
mushoz. De vajon eléggé eredeti volt, nem 
vett-e át sokat francia mintákból? (Hiány, 
sőt hiba, hogy e kérdésről itt szó sem esik.) 
Ám tegyük félre a gyanút, fogadjuk el ere
deti újítónak, jelentős költői rangja akkor 
sincs biztosítva. Ahhoz az eredetiségen kívül 
egyéb is kell, pl. tartalom és forma összhangja, 
esztétikumon át ábrázolt erkölcsiség és élet
erő — hogy csak néhány konkrétan idevágó 
követelményt említsünk. 

Túlzott rehabilitációra nincs szükség, 

ZOLTAI DÉNES: AZ ESZTÉTIKA RÖVID 
Bp. 1972. Kossuth K- 344 1. 

1. Előzmények, körülmények 

Zoltai Dénes új műve, amely — mint 
bevezetőjében írja — „több éves oktató
munka terméke", kézikönyvnek készült. 
Nem tekinti feladatának a szorosabban vett 
szakkutatáshoz való hozzájárulást, hanem 
„inkább összegezni szeretne: világosan tagolt 
áttekintést adni az esztétikai gondolkodás 
fejlődéséről". 

Már maga a tény, hogy egyetemes eszté
tikatörténeti tárgyú művel jelentkezett, 
önmagában is értéket jelent tudományos 
életünkben. E tárgykörnek ugyanis nincs 
nagy becsülete Magyarországon; Mátrai 
László rövid összefoglalóját leszámítva, amely 
1931-ben a kortárs esztétika fő irányait 
tekintette át, egyetemes esztétikatörténeti 
munka utoljára magyar szerző tollából a 
századforduló idején jelent meg. Zoltai könyve 
tehát nem csupán a felszabadulás utáni 
marxista, hanem az egész magyar esztéti
katörténetírás viszonylatában úttörő vál
lalkozás. 

Kétségtelen vannak kezdeményezések, 
amelyek Zoltai művének közvetlen szellemi 
előzményei, amelyek eredményeiből sokat 
hasznosított is. Támaszkodhatott a magyar 
marxista esztétika olyan teljesítményeire, 
mint Lukács György esztétikatörténeti „ada
lékai", Szigeti József vázlatos, a Marx előtti 
esztétika történetét tárgyaló áttekintése 
vagy saját, a zeneesztétika Hegelig tartó 
történetét taglaló munkája. De ezek az előz
mények a téma szempontjából meglehető
sen korlátozott határokon belül mozognak; 
mind problémafelvetésükben, mind érvelé
sükben nélkülözik azt a (viszonylagos) szem
léleti teljességet, amelyet az egyetemes esz
tétikatörténet tanulmányozása igényel. 

A terület elhanyagoltsága pedig nemcsak 
tárgyi nehézségeit növelte Zoltai vállalko
zásának, hanem szakmai felelősségét is. Meg
felelő tudományos hagyományok, előmun-

abban mégis igaza van a szerzőnek, hogy a 
következetes mellőzésnek véget kell érnie. 
Kár, hogy Czóbel Minka kimaradt Komlós 
Aladár líratörténeti monográfiájából, s a 
Kézikönyv negyedik kötetében is csupán 
elvétve fordul elő neve, pedig abban Pósa 
bácsi, Inczédi László vagy Szalay Fruzina is 
megkapja a fél oldalt. Ott lesz a helye a több 
kötetes antológiákban is, pl. a Hét évszázad
ban. 

Nagy Miklós 

TÖRTÉNETE 

kálatok nélkül ugyanis nem kerülheti meg 
az önálló — a magyar szakirodalomban még 
el nem végzett — kutatást; számottevő kor
társ mű hiányában pedig nem az egyik, 
hanem „a" meghatározó orientációt képvi
seli ezen a területen, befolyásolva nemcsak 
a szélesebb közönség, de a szakma szemléle
tét is. Ezért — a szerző bevezető szavai elle
nére — a mű jelentősége messze túlnő a 
kézikönyv keretein; korántsem mindegy, 
hogy térben és időben táguló esztétikai gon
dolkodásunk milyen irányt vesz, milyen mér
tékben és milyen értékek alapján tájékozódik. 

2. Tárgyi határok, centrális értékek 

Az esztétika rövid története nem törekszik, 
nem is törekedhet sem az egyes művek, sem 
az alkotói életművek részletező elemzésére, 
hanem csak arra, hogy jól kitapintható 
áramlatokat, irányzatokat érzékeltessen (ezen 
belül emelve ki a legjelentősebb műveket és 
alkotókat) és bizonyos szempontok alapján 
értékelje is ezeket. Ekkora nagyságrendű 
téma és ilyen erős terjedelmi korlátozás mel
lett maguknak a folyamatoknak ismerte
tése is csak igen redukált lehet. 

