munkája már pontosan keretezi saját technikai végrehajtottságát, vagyis a mediális viszonyok kibontakozása csak az immanens, textuális viszonyok közötti színrevitelben valósul meg. Vö. még ehhez uo.,
88.; CAMPE: i.m. (2014), 738.
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Ld. a 38. jegyzetet.
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Vö. THIENEMANN: i.m. (1931), 20.
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Vö. a külsôlegesség külsôlegessége, illetve ld. az 51. jegyzetet.
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ahogy arra Kulcsár Szabó Ernô figyelmeztet, „[a] szervesség elve valójában ugyanis csak akkor mûködtethetô, ha az értékelés nem hagyja homályban annak következményeit, hogy a »léteges« vagy »életmûves« egész csak addig organizmus, amíg
részeinek elevensége az organikus kölcsönösség jegyében képes azt fenntartani és
viszont.”55 Valóban, Thienemann is tudatában volt ennek a szükségszerû konzisztenciának, ezért az organikusság történeti toposzát éppen azzal kívánta kiigazítva
helyreállítani, hogy a korszak individualizáción keresztüli szervesülésével létrehozott epochalitást elutasította. Tehát az olyan analógiásan egy személy organikusságára támaszkodva megképzett érákat, amelyeknek ugyanúgy van kezdete és vége,
mint egy ember életének; akár konkrétan egy szerzô határozza meg (például az
úgynevezett Goethezeit), akár fordítva, egy korszak feldarabolhat egy egységes
életmûvet (Thienemann-nál a klasszicista és a romantikus Goethe, de általánosságban ez kiterjeszthetô minden „fiatal” és „érett” életmû-katalogizációs jelzôre), hovatovább, ha a kortársak között elvágólagosságok tûnnek fel, akkor maga a korszak
is továbbosztódik (például klasszikus modernség és történeti avantgárd).56
Hogy valamennyi megképzôdô kétirányú textuális (szöveg és performativitása),
extratextuális (szerzô és szerzôfunkció), fejlôdési (szellemi és organikus) és történeti (középkor és modernség) mozgás a közvetítettségébe lecsapódva mégis a szerzô–mû–olvasó viszony immanenciájához járul hozzá – hiszen a technológia mint a
szöveg kívülisége irodalomtechnikaként saját külsôlegességében, szimptomatikusan
válik a szöveg performanciájává, ezzel egyúttal mindig is közvetítéssé (amely közvetítés egyáltalában létrehozza a szerzôt és a közönséget önmagához képest és önmaga végrehajtottságában) –, annak oka vagy feltétele egy olyan rekurzió Thienemann irodalomtörténet-felfogásában, amelynek eredményeként egymás mellé helyezôdik az irodalom viszonykoncepciójának tulajdonképpeni kezdete, ôsjelenete
(a hangos olvasásról a némára történô átállás a középkorban) és a technikai változások önmaguktól elkülönbözôdése a modernitás felôl, mely utóbbi aktus egyszerre történik a szöveginherens, nyelvi dimenzión túl és az irodalmi, tehát immanens
és performatív szövegviszonyba helyezôdve is. Ha valami, akkor az irodalomfogalom, és éppen a modernitásé, de a modernitás új szövegtapasztalata felôl kerül itt
leginkább leváltásra Thienemann munkásságában – az irodalom mint önmagát túlélt médiummal és az önmagán túljutott szellemtudománnyal szemközt.
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KULCSÁR SZABÓ: i.m. (2010), 93.
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Vö. THIENEMANN: i.m. (1931), 14. sk.
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Tóth Gábor

Juhász Ferenc és Nagy László ember- és világképének
filozófiai vetületei Baránszky-Jób László életmûvében
Jelen tanulmány elsôdleges célja Baránszky-Jób László gazdag és sokoldalú életmûve egy konkrét fejezetének áttekintése, amely a Juhász Ferenc és Nagy László
lírájában formát öltô ember- és világkép filozófiai vetületeire fókuszál. A szerzôrôl
elöljáróban meg kell említeni, hogy a XX. századi magyar eszmetörténet egy kiemelkedô és egyedi alkotói életpályát megvalósító kritikusa és irodalomértelmezôje, aki az 1984-ben Teremtô értékelés címmel megjelent kötetében esszéisztikus
formában megírt, szuggesztív hatású elemzéseket gyûjtött össze. A könyvben szereplô írások alapos és kifinomult esztétikai ítélôerôt tükrözve – a modern magyar
és világirodalom számos meghatározó életmûvét vizsgálva – mutatják be a kiválasztott szerzôk (Juhász Ferenc és Nagy László mellett többek között Thomas Mann,
Ady Endre, József Attila, Kormos István, Csorba Gyôzô) munkásságában releváns
poétikai eszközöket, alkotói elveket, valamint az ezeknek tartalmat adó filozófiai
és világnézeti állásfoglalásokat.
A kutatás vezérfonalát két írás jelenti: a Képnyelvésvilágkép–AdyEndre,József
AttilaésJuhászFerencköltészetében címmel megjelent tanulmány és a Jönnekaharangokértem címû Nagy László-kötetre reflektáló esszé. Mindkét szöveg pontosan
tükrözi Baránszky-Jób László filozófiai fogalmakkal alátámasztott irodalomelméleti
álláspontját. E kontextusban az érték esztétikai szemszögbôl értelmezett fogalmának van központi jelentôsége: a szerzô által használt értékfogalom jelentése a
husserli fenomenológia fogalmi rendszerébôl kiindulva ragadható meg. Az érték,
illetve az értékesség ennek megfelelôen egy önmagában való, tiszta és ideális tartalomként értelmezhetô, amely teljességgel független a tapasztalati valóság esetleges és változó viszonyaitól. „Az emberi létezésforma az értékelve teremtés. Az ember világa az értékelve alakított világ. Az ember »kezébe tett sorsával zuhan«, s
csak önmagából magasodhatik önmaga fölé...”1 A mûvészet – és magától értetôdôen a költészet is – ezt az értékfogalmat mutatja fel. Ennek elsôdleges eszköze a teremtés, az alkotás folyamata, amely az absztrakt értékfogalmat tényleges realitássá változtatja.
Az irodalmi és a filozófiai szemléletmód összefonódása szükségszerûen következik Baránszky-Jób László gondolkodói attitûdjébôl: a szerzô Husserl egyik elsô
magyarországi fordítójaként is maradandó értékeket teremtett: esztétikai alapokra
helyezett mûfordítói munkássága nem pusztán Edmund Husserl elsô magyarországi
fordítójaként, hanem a német gondolkodó filozófiai alaptételeinek az irodalomelmélet kontextusába való beemelésével is új fejezetet nyitott a XX. századi magyar
(és közvetve az európai) esztétikai gondolkodás történetében. Munkásságának egyik
fontos módszertani elve a kérdezés fontosságának hangsúlyozása, amely a filozó-
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BARÁNSZKY-JÓB László: Teremtôértékelés. Bp., Magvetô, 1984, 5.