A szűrésnek pedig nem csupán elvi, hanem 
érthető pragmatikus okai is vannak, minde
nekelőtt a szerző érdeklődésének, tájéko
zottságának határai. Nyilván ezzel függ össze, 
hogy Zoltai könyvében az „ágazati" eszté
tikák problémáinak aránya a zene javára és 
a képzőművészetek hátrányára alakul; az 
esztétikai gondolkozás nemzetek szerinti 
megoszlásában pedig a francia és kivált a 
német esztétika tárgyalása háttérbe szorítja 
az angolszászt és az olaszt, nem is szólva a 
kisebb nemzetekről. Részben pragmatikus 
oknak tekinthető az is, hogy Zoltait kötötték 
— köthették — azok az arányok, amelyek 
az elődök, Lukács és mások munkáiban kiraj
zolódnak. 
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Már elvi — elméleti — meggondolást 
sejtet az a tárgyi korlátozás, hogy Zoltai 
esztétikatörténete szinte kizárólag a művé
szetről vallott nézetek történetét nyújtja, a 
művészeten kívüli esztétikum kérdéseit alig-
alig érinti. Nem követi rendszeresen az esz
tétikai minőségek felfogásának alakulását 
sem (a felvilágosodás és az újkori német 
esztétika esetében tesz csak kivételt), és 
elvétve tárgyalja a különböző művészetek 
sajátszerűségét vizsgáló elképzeléseket. 

Következetes kifejtést egyedül a mimé
zis-elv körül rendeződő problémakör, a mű
vészet társadalmi (megismerő) funkciója kap. 
Az esztétikai gondolkozás nagy áramlatait 
Zoltai — jól kivehetően — abból a szempont
ból vizsgálja és értékeli, hogy mennyit sike
rült tisztázniuk a művészet visszatükröző 
jellegéből és mennyire ismerték fel, illetve 
tették követelménnyé a művészet legdemok
ratikusabb, azaz legszélesebb szociális ható
sugarát. Zoltai interpretációjában a marxiz
mus klasszikusainak esztétikai elképzelései 
úgy jelennek meg, mint ezeknek az értékek
nek — az ilyen irányban tartó korábbi ter
mékeny felismeréseket — összegző megfo
galmazásai. E szempontok egyúttal eliga
zítanak a kezdetektől napjainkig ívelő esz
tétikai gondolkozás „alapvonalaidnak dif
ferenciált szemléletében is. 

3. Az esztétikai gondolkozás nagy áram
latai 

A kezdeteket azok a kultúrmítoszok jelen
tik, amelyek — mint Hermész marhalopá
sának emlékezetes históriája — a művészeti 
tevékenységek eredetének és természetének 
első reflektív nyomai. Zoltai felfogása szerint 
a kezdetektől két fejlődésvonal vezet tovább. 
Az egyik a keleti gondolkozásé, amely az 
ún. „ázsiai" termelési mód keretei közt „a 
tudományos esztétikához átvezető út kri
tikus pontjáig eljut ugyan, anélkül azonban, 
hogy a küszöböt átlépné". Ezzel szemben a 
másik, az ókori görög városállamok kedve
zőbb körülményei között, „megtette a döntő 
lépést az esztétikum autonóm természeté
nek megismerése felé", megszabadulva „a 
mágiához, illetve a dogmatikusan megmere
vített valláshoz való kötöttségétől". 

A művészi gyakorlat és elmélet autonómi
ája — Zoltai felfogása szerint — szorosan 
összefügg a művészi visszatükröződés prob
lematikájával. Az antik művészetelmélet 
központi fogalma a mimézis, amely nem a 
„külső" természet utánzását jelenti (mint 
azt később gyakran állították), hanem az 
„emberi" természetét. Éppen az ebből fakadó 
etikus töltet az alapja — Arisztotelész híres 
/catarzí's-elméletében is — az esztétikai hatás
nak. Mint ahogy a művészet funkciójának 

negatív megítélése Platónnál, majd később, 
a keresztény gondolkozásban, az etikus tar
talom kétségbevonásán alapult, azon az 
elképzelésen, hogy a művészi „látszat"-
világ elfordítja a tekintetet a lényegi („idea"), 
illetve az isteni világtól. 