79

80

fia területéhez kapcsolja: „Lehetetlen a Husserl által hangoztatott véleményre nem
gondolnom, miszerint az európai szellemiséget, Európát a görögség alapozta meg,
éspedig [...] magának a filozófiai véleménycsere, vitaszellem, a filozófiai szellem
megteremtése által.”2 Ez az eszmei elkötelezôdés és módszertani elv adja
Baránszky-Jób irodalomelméleti értekezéseinek és esszéinek igazi eredetiségét és
kivételes problémaérzékenységét.
A Juhász Ferenc és Nagy László ember- és világképét konstituáló filozófiai gondolatok részletes és árnyalt megértése kizárólag akkor lehetséges, amennyiben az
értelmezés súlypontja a szubjektum és a közvetlen, élményszerû tapasztalat folyamata során feltáruló természeti világ viszonyán van: „Képnyelv és világkép: kozmikus, biologikus, a jövô felé sodródó történelmi és társadalmi ember világképe.
Bontatlan egységben. Nem allegorikusan, nem metaforikusan, még csak nem is
szimbolikusan, s nem is konstruktivista szerkezetben – hanem folyamatosan, éles
körvonalaikat megôrzô részjelenségek záporával bomolva, építkezve, nem egyedien, hanem burjánozva, tömegesen, nem kiszakított jelenségként, hanem egy gigantikus vonzó-taszító folyamat részeként. [...] A mikrokozmosz és makrokozmosz, a
végtelen variációk és kombinációk világa: ennek a világképnek a megkísérlésére tör
a lírai eposz képburjánzása, a nyelvtenyészet akarja érzékeltetni és éreztetni is a
tenyészet-monotóniában rejlô végtelen gazdagságot.”3 Baránszky-Jób e gondolatmenete a Juhász Ferenc lírájában érvényesülô „valóság-konstrukció” pontos lenyomatát adja. Eszerint a szemlélôdô lírai én számára a világegyetemben megmutatkozó végtelen összetettség és változatosság egy eredendô egységre vezethetô
vissza, amely egyben a világ (és az emberi létmód) autentikus lényegét is magában
hordozza.
E vonatkozásban a TanyaazAlföldön, továbbá Amindenségszerelme címû költemények fogalmazzák meg legpontosabban a végtelen világmindenségbe belevetett
véges emberi lényhez kötôdô filozófiai alapproblémákat. Ezek között a leglényegesebb az antik filozófiai hagyományból eredô egység-gondolat, melyben az ember
és a világegyetem eredendô harmóniája nyilvánul meg. „Az ember is csak sejti, túl
az értelem határán, hogy egy anyag a kutyatej, s a márvány, a bogarak merev szeme s a vér.”4 A költemény az emberi lény és a – maga végtelenségében kimeríthetetlen – világegyetem viszonyát a természet organikus egységére tekintettel tárja
fel. Bori Imre Juhász Ferenc és Nagy László munkásságát tárgyaló monográfiájában
a biologikum és az „ôstermészet” Juhász lírai univerzumában betöltött lényegi szerepét emeli ki. „A [vers egyik síkját] a szerves élet és az ember körüli világ, annak
intim környezete képezi, egészen az emberig, az »ôstörténet« felé fordulóban,
amely maga volt a puszta élet, a biológiai funkciók összessége. Ennek az anyagi világnak célja, s ebbôl kifolyólag értelme van, melyet egy nagy rend, a természet törvényeinek hierarchiája, szoros összefüggései szabályoznak.”5 Irodalomtörténeti
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tény, hogy e szemléletmód és az erre alapozott poétikai elv már Juhász Ferenc elôtt
is jelen van a modern magyar irodalomban. A természeti világ végtelen belsô gazdagságot felvonultató „tenyészetének” Juhász látomásos képeit megelôlegezô és
részben meg is idézô elôképei olvashatók Szabó Lôrinc 1922-es Föld, erdô, isten
címû kötetének több versében. A két költô természetfelfogását meghatározó komplex motivikus kapcsolatok részletes feltárása azonban meghaladja jelen tanulmány
kereteit.
A következôkben – Baránszky-Jób gondolatmenetébôl kiindulva – a Babonák
napja,csütörtök:amikoralegnehezebb, Juhász érett alkotói korszakának egyik mérföldkövét jelentô mû értelmezésén keresztül teszünk kísérletet a modern ember és
a technika bonyolult viszonyrendszerének megértésére.
A költemény a modern, technicizált világ személytelenségébe belevetett individuum mély gondolati tartalommal és nagy hatású költôi eszközökkel megszerkesztett
vallomása, melynek alapvetô hangvétele a bensôséges személyesség. A költôi én a
világ forgatagában magára maradva reflektál a modern nagyvárosi létmód alapvetô
jelenségeire. A mûben a 60-as évekbeli Budapest életvilágának festményszerûen
plasztikus és átható erejû ábrázolásait találjuk, amely pontos látlelete az emberi világ hagyományos kereteit gyökeresen átalakító modern civilizáció jelenségének: a
technika uralmának alávetett urbanizált környezet a valóság minden szegmensét –
köztük az egyén belsô világát is – maga alá rendelô korlátlan hatalomként jelenik
meg. „A tér mint kivilágított óriáskerék forog; hajói: taxik, autóbuszok, villamosok;
ablakai: kirakatok; ringyói: födetlen ivarszervû gladióluszok [...] fémvázak emelik /
a csönd állatfényvirágait, az éj pillanat-lényeit, elektromosság-szörnyeit”6
Az egyén és a társadalom viszonyában az elidegenedés alapélménye uralkodik.
Ez az állapot – Heidegger terminusát kölcsönvéve – a modern ember alaphangoltságának tekinthetô, amit az erôteljesen filozofikus töltetû versben az alábbi lelkiállapotok és személyes attitûdök érzékeltetnek: a többi embertôl, a társadalom egészétôl való elzárkózás, és az ennek nyomán kialakuló magány és elszigetelôdés állapota, amely a szubjektumot kritikai beállítódásba helyezi. Ezeket követi a lázadás
és a dac magatartása, melyet erôs indulatok vezérelnek: a költô saját mûvészi eszközeire támaszkodva mond nemet a fennálló valóság embertelenségére. A vers végén – a hegeli dialektika egyik alaptörvényének megfelelôen – az elfogadás és a jövôben való reménykedés aktusa teremt lehetôséget az ellentétek kibékítésére.
E magatartásban az eredeti – egzisztenciális „elveszettséget” sugalló – helyzetnek egy
magasabb szinten történô meghaladására irányuló törekvés érhetô tetten. A nagyvárosi lét személytelen totalitásába belevetett individuum a racionális gondolkodás
eszközeivel képes arra, hogy felülkerekedjen a világgal kialakított viszonyát eredetileg meghatározó elidegenedés létállapotán, és saját, szilárd helyet vívjon ki magának a létezôk között. „Nem fináléja azonban ez a vers s e vallomás Juhász »költôi« drámájának. Éppen ellenkezôleg: a költôsors egy új képsora kibontását, értelmezését nyitja meg, aktivizálva a kezdetben passzív és szemlélôdô viszonyulást.”7
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Juhász Ferenc költôi világképe a „viszonylatok végtelen rendszereként” felfogott világegyetem egy specifikus költôi nyelv eszközeivel történô érvényesítésére
törekszik. A költészet eszközeivel megjelenített valóság maga a totalitás, amely felöleli a létezés egészét: „Az organikus és anorganikus lép kapcsolatba egymással ebben a világképben, a létezésformák végtelen áradása, amelynek éppúgy része a
bomlás, mint az építés.”8 E világ rendszere az állandó változás közepette állandóként, aprioriérvényes törvények foglalataként tematizálódik. E valóság lényege a
nyelv ôsi, eredendô fenoménjében fedhetô fel, amely elsôdleges a társadalmi viszonyokhoz és az azok által életre hívott normákhoz képest. A valóság végtelen
gazdagságát megjeleníteni képes költôi nyelv ily módon valóban világteremtô
funkcióval rendelkezik.
A 60-as évek közepétôl kezdôdôen Juhász lírája tudatosan néz szembe a technikai civilizáció korlátlan terjedésébôl származó veszélyekkel. Elsôsorban a hidegháborús fegyverkezési verseny jelenségével, illetve annak következményeivel vet
számot. Ebben az idôszakban a haditechnika rohamos fejlôdése olyan lehetôségeket teremt, melyek lényegileg teszik kérdésessé az emberiség jövôbeli fennmaradását. Baránszky-Jób e problémakörbôl kiindulva Juhász Ferenc világképének aktualitása és idôszerûsége mellett érvel: „Megrázóan mai Juhász Ferenc világképe: a
mai ember konok szembenézése a bomlasztó erôkkel, amelyeknek hatalmát egyre
jobban le tudja mérni.”9
Azéjszakaképei címû oratóriumszerû költemény pontos és szuggesztív megfogalmazását adja ennek az élménynek: „Jaj, mi maradt a pusztulás után? Az Atom, a
Hidrogén, a Neutron után. Átok és iszonyat? Átok és iszonyat.”10 Ugyanakkor leszögezhetjük, hogy a tragikus látásmód csak látszólag egyeduralkodó a költeményben:
a remény jövôre irányuló attitûdje a mû záró részében felülírja a pusztulás vízióit.
„Hajnalodik. [...] Én hiszek tebenned Emberiség. / Nem gyôznek le képzelt halottaim.”11 A költôi képvilág egyediségén túlmenôen a mû különleges érdekességét az
adja, hogy a pozitív tartalmú gondolatokat szintén a modern technológia rendkívül
részletes ismeretét tükrözô nyelvezettel fejezi ki. Az ember létét és az életfeltételeit biztosító környezet mûködését determináló számítógépek, robotok és ûrhajók
szerkezetének és mûködésmódjának leírásai jelzik azt az immár megszüntethetetlen
összefonódást, ami az emberi létmód és a technika szférája között létrejött. Hasonló világkép és egzisztenciális beállítódás érvényesül Nagy László – késôbbiekben
elemzendô – nagy hatású költeményében, a Búcsúzikalovacska címû versben is.
A mû tulajdonképpeni tartalma filozófiai értelemben mégis a halál és a pusztulás
gondolata köré szervezôdik, mivel a halál jelentés-egysége Juhász költészetének
alapmotívuma, kozmológiájának elsôdleges szervezôelve. E lírai szervezôelvnek
azonban sajátos tartalma van. Ennek fényében állítható, hogy Juhász világ- és életszemlélete mégsem nihilista. „[Az ember] most ott tart, hogy megkísérel hatalmat
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nyerni a hatalmán kívül álló felett. Az örök bomláson. Lényegében ez a Juhász Ferenc-világkép halál-problémája. [...] Innen haláltematikájának egyre jobban eluralkodó szerepe; az élet perspektívájából nézett halál arca inkább, semmint a halál
perspektívájából nézett életé.”12 E szövegrészek, illetve utalások egyértelmûen a
halál-problematika Juhász Ferenc költészetében játszott rendkívül fontos szerepére világítanak rá. E kérdéskör taglalásakor érdemes hivatkozni Tarján Tamásnak a
költôvel készített interjújára is: a beszélgetés egyik vezérfonala az emberi élet alapkérdéseirôl – köztük a végesség és az elmúlás problémájáról – való gondolkodás.
Juhász Ferenc költészete ily módon olyan „halállírának” nevezhetô, amely egyben
„életlíra” is.13
A Juhász Ferenc életmûvét taglaló esszében az ember és a világ viszonya kapcsán a „csoda” és a „csodálatos” fogalma, illetve motívuma különösen fontos szerepet kap. A mindennapi és látszólag közönséges dolgokban rejlô csodálatos tartalom
meglátására való képességet Baránszky-Jób a költô egyik legfôbb mûvészi erényének tartja: „Tulajdonképpen csodák záporában élünk – hirdeti Juhász Ferenc világképe. [...] Eleven képrejtvényben – amelynek csupán magunk vagyunk a megfejtései. [...] Rejtélyes létezésünkkel és még rejtélyesebb halálunkkal.”14 E megközelítés
értelmében a csodák, illetve a csodálatos dolgok nem a tényleges valóságtól elszakított, transzcendens szférában találhatók, hanem a hétköznapi lét immanens részei.
A világegyetem a maga végtelen gazdagságában soha nincs elzárva az egyén elôl,
hanem aktuálisan végtelen teljességként közvetlenül adott számára. „A világ a maga végtelen gazdagságában »egy« és egyszerû, vallja a költészet ôsi szellemében
Juhász Ferenc.”15 A nyelv, amely e valóság szerkezetének és törvényszerûségeinek
visszatükrözésére, reprezentációjára hivatott, a nyelvi eszközök „univerzumaként”
mutatkozik meg. A valóság végtelen komplexitása és a nyelv lényege egymással
analóg. A költôi nyelv ily módon egy, az objektív realitással egyenrangú „világegyetemet” teremt Juhász Ferenc költészetében. „Ami a nyelvben rejlik, az ôsélménybôl
fakadó nyelvben, annak valósággal versenyzô, végtelen gazdagságában.”16 Ebbôl
következik, hogy a költô közvetlenül és a maga komplex teljességében képes megragadni a világ lényegét. „[Juhász Ferenc] világképében szintézisre törô átfogó
világérzéskialakítása folyik, új világkép-kialakítás.”17
A modern nagyvárosi lét technológiai feltételeinek és az emberi individuum önértelmezésre való igényének együttes megfogalmazása Juhász Ferencnél és Nagy
Lászlónál egy közös alapként szolgáló világnézeti beállítódást jelent, melynek konkrét filozófiai háttere van. Az újkori bölcselet alapvetô intenciójának – mely szerint
a racionális lényként felfogott emberi lény az ész és az értelem specifikus adottsá-
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gait kihasználva uralomra tör a természet felett – erôteljes kritikája nyilvánul meg
abban a megállapításban, hogy a modern ember világnézetét, valamint konkrét
gyakorlati cselekedeteit már kizárólagos értelemben ez az attitûd irányítja.
E tézis – a versek világától némileg eltávolodva – azzal az eszmetörténeti belátással egészíthetô ki, miszerint a világ mechanikai jellegû magyarázata megköveteli
a természet egészének matematikai alapú megközelítését. E módszert a karteziánus
filozófia teremtette meg, és a felvilágosodás korában vált általánossá: az ember az
értelem és az ész eszközeire támaszkodva kizárólagos uralomra tör az „ember nélküli” természet erôivel szemben, és azokat saját céljai megvalósítására akarja felhasználni. E törekvés elsôdleges mozgatórugója a technika felsôbbrendûségébe vetett hit, amely maga után vonja a technikai eszközök látszólag korlátok nélküli kiterjesztését az élet minden területére. E filozófiai gondolat – amely Martin Heidegger Kérdésatechnikanyomán címû, korszakalkotó mûvében a híres „vízierômû-hasonlat” formájában jelenik meg – explicit módon utal az ember és a világ újszerû,
megváltozott kapcsolatára. Heidegger a technika lényegének megértésére irányuló
filozófiai vizsgálódásaiban amellett érvel, hogy – az új feltételek között – immár
nem a vízi erômû van a folyó természetes környezetébe állítva, hanem mintegy a
folyó „köteles” engedelmeskedni a vízi erômû technikai berendezései által diktált
feltételeknek. „A vízi erôgép a Rajnába van állítva. Kiköveteli a Rajna víznyomását,
amely a turbináktól azt követeli, hogy forogjanak. [...] A vízi erômû nem úgy van a
Rajnába építve, mint az öreg fahíd, amely évszázadok óta köti össze az egyik partot a másikkal. Sokkal inkább az áramlás van beleépítve a vízi erômûbe.”18 Juhász
Ferenc és Nagy László lírája Baránszky-Jób számára filozófiai értelemben elégséges alapot nyújt ahhoz, hogy a modern ember természetátalakító tevékenységét a
modern nagyvárosi lét jelenségeinek tükrében értelmezze.
Nagy László életmûvében az ember–technika reláció vonatkozásában leginkább
hangsúlyos mozzanat a Búcsúzik a lovacska címû – szintetizáló igényû – alkotás,
melyben a költô az emberiség jövôjének vízióját festi meg a modern technikai civilizáció egyre nagyobb mértékben érvényre jutó tendenciáinak fényében. A lírai
én a valóság egészével történô számvetésekor szembesül azzal a ténnyel, hogy a
gépi civilizáció elôretörése és a modern technológia térhódítása súlyosan veszélyezteti a klasszikus humanista értékeket. Nagy László következetesen és pontosan
fogalmazza meg az emberi és az „emberen kívüli” – jelen esetben a gépi – létszféra eredeti viszonyának felborulását, amely az ember-mivolt eltûnésében, illetve a
gépi mûködésnek a humán világba történô korlátlan és korlátozhatatlan betörésével jár együtt: „Én ember akartam lenni / az lesz hirtelen a gép / titeket másol, /
hasznosabbra torzít / a csodák csodájaként / elrabolva agyatokat, szíveteket”.19 Az
emberi létmód konkrét alapját jelentô szilárd, önértékkel bíró formák széttöredeznek és felaprózódnak. E jelenség hátterében a költô életpályáját idôbeli és fizikai
keretbe foglaló történelmi és társadalmi korszak legjellemzôbb sajátosságai, az ipa-
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rosítás és az urbanizáció állnak. Ennek megfelelôen a versek társadalmi hátterét a
modern nyugati civilizáció városi életvilága képezi, amely az emberi létmód valamennyi szegmensét gyökeresen átformálta. A folyamatosan elôretörô urbanizáció
és a mechanikus, gépi mûködésnek a mindennapi életet egyre nagyobb mértékben
átható mechanizmusa fokozatosan háttérbe szorítja, illetve meg is szünteti az emberi létmód és a természeti világ eredeti, autentikus mivoltát: az ember és a gép
közötti ontológiai határvonal egyre inkább elmosódik, illetve eltûnik. A világ egésze
egyetlen mindent felölelô óramûként formálódik meg a költôi tudatban: „... ketyeg
a tengerben, sivatagban / ketyeg a csillagokon / és ti vigyázzban, tehetetlen álltok...”20
E létélmény alapját azok a filozófiai gondolatok alkotják, melyek a modern európai társadalom kiteljesedésének tetôpontján születtek meg. A versek bölcseleti hátterének adekvát megértése szempontjából – Heidegger idézett textusa mellett –
Georg Simmelnek a nagyváros szellemi életérôl írt nagy hatású esszéje is fontos tájékozódási pont lehet.21 E filozófiai intenciójú szövegek által sugallt életérzés legfontosabb eleme a felgyorsult és sok esetben rendszertelenné vált életmód, amely
kérdésessé teszi, hogy a külsô természetben, valamint saját szubjektivitásának belsô szférájában lehetséges-e maradandó értékeket találni: úgy tûnik, hogy a folytonosan átalakuló környezô világ az individuumot is magával sodorja, és idôrôl idôre
felülírja korábbi identitását. Az elemzett költemények tükrében mindezen tendenciákból az a következtetés vonható le, hogy a technikai valóság felszámolja a humanitás alapvetô értékeit. Ezt az állapotot reprezentálják az elidegenedés és a sivárság érzetét kifejezô nyelvi és képi alakzatok: „szikla lett a zene / a tánc és ital”;
„mert idomom, szervezetem / mérnöki ábra már [...] csoda / fém-gyomor”.22
E folyamatok egyben az embernek a természet idilli egységébôl való kiszakadását is elôidézik. E gyökeres átalakulások elsôdleges kiváltó oka az élet szabad, kreatív spontaneitásának merev és elôre megtervezett szabályszerûségek közé kényszerítése, amely a globális civilizáció terjeszkedésének szembetûnô kísérôjelensége. Az elgépiesedés ily módon megbontja az ember és a természet között eredendôen fennálló harmonikus egyensúlyt, és az egyént idegenné, meghasonlottá teszi
környezô világában.
Ebbôl kiindulva belátható, hogy a filozófiai gyökerû antropológiai gondolkodás
lényegi része Baránszky-Jób irodalomértelmezésének.
Annak érdekében, hogy errôl teljesebb képet kapjunk, ki kell térni a Jönnekaharangokértem címû kötetrôl szóló esszére is. A szerzô alapkoncepciója szerint a vers
nem pusztán tematikus, hanem egzisztenciális értelemben is záróakkordja Nagy
László életmûvének. E megfontolásból kiindulva az értelmezô számára a kötet igazi
jelentôsége abban rejlik, hogy az emberi lét rendeltetésének és végsô értelmének
monumentális költôi tanúságtételét adja: összegzô jelleggel világítja meg a saját
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Ld. SIMMEL, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Gondolat,
1973
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életérôl és egyéni sorsáról tudatosan gondolkodó embert érintô egzisztenciális kérdéseket. Baránszky-Jób értelmezésében a harang motívuma kiemelt fontosságú:
üzenetként viszi tovább a költészet evilági, „földi” tevékenységének hozadékát az
utókor számára: egy sajátos „evilági” transzcendencia mutatkozik meg itt. „Elejtem
a verset. Majd jöjjetek el értem, harangok.”23
A hosszú vers retorikai és stiláris szerkezete arról gyôzi meg olvasóját, hogy a
mû értelme ugyan eloldódik az alkotó eltûnô lényétôl, azonban a hátramaradottak
számára egyformán evilági és kézzelfogható marad. „Költôi testamentum ez, amelyben a mû értelme átlép a nem kívánt halhatatlanságba. Tulajdonképpen nem történt
semmi különös: az átlényegülés a költôi életmûben ment végbe, nem itt és most. Ez
a kötet a testamentumnak tulajdonképpen záradéka: üzenet az élôknek a halál
után.”24
Az idézett írás konklúziója világosan tárja az olvasó elé a Nagy László és Juhász
Ferenc lírája között fellelhetô hasonlóságokat és eltéréseket: „[Nagy László] költeményeit nem olvasni, hanem hallani kell. Amint megkondítják ôket, mint a harangot.
Igazi nyelvmágia, hangvarázs. Ebben a nyelvi ihletettségben rokonai Juhász Ferencéinek. De csak ebben, különben ellentétpólusúak. Az egyiknek az ereje a végtelen,
az oldás, a parttalan mondatban képek hömpölygô áradata; a másikének a tömörítés, a szikrázó keménység, a csupa villanás. [...] az egyik filozófiai világnézet sokélû
prizmáján bontotta szélesre a skáláját, a másik hajszálgyökereken a talajba visszahatolva hozta felszínre a vérbô, sötét nedveket.”25
Összegzésként megállapítható, hogy Baránszky-Jób László kifinomult esztétikai
ítélôerôt tükrözô értelmezései adekvátan mutatják be Nagy László és Juhász Ferenc
költôi világképének lényegi szerkezetét. A filozófiai fogalmakkal alátámasztott irodalomértelmezés mindkét életmû kapcsán következetesen mutatja meg az emberi
létmód elidegeníthetetlen belsô értékét, melyet az egzisztencia egyszerisége és
esendôsége rejt magában: az egyes egyén morális döntésein és tettein keresztül az
idôtlen értékbirodalom nyilvánul meg a reális világban. A konkrét valóságban létezô és értéket hordozó dolgok, illetve cselekedetek ugyanakkor „evilági” jellegüknél
fogva szükségszerûen esetlegesek. E dichotómia valójában az ideák világa és az érzéki valóság megszüntethetetlen ontológiai különbségére utal, melyet a nyugati filozófia történetében elsôként Platón fogalmazott meg. Minden jel arra mutat, hogy
e probléma korunkban éppoly érvényes, mint megszületésekor: a rendkívül gyorsan változó posztmodern valóság keretei között minden korábbinál intenzívebben
van jelen, és a gondolkodó embert szüntelenül új kérdések megfogalmazására ösztönzi.
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Szépségmodellek margójára
Angi István esztétikai rendszerérôl
Általánostól az egyedi felé haladva témánk „Angi István az esztétika világában”,
tematikánk„a zeneesztétika”, és a célpont,Angi „tanár úr”, pontosabban, az úgynevezett Groteszk-Transzcendens tengelyrendszere és a Zenei alkotás rétegmodellje.
Rövidre szánt írásunkban nem telik hosszabb és átfogóbb elemzésre, igyekszünk
azonban arra, hogy az alapkérdéseket olvasóközelbe hozzuk.
Kérésemre rendelkezésemre bocsátotta pár éve fogalmazott önéletrajzát1, amelybôl itt csak néhány részletre futja, a rendszer értelmezése ürügyén. Ebben így ír:
„Esztétikámat két nyelven jelentettem meg, Zeneesztétikai elôadások I–II. címmel,
magyarul (2003, 2005) és románul (2004). Benne, több mint ezer oldalon az értékkategóriák rendszerét igyekeztem felfedni a jelenkori hazai és egyetemes mûvészet
tükrében, különös tekintettel a mai zenére. Tudtommal (és recenzenseim szerint is)
mint átfogó zeneesztétikai kategória-rendszer eleddig itthon (és nemcsak itthon)
egyedül igyekszik a modern szép – rút, fenséges – alantas, tragikus – komikus, groteszk és abszurd analitikus modelljei alapján bemutatni a jelenkori esztétikai érték
és a belôle fakadó mûvészi üzenet bensôséges viszonyát.”
Rendszerének elôzetese benne rejlik doktori értekezésében (1965), amelyet a
moszkvai Lomonoszov Tudományegyetemen védett meg Zene és affektivitás címmel. Mint érdekességet említem, hogy az affektivitás fogalmát – affektivnoszty
(эффективность) – mint filozófiai terminustechnicust, tanárának, V. F. Aszmusznak jóváhagyásával ô maga honosította meg orosz nyelven. Meghatározása szerint az
affektivitás „... az érzelem közvetett stádiuma. Esztétikai érzékivé tételéhez át kell
váltania a közvetlenemóció állapotába. Például a vágyódásnak a derû állapotába, a
szorongásnak a félelembe. Mindig páronként, lényegcserésen rendezôdnek. A vágyódás potenciálját a konkrét félelem, a derû emócióját a szorongás affektivitása
kíséri. Ily módon egymást mindig ‘átsegítik’ a holtpontokon.”2
Ottléte idején, a 60-as évek elején, a moszkvai Lomonoszov Tudományegyetemen tanított tudományos irányítója, Valentin Ferdinandovics Aszmusz, kiváló filozófus és filozófiatörténész. Descartes-ról szóló könyvét, vagy Azintuícióamatematikában és a filozófiában címût, sok más mellett, referenciális munkáknak tekintik
napjainkban is. Ám Angi tanár úr számára legfontosabbnak számítottak Kantmûvei
hatkötetben, amelyet két kollégájával együtt Aszmusz professzor adott ki, éppen
az említett években. Ugyanakkor az egyetem esztétika-etika tanszékét Mihail
Fedotovics Ovszjannikov vezette. Magyarul is megjelent Hegel-monográfiája máig
kiemelkedô elemzés a filozófus életmûvérôl.
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ANGI István: Önéletrajz.(kézirat) 2015
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ANGI István: ZeneesztétikaielôadásokII. Kolozsvár, Scientia, 2005, 551.
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Miként nekünk, tanítványainak mondogatta, felejthetetlen élmény volt számára
hallgatni, amúgy a platóni dialógusok szellemében folytatott majd mindennapi párbeszédeiket teletûzdelve az antik retorika klasszikus alakzataival. Egy kantiánus
versus hegeliánus! „Íme, miért tömöm teli a fejeteket a klasszikus filozófia meghatározásaival a zenei szépségrôl” – szokta befejezni szüneteinket a két óra elôadás
között.
Visszatérve a középiskolai és egyetemi évek korszakához, Angi István mezôgazdasági technikumot végzett, utána pedig két évet a kolozsvári Agronómián. Öt évet
tanult-kutatott az egzakt tudományok erôterében, mint megtudtuk, nagy szeretettel
és szenvedéllyel. Tulajdonképpen itt alakítja ki rendszeralkotó gondolkodásmódját.
A másikat – a problematizálót – zenei és filozófiai tanulmányai során fejlesztette ki.
Sorsát ôrangyala vigyázta: végig kiváló tanárok oktatták. Az agronómián, az 50-es
évek kezdetén olyan ország-világhírû tanárai voltak, mint a Papp testvérek, Géza
és István, Csapó József, Nyárádi Antal, Hegedûs Gyula, Dankanits László, Lám Béla,
akikrôl emlékeit délutáni találkozásainkon szokta felidézni.3
1953 és 1958 között elvégezte a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumot (ma Gh. Dima Zeneakadémia) – tanárai közül megemlítjük: Márkos Albertet, Nagy
Istvánt, Gutmann Mihályt, Antonin Ciolant, Zsurka Pétert, Benkô Andrást, Max Eisikovitsot és Szenik Ilonát.
Ami pályafutását illeti, fontos szerepet kapott benne a pedagógia. Elmondhatjuk,
hogy az egyetemen ahol egykoron „formálódott”, késôbb „formált” is, végighaladva
a tanársegéd pozíciótól egész a professzoriig. Persze nem csupán a Kolozsvári
Zeneakadémián tanít vagy tanított, hanem a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen
(Kolozsvár), vagy a nagyváradi Partium Egyetemen. Zeneesztétika mellett kedvelt
diszciplínái még a zeneretorika, a modern mûvészetelméletek a zenében, hermeneutika és stilisztika. Fôbb kutatási területei: Bartók Béla, Kodály Zoltán, George
Enescu mûveinek esztétikai üzenete, a két Bolyai szerepe az erdélyi zene történetében, valamint a jelenkori hazai és külföldi avantgárd és nem utolsósorban a mai
egyházi zene. Ezeknek a kutatási területeknek szenteli magyarul vagy románul megjelent köteteit is: Zeneésesztétika (1975); Azesztétikumzeneisége (2001); Azenei
szépségmodelljei (2003); Értéktôljelentésig (2004); Fotografiilaminutdinatelierele
compozitorilor clujeni [Pillanatképek a kolozsvári zeneszerzôk mûhelyeibôl] (2008);
Sitedein.Scrieridespremuzică[Szitáklenbôl.Írásokzenérôl] (2013); Aharmóniamarad.Zenetudományiírások (2013), CornelȚăranu,mărturisirimozaicate,studiișieseuri
[CornelȚăranu.Mozaik-vallomások,tanulmányok,esszék(Monográfia)](2014). Számos filozófiai, esztétikai és zenetudományi kötet társszerzôje. Szakírásait romániai
és magyarországi folyóiratokban közli.
Ebben a miliôben jelenik meg magyarul is, románul4 is a ZeneesztétikaielôadásokI–II. (2004).
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Gazdag dokumentumirodalommal szól róluk a Romániaimagyarirodalmilexikon.Szépirodalom,közírás,
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Az I. kötet az esztétikai értékek jelenlétét vizsgálja a zenében; a második a zenei
alkotás esztétikai elemzését mutatja be.
Az I. kötet bevezetése megadja a traktátus egészének a keresztmetszetét:
„Az elôadások a zeneesztétikát két szempontból elemzik. Az elsô kötet az esztétikai erôtér kialakulásának kérdésével foglalkozik, az esztétikai értékek – a szép és
a rút, a fenséges és az alantas, a tragikus és a komikus, valamint a groteszk és az
abszurd – szerepét és jelentôségét szem elôtt tartva a zenei üzenet mûvészi érzékivé tételében. A második kötetben a rétegmodell segítségével sor kerül általánosan
a mûvészi alkotás és sajátosan a zenei alkotás esztétikai elemzésére, vagyis az alkotás anyaga (tárgya), a kifejezôeszközök, az alkotás külsô formája (habitusa), a mû
elôadása, a belsô forma és a mûvészi lényeg kibontakoztatására.
A kurzus mindkét része egy-egy kategória-modellen alapszik, melynek segítségével az összetevôk viszonyjellegét hangsúlyozzuk. Szimbolikusan egymásra helyezve akár az elôadások szignóját is jelképezhetik:

1. ábra

Az egyenes vonal az esztétikai értékek groteszk-transzcendens tengelyrendszerét, a kör pedig a mûvészet rétegmodelljét jelképezi.
Az elsô modell az esztétikai erôtér kialakulására összpontosít, a benne található
pozitív és negatív értékekkel egyetemben. Szó lesz még az erôtér manifeszt, konkrét, úgynevezett kategóriaközti formáiról, valamint az esztétikai kategóriák interferenciáiról más szociohumán erôterek értékeivel (etikai, szakrális, tudományos,
filozófiai, politikai stb.).
A második modell koncentrikus körökhöz hasonlóan elemezi a fent említett rétegeket, mind a virtuális (mûhely), mind a mûvészi alkotás rétegeit, szisztemikus
kapcsolataikra összpontosítva.
Hogyha az elsô kötet a felvetett kérdéseket ontikus és értékszinten kezeli, a második a szemantikus és retorikus megközelítésükre összpontosít.”5
Az elsô modell az értékeket rendszerezô Groteszk–transzcendenstengelyrendszer.
Nevét onnan nyeri, hogy sarkain egyfelôl a groteszk lappangó kategóriája az értékteremtô belépés mozzanatát irányítja innascendi, másfelôl a transzcendens, a tovatûnés kategóriája a kilépést jelzi, inmorendi.
Tanárunk, különösen a szemináriumokon, gyakran hasonlította össze a groteszk–
transzcendens modell érzékenységét a patikai mérleggel. Szomorkás mosollyal né-
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zett ránk: persze ti már nem nagyon láthattatok gyógyszertári mérleget, amellyel a
recepteken elôírt orvosság szereit méricskélték. Ma már elektromos kijelzéssel dolgoznak a mérlegek. Az én idômben azonban még apró kis tányérkákkal mûködô
mérlegekkel állították össze az elôírt orvosságot. Csodálatos, precíziós mûszerek
voltak, s fôleg nagyon érzékenyek. A zéróponton nyugvó mérleg nyelve azonnal kimozdult, ha csak egy szúnyog is rászállt az egyik, vagy másik tányérkára. Meglepôdésünkre viccesen hozzátette: na jó, egy várandós szúnyogra gondoltam. A mérleg
állapota mindig a mérték adott pillanatát jelzi. A tengelyrendszeren sincs másként.
A nyugvópont mértéke a szép állapota, és ennek az állapotnak a teljes hiánya a
csúf. A boruláshoz, konfliktushoz vezetô túlméretezettség pozitíve a tragikus, negatíve a komikus érték állapotát jelzi. Minden köztes állapot, ami a nyugalom és az
összecsapás pozitív vagy negatív skáláján mutatkozik, a mennyiségi halmozások
mértéken felüliségét hordozza és a fenséges vagy az alantas értékének egy adott
mozzanatát reflektálja.
Úgyszintén a tanár úr ajánlotta, hogy a könnyebb megértés céljából említsem meg
a szóban forgó modell elôtörténetét. És fogalmainak viszonyjellegét.
A tengelyrendszer valójában nem más, mint a primitív mágia ôsi viszonyrendjének évmilliók varázsívén leszálló mai megfelelôje. Ha akkoron a valós birtokbavételt annak illúziója, a vélt-valóshelyettesítette, ma a valóság és eszmény viszonya
az, amelyben groteszk és transzcendens közötti tengelyen az egykori mágikus
varázs emléke sugallja azokat az egyensúly-, mennyiségi eltolódás- és konfliktusállapotokat, amelyek a szép–rút, a fenséges–alantas, a tragikus–komikus értékkategória párokat hozzák létre. A három aránypár dinamikus: mozgékonyságukat a tengely adott állapotából nyerik: közelednek, vagy távolodnak egymástól, esetleg
összecsapnak és kicserélik lényegüket.
Fogalmaikra jellemzô, hogy saját lábukon nem tudnak megállni, ide-oda csellengnek, kapcsolatokat keresnek és teremtenek. Viszonyfogalmak, „a kapcsolatok fogalmai, amelyek mindig a fônévi létjelzés alanyi (Nominativus) esetén túl, fôleg a részeshatározó (Dativus), illetve a birtokos (Genitivus) eset irányába alakítják az
adott gondolati egység belsô szerkezetét. Valaminek a részeként, vagy birtokaként
függôvé teszik a szóban forgó tárgy (személy, jelenség stb.) adott állapotát. Mindig
párosával járnak a rész és az egész, illetve a birtokoló és a birtokolt viszonyában.
Elôbbi inkább metonimikus, utóbbi inkább metaforikus szerkezetben fejti ki gondolati-érzelmi hatását. Például az Anton Pavlovics Csehov névrelációban az Anton
(rész-) metonimikus viszonynév; az Anyámtyúkja verscímben a tyúkja (birtokolt-)
metaforikus viszonyfogalom. Ám egy rejtettebb vonatkozásban a birtokoló anyám
is birtokolttá válik: az én, azaz a költô anyja.”6
A tengelyrendszer a már említett pólusok között három mozzanatból épül
egésszé. Elrendezôdésük kapcsolatai folytonosságukban a dallamvonalhoz hasonlóan vízszintes, megszakítottságukban, az akkordokhoz hasonlóan, függôleges. Mint
a legtöbb hasonlat, a miénk is pontosságában „sántít”, ám elég jó arra, hogy az értékmozzanatok stabilitásának és mozgékonyságának viszonylagosságára felhívja
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figyelmünket. Mert Heisenberg határozatlansági relációjához hasonlóan valamennyi
érték-mozzanat elfoglalt helye és/vagy elmozdulásának iránya közül egyszerre csak
az egyik meghatározható. Például a magára talált szépségingatag állapota, vagy a
pozícióját feladó fenségelmozdulása, mondjuk, a tragikum irányába.
Az alapkategóriák közti érték állapotok, az interkategoriális értékek sorát rejtik,
például a szépség körébôl a kellemes, a bájos, a játékos vagy a pajkos, a fenségesébôl a nagyszerû, a hatalmas vagy a csodálatos, a komikuméból a humoros, az ironikus vagy a szatirikus stb.
Ábrában összefoglalva kitérünk a három értékpár állapotának és megnevezésének jelölése mellett a kísérô érzelmek viszonyrendjeire is:

2. ábra
91
lelki
nyugalom

katarzis, lelki
diadalérzés
megtisztulás

egyensúly

mennyiségi
eltolódás

konfliktus

szép

fenséges

tragikus

Groteszk

[–]

[+]

Transzcendens
komikus

aljas

rút

konfliktus

mennyiségi
eltolódás

egyensúly
hiánya

nevetés

iszony

félelem

Az ábra feltüntet egy negatív, illetve egy pozitív oldalt, a rendszerezett negatív
illetve pozitív mozzanatok relatív állandóságát, valamint a két pólust – groteszk és
transzcendens –, amelyek közrefogják magát az esztétikum erôterét, benne az értékkategóriákkal.
A továbbiakban idéznék pár részletet a ZeneesztétikaielôadásokI. kötetébôl: „ha
a groteszk pólus a szépség esztétikumalatti potenciálját képviselte, akkor a transzcendens pólus az esztétikumfelettieszmei premissza megjelenítôje: azt bizonyítja,
hogy az ember a közvetlen gyakorlat átlépésével képes meghaladni saját helyzetét,
és éppen az ôt létrehozó feltételek meghaladása révén létezik.”7 Majd hozzáteszi
(itt a lényeg a két pont nyitottsága), „... sem a groteszk, sem a transzcendens pólus
nem valamiféle fixpont, hanem a tengelyrendszer kettôs nyitottságának dinamizmusát jelöli”.8
Fontos kiegészítést olvashatunk a ZeneesztétikaII. kötetének végén az értékkategóriákról, valamint a kategóriaközti formákról. „Esztétikai értékkategóriák: valamennyi a mûalkotásban rejlô esztétikai üzenet (tartalom) potenciális feltétele; az
üzenet maga nem más tulajdonképpen, mint ilyen vagy olyan érték jelentéshullám-

7

ANGI: i.m. (2003), 231.

8

Uo.

hosszán érzékivé tett eszme. Megkülönböztetünk pozitív és negatív értékeket,
amelyek párokat alkotnak, szép–rút, fenséges–alantas, tragikus–komikus, valamint
lappangó értékeket: groteszk, abszurd, s végül non-, illetve, anti értékeket: giccs,
dilettáns sznob”.9 Majd szerzônk hozzáteszi: „az esztétikai erôtérben játszott szerepük az alapértékek (szép–rút, fenséges–alantas, tragikus–komikus) konkretizálásában, motivikus vagy jelzôszerû meghatározásában, valamint az értékek kölcsönös
átjátszásának a lehetôvé tételében rejlik. Mûvészi meghatározottságuk, bizonyos
konstrukciós elvek tekintetbevételén túl, korhoz, stílushoz, és életmûhöz kötött;
Hegel kellôformáknak nevezi, és tulajdonképpen magával a tartalommal azonosítja
ôket”.10
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A II. kötetet11 a mûalkotás esztétikai elemzésének szenteli szerzôje, különös tekintettel a zenei alkotásokra. Mint a már idézett Bevezetésbôl kiderült, az elemzés
központi eszköze egy rétegmodell, amely hat koncentrikus körre épül. Ezek a következôk:
1. a mûvészetek anyaga,
2. a mûvészetek kifejezôeszközei,
3. a külsô forma rétege,
4. az elôadás (értelmezés) rétege,
5. a belsô forma,
6. a zene lényege.
Íme, a modell grafikai megközelítésben:

3. ábra12

1

kifejezôeszközök

3

külsô forma (habitus)

4
5
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befogadás
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6
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9

ANGI: i.m. (2005), 552.

10

Uo., 553.

11

Lásd a 3. lábjegyzetet.

12

Az ábra forrása ANGI: i.m. (2005), 26.
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rétegek

Kóter Péter:

Szépségmodellek margójára

Az elsô két réteg úgynevezett lappangó réteg. Felfedezhetô mindkettô magán a
mûalkotáson is, ám nem készen létezô, közvetlen összetevôi a mûalkotás szerkezetének. A következô négy – külsô forma, elôadás, belsô forma, lényeg – ugyanakkor
már reális komponensként viselkedik, jól megkülönböztethetô mozzanatok a mûalkotás strukturálódása során, míg az anyag és a kifejezôeszköz pusztán analitikusan
jelzi eredetét és hovatartozását.
A koncentrikus körök mentén mûködô elemzôrétegek gyûrûzô hullámmozgás
módjára viselkednek. Mintha egy csendes, mozdulatlan víztükörre ejtenénk egy
könnyû tárgyat, amely a felszínen marad. Így szokta magyarázni a modell lényegét
a tanár úr. Figyeljük meg a könnyû tárgy ejtésének az eredményét. Például egy parafa dugóét. Megbontja a víztükör simaságát, és körözô hullámokat kelt maga körül. A hullámok a dugótól mint központtól tovaterjednek, ám a dugó egy helyben
marad, akár a hullámzásra késztetett víz. Keresztülengedi magán a provokált mozgást, ám ô maga maga marad. Ebben az egy helyben maradó topogó mozgásban rejlik a modell belsô rendje. A rétegek sorjában átveszik, stafétafutásra emlékeztetve,
a kitûzött feladatot, és végig követik az elemzés útját a megoldásig.
A modell ábráján két nyilat tüntettünk fel. Az egyik centrifugális, a központtól
távolító, a másik centripetális, a központhoz közelítô erôvonalat jelez. Az elsô, a
centrifugális, az elemzés, valamint az elôadás és befogadás irányvonala. Az elemzés
menete felöleli mind a hat réteget, míg az elôadás és a befogadás csak a valóságos
rétegekre vonatkozik. A második vektor, a centripetális, az alkotás útját jelzi a rátalált eszmétôl, szüzsétôl a kész külsô formán is túl egészen az anyag és a kifejezôeszköz rétegéig.
Ezúttal a modell mûvészetekanyaga réteg dinamikus-elemzô szerepének rövid
bemutatásával igyekszünk az olvasót a modell analitikus erôterérôl tájékoztatni.
Elsô gondolatunk elvárásai szerint a mûvészetek anyaga szobrászatban a kô, a
márvány, a fa, a fém és más szilárd halmazállapotú dolgok; a festészetben a színek;
a grafikában a fehér és a fekete vonalak és fény-árnyékok; a táncban a kifejezô
mozgás; a pantomimban a mimika; az irodalomban a szavak; a zenében pedig a hangok stb. Angi István mindezeket csupán a tulajdonképpeni anyag külsôleges megjelenítésének fogja fel. Ürügynek, valahogy úgy, ahogy a tányér csupán külsôleges
csínynek tekinthetô s korántsem a leves formájának.13 A rétegmodell anyaga viszonyfogalom, az ember és világa reláció számos változatára épülô dinamikus kapcsolat, amelyet az alábbi ábra vázol fel. A felsô vonulat a képzômûvészetek anyagát az emberéskörnyezete reláció ágazati rendjeiben taglalja. Az alsórend – a dinamikus mûvészeteké – a kiinduló relációba felveszi szervezô közép szerepében a
kapcsolatteremtés érzelmi közvetítô láncszemét is. Ezáltal a képzômûvészetek emberéskörnyezete relációja itt tovább dinamizálódik, lényeget cserél, és térbelisége
átvált idôbeliségbe.

13

Vö. Hegel idevágó fejtegetéseivel. HEGEL, György Vilmos Frigyes: Afilozófiaitudományokenciklopédiájának alapvonalai I. A logika. Szerk. FOGARASI Béla, LUKÁCS György, MÁTRAI László, ford. SZEMERE
Samu, Bp., Akadémiai, 1950, 213–215.
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A fenti képlet hosszú elméleti fejtegetések és konkrét elemzések absztrakciója,
amelyek bemutatására itt nem vállalkozhatunk. Feltételezzük, hogy ebbôl az elvonatkoztatásból a fontosabb tételek kiolvashatók. Láthatjuk, hogy mind a képzômûvészetek, mind a dinamikus mûvészetek alapviszonyainak minden pontja sarkítható
az ágazati mûvészetek színvonalán. A képzômûvészetek terén a szobrászat az ember pólus felôl közelíti meg a tárgyát, az építészet a környezet pólus felôl, míg a
féldombormû maga a viszony kopuláját öleli fel. Sarkításuk a szobrászat esetében
pozitív, az építészetében negatív: míg az elsô a tér betöltésére hivatott, addig a második annak behatárolására. Más szavakkal: az elsô betölti a másodikkal lehatárolt
teret.
A dinamikus mûvészetek sarkításai a ternális alapviszony – eszmény–érzelem–
valóság – ágazati variánsai. Ezek az egykoron az antik Mouszikéhármas egységét
képezték: a múzsai mûvészeteket.
Megjegyezzük, hogy a Mouszikéjelenléte Angi István esztétikájában paradigma
értékû azon az elemzô íven, amelyet, élen a zenével, a mûvészetek bejárnak az ôsi
mágikus szinkretizmustól a mai avantgárd szintetizmusáig.

Kóter Péter:

Szépségmodellek margójára

A szinkretikus-szintetikus szókapcsolat jelentôs helyet foglal el Angi Esztétikájában. Nem nevezném ellentétpárnak, inkább ok–okozat hordozóinak. Elsô a történelem elôtti primitív korszak jellemzôje, míg az utóbbi nem más, mint az elsô
„továbbvitele”, azt mondhatnánk, hogy amit ma, kissé homályosan, szinkretikusnak
nevezünk (legyen az opera, balett stb.), az inkább szintetikus, mely egyértelmûen
megôrzi és továbbviszi a szinkretikus ôsi egységre emlékeztetô óhajtását.
A reális rétegekbôl egy réteg érintésére még kitérünk, az interpretáció problémájára. Elsô látszatra úgy tûnik, hogy csupán a dinamikus mûvészetek sajátja: a zenemûvet, a költeményt, a táncot elô kell adni. Ám ami magát az értelmezô interpretációt illeti, az független a mûvészeti ágtól, hiszen a történelmi festménykompozíció
szemlélése, avagy egy gótikus katedrális végigjárása is elôfeltételezheti a történelmi és szerkezeti ismereteket, pontosabban azok interpretáló konkrét magyarázatát.
Angi István szerint az interpretáció két jelentést hordoz, egyik maga a jelenséggé
alakulás folyamata, másik pedig ennek a folyamatnak az értelmezése. Nagyon fontosak az alkotás–interpretáció viszony rávetítései és sarkításai a dinamikus mûvészetekre. Gondoljunk Anginak a zenei interpretáció pszicho-esztétikai vizsgálódásaira. Hasonlóképpen a különbözô mûvészetek közti kapcsolatokra, például a diaporámára stb.
A zene keretén belül az interpretáció tényében felmerül az újraalkotás problémája is, amely a tulajdonképpeni, eredeti alkotófolyamat erôirányát – eszmétôl
anyagig – megfordítja, és a külsô formától vezet el a lényegig. Ez természetesen különbözô aspektusokat ölt különbözô korszakokban (legyen az barokk, romantika
vagy akár kortárs zenemûvészet14), hiszen különbözô korszakokra különbözô zenei
típusok, stílémák, retorikai alakzatok jellemzôk.
Angi Esztétikája külön foglalkozik a mûfordítás kérdésével, valamint ugyanazon
mû fordításainak párhuzamos elemzésével, és nem csak a költészetben. Az irodalom (költészet) terérôl a mûfordítás elemzô fogalmát rávetíti a zene területére is az
adott mûalkotás különbözô elôadásainak a párhuzamos elemzése során.
Láthattuk, hogy szemlélôdései igen tág körûek, bár közülük csupán egy-két fontosabbat említettünk, valamint igen gazdagon illusztráltak, mivel minden egyes
kérdést számos mûvészetekbôl vett példával ábrázol és magyaráz.
Végezetül, párhuzamot is vonhatnánk a fenti hármas viszonyrenddel kapcsolatban Angi „tanár úr” elméleti munkásságát tekintve a fenti ábrák hasonlatában,
„Angi-relációként”. Tekintsük egzakt (agronómiai és matematikai) tanulmányait valós pólusként, filozófiai tanulmányait eszmény pólusként, és a kettô relációjában –
inmediasres – az esztétikai pólust, élen az érzelmi tartalomra reflektáló zenével.