A középkor esztétikáját, ennek megfe
lelően, Zoltai úgy értékeli, mint ami tenden
ciájában a keleti gondolkozásra jellemző fej
lődésvonalat valósítja meg; a reneszánsz 
esztétikáját pedig úgy, mint ami — ha merő
ben új tartalmakkal is — az antik fejlődés
típust támasztja fel és fejleszti tovább. 
A reneszánsz gondolkodóinál a mimézis
elmélet újra a középpontba kerül, de bővülő 
jelentéskörrel: így pl. Leonardónál már nem
csak az emberi éthoszok utánzását jelöli, 
mint az antikvitásban, hanem a „külső" 
természetét is. 

összhangban a marxista filozófiatörténet
írás álláspontjával, Zoltai úgy mutatja be a 
reneszánsz, majd a klasszicizmus, végül a 
felvilágosodás művészetfelfogását, mint lecsa
pódásait az uralkodó feudális-rendi keretek 
ellen támadó polgári szemlélet meg-megújuló 
és egyre erőteljesebb rohamainak. E szellemi 
áramlatok rokonításához alapot ad a pol
gári karakteren túl az is, hogy mindhárom 
esztétikai gondolkozásban alapvető szere
pet játszott a mimézis-elv; bár kétségtelen 
jelentős módosításokkal, Zoltai helyesen 
mutat rá: a reneszánsz esztétika „mérték"-
eszményét már a megfogalmazás másnap
ján korrekcióra kényszerítette a valóság, a 
klasszicizmus idején pedig egyesenes a kon
zervativizmus védelmét jelentette. 

A könyv jelentős és terjedelmében is nagy 
fejezetei foglalkoznak az újkori német esz
tétikával. A szerző — osztva Lukács György 
ismert véleményét — két, radikálisan eltérő 
irányzatot különböztet meg az újkori német 
gondolkozásban: az ún. „klasszikus" idea
lizmust (ide tartozik Kant, Schiller, Goethe, 
Schelling, Hegel) és a romantikát. Érzékelteti, 
hogy a két irányzat egyaránt a modern pol
gári lét alapvető dilemmáival küszködött, 
az individualitás kiteljesedésének és végle
tes elvesztésének lehetőségével, de külön
böző „válaszokat" adtak. A klasszikus ide
alizmus a történelem dialektikus képének 
felvetéséig jutott, előkészítve az utat a tör
ténelem realista szemlélete, a marxizmus 
számára; míg a romantika elutasította a 
realitást, legalább elméletileg rendelve alá a 
történelmet a művészet és általában a szub
jektív szellem önkényének. 

Az 1830-as párizsi forradalom már a pol
gári fejlődésről szőtt illúziók szertefoszlásá-
nak kezdetét és — Heine szavaival — a 
„művészi korszak végé"-t jelzi. A művészet
elméletben végbemegy a realizmus és anti
realizmus polarizálódása: az egyik oldalon 
létrejön a fennállót ténylegesen tagadó radi-
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kális demokrata irányzat (pl. Heine, az orosz 
forradalmi demokraták), illetve a megha
ladás módját és irányát is körvonalazó kom
munista mozgalom; a másik oldalon pedig a 
fennállót látszólag elvető, valójában azon
ban szentesítő késő polgári oppozíció (első
ként Schopenhauer és Kierkegaard filozó
fiai-esztétikai nézeteiben). 

Később a polgári gondolkozásban ural
kodóvá válik az a két — egymással ellenté
tes és egymást olyan jól kiegészítő — szem
léleti orientáció, amelyet Zoltai, szerencsés 
kifejezéssel, „pozitivizmusának és „nega-
tivizmus"-nak nevez. Megkísérli, hogy a 
filozófiában végső soron kimutatható két 
szemléleti orientációt megfeleltesse konkrét 
művészi irányzatoknak is: így kerül az egyik 
oldalra a naturalizmus, a másik oldalra „mint 
oppozíció és kiegészítés" a szimbolizmus. 
E megfeleltetést azonban nem folytatja 
tovább; visszatérve a közvetlen filozófiai 
alapokhoz, folytatja a XX. század polgári 
esztétikáinak osztályozását. Az „új poziti-
vizmus"-t olyan irányzatok képviselik, mint 
az amerikai pragmatizmus, majd az angol
szász Űj Kritika, végül a különféle fenome
nológiai és strukturalista iskolák; az „új 
negativizmus"-t pedig — Diltheytől Heideg
gerig — a hermeneutikus művészetértelme
zés, a jelenkori polgári esztétikában a frank
furti iskola. 