14

Ez utóbbi önmagában számos problémát hordoz, gondoljunk az aleatorizmusra és annak különbözô
változataira, ahol – valamilyen szinten – maga az elôadó is zeneszerzôvé válik.
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Zipernovszky Kornél

„... meg fog szûnni... a jazz kultusza”
Molnár Antal jazzfelfogásának gyökerei és kontextusa1
Molnár Antal Jazzbandcímû kötete az elsô magyar jazzkönyv2, szorosan a legelsô
ilyen témájú európai kötetek nyomában, 1928 tavaszán jelent meg. A szerzô elôtte
és utána is igyekezett orientálni a magyar közízlést a kérdésben, és megpróbált
elméleti, zeneszociológiai és esztétikai alapon számot vetni a jazzband felvetette
dilemmákkal. Dolgozatomban a jazzband zenéje szókapcsolatot fogom alkalmazni
arra, amirôl Molnár beszélt. Egyrészt ugyanis a jazz-zene (sok szerzônél: mûfaj) átfogó fogalmának pontos definíciójára itt nincs sem hely, sem alkalom, másrészt
igyekszem végig elkerülni az anakronizmus csapdáját: nem kívánok a Molnár által
leírt elméleti megállapításokon olyan dolgokat számon kérni, amelyek csak évekkel,
még inkább évtizedekkel késôbb alakultak ki, egyáltalán, fogalmuk csak késôbb
rögzült, tisztázódott. Molnár a jazzband zenéjét mind esztétikai, mind erkölcsi mérlegre tette, ám ennek értékelését nem hozhatjuk közvetlen összefüggésbe azzal,
hogy milyen esztétikai szintet ért el a jazz késôbb. Bár az is igaz, hogy nem tudok
olyan gesztusról, amelyet a tudós zeneesztéta megtett volna, hogy reflektáljon elutasító nyilatkozatainak tarthatatlanságára, holott megérte, hogy például a budapesti konzervatórium jazz tanszakot indítson.3 Amikor inkább a jazzband, tehát egy
korspecifikus tánczenekar zenéjét emlegetem és nem a jazzt általában, akkor az
általam követett módszer, a jazztanulmányok, vagy bevett nevén newjazzstudies4
alapkövetelményét érvényesítem, hogy korhoz és földrajzi helyhez, valamint társadalmi térhez kössem a jazzfogalom értelmezését.
Molnár legaktívabb éveiben, a 20-as évek második felében a magyar kultúra is
számot kellett vessen a jazzband elôidézte lázzal, amely megmutatta a populáris
kultúra elkövetkezô erejét, és elôhírnöke volt a globalizációs hatásoknak is. Írásom-

1

Ennek az írásnak egy része elhangzott Halkovics Dorottyával közösen tartott elôadásomban az MTA
Zenetudományi Intézete által rendezett, Könnyûzene – Könnyû zene? címû budapesti konferencián
2014. január 31-én. A teljes jazzszekció – összesen három elôadás – kimaradt a konferenciakötetbôl.
Itt köszönöm meg Halkovics Dorottya hozzájárulását a jelen dolgozathoz, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem könyvtárának segítségét Molnár forrásainak felkutatásában.

2

A jazzszó helyesírása nálunk csak a tárgyalt korszak után módosult dzsesszre. A fogalom meghonosodására utalhat, hogy 1926-os cikkének Molnár Antal még kötôjellel adott címet: Ajazz-band, és 1927
ôszén keltezett kötetének – Bevezetésazenekultúrába.Azenemûvészetbarátainak. Bp., Dante, 1927 –
fejezetcímében is így használja, de az itt elsôdleges fókuszban álló könyvének címét már így nyomtatták ki: Jazzband. Bp., Dante, 1928 (116 p.)

3

Erre jó alkalom lett volna például a Zeneakadémián 1944-ben tartott jazzhangverseny bevezetôje, de
Molnár nem élt vele, régi, többségükben elítélô kitételeit fogalmazta meg újra. MOLNÁR Antal: A
dzsesszrôl(Bevezetôegyhangversenyhez)=AZene, 1944, 7. sz., 104–105.

4

A jazztanulmányok magyar nyelvû irodalmához az utóbbi években a Szegedi Tudományegyetem
AmericanaOnlineE-Journal tematikus különszáma (http://americanaejournal.hu/vol10jazz), valamint a
Replika – Társadalomtudományi folyóirat tematikus dupla száma, 2017, 1–2. sz. (101–102. sz.)
(http://www.replika.hu/replika/101-102) járult hozzá érdemben. Az elméleti alapokhoz ld. a szerkesztôi bevezetôket.
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ban a korabeli szellemi irányzatok és az európai jazzelmélet kezdeti próbálkozásainak fényében forráskritikai módszerekkel vizsgálom Molnár könyvének és szorosan
kapcsolódó publikációinak megállapításait, és elhelyezem azokat a mûfaj recepciójának korabeli kontextusában.

Az elsô magyar jazzkönyv
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Molnár Antal (1890–1983) pályája együtt haladt a hazai zenetörténettel attól kezdve, hogy gimnazistaként Kodály hatására felfigyelt a zenére mint hivatásra, holott
szülei jogi pályára szánták, egészen addig, hogy 1957-ben Kossuth-díjat kapott,
történetesen Kodállyal egyszerre (igaz, az Kodálynak nem az elsô Kossuth-díja volt).
„Körülbelül húszéves koromig nem tudtam, hogy író leszek-e, vagy zeneszerzô,
vagy hegedûmûvész, vagy esztéta. Minden kavargott bennem. Sok novellát írtam,
két verseskötetem jelent meg”5 – emlékezett. Egy kulcsregényt is publikált a zenei
életrôl, de íráskészsége erôsebbnek bizonyult annál, hogy zeneszerzô diplomával a
zsebében kortárs komponista legyen, miközben tagja volt például a WaldbauerKerpely kvartettnek is. Inkább a Nyugat és más folyóiratok zenekritikusa lett, és
népdalokat gyûjtött Erdélyben. 1918-tól kezdve tanított a Zeneakadémián, kereken
negyven tanéven át. Ugyanebben az idôben vált módszeres zenei szakkönyvíróvá,
nagyjából kilencven kötetet publikált. Az új magyar zene (1926) címû kötete már
Bartókról és Kodályról írt tanulmányait is rendszerbe foglalja. Ontotta a könyveket,
melyek fô érdeme a zeneszociológiai megközelítés. Könyveinek nagyobbik része
viszont a nagyközönségnek készült, és talán ezt tekintette legfontosabb hivatásának. Az 50-es években alig publikálhatott, de idôsebb korában elismerték, mint a
magyar zenetudomány alapvetô jelentôségû szerzôjét.6
A Jazzbandcímû kötetet az életmû kontextusában elhelyezve látni fogjuk, hogy
Molnár nem csak ekkor publikálta véleményét a jazzbandrôl, bár ez összes közül ez
a legnevezetesebb. A zenetörténet szociológiája címû, 1923-as munkájában több
premisszát is lefektet, például odahagyja a romantikus zsenikultuszt. Az itt kifejtett
további elvek alapján is teszi majd mérlegre a jazzbandet, fôleg, hogy feltételezi a
társadalom demokratizálódásának teleologikus ívét. Ennek megfelelôen úgy ítéli
meg, hogy „az alsóbb társadalmi fokról fölnyomuló elemek nem eredeti ízükben,
hanem stilizáltan kerülnek bele az uralkodó mûvészet anyagába”7, és a mûvészet
emiatt nem válhat primitívvé. A befejezô fejezet kísérletet tesz a klasszikus /
klasszicista–romantikus ellentétpárban megtalálni egy átfogó stílustan körvonalait.
Ebben az elméletalkotásra törekvô, igényes, de helyenként elnagyolt munkában vé-

5

Idézi SZITHA Tünde: MolnárAntal.
http://lfze.hu/nagy-elodok/molnar-antal-1610
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Ld. PERNYE András: MolnárAntalhetvenötéves=Magyarzene, 1965, 1. sz., 47–50.; PERNYE András:
MolnárAntal90éves=Kritika, 1980, 2. sz., 17.; UJFALUSSY József: MolnárAntalesztétikaiszemlélete
= Zenetudományi dolgozatok 1999. Falvy Zoltán 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. GUPCSÓ Ágnes,
Bp., MTA Zenetudományi Intézete, 1999, 305–310.; SZITHA: i.m.
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gül az idegen princípium megjelenésében látja az összkultúra alapelve hanyatlásának – amit a dekadencia megjelenése jelez – fô okát.8
A PestiNaplóban megjelent elsô jazztémájú cikke9 megállapításait a Nemiségés
kultúra(Ajazz-band)10 címû könyvfejezetben fejti ki részletesebben, erôsen abszolutizálva az etikai nézôpontot, a lemeztelenedés: bûn tétel alapján. A néhány évvel
késôbb készült lexikoncikk életmûvön belüli intertextuális dialógust kínál a
Jazzbandcímû kötettel, amelyre rögtön kitérek, ezzel a másik, 1927-ben írt kötetével együtt. De az 1975-ös – tehát nyolcvanöt éves korában adott – interjújában
ragaszkodott hozzá, hogy a jazz elterjesztését (sic!) követôen figyelmeztetni kell a
közönséget az európai kultúra sajátosságaira és szempontjaira: „A dzsesszt [...] oly
mértékben elterjesztették, hogy azt mint új stílust tudomásul kellett venni. Az én
célom a könyvvel az volt, hogy a közönséget figyelmeztessem arra az óriási különbségre, arra az áthidalhatatlan differenciára, amely a dzsessz amerikai jelentôségét elválasztja az európai gyakorlattól.”11
A Jazzband(1928) címû könyv mottóját Friedrich Schiller tézisei adják a közönségesrôl. Molnár kiemelésében a közönséges („niedrig” – ami „csupán érzéki érdeklôdést ébreszt”) és az aljas („gemein” – „rossz erkölcsöt jelent”) kategóriákat egy
kalap alá lehet venni, így ezek ellentétei a nemesnek és a tisztességesnek, továbbá,
az aljasnak a mûvészet terén csak a bohózatban lehet helye, hogy nevetést keltsen.12
Külön tanulmányt érdemelne, és ez sokadik volna ebben a témában, hogy a jazz
forrásvidékén a groteszk értékszerkezetet vizsgálnánk, azonban ezt Molnár nem
ilyenként értelmezi, megint csak az erkölcs vizeire evez át Schiller – vagy tulajdonképpen inkább Kant – hajójával.
Némi terminológiai bizonytalanság végigkíséri a kötetet. Az természetesen probléma nélküli volna, hogy a jazzbandrôl, mint a kötet témájáról, tánczenét játszó
együttesként értekezne. Azonban, ami egy ilyen elméleti igénnyel fellépô kötetben
elvárható lenne, a tánczene és a tánc közti pontos distinkció hiányzik a könyvbôl.
Még ha sejtésünk – hogy tudniillik ez a könyv a jazzband divatjával szembeni kritikus röpirat, melynek éle inkább a jazzband zenéjére táncolókat éri – könnyen alátámasztható intertextuális helyekkel az életmûben, így is el-elbizonytalanodunk, amikor azt olvassuk például, hogy „Európa nemtermett új táncformákat”13, és ezért volt
úgymond szükség az idegenek átvételére. Mûfajának és módszerének bizonytalankodására utal a függelék és a jegyzetek viszonylagos aránytalansága, mert a 78
oldalas fôszöveghez a végjegyzetek nélkül is 18 oldal apró betûs függelék tartozik.
Ezzel az eszközzel Molnár könyveiben többször élt, itt viszont ezt a címet adta a
záró résznek: Összefoglaláséspótlások. Az elôszóban a kötetet a szerzô 1927 de-
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MOLNÁR Antal: Ajazz-band=PestiNapló, 1926. február 9., 12.
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cemberére keltezte, bár a könyv fôszövegében arra utaló tényekrôl olvasunk, hogy
1928 elején még dolgozott a kéziraton (1. sz. melléklet). Az elôszóban olyan „fontos
események” felsorolása történik, mint Křenek Jonny-premierje (egyelôre a lipcsei
és a bécsi lehetett hivatkozás, a budapesti, ugyancsak botrányos bemutató feltehetôen csak a kötet nyomdába kerülése után zajlott le), majd pedig két betiltásra
hivatkozik, hogy ugyanis a Bécsi Filharmonikusok a jazz játszását, az olasz hadsereg (!) pedig a jazz táncolását tiltja meg 1927-ben tagjainak.14
Molnár pamfletszerû, esszéisztikus és tekintélyekre hivatkozó részeket egyaránt
tartalmazó tanulmányának fô tétele azon alapszik, hogy az amerikai kultúra relatíve
értéktelen az európaihoz képest. Természetesen nem ezzel a kifejezéssel él, de errôl
beszél: a tömegkultúra, vele együtt a film kizárandó a mûvészetek hierarchiájából:
„... hogy egy kultúra megteremje a maga felsôbbrendû mûvészetét, ahhoz lelkielmélyedésre van szüksége. Ez jelenleg még hiányzik Amerikából... [zenéjüket] a mûvészet hierarchiájában egyelôre hasonló hely illeti meg, mint például egy Chaplint, a
mozi mûvészét.”15 Ezen az alapon ragadtatja magát arra a kijelentésre, amit a címben is kiemeltem – bár sietek leszögezni, hogy Molnár különbözô rendeltetésû szövegeit összeolvasva ez talán a legradikálisabb elutasítása a jazz mûfajnak. Egyenesen kultuszszerû társadalmi státusát kárhoztatja erôteljesen az alábbi, a múltba és
a jövôbe egyszerre tekintô mondatban: „Szent Ferenc, Abealard, Spinoza, Kant,
Schiller stb. nem hiába éltek – az európai kultúra tisztába hozta, hogy a közélet
felelôsség nélkül meztelen erotizálása: bûn.Épp ezért, ha lesz még reneszánsza és
további élete az európai kultúrának, ahogy szentül hiszem, úgy meg fog szûnni nálunk a jazz mai tisztelete és kultusza is.”16 Molnár könyvének második fejezetében
az Ó- és Újvilág között a következô dichotómiákat állítja fel kultúráik lényegi jellemzôit illetôen: az európai kultúra kétezer esztendôs, le akarja gyôzni az érzékiséget, ezért lelki, szellemi alapon áll, és az isteni vonást keresi. Ezzel szemben az
amerikai kultúra fiatal, alig kétszáz éves, duzzad az egészségesen lüktetô vértôl, az
üzleti és a testi jólét a célja. és a nyílt érzékiség vására ehhez az eszköze. Az európai kultúra szimbólumai: a kolostor és a katedrális; szimbolikus alkotói Michelangelo,
Bach, Beethoven, Wagner, Shakespeare és Goethe; tánca és zenéje stilizált. Az amerikai lényege az üzlet, kifejezôdése a bokszmeccs; tánca és zenéje közönséges, állatias.
Elsô pillanatra is látszik, hogy Molnár túlzó és egyoldalú szembeállításokkal él:
a bokszmeccs és az európai kultúra, például az építészet csúcsteljesítményei aligha
mérhetôek össze. Ebbôl is az derül ki, hogy az amerikai kultúra fogalma alá sorolja
be Molnár azokat a jelenségeket, amelyeket a teoretikusok, például Adorno, a tömegkultúra fogalmával kapcsolatban emlegetnek majd. Adorno Molnárhoz hasonlóan
következetesen utasította el, hogy tudomást vegyen arról, hogy a jazz – ugyancsak
még az ô életében – odahagyta a tömegkultúra és a kommersz bizonyos vonásait,
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merevsége ez ügyben különösen a Joachim Ernst Berendttel folytatott nyilvános
vitájában szembetûnô.17
Ezek a divatjelenségek, amelyeket a szerzô felsorol, eléggé marginális jelentôségûek ahhoz képest, hogy milyen elementárisan érintette meg és késztette reakcióra
a jazzband zenéje a kultúra szinte teljes vertikumát az évtized második felében,
mind európai, mind magyar viszonylatban. Említ szórványos irodalmi és képzômûvészeti példákat, de szinte csak az az egy dimenzió érinti meg mélyebben, hogy a
modern európai zeneszerzôk milyen jazzhatást mutatnak egyes kompozíciókban.
Molnár álláspontjának leginkább nehezen értelmezhetô vonása az amerikai kultúrának arra a szeletére vonatkozik, amit a jazznél komolyabban vett – a szó szoros
értelmében. Az Egyesült Államok kortárs zenéjérôl ugyanis olyan lenézéssel beszél,
akár Gruenbergrôl, akár más modern szerzôkrôl értekezik, amire nehezen talál érveket, például nem lát más célt az amerikai komponisták elôtt, mint a profitot.18
A könyv objektív hiányossága, hogy alig ad valamilyen támpontot arra vonatkozóan, hogy a gyakorló kritikus, esztéta és professzor, a roppant mûvelt európai
szintû tudós milyen jazzbandek mely zenéi alapján alkotta meg ítéletét. Egyik – sajnos név nélküli, de könnyen azonosítható – hivatkozása a Chocolate Kiddies elnevezésû, Sam Wooding vezetése alatt álló zenekari revü, amelynek szenzációszámba
menô budapesti fellépése azoknak az éveknek a mûvészi minôséget illetôen is egyik
csúcsa volt: „1925-ben nálunk is megfordult egy világjáró néger jazz-varieté(revüszínház), melyben a zene ritmus-trickjeit méltán megcsodáltuk.”19 De nem csak ez
az egy, valóban szenzációs fellépés hozta jazz-lázba a fôvárost, és hamarosan a
nagyobb városokat is. Az amerikai, és a magukat amerikaiaknak tódító nemzetközi
zenekarok egymásnak adták a kilincset 1924-25-tôl kezdve, hiszen Budapest volt
az egyik megálló a földrészen turnézó produkciók számára. Nem mellesleg pedig
ezekben az években válik nyilvánvalóvá, hogy a magyar muzsikusok is be tudtak
kapcsolódni ebbe a hihetetlenül elterjedt utazó cirkusz-hálózatba.20 Molnár odavetetten megjegyzi viszont, hogy W. C. Handy, a St. Louis Blues kereskedelmileg is
sikeres zeneszerzôje és az ô kortársai úgymond nem tudnak hangszerelni. Más
konkrét zenei példát nem elemez Paul Whitemanen kívül, csak futólag utal a jazzoperettre, és három komponistát nevez meg, akik közül egyedül Irving Berlin neve
maradt fenn.21 A kannibál és az afro-amerikai jazzband-muzsikus egymásra vetítése
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ADORNO, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom. Esszék. Válogatta, elôszó ZOLTAI Dénes, ford. TANDORI Dezsô, HORVÁTH Henrik, BARLAY László, Bp., Gondolat, 1970, különösen 330–435.
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semmilyen szempontból nem korrekt, ez a közhely ráadásul majdnem teljesen alaptalan. „A kannibál jót vél tenni az európaival, amikor megeszi, mert meg van gyôzôdve, hogy a vallásos célból elfogyasztott embernek különösen jó dolga lesz az
égben.”22
Olyan zenei hivatkozásnak, ami a legszélesebben elfogadott jazzkánonnak akkor
és most is része volt, egyedül Gershwin RhapsodyinBlue-ja tekinthetô Molnárnál,
amely persze stabilan része a klasszikus repertoárnak azóta is. A mûvet Molnár
gramofonlemezrôl ismerte Paul Whiteman zenekarával. A szerzô legtöbb referenciája másodlagos, könyvekre és folyóiratokra utal, bár, ami azt illeti, ezek valóban
széles olvasottságra utalnak. Miután Molnár is zeneszerzônek indult, nem csoda,
hogy ebbôl a szempontból értékel. Szemben egyes európai teoretikus alapon is
megnyilatkozó zeneszerzôkkel (például Milhaud és Gruenberg), Molnár úgy foglal
állást, hogy „A jazznek tehát nincsen szerepe az új mûvészet alapjainak lerakásában”23 – vagyis hogy az európai kortárs klasszikus zeneszerzôk legfeljebb csak az
új zene ritmikájából vettek át elemeket, de az lényegi hatást nem fejtett ki mûveikre. Némi engedményt csak úttörô zeneszociológiai munkájának eszmerendszerére
támaszkodva tesz a szerzô, amikor leszögezi: csak társadalmi téren van súlya a
jazznek. Afféle végszó utáni végszóként még az Összefoglaláséspótlások címû fejezetben is szükségesnek látja leszögezni, hogy „Mihelyt megjavulnak a [ti. a lezüllött]
közállapotok, el fog tûnni vagy lényegesen megfinomított alakban fog szerepelni.
De a lényegesen megfinomított jazz: már nem lesz jazz.”24 Ezzel pont annak a saját
tételének mond ellent, amelyet fentebb idéztem, miszerint az alsóbb néposztályok
zenéje stilizálódik felemelkedésük során.