Mind a pozitivista, mind a negativista 
orientáció — Zoltai szerint — lemond a mű
vészet sajátos, az emberi valóságot tükröző 
funkciójáról; aforisztikusan fogalmazva, a 
pozitivizmus az „emberi", a negativizmus a 
„valóság" dimenzióját utasítja el. Éppen 
ezért, a polgári elméletekkel folytatott kon
frontációban vált és válik világtörténelmi 
jelentőségűvé a marxizmus klasszikusainak 
szellemi öröksége. Marx és Engels — rend
szerré összeálló — esztétikai gondolkozásá
ban a mimézis-elmélet korábbi változatait fel
váltotta egy dialektikus materialista, való
ban demokratikus realizmus-elmélet, amely a 
művészet legfontosabb kritériumának a mű 
valóságértékét (hogy mennyire képes hűen 
megragadni a tényleges történeti-osztály
erők mozgását) és szociális hatósugarát (hogy 
mennyire képes a társadalom legszélesebb — 
proletár — tömegeit bevonni a művészet 
körébe) tartja. 

A II. Internacionálé teoretikusainál — 
még a legnagyobbnál, Plehanovnál is — 
„megtorpanás" tapasztalható „a társadalmi 
lét marxi ontológiája előtt" és ez visszahat 
esztétikai nézeteikre is. Az eredeti marxi 
gondolatok kantiánus vagy pozitivista megol
dásokkal „egészülnek" ki. Lenin szerepe 
azonban nem egyszerűen a klasszikus fel
fogáshoz való visszatérítés, hanem a mar
xista elmélet továbbfejlesztése is. Realista 
módon, figyelembe véve a valóság történeti 

változásait, eljutott az esztétika területén 
is olyan jelentős kérdések felvetéséhez, illetve 
újszerű tisztázásához, mint pártosság, népi
ség, kultúrforradalom és a hagyományok 
alakító-alkotó vállalása. 

Lényegében ezt a fejlődési sort folytatja 
tovább a marxista esztétika, amelynek két 
„csomópontját" emeli ki Zoltai. Az egyik a 
realizmus koncepciójának felfedezése és isme
retelméleti megalapozású kidolgozása a har
mincas években, a másik „egy átfogó filo
zófiai esztétika kidolgozásának kezdemé
nye", azaz Lukács György hatalmas tel
jesítménye, az SZKP XX. kongresszusa utáni 
elméleti fellendülés talaján. 

4. Az irányzatok problémája 

Rövid áttekintésünkből is kiderül: Zoltai 
könyve valóban világosan tagolt összképet 
ad az esztétikai gondolkodás történetéről. 
Ehhez mindenképpen szükséges az absztrak
ció ilyen foka, a konkrét jelenségeknek na
gyobb összefüggésekben, folyamatokban való 
megragadása. Ez azonban számos elméleti 
és gyakorlati problémát vet fel. Mindenek
előtt: mennyire valóságosak azok a jelenség
komplexumok, amelyeket szellemi „áram-
lat"-nak, „irányzat"-nak nevezünk. Hogy 
művek, sőt, életművek problémafelvetésé
ben és megoldási kísérleteiben kimutatható 
hasonlóság, nem lehet tagadni. De a klasz-
szifikálás kockázatos voltát sem; kivált ha 
önálló, zárt felépítésű filozófiai rendszerek 
kerülnek közös gyűjtőnév alá, amelyek — 
intenciójuk szerint legalábbis — egymást 
tagadják. 

Szándékosan olyan példát hozunk fel, 
amely a szerző által leginkább ismertnek 
látszó területről való: az újkori német esz
tétika osztályozását. Kétségesnek látszik, 
hogy két (vagy akár három-négy) irányzatba 
belefoglalhatok ekkora nagyságrendű és fő
képp: ennyire eltérő életművel rendelkező 
egyéniségek. Nem valaminő „pozitivista" 
megközelítés mondatja velünk, a tények 
kapcsolataikat feledtető egyedítése, hanem 
éppen a ténylegesen meglevő kapcsolatok 
tisztelete, figyelembevétele. A Zoltai által 
követett merev polarizáció ugyanis elfedi a 
fejlődéstörténeti kapcsolatokat, pl. amelyek 
Schiller és a romantikusok, vagy az utóbbiak 
és Schelling, sőt, Hegel között fennálltak. 

Igaz, Hegel radikális kritikát gyakorolt a 
romantikusok felett, de ez aligha lehet elég
séges érv egy ilyen polarizáció mellett. Egy
részt hasonlóan radikális kritikát gyakorolt 
Kant vagy Schelling felett is; másrészt szel
lemi teljesítménye elképzelhetetlen a roman
tika vívmányai nélkül. Csak a példa kedvé
ért, a sajátos hegeli fogalompár, a „belső" 
és a „külső forma" nem születhetett volna 
meg a romantikus esztétika „szerves forma"-
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koncepciója nélkül, amelyet Hegel ily módon 
próbált meg összeegyeztetni a klasszicizmus 
(és részben a felvilágosodás) esztétikájának 
„szervetlen forma"-eszményével. 

A példa arra is figyelmeztet, hogy az irány
zatok „elhelyezése" a történeti folyamat egé
szében korántsem könnyű feladat. A „klasz-
szikus idealizmus" egészét pl. nem szeren
csés a romantika előtt tárgyalni, mint ahogy 
Zoltai teszi. Fejlődéstörténeti szempontból 
— különösen, ha figyelembe vesszük a roman
tika nemzetközi jelentkezését — a klasszikus 
idealizmus képviselőinek tartott alkotók 
többsége egykorú vagy éppen fiatalabb a 
romantika első nemzedékénél; így eredmé
nyeiket nem játszhatjuk ki a romantika ellen. 
A többfázisú történelemkép a liberális roman
tika vívmánya, Hegel már e meglevő modellt 
emelte át és tökéletesítette hatalmas törté
nelemfilozófiai rendszerében. (Zoltai a modern 
történetszemlélet első jelentkezését Schiller
nél látja, jóllehet Schiller felfogása a „naiv" 
és a „szentimentális" művészetről nem ha
ladja meg Rousseau — lényegében — két
fázisú történelemképét.) 

Egyáltalán az egész újkori német filozó
fia fejlődéstörténeti helyének alapos tisztá
zása immár sürgető feladata lenne a mar
xista filozófia- és eszmetörténeti kutatásnak. 
A német gondolkozás eredetisége nemcsak 
abban áll, hogy a fejlettebb nyugat-európai 
társadalmak lehetőségeit a maga spekulatív 
módján felmérte, hanem abban is, hogy — 
roppant szellemi erőfeszítéssel — rendkívül 
rövid idő alatt nőtt fel teoretikus képvisele
tük feladatához. (Pl. Feuerbach kritikai reak
cióját nem egyszerűen materialista, hanem 
egyúttal pozitivista fordulatként is értel
mezzük, — még ha kifejtése „metafizikai" 
burokban történik is !) A rendkívül gyors fej
lődéssel függ össze az is, hogy a nagy filozó
fus-esztéta egyéniségek szokatlan dinamikus 
pályát futnak be, és így irányzatokba soro
lásuk csaknem lehetetlen. (Az összefoglaló 
elnevezés csak ott helytálló, ahol a szemlélet 
tényleges mozgalomként jelentkezett, és a 
„szekta" jelentősebb volt, mint a résztvevő 
egyének; így a romantikus vagy az ifjúhege-
liánus mozgalom esetében.) 

5. A tárgyalás arányainak problémái 
A klasszifikáció „kockázatához" tarto

zik az is, hogy az erős redukció szükségkép
pen kiemel és elszegényít: figyelmünket a 
lényegesnek ítélt összefüggésekre irányítja, a 
kevésbé lényegeset a háttérbe szorítva. 
A választott értékszempontok könnyen tor
zíthatják el az arányokat, nagy a veszélye 
annak, hogy „értetlenül" közelítünk jelen
tős szellemi teljesítményekhez, elnagyolva 
vagy éppen kizárva tárgyalásukat. 

A nagy folyamatok elemzésekor fellépő 

torzulás veszélyét csökkenti, ha az „alapvo
nalak" mentén, az irányzatok centrális kér
dései körül az interpretáció kitér a művek 
vagy életművek közvetlenül be nem sorol
ható problematikájára is; e kitérők egyúttal 
gazdagabbá és konkrétabbá teszik az elem
zést. Zoltai ezzel a lehetőséggel leginkább az 
újkori német esztétikáról szóló fejezetek
ben él, a legkevésbé a XX. századi esztétika 
tárgyalása során. Nyilván befolyásolta az a 
körülmény, hogy míg az egyik területen a 
magyar marxista kutatás számos eredményét 
hasznosíthatta, addig a másik területen kevés 
a jó munka. 

Általában jellemző a tárgyalás ará
nyaira, hogy követi azt a képet, amelyet 
Lukács György és mások a negyvenes évek 
végén ésr az ötvenes évek folyamán alakítot
tak ki. Üj terület, új értékelés csupán epizo
dikusan jelentkezik, az összkép változatlan 
maradt. A hatvanas éveknek, ezt az összké
pet vitató új interpretációs kísérletei (ame
lyek közül nem egy éppen Lukács néhány 
tanítványához fűződik) kívül rekednek Zol
tai könyvének szemléleti horizontján. Itt 
csupán néhány vitatható pontot jelezhetünk. 