A Jazzband kontextusa
A Jazzbandcímû kötet életmûbeli kontextusának felvázolását egy PestiNaplóbeli
cikkel kell kezdenünk. Ennek záró soraiban egészen mélyre igyekszik pozicionálni
a jazzmuzsikát, bár hatását már itt is konstatálja:
„... megtermékenyítôhatással van-e a jazz-band a mûvelt zenére? Trágyánakigen
jó a jazz-band; alkalmas arra, hogy fôleg ritmikai téren új lehetôségeket fejlesszen
ki a mûvészi zenében. De ahogyan azokat a bizonyos, fejlesztô anyagokat a humusz
mélyébe rejti a mezôgazda, úgy a nigger-muzsika is oda való, a társadalmi élet sötétjébe, le, a lebujokba.”25

lonképessé tette, egyúttal ki is sajátította a rabszolgák utódainak etnikus vonásokat is mutató zenéjét.
Irving Berlin ugyan kapcsolatba hozható a jazzel, de nem volt jazzkomponista, csak slágereit jazzbandek is népszerûsítették, miután azok a Broadway-n és máshol ismertek lettek. Molnár késôbb sem
reflektál a harmincas években az európai zenekritikai diskurzusban is fô témává elôlépô hot/sweet stilisztikai elágazásra.
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E cikk választékosabban megfogalmazott és alaposabban kidolgozott állításai
köszönnek vissza a közvetlenül a Jazzbandelôtt írt, Bevezetésazenekultúrába címû
könyvének Nemiségéskultúra(Ajazz-band) fejezetében. Az európai kultúra védôjének pozíciójába helyezkedve így értékel: „Egyetlen veszélyes ellenfelünk, Amerika...”26 Az ellenfelet azonban nemcsak földrajzilag határolja körül: „Üldözöm a társadalmi élet és a kultúra rákfenéjét: a nemi szabadosságot”. Így persze egyértelmû
lesz, hogy a fenyegetést kik testesítik meg: „Vannak már olyan néger egyének is, kik
a kultúra lényegét megértik és átérzik – csak az ízlésük kultúra-ellenes.”27
Ehhez képest, de az 1928-as Jazzbandcímû kötethez képest is értelemszerûen
higgadtabb kitételekkel találkozunk a Szabolcsi Bence – Tóth Aladár-féle Zeneilexikon jazz címszavánál. Ennek magyar szerzôjeként Molnár kiegészítette Curt Sachs
német zenetudós meghatározását, miközben néhány közkeletû tévedést is reprodukált. Például, hogy a jazz szó a chaseangol szóból ered. Ismét csak a mûvészet
elefántcsonttornyából kinézve tesz némi engedményt: „Vannak jó színvonalú jazzbandek” és példája itt is Paul Whiteman. „A jazzmûsor dereka mondain táncok és a
népszerû szalonzene számai szinkópált ritmusokkal torzítva... levegôje túlnyomóan
groteszk, a blues-ba és a valse-ba szentimentalizmus is vegyül. Eredeti ritmikája és
hangszerkezelése hatással volt az új zenére... bámulatos készségû dob, xylofon, és
szaxofon virtuozitást termelt...”28 Érdemes megjegyezni, hogy a lexikonban felsorolt forrásai szinte teljesen megegyeznek a Jazzbandcímû kötetéivel.
Molnár fontosabb hivatkozásait és a nem hivatkozott, de idevágó, az akkor a
jazzrôl már széles körben kibontakozó társadalmi diskurzusba illô magyar nyelvû
cikkeket, amelyeket ismerhetett, kronologikus táblázatba rendezve több megállapítást is tehetünk (ld. a táblázat). A bécsi Anbruch,az Universal kiadó folyóirata 25
áprilisában úttörô tematikus számot jelentetett meg a jazzrôl, amelynek élén a
szerkesztôi bevezetôt leszámítva Jemnitz Sándor tanulmánya áll. Ez magyarul csak
a Jazzband címû kötet megjelenését követôen látott napvilágot, a sajnálatosan
rövid életû folyóirat, a Crescendokülönszámában. Az Anbruchközölte Gruenberg és
Milhaud esszéit is, ezekre ugyanúgy hivatkozik Molnár, mint Vadász Miklósnak a
Zene címû folyóiratban megjelent cikkére, ami egy helyszíni beszámoló a párizsi
jazzéletrôl (akkor valóban Párizs volt az európai jazz fôvárosa). A német Meloscímû
folyóirat, mely jelentôsebb hatású volt az Anbruchnál, 1927 decemberében adott ki
tematikus számot, ennek szinte minden közleményére hivatkozik szerzônk. Viszont
a magyar sajtóban az elsôk között ismeretterjesztô jellegû értékelést publikáló
Haraszti Emillel (kritikus, esztéta, a konzervatórium igazgatója) vitába száll. A bibliográfiába meglepô módon két bulvárlap bekerült – nos, Molnár ezeknek a nézôpontját is át- meg átveszi, amikor például a kannibálokat emlegeti. Az egyik cikk
hírügynökségi források alapján tudósít egy német Afrika-kutató, Hans Hermann
Schomburgk, az egyik elsô filmes etnográfus új könyvérôl, akinek késôbb magyarul

26

MOLNÁR: Nemiségéskultúra.i.m. (1927), 52.

27

Uo., 53.

28

Zeneilexikon.AzenetörténetészenetudományenciklopédiájaI–II. Szerk. SZABOLCSI Bence, TÓTH Aladár,
Bp., Gyôzô Andor, Bp., 1930–1931, I., 523.
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1. táblázat
A Jazzband című kötet forrásai és a kapcsolódó cikkek*

Megjelenés
dátuma

Szerző

1924. február 20.

Jacques Benoist-Méchin Jazz-band

1925. április

Paul Stefan

Jazz?…

Musikblätter des Anbruch
[tematikus szám]
(Bécs), 4. sz., 187.

Jemnitz Sándor

Der Jazz als Form und Inhalt

188–196.

Louis Gruenberg

Der Jazz als Ausgangspunkt

196–199.

Darius Milhaud

Die Entwicklung der Jazz-Band

200–205.

César Saerchinger

Jazz

205–210.

Percy Aldridge Grainger Jazz

210–212.
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Cím

Lelőhely**

MA (Bécs), 3–4. sz., 126.

1925. november 3. Jemnitz Sándor

Chocolate Kiddies (koncertkritika) Népszava, 9.

1926. március

Vannay János

A jazz zene

Zenei Szemle (Temesvár),
5. sz., 129–133.

1926.

André SchaffnerAndré Coeuroy

Le Jazz

Párizs

1927.

Alfred Baresel

Das Jazz-Buch

Lipcse

1927.

Paul Bernhard

Jazz, eine musikalische Zeitfrage

München

1926. december

Dr. Vadász Miklós

Jazz-bandák Párisban

A Zene, 5. sz., 88–90.

1927. június

Sándor Árpád

A jazz

Crescendo, 11–12. sz., 11–14.

1927. december

Erich v. Hornbostel

Ethnologisches zu Jazz

Melos ***(Mainz) [tematikus blokk], 12. sz., 510–512.

Ernst Schoen

Jazz und Kunstmusik

512–520.

Oskar Schlemmer

Ausblicke auf Bühne und Tanz

520–525.

Ernst Schoen

P. Bernhard: Jazz, eine
Musikalische Zeitfrage

537–638.

Jemnitz Sándor

(Křenek Húzd rá Jonny -járól
több közlemény)

Népszava, Crescendo

1927. december 25. Haraszti Emil

A jazz

Budapesti Hírlap, 37–38.

1928. január 15.

Ahol a charleston és
a blackbottom születik

Pesti Hírlap, 7.

1927 októberétől

név nélkül
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1. táblázat (folytatás)
A Jazzband című kötet forrásai és a kapcsolódó cikkek*

Megjelenés
dátuma

Szerző

Cím

1928. január 18.

név nélkül

A tibeti láma-papok jazz-zenekarra Esti Kurír, 5.
charlestonoznak az őserdőben

1928. június–július Jemnitz Sándor

A jazz mint tartalom és forma

Lelőhely**

Crescendo, 11–12. sz., 4–11.

*** Aláhúzás: Molnár Antal Jazzband című kötetében szerepel rá hivatkozás.
*** Csak a Budapesttől eltérő kiadási hely jelölve.
*** Seiber Mátyás Jazz als Erziehungsmittel című tanulmánya csak 1928 júniusában jelent meg a Melos ban,
de Molnár megemlíti a hozzá hasonlóan Kodály-tanítvány tanszékvezetői kinevezését. „Az első európai
jazz-tanfolyam a frankfurti konzervatóriumon 1928 januárjában nyílt meg, élén Seiber Mátyással.”
MOLNÁR: Jazzband, 112–113.
is jelentek meg munkái. Ez a cikk a kötet alapján fôleg törzsi táncokat, szokásokat
ír le. Molnár figyelmét elkerülhette, hogy a hírügynökségi tudósítás végére a (feltehetôen budapesti) szerkesztô teljesen oda nem illô sorokat biggyesztett arról, hogy
a charleston és az afrikai törzsi tánc „majdnem ugyanaz”. Ugyanilyen esetlen, szakszerûtlen rácsodálkozás világlik ki a konkurens lap három nappal késôbbi cikkébôl,
amely egy londoni, etnográfiainak nevezett elôadásról tudósít A tibeti lámapapok
jazz-zenekarra charlestonoznak az ôserdôben címmel. A kronologikus elrendezésû
bibliográfiában viszont szerepeltettem olyan cikkeket is, mint Vannay, Jemnitz,
Sándor Árpád dolgozatai, amelyekre Molnár valamilyen okból nem reflektált, holott
talán érdemes lett volna – az egyik legfoglalkoztatottabb zenei szakíróként ô bizonyára olvasta a teljes hazai szaksajtót.
A táblázat viszont már utal az európai szakirodalmi kezdetek kontextusára is, egy
kitekintést a kötet végsô értékelése elôtt ezekre is szeretnék vetni. Az Anbruch
ugyan bécsi folyóirat volt, de a franciák élen járnak a korszakban nem csak a jazz
megismerését, hanem megismertetését illetôen is. Darius Milhaud itt megjelent
esszéje is ezt példázza. Milhaud-nak több releváns megnyilatkozása ismert a témában, Amerikában kénytelen-kelletlen már valamennyire ellenezte is, hogy lelkesedése miatt állandóan a jazz-zenével hozzák összefüggésbe, de az egy késôbbi történet. Fô tételei közül a Molnár által is olvasott írásban azt érdemes kiemelni, hogy
a jazzband erôssége a technikája, a jazzband tökéletes elôadás, ilyen módon megfeleltethetô a szimfonikus vagy más zenekaroknak. Nota bene, teszi hozzá a francia
zeneszerzô, a Toscát vagy a PeerGyntöt nem volna szabad „jazzesíteni”. Ugyancsak
kárhoztatja az autóduda és egyéb zörejek alkalmazását mint ízlésficamot. Azonban
témánk szempontjából figyelemre méltó, hogy továbbviszi a gondolatot, hogy a
jazzband repertoárja egyelôre csak tánczene, a koncertrepertoár még hiányzik –
tehát adottnak veszi, hogy a jazzband eljut ebbe a fejlôdési fokba, és sürgeti, hogy
„normál” jazzbandre is kellene már koncertdarabokat írni. Szóba hozza Satie,
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George Auric, Stravinsky és Wiener munkásságát: a jazzband a pódiumon, a színházban és az operettben is hat, következtet.29 Az orosz származású amerikai, Louis
Gruenberg mondta ki, hogy a jazzband zenéje a klasszikus, európai iskolázottságú
zeneszerzôk számára a populáris felôl érkezô csábítást testesíti meg, méghozzá
kívánatos nôi testben: „... (melyik zeneszerzô ne flörtölt volna már ezzel a csábító
nôvel?)”30 Az amerikai zeneszerzôk szervezeteiben is aktív Gruenberg a következô
szempontokat kínálja az amerikai klasszikus zene jazz általi felemeléséhez: hogy ne
legyen tánczene; hogy a kompozícióban szólisztikus, illetve kamara-felfogású
legyen; hogy a friss, optimista jelleget még a szerkezetben is érvényesíteni kell; és
végül Milhaud-hoz hasonlóan érvelve, hogy a lármát és ritmust csak kevéssé szabad átvenni. Némileg neofita buzgalomról tesz tanúságot, amikor leszögezi, hogy
szerinte „Amerika zenéjében a legfontosabb elem az ún. jazz, ez az egyetlen, amely
ôsi impulzusból lett, feldolgozásra vár. Nem azért, mert a négerektôl származik,
hanem mert vitalitást és frissességet mutat. Jól áll nekünk. Ezt Európa is elismeri.”
Azonban némi elragadtatásba esik, amikor rátér, hogy ezt az új zenét csak amerikai
komponista tudja majd megírni: „Akinek vére, neveltetése és szíve is amerikai.”31
Ami azt illeti, Gruenberg Breszt-Litovszkban látta meg a napvilágot, bár csecsemô
korában vándoroltak ki Amerikába a szülei.
Az idôrendi elsôség dicsôsége az európai jazzkönyvek sorában a Schaffner–Ceouroy francia szerzôpárost illeti meg, könyvüket ki is adták újra 1988-ban, de megállapításaik súlya nem emeli a mûvet a legfontosabbak közé. Etnomuzikológusok írták,
akik a ritmusban próbálják megragadni a mûfaj különös jellegét; jellemzô témáik: a
ritmus és az ütôhangszerek, a ritmus és a feketék stb. Álláspontjuk, hogy az amerikai (értsd afro-amerikai) kultúra ambivalens státusa az autentikus és a mûvi jelleg
között különösen nehézzé teszi jelenségeinek leírását. Szerintük a jazz „tiszta” zene,
erôs a kifejezôkészsége, de szemben a nyelvvel, csak érzelmet, nem fogalmat fejez
ki. Módszertanilag helyes kiindulópontjuk dacára a szerzôk nem tudják feloldani
önellentmondásaikat, és jellemzô módon a könyv azzal az igen elnagyolt következtetéssel zárul, hogy hiába is próbálnánk a fülünket becsukni: „Ez az élet. Ez a mûvészet. A hangok és zajok beszûrôdése. A szenvedélyek melankóliája. Ezek mi magunk vagyunk a jelenben.”32
A német Alfred Baresel gyakorlati felfogású zenetanár, aki rögtön meg is tanítja
könyvében, mitôl jazz a jazz: „használati zene” (Gebruachsmusik). Sorra veszi a jazzt
érô gyakori vádakat, és meg is felel rájuk. Az elsô tipikus vád szerint a jazz nem
más, mint a szexuális tevékenység stilizált és rafinált akusztikus kísérôjelensége.

29

MILHAUD, Darius: DieEntwicklungderJazz-BandunddienordamerikanischeNegermusik=Musikblätter
desAnbruch (Bécs), 1925. április, 4. sz., 187.

30

GRUENBERG, Louis: Der Jazz als Ausgangspunkt = Musikblätter des Anbruch, Bécs, 1925, 4. sz., 199.
A nem magyar nyelvû idézeteket, ha másképp nincs jelölve, a saját fordításomban közlöm.

31

Uo.