Az első: túl sommásnak tetszik az az 
értékelés, amelyet Zoltai az ókori kelet esz
tétikájáról ad; még mindig kevés az ismere
tünk ezen a területen. Az ókori görög és 
római kultúrát lényegesen differenciáltab
ban kell megközelíteni; a görög kultúra 
végül is nem egy kultúra. Platón művészet-
ellenességét Zoltai már mélyebben elemzi, 
de az esztétikai nézetek kifejtése elnagyolt. 
A középkor esztétikája itt is „mostoha" 
sorsra jut, mint általában a marxista szak
irodalomban, pedig számos stiláris-formai 
(és kivált nyelvi-logikai) problémát fedez
tek fel a skolasztikában. Hasonlóan elhanya
golt a barokk esztétika marxista kutatása, 
de egy ekkora teljesítménnyel rendelkező 
korszak mellőzése egyetemes összefoglalóban 
semmivel sem indokolható. 

Vitathatók az arányok a felvilágosodás 
esztétikájának tárgyalásában is: a francia 
és a német felvilágosodás (azon belül is 
Diderot és Lessing) nézetei kapnak részletes 
kifejtést, míg az angolok háttérben marad
nak; jóllehet az angol felvilágosodás eszté
tikája időben is, gondolati eredetiségben is 
megelőzte a másik kettőt. Az angol esztétikai 
gondolkozás úttörő szerepét a XVIII. és 
XIX. században nehéz elvitatni (a „poziti
vista" orientáció is csírájában először náluk 
jelent meg), ezért hiányuk ebben az idősza
kaszban különösen zavaró. De ezek a hiá
nyosságok nyilvánvalóan nem elvi, hanem 
pragmatikus eredetűek: Zoltai marxista fölé
nye általában érvényesül abban, hogy az 
egyes nemzeti kultúrákat nem szakítja el 
radikálisan egymástól, hanem nemzetközi 
szellemi áramlatokban gondolkozik. 



A legtöbb vitára — érthető módon — a 
legutolsó másfél század esztétikájának tár
gyalása ad okot. így pl. túlzottnak tartjuk 
az orosz forradalmi demokraták esztétikai 
nézeteinek kifejtését; saját koruk más teljesít
ményeihez mért jelentőségük nem [!] indokol 
ekkora terjedelmet (a szovjet művészetszem-
léletben betöltött későbbi szerepük pedig 
csakis ebben a történeti-szemléleti kontextus
ban elemezhető megfelelően). A II. Interna
cionálé esztétikájának tárgyalásakor ellen
ben nem elégedhetünk meg Plehanov gon
dolatainak elemzésével; ahogy a jelenkori 
marxista esztétika sem fémjelezhető pusztán 
á realizmus-elmélet kidolgozásával és Lukács 
esztétikai rendszerével. 

A modern polgári esztétikák bemutatása 
—• már ismertetésünk is érzékeltethette — 
á legkevésbé sikerült része Zoltai könyvének. 
Az előmunkálatok hiánya sem mentheti a 
megközelítés elvi gyöngéit. Zoltai — immár 
meghaladandó hagyományok szellemében — 
a modern polgári esztétikát kizárólag fi
lozófiai implikációi alapján ismerteti és ér
tékeli; így az „megmérettetik és könnyűnek 
találtatik". Az olvasó nem érti: tulajdonkép
pen miért esztétikai nézetek ezek, hiszen 
csupán „a burzsoá rentabilitási elv filozófi
ává felfújt világnézetéiről és más egyebek
ről van szó. Az anyag ellent is áll az erőszak
nak: a filozófiában is csak végső soron kimu
tatható szemléleti orientációknak Zoltai nem 
tudja következetesen megfeleltetni a művé
szi — és ezen keresztül az esztétikai — irány
zatokat. 

6. Az értékelés néhány problémája 

A tárgyalás arányai nyilvánvalóan össze
függnek azokkal az értékekkel, amelyeket 
Zoltai az elemzés középpontjába állít. A jó 
kézikönyv az értékelést éppúgy nem nélkü
lözheti, mint a magas fokú általánosítást. 
Zoltai könyve kitűnően látja el e feladatot, 
nemcsak a folyamatokról ad világos áttekin
tést, hanem a folyamatok eredményességéről 
is. Néhány problémát azonban szükségesnek 
látunk felvetni. 

Mindenekelőtt, a választott centrális érté
kek fejlődéstörténeti beállítása nem szeren
csés. Láthattuk, Zoltai számára azok a kri
tériumok, amelyeket a marxizmus klasszi
kusainak tulajdonít, így a művészet vissza
tükröző jellege és szociális hatósugarának 
demokratikus programja, meghatározó szem
pontok valamennyi esztétikai nézet értéke
lésében (és a tárgyalás arányaiban is). Ezt 
azonban túl mereven alkalmazza, azt a 
látszatot keltve: az esztétikai gondolkozás 
történeti változásaihoz egy eleve meglevő, 
egyetlen hatalmas történelmi teljesítmény
hez kötött szempontrendszer felől közeledik. 