32

SCHAEFFNER, André – COEUROY, André: LeJazz. Paris, Claude Aveline, 1926, 145. Gumbrecht is úgy
tartja, hogy a szerzôknek nehézséget okozott az autentikus–mûvi ellentétpárban megragadni a jazz fô
(konceptuális) jellegzetességeit, és a zene értelmezésével kapcsolatos, inkább tapogatózó passzusaikat
idézi. GUMBRECHT, Hans Ulrich: 1926.Életazidôperemén.Ford. KELEMEN Pál, MEZEI Gábor, Bp., Kijárat, 2014
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A széltében-hosszában ismételt vádat a jazz erotikusságáról Paul Nettl keringôben
tudós zeneesztétára hivatkozva ismerteti. Persze magától Bareseltôl sem áll ez a
szempont távol, hiszen AjazzJohannStrausscentenáriumánakévében címmel olvashatjuk kötetének idevonatkozó fejezetét. A második alapvetô kritikai észrevétel
szerint a jazznek nincsenek önálló gondolatai, elônyben részesíti a meglévô anyagot, csak azt variálja. Ezt részben elismeri, mondván a jazz valóban karikírozó zene,
amely mintákat követ, azokra épül rá.33 Molnár lesöpri az asztalról Baresel és a
többi jazzapologéta érveit az erotikával kapcsolatban, ám figyelmen kívül hagyta,
hogy az elôadási szituációtól függôen egyik vádként emlegetett tényezô sem volt
a jazzband zenéjének feltétlen jellemzôje.
Az ugyancsak német Paul Bernhard igényesebb elméleti, szellemtörténeti alapon
álló értekezése áll Molnárhoz a legközelebb, elsôként ezt hivatkozza az összes felsorolt forrás közül, bár valamiért felületesnek tartja. A német szerzô könyvében
detektív alapállást vesz fel, nyomoz, tettest emleget, miután az európai kultúrának
a vulgaritástól védô kerítését valakik áttörték. A hasonló kötetekkel szemben Bernhard a forrásra igyekszik fókuszálni, arra keresi a választ, hogy mi keltett Európában olyan nagy érdeklôdést. Leírja a Tin Pan Alley mûködését, a slágergyártás
kereskedelmi, gazdasági oldalát is. Jó stílusa és gyakorlati tudása van a mûfajról.
Bernhard meg van gyôzôdve róla, hogy a jazz ideje eljön a „komoly” zenében is, és
Molnár nyilvánvalóan sokat tanult abból, ahogy részletesen leírja a jazzbandet.34
Molnár átveszi nézeteit a ritmussal, prozódiával, a zongora zenekari szerepével
kapcsolatosan és a zongora játékmódról. Ahogy Bernhard, Molnár is felállítja a
párhuzamot a cigányzenekar és a jazzband mûködése között, ám Molnár nem tér ki
rá, hogy a jazz hallgatása, táncolása demokratikusabb szórakozási forma, mint a
cigányzene melletti mulatás. Az Anbruchban jelent meg 1925-ben, de a magyar zenei
szakirodalom vívmányának tekinthetô Jemnitz Sándor Ajazzmintformaéstartalom címû tanulmánya, amely magyarul csak a Jazzbandcímû kötet után, a Crescendo
hasábjain látott napvilágot 1928-ban. Ott viszont a szerzô már magyar vonatkozásokkal is kiegészítette írását. Az ekkor aktív kritikus és zeneszerzô Jemnitz szerint
a jazz szokatlansága ellenére lenyûgözô és népszerû; nyitott forma, univerzális
forma-idea. Külön kiemeli integratív képességét, amivel közös nevezôvé tud válni
különbözô mûfajok számára.
„A magyar zene négynegyedes ritmusa nem gördít akadályt a jazz-zel való egyesülés illetve a jazzen való felfrissülés elé. E készség már meg is hozza a maga gyümölcsét, egyre másra kerülnek nyilvánosságra a magyaros ízû jazzdarabok, amelyeknek nemcsak dallamvonala ôrzi meg jellegzetes sajátságait, hanem ritmusa is
alig csorbul meg és teljes épségben egyesül a jazz ritmusával. Egyes túlbuzgó aggodalmaskodók tiltakozása ellenére már Magyarországon is kezdik a jazz x-nevezôjével megszorozni a népi zenét, ami kétségtelenül újabb megtermékenyülést jelent
számára. Itt is a könyörtelen gyakorlat gyôz az érzékenykedô elmélettel szemben,

33

BARESEL, Alfred. DasJazz-Buch. Lipcse, H. Zimmermann, 1927

34

BERNHARD, Paul: Jazz,einemusikalischeZeitfrage. München, Delphin, 1927
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amely legszívesebben vattapólyába csavarná a kíméletlen élet által mindig újból
elragadott kincseit.”35
Arra nincs adat, hogy Jemnitz kinek a túlzott óvatosságát tartotta „érzékenykedô
elméletnek” tanulmányának magyar változatában. Viszont jelen tudásunk szerint
ezek a sorok mutatnak elôször az azóta teljes pompájában kibontakozott magyar
etno-jazz irányába. Molnár átveszi Haraszti Emil kritikus, a Zenede igazgatója nézôpontját akkor, amikor a kritikus úgy tartja: „A jazz zenekarok mûsora nem áll produkcióik színvonalán.”36 A dodonainak tûnô kitétel talán azt jelzi, hogy a klasszikus
zene kritikusai hiányolnak valamit a jazzband repertoárjából a hangszeres tudásukhoz képest, de funkcióját nem ismerik el önmagában valónak, így valami máshoz
viszonyítják. Haraszti ezt a gondolatot így fûzi tovább: „A jazzband ... stílusa már
leszûrôdött és kikristályosodott stilisztikává, mely az eredeti folklóranyagtól immár
függetlenedve, bármilyen faji tematikára felhasználható a nélkül, hogy a feldolgozó
zene nemzeti jellegét érintené. [...] A magyar muzsika vérkeringésébe is felszívódik
a jazz elixírja, mint a nagy nyugati áramlatok keresztül vonulása hazánkon mindig
termékenyítôleg hatott. A magyar zene faji alkatát csak jóhiszemû naivitás, vagy
tudatlan nagyképûség féltheti a jazztôl.”37 Haraszti nagyvonalúbbnak és megértôbbnek mutatkozik Molnárnál a jazz kibontakozásának perspektíváját illetôen.
Molnár könyvében idézi – bár nem osztja – záró következtetését:
„Milyen folyamat kezdôdött meg a foxtrottal és a csarlsztonnal: a felelet még
korai. A kezdet legelején vagyunk. Ma még a jövô homályába vész a szemhatár,
amit a jazzosított mûzene mutat ritmusban, harmóniában, formában, hangzásban.
A jazz a legnagyobb forradalom, amit a zenetörténet ismer. Erejét Afrika és Amerika kollektív lelke termelte ki, de teremtô géniuszát Európa ajándékozta.”38

A Jazzband recepciója
Mielôtt Molnár jazzfelfogásának értékelésére vállalkoznánk, vessünk egy pillantást
arra, hogyan fogadta téziseit – és moralizáló esztéta attitûdjét – a korabeli kritika.
A Literatura rövid, ám annál találóbb szerkesztôségi recenziója szerint „Molnár
Antalt mintha könyve megírásánál az a szándék vezette volna, hogy a jazz eredete,
elterjedése és mibenléte szakszerû és pontos megmagyarázása közben szabad folyást engedhessen nívó alá süllyedt szellemi, erkölcsi, mûvészi és politikai közállapotaink felett érzett keserûségének.”39 Sokkal kevésbé objektív a Napkeletkritikusa, Papp Viktor általánosító, lekezelô minôsítése: „Molnár Antalnak talán éppen a
túlságos buzgóság és szorgalom a hibája. [...] könyveiben írójuk nem mindennapi
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JEMNITZ Sándor. Ajazzminttartalomésforma=Crescendo, 1928, 11–12. sz., 8.
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HARASZTI Emil. Ajazz=BudapestiHírlap, 1927. december 15., 38.
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N.N. [MOLNÁR Antal]: Jazzband=Literatura, 1929, 3. sz., Zeneiirodalom, 107.
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tudása tükrözôdik, de a stílusa gyenge. Homályos, zavaros munkák!”40 Inkább mérvadónak tekinthetô az erdélyi Korunk1929-es évfolyamában Pollatsek László értékelése:
„Molnár Antal érdekes könyve csak a jazz hibáit akarja elismerni, kissé egyoldalúan. [...] De az európai kultúrát nem kell féltenünk. Életösztöne kiválasztja és
megôrzi magának mindazt, amire fejlôdése szempontjából szüksége van – s kivet
minden káros anyagot testébôl. Európa kritikusabb, semhogy eleven lomtára, múzeuma legyen jónak és rossznak egyaránt. Nem kell tehát a tömegeket sem félteni,
mint azt Molnár Antal könyvében teszi, a lezülléstôl, melyet a jazz idéz elô.”41
Hasonlóan a Literatura recenzenséhez, Pollatsek túlzásnak tartja Molnárnak a
szociológiai alapállásból adódó és etikai determináltságú ítéleteit: „De szükségtelennek tartjuk egy-egy mûvészeti probléma megvilágításához ennek a társadalomnak összes lelki, orvosi, politikai és más egyéb kérdéseit etikus megvilágításban felsorakoztatni.”42
Nem esett szó eddig a mellékletben felsorolt, Molnár által nem hivatkozott egyik
cikkről, ám ez mégis afféle „kontrollcsoportként” segítheti Molnár munkájának értékelését. Mire jutott a Molnárnál négy évvel idôsebb, zeneakadémiát végzett, ez idô
szerint a Nagykanizsai Zeneiskolát vezetô Vannay János a jazzband zenéjét értékelô
cikkében? Ahogy a Korunkban Pollatseké is, Vannay cikke igen határozottan világítja
meg, hogy megfelelô kritikusi, elméletírói hozzáállással igenis át lehetett törni azokat a korlátokat, amelyeken Molnár elméletalkotói munkája során e témában nem
vett észre. Egész lecsupaszítva: semmilyen alapon, még kanti alapon sem indokolt
kijelenteni, hogy az európai kultúra értékeit a jazzband zenéje veszélyezteti, és ezért
attól sem kellett volna elzárkózni, hogy legalább megkérdezzük: lehet-e a magas
kulturális kanonizáció tárgya? Vizsgáljuk meg a jazzt, így Vannay, „... anélkül, hogy
kritikai és esztétikai szempontok érvényesítésével pálcát törnénk felette, [...] hogy
zenei ismereteink körén bôvítsünk. [...] Amerika népe nem rendelkezik olyan zenei
múlttal, mint az európai nemzetek, és így magasabb ízlés, kikristályosodott esztétika
nem támogatják munkásságában. Ha európai befolyástól mentesen tudja a jazz-zene
szellemében magasabb mûvészetét kiépíteni, a zenetörténelem fogja jutalmazni
fáradságát.”43 És a jazz gyorsan kialakult divatának ugyanilyen gyors elmúlására
számító jóslatokat is helyre teszi: „Nos, a gyors elmúlás nem következett be.”44
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A Molnár-könyvet az eddig már felsorolt érveken kívül azért akartam alaposabban
elemezni, mert mind a mai napig élnek a „klasszikus” zenei világban elôítéletek a
jazzel és a rokon mûfajokkal szemben. Igyekszem következtetéseimet nem annak
alapján levonni, hogy a jazz a század közepétôl a mûvészi emancipáció útjára lépett, részben levált a tömegkultúráról, elindult a klasszicizálódás útján és elôadómûvészeti babérokra tört, esztétikai megítélése megváltozott, globális zenei nyelvvé
vált. Ezeket továbbra is tegyük félre, koncentráljunk arra, amit Michael Jacobs úgy
összegzett könyvében, hogy amikor a 20-as és a 30-as években megjelent Európában, „... a jazz befogadása tulajdonképpen két pályán zajlott: egyik oldalon a nagyközönség egy új, izgalmas szórakozási formát talált benne, a másik oldalon pedig a
szakemberek egy új mûvészeti ágat fedeztek fel benne [...] A jazz tehát egyszerre
volt szórakoztató- és komolyzene.”45 Molnárnál és a korabeli szerzôk jelentôs részénél még nem tisztultak ki a fogalmak: inkább csak a klasszikus zenei komponálás
számára keresik az elôrevivô esztétikumot. De a jazzbandnek nem ez az egyedüli
dimenziója. Jemnitz, Seiber, Vannay, sôt, Haraszti is, ahogy Milhaud és Gruenberg
megkülönböztették a koncertszerû elôadást és a jazztáncot. Jemnitz, Haraszti és
Pollatsek szerint nem kell félteni az európai kultúrát, sem a magyar zenét a jazztôl.
A jazzbandben rejlô ilyen potenciálra nem fogékony Molnár – dacára annak, hogy
a felsorolt szerzôk, ahogy Molnár is, szinte mind komponisták is voltak – csak a
szórakoztató jelleget emeli ki, és mivel a jazzband zenéjének egyetlen funkcióját a
táncolók kiszolgálásában látja, ezért a másik dimenzióra nem sok szót veszteget. Ha
azt nézzük, hogy forrásai, kortársai, kollégái közül volt-e, aki át tudta hidalni ezt a
szemléleti árkot, kiderül, hogy az európai zenei-szellemi körökben jártas Jemnitz
Sándor és Seiber Mátyás, de még Vannay János sem csak a mondén táncok kísérôzenekarát látták a jazzbandben. A 20-as évek utolsó harmadában Budapesten több
olyan helyszínen is megszólalt a jazzband, ahol a zenekar koncertszerû elôadásban
is érvényesülhetett, a gramofon és a rádió pedig Magyarországon már a húszas
évtized végére mediatizálták a tánctól elvált formájában. Igaz, Molnár álláspontja a
Jazzband megjelenése után valamennyit viszont finomodott abban a tekintetben,
hogy a modern klasszikus zene megújulását nem csak a ritmika szempontjából táplálta a jazzband zenéje, például a Zeneilexikon szócikkének általa írt részében.
Gruenberg megfogalmazása a Molnár által is hivatkozott írásában, hogy a 20-as
évekbeli modern zeneszerzôk „flörtöltek” a jazzel, nemzeti, faji, és osztályhatárokat
léptek át az egzotikum vonzásában. „Komoly” munkájukat gazdagítandó, egyéni és
földrajzi különbségeket hidaltak át. Milhaud, Křenek, Gruenberg stb. tekintetében a
jazz megfelel a lacani Másiknak: a csábító és vágyott nôi test, aminek birtoklása a
magaskultúrából hiányzó vonások megszerzésével kecsegtetett. Úgy viszonyultak
hozzá, hogy fenntartották a hatalmi viszonyokat, fölérendelték az autonóm kölcsönvevôt a kölcsönvett dolgoknak és azok birtokosának. Az, hogy ez a bizonyos
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megtermékenyülés a nôi princípiummal szimbolizálható jazz és a „klasszikus” között
flört maradt, annak is betudható, hogy a faji, földrajzi, osztály- és nemzeti határok
fölött a klasszikusok inkább csak átnyúltak, a hatalmi viszonyok feladása meg sem
fordult a fejükben, kölcsönöztek, de ennek az aktusnak a kétoldalúvá válása fel sem
merülhetett, hívja fel rá a figyelmet többek között Susan Cook.46
Ezen folyamatok egy részét Molnár is tudatosította. Az általa használt dichotómiák (komoly- és könnyûzene, klasszikus és populáris / népzene, elme / lélek és test,
kulturálisan felsôbbrendûek és alárendeltek, insiderek és outsiderek, Európa kultúrája és Amerika kultúrája) akkor is félrevezetôek lennének a jazzband zenéjének
társadalmi és esztétikai értékelését mint célt tételezve, ha Molnár ezeket kevésbé
egyoldalúan és túlzóan vázolta volna fel. Ezek a fogalmak akkor és ott differenciáltabb megközelítést igényeltek volna – de ezek magukat makacsul a köztudatban
tartó klisék. Az ilyen ellentétpárokban gondolkodás sokszor félrevezetô, rosszabb
esetben antidemokratikus, kolonialista vagy rasszista felfogáshoz vezethet. „Üldözöm a nemi szabadosságot a kultúrában” – idéztem Molnárt, aki ugyancsak a test
csábítását látja a jazzben. A megtermékenyítést – ha már bekövetkezett – konstatálja, de azt, hogy idáig eljutottunk, kárhoztatja, ergo a megszületett gyermeket
törvényen kívülinek tartja.
A jazzband zenéje internacionális volt, és nehezen volt nemzeti keretekbe tuszkolható – miközben azért a Molnár-féle attitûdre jellemzô, hogy feltéve, de meg
nem engedve a jazz „lényeges megfinomításáról” tesz említést. A magyar mûvészetelmélet szempontjából egy olyan általánosabb értékelés, amelyik szélesebb
körben lefektetett pozíciókat is figyelembe vesz, le kell szögezze, hogy bár elsônek
szentelt neki könyvet, nem Molnár jutott a legmesszebbre a jazzband zenéjének
esztétikai megítélésében, miközben társadalmi jelentôségével kapcsolatban kevésbé
volt elzárkózó. A bulvárlapokból átvett klisék például a kannibálokról egy tudós
könyvében arra utalnak, hogy Molnár a jazzband zenéjével való foglalkozás során
nem érezte magára nézve kötelezônek a tudományos módszer követelményeit. Miközben magyar folyóiratok szerzôi és szerkesztôi, és a külföldi szaklapokban is
megszólaltatott szakemberek, Gombosi, Vannay, valamint Jemnitz és Seiber a jazzband zenéjének olyan aspektusait is méltányolták, amelyeket Molnár kevésbé, így
nem zárták ki a jazzt az esetleges kanonizációból. Ha pedig tovább tágítjuk a nézôpontot egy általános európai trend magyarországi megnyilvánulásaival kapcsolatban, akkor azt kell észrevegyük, hogy a jazzbandrôl szóló közbeszédben gyakran
fordul elô a haláltánc motívum a Trianon utáni egy-másfél évtizedben.47 Azt is ér-
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demes megemlíteni, hogy a cigányzenekar pedig kifejezetten úgy igyekezett ekkor
láttatni magát, hogy a jazzbanddel szemben élethalálharcra kényszerült a nemzeti
kultúra védelmében.48 Ez a harc végül fegyverszünetbe torkollt, a jazzband zenéje
pedig – dacára az ellenkezô jóslatoknak – beépült a magyarországi kultúra több
rétegébe is a 20-as évek második felétôl kezdve, a képzômûvészet és irodalom is
érdemben szembesült esztétikai és morális kérdéseivel, viszont a zenetudomány
további évtizedekig adós maradt a korszerû, átfogó értékeléssel.
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Smiló Dávid

Fragmentumok és zárványok a magyar építészetelméletben
Ha az építészetet pusztán eszmetörténetileg tekintjük, és ezen belül kiemelten a
hegeli eredetértelmezést vesszük alapul, láthatjuk, hogy az építészet ôsi mûvészetként, vagyis inkább valamifajta protomûvészetként van jelen az mûvészetekrôl
szóló diskurzusban.
Olyan alkotási folyamatként, amely ôsiségében már nem önkéntelen, hanem célszerû, de az alkotási folyamat mégsem önmagáért létezik. Az emberi szellem elsô
próbálkozása saját burkának megerôsítésére, amely aztán idôvel mégis többé válik,
mint a burok létrehozása, jelentést hordoz, de legalábbis reprezentatív szerepet
vesz fel.
Ezt erôsíti az angolszász építészetelméletben is bevett példázat, amely Victor
Hugo A párizsi Notre-Dame címû mûvébôl származik, és amelynek egyetlen mondata egy teljes diskurzus alapját tudja képezni.
Gyakorló építészként nem vagyok híve, hogy az európai építészetet keleti és
nyugati részre osszam, ám ez az idézet és az ebbôl következô megközelítés, amelyre írásom további részeit felépítem, ténylegesen és teljesen elkerülte a magyar építészetelméleti diskurzust, miközben angolszász körökben az építészetrôl való gondolkodás alapját képezi. Így ebbôl a szempontból valamifajta különbség mégis tetten érhetô nyugati és keleti (de legalábbis magyar) építészet között.
Az élénk diskurzus alapját A párizsi Notre-Dame-ból származó következô idézet
adja:
„A fôesperes egy ideig némán, figyelmesen szemlélte a gigászi épületet, azután
felsóhajtott, és jobb karját az asztalán nyitva heverô nyomtatott könyv, bal karját
a Notre-Dame felé terjesztette. A tekintete szomorúan vándorolt a könyvrôl a
templomépületre. – Ó, jaj! – szólt. – Ez megöli amazt.”1
A könyv negatív hôse, Claude Frollo fôesperes az építészet és a nyomtatás közötti rejtett kapcsolatról szóló leleményes felismerése ez. A mondat szerint a nyomtatás megjelenése és elterjedése, azaz végeredményben a nyomtatott Biblia a
Notre-Dame épületének létjogosultságát veszélyezteti, és annak funkciójára tör. Ez
rendkívül plasztikusan ábrázolja azt a problémakört, hogy miért is nehéz az építészet kezelése a mûvészeteken belül az elmúlt századok változásainak tükrében, és
így miért problémás az építészetelmélet kérdése mûvészetelméleteken belül.
A regényben ugyanis a Notre-Dame épülete, bár kétségtelenül megidézi és jelképezi a kereszténységnek az európai kultúrkörben betöltött – és a XIX. században
is egyre gyengülô – szerepét, de ennél messze többet, magát az építészetet mint az
ember kulturális csúcsteljesítményét is megtestesíti. Azt az egyetlen lehetôséget és
médiumot, amely a hatalom birtokosainak, majd a mûvészeknek a kezében volt,
hogy a nagyközönség számára képesek legyenek ideológiát közvetíteni a nyomta-
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tás megjelenése elôtt. Ez az, amit a fôesperes felismer, és aminek kifejtésére Victor
Hugo maga is külön esszétöredéket szentelt a könyvben, megszakítva a mû cselekményét. Az esszétöredék címe, kölcsönözve a fôesperes szavait: Ez megöli amazt.
Ebben Hugo önmaga magyarázza a fôesperes szavait:
„... második értelme is volt a fôesperes homályos mondatának: azt jelentette, hogy
egyik mûvészet nemsokára letaszítja trónusáról a másikat. Akár így is mondhatta
volna: ’A könyvnyomtatás megöli az építészetet.’...”2
Hogyan csatlakozhat ez a több mint ötszáz éves gondolatot ábrázoló kétszáz
éves gondolatmenet a magyar építészethez és építészetelmélethez? Bármiféle pejoratív állítást elkerülve úgy, hogy ez a gondolatmenet élesen szemben áll azzal,
amit a magyar építészet elméleti magasságokban is gondolkodó képviselôi állítottak az építészettel kapcsolatban.
Itt fontos leszögeznem, hogy e szöveg szerzôje nem kutató, hanem praktizáló
építész, akinek vannak bizonyos teoretikai meglátásai, de nincs jelen az akadémiai
közegben – és ezzel tökéletesen belesimul a magyar építészeti hagyományokba,
miszerint alapvetôen fragmentált építészeti praxisokon belül alkot pszeudoelméletet. Ennek megfelelôen állításaim pusztán a magyar építészetben eltöltött közel tízévnyi tapasztalatomból szûröm le. Mint a következôt: a magyar építészet egyik legfontosabb állítása, hogy az építészetben az építés az igazán értékes folyamat, mi
több, annak a drámáján van a hangsúly az építészeten belül. Az építés drámáján.
Minden más értéktelen, de legalábbis értéktelenebb.
Ez az állítás az elmúlt ötven évben egészen Makovecz Imre és Janáky István
egymáshoz nagyon közel esô elhalálozásáig hatotta át uralkodóan, és szekértáboroktól függetlenül a magyar építészetrôl való gondolkodást. És bár az állítás hangsúlya a drámán van, és azon hogy az építészeti produktum létrejötte az építésen
keresztül megrázó folyamat, mégis egy rejtettebb meghatározó tanulsága van, ez
pedig nem más, mint hogy az építész alapvetôen házat készít.
Ha azonban kettôvel hátrébb lépünk, elmegyünk építészirodákba, és meglessük
eme különleges fajt, azt tapasztaljuk, hogy az építészek nem házakat készítenek, és
nem a házkészítés drámájában izzanak, hanem – mint ahogyan a fotós nem a fotózandó témájával, hanem a fotómasinával, az építész is a házat ábrázoló tervvel
foglalatoskodik, mintsem a ház valójával. Összességében nagyon kevés építésznek
adatik meg a lehetôség, hogy házával annak elkészülésében tudjon foglalkozni, és
hogy bármiféle autonóm ráhatása legyen annak készülésére. Sem idôben, sem térben nem könnyen jön létre ez a találkozás.
Emberek ülnek papírlapok, de ma már szinten kizárólag monitorok elôtt, és monitorokon keresztül készítenek házábrázolásokat egy rendkívül komplex technológiai, társadalmi és kulturális metszéspontban. Az autonómia látszatát fenntartva, de
azt már régen nem gyakorolva.
Felmerül tehát egy mediális probléma az építészettel kapcsolatban, amely az
építészetelmélettel kapcsolatban is kérdéseket vet fel. Vagy legalábbis elmozdítja
az építészetelméletet abból a síkból, ahol más mûvészetelméletek találhatóak. Míg
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ugyanis a festô a festékkel dolgozik a vásznon, az író a tetszôleges íróeszközzel a
szövegen, addig az építész nem malteresvödörrel a házon, és ez még akkor is így
van, ha az építészetben az építés drámája a fontos.
Az építész rajzokat készít. Az alkotó teljes mértékben leválik az alkotásáról, és
ez felülírja a mû feletti kontroll lehetôségét.
Így tehát bármilyen elmélet születik ennek a ténynek az árnyékában, az vagy az
épített környezetre vonatkozhat csak – amely létrejön valahogy, ez már egy másik
kérdés –, vagy az építészeti tevékenységre, tervezésre, a rajzok készítésére. Az építészeti alkotásban rejlô mediális szakadék az építészetelmélet megosztottságát is
magával hozza.
Állításom ezek szerint a következô: amikor a két elmélet – egy, ami az épített
környezettel és egy, ami az építészeti tervezéssel foglalkozik – mégis összeér, akkor és csak akkor beszélhetünk az építészetrôl mûvészi és mûvészetelméleti kategóriák között. Egyébként nem.
Ezután két olyan építész-építô munkásságát fogom részletesen, de nem átfogóan
bemutatni, akiknek – egyébként léptékbôl fakadóan is – volt kapcsolata építéssel,
és így elkerülhetetlenül az anyaggal is, és ennek tükrében az utóbbin keresztül fogom ábrázolni az építéssel való kapcsolatukat. Ebbôl egyébként belátható, hogy ott
jön létre dráma az építész számára az építésben, ahol az anyaggal tud találkozni.
Így megint két idézettel folytatnám:
„A halott anyagnak én vagyok a lába, életre kel általam, minden kô helyére kerül, mert csak úgy lesz hasznos.”3
„Olyan házat akartam csinálni, amelyik félig-meddig az emberre hasonlít, valóságosan!”4
A két idézet két különbözô szerzô: Taródi István és Makovecz Imre mondása.
Kettôjüket igyekszem együttesen értelmezni, Makovecz Imrét használva az építész
archetípusaként, és Taródit egy sajátos egyszemélyes kontrollcsoportként, amelynek megpróbálom levonni a tanulságait. De mindkettôjüket az egyszerûség kedvéért konzekvensen építésznek nevezve. Fontos ezt leszögezni, mert Taródi István
nem építész a szó szoros értelmében, hanem egy 1925-ben született soproni üzemi munkás, akinek a nevéhez fûzôdik egy építészeti produktum, a közel ötven éven
át és Taródi halála után még a mai napig épülô Taródi-vár Sopron Felsôlövérek negyedében. Nem tiszteletlenségbôl helyezem ôt Makovecz Imre mellé, hanem az
anyaggal való érzékeny kapcsolat lehetôségének szemléltetésére, és amiatt, hogy
az építés drámája egy a saját várát – saját mûvét – építô mindennapi ember tevékenységén keresztül érthetôvé váljon.
Ha a szerzôk esetében mûvet említek, akkor a továbbiakban ez alatt az adott
építészek írásos és építészeti mûveire együttesen gondolok. Ennek megfelelôen
egyensúlyban fogom kezelni ezen egyébként különbözô mûtípusokat, azokat egy-
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TARÓDI István: A soproni Taródi-vár építéstörténete és életem rövid összefoglalása. Sopron, szerzôi kiadás, 2007, 11.
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EKLER Dezsô beszélgetése Makovecz Imrével = Makovecz Imre. Szerk. TAKSÁS Mihály, Bp., Népmûvelési
Intézet, 1981, 18–31.
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mástól élesen nem elválasztva. Teszem ezt azért, mert egyfelôl – élvezve a hugói
építészetértelmezés szabadságát – az írott és építészetben megvalósuló gondolatokat nem tartom egymástól távol állónak, másfelôl pedig azért, mert nem tudok elmenni a tény mellett, hogy a magyar építészeti kritika és teoretika még csak korlátozottan dolgozta fel a két alkotó munkásságát kritikai szemlélettel, Taródi esetében
érthetô okokból, Makovecz estében azonban kevésbé érthetô okokból, így pedig a
szerzôk írásos beszámolói komoly segítséget nyújtanak az építészetük megértésében, és fordítva. Szerencsémre mind a két alkotó rendelkezik építészeti munkásságának írásos dokumentációjával, inspirációjával, értékelésével, és így egy folyamatos
önvizsgálat dokumentálásával.
Míg Makovecz Imre esetében a korlátozott feldolgozottság ellenére is megannyi
hivatkozás és mû értelmezésével foglalkozhatunk, addig Taródi esetében egyetlen
ház és egyetlen rövid füzet áll rendelkezésünkre. Ennek köszönhetôen Taródi esetében ezen elemek elválaszthatatlan részeivé válnak munkásságának, és így lesz
egyébként ô megfelelô kontrollcsoport a saját szellemi és valós izoláltságában.
Taródi építéshez való üdítôen könnyed viszonya abból táplálkozik, hogy ô maga nem csak tervezôje, de kivitelezôje, kômûvese és megrendelôje is volt saját kôépületének. Mindezen túl pedig menedzsere is, hiszen a Taródi-vár épülésének évei
alatt egy sajátos kulturális látványossággá nôtte ki magát Sopronban, ami nem csak
látogatók, de a sajtó és idôvel természetesen a soproni pártvezetés figyelmét is felkeltette.
Ezt Taródi helyenként üdvözölte, helyenként pedig kifejezetten nyûgnek élte
meg. A hatalommal és a környezettel való viszonya ebbôl a szempontból sajátosan
alakult. Esetenként teljesen kizáródik belôle, így például az 56-os forradalom eseményei, vagy az üzemi pártkáderek ellene irányuló vegzálása teljesen hidegen
hagyják, és nem is térítik el a várának építésétôl.
A vár építését 1951-ben kezdte meg egy, a soproni Felsôlövérek városrészben
vásárolt telken. Ettôl a pillanattól kezdve teljes életét a vár építése töltötte ki.
„... munkaidô után lámpás mellett dolgoztam tovább este 10 óráig, reggel pedig
már 5 órakor a kertben voltam, onnan mentem kerékpáron 8 órára az üzembe. Mindig reggel készítettem elô az aznapi anyagot a délutáni munkához.”5
Nem csak ô, de részlegesen családja története is egybeolvad a várral. Elsô felesége a vár miatt hagyta el, második feleségének szülése a vár építése közben indult
meg, gyermekei pedig bizonyos idôközönként kevesebb vagy több segítséget nyújtottak számára az építkezésben. Mindezek az információk nem feltétlen kellene,
hogy bármit is jelentsenek egy építész munkássága szempontjából, de jól ábrázolják,
miként vált eggyé Taródi élete a várral, és ô maga miként vált eggyé az építéssel.
Mindezeket pedig zavarba ejtô egyszerûséggel és ôszinteséggel fogalmazza meg
maga Taródi, és közben naivitásában rendkívül líraian is fogalmaz a munkájával
kapcsolatban, mint például amikor azt állítja, hogy: „én vagyok a kô lába”. Azaz én
vagyok az építés maga. Ehhez hasonló megjegyzések pedig más helyeken is elôkerülnek Taródi egyetlen hivatkozott írásos emlékében. Egyik fiával való társalgása
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kapcsán például – mely során a fia kijelenti, hogy ô többet nem hajlandó dolgozni
a váron, és ha apja várat akar, hát akkor csinálja meg magának – így fogalmaz:
„Azt mondtam, »igazad van, fiam, a várat csak én építhetem fel, mert én vagyok
a várnak a keze-lába, sôt ennél több«. Egy személyben vagyok tervezômérnök, építész, kivitelezô, szakmunkás és a segédmunkás.”6
Azok a kifejezések, amelyekbôl az hallatszik ki, hogy Taródi István magára mint
a halott anyag, az élettelen épület életre keltôjére tekint, megidézi Hegel élô és holt
anyaggal kapcsolatos gondolatait.
Hegeli értelemben a kô a „holt, szervetlen természet” része, amely holtság azonban nem vethetô össze az ember szellemi értelemben vett holtságával. Hiszen, mint
ahogy az emberi test a szellem halála után fizikai valójában nem záródik ki a létbôl, így a kô sem léten kívüli anyag.7 Tehát, ahogyan a szellem szellemi életet ad az
ember fizikai testének, annak, ami ugyanúgy a természeti körforgásban létezô anyag
(anyagok összessége), mint ahogyan a kô, úgy ebben az értelemben a szellem szellemi életet adhat a kônek is.
Ez a következtetés pedig a szellemnek a mûvészetben történô aktualizálódásán
túl egy másfajta közelítést is megenged a mûvészet megfogalmazásához. A mûvészet a szellem kiterjesztése más anyagokra, vagy inkább a szellemnek a természet
egyéb anyagainak is a hátára vétele a fizikai testen túl.
Ezek a következtetések azok, amelyek tapasztalatszerûen és a saját nyerseségükben jelennek meg Taródi leírásában, amelyben a várával való fizikai egyesülést
éli meg, ahogyan a fizikailag a hátára vett kô szellemileg is a részévé válik.8 Ez nem
csak a kövek mozgatásában, de az építés logikájában is visszaköszön:
„... egyre nehezebb lett a kô felhordása, a torony építése. Ugyanis nem állványról építettem a tornyot, hanem rájöttem, hogy a fal olyan széles, hogy nyugodtan
azon végigsétálva egyre magasabbra jutok a munkámmal. Így egyszerre építettem
a csigalépcsôt és a tornyot.”9
A csigalépcsôvel együtt elkészülô torony, amelynek köszönhetôen a torony építése állványok nélkül is lehetséges, a vár teljesen emberi léptékbôl eredeztethetôségének jelképe is. Annak köszönhetôen, hogy Taródi István fejében a vár tervei, a
vár valósága és a vár kivitelezésének módja koherens egységet alkot és fizikai testének szûrôjén keresztül jön létre, már nem csak formailag hozza kapcsolatba a várat egy elképzelt középkorral, de a vár épülésének logikájában is.
Más áthallások Taródi írásos visszaemlékezésében újra Hegel építészetrôl alkotott vélekedését idézik fel bennünk. Taródi a telek kiválasztása után 1951-ben nem
rögtön kôvárat épített. A vásárlás után, a könyvében nem indokolt okok miatt favár építésébe kezd, amely favárat a telkének közepén be is fejezett. Tette ezt úgy,
hogy a fa romlandóságát tapasztalatból ismerte:
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SALLIS, John: A toronytól a katedrálisig = Uô: A kô. Ford. MOLNÁR Gábor Tamás, Bp., Kijárat, 2006, 41.
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Ezek a következtetések olyan – már-már irodalmi – olvasatot is megengednek Taródi és vára történetének, miszerint Taródi István 2010-es halála után a Taródi-vár úgy fekszik el a Soproni Felsôlövérek
területén, mint ahogyan maga az alkotó nyugszik a sírban: szellem nélkül.
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„A szülôi házban láttam, hogy a fa milyen romlandó anyag, mert amit beépítettem a földbe, az mind elkorhadt.”10
A favárat ennek ellenére megépítette, amelyet gerendákból, deszkákból készített, majd bádoglemezekkel burkolt. Elkészülése után a várba nem költözött be, mert
bár akár lakásra is készen állt, Taródi számára nem ez jelentette a beteljesülést. A vár
az elvonulás helyéül szolgált Taródi számára, amelyet saját gyönyörûségére készített. Egyik ilyen pillanatában fogalmazódott meg a következô gondolata:
„Egy szép csendes holdvilágos este nézegettem a már kész épületegyüttest [a favárat], és akkor támadt egy ötletem. Mi lenne, ha az épületegyüttest egy kôtoronnyal
bôvíteném? Méghozzá körbástyával, és melléje csigalépcsôt, hogy fel lehessen
menni rá.”11
118