A művészetelmélet egyenlőtlen fejlődését 
— az esztétikatörténet egészének viszonyla
tában — egyenletessé „igazítja": mintha 
egy emelkedő folyamatról lenne szó, amely 
időleges visszaesések ellenére magasra ível, 
mármint Marx és Engels, majd Lenin jelent
kezéséig, ez azonban tetőpont, azóta az 
esztétikai gondolkozás lényegében stagnál 
vagy visszaesik, a továbbfejlődés csupán 
kisebb jelentőségű lépésekben lehetséges. 

Nen kétséges, hogy a középpontba állí
tott értékek rendkívül fontosak és valóban 
hozzátartoznak a marxizmus klasszikusai
nak szellemi teljesítményéhez. De nem az 
esztétika, hanem általában a megismerés 
központi problémái ezek, és nem az esztéti
kát, hanem az esztétikai megismerést is 
megalapozó filozófiát minősítik. Ha közvet
lenül esztétikainak tekintenénk e kritériu
mokat, és mint Zoltai, kizárólag ezek alap
ján közelítenénk meg a művészetet, esztéti
kai érzékenységünk igen szűk határok közé 
szorulna és a művészetet feloldanánk a tár
sadalmi valóságban. Nyilvánvaló, hogy nem 
helyes olyan centrális értékeket választani, 
amelyek nem specifikálják magát a tárgyat. 

További probléma, hogy a központi érték
szempontok — éppen azért, mert az egész 
mű rájuk épül — nem maradhatnak kifej
tetlenül, alapos végiggondolásuk elengedhe
tetlen. Zoltai azonban adós marad ezzel. 
Például a „közérthetőség" demokratikus kö
vetelményét minden megszorítás nélkül hang
súlyozza, az esztétikai fejlettség egyik muta
tójának tartva. Pedig túl azon, hogy a mar
xizmus klasszikusai a művészet közérthető
ségét csupán a kommunista társadalomban 
feltételezték reális igényként, az elidegene
dettség társadalmaiban semmiképp sem, még 
nyitva marad az a művészetszociológiái kér
dés: egyrétegü-e a valóság? A közérthetőség 
eszménye ugyanis ezt sugallja. (A kérdés 
tárgyalásában figyelembe kellett volna venni 
azt is, hogy e követelménnyel sokszor visz-
szaéltek.) 

A centrális értékek megválasztásában 
fontos szempont az is, hogy napjaink esz
tétikai gondolkozását milyen problémák fog
lalkoztatják, hogy milyen vonalak mentén 
folytatunk érdemi vitát napjaink polgári 
esztétikájával. Nyilvánvaló, hogy a Hegel 
metafizikus szemlélete fölött gyakorolt marxi 
bírálat ma is helytálló, de hangsúlyoznunk 
kell-e úgy, mint a maga idejében, akár a 
polgári nézetekkel folytatott polémiákban, 
amikor Hegel szemléletének metafizikus ele
meit a vitapartnerünk is elutasítja? Hason
lóképpen, a mimézis-elv oly mértékű hang
súlyozását, középpontba állítását, mint ami
lyenre könyvében Zoltai vállalkozik, napja
ink művészetelméleti konfrontációi nem 
indokolják; ma nem annyira a művészet 
valóságértékének elismertetése okoz gondot, 
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mint inkább magának a művészetnek mint 
valóságnak az értéklehetőségei. 

Végül, csak igen vázlatosan szeretnénk 
érinteni az esztétikai gondolkozás természe
tével összefüggő értékproblémákat. Az esz
tétika (mint a művészet is) rendkívül össze
tett, intermedialis terület. Kapcsolódik a 
megismerés, az erkölcs vagy a politika kér
déseihez is, de mindegyikkel szemben meg
fogalmazza a saját önálló szempontjait. 
Történetileg változott és változik az eszté
tikai érdeklődés összetevőinek „súlya": az 
újkori német esztétika kifejezetten filozófiai 
fogantatású volt, ami már a Fechner-iskolá-
ról nem mondható el; de a művészetelmélet
nek mindig és mindenkor — bárhonnan is 
vegye inspirációját — a művészi gyakorlatot 
kell értelmeznie. És az elmélet relevanciája 
azon dől el, hogy mennyire képes értelmezni 
a művészi gyakorlatot. 

Ezért a művészetfelfogások viszonya a 
konkrét művészi folyamatokhoz alapvető 
kérdés; különösen az utolsó másfél évszázad
ban, amikor a művészi áramlatok és irány
zatok hihetetlen bőségét éljük és amikor a 
művészet-interpretáció túlnyomó része prog
ramszerűen szakít a hagyományos filozófiai 
kiindulóponttal, közvetlenül a művészi jelen
ségeket kívánva magyarázni. E meggondolá
sokat figyelembe véve, nehezen érthető 
Zoltai eljárása, amely nem követi rendsze
resen a művészi gyakorlat és elmélet viszo
nyát. Disztinkcióiban csak a (legáltaláno
sabb) filozófiai tartalmakra van tekintettel, 
a művészi irányzatokat jellemző sajátos
ságokra nem. így kerül össze pl. Lipps „bele
élés"- és Worringer „absztrakció"-elmélete, 
amelyek Zoltai szerint csupán „fokozati" 
különbséget mutatnak, jóllehet az előbbi az 
impresszionista mozgalomhoz, az utóbbi 

Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás 
kezdetei. 1792-1821. Bukarest, 1972. Kri-
terion K. 204 1. 

Poéta nascitur — historiographus fit. 
Nem gyorsan, nem könnyen. Mire a mester
ség minden fortélyát kitanulja, nemcsak az 
ifjú lelkesedés fogy el, hanem jószerével az 
élet is. Evvel fiatal erdélyi pályatársunk 
alkotó kedvére a legkevésbé sem szándéko
zunk bénítólag hatni, inkább biztatásnak 
szánjuk, hiszen ez az a pálya, ahol a gyakor
lat, a rutin, s a múló évtizedekkel felgyűlő 
jegyzetanyag még akkor is egyre könnyebbé 
teszi számunkra az írást, ha tapasztaltabb 
szemünk már a felszín alatt mélyen rejtőző 
jelenségekre is kíváncsi. 

pedig az — impresszionizmust tagadó — 
expresszionizmushoz kapcsolódott. 

Joggal vetődik fel a kérdés: végül is mi 
dönti el a marxista vagy a polgári művészet
értelmezés igazát, ha nem a gyakorlat, jelen 
esetben a művészet teljesebb értése? Kétség
telen, a művészetelméletnek több szintje is 
van, a gyakorlattal közvetlenül érintkező 
szinttől a legáltalánosabbig. Az utóbbi azon
ban csak annyiban funkcionál jól, ha a 
„nagy" összefüggések számbavételével ori
entálni akarja és tudja a konkrétabb szinten 
folyó tájékozódást, nem pedig „megoldani", 
így pl. az az alapvető tétel, hogy a művé
szetnek a valóságot hűen kell tükröznie, 
önmagában nem mond semmit. Ahhoz, hogy 
értelmes legyen, le kell bontani addig a szin
tig, amelyen konkretizálható és érvényes
sége (bizonyos határok között) eldönthető. 
Ilyen konkretizálási igény azonban Zoltai 
könyvében nem merül fel; és így a való
ság is egy és egységes lesz, a művészet pedig 
elmerül a társadalom egyetlen nagy „ontoló-
giájá"-ban. 

7. összegzés 

Az esztétika rövid története — megfelelő 
tudományos hagyományok, előmunkálatok 
hiányában — úttörő vállalkozás. Stílusa 
olvasmányos, szerkezete és értékelése vilá
gos, áttekinthető, azaz rendelkezik a jó kézi
könyv számos tulajdonságával. Az újabb 
egyetemes esztétikatörténeti munkáknak 
azonban — amelyek remélhetőleg nem várat
nak oly sok időt magukra — több ponton 
meg kell haladniuk korlátait, így a nagy 
esztétikai folyamatok arányainak vagy a 
centrális esztétikai értékeknek megállapí
tásában. Veres András 

* 

Enyedi eddig is szép, értékes munkát vég
zett. Egyetlen szó sem árulkodik róla, de 
a könyv lapozgatása során könnyű megálla
pítanunk, hogy saját vállalkozó kedvén 
kívül vajmi kevés segédeszköze volt hozzá. 
Ha akadt is könyvtár, amely önfeláldozóan 
sietett anyaggyűjtő munkájának támoga
tására, a nyújtott segítség konkrét adatok 
összeállítására szorítkozott, mert ahhoz, 
hogy a szerző egy jól felszerelt, modern szak
könyvtárat áttanulmányozhasson, hiányzott 
idő és alkalom. 

Adatgyűjtése ennek ellenére értékes és jól 
kiegészülhetne magyarországi kutatók mun
kájával. A hazai színháztörténet általános 
— és meg nem cáfolható — véleménye 
szerint ugyanis nincs külön magyarországi 
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