Innentôl kezdve pedig az egyre növekedô kôvár organikusan fogta körbe a végül elbontott favárat és annak helyét. A bástyát várfal követte, a várfal másik végére újabb bástya került, a kis favár helyén pedig a várfallal egybefüggô folyamatosan bôvülô épületszárny emelkedett. Idôvel Taródi kutat ásott, és egy kômedence
is elkészült, ezt pedig egy a falon kívüli várárok követte. Az épület monumentális
méreteket öltött, és Taródi becslése szerint végsô állapotában12 közel 100–150 vagon követ foglalt magába.
Ebbôl a folyamatból kitûnik, hogy mintha Taródi egyfajta sajátos mikrokozmoszban rekonstruálta volna mindazt, amit Hegel az emberi történelemre vetítve globálisan megfogalmaz az építéssel és annak anyagaival kapcsolatban. A fa mint elsôdlegesen logikus építôanyag és az építészet ehhez köthetô eredete Taródi várában
is visszaköszön. Mint ahogyan az is, hogy a fa csak provizórikus szerepet töltött be
Taródi életében, és a vár csak kô mivoltában tudott kiteljesedni. Visszaköszönni látjuk tehát Hegel azon vélekedést, hogy az építészet nem áll meg a faépítkezésnél;
ellenkezôleg: ahol a szépség fokára emelkedik, ott kôbôl készíti épületeit.
Egy dologról azonban úgy tûnhet, hogy elkerülte Taródit, ez pedig a jelentés
kényszere. Mûvében semmi ezzel kapcsolatos gondolatot nem fogalmaz meg, így
talán kijelenthetô, hogy a hugói értelemben vett építészeti jelentés, a könyvszerûség
tényleg elkerülte ôt. Világának horizontját nem egy magasztos eszmeiség, nem egy
gondolat közlésének a vágya, hanem a középkori vár, a várság töltötte ki.
Érdeklôdésének tárgya egy tárgy volt. Erre utalnak tanulmányútjai is, amelyeken célzottan és visszatérôen középkori várakat látogatott meg és értékelt a saját
várához képest, javarészt formailag.13 Célja nem jelentés létrehozása volt. Nem várhoz hasonló épületet akart, nem várat jelentô épületet, nem várat reprezentáló épü-
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Fontos megjegyezni, hogy a vár Taródi halála után kényszerûen kész – rokonai alapvetôen állagmegóvási munkákat végeznek rajta –, ennek ellenére Taródi sosem tekintett készként a várára. Számára az
építés állapota volt a kiterjedt lét, így újabb és újabb ötletei voltak a vár bôvítésére. Errôl a könyve
egyik utolsó fejezetében nyugdíjaztatásával kapcsolatban beszél.
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letet, hanem várat, annak minden középkoriságával, és minden valós és mesés aspektusával együtt, minél hûebb formájában.
Ennek megfelelôen Taródi esetében nem beszélhetünk a burok létrehozásának
igényérôl sem. Taródi István esetében semmi racionális nem indokolta a vár építését,
ez nem szociális igény volt a részérôl, nem a lakni akarásnak valamifajta ösztönös
vágya, amely a már kifejtett célszerûséget hozta volna magával. Taródi rendelkezett soproni ingatlannal, ahol élt és ahova hazajárt várából.14 Taródi kezdeti favára
is csak a saját átmenetiségében volt célszerû, hogy aztán kôvár vehesse át a helyét, és bôvülhessen szabadon, cél nélkül.
Tehát Taródi vára nem a burokalkotás építészetében, azaz nem az önmagában
való építészetben teljesedik, hanem sokkal inkább egy, a Hegel alapján a mûvészetek elôtti építészetnek nevezhetô építészetben, amely csak Taródi sajátos rajongása miatt keresztezôdik egy kiemelt történelmi korszakkal, amelynek ettôl a fajta
ôsiségtôl már távol kéne esnie.
A történelemelôtti ôsiség naiv építészete metszôdik össze egy formálódó, még a
hugói kôkönyvek idôszakát idézô formaisággal. De ezzel kapcsolatban nem tudás
reprezentálódik a Taródi-várban, hanem egy sajátos ösztön, Taródi István ösztöne.
Egy olyan ösztön, amely nem a természeti valót, mint a termékenység, és nem az
emberi összefogás csodáját testesíti meg, hanem Taródi István középkorhoz való
totális vonzódását.
Nem ennyire direkten, és ennél jóval reflektáltabban, de hasonló vágyakat olvashatunk ki Makovecz Imre intuícióiból is. Ekler Dezsô 1981-ben vele készített interjújában ez részletesen tárgyalásra kerül. Ez az az interjú, amely aztán 1984-ben
a japán AU magazinban is megjelent.
Az interjúban több olyan mondata is megfogalmazódik Makovecz Imrének,
amely hûen fejezi ki, hogy benne is kialakult egy már tisztán építészeti törekvés a
valóságosság megteremtésére és arra, hogy az adott építészeti elemek ne pusztán
megidézzenek bizonyos, az építészet logikáján kívüli tudásokat, dolgokat, ne csak
olvashatóan jelentsenek valamit – akár a betûk a könyv lapjain –, és még csak ne
is illúziót hozzanak létre, hanem azt mutassák, amik. A meg nem épült kecskeméti
vendéglôjérôl így fogalmaz:
„Az a ház tulajdonképpen egy fekvô állat formáját vette föl, a két oldalsó íves
lezáródású ablak két csonkolt vállnak a nyílása... a kémény alatt pedig van egy
homloklap, amely mögött a gazdasági épület van, azt... úgy alakítottuk ki, hogy egy
hatalmas arccá váljon. Azon át, annak az arcnak a nyílásán át jöttek és mentek az
emberek. Ami az épületen látszott, az ennek az arcnak a tetején egy bonyolult toll,
vagy szarv, vagy valami ilyesmi lett volna. A belsôvel összefüggésben volt, úgy,
hogy én a füstöt is belekalkuláltam a szarvak formájába...”15
Az elkészült tatabányai csárdájáról pedig egy másik forrás szerint így vélekedik:
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Idôsebb korára végül felköltözött a várba fiaival és édesanyjával, de ezt nem élte meg várva várt és
beteljesült pillanatként. A szükségszerûség hozta így.
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„A tatabányai csárda az emberi arc képének és a koponya zártságának szeretett
volna építészeti példája lenni. Nem jobban, mint egy jurta, vagy mint egy sisak és
álarc. A tetô csaknem a földig ér. Csak a két szemöldök van felhúzva. A nádat a homlok ráncainak mintájára redôztük. Az orrnyereg gömbfákból van kirakva. A Vértes
gyönyörû tája az épület szemén át látható a tér belsejébôl.”16
Ezek a mondatok – megannyi másikkal együtt – egyértelmûsítik Makovecz szándékait az építészet ember- és állatszerûvé tételével kapcsolatban. Azt azonban nem
állíthatjuk tisztán Makoveczrôl, amit Taródi Istvánról, mégpedig, hogy az építészetének törekvése kimerülne egy adott erôs benyomás megvalósításában.
Makovecz nem állatot és nem embert akart a házaiból formázni, vagy legalábbis nem úgy, mint ahogyan Taródi várat akart formázni a saját építményével. Az sem
kijelenthetô, hogy pusztán jelentését akarta létrehozni a természetinek és emberinek. Makovecz Imre épületeihez – bár Ekler Dezsô egy 2012-es, az Országépítô
címû folyóiratban megjelent tanulmányában és más helyeken is visszatérôen a metafora fogalmát használja17 – a megszemélyesítés fogalma áll legközelebb. Épületei
nem megtestesítenek valamit és nem jelentenek valamit, hanem megszemélyesítenek valamit. És ebben az összefüggésben komoly hangsúly van a személyesítésen,
hiszen, különösen korai épületei mindig is élô természeti mintákat követtek. Nem
személyeket akar építeni, nem jelölés nélkül hasonlítja épületeit élôlényekhez, hanem személyként/lényként tekint épületeire, és – ahogy ez a megszemélyesítésnek
ismérve – fel is ruházza ôket személyes tulajdonságokkal.
„Ezért hasonlítanak az épületeim az ember arcára, fejére, a háztetô meg az agykoponyára. A házaimat – alighanem egy Chagall-kép emléke nyomán – „látó háznak”
neveztem el, szemük van... Mindezzel a belsô lényeget szeretném kifejezni, azt,
hogy az épület – lény.”18
Látható, hogy bár arról beszél, hogy az épületeinek egyes elemei így végsô soron hasonlóság jeleit mutatják – amely egyébként még mindig nem metafora –, de
sokkal fontosabb, hogy ezek mind azt a célt szolgálják, hogy láttassák: az épület,
mint élettelen tárgy, végsô soron lény. És kétségtelen, hogy ez a láttatás formák segítségével történik meg, de ahogy ezt a tatabányai csárda leírásában is láttuk, ezek
az épületformák nem további állati vagy emberi formákat, hanem cselekvéseket
mutatnak. Az épületnek nem azért van szeme, hogy hasonlítson az emberre, hanem
azért, hogy lásson, mint az ember.
Élettelen tárgyak cselekvésekkel való felruházása pedig a megszemélyesítés,
amely fogalom talán logikusabban kapcsolódik Makovecz Imre mozgással kapcsolatos, tehát cselekvô központú mozgáskísérleteihez is.19
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FRANK János – MAKOVECZ Imre: Makovecz Imre. Bp., Corvina, 1980, 26.

17

EKLER Dezsô: Makovecz történetei – vázlat építészetének olvasatához = Országépítô, 2012, 3. sz.,
58–71.

18

FRANK–MAKOVECZ: i. m. (1980), 7.
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A terjedelmi keretek nem engedik meg e kérdés bôvebb kifejtését, de jelzem, hogy ezek a felismerések cáfolják Ekler Dezsô Makovecz Imre rendszerváltás elôtti építészetével kapcsolatos alapállításait.
Ezért egy, az állításaim valóságalapját pontosabban, részletesebben vizsgáló kifejtés a jövôben szükséges lehet.
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Ez, függetlenül attól, hogy Makovecz kiterjedt építészeti mûveltséggel, olvasottsággal és ezzel kapcsolatos történeti tudással rendelkezett – tehát teljes mértékben
az építészeten belül gondolkodott, kijelölve saját elôképeit is –, azt is jelentette,
hogy az így létrejövô építészetnek nem kell feltétlen belül maradnia az építészet
azon keretei között, amelyeken belül az emberi igények kielégítése pusztán a megfelelôen funkcionális épületekben testesül meg.
Makovecz Imre látókörébe más módon került bele az ember, aki az épületeit
végeredményben használni fogja. Erre Sáros Lászlóval és Gerle Jánossal kiírt Minimális tér pályázatának megfogalmazása világít rá a legpontosabban.
„Tégy javaslatot egyetlen ember... számára szolgáló minimális környezetre, [...]
ne gondolj feltétlenül »házra« és fôleg ne »kis lakra«, azaz víkendházra vagy ideális garzonlakásra, bungalóra vagy más lekicsinyített polgári környezetre... Javaslatodban sem a »mûszaki« megoldás, sem az »esztétikai« megformálás nem fontos...”20
Ez a fajta kötetlenség, a technicizmustól, a civilizált lakástól való távolságtartás
az ôsiség igényét mutatják. Valamely olyan ösztönös tér megalkotásának igényét,
amelyet nem befolyásol a mai ember maisága. Arról korai funkcionalizmusról van
szó, amely még kívül áll az emberi élettel összekapcsolódó különbözô differenciált
épülettípusok létrejöttén. Ezt támaszthatja alá Frank János az 1980-ban a Corvina
kiadó gondozásában megjelent elemzésében Makovecz Imrével és az épületfunkciókkal kapcsolatos fogalmazása is.
„Munkásságának nagy része vendéglô, csárda, kisáruház, kis szálloda. Az ember
arra gondolna, hogy Makovecz érdeklôdési körének középpontjában vannak ezek a
kommunális épületek. Pedig mindez csak véletlen, Makovecz egyszerûen csak egy
évtizedig az ÁFÉSZ-nál dolgozott, azt tervezte, amivel munkáltatója megbízta.”
Hasonló következtetések vonhatók le abból, hogy Makovecz különbözô épületelemei, téri megoldásai a legkülönbözôbb funkciókban köszönnek vissza. Mint például az 1969-es gyulavári vendéglôtervében megjelenô emberi mellkast idézô fabordázat, amely aztán a Farkasréti ravatalozójában is helyet kap, mint szakralitást
megidézô elem 1977-ben, majd végül a 2008-ban befejezett Isten csodáinak református templomában tûnnek fel Kolozsvárott. Ez a fajta variabilitás, hogy egy vendéglôben, ravatalozóban és templomban is helyet kapó építészeti elképzelés gond
nélkül ízesül az életmûbe, jól mutatja, hogy Makovecz Imrét ember és tér viszonya
foglalkoztatta, örökös értelemben, nem pedig adott korok adott igényeinek és funkcióinak tükrében.
Makovecz Imrét az ôsiség és a medialitás egészen különbözô szinteken, de folyamatosan és átfogóan érdekelték. Ennek ellenére munkássága teljesen elmegy a
különbözô anyagok koncepciózus alkalmazása mellett, és mint ahogyan Taródi számára a kô lesz a meghatározó anyag, úgy Makovecz számára a fa.
És ez messze túlmutat azon, hogy sorsszerûen a fához volt közelebb. Ennél
többrôl van szó, még akkor is, ha Makovecz számára családi kötôdés okán – hiszen
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apja ács volt – a fa kedves anyag, de ezen túlmenôen logikusabban passzol az épület élôségérôl alkotott elképzeléshez is.
„Az épületeim organizmusok. A fa élô anyag. A keményfa hat-hét évig még él, lélegzik, illatozik. A kivágott, feldarabolt fa illatozik még. Emberben az ilyen büdös.
A fa rugalmas. Egy faház, amíg élnek benne, ép marad. Még a közönséges, puha fenyôfa is százötven évig épségben marad, aztán is csak javítani kell. A faházat gondozni kell, Nyugat-Európában hatszáz éves, ötemeletes favázas épületek állnak, ma
is laknak bennük, persze gondozzák ôket.”21
Ezen szavakból tehát kiolvasható, hogy ami miatt Hegel és egyébként maga
Taródi is úgy látta, hogy a faépítészetnek kôépítészetben kell folytatódnia, ha tartósságot és ezzel együtt ellenálló szépséget akar teremteni az ember, azzal kapcsolatban Makovecz Imre másként vélekedik. A fa mulandóságában testesül meg az
életszerûség. Ez pedig nem a fa anyagiságában csúcsosodik ki, hanem a fa elmúlásával szembeni szükségszerû fellépésben. A kôépület holt köve nem kívánja meg a
gondoskodást, a faépület viszont igen. Ha pedig ez így van, akkor a faépület bizonyos szinten ténylegesen élôvé válik – amelyet a makoveczi értelmezésben életben
kell tartani. Makovecz épületeinek formai megszemélyesítése tehát anyagi szinten
is végbemegy, hiszen épületei nem holt anyagból állnak. Taródinál úgy fogalmazhattunk, hogy életre kelti a holt anyagot, a követ, Makovecz Imre esetében így vélekedhetünk: életet csinál élô anyagból.
Nem véletlen az sem, hogy Makovecz Imre ennek okán nem éli meg az építészetet pusztán az épület terveinek elkészítésében. Számára az építészet csak az épületben teljesedhet ki, hiszen a papíron az épület nem válhat élôvé, csak a maga valóságában mûködhet mindaz, amit Makovecz a formákon és anyagokon keresztül
ráruház épületeire.
„... Sohasem a terv elkészítése volt a célom, hanem az épület maga... Vannak, akik
azt hiszik, elôbb meg kell szerezni a sarzsit, aztán úgy építhetsz, ahogy kedved
tartja. Én fordítva csinálom: elôbb megépítem az épületet. A sarzsimat pedig az
épületnek alárendelem, könnyû szívvel kockáztatom. Ez minden.”22
Ennek ellenére Makovecznek megannyi házával találkozunk, ahol a kôhasználat
is megjelenik, esetenként elôtérbe is kerül. Ennek okairól azonban jóval kevesebbet
nyilatkozik Makovecz, mint a fával kapcsolatban. A kô használata nem ruházódik
fel építészetelméleti tartalommal, és használata egyszerû ôszinteségbôl ered, úgy,
ahogyan azt a balatonfüredi 1964-es vendéglôházaknál láthatjuk. Errôl Makovecz
így nyilatkozik:
„A falakat a helyszínen talált folyami hordalékból építettük.”23
Hasonló szükségszerûség jelenik meg – de már az ôsiség megidézésének igényét
felvetve –, amikor Makovecz családjával Angliába tett utazásáról számol be, ahol a
parton fiával a parti kövekbôl ôsi ötkarú szvasztika motívumot épít.
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„A Fishgard-i [sic!] tengerparton, ami egy gyönyörû szép sziklás, különös tengerpart, körülbelül 9 méter átmérôjû svasztikát építettünk... Én tehát ott a tengerparton, az Ír-tenger partján, 25–30 kilós kövekbôl megépítettem, diákat készítettünk
róla, hogy a dagály és az apály következtében hol tûnik el fokozatosan a tengerbe
és hol emelkedik ki újra... nagyon örülnék, ha legközelebb Angliába jutok, és elmegyek Fishgardba, akkor az ottani idegenforgalmi irodában valami fényképet találnék arról, mint ôsleletrôl.”
Ebbôl a magánéleti beszámolóból is kitûnik, mint ami a balatonfüredi ház egyetlen elejtett mondatában is visszaköszön, hogy a kô az elérhetô szükségszerû
anyagként jelenik meg Makovecz ezen elbeszéléseiben. A helyszínen volt, tehát
használtuk logikája mellett a fishguardi beszámolóból azonban az is egyértelmûen
visszaköszön – még ha kicsit ironikusan is –, hogy Makovecz tisztában volt a kô
azon tulajdonságával, hogy képes ôsiség jelentését is hordozni.
Összességében az látható, hogy az élôség megteremtésének vágya miatt Makovecz mûveihez a fa jelenti a kézenfekvô mediális anyagot. Mindaz a szépség, amit
Makovecz Imre mûveiben igyekezett kifejezni, a fa anyagán keresztül talál magának utat.
A két fenti példából látható, hogy a magyar építészetben mind az épített környezet értelmezésével kapcsolatban, mind pedig az építészszakma gyakorlásával
kapcsolatban adódnak kutatásra érdemes példák, és még arra is lehetôség van, hogy
az építés drámáját szakmán belül és szakmán kívül is vizsgáljuk. Mi több, a magyar
építészetelmélet a nemzetközi fôsodortól leválasztva – távol A párizsi Notre-Dame
mediális problémáitól – tud unikális eredményeket hozni. Pusztán – és egyedül itt
köszön vissza írásom címe – az építészetrôl való hazai gondolkodás nem tud túlemelkedni az egymástól izolált fragmentumokon és zárványokon, és ez a Taródi
Istvánok esetében még érthetô, de Makovecz Imre esetében már kevésbé.
De hogy ne hárítással, hanem reflexióval zárjam: amit ebben a tanulmányban
megfogalmaztam, nem más, mint egy zárványszerû próbálkozás a hazai építészet
elméleti értékelésére a hazai építészet eszközeitôl szokatlan módon. Ez azonban,
mint ahogy Taródi és Makovecz elméletei, folyamatos és a nemzetközi tendenciákra nyitott és odafigyelô kritikai-akadémiai közeg hiányában nem emelkedhet túl
önmagán. Hogy ennek mi lehet az oka, és ebbôl miként lábalhat ki a magyar építészet, az egy másik tanulmány tárgya.
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